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GORENJSKA

Pravljica zaživela na 
božični dan 
Na božični dan že vrsto let oživi 
blejska legenda o potopljenem 
zvonu. Turizem Bled, zavod za po-
speševanje turizma, s pomočjo 
Društva za podvodne dejavnosti 
Bled zvon želja ponovno dvigne iz 
jezerskih globin. 
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EKONOMIJA

Gorenjski kandidatki 
za inženirko leta 
Med desetimi letošnjimi nomini-
rankami za inženirko leta dve pri-
hajata iz Gorenjske. Kamničanka 
Nina Lah je zaposlena v Leku, Ana 
Robnik pa v kranjskem Iskratelu. 
Izbor inženirke leta bo 8. januarja 
prihodnje leto.
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KRONIKA

Naj bo zabava varna 
Od včeraj do prvega dne novega 
leta je sicer dovoljena uporaba pi-
rotehničnih izdelkov, katerih glav-
ni učinek je pok, vendar pa se ne 
smejo uporabljati v strnjenih sta-
novanjskih naseljih. 
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GG +

Prostovoljec, ki širi 
znanje 
Učitelj, mentor, glasbenik, pesnik, 
zeliščar in še marsikaj drugega 
Béla Szomi Kralj, ki svoje znanje 
nesebično razdaja zlasti mladim, 
je za svoje dolgoletno delo na po-
dročju prostovoljstva prejel plake-
to Državnega sveta. 
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VREME

Danes bo pretežno  
oblačno. Jutri in v nedeljo 
bo večinoma sončno.

-2/4 °C
jutri: večinoma sončno

Priloga:

deželne novice

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

Kranj – V kranjski občini so 
letos za praznično decem-
brsko razsvetljavo nameni-
li 107 tisoč evrov, od tega 
za nakup nove ali zamenja-
vo stare razsvetljave 32 tisoč 
evrov, ostalih stroškov okra-
sitve pa je za 75 tisoč evrov. 
Za program decembrskih 
prireditev, ki jih organizira 
in koordinira Zavod za tu-
rizem in kulturo Kranj, je 
namenjeno okoli 122.500 
evrov. 

Ognjemeta tudi letos ne 
bo, ob polnoči pa bodo zbra-
ni novo leto pozdravili s 

padajočimi konfeti, ki so iz 
biorazgradljivega materia-
la. 

Zgornjesavska dolina od 
Mojstrane do Rateč je že ves 
december praznično okra-
šena, še posebej bogato pa 
osrednji trg v Kranjski Gori, 
ki se pozimi spremeni v pra-
vljično Alpsko vasico. Obči-
na Kranjska Gora je za okra-
sitev vasi v dolini in silvestro-
vanje v središču Kranjske 
Gore letos namenila okoli 
45 tisoč evrov. Na Jesenicah 
so za novoletno razsvetlja-
vo tako lani kot letos plača-
li 11 tisoč evrov, za novoletne 
prireditve pa 15 tisoč evrov. 
V Bohinju so za novoletno 

okrasitev v tem letu dokupi-
li svetlobne motive v vredno-
sti 7380 evrov ter za najem 
košare za okrasitev plačali 
nekaj manj kot šest tisoča-
kov. Celotni stroški novole-
tnih prireditev znašajo oko-
li 35 tisoč evrov, so pojasnili 
na Občini Bohinj.

Občina Bled je za praznič-
no okrasitev tako kot lani 
odštela 40 tisoč evrov, prav 
tako so enak znesek kot lani 
v Turizmu Bled namenili 
za program Zimske pravlji-
ce, in sicer 120 tisoč evrov. 
Ognjemetu se bodo letos od-
povedali že tretje leto zapo-
red. 

Praznične okrasitve tudi nekaj stanejo
Koliko bodo v večjih gorenjskih občinah in turističnih krajih letos namenili za 
praznični »božično-novoletni paket« – za okrasitve in prireditve?

V vseh občinah, med drugim tudi v Kamniku (na sliki), so poskrbeli za praznično okrasitev 
in številne prireditve. / Foto: Gorazd Kavčič3. stran

Aleš Senožetnik

Komenda – Podjetje Senecu-
ra s sedežem na Dunaju ozi-
roma njena slovenska hče-
rinska družba Orpea, d. o. o., 
je pridobilo pet koncesij in 
namerava v dogovorih z obči-
nami graditi manjše domove 

starostnikov po Sloveniji. 
Skup na vrednost investicije 
v pet novogradenj naj bi sta-
la okoli 25 milijonov evrov, 
novi domovi pa bodo ponu-
dili prostor okrog tristo sta-
rostnikom. 

Čakajo še mnenje agencije 
za vode
Investitor v komendski dom starostnikov pred 
pridobitvijo gradbenega dovoljenja čaka še mnenje 
agencije za vode. 

8. stran

Marjana Ahačič,  
Suzana P. Kovačič

Bled, Bohinj, Kranjska Gora – 
Zgornjegorenjska turistična 
središča so tudi med letošnji-
mi božičnimi in novoletnimi 
prazniki v glavnem polno za-
sedena. 

»Hoteli so polni – z izjemo 
hotela Park, ki ga prenavlja-
jo in bo vrata ponovno odprl 
pred velikonočnimi prazniki. 

Med gosti prevladujejo Ita-
lijani, Nemci in Američani, 
prišli pa so seveda tudi turisti 
iz številnih drugih evropskih 
držav in tudi iz mnogih bolj 
oddaljenih krajev.«

Turistična središča so polna
Gorenjska turistična središča so med prazniki skoraj popolnoma zasedena. Turistov iz vse Evrope pa 
tudi iz bolj oddaljenih dežel slabo vreme ni odvrnilo od potovanj v Slovenijo, domači dnevni obiskovalci 
pa raje počakajo na sonce.

Kljub temu da nas zima še ni zares razveselila s snegom, so gorenjska turistična središča, 
včasih priljubljena predvsem med smučarji, tudi med letošnjimi prazniki polna. 
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Bralce obveščamo, da bo zadnja letošnja 
številka Gorenjskega glasa  izšla v ponedeljek,  
30. decembra 2019.  Naročniki ga boste dobili  
z redno poštno dostavo. 
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izžrebanemu naročniku časopisa

Knjigo prejme JOŽE KAŠTRUN iz Preddvora.

KO TI ČEK ZA NA ROČ NI KE

AKTUALNO info@g-glas.si

Plačilo letne naročnine
Plačilo letne naročnine se bo zaradi spremembe davka 
začelo kasneje. Seznam daril, med katerimi boste lahko 
izbirali pri plačilu letne naročnine, bomo objavili v petek, 
10. januarja 2020. Cena časopisa ostaja enaka kot zadnja 
tri leta, prav tako popusti.
Ker davčna sprememba začne veljati 1. januarja 2020, 
položnic ne moremo pripraviti in davčno potrditi vna
prej, temveč lahko to storimo šele na prvi delovni dan v 
novem letu, torej v petek, 3. januarja. Poštarji za natis in 
raznos položnic potrebujejo vsaj tri delovne dni in po
ložnice boste predvidoma prejeli v četrtek, 9. januarja, 
morda dan kasneje. 
Prosimo vas, da počakate na položnice in jih prinesete s 
seboj, saj se boste tako izognili gneči pred naročniškim 
okencem. Obljubljamo, da imamo vseh daril dovolj in da 
ničesar ne bo zmanjkajo že na začetku. 

Idealno za zimske dni

Stoodstotno naravno arganovo olje Yanumi, 
berberski čudež proti staranju kože, je med 
uporabnicami kvalitetne kozmetike že dob-
ro znan. Zaradi izjemnih količin vitamina E 
zavira staranje kože, jo obnavlja in ohranja 
mladostno ter prožno. Je unikatna rešitev pri 
marsikateri težavi s kožo, kot so suha koža, 
akne, luskavica, ekcem in gube, poleg tega pa 
pomaga krepiti nohte in lase ter je odličen za 
nego občutljive otroške kože. Pri izbiri argano-
vega olja moramo biti pozorni, da izberemo 
stoodstotno naravno olje, ki je pridobljeno 
s hladnim stiskanjem, saj le tako ohrani vse 
hranilne učinkovine. Več informacij najdete 
na www.yanumi.com. 
Naročniku Gorenjskega glasa podarjamo ar-
ganovo olje Yanumi. Nagradno vprašanje: Na 
kaj moramo biti pozorni pri izbiri arganovega 
olja? Odgovore s svojimi podatki pošljite do 
srede, 8. januarja 2020, na naslov: Gorenj-
ski glas, Nazorjeva ulica 1, 4000 Kranj, ali na  
koticek@g-glas.si.

Jože Košnjek

Lepena – Olga Voglauer iz 
Biljnovsa pri Bilčovsu na Ko-
roškem, poslanka Zelenih v 
avstrijskem parlamentu na 
Dunaju, se, ko se vrne z Du-
naja, rada srečuje z ljudmi iz 
domačega okolja. Z očetom 
Mihom Zablatnikom, zna-
nim slovenskim narodno-
-političnim delavcem, še po-
sebej na področju zadruž-
ništva, se je udeležila tudi 
predstavitev knjižne zbirke 
Slovenske prosvetne zveze 
za leto 2020, v kateri je tudi 
peti ponatis knjige Gamsi na 
plazu, ki jo je napisal koro-
ški partizan Karel Prušnik 
- Gašper. Zvezna poslanka 
Olga Voglauer je rade volje 
odgovorila na nekaj vprašanj 
Gorenjskega glasa.

Najprej iskrene čestitke za 
izvolitev v avstrijski zvezni 
parlament. To vam je uspe-
lo kot drugi koroški Sloven-
ki, za Angeliko Mlinar. Ste 
bili presenečeni?

»Dejansko smo bili zelo 
srečni in presenečeni, da 
je stranki Zelenih, ki nima 
predstavnika v koroškem de-
želnem zboru in ga ni imela 
v prejšnjem sklicu zveznega 

zbira, uspela neposredna iz-
volitev poslanca v dunajski 
zbor. Zame je ta uspeh še 
posebej lep ob spoznanju, 
da me je volilo veliko koro-
ških Slovenk in Slovencev.«

Kako se kot poslanka in ko-
roška Slovenka počutite na 
Dunaju?

»Zelo dobro. Kot koro-
ška Slovenka imam po-
sebno poslanstvo, saj sem 

govornica za avstrijske na-
rodne skupnosti, torej tudi 
za Slovence, v zveznem par-
lamentu. Tako bom lahko 
sooblikovala razvoj naro-
dnih skupnosti, seveda tudi 
slovenske, v Avstriji. Odkar 
se zavedam, se čutim odgo-
vorno za še danes zelo aktu-
alno oporoko mojih pred-
nikov, da se je treba za člo-
vekove pravice in za pravi-
ce narodnih manjšin boriti 

in povedati, da smo tukaj. 
Opozarjati moramo, da smo 
enakopraven del avstrijske 
družbe, povezan tudi z ma-
tično državo, in ne neki pri-
vesek izven meja, in da so-
dimo v slovenski kulturni 
prostor. To je ena od zavez, 
za katero se bom zavzema-
la v zveznem parlamentu.«

Se na zasedanjih parlamenta 
sliši tudi slovenska beseda?

»Da. Prisegla sem v mate-
rinem, slovenskem jeziku in 
tudi vse govore začenjam v 
slovenščini. Veste, vsak člo-
vek se lahko nauči kakšne 
slovenske besede.«

Do izvolitve v dunajski par-
lament je bilo vaše delovno 
mesto na domačiji Kumro-
vi kmetiji. Je sedaj kaj dru-
gače?

»Veliko ljudi me vpraša, 
ali še molzem krave. Še. Če 
je Olga doma, so krave nje-
na skrb. Sicer pa je to sedaj 
naloga mojega moža, izje-
mno prizadevnega pomoč-
nika Petra in mojih staršev, 
ki sta se kar pomladila in sta 
še vedno v veliko pomoč na 
kmetiji. Na kmetiji je naj-
lepše, če vsa družina skupaj 
poprime za delo.«

Govore vedno začenjam  
v slovenščini
Olga Voglauer, koroška Slovenka v dunajskem parlamentu, se vselej, ko se vrne domov, loti najljubšega 
opravila: molže. 

Olga Voglauer iz Bilnjovsa pri Bilčovsu, poslanka Zelenih v 
zveznem parlamentu na Dunaju

Jože Košnjek

Dražgoše – Organizacij-
ski komite za prireditve Po 
stezah partizanske Jelovi-
ce, ki ga vodi generalmajor 
Ladislav Lipič, sporoča, da 

bo letošnja osrednja slove-
snost v Dražgošah v nede-
ljo, 12. januarja, ob 12. uri. 
Letošnja prireditev bo že 
63., kar jo uvršča med pri-
reditve z najdaljšo nepreki-
njeno tradicijo, in bo tudi 

spomin na 78. obletnico 
boja Cankarjevega bataljo-
na v Dražgošah. Slavnostni 
govornik bo pesnik Ervin 
Fritz, v kulturnem progra-
mu pa bodo sodelovali or-
kester Slovenske policije, 

Partizanski pevski zbor, ba-
ritonist Tone Habjan s har-
monikarjem Nejcem Jem-
cem in recitatorja Jan Ber-
toncelj in Gašper Murn. 
Program bo povezovala Da-
mjana Peternelj. 

Dražgoška slovesnost dvanajstega januarja

Simon Šubic

Kranj, Kamnik – Med dese-
timi centri Olandia, ki jih 
kupuje Supernova, sta tudi 
centra v Kranju in Kamniku.  
Iz Supernove so pred dnevi 
sporočili, da bodo od druž-
be Centrice Real Estate ku-
pili deset nakupovalnih cen-
trov Qlandia v Sloveniji, med 
njimi tudi centra v Kranju in 
Kamniku. Nepremičninski 
posel, vreden več kot 220 
milijonov evrov, so sicer me-
diji prvič napovedali že juli-
ja, zdaj pa so ga v avstrijski 

skupini Supernova, ki je le-
tos že kupila največje centre 
Mercatorja v Sloveniji, tudi 
uradno potrdili. 

Supernova bo kupila cen-
tre Qlandia v Kranju, Kamni-
ku, Krškem, Mariboru, Novi 
Gorici, Novem mestu in na 
Ptuju ter nakupovalne parke 
v Metliki, Ravnah na Koro-
škem in v Slovenskih Konji-
cah. Vsi kupljeni centri ima-
jo podobno zasedenost na-
jemnikov, kot so Interspar, 
DM, Müller, Deichmann, 
Humanic, H&M, Hervis in 
McDonalds.

Nakup bo financirala iz 
lastnih sredstev in ob sodelo-
vanju z več mednarodnimi in 
lokalnimi bankami, so razlo-
žili. »Zelo smo veseli tega na-
daljnjega mejnika in bomo 
začeli z vključitvijo centrov v 
mrežo Supernova, potem ko 
bomo v naslednjih dneh fi-
zično prevzeli centre,« je ob 
tem dejal povedal Jakob Ei-
chberger, vodja upravljanja 
centrov skupine M2, ki cen-
tre upravlja za Supernovo. 

Skupina njihovih podje-
tij je s to transakcijo preš-
la mejo letnih najemnin v 

višini 100 milijonov evrov 
in je s tem povišala delež slo-
venskih projektov nekaj nad 
30 odstotkov celotnega ob-
sega, so razložili v Superno-
vi. Skupina Supernova ima 
zdaj v lasti nepremičnine v 
vrednosti okoli 1,5 milijarde 
evrov. 

Dosedanji lastnik, druž-
ba Centrice Real Estate v las-
ti ameriškega sklada Lone 
Star, je centre Qlandia, ki so 
predmet prodaje Supernovi, 
prevzel leta 2016 od avstrij-
ske Hete, slabe banke nekda-
nje Hypo Alpe Adria Bank.

Supernova kupila centre Qlandia

Suzana P. Kovačič

Ljubljana, Naklo – Račun-
sko sodišče je izvedlo revizi-
jo pravilnosti poslovanja Bi-
otehniškega centra Naklo (v 
nadaljevanju zavod) v letu 
2017, ugotovitve pa sporoči-
lo pred nekaj dnevi. Račun-
sko sodišče je izreklo mne-
nje s pridržkom, ker je ugo-
tovilo, da zavod ni vzpostavil 
ustrezne evidence o dnevni 
izrabi delovnega časa skla-
dno z zakonodajo. Pri naba-
vi konvencionalnih in eko-
loških živil ter pisarniškega 
materiala zavod ni upošteval 
okoljskih zahtev, živila pa je 

nabavljal tudi pri dobavite-
ljih, ki jih ni izbral po enem 
izmed predpisanih postop-
kov. S svojimi zaposlenimi 
je v nasprotju s predpisi skle-
pal avtorske in podjemne po-
godbe. Stanja sredstev in ob-
veznosti do virov sredstev 
na dan 31. decembra 2017 
ni uskladil z dejanskim sta-
njem, ugotovljenim s popi-
som. Računsko sodišče je 
zavodu podalo priporočilo za 
boljše poslovanje in od nje-
ga zahtevalo predložitev od-
zivnega poročila, v katerem 
mora izkazati popravljalne 
ukrepe za odpravo ugotovlje-
ne nepravilnosti.

Za BC Naklo mnenje  
s pridržkom
BC Naklo ni ustrezno sklepalo podjemnih 
pogodb, med drugim ugotavlja računsko sodišče.
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KOMENTAR
Danica Zavrl Žlebir

Dobrodelni december

D ecember ni darežljiv 
le zaradi treh dobrih 
mož, ki pred koncem 

leta obdarujejo otroke, pač pa 
smo v tem času tudi sicer bolj 
odprtih rok do drugih. Koncer-
ti in drugi dobrodelni dogodki, 
kjer zbirajo denar za materi-
alno prikrajšane, zlasti otroke, 
se vrstijo prav decembra. Pre-
jemamo povabila k nakupu 
voščilnic slikarjev, ki slikajo z 
nogami in usti, k darovanju 
nas vabijo Unicef, Karitas, 
Hospic, Rdeči noski ... V šolah 
se pred koncem leta vrstijo do-
brodelni bazarji, kjer lahko ku-
pujemo izdelke otrok in s tem 
prispevamo v šolske sklade, od 
koder se financirajo dejavnosti 
za otroke iz gmotno prikrajša-
nih družin. Na naša srca trka-
jo ganljive zgodbe iz projekta 
Botrstvo, ki pomaga otrokom 
iz revnih družin. Prav stiske 
otrok so tiste, ki se nas najbolj 
dotaknejo. O tem priča tudi 
letošnja najbolj odmevna in 
množična dobrodelna akcija, 
ko se je Slovenija množično 
odzvala družini malega Kri-
sa, ki je v Ameriki prejel drago 
zdravilo.

Slovenija sicer velja za raz-
vito družbo, kjer se razmero-
ma dobro živi, in je po ustavi 
tudi socialna država, ki naj bi 
skrbela za tiste na družbenem 
obrobju. A izkušnje kažejo, da 
ni tako, in zaradi tega obstaja 
(in bo verjetno vedno obstaja-
la) potreba po širši družbeni 
solidarnosti. In v Sloveniji je 
ta razmeroma dobro ukoreni-

njena, o čemer pričata denimo 
množično krvodajalstvo in 
članstvo v gasilski in drugih 
prostovoljskih organizacijah. 
Za pomoč drugim pa smo pri-
pravljeni seči tudi v denarnico. 
Moje pretekle izkušnje kažejo, 
da so za ljudi v stiski najpogo-
steje darovali ljudje, ki nimajo 
veliko denarja in ki so že kdaj 
v življenju čutili gmotno stisko, 
s tem pa tudi socialno izklju-
čenost. Danes pa razveseljuje 
dejstvo, da je med donatorji 
vse več odgovornih podjetij, ki 
pomagajo tako ali drugače. 
Decembra dostikrat slišimo za 
podjetnike, ki so se odpovedali 
dragemu obdarovanju poslov-
nih partnerjev in raje denar 
darujejo za pomoči potrebne. 
Tudi v stanovskih organizaci-
jah živi posnemanja vredna 
solidarnost. Najpogosteje se iz-
kaže ob naravnih nesrečah ali 
družinskih tragedijah. 

Naj omenim samo primer, 
kako se je spletla veriga solidar-
nosti ob tragični nesreči Dava 
Karničarja, od pomoči iz lokal-
nega okolja in Rdečega križa 
do lovske organizacije. Vdovi s 
štirimi otroki je svoj prispevek 
primaknil tudi podjetnik iz 
lovskih vrst. Z delom decem-
brskega izkupička pa družini 
pomaga tudi podjetnica Mojca 
Zaplotnik, ki je v mladih letih 
po smrti moža alpinista ostala 
sama s tremi otroki in dobro ve, 
kako težko se je bilo prebijati 
skozi življenje. Občutljivost za 
položaj ljudi je torej vzvod, ki 
sproža dobra dejanja. 

Občina Radovljica je za 
praznično okrasitev me-
stnega jedra Radovljice – to-
krat je zavod za turizem za 
temo decembrske okrasi-
tve izbral kolesa – nameni-
la približno 4700 evrov, za 
namestitev praznične osve-
tlitve 8200 evrov, za nakup 
dodatne svetlobne okrasitve 
v Radovljici in Begunjah pa 
nekaj manj kot 5300 evrov. 
Za tradicionalno silvestrova-
nje na prostem na Linharto-
vem trgu, ki ga občina orga-
nizira z Večno mladimi fan-
ti, je vsako leto namenjenih 
okrog 2700 evrov, so poja-
snili na radovljiški občinski 
upravi, kjer so pojasnili še, 
da ognjemeta v Radovljici 
ne organizirajo.

V škofjeloški občini so za 
letošnjo praznično okrasi-
tev na območju celotne obči-
ne, ki zajema božično-novo-
letno okrasitev starega me-
stnega središča Škofje Loke, 
praznično okrasitev cestnih 
vpadnic in okrasitev po posa-
meznih krajevnih skupno-
stih, skupaj namenili okoli 
45.000 evrov. Vsi programi 
in vsebine letošnjih praznič-
nih prireditev, ki potekajo 
pod krovnim imenom Loka 
v snegu, bodo letos stali sku-
pno 32.550 evrov. Letos ima 
Škofja Loka prvič tudi drsa-
lišče na prostem, stroški po-
stavitve drsališča znašajo 
27.000 evrov. Za lanskole-
tni program Loke v snegu so 
namenili 29.995 evrov, leto-
šnji strošek okrasitve pa je 
enak lanskemu. 

Pestro decembrsko doga-
janje je tudi v Medvodah. 
Občina je za praznično okra-
sitev letos namenila 14.500 
evrov, kar je enako kot lani. 
Prireditve potekajo pod okri-
ljem Javnega zavoda Soto-
čje Medvode. Stroški Ve-
selega decembra v Medvo-
dah so 21.600 evrov, kar je 
manj kot lani, ko so porabili 

27.400 evrov. Potekalo bo 
silvestrovanje na prostem, 
ognjemeta pa tudi letos ne 
bo. V centru Medvod je že 

novembra zaživelo tudi dr-
sališče, ki je dobro obiska-
no. Strošek zanj je dobrih 31 
tisoč evrov, obratoval pa bo 
do 2. februarja.

Občina Kamnik je letos 
namenila 35 tisoč evrov sred-
stev za nakup novih novole-
tnih lučk, montažo in vzdr-
ževanje, za demontažo no-
voletnih elementov pa še do-
datnih 9400 evrov. V pri-
merjavi z lanskim letom za 
okrasitev namenjajo 9400 
evrov manj. Za celomeseč-
no decembrsko dogajanje je 
Zavod za turizem, šport in 

kulturo Kamnik letos name-
nil približno 75 tisoč evrov, 
kar vključuje stroške sej-
ma (lesene hiške na Glav-
nem trgu), štirih koncertov 
ob zaključku leta, prireditev 
na Odru v mestu (parkirišče 
za Kavarno Veronika), ce-
stnih zapor in začasnih spre-
memb prometnega režima, 
fizičnega varovanja, elektri-
ke in podobno. Stroške iz-
vedbe programa bo zavod 
namenil iz svojih sredstev. 
Ognjemeta tudi letos ne bo.

Občina Tržič bo za novo-
letno okrasitev in prireditve 
namenila 19 tisoč evrov. Kot 
je povedal župan Borut Sajo-
vic, od tega okrasitev (vključ-
no z drsališčem na Ravnah) 
skupaj s pospravljanjem sta-
ne 9900 evrov, Miklavževa-
nje in prižig lučk 1000 evrov, 
prireditev Božič v srcu Kara-
vank 2400 evrov in silvestro-
vanje, ki ga pripravljata Ka-
varna Platz in Plesni klub 
Tržič, še 5700 evrov. »Okra-
sitve, ki jih pripravljamo ob-
čine, so dragocene, vsem pa 
nikoli niso všeč; nekaterim 

bolj, drugim manj. Kot žu-
pan sem najbolj ponosen 
na tiste, ki kaj postorijo tudi 
sami, lep tak primer je KS Se-
benje - Žiganja vas, kjer ima-
mo letos že trideset jaslic na 
prostem, ki so jih ob hišah 
uredili njihovi lastniki. Tež-
ko pa razumem, da me po-
kliče upravnik večstanovanj-
ske stavbe s tridesetimi sta-
novanji, če bi lahko pred nji-
hov blok na javno razsvetlja-

vo dali snežinko, medtem ko 
je vseh trideset balkonov ne-
okrašenih. Javna okrasitev 
ima neki pomen, smisel, če 
dopolnjuje okrasitev nas kot 
posameznikov. Predvsem 
pa je poleg tega pomembno, 
da prižgemo veliko iskrenih 
lučk v svojih srcih,« je strnil 
razmišljanje župan Sajovic.

Praznične okrasitve tudi 
nekaj stanejo

V gorenjski prestolnici so za praznično razsvetljavo namenili več kot sto tisoč evrov.

V Kranju ognjemeta 
tudi letos ne bo, ob 
polnoči pa bodo zbrani 
novo leto pozdravili s 
padajočimi konfeti, ki 
so iz biorazgradljivega 
materiala.

Letos ima Škofja 
Loka prvič drsališče 
na prostem, stroški 
postavitve drsališča 
znašajo 27.000 evrov.
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Marjana Ahačič

Radovljica – Pred dnevi so 
se v Radovljici sestali pred-
stavniki območnega vete-
ranskega združenja Zgor-
nja Gorenjska in Policij-
skega veteranskega društva 
(PVD) Sever Gorenjska ter 

se dogovorili za okrepitev 
medsebojnega sodelovanja 
in sodelovanja z občinami. 
Ivan Hočevar, podpredse-
dnik PVD Sever Gorenjska, 
je poudaril 30. obletnico ak-
cije Sever, ki so jo obeležili 
letos, ter napovedal, da bodo 
prihodnje leto organizirali 

srečanji v Ratečah in na pla-
toju Karavanke. Predsednik 
območnega združenja ve-
teranov vojne za Slovenijo 
Zgornja Gorenjska Janez 
Koselj pa je poudaril dobro 
sodelovanje in večjo prepo-
znavnost, ki jo to sodelova-
nje prinaša. Prav zato bosta 

organizaciji še okrepili sku-
pne aktivnosti ter sodelova-
nje z občinami, posebej na 
področju obeleževanja do-
godkov iz obdobja osamo-
svajanja Slovenije. Načrtu-
jejo, da bi na to temo pri-
pravili stalno razpravo ter 
obenem nadaljevali zbira-
nje dokumentarnega gradi-
va in skrbeli za urejanje sta-
tusa veteranov. Želijo, da se 
v delovanje društev vključijo 
tudi drugi posamezniki, ki 
sprejemajo vrednote zdru-
ženj veteranov.

Veteranski organizaciji 
okrepili sodelovanje
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Ljubljana – Kaj je v dobi, ko 
razglašamo krizne razme-
re zaradi podnebnih spre-
memb, lepega v izginjanju 
ene izmed mojstrovin na-
rave, ki jo je tkala na tiso-
če let? Gre pri tej lepoti za 
edinstveno priložnost pri-
sostvovati hitremu posnet-
ku naravnih tokov, ki jih si-
cer morda ne bi videli niko-
li? Še pred dobrim stoletjem 
se je pod Triglavom bohotil 
veličasten, eden od najbolj 
vzhodno ležečih ledenikov, 
danes pa so tam le še zapla-
te in krpe z vprašljivim sta-
tusom ledenika. Te ključne 
spremembe so se zgodile v 
času ene same generacije. 
Posebna lepota pa se verje-
tno skriva tudi v tem, da je 
to brezkompromisno izgi-
njanje tako jasno, vidno, ne-
izprosno zgovorno in nago-
varjajoče človeka. Razisko-
vanje Triglavskega ledeni-
ka je najstarejši stalni slo-
venski raziskovalni projekt, 
prve uradne meritve so bile 
narejene 5. septembra leta 
1946. »Esenca tega dolgole-
tnega projekta nakazuje na 
potrebo po ohranitvi spomi-
na na nekaj, kar izginja. Pro-
jekt razumem kot razume-
vanja človekovega doživlja-
nja minevanja. Za naivne-
ga opazovalca je lahko to le 
vznemirljivo, fascinantno 
in hkrati mučno, ker spo-
minjanja na mnoge druge 

poskuse beleženja življenja, 
narave in tudi človeka,« je v 
pozdravnem govoru dejal di-
rektor ZRC SAZU Oto Lut-
har.

Štirje raziskovalci so na 
omenjenem dogodku v Atri-
ju ZRC predstavili svoj vidik 
in raziskovanja, po tem so 
skupaj z obiskovalci strnili 
poglede in mnenja na okrog-
li mizi. Prvi govornik Miha 
Pavšek, ki Triglavski lede-
nik preučuje in spremlja 
njegovo stanje že desetletja, 
je predstavil, v kakšnem sta-
nju je trenutno in kaj so ugo-
tovili med zadnjimi merit-
vami njegove površine, pro-
stornine in debeline. Pove-
dal je, da je bila na začetku 

meritev površina ledenika 
14,4 hektara, do danes pa se 
je skrčil na nekaj več kot pol-
drugi hektar, kar pomeni, da 

je njegova površina več kot 
dvajsetkrat manjša. »Danes 
lahko govorimo le še o lede-
ničku, saj že nekaj desetletij 

nima več značilnosti ledeni-
ka,« je dejal Pavšek, v nada-
ljevanju pa pred meritvami 
dal prednost in poudarek po-
menu ledenika. »Ledenik je 
vse kaj drugega kot le objekt 
naravne veličine. Gre za zelo 
pomembno kulturno dedi-
ščino, povezano z mnogimi 
Slovenci in zgodbami, doži-
vetji ter zgodovinskimi dej-
stvi.« Od leta 2017 naprej, 
ko je ledenik spet razgaljen, 
smo priča pospešenemu kr-
čenju in razpadanju. »Naj-
bolj se segrevata pomlad in 
poletje ter območje Vzhod-
nih Alp. Temperaturne 
spremembe oziroma dvig 
temperatur so od začetka 
meritev takšne, kot da bi se 
ledenik vsakih 15 let pomak-
nil za okoli sto metrov niž-
je proti dolini,« je povedal 
Pavšek in nadaljeval: »Raz-
iskave se bodo nadaljeva-
le, preusmerili smo se tudi 
na ledeniško kalcitno skor-
jo. Zanimive so tudi podze-
mne raziskave jamarjev, ki 
kažejo, da se led na površi-
ni stali in steče v podzemlje, 
kjer ponovno zamrzne. Zelo 
verjetno bosta oba slovenska 
preostanka ledenikov – Tri-
glavski v Julijskih in ledenik 
pod Skuto v Kamniško-Sa-
vinjskih Alpah – kmalu izgi-
nila in smo zadnja generaci-
ja, ki ju lahko opazuje.«

Sodelavci projekta so se 
poleti 2017 poleg vsakole-
tnih raziskav lotili tudi bolj 
subjektivnih razsežnosti 

človeškega doživljanja Tri-
glavskega ledenika. Na Tri-
glavskih podih so s pomoč-
jo prostovoljcev izvedli de-
lavnico z naslovom Estetsko 
vrednotenje površinskih ob-
lik. Hkrati je tedaj potekal 
tudi sklop aktivnosti pod ge-
slom Dojemanje spreminja-
nja pokrajine skozi čas, nad 
katerimi je bdela Gorenjka 

Mateja Šmid Hribar. Ume-
tniški duo Plateauresidue – 
Aljaž Celarc in Eva Pavlič Se-
ifert, ki v svojih delih opozar-
jata na neustrezen odnos do 
varovanja narave, sta spre-
mljala inštitutsko odpravo 
in na filmski trak beležila 
dejavnosti na Triglavskem 
ledeniku in ob njem. Nastal 
je film Ex Topia. Po pogovo-
ru je sledila projekcija ome-
njenega filma, v Atriju ZRC 
pa je bila na ogled tudi raz-
stava Zeleni plaz – včeraj, da-
nes, jutri: 70 let rednih opa-
zovanj Triglavskega ledeni-
ka, ki je nastala leta 2016 ob 
omenjenem jubileju projek-
ta.

Lepota – izginjanje – ledenik
V naslovu dogodka Lepota izginjanja Triglavskega ledenika, ki so ga pripravili sodelavci Geografskega inštituta Antona Melika ZRC SAZU, zbode umeščenost 
lepote ob besedi izginjanje in ledenik.

Miha Pavšek, Aljaž Celarc, Mateja Šmid Hribar in Aleš Smrekar o stanju, meritvah, 
čustvenem doživljanju, lepotah Triglavskega ledenika / Foto: Tina Dokl

Razstava Zeleni plaz – včeraj, danes, jutri: 70 let rednih 
opazovanj Triglavskega ledenika / Foto: Tina Dokl

»Triglavski ledenik ni le 
objekt naravne veličine, 
temveč gre tudi za zelo 
pomembno kulturno 
dediščino, povezano 
z mnogimi Slovenci, 
zgodbami, doživetji ter 
zgodovinskimi dejstvi.«

Maša Likosar

Bled – Pred očmi množice 
zbranih na blejskem Graj-
skem pokopališču je zažive-
la pravljica, ki je v dolgih le-
tih postala del Bleda in zara-
di katere je to objezersko mes-
to postalo pravljično in mesto 

uresničenih želja. Vstopili 
smo v podvodni svet legen-
de, ki vključuje mednaro-
dno sago o potopljenem zvo-
nu in idealiziran zgodovinski 
nastanek zvončka želja. Le-
genda pravi takole: Na Blej-
skem gradu je živela mlada, 
neutolažljiva vdova. Moža so 

ji ubili razbojniki in njego-
vo truplo vrgli v jezero. Zbra-
la je vse svoje srebro in zlato 
ter dala vliti zvonček za kape-
lo na otoku. Vendar tja ni pris-
pel. Dvignil se je hud vihar in 
zvonček je z ladjico in čolnar-
ji vred potonil. In še danda-
nes se včasih v jasnih nočeh 

oglaša iz jezerskih globin. 
Obupana vdova je po tej ne-
sreči prodala vse svoje imet-
je, izkupiček darovala za novo 
cerkev na otoku, sama pa sto-
pila v samostan v Rimu. Tam 
je pobožno živela do smrti. Po 
njeni smrti je papež posvetil 
nov zvon in ga poslal na Blej-
ski otok. Kdor s tem zvonom 
pozvoni in svojo željo sporo-
či Mariji Kraljici na jezeru, se 
mu želja izpolni.

Božično-novoletne pra-
znike na omenjenem dogod-
ku obeležijo tudi potaplja-
či, člani Društva za podvod-
ne dejavnosti Bled, in legen-
di dodajo posebno čarobno 
noto. Več kot štirideset pota-
pljačev iz cele Slovenije se je 
z baklami v rokah potopilo v 
Blejsko jezero, ki je tisti dan 
imelo sedem stopinj Celzija 

in obkrožilo zvonček želja. 
K božiču pa sodijo tudi tiste 
nemalokrat slišane božične 
pesmi, ki pa vedno znova v 
srcu vzbudijo radost in mir. 
Sopranistka Janja Hvala je v 
več jezikih zapela Sveto noč. 
Občudovanja vreden je bil 
nastop članov žonglerske in 
ognjene skupine Čupakabra 
– uprizorili so pravi ognje-
ni in svetlobni spektakel ter 
praznični dogodek sklenili s 
Prometejevo zgodbo, ki naj 

bi z Olimpa ukradel ogenj in 
ga v trsu prinesel ljudem.

Legenda o potopljenem 
zvonu na božični dan vsako 
leto privabi veliko ljudi, tako 
domačih kot tujih obiskoval-
cev. Nasmejanih obrazov in 
z roko v roki so si zaželeli ve-
sele božične praznike, zvon-
ček želja pa so nekateri pro-
sili zdravja, drugi ljubezni in 
sreče, tretji novih izzivov in 
več denarja. Kaj pa bi si za-
želeli vi?

Pravljica zaživela na božični dan
Na božični dan že vrsto let oživi blejska legenda o potopljenem zvonu. Turizem Bled, zavod za 
pospeševanje turizma, s pomočjo Društva za podvodne dejavnosti Bled zvon želja ponovno dvigne iz 
jezerskih globin.

S pomočjo Društva za podvodne dejavnosti Bled je oživela legenda o potopljenem zvonu.

Božične pesmi, ki jih je zapela Janja Hvala, so v srcu 
vzbudile mir in radost. / Foto: Primož Pičulin
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Tudi vi?
  Ste tudi vi eden tistih delodajalcev, ki ima občutek, da se utaplja v množici admini

strativnih zadev?
  Ste tudi vi eden tistih delodajalcev, ki pogosto dobivajo pošto, da morajo nujno ure

diti obveznosti iz naslova varnosti in zdravja, saj se je spet spremenila zakonodaja, 
nekdo pa vam je pripravljen pripraviti »potrebno« dokumentacijo? 

  Ste izjavo o varnosti z oceno tveganja za vaše podjetje kupili? Pa veste, kaj ste kupi
li? Ste pri pripravi tega dokumenta mogoče tudi aktivno sodelovali?

  Ali je vaš edini stik z izvajalcem medicine dela preventivni pregled? Ali ste razmislili 
o tem, da bi morali zagotoviti tudi njegov obisk delovnega mesta in strokovno sve
tovanje glede prilagoditev delovnih mest ali npr. njegovo sodelovanje pri promoci
ji zdravja? 

  Ali ste se kdaj vprašali, kaj dejansko od vas zahteva zakon o varnosti in zdravju pri delu?
  Ali vaš sodelavec meni, da je žrtev trpinčenja tudi takrat, če ga zjutraj ne pozdravite? 

Če ga pozdravite, pa se že ima za žrtev nadlegovanja? 
  Ali se ne spomnite več, kdaj ste nazadnje šli z nasmehom na delo, če pa ste si nasmeh 

že nadeli, je bil bolj grenak?

Za več informacij o zgornjih vprašanjih vas vabimo, da obiščete katero od delavnic pro
jekta »Odpravimo konflikte na delovnem mestu«. Projekt, ki ga izvajamo s finančno pod
poro Evropskega socialnega sklada, je v teku že tretje leto. 

Vabimo vas, da se pridružite množici zadovoljnih udeležencev naših predavanj, ki  
jih izvajamo po vsej državi v zvezi z zagotavljanja dostojnega dela zaposlenih, zlasti  
varnega in zdravega delovnega okolja, in udeležencem mediacij, ki so s pomočjo  
mediatork pri projektu končno našli skupni jezik v delovni sredini in popravili ranjene 
odnose med sodelavci.

Kvalitetne informacije in znanje, ki vam ga nudimo, vam lahko prihranijo veliko denarja,  
časa in slabe volje.

Več informacij o naših aktivnostih lahko najdete na naši spletni strani: https://www.
gov.si/zbirke/projekti-in-programi/projektna-enota-za-izvajanje/, kjer so objav
ljene naše prihajajoče delavnice. 

Če želite, nam lahko na naslov projekt.irsd@gov.si sporočite ime svojega podjetja in  
kontaktni enaslov in obveščali vas bomo, ko bomo delavnice izvajali na vašem koncu.

Za informacije v zvezi z mediacijo nas lahko tudi pokličete na 01/3205388.
Projekt se izvaja s finančno podporo Evropskega socialnega sklada.

Z NASMEHOM NA DELO

 

IN
ŠP

EK
TO

RA
T 

RS
 Z

A
 D

EL
O

, P
RO

JE
KT

 O
D

PR
AV

IM
O

 K
O

N
FL

IK
TE

 N
A

 D
EL

O
VN

EM
 M

ES
TU

, Š
TU

KL
JE

VA
 C

ES
TA

 4
4,

 L
JU

BL
JA

N
A

Vilma Stanovnik

Kranj – Tako imenovana pro 
bono ambulanta nosi ime 
po legendarnem kranjskem 
zdravniku dr. Božidarju Faj-
digi. Ta je paciente, ki niso 
imeli denarja, pogosto zdra-
vil brezplačno. »Fajdigova 
ambulanta sledi njegove-
mu zgledu, saj je namenje-
na ljudem, ki iz kakršnega 
koli razloga nimajo ureje-
nega zdravstvenega zavaro-
vanja in si plačila zdravstve-
nih storitev ne morejo privo-
ščiti. V dveh letih in pol smo 
imeli nekaj manj kot dves-
to obravnav. Zgodi se tudi, 
da ljudje bolj kot zdravni-
ško pomoč iščejo nekoga za 
pogovor,« pravi predsednik 
društva Fajdigova ambulan-
ta Tomaž Krišelj in dodaja, 
da je ambulanta odprta vsak 
torek med 15. in 18. uro. Am-
bulanta je na Gosposvetski 
ulici 9, nasproti Nujne me-
dicinske pomoči Zdravstve-
nega doma Kranj. 

»V ambulanti dela-
jo tri zdravnice družin-
ske medicine, tri medicin-
ske sestre in en diplomira-
ni zdravstvenik ter farma-
cevtka. Po potrebi paciente 

napotimo k ustreznim spe-
cialistom, ki nam vedno z 
veseljem priskočijo na po-
moč. Ugotavljamo, da ve-
čina zdravnikov kljub 
preobremenjenosti rada 

pomaga najbolj ranljivim 
skupinam ljudi.

Poleg zdravstvenega ose-
bja ambulanti pomaga še 
približno deset ljudi, ki 
skrbijo, da delo poteka teko-

če in nemoteno. Vsi skupaj 
delujemo v okviru Društva 
Fajdigova ambulanta, ki je 
bilo ustanovljeno prav za ta 
namen. Delo v društvu je 
popolnoma prostovoljno, 
kar pomeni, da plačila ni. 
Plačilo je zavest, da smo po-
magali nekomu, ki se zara-
di spleta različnih okoliščin 
težko prebija skozi življe-
nje ali pa je celo ostal brez 
vsega,« pravi Tomaž Kri-
šelj in dodaja, da pomagajo 
tudi številni posamezniki, 
saj prinašajo različna zdra-
vila. »Ambulanta sprejema 

še uporabna zdravila, torej 
zdravila, ki so ljudem osta-
la in jim še ni potekel rok 
uporabe. Takšna zdravila 
skrbno pregledamo in po 
potrebi uporabimo. Ker pa 

vseh ne porabimo, jih naj-
večkrat vzamejo zdravniki, 
ki so zaključili medicinsko 
fakulteto, da jih v sklopu ra-
znih humanitarnih odprav 
odnesejo v najrevnejše dr-
žave sveta, pojasnjuje Kri-
šelj in dodaja: »Veseli me, 
da v društvu s tem nimamo 
težav, saj zdravnice, sestre 
in drugi fajdigovci oziro-
ma člani Društva Fajdigova 
ambulanta radi pomagajo. 
Lahko se tudi pohvalimo, 
da je bila ambulanta v zad-
njih dveh letih in pol odpr-
ta prav vsak torek. 

Včasih pomaga že pogovor
Dobri dve leti in pol je, odkar je v Kranju odprta Fajdigova ambulanta za osebe brez zdravstvenega zavarovanja, v tem času pa so 
pomoč ponudili skoraj dvestokrat.

Predsednik društva Fajdigova ambulanta Tomaž Krišelj

Fajdigovci vam želijo, da bi bilo leto 2020 kar najbolj 
zdravo, pozitivno, uspešno in srečno, predvsem pa si 
vzemite čas za ljudi, ki vas osrečujejo, ter za stvari, ki 
vas veselijo.

Kranj – V okviru dobrodelne-
ga projekta V Kranju dobro v 
srcu mislimo bosta danes, v 
petek, med 17. in 19. uro do-
mači ričet iz lokalno pridela-
nih sestavin kuhala zakonca 
Marija in Andrej Štremfelj, 
častna občana mestne obči-
ne Kranj. Sledil bo Županov 
koncert z Janom Plestenja-
kom, med koncertom bo ob-
javljeno, koliko sredstev je 
bilo zbranih v tej dobrodelni 
akciji. Zbrana sredstva bodo 
predana Društvu prijateljev 
mladine Kranj, ki bo poskr-
belo, da bo denar prišel v 
prave roke. 

Žaključek dobrodelne 
akcije

Preddvor – Občinski svet v 
Preddvoru je potrdil pravilnik 
o dodeljevanju nepovratnih 
sredstev za sofinanciranje 
nakupa malih komunalnih 
čistilnih naprav. Za subven-
cije bodo v prihodnjem letu 
namenili sedem tisoč evrov, 
zanje pa se lahko potegujejo 
prebivalci območij, kjer ni 
zgrajen javni kanalizacijski 
sistem. V občini so to nase-
lja Hraše, Kokra in Možjanca, 
pa tudi v delih naselij, kjer so 
ocenili, da bi bila gradnja ka-
nalizacije prevelik strošek. 

Subvencije za male 
čistilne naprave

»Kar nekaj je gostov iz Azi-
je, prav v teh dneh pa gosti-
mo tudi skupino turistov iz 
daljne Nove Zelandije,« je 
povedala Romana Purkart 
iz zavoda Turizem Bled.

Slabo vreme gostov ne 
odvrne

»Slabo vreme turistov ne 
odvrne od počitnikovanja 
pri nas, morda je zaradi vre-
mena nekaj manj dnevnih 
obiskovalcev. Kljub temu ra-
čunamo, da bomo na kon-
cu leta našteli med 1.200 in 
1.300 obiskovalcev, kar bo 
okoli pet odstotkov več kot 
lani,« je še pojasnila.

Povedala je, da gostje z ve-
seljem uporabljajo poseb-
ne avtobuse, s katerimi vo-
zijo na okoliška smučišča – 
na Vogel, Krvavec, Kranjsko 
Goro in Pokljuko, nad kate-
rimi so navdušeni vsi ljubi-
telji zimskih radosti, ne le 
smučarji. Po kratkem zatiš-
ju v začetku novega leta na 
Bledu nov naval gostov pri-
čakujejo konec januarja, ko 
bo na Pokljuki svetovni po-
kal v biatlonu, in nekaj kas-
neje na Bledu še svetovno 

prvenstvo v zimskem plava-
nju.

Podobno je tudi v Bohinju. 
Kot je povedala Vida Kovačič 
iz Turizma Bohinj, so hoteli 
skoraj polni, nekaj manj go-
stov beležijo morda le na ra-
čun zelene zime. Kot običaj-
no je bilo med božičnimi pra-
zniki v Bohinju še nekaj pros-
tora, nastanitvene kapacitete 
pa se intenzivno začenjajo 
polniti prav v teh dneh. »Za 
goste se res potrudimo, vozi-
mo jih v Kranjsko Goro in na 
Vogel, ko obratujejo žičniške 
naprave tudi na Soriško pla-
nino. Za goste smo vse do 5. 
januarja pripravili pestro do-
gajanje, na programu so po-
leg številnih koncertov in 
odprte kuhinje tudi različ-
ni drugi družabni dogodki. 
Vsi pa si seveda želimo, da bi 
kmalu zapadlo nekaj še kaj 
snega.«

Mojca Mežek iz Turizma 
Kranjska Gora je povedala, 
da so bile nastanitvene zmo-
gljivosti na destinaciji Kranj-
ska Gora med božičnimi pra-
zniki zasedene okrog osem-
desetodstotno. »To so okvir-
ni podatki, bi bil pa ta odsto-
tek višji, če ne bi bilo nekaj 
odpovedi rezervacij zaradi 

previsokih temperatur ozi-
roma na ta račun pomanjka-
nja snega. Še vedno pa smo 
turistom lahko ponudili šte-
vilne druge aktivnosti in pri-
reditve,« je pojasnila Mežko-
va in dodala, da čez novoletne 
praznike na destinaciji priča-
kujejo kar okrog 98-odstotno 
zasedenost, pripravljajo med 
drugim silvestrovanje na 
prostem in že popoldne otro-
ško silvestrovanje v Dvorani 
Vitranc. Največ imajo doma-
čih gostov, od tujih pa največ 
Italijanov in že tradicionalno 
gostov z balkanskih držav za-
radi njihovih zimskih poči-
tnic.

Uspeli pripraviti nekaj 
prog

Kot je včeraj dejala Mežko-
va, na smučišču Kranjska 
Gora obratujejo vlečnici Moj-
ca 1 in 2, otroški trak ter šti-
risedežnica Kekec. V Plani-
ci je po včerajšnjih podatkih 
na spletni strani tamkajšnje-
ga nordijskega centra odpr-
te 1,2 kilometra zunanje pro-
ge za tek na smučeh. »Veli-
ko preglavic nam zaradi pre-
visokih temperatur povzro-
ča tudi priprava kompaktne-
ga snega za tek na smučeh po 
kolesarski progi od mejnega 
prehoda Rateče do Ledin,« je 
še pojasnila Mežkova. Obra-
tuje že zunanje drsališče Bo-
rovška šajba na ploščadi pred 
nekdanjim hotelom Razor v 
Kranjski Gori. 

Turistična središča so polna
31. stran

»Med gosti prevladujejo Italijani, Nemci in Američani, 
prišli so turisti iz številnih drugih evropskih držav 
pa tudi iz mnogih bolj oddaljenih. Kar nekaj je tudi 
gostov iz Azije.«
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Preddvor – Leta 1999 so po-
tapljači Gasilsko reševal-
ne službe Kranj v jezero Čr-
nava prvič potopili osvetlje-
no božično drevesce. Idej-
ni pobudnik je bil Iztok Va-
lič, ki se je tudi letos udeležil 
tradicionalne prireditve in 
se ob tej priložnosti zahva-
lil vsem, ki že leta sodeluje-
jo pri tem dogodku. Ob jeze-
ru Črnava se je znova zbra-
lo veliko obiskovalcev in po-
zno popoldne, ko se je zmra-
čilo, pospremilo pot smreči-
ce pod vodno gladino.

»Letos jezero Črnava pra-
znuje šestdeset let svojega 
nastanka, ob jubileju smo 

spomladi splavili tri nove 
čolne. Ob koncu leta pa pra-
znujemo še drugi jubilej. 
Leta 1999 so se potapljači 
GRS Kranj, ki morajo enkrat 
letno opraviti vajo reševanja 
pod ledom, domislili, da bi 
iz tega naredili poseben do-
godek, in tako je nastal potop 
božičnega drevesca. Dogo-
dek je postal tradicionalen, 
vsako leto se ga udeleži ve-
liko ljudi. Naj še povem, da 
je Preddvor edini kraj v Slo-
veniji, ki na ta način zazna-
muje odhod starega leta in 
teme ter prihod novega leta 
in svetlobe, ki spet priha-
ja v naša življenja,« je pove-
dala direktorica Zavoda za 
turizem Preddvor Ernesta 

Koprivc. Zavod skupaj z ob-
čino ob izteku leta sicer or-
ganizira vrsto prireditev pod 
skupnim imenom gRajski 
Preddvor.  

Vodja potapljačev Aloj-
ša Zalaznik je bil navzoč ob 
vseh dosedanjih potopih bo-
žičnega drevesca. Kako se 
spominja začetkov? »Zače-
lo se je zelo zanimivo. Dru-
ščina petih ali šestih pota-
pljačev se nas je zmenila, 
da bi potopili božično dre-
vo v jezero Črnava. Našli 
smo smrečico, in ker nismo 
našli primernih luči, smo 
jo takrat okrasili s kemični-
mi lučkami, kakršne upora-
bljajo ribiči, in jo potopili. Iz 
tega se je razvil dogodek, ki 
je postal že tradicionalen in 
se ga tudi sam udeležujem 
od začetka. Hkrati predsta-
vlja tudi vajo za gasilce, kako 
delati v zahtevnejših razme-
rah, ob mrazu, v vodi, pod 
ledom. Tako imamo tudi 
trening reševanja iz vode,« 
je povedal Zalaznik. Letos 
se je pod jezersko gladino 
spustilo štirinajst potaplja-
čev. Zanimalo nas je tudi, 
s kakšnimi lučkami okrasi-
jo smrečico, da svetijo tudi 
pod vodo. Aljoša Zalaznik 
pravi: »Pod vodo so običaj-
ne lučke, kakršne ima vsak 

doma na smrečici, imajo 12 
voltov. So ustrezno zatesnje-
ne, a tudi če voda pride zra-
ven, se nikomur nič ne more 
zgoditi, lučke le pregorijo.« 

Preden so potapljači v 
mraku z baklami zaplavali 
proti drevescu, je na terasi 
ob hotelih potekal program 
z nastopom domače folklor-
ne skupine in ženskega cer-
kvenega pevskega zbora iz 
Kokre, vse pa so povezali 

z legendo o Hudičkovem 
borštu. Odigral jo je Josip 
Ekar iz KUD Matije Valjavca 
Preddvor, ki pravi: »Zgodba 
je sicer vedno enaka, vsakič 
pa jo naredimo malo druga-
če, da je zanimiva tudi za re-
dne obiskovalce. Dogodek je 
sicer nekaj posebnega, česar 
nima noben drug kraj v Slo-
veniji. Skeč vsakokrat z vese-
ljem odigram, vsako leto pa 
imam večjo tremo.«

Obiskovalce je pozdravil 
preddvorski župan Rok Ro-
blek s sinom Oskarjem v na-
ročju. Letos so gostom prip-
ravili dve novosti: na veli-
kem zaslonu so si lahko 
ogledali video posnetke do-
sedanjih potopov, na koncu 
pa jih je čakalo še ognjeno 
presenečenje. Prometejevo 
ognjeno predstavo sta jim 
pričarala Tatjana in Matija 
Vuletič iz Cirkulture.

Dvajsetič potopili božično drevesce
Na božični dan so v slovo od starega leta v jezero Črnava že dvajseto leto potopili božično drevo, ki bo pod jezersko gladino svetilo vse do treh kraljev.

Potapljači, zbrani okoli osvetljenega drevesca / Foto: Tina Dokl

Prometejev ognjeni šov / Foto: Tina Dokl

Suzana P. Kovačič

Kranj – Slikar Peter Jovano-
vič iz Dolenje Žetine v Po-
ljanski dolini je Bolnišni-
ci za ginekologijo in porod-
ništvo (BGP) Kranj podaril 
deset svojih slik, v risbah 
upodobljene pesmi Toneta 
Pavčka, Cirila Zlobca, To-
neta Kuntnerja, Janeza Me-
narta in drugih slovenskih 
pesnikov. »To je moja po-
hvala in zahvala BGP Kranj, 
ker dobro delajo. Moraš pa 
tudi sam kaj dobrega nare-
diti in podariti drugim,« je 

povedal Jovanovič ob ne-
davni predaji donacije. Za 
to čudovito praznično dari-
lo se mu je zahvalil direk-
tor BGP Kranj Marko Brez-
nik in povedal, da bodo slike 
prijetna popestritev bolniš-
ničnih poslovnih prostorov. 
To je sicer že druga donacija 
slik Petra Jovanoviča kranj-
ski bolnišnici. Razveseljive 
novice prihajajo tudi iz le-
tos obnovljenega porodne-
ga bloka BGP, kjer so ime-
li do prejšnjega petka 1451 
rojstev, 140 več kot v ena-
kem obdobju lani. 

Slikar Peter Jovanovič 
doniral slike

Od leve iz BGP Kranj poslovna sekretarka Joži Martinjak in 
vodja skupnih služb Lea Ahčin, Peter Jovanovič in direktor 
BGP Kranj Marko Breznik / Foto: Primož Pičulin

Danica Zavrl Žlebir

Šenčur – Zadnji teden pred 
prazniki je tudi občinski 
svet v Šenčurju sprejel pro-
račun. Sprejemali so oba, za 
leto 2020 in 2021. Do druge-
ga branja v mesecu dni javne 
obravnave ni bilo vloženega 
nobenega dopolnila, prišla 
pa je pobuda občana, da bi se 
desetina proračunskega de-
narja razdelila med krajev-
ne in vaške skupnosti, ki bi 
potem o porabi samostojno 
odločale. Župan Ciril Koz-
jek na pobudo odgovarja, da 
krajevne in vaške skupnosti 
niso samostojne pravne ose-
be. Občina ne more odmeri-
ti vsem enako, ko pa gre za 
občinske investicije, so pri-
dobitev deležni tudi v posa-
meznih krajih, pri tem sode-
lujejo tudi KS. 

Medgeneracijski center 
že zgrajen

Precej razprave je ob pro-
računu spet sprožilo vpra-
šanje nadaljevanja grad-
nje Blagneče hiše, o čemer 
so razpravljali že večkrat, 

objavljeno je bilo tudi v me-
dijih, nekateri pa trdijo, da 
o tem ne vedo nič. V prora-
čunu je sicer opazen znesek 
(več kot 600 tisoč evrov) zno-
va namenjen Blagneči hiši, 
precejšen je bil tudi v prete-
klosti, in nekaterim se pora-
ja dvom, ali je res tolikšne 
kulturno-zgodovinske vred-
nosti, da je vredno vanjo vlo-
žiti toliko denarja, ob tem da 
»živa« kultura v Šenčurju 
nima primernega prostora. 
Aleš Puhar z občinske upra-
ve je dejal, da med tekočimi 
aktivnostmi o Blagneči hiši 
vsakokrat poročajo na ob-
činskem svetu. »Pred 18 leti 
je občina ravno z namenom 
ohranitve kulturne dediš-
čine po odločitvi občinskih 
svetnikov kupila ta objekt in 
se odločila za obnovo. Čaka-
li smo na denar za izvedbo, 
dolgotrajno je bilo usklaje-
vanje z Zavodom za varstvo 
kulturne dediščine. Z nje-
govim privoljenjem smo 
najprej na mestu starega go-
spodarskega poslopja zgra-
dili nov objekt, v njem je zdaj 
zgrajen medgeneracijski 

center. Projekt je usklajen 
z glavnimi uporabniki (mla-
di, upokojenci, turistično 
društvo),« je preteklo odlo-
čitev o tem, zakaj obnavljati 
Blagnečo hišo, pojasnil Pu-
har. 

Gradnja na starem 
pritličju ne bi bila varna

V soglasju z zavodom za 
varstvo kulturne dedišči-
ne so porušili zgornje nad-
stropje hiše in ga na obsto-
ječem pritličju nameravali 
obnoviti natanko po nekda-
nji podobi. Zdaj se je izkaza-
lo, da gradnja na starem pri-
tličju ne bo varna, gradbe-
niki za to ne dajo jamstva, 
naprej pa potekajo pogovo-
ri z zavodom za varstvo kul-
turne dediščine, ali bodo do-
pustili tudi rušenje pritlič-
ja in gradnjo nove stavbe po 
posnetku stare. »Menimo, 
da bo objekt varen samo, če 
se tudi spodnji del na novo 
zgradi, vzorce imamo shra-
njene in smernice zavo-
da tudi. Žal nam je za zap-
lete, a nadaljujemo pogovo-
re, da bomo lahko šli naprej 

v ustrezno izvedbo. Za to pa 
bomo morali dobiti spre-
membo gradbenega dovo-
ljenja. Ker je na tem mes-
tu gradbišče, se bomo še 
odločili, kako bomo uredi-
li dostop do novega objekta, 
da ta lahko začne delovati.« 

Želijo nov kulturni dom

Drži tudi, da si občina 
Šenčur zasluži boljši kul-
turni dom, kot je sedanji. 
Tega ne bodo obnavljali, pač 
pa kupujejo stavbo ob njem 
od zadruge, v nadaljevanju 
pa bodo z javnim nateča-
jem projektirali nov kultur-
ni dom, v katerem bo tudi 
knjižnica. 

To je le eno od vprašanj, 
postavljeno v ospredje ob 
razpravi o proračunih. V 
letu 2020 bodo proračunski 
odhodki 14,3 milijona, v letu 
2021 pa 8,8 milijona evrov. 
Naložb bo prihodnje leto za 
več kot 60 odstotkov, največ 
zaradi nadaljevanja gradnje 
komunalne infrastrukture 
na jugu občine, o kateri pa 
ni bilo med svetniki tokrat 
nobene besede. 

Tudi ob proračunu o Blagneči hiši 
Pred koncem leta sta sprejeta tudi oba proračuna občine Šenčur, za leti 2020 in 2021. 
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Medijski pokrovitelji: 

dobrodelni
koncert

pomagajmo skupaj

Športna dvorana 
TRATA 

Škofja Loka 
sobota, 1. februar 2020,

ob 19. uri

Lions klub
Škofja Loka

organizator

Nakup vstopnic / vstopnina 15 € :
ŠKOFJA LOKA:  Sokolski dom in 
TIC Turizem Škofja Loka /Mestni trg 42 in Kidričeva c. 1/
KRANJ: Gorenjski Glas
Eventim: prodajna mesta
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Ana Šubic

Železniki – Železnikarski 
občinski svetniki so na zad-
nji seji potrdili osnutek od-
loka o ustanovitvi Medob-
činskega inšpektorata in re-
darstva (MIR) občin Bled, 
Bohinj in Železniki. Odlok, 
ki ga morata potrditi tudi 
bohinjski in blejski občin-
ski svet, so po besedah vod-
je MIR Primoža Laha prip-
ravljali in usklajevali več me-
secev, pri tem pa so upošte-
vali dejanske potrebe občin 
po kadru in nalogah. Z odlo-
kom bodo omogočili skleni-
tev nove pogodbe, v njem pa 
so določili nižje deleže sofi-
nanciranja MIR za Železni-
ke in Bohinj, medtem ko bo 
Bled prevzel precej večji de-
lež. Kot dodatno nalogo so 
uvedli področje civilne zaš-
čite, poleg tega pa želijo do 
poletne turistične sezone 
zaposliti dodaten kader. Za-
poslili naj bi še tri redarje in 
jih bo skupaj deset, vodjo 

redarstva ter svetovalca za 
zaščito reševanje. Na MIR 
bo tako 16 zaposlenih. 

Lah je kot glavna razloga 
za sprejem odloka navedel 
spremenjeno situacijo na 
področju prometne varnos-
ti ter javnega reda in miru 
na območju Bleda in Bohi-
nja, predvsem v času pole-
tne turistične sezone, ter 
spremembo državnega so-
financiranja skupnih občin-
skih uprav. Država ta čas so-
financira 50 odstotkov stro-
škov plač in prispevkov za-
poslenih, z letom 2020 pa se 
bo delež sofinanciranja zni-
žal na 35 odstotkov, je razlo-
žil Lah. Ker je sofinancira-
nje možno povečati z uved-
bo dodatnih skupnih nalog 
(največ do 55 odstotkov), so 
predvideli še, da bo MIR po 
novem deloval tudi na po-
dročju civilne zaščite, kar 
jim bo delež državnega so-
financiranja dvignilo na 40 
odstotkov. Kot je razložil 
Lah, so v okviru MIR že sedaj 

pripravljali načrte s področja 
zaščite in reševanja za obči-
ni Bohinj in Bled, po novem 
pa bo njihova strokovna ose-
ba to počela tudi za Železni-
ke, kjer so doslej najemali 
zunanje izvajalce. Direkto-
rica občinske uprave Jolan-
da Pintar je ob tem dodala, 
da morajo občine imeti tudi 
izdelane in ažurirane načr-
te, povezane s požari, potre-
si, poplavami …, ter opozo-
rila, da so ti dokumenti po-
membni tudi v primerih, 
kot je bil plaz v Bohinju in z 
njim povezana tožba.

Spremenil se bo tudi ključ 
financiranja skupne občin-
ske uprave, saj so potrebe 
Bleda in Bohinja po bese-
dah Laha precej večje kot v 
Železnikih. Pri tem so upo-
števali število redarjev, ki 
jih potrebujejo v posamezni 
občini, ter petletno povpre-
čje prekrškovnih in inšpek-
cijskih postopkov. Bled naj 
bi tako po novem namesto 
polovičnega imel 61-odsto-
tni delež sofinanciranja, Bo-
hinju se bo s 40,5 zmanjšal 
na slabih 34 odstotkov, Žele-
znikom pa se bo prepolovil z 
deset na 5,21 odstotka. Nalo-
ge s področja civilne zaščite 
pa bodo občine financirale v 
tretjinskih deležih.

Do poletja še več redarjev
Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Bled, Bohinj in Železniki se  
bo kadrovsko okrepil, občine pa ga bodo sofinancirale v drugačnih  
deležih kot doslej.

Maja Bertoncelj

Medvode – Godba Medvo-
de ima vsako leto decem-
bra tradicionalni koncert. 
Letošnji je bil poseben, saj 
so z njim obeležili devetde-
set let delovanja. V goste so 
povabili voditelja Tilna Arta-
ča in folklornike KUD Oton 
Župančič Sora. Okrog 1200 
obiskovalcev, ki je napolnilo 
Športno dvorano Medvode, 
so navdušili s programom.

Pisalo se je leto 1929, ko 
sta se Štefan Krelj s Svetja 
in Franc Bečan iz Rakovnika 
odločila začeti zbirati člane, 
ki bi bili pripravljeni sodelo-
vati pri godbi. Pridružilo se 
jima je 15 mož, od katerih je 
vsak prispeval tisoč takratnih 
dinarjev, v tovarno Herold v 
Mariboru so poslali prošnjo 
za nakup inštrumentov in 
leta 1930 začeli vaje pod tak-
tirko Frica Zaplotnika. Leta 
1931 je delavsko godbo prev-
zel Franc Dolinar. Igrali so 

na mnogih Sokolskih prire-
ditvah, na zabavah in kultur-
nih prireditvah. Leta 1934 so 
začeli graditi godbeni dom in 
ga končali leta 1939. Zemlji-
šče je daroval eden od članov, 
zgradili pa so ga godbeniki 

z lastnimi rokami – povsem 
prostovoljno in udarniško. 
Od takrat pa do danes je 
Godba Medvode postala zna-
na tako v Sloveniji kot tudi iz-
ven naših meja. Kot pravi Ire-
na Sonc Šlenc, predsednica 

Kulturnega društva God-
ba Medvode, je velik razvoj 
v kvaliteti igranja doseg-
la v zadnjih letih pod taktir-
ko Damirja Fajfarja. Zadnji 
se je s tega mesta iz osebnih 
razlogov letos poslovil, novi 

dirigent pa je Damjan Med-
vešek, rogist v Orkestru Slo-
venske vojske. Simbolno pre-
dajo dirigentske palice sta iz-
vedla prav v nedeljo, na kon-
certu ob devetdesetletnici. 

Pogled na Godbo Medvo-
de potrdi, da je njihovo član-
stvo zelo pomlajeno. »Pov-
prečna starost je okrog 25 
let. Ponosni smo na medge-
neracijsko povezovanje, na 
sodelovalen duh, na prosto-
voljno udejstvovanje in se-
veda na napredek v glasbe-
nem izražanju. Vsekakor 
se bomo kakovosti zvoka 
posvečali še naprej. Danes 
se nas je predstavilo 45 god-
benikov. Odziv na koncert in 
navdušenje med ljudmi je 

poplačilo za vse naše delo,« 
pravi Irena Sonc Šlenc in do-
daja, da ni prav veliko godb, 
ki bi na koncert privabile ok-
rog 1200 obiskovalcev. 

V društvu delujejo tri sek-
cije: mladinska, pihalna in 
trobilna. Zadnji dve sta v 
zadnjih dveh letih osvojili 
zlato priznanje na srečanju 
malih inštrumentalnih sku-
pin v Dravogradu. Na leto 
imajo okrog trideset nasto-
pov, njihov repertoar pa ob-
sega koračnice (tudi žal-
ne), filmsko glasbo, zabav-
ne koncertne skladbe, ljud-
sko glasbo, spogledujejo pa 
se tudi s popularnimi popev-
kami ter džezovsko in rokov-
sko glasbo.

Devetdeset godbeniških let
Godba Medvode je s tradicionalnim koncertom ob koncu leta obeležila devetdeset let delovanja. S programom so navdušili okrog 1200 obiskovalcev.  
»Ni veliko godb, ki bi imele tako številno občinstvo,« je zadovoljna Irena Sonc Šlenc, predsednica Kulturnega društva Godba Medvode.

Godba Medvode na koncertu ob devetdesetletnici, na katerem se je predstavila z novim 
dirigentom Damjanom Medveškom / Foto: Peter Košenina 

Spremenil se bo tudi ključ financiranja skupne 
občinske uprave, saj so potrebe Bleda in Bohinja večje 
kot v Železnikih. Pri tem so upoštevali število redarjev, 
ki jih potrebujejo v posamezni občini, ter petletno 
povprečje prekrškovnih in inšpekcijskih postopkov.

Članstvo godbe v Medvodah je zelo pomlajeno, 
povprečna starost je okrog 25 let. Ponosni so na 
medgeneracijsko povezovanje, na sodelovalen duh,  
na prostovoljno udejstvovanje in na napredek  
v glasbenem izražanju.
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Jasna Paladin

Kamnik – Odsevi kamniških 
tisočletij je naslov stalne zbir-
ke v kamniškem muzeju, 
pred dnevi pa je izšla še istoi-
menska knjiga, ki za nekate-
re predstavlja le hiter vir in-
formacij, ljubiteljem prete-
klosti pa ponuja tudi zanimi-
ve zgodbe in podrobnosti.

»Ob 790-letnici prve do 
zdaj znane pisne omembe 
kamniških meščanov in ob 
bližajoči se 60-letnici kam-
niškega muzeja smo prip-
ravili kratek vpogled v geo-
loško, arheološko, zgodo-
vinsko in umetnostnozgo-
dovinsko dogajanje s kul-
turno in naravno dedišči-
no izredno bogatega obmo-
čja Kamnika in širše okolice. 
Osrednje mesto v publikaci-
ji imajo muzejski predme-
ti, ki jih hranimo, a še zda-
leč ne gre 'le' za vodnik po 
naši stalni, istoimenski mu-
zejski zbirki,« je na nedavni 
predstavitvi knjige povedala 
direktorica Medobčinskega 
muzeja Kamnik mag. Zora 
Torkar, ki je prispevala po-
glavja o zgodovini od 11. sto-
letja naprej oz. zgodovinski 
pregled. Soavtorja knjige sta 
še dr. Jure Žalohar, ki je razi-
skoval tukajšnje fosile in pri-
speval geološki pregled, in 
Janja Železnikar, kustosinja 
kamniškega muzeja, ki je 
poskrbela za arheološki pre-
gled tukajšnjega območja.

»Kamnik je nastajal in se 
razvijal v dolgih stoletjih ob 
izredno pomembni trgovski 
poti, eni od najpomembnejših 

v srednjem in novem veku na 
slove nskih tleh, ki je povezo-
vala vzhodne in zahodne de-
žele. Kamnik je ena od prvih 
načrtnih mestnih naselbin na 
Kranjskem. V 19. in 20. sto-
letju je pridobival novo vlo-
go: z razvojem industrije, tu-
rizma, z moderno infrastruk-
turo je postal središče kam-

niško-domžalskega obmo-
čja. Naša želja je bila pripra-
viti pregledno, kratko in za-
nimivo zgodovino kamni-
škega območja, v kateri lah-
ko vsakdo najde kaj zanimi-
vega,« je Torkarjeva med 

drugim zapisala v uvodu 
knjige, ki je po zaslugi obli-
kovalke Saše Kovačič res lič-
no oblikovana in polna izje-
mnih fotografij in ilustracij. 
Knjiga ne vsebuje suhopar-
nih zgodovinskih podatkov, 
ampak je polna zanimivosti, 
za katere še veliko Kamniča-
nov ne ve. 

Kot denimo ta, da je bil fo-
sil morskega konjička, star 
kar 12,5 milijona let, ki so ga 
našli v Tunjiškem gričevju, 
uvrščen med sto najlepših 
fosilov na Zemlji. V knjigi 
je opisano najdišče slovitega 

mamuta, ki je v Nevljah po-
ginil pred 20 tisoč leti, manj 
znano pa je, da so na vzpeti-
nici v neposredni bližini da-
našnjega Mamutovega mo-
stu našli tudi ostanke tedaj 
živečih ljudi. Manj znan je 
tudi spodmol Pod Gričo v 
Godiču, kjer so našli arhe-
ološke ostanke rimskodob-
nega svetišča, kjer naj bi od 
2. do 5. stoletja častili eno ali 
več božanstev. Najstarejši 
grb mesta Kamnik je ohra-
njen na sklepniku cerkve sv. 
Primoža nad Kamnikom, 
sega pa v 70. leta 15. stoletja. 

To in še mnogo drugega je 
strnjenega v knjigi, ob kate-
ri se bodo Kamničani poču-
tili kar ponosne, da živijo na 
tako zgodovinsko bogatem 
območju.

Kamniška zgodovina na dlani
Izšla je dolgo pričakovana knjiga z naslovom Odsevi kamniških tisočletij, ki jo je Medobčinski muzej 
Kamnik izdal ob 790-letnici prve pisne omembe Kamnika. Gre za strnjeno in na zelo zanimivim način 
prikazano zgodovino kamniškega območja od fosilnih najdb do leta 1918.

Soavtorici knjige Janja Železnikar in mag. Zora Torkar z oblikovalko Sašo Kovačič / Foto: Jasna Paladin

Prva in najstarejša pisna omemba kamniških 
meščanov je bila zapisana leta 1229, ko je v Kamniku 
vladala rodbina Andeško-Meranski.

Na Gorenjskem poleg do-
mov v Žireh in Železnikih 
načrtujejo gradnjo tudi v Ko-
mendi, kjer so pridobili kon-
cesijo za 68 oseb. Za zdaj je 
projekt v fazi pridobivanja 
gradbenega dovoljenja. 

Kot so nam sporočili iz 
družbe, je projektna do-
kumentacija za pridobitev 
gradbenega dovoljenja prip-
ravljena, čakajo še soglas-
je ministrstva za okolje in 
prostor oziroma Agencije 
RS za vode glede ustreznos-
ti ukrepov zaradi poplavnos-
ti dovozne poti do doma. 
»Takoj ko dobimo pozitiven 
odgovor, lahko na upravni 
enoti vložimo zahtevek za 
pridobitev gradbenega do-
voljenja. Uravna enota lah-
ko to izda v enem mesecu, 
lahko se zavleče tudi na tri. 
V primeru negativnega od-
govora Agencije oziroma če 
bodo opredelili še določene 
dodatne protipoplavne ukre-
pe, bo treba te dodatno izves-
ti,« so sporočili iz podjetja, 

kjer predvidevajo, da bi z 
gradnjo lahko začeli približ-
no dva meseca po pridobitvi 
gradbenega dovoljenja.

Trinadstropna stavba 
doma starostnikov v Komen-
di bo stala na sotočju Knež-
jega potoka in Pšate. V skla-
du s pridobljeno koncesijo 
bo imel dom kapacitet naj-
manj za 68 stanovalcev in 
največ za 75 ob upoštevanju 
desetodstotnega dovoljene-
ga pribitka. V domu so pred-
videni trije oddelki za osebe 
z demenco, v vsakem izmed 
njih bo lahko bivalo 12 sta-
rostnikov. Z izjemo sedmih 
dvoposteljnih bodo sobe 
enoposteljne. Na zunanjih 
površinah je predvidenih 25 
parkirnih prostorov, na juž-
nem zelenem delu doma pa 
nameravajo urediti domski 
park, ki ga bodo zaradi var-
nosti predvsem oseb z de-
menco zavarovali z ogra-
jo. Natančno število zapo-
slenih v domu še ni znano, 
naj bi jih bilo okoli trideset. 
Investicija bo stala približno 
pet milijonov evrov.

Čakajo še mnenje 
agencije za vode
31. stran

Mengeš – Potem ko so v Men-
gšu že septembra zgradili 
vzhodni pločnik na Kamniški 
cesti od naselja do novega 
bencinskega servisa, so po 
sprejetem rebalansu proraču-
na za leto 2019 pristopili tudi 
h gradnji zahodnega pločni-
ka, dolgega šestdeset metrov. 
Kot pravijo na občinski upra-
vi, je gradnja obeh pločnikov 
na Kamniški cesti pomembna 
za vse, ki se redno sprehajajo 
ali tečejo po bližnjih poteh na 
Mengeškem polju, ter za vse 
obiskovalce novega bencin-
skega servisa.

Zgradili še dodaten 
pločnik

Jasna Paladin

Kamnik – »Šutna je bila pred 
leti zaprta za promet, tudi 
mirujoči, da bi se na njej od-
vijale različne dejavnosti in 
da bi bila meščanom prijaz-
na pešcona. Sobotni bolš-
ji trg – sejem starin – je bil 
zamišljen kot tradicionalna 
prireditev, kjer se srečuje-
jo zbiratelji, ljubitelji starin, 
starinarji, nostalgiki in ljud-
je, ki iščejo zanimive stare 
predmete, umetniške izdel-
ke, turisti, sprehajalci in vsi, 
ki v starih predmetih vidijo 
nekaj zanimivega ali del svo-
je preteklosti. Tako je bilo za-
mišljeno in tako je na začet-
ku tudi potekalo. A začele 

so se pojavljati težave, saj je 
prihajalo vse več prodajalcev 
krame, ki svoje, na kosov-
nem odpadu pobrane pred-
mete ponujajo kar iz prtlja-
žnikov avtomobilov. Sta-
nje se je drastično poslabša-
lo potem, ko je bilo treba v 
letu 2018 najprej zaradi pro-
metnih obvozov in posledič-
no nevarnosti za obiskoval-
ce poskrbeti za novo zača-
sno lokacijo sejma rabljenih 
stvari na parkirišču za Do-
mom kulture Kamnik. Od-
kar se je po končani gradnji 
sejem spet prestavil nazaj na 
Šutno, prodajalci na lastno 
pest parkirajo, povzročajo 
težave njenim prebivalcem 
in lastnikom lokalov,« pravi 

občinska svetnica Ivanka 
Učakar, tudi predsedni-
ca KS Kamnik Center, ki si 
želi, da bi organizacijo bolš-
jega sejma prevzel Zavod za 
turizem, šport in kulturo Ka-
mnik.

A omenjeni zavod že ima 
sprejet poseben pravilnik o 
poslovanju sobotnega bolš-
jega sejma na Šutni, ki velja 
že vse od leta 2013. Kot priz-
nava Franci Kramar, vršilec 
dolžnosti direktorja Zavoda 
za turizem, šport in kultu-
ro Kamnik, bi se marsikaj 
dalo še izboljšati, zato bodo 
v januarju pripravili sesta-
nek, na katerem bodo pre-
učili možnosti, da zadeve 
uredijo.

»Bolšjak« bo treba urediti
Bolšji sejem, ki vsako soboto dopoldne poteka na Šutni, se je spremenil v 
neorganizirano prodajo krame, zato na občini iščejo rešitve za ureditev stanja.

Maša Likosar

Kranj – Mestna knjižnica 
Kranj sodeluje pri dvole-
tnem mednarodnem pro-
jektu CROSS – Ustvarjanje 
novih prostorov za učenje 
(CROSS – Creating other 
Study Spaces) programa 
Erasmus+, katerega glav-
ni cilj je vključevanje lju-
di, preprečevanje osamlje-
nosti in spodbujanje dru-
žabnosti. Namen projekta 
je obenem izmenjava dob-
rih praks različnih ponu-
dnikov izobraževanj za od-
rasle in predstavitev novih 
konceptov sodelovanja med 
knjižnicami in ustanovami, 
ki ponujajo izobraževanja 
za odrasle. Poudarek je na 
pristopu tretjega prostora – 
za doseganje ljudi, ki niko-
li ne uporabljajo javnih knji-
žnic oziroma ustanov, ki po-
nujajo izobraževanja za od-
rasle, za izboljšanje svoje-
ga znanja ali veščin. »Prvi 
prostor predstavlja služba, 
drugi prostor dom, tretji pa 
kraj, kjer preživljamo pros-
ti čas. Ti prostori postaja-
jo zelo pomembni in naša 

knjižnica je dober primer. 
Že pri sami gradnji smo na-
mreč načrtovali, da to ne bo 
le prostor namenske upora-
be, temveč tudi prostor za 
druženje,« je povedala vod-
ja projekta v Kranju Nina 
Svetelj iz MKK. 

Pri projektu sodeluje-
jo partnerji, ki prihajajo 
iz Romunije, Španije, Lu-
ksemburga, Nizozemske, 
Madžarske, Nemčije in 
Slovenije. Tokrat je v Kra-
nju potekal drugi sestanek, 
na katerem so izmenjava-
li primere dobrih praks na 
temo demografskih spre-
memb. »Zelo zanimiva je 
izkušnja iz Nizozemske, 
kjer se ukvarjajo z družina-
mi, ki imajo zelo nizko pi-
smenost, in primer v Špa-
niji, kjer promovirajo bra-
nje za mlade skozi vpliv-
neže na socialnih omrež-
jih,« je pojasnila Sveteljeva 
in dodala, da so v treh dneh 
srečanja izvedli tudi delav-
nice, na katerih so ugotav-
ljali, kaj želijo s projektom 
doseči in kakšne so želje, ki 
bi bile v okviru projekta iz-
vedljive v prihodnosti. 

Pomembnost 
tretjih prostorov
Ob zaključku tridnevnega srečanja partnerjev 
mednarodnega projekta CROSS programa 
Erasmus+ v Kranju so v Mestni knjižnici Kranj 
(MKK) predstavili glavne sklepe srečanja. 
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Posebna razstava z drsališčem in božično hišico. Zims-
ko potovanje po malem svetu Minimindusa se začenja 
v zunanjem parku. Ogledate si lahko številne svetovne 
znamenitosti, osvetljene s čudovito svetlobo. V prvem 
nadstropju stoji božična hišica v znamenju 200-letne 
zgodovine najznamenitejše božične pesmi. Okoli kipa 
svobode pa se nahaja otroško drsališče. Drsalke in 
čelade si je možno brezplačno izposoditi.

Zanimiv zabavni program za vso družino. Obiskovalce se-
veda pričakujejo tudi atrakcije, ki si jih je mogoče ogledati 
celo leto. To so npr. 4-D kino z novim filmom, nogomet-
ni gol, veliki tobogan in postaja za selfije. Tako se lahko 
razveselijo vsi družinski člani ob različnih igrah, zabavi 
in tudi gibanju. Ob koncih tedna in med počitnicami pa 
si je možno ogledati tudi zelo zanimive lutkovne predsta-
ve. Poleg tega imajo najmlajši obiskovalci tudi možnost 
ličenja. Goste pa tudi letos zabava najmanjši avstrijski 
cirkus Dimitri. 

Dne 14. decembra 2019 se je ponovno odprl MALI ZIMSKI SVET v Minimundusu. Za obiskovalce so pripravili številne zanimivosti.   

Minimundus – v prazničnem času še več zanimivosti

Minimundus
mali svet ob Vrbskem jezeru

A-9020 Klagenfurt am Wörthersee/
Celovec ob Vrbskem jezeru

Villacher Strasse 241, 
tel.: +43 (0)463 21194-0

e-pošta: info@minimundus.at
www.minimundus.at
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Foto: (c) Minimundus

Posebno doživetje zagotavljata tudi umetnika Martha Labil 
in Benny Barfuß. V božičnem teatru, v katerem lahko 
sodeluje tudi publika, lahko otroci ob glasu zvonov 
oddajo v čarobno vrečko svoje želje. V klovnski pred-
stavi “Potrkaj na glavo in lonec” bo poleg akrobatike 
in glasbe s sodelovanjem publike klovnska deklica iz 
torbic in kovčkov pričarala marsikaj nevsakdanjega. 

Novoletni koncert – kaj nam je prineslo leto 2019. Novo 
leto se v Minimundusu začenja z dvema vrhunskima 
prireditvama. Skupina Tonč Feinig & Band bo 5. janu-
arja 2020 navdušila goste z novoletnim koncertom in 
predstavitvijo njihove nove zgoščenke. Dne 11. janu-
arja 2020 pa sledi humoristični povzetek preteklega 
leta, ki ga bodo orisali Gerald Fleischhacker, Guido 
Tartarotti, Birgit Radeschnig in Christof Spörk.

Vsa dodatna ponudba je vključena v ceno vstopnice. 
Dodatne informacije: www.minimundus.at

Foto: (c) Pripirita

Zimski odpiralni čas do 23. februarja 2020:
vsak dan od 10.00 do 18.00

(31. decembra 2019 do 14.00)

Foto: (c) www.bennybarfuss.at

Jasna Paladin

Volčji Potok – Zgodovina Ar-
boretuma se začne pisati ko-
nec 19. stoletja, ko si je na 
območju današnjega parka 
družina Souvan za bivanje 
uredila tamkajšnjo grašči-
no in ob njej skrbno uredila 
park. Zanj je zaslužen Leon 
Souvan, ki je parku posvetil 
praktično svoje življenje, ve-
liko energije in tudi denarja.

Družina Souvan izvira iz 
Ljubljane, kjer so imeli v las-
ti več nepremičnin in bili us-
pešni trgovci. Z Volčjim Po-
tokom se povežejo leta 1882, 
ko je Ferdinand Souvan kupil 
okoli sto hektarov veliko po-
sestvo z graščino na območju 
današnjega parka, kjer je tudi 
živel do smrti (pokopan je na 
Homcu). Graščino je v celoti 
prenovil, da je stara renesanč-
na zgradba dobila novo baroč-
no preobleko, in uredil tudi 
vrt. A za vrt, ki je še danes duša 

Arboretuma, je zaslužen nje-
gov sin Leon Souvan, poslov-
než, a tudi velika umetniška 
duša. Še pred očetovo smrtjo si 
je zamislil preureditev grašči-
ne in parka, ureditveni načrt 
pa predstavil celo na maketi, 
na kateri je ponazoril novi sis-
tem poti in razmestitve poslo-
pij, ribnikov in rastlinja. Dela 
se je lotil leta 1919, a v Volčjem 
Potoku je pri družini preživel 
le konce tedna, saj je sicer vodil 
posle v Ljubljani. Ni se osredo-
točil le na graščino in park, am-
pak na celo območje okoli hri-
ba. Oblikoval je območje, ki ju 
danes poznamo kot Spodnji in 
Zgornji angleški park, po nje-
govi zamisli je urejen tudi par-
ter pred graščino.

Souvanov park po površi-
ni obsega sedmino današnje-
ga Arboretuma, a predstavlja 
njegov dragoceni osrednji del 
in historično jedro zavarova-
ne kulturne dediščine, zato 
v Arboretumu Volčji Potok 
družini Souvan posvečajo 
pozornost, ki si jo zaslužijo. 
Družino Souvan, ki je imela 
posestvo v osrčju današnjega 
parka v lasti vse do leta 1946 
in na katero imajo domačini 
na Hudem in v Volčjem Po-
toku še danes lepe spomine, 
je Matjaž Mastnak predstavil 
že na razstavi pred dvema le-
toma, nedavno pa so v Bolj-
kovi galeriji odprli še mul-
tumedijsko predstavitev. Kot 
poudarja avtor (razstavo je 

postavil skupaj z Matejo Ra-
čevski), podatkov o Souvanih 
v javnih arhivih ni veliko, zato 
je še toliko bolj vesel sodelova-
nja z družino in potomci, ki so 
mu odstopili veliko fotografij 
in drugih podatkov. Multi-
medijska predstavitev vklju-
čuje celostensko projekcijo 
arhivskih fotografij, ki prika-
žejo rast in oblikovanje Sou-
vanovega parka od leta 1898 
do 1945. Zgodbe treh ključnih 
oseb iz Souvanovega parka so 
predstavljene v zamišljenih 
osebnih izpovedih. Ferdinan-
du Souvanu, Heleni Souvan 
in Leu Souvanu lahko obisko-
valec prisluhne v ločenih pre-
zentacijah. Dodanih je nekaj 
predmetov, od katerih vsak 
po svoje osvetli življenje dru-
žine. Od nekdanje veličastne 
graščine so ostale le štiri tal-
ne ploščice, ki jih je v Arbore-
tum prinesel eden od doma-
činov. Graščino so med voj-
no namreč požgali partizani. 

Ko so svojo namero najavili, 
so okoliški prebivalci raznes-
li vse tamkajšnje pohištvo, po 
požaru pa tudi praktično ves 
gradbeni material, ki je ostal 
na pogorišču.

Posebno prizorišče na raz-
stavi je posvečeno Almi Sou-
van, muzi pesnika Josipa Mu-
rna. »Razstavo smo postavili 
na način, ki bo primeren za 
vse tiste, ki se jim ne ljubi ve-
liko brati, takih pa je danes žal 
vedno več, in se bolj pustijo 
zapeljati sliki in govorjeni be-
sedi. Namenjena je posame-
znikom, parom in družinam, 
torej tistim obiskovalcem, ki 
jih je v našem parku že tako 

največ, ni pa najbolj primerna 
za večje skupine,« je povedal 
Matjaž Mastnak.

Po vojni pa je bilo celotno 
posestvo podržavljeno. Leon 
Souvan si je močno prizade-
val, da država parka ne bi spre-
menila nazaj v kmetijske po-
vršine, kot je nameravala, in 
uspelo mu je. Leta 1950 je bil 
park zavarovan, leta 1952 pa iz-
dana odločba o ustanovitvi Ar-
boretuma, s čimer se je park 
kot izobraževalna in razisko-
valna ustanova odprl javnosti.

Multimedijska razstava je 
opremljena s prevodi v nem-
ški, angleški, italijanski in 
hrvaški jezik.

Souvani in njihov park
Arboretum Volčji Potok je kulturni spomenik državnega pomena; jedro njegove dediščine in najbolj 
dragoceni del pa je park, ki ga je ob svoji graščini osnovala družina Souvan. Kako se je njihov park 
razvijal in kakšna usoda ga je doletela, je odslej na ogled na multimedijski razstavi v Boljkovi galeriji  
v Arboretumu.

Avtor razstave o družini Souvan in njihovem parku Matjaž 
Mastnak / Foto: Gorazd Kavčič

Souvanov park po površini obsega sedmino 
današnjega Arboretuma, a predstavlja njegov 
dragoceni osrednji del in historično jedro zavarovane 
kulturne dediščine.
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Igor Kavčič

Ljubljana – Jesensko-zimski 
čas je zadnja leta običajno re-
zerviran za Neapeljski cikel 
Elene Ferrante, saj je pred 
dnevi izšel četrti in hkrati 
zadnji del. Po prvi knjigi Ge-
nialna prijateljica (2016) so 
si prevodi sledili v približno 
enoletnih razmikih in prav 
vsak izmed njih je bil med 
bralci težko pričakovan, tako 
druga knjiga O novem pri-
imku (2017), tretja O tistih, 
ki bežijo, in tistih, ki ostajajo 
(2018) in zdaj še četrta z nas-
lovom O izgubljeni deklici. 
Prevodi so pri nas izhajali to-
rej s petletnim zamikom, kar 
pa seveda ni zmanjšalo pri-
ljubljenosti pisateljice, ki se 
sicer podpisuje s psevdoni-
mom in kljub uspehu želi os-
tati neznana. Se še spomnite 
prologa v prvi knjigi, ko ena 
dveh glavnih junakinj Lila 
nenadoma izgine? Potem 
sledijo štiri knjige, ki bralca 
popeljejo v preteklost in se 
vrnejo v sedanjost v epilogu, 
kjer se izginotje razjasni.

Vse štiri knjige je prevedla 
Anita Jadrič. »Lahko povem, 
da zadnji del določajo števil-
na dramatična izkustva, od 
zaljubljanja, ločitve, samo-
mora, materinstva, težav-
nega starševstva do bolezni, 
smrti, žalovanja in ugrabitve. 
Kljub temu da gre za odmak-
njen in suh slog pisanja brez 
izbiranja besed in iskanja 
metafor, pa je pripoved soč-
na in glasna. Kar razliva se 
po papirju. Nič ne pogreša-
mo, enostavno pademo no-
ter.« Priča smo kulturno-po-

litičnemu ozračju v Italiji od 
konca sedemdesetih let nap-
rej, v času mafijskih obraču-
nov, korupcijskih škandalov, 
sodnih procesov, hkrati pa 
to avtorica prepleta z oseb-
no zgodbo dveh prijateljic iz 
mladosti in njenega rodnega 
mesta Neaplja. Skratka Lila 
in Elena sta spet tu.

Pri Cankarjevi založbi so 
v teh dneh izšle še štiri knji-
ge. Prva ima naslov Norhavs 
na vrhu hriba slovenske av-
torice Suzane Tratnik. »Ro-
man mogoče odstopa od mo-
jega siceršnjega ustvarja-
nja, saj sem raziskovala ne-
kaj povsem novega. Zgodbo 

sem v sebi nosila deset let in 
je končno dozorela, da jo za-
pišem. Ideja izvira iz mojih 
sanj,« pove Tratnikova. Doga-
ja se v izmišljenem kraju Pri-
vežice, kamor se med pavzira-
njem vrne študentka Ariana. 
Popiva se v lokalni gostilni in 
zabava s starodavno napravo, 
ki se ji reče »gajžule«, s kate-
ro naj bi norce spravljali k pa-
meti. Ko v dogajanju na robu 
resničnosti pride do umo-
ra, imamo primesi kriminal-
ke, roman pa je obenem tudi 
zgodba o samoti, samoiska-
nju, uporu in ljubezni. 

Knjiga z naslovom Moja 
olimpijada je nenavadna, 
saj se literat v njej ukvarja 
s športom. Ilija Trojanov, 
nemški pisatelj bolgarske-
ga rodu, je leta 2012 tako kot 
mnogi s kavča gledal olim-
pijske igre v Londonu in pri 
tem razmišljal, kaj v resnici 
pomenijo doseženi rezulta-
ti, številke, sekunde, centi-
metri, točke. In se je odločil: 
pri skoraj petdesetih letih se 
bo preizkusil v več športih 
in poskušal priti vsaj do po-
lovice rekorda v tisti panogi s 
prejšnjih iger. Gre za knjigo 
avtobiografskih esejev, v ka-
terih z veliko mero samore-
fleksije in humorja opisuje 
posamezne športe, njihovo 
zgodovino, filozofijo ... Knji-
go je prevedla Mojca Kranjc.

V romanu Luč vojne se av-
tor Michael Ondaatje (avtor 
romana Angleški pacient) 
vrača v Anglijo po drugi sve-
tovni vojni. Starši najstniška 
otroka zapustijo in ju pre-
pustijo varstvu skrivnostne 
osebe, ki ju povede v drušči-

no ljudi z vojno preteklostjo 
in vprašljivo sedanjostjo. 
Vojne sledi pripeljejo čisto 
blizu nas do fojb. Roman je 
prevedla Staša Grahek. 

Obsežna knjiga Zgodovi-
na jugovzhodne Evrope je 
prevod (Igor Antič) znan-
stvenega dela Marie-Janine 
Calic, profesorice na univer-
zi v Münchnu, ki po očetu iz-
haja iz hrvaške Istre. Knji-
ga podrobno in doživeto opi-
suje življenjske svetove, go-
spodarstva in države tega ze-
mljepisnega območja od po-
znega starega veka do danes. 
Del te Evrope je seveda tudi 
Slovenija.

Neapelj do Privežic
In naprej na olimpijado in v jugovzhodno Evropo 
nas povedejo nove knjige Cankarjeve založbe.
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Igor Kavčič

Kranj – Po današnji in jut-
rišnji ponovitvi uprizoritve 
Rajzefiber, ki je nastala po 
besedilu Gorana Vojnovića, 
Prešernovo gledališče letoš-
nje leto zaključuje s tradici-
onalno silvestrsko predsta-
vo Venera v krznu z Vesno 
Pernarčič in Borutom Ve-
selkom v glavnih vlogah. 
Dan prej, v ponedeljek, 30. 
decembra, ob 19.30 pa bo 
znova na sporedu družinska 
drama Strahovi norveške-
ga dramatika Henrika Ibse-
na v režiji Igorja Vuka Torbi-
ce. Premiero drame, po kate-
ri nikakor ne moremo ostati 
ravnodušni, smo videli sre-
di oktobra, o Strahovih pa 
smo se pred dnevi pogovar-
jali z Vesno Jevnikar, ki ji je 
bila zaupana osrednja vloga 
Helene Alving. V predstavi 
igrajo še Borut Veselko, Blaž 
Setnikar, Vesna Pernarčič in 
Peter Musevski.

O kakšnih Strahovih v svo-
ji drami govori Ibsen in s 
kakšnimi strahovi se sreču-
je človeštvo ob koncu leta 
2019?

Beseda ima dvojni po-
men, eno je naslov igre, dru-
go so strahovi, ki jih ljudje 
nosimo v sebi. Praznični čas 
v nas spodbudi razmišljanje 
o iztekajočem se letu, ko de-
lamo obračun z njim, hkra-
ti pa tudi z našimi pretekli-
mi dejanji, z našim čustvo-
vanjem ... Govora je o druži-
ni, o medsebojnih odnosih, 
ogromno je lepih želja. Mor-
da ogled predstave spodbu-
di koga, da razmisli o straho-
vih, ki jih v tem času odpi-
ra, o strahovih, ki jih je pre-
ko leta spotoma odložil na 
kakšno poličko in jih tam 
tudi pozabil. Žal se največ-
krat ti odloženi strahovi po-
javijo v naši zavesti takrat, ko 
ne bi bilo treba, ali pa, ko je 
že prepozno. Zato se mi zdi 
prav, da zaključujemo leto s 
to predstavo, ki vsekakor ne 
more pustiti gledalca hla-
dnega in brezbrižnega.

Ibsenova klasika je posve-
čena našim medsebojnim, v 
prvi vrsti družinskim odno-
som. Vloga ženskih likov v 
njegovih igrah je po eni stra-
ni karizmatična, po drugi 
pa problematična. Vsi smo 
ujeti v neke norme, pravi-
la obnašanja, neke dolžnos-
ti, ki nam jih nalaga zunanji 
svet. Pri tem prevečkrat po-
zabimo nase in prav to je tis-
to, o čemer spregovori naša 
igra. Morda na nekoliko krut 
način, ampak to, kar se zgo-
di, se zgodi zato, ker osebe 
v igri svoje strahove leta in 

leta odlagajo na razne polič-
ke, nakar pride do točke, ko 
se Pandorina skrinjica zač-
ne odpirati. In to ravno v tre-
nutku, ko v družini mislijo, 
da je vse najhujše že za nji-
mi.

Kako ste se spopadli z likom 
gospe Alving – če jo na začet-
ku igre nekako vzljubimo, se 
kasneje vse manj strinjamo 
z njo, jo celo preziramo?

Na začetku sem bila v dvo-
mih, kako najti pot do gospe 
Alving, saj sem tudi v zaseb-
nem življenju mama. Sooči-
ti sem se morala s stvarmi, ki 
v življenju seveda niso tako 
drastične, kot so v tej igri, 
hkrati pa sem morala najti 
pot, kako to osebo vzljubiti. 
Kot Vesna Jevnikar se v mar-
sikateri situaciji nisem stri-
njala z njo in njenim doje-
manjem sveta. Pri iskanju 
ljubezni do lika so mi tako 
ogromno pomagali kolegi, 
predvsem pa režiser Igor 
Vuk Torbica. Mislim, da je 
celotno ekipo zelo subtilno 
znal pripeljati mimo vseh 
čeri, ki jih je ta igra postav-
ljala pred nas. 

Ključna točka zame je bila, 
ko sem dojela, da moramo v 
vsaki situaciji vedno najprej 
prisluhniti samemu sebi 
in da neko zanikanje naših 
najglobljih misli in čustev 
ne vodi k dobremu. Žal rav-
no nasprotno v imenu dob-
rega največkrat ravnamo 
mimo sebe. Kar je pravza-
prav še danes izjemno pe-
reče in boleče, je dejstvo, da 
smo ženske tiste, ki v večini 
primerov vzgajamo bodoče 
odrasle in smo s tem na neki 
način odgovorne za bodočo 
družbo. Hkrati pa pristaja-
mo na svojo družbeno vlo-
go biti ubogljive. To morda 
ni najbolje.

Zelo jasno izražene misli za 
konec leta … 

Predvsem so te misli os-
vobajajoče, saj pridemo do 
tega, da ni treba početi ne-
česa zaradi slabe vesti ali s 
stališča bontona. Seveda ne 
počnemo tistega, česar ne 
bi želeli, da drugi počne-
jo nam, jasno pa je, da si je 
najtežje postavljati ogleda-
lo in v njem videti, da je sli-
ka obrnjena. Spomnim se 
knjige Iskanja Shirley Ma-
cLaine, v kateri oče s peti-
mi otroki sedi na avtobu-
su. Otroci blaznijo, nori-
jo, oče ne reagira in neka 
ženska se razjezi in ga na-
dere, kakšni da so otroci. 
On pa ji pove, da so ravno-
kar izvedeli, da jim je umr-
la mama. Čas in kraj, pred-
vsem pa okoliščine nekega 
dejanja so zelo pomembne. 
Če je nekaj drugačno, še ne 
pomeni, da je slabo. Samo 
drugačno je. 

Predstavo tokrat igrate izza 
steklene pregrade in ste tako 
na neki način ločeni od gle-
dalcev. Kako igralci vidite 
oziroma začutite publiko v 
dvorani?

Zelo je poudarjena likov-
na plat predstave. Igramo za 
steklom, kar je bil za nas ve-
lik izziv. Zaradi fizične bari-
ere imamo mikrofone, kar 
pomeni, da naš govor delu-
je zelo intimno. Za nas je 
bilo to težko, ker smo vaje-
ni odrskega govora, tokrat pa 
sta govor že vsak vdih ali iz-
dih. Vse se sliši in igralci se 
moramo zato vseskozi kon-
trolirati. Režiser je z mizan-
sceno in stekleno pregra-
do dosegel boljše osredoto-
čanje gledalčeve pozornos-
ti na nekatere bistvene stva-
ri v predstavi. Običajno gle-
damo tiste, ki govorijo, tu 
lahko opozori na druge like 
na odru – predstavo kadri-
ra kot film. Igralci gledalcev 
ne čutimo in ne ne slišimo. 
Ko je prvič prišla v dvorano 

publika, je bil to za nas kar 
en mali šok. 

V času, ko vse gledamo 
preko ekrana in ko so nas 
mediji prisilili do tega, da 
postajamo voajerji nekoga 
zasebnega življenja, to stek-
lo predstavo na neki način 
približa sodobnemu pogle-
du – spominja na televizij-
ske resničnostne šove. Če se 
ob predstavi tega vsaj malo 
zavedaš, ti mogoče to vzbudi 
zdravo distanco do sodobne-
ga voajerskega sveta, ko nas 
vse grozljive podobe, ki jih 
gledamo, na neki način ne 
ganejo več. 

Kakšen je vaš pogled iz pre-
teklega v prihodnje leto?

Vesela sem, da zaklju-
čujem koledarsko leto s to 
predstavo, ker mi veliko po-
meni. Mislim, da smo z eki-
po kompletno naredili nekaj 
zelo subtilnega in drugačne-
ga in se vedno znova veselim 
novega leta in praznega lista, 
ki ga bom popisala – upam, 
da samo z dobrimi stvarmi. 
Vsem ljudem želim, da bi v 
rokah držali najlepše in naj-
bolj mavrične barvice in z 
njimi vsak dan sproti pisali 
na ta novi beli list. In barvali 
srčke ter se imeli radi.

Ampak danes se skorajda ne 
piše več na list papirja ...

Ob tem, da danes na pa-
pir le še redko kaj napiše-
mo ali narišemo, so tudi gle-
dališču že večkrat obljublja-
li njegov konec. Ampak tudi 
v računalniku obstajajo pro-
grami za pisanje ali risanje 
in tudi gledališče ima svojo 
prihodnost, vsaj dokler ima-
mo tako zveste gledalce, kot 
ste obiskovalci Prešernove-
ga gledališča. Vsem vam že-
lim res pisano sončno pred-
vsem pa zdravo novo leto. 
Pa prinesite barvice tudi ve-
likokrat s seboj k nam v gle-
dališče.

Drugačno še ne pomeni slabo
Eden prvih vrhuncev aktualne sezone v Prešernovem gledališču je družinska drama Strahovi Henrika 
Ibsena. Pred ponedeljkovo ponovitvijo smo se pogovarjali z Vesno Jevnikar, ki v predstavi igra enega 
osrednjih likov – Heleno Alving.

Vesna Jevnikar in Blaž Setnikar, mati in sin v družinski drami Strahovi / Foto: Nada Žgank
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Ljubljana – Predstavili so se člani slovenske reprezentance za 
tretje zimske mladinske olimpijske igre, ki jih bo od 9. do 22. 
januarja 2020 gostila Lozana v Švici. Na seznamu je 39 športni-
kov, ki bodo nastopali v desetih panogah. To so: Martin Križaj, 
Rok Ažnoh, Rok Stojanovič, Anja Oplotnik, Lina Knific in Nika 
Murovec (alpsko smučanje), Jaša Zidar, Mark Vozelj, Drejc 
Trojer, Kaja Marič, Lena Repinc in Kaja Zorč (biatlon), Jakob 
Omerzel, Bine Sever, Sara Rigler in Liza Gregori (curling), Ožbe 
Kuhar (deskanje), David Muhič, Matic Hladnik, Ema Volavšek 
in Silva Verbič (nordijska kombinacija), Lovro Kovačič, Tian Ba-
džukov in Ema Kovačič (sankanje), Jošt Klančar, Klemen Vidmar 
in Marta Rihtaršič (smučanje prostega sloga), Jernej Presečnik, 
Mark Hafnar, Lara Logar in Pia Mazi (smučarski skoki), Jošt 
Mulej, Anže Gros, Klara Mali in Hana Mazi (tek na smučeh), 
Tjaš Lesničar, Maks Perčič, Miha Beričič in Arwen Nylaander 
(mešana hokejska ekipa tri na tri). Zastavonoša na slovesnosti 
ob odprtju bo alpski smučar Martin Križaj iz Škofje Loke.

Zastavonoša bo Škofjeločan Martin Križaj

Škofja Loka – Rokometaši so minuli konec tedna v Ligi NLB 
odigrali tekme 15. kroga. RD Urbanscape Loka je gostilo ekipo 
RK Jeruzalem Ormož. Tekma se je končala z rezultatom 31 : 
31 (17 : 14). Škofjeločani leto zaključujejo na desetem mestu. 
Pred rokometaši je reprezentančni premor, ki bo trajal dober 
mesec. Januarja bo Slovenija igrala na evropskem prvenstvu.

Pred rokometaši reprezentančni premor

Kamnik – Potem ko je po porazu v Mariboru z mesta trenerja 
moške ekipe Calcit Volley odstopil Marko Brumen, na nje-
govo mesto ponovno prihaja Gašper Ribič. V letošnji sezoni 
je vodil kamniško drugo ekipo, bdel pa je tudi nad celotnim 
kamniškim mladinskim pogonom. Velja za najuspešnejšega 
kamniškega trenerja. Z moško ekipo je v sezoni 2016/17 osvojil 
naslov pokalnih prvakov, pred tem pa je z žensko zasedbo 
v klubske vitrine pripeljal dva naslova državnih prvakinj ter 
lovoriko srednjeevropskih prvakinj, prav tako je dekleta vodil 
tudi v sezoni, ko so prvič zaigrala v ligi prvakinj.

Na klop odbojkarjev Kamnika se vrača Ribič

Maja Bertoncelj

Kranj – Pred smučarskimi 
skakalci je novoletna skakal-
na turneja v 68. izvedbi. Za-
čela se bo jutri s kvalifikaci-
jami v Oberstdorfu, kjer bo 
v nedeljo prva izmed štirih 
tekem. Druga bo na novega 
leta dan v Garmisch-Parten-
kirchnu, tretja 4. januarja v 
Innsbrucku in četrta 6. ja-
nuarja v Bischofshofnu. 

Med slovenskimi orli je 
glede na zadnje tekme prvo 
ime izkušeni Peter Prevc. 
Skakalec kranjskega Triglava 
je zadnjo tekmo v Engelber-
gu končal na drugem mestu 
in potrdil dobro formo. Tre-
nutno je sedmi skakalec le-
tošnje zime. »Ne manjka 
mi veliko. Počasi se pribli-
žujem vrhu. Stopničke so se 
pokazale kot realne, za zma-
go pa bi se moralo res čis-
to vse poklopiti. Na srečo se 
je sezona dobro začela, tako 
da prav veliko popravkov v 
mojih skokih ni potrebnih. 
Med sezono časa za to ni ve-
liko, saj si tekme hitro vrsti-
jo. Vsak skok, ki je na voljo za 
trening, je treba izkoristiti,« 
pravi Peter Prevc. Božične 
praznike je preživel v krogu 
družine, sedaj pa je misli že 

osredotočil na novoletno tur-
nejo. »Prejšnja je bila prva, ki 
sem jo predčasno zaključil. 
Močno verjamem in upam, 
da se to ne bo ponovilo. Vsak 
gre na novoletno turnejo s ci-
ljem, da bo pokazal svoje naj-
boljše skoke, se trudil iz dne-
va v dan, na tekmi premagal 
nasprotnika in izvlekel čim 
boljši rezultat. Konkretnih 
ciljev si ne upam postavljati. 
Bomo videli, kako bo,« je še 
dejal 27-letnik.

V skupnem seštevku sve-
tovnega pokala je le mes-
to za njim, na osmem mes-
tu, Anže Lanišek. V letošnji 
sezoni je že dvakrat skočil 

na stopničke: enkrat je bil 
drugi (Wisla) in enkrat tret-
ji (Ruka). Sredi decembra je 
v Planici prvič osvojil tudi 
naslov zimskega državnega 
prvaka. »Zelo tanka linija je 
med povprečnim in vrhun-
skim skokom. Odločajo ma-
lenkosti, občutki, ki si jih 
ustvariš v glavi. Forma je kon-
stantna, v skupnem seštevku 
držim visoko mesto, tako da 
kakšne bojazni za naprej ni,« 
je dejal član SSK Mengeš, na 
vprašanje, kaj je letos dru-
gače v primerjavi s prejšnji-
mi sezonami, pa je odgovo-
ril: »V pripravljenem obdob-
ju ni bilo nič kaj drugače kot 

preteklo leto. Kar opazim, 
je, da sem naredil preskok v 
glavi. Malo drugače sem za-
čel razmišljati in mi to po-
maga do boljših rezultatov. 
Cilji ostajajo enaki, kot sem 
si jih zadal že po koncu lan-
ske sezone in pred začetkom 
letošnje. Od tega ne odsto-
pam. Če bo bolje, bo super, 
če ne, pa bo tudi treba spreje-
ti. Glede na to, da sem že se-
daj zbral več točk kot lani (le-
tos 206 točk, lani v celi sezo-
ni 177, op. p.), lahko rečem, 
da je letošnja sezona boljša, 
bomo pa videli, kako se bo od-
vijala naprej.« Tako kot Peter 
Prevc ima tudi Lanišek že 
svojo družino, zato se še toli-
ko raje vrača domov. »Urnik 
je natrpan, tako da največkrat 
pridem samo za kratek čas in 
je potem kar težko, ko je treba 
znova na pot. Tak šport sem 
si izbral, vedel sem, v kaj se 
podajam in to je treba spre-
jeti. Sin bo januarja star dve 
leti in je moj zvesti navijač,« 
je še dejal 23-letni smučarski 
skakalec, Domžalčan, ki živi 
na Mlaki pri Kranju.

Na zadnji novoletni tur-
neji je bil med Slovenci v 
skupnem seštevku najviš-
je Timi Zajc na dvajsetem 
mestu.

Prvo ime znova Peter Prevc
Jutri se s kvalifikacijami v Oberstdorfu začenja novoletna skakalna turneja, na kateri bo glede na zadnje 
rezultate v krogu favoritov za najvišja mesta znova tudi Peter Prevc. V letošnji sezoni je dvakrat na 
stopničkah stal tudi Anže Lanišek, ki je že do sedaj osvojil več točk kot v celotni lanski zimi.

Peter Prevc (levo) in Anže Lanišek na novoletno turnejo 
odhajata kot sedmi in osmi skakalec zime. / Foto: Gorazd Kavčič

Maja Bertoncelj

Rateče – Novoletno turne-
jo jutri začenjajo tudi teka-
či na smučeh. Prva postaja 
bo Lenzerheide v Švici, kjer 
bo jutri tekma s skupinskim 
startom v prosti tehniki, v 
nedeljo pa še sprint v prosti 
tehniki. Sledile bodo tekme 
v Toblachu v Italiji in nato 
še v dolini Fiemme v Italiji, 
kjer bo zadnja etapa 5. janu-
arja z vzponom na Alpe Cer-
mis. Na turneji bo v sloven-
skem taboru tudi Vesna Fab-
jan. Z izkušeno 34-letno čla-
nico TSK Triglav Kranj iz 
Spodnje Besnice smo se po-
govarjali po nedeljski tekmi 
svetovnega pokala v Planici.

Za vami so tekme v Plani-
ci. Na posamičnem sprintu 
ste osvojili 29. mesto, na eki-
pnem skupaj z Alenko Če-
bašek sta obstali v polfinalu. 
Kako ste zadovoljni?

Glede na to, da sem bila na 
prvi tekmi, ki jo je pred leti go-
stila Planica, v sprintu v pros-
ti tehniki sedma, so bile želje 
in pričakovanja temu primer-
ni. Tudi motiv je bil zelo vi-
sok, saj je šlo za mojo zadnjo 
tekmo na domačem prizori-
šču. Naslednjo sezono Plani-
ce v koledarju ni, kasneje pa 
me ne bo več zraven. Želela 
sem pustiti lepši vtis, a je, kot 
je. Točki na posamični tekmi 
sem dobila, želim pa si zago-
tovo še več. Na tekmah FIS v 
letošnji sezoni sem zelo dob-
ro nastopila, tukaj pa ni bilo 
pravih občutkov. Razmere so 
bile zaradi vremena zelo spe-
cifične. Nekaterim odgovarja-
jo bolj, drugim manj. Morda 
postaneš z leti malce bolj ob-
čutljiv na take zadeve. Nič pa 
ne moreš spremeniti in je isto 
za vse. Skratka, z letošnjo Pla-
nico ne morem biti zadovolj-
na. Bila je vrhunec sezone, a 
se mi ni izšlo.

Kaj vam manjka za kaj več?
Na treningih in na že ome-

njenih tekmah do Davosa 
je šlo vse dokaj gladko. Ne 
vem, zakaj na tekmah sve-
tovnega pokala ne steče. 
Morda je razlog tudi v po-
manjkanju bolj konkretne-
ga treninga. Do novoletne 
turneje je še nekaj dni. Na-
redili bomo vse, da bo šla kri-
vulja navzgor. Rezultatsko 
gledano je v Planici napre-
dek v primerjavi z Davosom 
bil. Nisem bila stoodstotna 
in sem bila v točkah. Vem, 
da imam rezerve.

Kako so potekale priprave 
na sezono? Trenirate z mla-
dinsko ekipo, ki jo vodi Mar-
ko Gracer. Je to prednost ali 
slabost?

Tudi če zame to ni tak plus, 
vztrajam pri tem, predvsem 
zato, da imam bolj mirno gla-
vo. Od vsega najbolj potre-
bujem mir. So prednosti, so 

slabosti. Na boljšem zago-
tovo nisem. Mladinska eki-
pa nima na razpolago toliko 
sredstev. Na pripravah na pri-
mer nimamo kuharja, kuha-
mo sami. Ne le da samo tre-
niraš in počivaš. Ceniti moraš 
stvari, da ni vse samo po sebi 
umevno, da bodo drugi nare-
dili vse zate, moraš včasih kaj 
narediti tudi sam. Je pa vse 
skupaj bolj domače. S sami-
mi pripravami sem sicer zelo 
zadovoljna, kot pa sem že po-
vedala, zadnje dni čutim, da 
pripravljenost ni na ravni, kot 
je letos že bila. Verjamem, da 
lahko pridem nazaj na ta nivo.

Cilji za novoletno turnejo?
Nastopila bom na prvih 

treh etapah. Poudarek bo se-
veda na sprintu v nedeljo v 
Lenzerheideju. Progo poz-
nam. Skušala se bom prebiti 
skozi kvalifikacije in potem 
do polfinala, če se bo dalo. 
Bomo videli, kako bo.

Rekli ste, da je bila letošnja 
Planica vaša zadnja. 

Zadnja Planica zagotovo, 
ne pa zadnja tekma. Nisem 
še vrgla puške v koruzo za 
preostale tekme svetovnega 
pokala. Trenutno sem osre-
dotočena na to sezono. Tudi 
lani nisem več vedela, kako 
in kaj, ko so bile še težave. 
Motiv je še vedno pravi. Dok-
ler bo tako in če bo zdravje to 
omogočalo, bom zraven.

Vrhunec vaše kariere je bila 
bronasta medalja na olim-
pijskih igrah v Sočiju. Vam 

tudi pogled nanjo da doda-
ten motiv?

Dosedanji uspehi so zago-
tovo spodbuda. Poleg tega ni 
težko, če nekaj delaš rad in 
z veseljem. Če imaš še zau-
panje vase, je še toliko lažje, 
te žene naprej. Z leti pa se-
veda začneš razmišljati, da v 
nedogled to ne gre in je tre-
ba razmišljati tudi v tej sme-
ri. Na to se pripravljam. Mi ni 
težko, tudi če bi zaključila ka-
riero. Pripravljena sem tudi 
na to, a dokler imam motiv, 
da z veseljem treniram in tek-
mujem, je to prioriteta.

Fabjanovi motiva še ne manjka
Smučarski tekači jutri začenjajo novoletno turnejo, na kateri nastop v prvih treh etapah načrtuje tudi 
Vesna Fabjan, bronasta olimpijka iz leta 2014, ki v letošnji sezoni še ni pokazala tistega, česar je, kot 
pravi, še vedno sposobna. 

Vesna Fabjan (v ospredju) je od letošnje Planice pričakovala 
več. Na novoletni tekaški turneji bo njen glavni cilj sprint v 
nedeljo v Lenzerheideju. / Foto: Gorazd Kavčič

Kranj – Ekipa HDD SIJ Acroni Jesenice bo v Alpski hokejski ligi 
jutri gostovala pri HC Pustertal Wolfe, v ponedeljek pa bodo v 
Športni dvorani Podmežakla gostili EK Die Zeller Eisbaren (ob 
19. uri). Jutri ob 18. uri pa se bo na Jesenicah začela tekma v 
Internacionalni hokejski ligi med HD Hidria Jesenice in KHL 
Mladost iz Zagreba.

Hokejisti aktivni tudi v prazničnih dneh
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Zgornja Besnica – Zavod 
za gozdove Slovenije vsako 
leto podeli priznanja najbolj 
skrbnim lastnikom gozdov, 
po enemu iz vsake območ-
ne enote zavoda. Na kranj-
skem gozdnogospodarskem 
območju, ki ga »pokriva« 
kranjska območna enota za-
voda, je letos priznanje pre-
jel Marko Mohorič, gospo-
dar na Krtovi kmetiji v Zgor-
nji Besnici. Marko je kmeti-
jo podedoval po starih star-
ših, gospodar je postal 1994. 
leta in se s kmetijstvom za-
čel bolj intenzivno ukvarja-
ti pred petnajstimi leti. Da-
nes je za kmetijo značilna 
živalska pestrost in tudi ra-
znolikost dejavnosti. Po-
membna dejavnost je goz-
darstvo, predvsem priprava 
drv za lastne potrebe in pro-
dajo. Redijo devet goved in 
petindvajset ovc, poleg tega 
gojijo še kokoši, prepelice 
in kunce. Pridelujejo ajdo, 
piro, proso, pšenico, rž, ka-
mut in goli oves, v okviru do-
polnilne dejavnosti, ki so jo 
registrirali pred šestimi leti, 
predelujejo žita, pečejo kruh 
na tradicionalni način in iz-
delujejo testenine, znajo pa 
narediti še marsikaj druge-
ga – predelati mleko v mleč-
ne izdelke, zvariti pivo, izde-
lati milo ...

Nasledniku želijo 
prepustiti dober gozd

Obdelujejo 37,7 hektarja 
lastnih zemljišč, še dva hek-
tarja kmetijskih zemljišč 
imajo v najemu. »V Besni-
ci je že težko dobiti zemljiš-
ča za najem, za najboljša na 
ravnem se potegujejo tudi 
kmetije iz Bitenj in okoli-
ce Naklega,« pravi Marko. 
Zemljišča imajo ob domu 
in v bližnji okolici, nekaj jih 
je tudi v strmini. V gozdu, 
vsega je trideset hektarjev, 
je več bukve kot smreke. Za 
gospodarjenje je gozd dob-
ro odprt, v zadnjih letih so 
veliko vlagali v ureditev goz-
dnih vlak. Pri poseku so bolj 
zmerni, sekajo predvsem 
drevje za pripravo drv (pri 
tem upoštevajo tudi polo-
žaj lune) in drevje, ki ga je 
treba posekati zaradi redče-
nja sestojev. Velik poudarek 
dajejo negi. »Od prednikov 
smo dobili gozdove z dokaj 
bogato zalogo in takšne že-
limo predati tudi nasledni-
ku,« pravi Marko in dodaja, 
da jim je žledolom pred leti 
povzročil škodo predvsem 
na mladem drevju, potlej se 
je pojavil tudi lubadar, za-
radi katerega so pred dve-
ma letoma posekali okrog 
sto kubičnih metrov drevja. 

»Ko se pojavi lubadar, je tre-
ba delati v gozdu tudi pole-
ti, ko imamo veliko kmetij-
skih del, običajno pa je tak-
rat tudi cena lesa zaradi več-
je ponudbe na trgu nizka,« 
ugotavlja Marko.

Jezni na gobarje, ki v 
gozdu puščajo odpadke

Od divjadi jim največ ško-
de povzročajo jeleni, a škoda 
ni tolikšna, da bi jo prijavlja-
li. »Bojimo se volkov, pred-
vsem zaradi napada na ovce, 
ki se pasejo v bližini gozda.« 
Vsa dela v gozdu opravijo 
sami – Marko in sinova, vsi 
so se za to usposabljali na te-
čajih zavoda za gozdove, vsi 
imajo tudi zaščitno opre-
mo za delo v gozdu. Z zavo-
dom za gozdove in njihovo 
gozdarko Vanjo Primožič 
dobro sodelujejo, v zavodu 
so jim veliko pomagali pri 

pripravi vloge na razpisu za 
gradnjo gozdnih vlak. Mar-
ko je bil vesel tudi zavodove-
ga priznanja za najbolj skrb-
nega lastnika gozda. »To ni 

priznanje za najbolj urejen 
gozd, kot nekateri mislijo, 
ampak priznanje za dolgole-
tno skrbno delo z gozdom,« 
pravi Marko in poudarja, da 
skrben lastnik gozda pri po-
seku in spravilu upošteva 
strokovne nasvete, po pose-
ku vzpostavi gozdni red, ob 
ujmah ali pojavu lubadarja 
hitro pospravi poškodovano 
drevje, redno neguje sestoje, 
vzdržuje vlake, uporablja pri 
delu zaščitno opremo ... 

Na kmetiji občutijo vse 
večji 'pritisk' na gozdni 
prostor. »Ne motijo nas obi-
skovalci v gozdu, moti pa 
nas, da obiskovalci za sabo 
puščajo pločevinke in pla-
stične odpadke. Najhuje je 
v času gobarske sezone, tak-
rat ob sobotah, ko imamo si-
cer največ časa za delo v goz-
du, tudi ne upamo opravlja-
ti gozdnih del,« pravi Mar-

ko in z veseljem pove, da v 
njihovem gozdu raste tudi 
tako imenovana stebrasta 
smreka, ena od štirih doslej 
odkritih tovrstnih smrek v 

Sloveniji, ki je kot redka ge-
netska mutacija naravni ozi-
roma dendrološki spome-
nik. Za smreko je značilno, 
da je po videzu bolj podobna 
cipresi kot smreki.

Majhne kmetije težko 
izpolnijo razpisne pogoje 

Vsa žita, ki jih pridelajo na 
kmetiji, zmeljejo v lastnem 
mlinu in potlej kupcem, 
predvsem domačinom, po-
nudijo v prodajo različne 
moke, zdrobe, kaše in kos-
miče, izdelujejo rezance 
za juho in makarone, vsa-
ko soboto od novembra do 
maja spečejo tudi osem-
najst hlebov kruha. Vse pro-
dajo doma na kmetiji in na 
Kostanovem pikniku, ki je v 
Besnici vsako jesen. »V bliž-
nji prihodnosti bi radi ure-
dili mlekarnico, v kateri bi 
kravje mleko in mleko od 

ovc predelovali v mlečne iz-
delke, urediti moramo tudi 
prostor za kmetijske stro-
je,« razkriva načrte gospo-
dar Marko in pove, da pri 

naložbah kandidirajo tudi 
na razpisih za finančne pod-
pore, pri tem pa ugotavljajo, 
da kot majhna kmetija zelo 
težko izpolnijo razpisne po-
goje. »Moti me, ker razpisi 
zmeraj zahtevajo od kmeti-
je neko povečanje – pride-
lave, prireje, dohodka, za 
male kmetije pa bi bilo do-
volj že to, da ohranjajo seda-
nje stanje,« pravi Marko in 
poudarja: »Če želimo ime-
ti poseljeno ter lepo nego-
vano in vzdrževano pokra-
jino, bomo morali nameniti 
hribovskemu kmetijstvu in 
tudi majhnim kmetijam še 
večje spodbude.«

Mohoričeva družina je 
šestčlanska. Marko in žena 
Renata kmetujeta ob delu v 
službi, pomagajo jima štirje 
otroci – dva od njih, Nejc in 
Nina, sta že zaposlena, Nace 
študira strojništvo, Eva je še 
osnovnošolka. Marko in Re-
nata upata, da bo kdo od njih 
nadaljeval delo na kmetiji, 
pri tem pa se jima zdi po-
membno, da bi tisti, ki bi se 
za to odločil, delo opravljal z 
veseljem.    

Kmetija z raznolikimi dejavnostmi
Na Krtovi kmetiji v Zgornji Besnici se ukvarjajo z različnimi osnovnimi in dopolnilnimi dejavnostmi. Gospodar Marko je pred 
kratkim prejel priznanje zavoda za gozdove za najbolj skrbnega lastnika gozda.

Marko Mohorič, gospodar na Krtovi kmetiji, ob skladovnici drv

Markova žena Renata z nekaterimi izdelki, ki jih ponujajo na kmetiji

Krtova stebrasta smreka, 
ena od štirih doslej odkritih 
v Sloveniji

Rodica – Člani Društva rej-
cev govedi črno-bele pasme 
v Sloveniji se bodo danes, 
v petek, ob desetih dopol-
dne zbrali v viteški dvorani 
Oddelka za zootehniko Bio-
tehniške fakultete na Rodici 
na rednem letnem občnem 
zboru. Gostje občnega zbo-
ra bodo evropska poslanca 
Franc Bogovič in Ljudmila 
Novak, ki bosta predstavila 
prioritete evropske komisije 
in evropskega parlamenta na 
področju kmetijstva in okolja, 
ter Branko Ravnik, direktor 
Kmetijsko gozdarske zborni-
ce Slovenije, ki bo predstavil 
izvajanje strokovnih nalog na 
področju kontrole in selekci-
je v prihodnjem letu. Društvo 
bo podelilo priznanja rejcem 
za posebne rejske dosežke in 
rejcem krav, ki so letos do-
segle življenjsko mlečnost 
sto tisoč kilogramov mleka. 
Na zboru bodo pregledali 
tudi letošnje delo društva in 
sprejeli program za prihod-
nje leto.

Evropska poslanca med 
govedorejci

Kranj – Iz agencije za kmetij-
ske trge in razvoj podeželja 
sporočajo, da bo 1. januarja 
prihodnje leto začel velja-
ti prenovljeni potni list za 
goveda. Spremenila se bo 
le oblika, ne pa tudi pravila 
glede hrambe potnega lista 
in poročanja o premikih ži-
vali. Obstoječi potni listi, 
izdani pred letom 2020, 
bodo veljavni še naprej. Pa 
še to: od 13. do 17. januarja 
ne bo delovala aplikacija za 
vodenje registra kmetijskih 
gospodarstev, zato takrat na 
upravnih enotah v registru 
ne bo možno spreminjati 
podatkov.

Spremenili potni list za 
govedo

Kranj – Vlada je na eni zad-
njih letošnjih sej izdala ured-
bo o izvajanju ukrepov na po-
dročju čebelarstva v obdobju 
naslednjih treh let. Glavni cilj 
ukrepov je ohraniti pasem-
sko čistost kranjske čebele, 
ohraniti enakomerno in za-
dostno poseljenost čebeljih 
družin po vsej Sloveniji, 
ohraniti kakovost in varnost 
medu in čebeljih pridelkov 
ter povečati stopnjo samo-
oskrbe z medom. V treh le-
tih naj bi za sofinanciranje 
ukrepov namenili skupno 
2,28 milijona evrov. Denar 
naj bi porabili za sofinanci-
ranje čebelarske opreme in 
usposabljanje v čebelarstvu, 
za zatiranje škodljivcev in 
bolezni čebel, zlasti varoze, 
racionalizacijo sezonske se-
litve panjev, analizo čebeljih 
pridelkov, obnovo čebeljega 
fonda ter za raziskave na po-
dročju čebelarstva in čebeljih 
pridelkov.                                                                                                                                    

Triletni program 
ukrepov v čebelarstvu

KRATKE NOVICE
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Kranj, Kamnik – Nina Lah je 
vodja laboratorija za analizo 
delcev v Leku. Diplomira
na inženirka kemije je svoje 
znanje nadgradila še z dok
toratom iz tega področja in 
se po dobrem desetletju in 
pol v akademskih vodah po
dala v gospodarstvo. »Nomi
nacije (za inženirko leta, op. 
a.) nisem pričakovala. Me je 
pa že samo prepoznavnost 
izmed kopice inženirk, za
poslenih v Leku, razveseli
la. Jemljem jo kot pohvalo 
za svoje strokovno delo in 
udejstvovanje pri popula
rizaciji naravoslovja in teh

nike med mladimi,« nam 
je povedala sogovornica, ki 
zase pravi, da je zavedna 
Kamničanka, ki uživa v pog
ledu na Kamniške plani
ne, prosti čas pa preživlja v 
družbi dveh najstniških si
nov in moža.

Opaža, da delež žensk v 
inženirskih poklicih naraš
ča, želi pa si še večje urav
noteženosti med spolo
ma. »Tovrstni projekti so 

pomembni in lahko vpliva
jo na posamezne odločitve. 
Osebne zgodbe, ki jih nomi
niranke delimo, dekleta lah
ko ohrabrijo pri odločitvi. 
Spominjam se časa, ko sem 
se sama odločala za poklic. 
Zanimala me je fizika, pa se 
za študij nisem odločila prav 
zato, ker so se v meni pora
jala vprašanja, kaj bom kot 
ženska fizičarka počela in ne 
nazadnje tudi, ali sem študi
ja fizike sposobna. Odloči
la sem se za kemijo, v kateri 
sem nato ves čas iskala poti, 
ki bi se prepletale s fiziko. 
In jih vedno tudi našla. Bi 
bila pa moja pot z – recimo 
temu injekcijo poguma – 
lahko danes tudi drugačna,« 

še pravi Nina Lah, ki dodaja, 
da razlike med moškimi in 
ženskami obstajajo, vendar: 
»V strokovnosti v ničemer 
ne zaostajamo za moški
mi, ponekod smo celo pred 
njimi. Danes to sploh ne bi 
smelo biti več vprašanje. Se 
pa drugače odzivamo, dru
gače komuniciramo, zago
tovo. Vendar je to bolj tema
tika za sociologe. Moje mne
nje je, da uravnoteženost 

med spoloma v vseh pokli
cih prinaša prednosti. Na 
nas je, da jih brez predsod
kov izkoristimo.«

Sogovornica pravi, da je 
bila odločitev, ali nadaljeva
ti akademsko pot ali presto
piti v gospodarstvo težka, a 
danes meni, da se je odlo
čila pravilno. »Raziskoval
ne probleme si na univer
zi raziskovalci izbirajo sami 
in pri njihovem reševanju 
niso strogo časovno omeje
ni. Kako uporabne so rešit
ve, bo pokazal šele čas. Red
ko se zgodi, da bazične raz
iskave vodijo do takojšnje 
implementacije v realnem 
svetu. V industriji ni tako. 
Problemi se porajajo sami, 
vsak dan, rešitve je treba poi
skati takoj. Uspešnost je hit
ro vidna in enostavneje mer
ljiva. Poudariti moram, da 
problemi niso nič manj zah
tevni, velikokrat celo kom
pleksnejši. To ne pome
ni, da bazičnega znanja ne 
potrebujemo. Nasprotno. 
Samo z bazičnim znanjem 
dobro oboroženi inženirji 
so sposobni praktične pro
bleme prepoznati in s po
vezovanjem ter analitičnim 
pristopom hitro najti rešit
ve. Prav to sem z delom na 
fakulteti pridobila in danes 
predstavlja mojo kvaliteto,« 
pravi o razlikah med delom 
v gospodarstvu in na univer
zi, s katero še vedno sodelu
je, saj lahko študentom po
nudi vpogled v potrebe go
spodarstva iz prve roke. Ob 
tem pa dodaja, da bi povra
tne informacije prav priš
le tudi nosilcem in snoval
cem študijskih programov. 
»Svet se hitro spreminja, 
konkurenčni bodo samo tis
ti, ki se bodo na spremembe 
ustrezno odzivali,« dodaja.

Mladim, ki se odločajo za 
inženirski poklic, pa spo
roča, da je pomembno naj
ti, kar te veseli. »Inženirski 
poklic je težak, vendar otip
ljiv. Rezultati so vidni. In
ženirji smo nosilci tehno
loških sprememb, spremi
njamo stvarni svet. Sicer pa 
je pot vsakega posameznika 
edinstvena, pomembno je 
najti, kar te veseli.«

Potrebujemo novo 
generacijo inženirjev

Druga gorenjska nomi
niranka za inženirko leta je 
Ana Robnik, svetovalka za 
telekomunikacije in skrbni
ca raziskovalnih projektov v 
kranjskem podjetju Iskratel. 
»Zahvaljujem se svojim so
delavkam in sodelavcem, da 
so me prepoznali kot uspeš
no inženirko, mi zaupali vlo
go ambasadorke inovativno
sti in me na podlagi tega tudi 
predlagali kot kandidatko za 
inženirko leta,« je komenti
rala nominacijo. »Izjemno 
sem ponosna, da sem na svo
ji poklicni poti delala z odlič
nimi inženirkami in inženir
ji različnih strok v izjemnem 
ustvarjalnem okolju. Zave
dam se tudi vseh dodatnih za
vez in obvez, ki sem jih spre
jela s to nominacijo. V največ
je zadovoljstvo mi bo, če bom 
tudi v tej novi vlogi s svojimi 
raznolikimi poklicnimi delo
vanji mlade navduševala in 
tako prispevala v mozaik uve
ljavitve inženirskega poklica 
v slovenskem prostoru, še po
sebno v tem zgodovinskem 
trenutku, ko praktično vsa 
področja krvavo potrebuje
jo inženirje za to, da se digi
talizirajo in s tem prilagodijo 
na nova okolja in nove razme
re,« je dodala.

Magistrica znanosti s pod
ročja računalništva in diplo
mirana inženirka matemati
ke pravi, da inženirski poklic 
čuti kot poslanstvo. Ugotav
lja, da je imela v karieri in v 
razvoju osebnih potencialov 
srečno roko pri izbiri delov
nih okolij, v katerih so ji dali 
možnost in priložnost delo
vanja v različnih vlogah, od 
programerke in načrtovalke 
kompleksnih arhitektur in 
telekomunikacijskih rešitev 
do vodje visoko strokovnega 
tima in dela pri raziskoval
nih projektih. »Vsakič sem 
delo opravljala s strastjo in 
pri tem uporabljala nove ali 
nadgradila obstoječe vešči
ne,« je razložila. 

Na mestu svetovalke za te
lekomunikacije v Iskratelu s 
svojimi izkušnjami za ure
sničevanje novih zamisli in 

z občutkom za smernice ra
zvoja digitalnih tehnologij 
utirja novosti na strateški 
ravni podjetja. Med drugim 
raziskuje, razvija, preverja 
najsodobnejše tehnologije in 
načrtuje storitve ter aplikaci
je za zmanjševanje časa med 
posameznikovim nujnim 
klicem na številko 112 ali sa
modejnim klicem iz avtomo
bila in uspešno odpravo po
sledic prometnih in drugih 
naravnih nesreč. »To daje 
mojemu inženirskemu po
klicu tudi pomembno druž
beno dimenzijo,« poudarja 
Ana Robnik, ki ji je največji 
izziv uvajanje novih tehnolo
gij in novih programov v pod
jetja, ki postanejo v nadalje
vanju tudi poslovno uspešna 
in prinašajo dobrobit družbi.

Dobrega inženirja v prvi 
vrsti naredi notranji impera
tiv in želja razumeti stvari v 
širšem vsebinskem okviru, 
nasloviti resnične probleme 
in pristopiti k njihovemu re
ševanju na kreativen in inova
tiven način ter vztrajati ravno 
prav dolgo, da pride do rešit
ve, s katero je človek zadovo
ljen in pomirjen, je poudarila 
sogovornica. »V današnjem 
času so izjemnega pome
na odprtost za sodelovanje 

in interdisciplinarni pristop 
ter sposobnost preobrazbe 
različnih svetov in miselnih 
vzorcev,« je dodala.

Tudi iz lastnih izkušenj 
ugotavlja, da so najboljši 
timi tisti, ki imajo v svojih 
vrstah tudi inženirke, čla
ni tima pa so različnih sta
rosti in izkušenj. »Ženske 
smo res mogoče lažje več
opravilne in nam ni odveč 
narediti tudi kakega zavo
ja po spirali več, da je nalo
ga uspešno opravljena in za
ključena pravočasno. Em
patija in sposobnost pri
sluhniti sočloveku je tudi po 
razlagi znanstvenikov v veli
ko primerih bolj 'udomače
na' pri ženskah, kar pa je v 
današnjem svetu izjemne
ga pomena, ko vse delamo 
po meri in za nekoga, tako v 
verigi nastajanja izdelka kot 
tudi v prodajni verigi,« je 
razložila Robnikova, ki čuti 
tudi dolžnost, da družbi vrne 
tisto, kar je sama od nje pre
jela. To lahko v tem obdob
ju kariere naredi predvsem 
preko mentorstva in kot 
dobra ambasadorka inženir
stva. »In Slovenija resnič
no po trebuje novo generaci
jo inženirjev za projekte, ki 
so pred vrati,« je prepričana. 

Gorenjski kandidatki za inženirko leta
Med desetimi letošnjimi nominirankami za inženirko leta dve prihajata iz Gorenjske. Kamničanka Nina Lah je zaposlena v Leku, Ana Robnik pa v kranjskem 
Iskratelu. Izbor inženirke leta bo na slovesni prireditvi, ki bo 8. januarja prihodnje leto.

Nina Lah / Foto: Barbara Zajc

Ana Robnik / Foto: Gorazd Kavčič

Ljubljana – Ljubljanske mlekarne so se pred leti priključile 
projektu krožnega gospodarstva za embalažo, v katerem so-
delujejo še Tetra Pak, Dana in skupnost Eko iniciativa. V mle-
karni nastane pri proizvodnji mlečnih izdelkov približno 160 
ton ostankov embalaže Tetra Pak, iz katere v papirnici Lucart 
naredijo robčke, papirnate brisače in higienski papir, ki jih 
Ljubljanske mlekarne odkupijo za svojo interno uporabo. Tri 
četrtine embalaže Tetra Pak sicer predstavlja karton, preostalo 
pa plastična masa in aluminij. Karton v papirnicah predelajo 
v nove izdelke, plastično maso in aluminij pa lahko uporabijo 
za izdelavo podajalnikov za papirnate brisače. 

Iz ostankov embalaže naredijo koristne izdelke

Cveto Zaplotnik

Kranj – Triglav Skladi so 19. 
decembra z vpisom v sodni 
register končali pripojitev 
družbe za upravljanje Alta 
Skladi. S pripojitvijo so ob
seg sredstev v upravljanju 

vzajemnih skladov poveča
li za dve petini, na eno mi
lijardo evrov, skupaj s sred
stvi, ki so jim jih zaupale 
stranke preko individualne
ga upravljanja premoženja, 
pa imajo zdaj v upravljanju 
1,1 milijarde evrov. Z več kot 

34odstotnim tržnim dele
žem zasedajo vodilno mesto 
med slovenskimi ponudni
ki vzajemnih skladov. Priso
tnost Triglava na hrvaškem 
trgu predstavlja tudi dob
ro osnovo za nadaljnjo širi
tev upravljanja vzajemnih 

skladov na trge jugovzho
dne Evrope. 

Skupina Triglav razvija in 
izvaja dejavnost upravljanje 
premoženja strank že četrt 
stoletja, ta dejavnost pred
stavlja njen drugi strateški 
steber poslovanja.

Triglav končal pripojitev Alta Skladov
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Vilma Stanovnik

Kranj – Kljub temu da je upo-
raba pirotehničnih izdelkov 
za marsikoga neprijetna in 
mu vzbuja strah, nelagod-
je in občutek nevarnosti, pa 
se nekateri temu ne morejo 
upreti. 

Za vse, ki ste se odločili, da 
v teh dneh vendarle uporabi-
te pirotehnične izdelke, poli-
cija svetuje, da jih uporablja-
te tako, da to drugih ne moti 
in ne ogroža. 

Naj znova spomnimo, da 
je uporaba pirotehničnih iz-
delkov kategorije 1, katerih 
glavni učinek je pok, je do-
voljena le od 26. decembra 
do 1. januarja, pa tudi tak-
rat teh izdelkov ni dovoljeno 
uporabljati v strnjenih sta-
novanjskih naseljih, zgrad-
bah in vseh zaprtih prosto-
rih, v bližini bolnišnic, pre-
voznih sredstvih za potniški 
promet in na površinah, na 
katerih potekajo javna zbira-
nja. V stanovanjskih zgrad-
bah in drugih zaprtih pro-
storih je dovoljeno uporab-
ljati le ognjemetne izdelke 
kategorije 1, ki so namenje-
ni takšni uporabi. Izdelki so 
v tako tudi označeni.

Pirotehničnih izdelkov 
kategorije 1 ni dovoljeno 
prodajati mlajšim od 14 let. 
Gre za ognjemetne izdelke, 
ki predstavljajo zelo majhno 
nevarnost, povzročajo zane-
marljivo raven hrupa in so 
namenjeni uporabi v strnje-
nih naseljih, vključno z og-
njemetnimi izdelki, ki so 
namenjeni uporabi v stano-
vanjskih zgradbah in drugih 
zaprtih prostorih. Tipični iz-
delki so bengalske vžigali-
ce, pokajoči vložki za cigare-
te, pasje bombice, vžigalice s 
pokom in podobno.

Izdelkov kategorije 2 ni 
dovoljeno prodajati mlaj-
šim od 16 let. Gre za ognje-
metne izdelke, ki predsta-
vljajo majhno nevarnost in 
povzročajo nizko raven hru-
pa in so namenjeni upora-
bi na omejenih območjih na 
prostem. Tipični izdelki so 
rimske svečke, majhna og-
njemetna kolesa, bengalične 
bakle, baterije in kombinaci-
je, rakete in podobni izdelki.

Izdelkov kategorije P1, T1 
in baterij ter kombinacij ka-
tegorije od tri do tisoč gra-
mov neto mase eksplozivnih 

snovi in fontan kategorije od 
tri do 750 gramov neto mase 
eksplozivnih snovi pa ni do-
voljeno prodajati osebam, 
mlajšim od 18 let.

Mladoletnikom do 14. ozi-
roma 16. leta starosti je do-
voljeno uporabljati piroteh-
nične izdelke kategorij 1 in 2 
le pod nadzorstvom staršev 
ali skrbnikov.

Policisti opozarjajo, da 
je prepovedana predela-
va, uporaba v drugih pred-
metih, lastna izdelava ter 
preprodaja pirotehničnih iz-
delkov. »V policiji ugotavlja-
mo, da je največ poškodb 
ravno pri takšni prepoveda-
ni uporabi izdelkov in upo-
rabi pirotehničnih izdelkov, 
ki niso bili kupljeni v pro-
dajalnah z dovoljenjem pri-
stojnega organa oziroma so 
bili kupljeni na črnem trgu,« 
pravijo.

Nepremišljena, neprevi-
dna in objestna uporaba pi-
rotehničnih izdelkov pogos-
to povzroči telesne poškod-
be, poleg tega pa moti živali 
ter onesnažuje okolje. 

Za tiste, ki kršijo določbe o 
uporabi pirotehničnih izdel-
kov, je predvidena globa od 
400 do 1200 evrov. 

Naj bo zabava varna
Od včeraj do prvega dne novega leta je sicer dovoljena uporaba pirotehničnih izdelkov, katerih glavni 
učinek je pok, vendar pa se ne smejo uporabljati v strnjenih stanovanjskih naseljih, zgradbah in vseh 
zaprtih prostorih, v bližini bolnišnic, v prevoznih sredstvih za potniški promet in na površinah, kjer 
potekajo javna zbiranja.

Nepremišljena in neprevidna uporaba pirotehničnih 
izdelkov lahko povzroči telesne poškodbe. / Foto: Gorazd Kavčič

Simon Šubic

Ljubljana, Domžale – Višje 
sodišče v Ljubljani je potrdi-
lo sodbo krovcu Ismetu Sila-
hiću zaradi odgovornosti za 
požar na strehi stolpnice v 
Domžalah 26. oktobra 2013, 
so pred dnevi poročali medi-
ji. Sodba Silahiću, ki je sicer 
krivdo za požar ob saniranju 
strehe stolpnice priznal, je s 
tem postala pravnomočna. 
Prvostopenjsko sodišče mu 
je izreklo pogojno enoletno 
zaporno kazen s preizkusno 
dobro dveh let in naložilo po-
vrnitev okoli 880 tisoč evrov 
stroškov sanacije.

Požar v stolpnici na Ulici 
Matije Tomca 2 v Domžalah 
je 26. oktobra 2013 nastal 
pri uporabi odprtega ognja 
med opravljanjem krovskih 
del na strehi, ki jih je izvaja-
lo podjetje Silmont. Vsa štiri 
nadstrešna stanovanja v dva-
najstem nadstropju so v ce-
loti zgorela, popolnoma pa 
je bilo uničenih še pet sta-
novanj v nižjih nadstropjih, 

mnoga stanovanja pa je zali-
la tudi požarna voda. Iz stol-
pnice so zaradi požara eva-
kuirali okoli 150 ljudi. Nih-
če ni bil poškodovan, a prvi 
dve noči v v svojem stanova-
nju ni prespal nihče, kar 34 
ljudi pa je brez bivališča os-
talo za dlje časa. 

Tožilstvo je Silahiću kot 
odgovorni osebi podjetja 
Silmont očitalo povzroči-
tev splošne nevarnosti iz 
malomarnosti. Obtoženi je 
decembra lani na predob-
ravnavnem naroku na lju-
bljanskem okrožnem sodi-
šču krivdo priznal, sodišče 
pa mu je izreklo pogojno ka-
zen enega leta zapora s pre-
izkusno dobo dveh let. Poleg 
tega je zavarovalnicama Ma-
ribor in Triglav priznalo pre-
moženjskopravna zahtev-
ka v skupni višini okoli 880 
evrov, kolikor so znašale iz-
plačane zavarovalnine. 

Na izrečeno kazen sta se 
pritožila tako tožilstvo kot 
obramba. Tožilstvo je opo-
rekalo izrečeni kazenski 

sankciji predvsem zaradi 
dosojene prekratke preiz-
kusne dobe (samo je predla-
galo tri namesto dveh let), 
obramba pa se je pritožila 
nad odločbo o premoženj-
skopravnem zahtevku in 

predlagala, da se sodba v 
tem delu razveljavi, sodiš-
če pa naj oškodovani zava-
rovalnici napoti na pot prav-
de. Kot smo v uvodu že spo-
ročili, je višje sodišče pritož-
bi zavrnilo. 

Sodba krovcu pravnomočna
Višje sodišče v Ljubljani je potrdilo pogojno zaporno kazen krovcu Ismetu Silahiću, ki je priznal 
odgovornost za nastanek požara v stopnici v Domžalah pred dobrimi šestimi leti.

Požar v stolpnici v Domažalah je oktobra 2013 izbruhnil 
med sanacijo strehe. / Foto: arhiv GG

Vilma Stanovnik

Kranj – Kranjski policisti opo-
zarjajo, da bodo ob praznič-
nih dneh bankomati zno-
va bolj obremenjeni. Ker 
po opravljenih dvigih denar 
marsikdo na bankomatu po-
zabi, priporočajo, da ste pri 
dvigovanju denarja na ban-
komatih zbrani, ne hitite in 
poskrbite, da denar vzamete 
iz reže bankomata. Prav tako 
se ob dvigu ne posvečajte stva-
rem, ki bi vas lahko zamotile – 
na primer telefoniranju. 

»Če ste na bankomatu po-
zabili dvignjen denar, sve-
tujemo, da o tem čim prej 
obvestite svojo banko oziro-
ma banko, ki je lastnik ban-
komata. Če si je denar kdo 
prisvojil, gre za ravnanje z 
elementi kaznivega dejanja 

zatajitve. Kaznivo dejanje se 
preganja na predlog oško-
dovanca. Kdor si protiprav-
no prilasti tujo premično 
stvar, ki jo je našel ali je do 
nje po naključju prišel, se 
kaznuje z denarno kaznijo 
ali zaporom do enega leta. 
Policija najdeni denar na 
bankomatu obravnava kot 
najdeno stvar in vodi po-
stopek po Pravilniku o po-
stopku z najdenimi stvar-
mi. Če se v enem letu ne 
najde lastnik, denar lahko 
postane last najditelja,« po-
jasnjuje predstavnik za od-
nose z javnostmi in višji sa-
mostojni policijski inšpek-
tor Bojan Kos ter dodaja, da 
je bilo samo v letošnjem na 
območju kranjske policij-
ske postaje »pozabljenih« 
že 10.750 evrov.

Pazljivo na bankomatih

Vilma Stanovnik

Kranj – Po poročanju neka-
terih medijev so nekdanje-
mu predsedniku uprave 
Merkurja Binetu Kordežu 
odobrili prošnjo za pogojni 
izpust in je že zapustil za-
por na Dobu. Obsojen je bil 
zaradi zlorabe položaja in 
ponarejanja listin, za kar je 
moral aprila 2016 za zapa-
he za šest let in tri mesece, a 
je po prestani polovični kaz-
ni lahko zaprosil za pogoj-
ni izpust.

Kot je znano, je bil Kor-
dež v primeru preprodaje tr-
govskega centra Primskovo 
obsojen zaradi zlorabe polo-
žaja, in sicer na zaporno ka-
zen šest let in pet mesecev, 
a je vrhovno sodišče, potem 
ko je bil že več kot leto dni za 

zapahi, deloma ugodilo zah-
tevi za varstvo zakonitosti in 
razveljavilo sodbo, Kordeža 
pa izpustilo iz zapora. Temu 
je sledilo novo sojenje, tožil-
stvo pa je vložilo novo nepos-
redno obtožbo zoper Korde-
ža, v katero je vključilo več 
spornih poslov. V obtožni-
ci je specializirano državno 
tožilstvo Kordežu očitalo na-
daljevano kaznivo dejanje 
zlorabe položaja in ponare-
ditve poslovnih listin. 

Sodišče je Kordežu ko-
nec januarja 2016 po pri-
znanju krivde za enajst ka-
znivih dejanj dodelilo novo 
skupno zaporno kazen se-
dem let in pol ter plačilo de-
narne kazni v višini 23.500 
evrov. Od zaporne kazni se 
je odštel čas, ki ga je že pre-
živel v zaporu.

Kordež ni več v zaporu
Binetu Kordežu so odobrili prošnjo za pogojni 
izpust, tako da je že zapustil zapor na Dobu.

Kranj – Minuli torek so kranjski policisti na cesti Brnik–Vašca 
obravnavali prometno nesrečo s telesnimi poškodbami. V 
nesreči je bil udeležen osebni avtomobil znamke Ford Focus 
rdeče barve, ki je ostal zaleten na kraju, zaradi razjasnitve 
okoliščin pa iščejo voznika neznanega tovornega vozila ru-
mene barve z odprtim kesonom. Ta je iz smeri Vašce v času 
nesreče okoli 9. ure vozil proti glavni cesti Šenčur–Lahovče. 
Policisti prosijo voznika, naj se jim javi, priče pa, da morebitne 
informacije o nesreči sporočijo na interventno številko 113 ali 
na anonimni telefon policije 080 1200.

Iščejo priče prometne nesreče

Jesenice, Kranj – V torek popoldan so policisti obravnavali dve 
smrti na javnem kraju. Gre za dogodka na Planini pod Golico, 
kjer so osebo izvlekli iz potoka, in v Kranju, kjer so s pomočjo 
vrvne tehnike in avtodvigala potegnili osebo iz kanjona reke 
Kokre. Kot ugotavljajo policisti, gre obakrat za smrt brez zna-
kov tuje krivde. Odrejena je bila sanitarna obdukcija.

Dve smrti na javnem kraju

Kranjska Gora – Kranjskogorski policisti so obravnavali nesre-
čo in poškodbo smučarke. Ta je trčila z drugim smučarjem in 
nato padla ter si zlomila zapestje. Policisti znova opozarjajo, 
da na smučišču niste sami. Glede na majhno količino snega 
je na smučiščih manj manevrskega prostora za napake. 

Smučarka se je ponesrečila
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Pogovor
Uroš Štefelin, večkrat nagrajeni 
kuharski mojster, o letošnjem 
uspešnem letu Stran 18

Pogovor
Igralka Marinka Štern je letošnja 
dobitnica Borštnikovega prstana 
za življenjsko delo. Stran 19

Prostovoljci
Ob dnevu prostovoljstva je 
plaketo Državnega sveta prejel 
tudi Jure Sodja. Stran 20

Suzana P. Kovačič

»Že leta 1889 je Jakob 
Aljaž kot dovški duhovnik 
opazil, da domačini na Dov-
jem radi pojejo, igrajo in ple-
šejo. Leta 1908 je trideset 
domačinov peljal na Dunaj, 
kjer so pred cesarjem nasto-
pili s Svatbo iz Zlatoroga. Tik 
pred prvo svetovno vojno je 
ustanovil društvo, po kon-
cu leta 1919 pa je vzel v na-
jem Govočev hlev in ga pre-
uredil v dvorano z odrom, 
sobo za igralce, vrati in okni, 
blagajno, straniščem, klop-
mi. Malar Bradaška iz Kra-
nja je na stene hleva naslikal 
Aljažev dom, Peričnik, Alja-
žev stolp, Dovje in Mojstra-
no. Prvo igro Mala pevka so 
igrali Jeseničani, domači-
ni so vsako zimo naštudira-
li več iger. Kot glasbenik in 
skladatelj je Jakob Aljaž vo-
dil zborovsko petje in dekla-
macije, režijo iger je prepus-
til kaplanu Francu Pečariču. 
V jeseniško gledališče je na 
izobraževanje poslal okrog 
petdeset igralcev in ti so sča-
soma prevzeli tudi »režisi-
ranje«, kot so rekli na Dov-
jem, je povzela Metka Kern 
Trček, članica upravnega od-
bora in nekdanja predsedni-
ca KUD Jaka Rabič. 

Društveni dom  
za letno najemnino

»Aljaž je vžgal plamen v 
srcih Dovžanov in Mojstran-
čanov – in še danes imamo 
odlične igralce,« pa je pou-
daril France Voga, pozna-
valec lokalne zgodovine, v 

KUD Jaka Rabič pa je bil član 
upravnega odbora, podpred-
sednik in vodja sekcije za 
ljudske običaje. Voga je avtor 
več knjig, v knjigiMojstrana, 
njen nastanek, razvoj in tu-
rizem pojasni, kako je Aljaž 
prišel do Govočevega hleva: 
»Pri sosedu Govoču je vdo-
va razprodala kmetijo. Ostal 
je velik nov hlev, dolg 24 me-
trov. Aljaž ga je takoj zaku-
pil za letno najemnino 330 
kron (pozneje 800 kron) in 
sklenil sodno pogodbo do 2. 
maja 1927. S tem je nevede 
sklenil z lastnico dosmrtno 
pogodbo (umrl je 4. maja 
1927). Aljaž je hlev s stro-
ški dvajset tisoč kron prede-
lal v Društveni dom ... S tem 
je postal lastnik vsega inven-
tarja (klopi, zavese, kulise, 
oder) v domu.« France Voga 
je povedal, da naj bi oder v 
Govočevem hlevu še stal. 

Kaplan Franc Pečarič pa 
je leta 1932 na župnijskem 
vrtu na Dovjem dal zgraditi 
Aljažev prosvetni dom. 

Dovški oder doživlja 
premiere že celo stoletje

»Igralska skupina je v 
zadnjih desetletjih uprizo-
rila številne predstave, med 
njimi igre domačih avtor-
jev Franceta Voge in Marse-
la Gomboca. Rekordni obisk 
in smeh sta poželi komediji 
Dom na Kredarici ter Od jut-
ra do večera. Ponosni smo 
na letošnjo uprizoritev dra-
me Franceta Voge Slovenec 
za vse čase v sodelovanju z 
gledališčem Toneta Čufar-
ja z Jesenic v režiji Francija 

Koražije,« je dejala Metka 
Kern Trček. Vogovo zgodo-
vinsko dramo Slovenec za 
vse čase so prvič uprizorili 
leta 1991 na dovškem odru, 
tedaj še pod naslovom Kar 
sem rekel, sem rekel. 

»Pa ne le na to! Nore babe 
spet norijo po dovškem odru, 
plešejo, pojejo, igrajo, kot je 
to od nekdaj na Dovjem! 
Nore babe so naša letošnja 
predstava, ki je bila nad de-
setkrat uprizorjena, predsta-
ve razprodane, to je muzikal 
v režiji Marsela Gomboca (se-
danjega predsednika KUD-a, 
op. a.) in v izvedbi 15-članske 
ekipe. Nova predstava bo 10. 
januarja,« je povabila Metka 
Kern Trček.

V Aljaževem prosvetnem 
domu delujejo igralska sku-
pina Dovški oder, folklorna 
skupina in ročna dela. Kot 
je še sklenila sogovornica: » 
Tomaž Pšenica je zaključil 
projekt Poiščimo korenine 
naših krajev. Pripravljamo 
proslavo za kulturni praznik, 
predavanja, tematske večere, 
gostovanja, kot je bilo pred 
kratkim KGD Ptičica Starše z 
Miklovo Zalo. Poseben izziv 
so Aljaževi dnevi konec avgu-
sta, na letošnjih smo pripra-
vili večer z domačinom, igral-
cem SNG Drama Maribor 
Nejcem Ropretom in kon-
certa klasične glasbe Trizvok 
v Mojstrani. V veselje nam je 
lepo preurejeno preddverje 
doma, pravkar prenavljamo 
klubsko sobo. Delovanje je 
lažje, ker sredstva vlaga Obči-
na Kranjska Gora kot lastni-
ca stavbe.« 

Sto let dovškega odra
Pred sto leti je Jakob Aljaž na Dovjem preuredil Govočev hlev v prvo dvorano v vasi. »Pa veliko breme sem si naložil: iz štale (hleva) narediti eleganten 
društveni dom,« je tedaj dejal. Že tik pred prvo svetovno vojno je Aljaž ustanovil Katoliško slovensko izobraževalno društvo, ki danes deluje pod imenom 
Kulturno umetniško društvo (KUD) Jaka Rabič Dovje Mojstrana. Da kultura še živi, je poudarila Metka Kern Trček iz KUD Jaka Rabič: »Bogata zgodovina 
društva nam vliva voljo in polet, številni zadovoljni obiskovalci pa nam dajo vedeti, da kulturo v naših krajih potrebujemo.« 

Leta 1908 je Jakob Aljaž trideset domačinov peljal na Dunaj, kjer so pred cesarjem nastopili 
s Svatbo iz Zlatoroga. / Foto: arhiv KUD Jaka Rabič

Nore babe so letošnji muzikal v režiji Marsela Gomboca, ponovitev bo 10. januarja.
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Od petka do petka

Aleš Senožetnik

Nismo več navajeni 
čakati

V torek zvečer so po šte-
vilnih slovenskih domovih 
sedli k praznični mizi, ver-
niki pa so božični dan za-
čeli s polnočnimi mašami, 
ki so potekale v slovenskih 
cerkvah. V ljubljanski stol-
nici jo je vodil nadškof me-
tropolit Stanislav Zore, ki 
je adventni čas označil za 
čas čakanja. »Brez čakanja 
ne moremo doživeti prave-
ga izkustva Boga, ker Bog 
preprosto ni naša posest,« 
je dejal ljubljanski nadškof, 
ki dodaja, da čakanja, ki je 
dandanašnji zahteven pro-
ces, saj nismo več navajeni, 
da moramo na nekaj čakati, 
temveč si vsako stvar omis-
limo, ko jo potrebujemo. 
»Nismo več navajeni čaka-
ti še na toliko drugih stva-
ri, ker preprosto gremo in s 
prodajne police vzamemo, 
kar mislimo, da potrebuje-
mo. In nismo več pripravlje-
ni čakati na ljudi in jim do-
voliti, da počasi rastejo v od-
nosu do sebe, do drugih in 
do Boga. Učinkoviti in pro-
duktivni morajo biti takoj in 
v polnosti. Bog pa ni artikel 
s prodajne police, ampak je 
živi Bog. Zato ga ne moremo 
kupiti, ampak je treba potr-
pežljivo in pozorno čakati, 
da odnos dozori do te mere, 
da v resnici postane moj Bog 
in moje vse,« je še povedal 

Stanislav Zore zbranim v 
ljubljanski stolnici.

Mariborski nadškof Aloj-
zij Cvikl pa je poudaril, da 
ljudje lahko ostanemo vsak 
v svojem svetu, lahko pa srce 
odpremo, da nas doseže ve-
selo oznanilo. Izrazil je že-
ljo, da bi vsak začutil v globi-
ni svojega srca mir, ki ga svet 
ne more dati, da bi tako bilo 
manj nesoglasij in napetosti 
med nami ter več ljubezni in 
dobrote.

Potrebujemo več dialoga 
in sodelovanja

Že v ponedeljek smo se 
spomnili plebiscita, na ka-
terem smo se Slovenci pred 
29 leti odločili za samostoj-
nost, včeraj, na dan objave 
uradnih rezultatov, pa smo 
praznovali tudi dan samo-
stojnosti in enotnosti.

Kot je na ponedeljkovi 
osrednji slovesnosti v Gallu-
sovi dvorani Cankarjevega 
doma dejal predsednik dr-
žave Borut Pahor, Sloveni-
ja danes ne potrebuje takšne 
enotnosti, kot smo jo izkaza-
li 23. decembra 1990, potre-
buje pa več dialoga in sodelo-
vanja. Kot pravi predsednik, 
smo danes priča porastu po-
litike, ki deli. »Ta politika se 
ne trudi, da bi razlike pre-
segala; nasprotno. Te razli-
ke izkorišča,« Pahorjeve be-
sede prenaša Slovenska ti-
skovna agencija. Pahor je 
poudaril tudi, da se po kon-
cu finančne in gospodarske 
krize slovenska politika za 

razliko od gospodarstva ni 
prestrukturirala. Odlašanje 
z modernizacijo, ki vključu-
je tudi strukturne spremem-
be, pa bo po njegovem mne-
nju postajalo vse večja te-
žava. Kot je še dodal, danes 
morda ni tako prelomen čas, 
kot je bil pred skoraj tridese-
timi leti, a Slovenijo čaka še 
precej zapletenih nalog, ki 
jih lahko opravimo le sku-
paj.

Kordež že prost, 
nekdanjemu vodstvu 
Hypa grozi skoraj 
štirideset let zapora

Nekdanjemu predsedni-
ku uprave Merkurja Binetu 
Kordežu so pred dnevi odo-
brili prošnjo za pogojni iz-
pust in je že zapustil zapor 
na Dobu. Kordeža so aprila 
2016 zaprli zaradi zlorabe 
položaja in ponarejanja li-
stin. Obsojen je bil na sedem 
let in pol, pri čemer se mu 
je od dodeljene kazni odštel 
čas, ki ga je dotlej že preživel 
v zaporu, in plačilo denarne 
kazni v višini 23.500 evrov. 
Po prestani polovici kazni je 
lahko zaprosil za pogojni iz-
pust. 

Po poročanju v torkovem 
Dnevniku specializirano dr-
žavno tožilstvo za štiri nek-
danje člane vodstva bančne 
skupine Hypo zahteva 38 
let zaporne kazni, stransko 
denarno kazen in odvzem 
premoženjske koristi. Pre-
dlagane kazni Božidarju 
Španu, Andreju Oblaku, 

Antonu Romihu in Andre-
ju Potočniku se gibljejo od 
osem let in osem mesecev 
do 11 let in osem mesecev 
zapora. Tožilstvo četverici 
očita, da je oškodovala sku-
pino Hypo. Oblak, za kate-
rega je zagrožena najvišja 
kazen, naj bi preko hčerin-
skih družb na sporen način 
preprodal zemljišča na Ptu-
ju in pri tem zaslužil 3,9 mi-
lijona evrov, sporna pa naj bi 
bila tudi preprodaja zemljišč 
v Trzinu in dobiček v vred-
nosti 2,4 milijona evrov. So-
dišče naj bi sodbo izreklo 6. 
januarja.

Odobrenih 28 vlog za 
pomoč pri preselitvi

Od skupno 38 vlog za fi-
nančno pomoč posamezni-
kom in družinam, ki so se 
zaradi arbitražne razsodbe 
odločili za preselitev v Slove-
nijo, je bilo delno ali v celoti 
ugodeno 28 prošnjam. Dve 
vlogi so umaknili, osem pa 
v celoti zavrnili. Skupni zne-
sek izplačil države bo znašal 
več kot dva milijona evrov.

Nov helikopter 
prizemljen

Na novem helikopterju, 
ki ga je policija dobila okto-
bra, so zaznali hujšo tehnič-
no napako, zaradi katere bo 
potrebna menjava rotorja. 
Oktobrska pridobitev pred-
stavlja sicer prvo posodobi-
tev flote, v kateri sta trenu-
tno le dva plovna helikopter-
ja, po 12 letih.

V znamenju praznikov
Teden je bil praznično obarvan. Zaznamovala sta ga praznovanje božiča s polnočnimi mašami ter 
dneva samostojnosti in enotnosti, ko se spominjamo razglasitve izidov plebiscita o samostojnosti.

Pred božičem so po številnih slovenskih domovih postavili 
jaslice in se udeležili polnočnice. / Foto: Gorazd Kavčič

Borut Pahor je na slovesnosti ob dnevu samostojnosti in 
enotnosti poudaril pomen dialoga in sodelovanja.

Nekdanjemu predsedniku uprave Merkurja Binetu Kordežu 
so pred dnevi odobrili prošnjo za pogojni izpust. 

med sosedi

Jože Košnjek

Slovenci v zamejstvu (726)

Gašperjevi Gamsi že petič
Slovenska prosvetna zve-

za iz Celovca je predstavi-
tve svojega knjižnega dari-
la za leto 2020 začela v knji-
garni Haček v Celovcu in ga 
v začetku decembra konča-
la v pred leti zaprti ljudski 
šoli v Lepeni nad Železno 
Kaplo, ki je sedaj namenje-
na kulturni dejavnosti. Knji-
žno zbirko, ki obsega tradici-
onalni koledar, literarno re-
vijo Rastje, otroško slikanico 
in peti ponatis knjige Gamsi 
na plazu, ki jo je leta 1958 na-
pisal koroški partizan in bo-
rec za pravice Slovencev na 
Koroškem Karel Prušnik - 
Gašper, so predstavili ure-
dnica Irena Destovnik, zgo-
dovinar dr. Avguštin Malle 
in Danilo Prušnik, sin parti-
zana Gašperja. 

Največ pozornosti in be-
sed je bilo namenjenih pete-
mu ponatisu knjige Gamsi 

na plazu, v kateri avtor Ka-
rel Prušnik - Gašper, ki je 
bil kot nezakonski sin rojen 
leta 1910 pri Pečniku, Lepe-
na 16, in se je tri leta pisal Ke-
lih, piše o svojem otroštvu in 
mladosti, o času, v katerem 
je živel, še posebej pa o boju 
Slovencev na Koroškem za 
njihov obstanek, še posebej 
v letih nacistične okupaci-
je, ko je igral sam kot parti-
zan in kasneje partizanski 
poveljnik pomembno vlo-
go. Po vojni, ko je bil prepri-
čan v mir in svobodno življe-
nje Slovencev na Koroškem, 
pa so ga kot zagovornika pri-
ključitve Koroške k Jugo-
slaviji Angleži kar dvakrat 

zaprli. Letošnja izdaja Gam-
sov je že peta. Kot je povedal 
Gašperjev sin Danilo, čas iz-
ida ni bil izbran naključno. 
Prihodnje leto bo stoletni-
ca koroškega plebiscita, ki 
je zaznamoval tudi življe-
nje njegovega očeta. Knjiga 
je izšla prvič leta 1958, nato 
1974, 1981 in 1985. Po zaslu-
gi Florijana Lipuša in Petra 
Handkeja je bila prevedena 
v nemščino. Tudi pri tokra-
tni peti izdaji je sodeloval le-
tošnji Nobelov nagrajenec 
Peter Handke, poleg nje-
ga pa slovenski akademik 
dr. Matjaž Kmecl, Gašper-
jev sin Danilo in pri opremi 
knjige Gašperjeva vnukinja, 

akademska slikarka Tanja 
Prušnik. Danilo Prušnik je 
povedal, da se večkrat sre-
čal s Petrom Handkejem, ki 
ima po njegovem mnenju 
največ zaslug, da je bila tudi 
slovenska partizanska lite-
ratura prevedena v nemšči-
no. Večina koroških zgodo-
vinarjev, ne avstrijskih, je po 
besedah dr. Avguština Mal-
leja do začetka devetdese-
tih let zanikovala, da bi bil 

kakršen koli odpor proti na-
cizmu, tudi slovenski, pri-
spevek k nastanku sedanje 
Avstrije, čeprav dokumen-
ti dokazujejo nasprotno. 
Zadnja leta se koroški zgo-
dovinski pogled spreminja. 
Gašper v knjigi jasno sporo-
ča, da so se koroški Slovenci 
med vojno borili predvsem 
za svoj obstoj in proti poni-
ževanju ter nasilju, ki so ga 
bili deležni.

Irena Destovnik, Danilo Prušnik in dr. Avguštin Malle so 
predstavili letošnjo knjižno zbirko Slovenske prosvetne zveze.
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V Rožeku / Roseggu bo ob 9. uri v farni cerkvi 
koncert z naslovom Rajske strune, zadonite. Z njim 
bo sklenjeno praznovanje 40. obletnice ustanovitve 
Slovenskega kulturnega društva Peter Markovič. 
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Ivka Sodnik

Miha Naglič

Moj Afganistan

Naj mi bo dovoljeno, da na 
začetku opišem svojo oseb-
no izkušnjo z Afganista-
nom. Ne, žal nisem bil niko-
li v tej gorati deželi sredi Azi-
je. V sedmem razredu osnov-
ne šole me je legendarni ži-
rovski učitelj Darij Erzno-
žnik poklical pred tablo in 
mi postavil vprašanje, s ka-
terim naj bi končno oceno 
dvignil s štiri na pet. In me 
je vprašal, kaj vem o Afgani-
stanu! Za tedanjo osnovno 
šolo specialno in prezahtev-
no vprašanje. Pa me je pre-
šinilo, da nas je prav ta uči-
telj zmeraj navajal k branju 
zemljevida. Z njega lahko 
razbereš, česar dotlej sploh 
ne veš. In sem stopil k ze-
mljevidu Azije in začel brati 
iz njega: kje Afganistan leži, 
na katere države meji, kate-
re so največje reke in mesta, 
najvišje gore, pokrajine itd. 
In je zneslo za pet. To je bilo 
junija 1966. Trinajst let po-
zneje pa sem bil pri vojakih 
v Kruševcu v Srbiji. Vojaški 
rok mi je potekel 7. januarja 
1980, upal sem, da me spus-
tijo domov pred novoletnimi 
prazniki, pa me niso. In tako 
sem se sredi brezdelja krat-
kočasil na relaciji spalnica–
komandantova pisarna–kan-
tina–bližnja 'kafana' onkraj 
ograje. Hkrati pa opazoval, 

kako so redki oficirji v službi 
v zadnjih dneh leta postajali 
vse bolj nervozni. Vzrok: sov-
jetski vpad v Afganistan. Ko 
je nekaj dni po novem letu 
naš vrhovni poveljnik pristal 
v ljubljanskem UKC, pa jih je 
zajela prava panika. Moj ko-
mandir mi je grozil, da sploh 
ne grem domov, situacija je 
namreč »veoma složena«. 
No, pa je višji čin odločil, da 
lahko grem, in tako sem se 
na dan pravoslavnega božiča 
znašel na vlaku za Beograd …

Sovjetski Vietnam

Kako povzeti sovjet-
sko avanturo v Afganista-
nu? »Sovjetsko-afganistan-
ska vojna je bila 10 let traja-
joč konflikt, v katerem so se 
združene sile Sovjetske zve-
ze (SZ) in marksistične De-
mokratične republike Af-
ganistan na zahtevo sled-
nje bojevale proti islamskim 
upornikom. Uporniki so do-
bivali pomoč v ljudeh in op-
remi od drugih islamskih 
držav, pa tudi od ZDA in Pa-
kistana. Konflikt se je začel 
27. decembra 1979 z name-
stitvijo sovjetske 40. armade 
v Afganistanu in se je končal 
15. februarja 1989, ko so se 
iz Afganistana umaknile še 
zadnje sovjetske sile. Vojna 
je za SZ predstavljala podo-
ben konflikt, kot Vietnam-
ska vojna za ZDA, saj je bila 
vojna precej dolgotrajna, 

SZ pa je v njej kljub velike-
mu številu vojakov in boljši 
tehniki utrpela velike izgu-
be, vendar ji ni uspelo dose-
či kakšnih vidnejših rezul-
tatov.« Še beseda o posledi-
cah sovjetske avanture. »Af-
ganistan je bil po vojni sko-
raj popolnoma uničen. Pre-
ko milijon Afganistancev je 
umrlo, preko 5 milijonov pa 
je zbežalo v druge dele drža-
ve ali v tujino, kjer so ostali 
še dolgo po koncu vojne. Ve-
čina obdelovalnih površin je 
bila uničenih ali posejanih 
z minami, ki so še dolgo po 
vojni terjale žrtve. Vojna je 
tudi dodatno sprla nasprotu-
joče si strani in plemenske 
skupnosti, kar je pomenilo 
nadaljevanje državljanske 
vojne. Sovjetska stran je iz-
gubila približno 15.000 pri-
padnikov, uničene je bilo ve-
liko opreme, tudi večina ra-
njenih je postala invalidnih. 
Različne bolezni (tifus, he-
patitis itd.) so prizadele ok-
rog 400.000 ljudi. Za SZ je 
bila vojna hud udarec, tako 
v vojaškem kot v ekonom-
skem smislu, zato nekateri 
analitiki menijo, da je pos-
pešila razpad SZ.« (Vir: Wi-
kipedija, geslo Sovjetsko-af-
ganistanska vojna)

Tudi Amerika se je opekla

Kmalu po umiku Sovjetov 
so oblast v Afganistanu prev-
zeli talibani. Njihove norosti 

so še živo v spominu. Na pri-
mer: uničevanje predislam-
skih kulturnih spomenikov, 
teror nad ženskami, leglo te-
rorizma nasploh. Teroristi, 
ki so 11. septembra 2001 z 
letali zrušili 'dvojčka' v New 
Yorku, so se na napad prip-
ravljali v Afganistanu. Zato 
so ZDA z zavezniki napad-
le to deželo že oktobra iste-
ga leta, vojna pa še vedno 
traja. Povzetek: »Afganistan 
je že stoletje prizorišče re-
dnih krvavih spopadov, kot 
t. i. tamponska cona v igri za 
globalni vpliv med svetovni-
mi velesilami, ki so se zače-
li s prvo angleško-afganis-
tansko vojno leta 1919 in do-
segli vrhunec s sovjetsko-af-
ganistansko vojno med hla-
dno vojno konec 1970. let, v 
kateri je umrlo milijon Afga-
nistancev. Spopadi so se na-
daljevali z državljansko voj-
no in vzponom ter kasnej-
šim padcem ekstremistične 
talibske vlade, ki ji je sledi-
la še vedno trajajoča invazija 
zahodnih sil pod vodstvom 
ZDA. Proti različnim skupi-
nam talibskih upornikov se 
zdaj bojujejo državne sile s 
podporo mednarodne misi-
je ISAF. Posledica desetletja 
trajajočega konflikta je, da je 
Afganistan danes ena naj-
nevarnejših držav na svetu, 
od koder prihaja veliko šte-
vilo beguncev …« Nevarna in 
nesrečna dežela, ki se je oči-
tno ne da pomiriti.

Afganistan, leglo vojn
Prav danes mineva štirideset let od napada Rdeče armade na Afganistan, 27. decembra 1979. Sovjetska 
okupacija je trajala deset let, začetno zmagoslavje se je sprevrglo v nočno moro, v poraz, ki je pospešil 
razpad Sovjetske zveze …

Živahna tržnica na ulici v središču afganistanskega 
glavnega mesta Kabul, februarja 2009 / Foto: Wikipedija

Sovjetska vojaka v Afganistanu leta 1987 / Foto: Wikipedija

Šolarke tadžiške narodnosti v afganistanskem mestu 
Mazar-i-Sharif, maja 2011 / Foto: Wikipedija

Za boljšo šolo (53)

Domovinska vzgoja v šoli
Včeraj smo praznovali dan 

samostojnosti in enotnosti 
kot trajni spomin na plebiscit 
decembra 1990, ko smo se 
prebivalci Slovenije v 95 od-
stotkih odločili za samostoj-
no in neodvisno državo. To je 
eden od 12 državnih prazni-
kov, s katerimi želimo krepi-
ti in ohranjati tako državljan-
sko kot narodno zavest in pri-
padnost domovini. V osnov-
ni šoli je za vzgojo domolju-
bja zadolžen predmet Drža-
vljanska in domovinska vzgo-
ja ter etika v sedmem in os-
mem razredu, ki v učnem na-
črtu besedo domovina ome-
nja samo enkrat, in sicer ko 
pravi, da morajo učenci razu-
meti pojem domovina. Drža-
va namreč ni isto kot domo-
vina. V učnem načrtu je veli-
ko zapisanega, kaj vse mora-
jo učenci znati o državi, prav 

nič pa o tem, kaj morajo vede-
ti o domovini. O naši domo-
vini, ki je preživela že toliko 
držav! Kaj in koliko bodo to-
rej učenci govorili o domovi-
ni, je odvisno od posamezne-
ga učitelja in njegove domo-
vinske zavesti. Kar je dolgo-
ročno gledano zelo neodgo-
vorno, saj imamo ljudje do 
domovine predvsem čustven 
odnos in za tovrstno vzgojo 
so otroci najbolj dovzetni v 
predšolskem in osnovnošol-
skem obdobju, zato bi bilo pa-
metno imeti v javni šoli eno-
ten vzgojno-izobraževalni 
program domovinske vzgoje. 

Odnos do domovine se 
začne oblikovati v najrosnej-
ših letih. Za takšno nalogo 
so sicer prvi poklicani starši, 
vendar moramo upoštevati, 
da so današnji starši že sami 
odraščali v obdobju brez 

prave domovinske vzgoje in 
je bilo vsakršno pretirano po-
udarjanje slovenstva hitro 
označeno za nacionalizem. 
Pa vendar so osnovnošolska 
leta najprimernejša za obli-
kovanje čustvenega odnosa 
in pripadnosti domovini. 

Že otroci v vrtcu znajo po-
vedati, da je domovina nji-
hov dom, to so starši, so-
rojenci in njihovi sorodni-
ki. Domovina je zanje naša 
lepa dežela z zelenimi trav-
niki, preoranimi njivami, pi-
sanimi gozdovi in skalnati-
mi vrhovi ter morjem v niži-
ni. Vse to otroci vedo in zna-
jo našteti še kup stvari, ki 
pripadajo domovini. Na do-
movino so ponosni in z ve-
seljem mahajo s slovenski-
mi zastavami. Da zanima-
nje za domovino in državne 
simbole, ki jo predstavljajo, 

z leti plahni, je v veliki meri 
odgovoren naš šolski sis-
tem. Pozitiven odnos do do-
movine bi lahko spodbuja-
li vsi učni predmeti, če bi v 
njih poiskali vsebine, ki go-
vorijo o slovenski zgodovi-
ni, velikih Slovencih, ki so s 
svojim znanjem in sposob-
nostmi vplivali na svetovni 
razvoj znanosti in kulture, o 
slovenski pokrajini, sloven-
ski kulturni dediščini, slo-
venski hrani itd. 

Domovinska vzgoja se lah-
ko povezuje z državljansko 
in ji podeli smisel in zaveda-
nje o pomembnosti lastnega 
kulturnega prostora naro-
da in njegove zgodovine ter 
posameznikove pripadno-
sti narodu in kulturi. Ljube-
zen do domovine je hkrati 
vzgoja za sodelovanje, ohra-
njanje kulturne in naravne 

dediščine Slovencev ter spo-
štovanja manjšin in negova-
nja sosedskih odnosov.

Najpomembnejši tvorec 
domovinske zavesti pa je za-
gotovo materni jezik, zato bi 
morali storiti vse, da bi bila 
slovenščina v šoli bolj pri-
ljubljena in cenjena. Domo-
vinska vzgoja je spoštovanje 
in ljubezen do vsega doma-
čega in to bi morali v šoli in 
doma ves čas poudarjati. Če 
si brez domovine, si brez ko-
renin. Domovino upravlja 
država, zato ji moramo kri-
tično gledati pod prste, ali 
dela za dobro ljudi. Domo-
ljubje izkazujemo s pozna-
vanjem in spoštovanjem dr-
žavnih simbolov in bi bilo 
prav, da bi ob državnih pra-
znikih izobesili zastave in 
šolske učilnice opremili z 
državnimi simboli. 
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Marjana Ahačič

Kakšen je v kuharstvu odnos 
do tovrstnih nagrad? Konku-
renca je huda … 

Nagrade nam predvsem 
predstavljajo potrditev, da 
delamo prav. Konkurenca v 
Sloveniji je res velika, veliko 
odličnih mladih kuharjev pa 
še prihaja in mislim, da tako 
nagrado lahko osvoji še mar-
sikdo.

Tudi na slovenska kulinarič-
na vrata trkajo Michelinove 
zvezdice … Ste na trnih?

Bom povedal po pravici: 
kot ekipi nam ne predsta-
vlja nobenega stresa, tudi ne 
pričakujemo je še za zdaj. 
Najbolj pomembno je, da 
so naši gostje zadovoljni; 
ne le tisti, ki pridejo na tako 
imenovane gourmet večer-
je. Delamo na različnih ni-
vojih, pripravljamo tudi ko-
sila, ki so razmeroma eno-
stavna, a na visokem nivo-
ju in dostopna širšemu kro-
gu gostov. Če torej dobimo 
zvezdico, bomo veseli, a svo-
je filozofije ne bomo spre-
minjali, saj bi jo dobili zara-
di tega, kar pač delamo. Kar-
koli se torej zgodi, restavra-
cija ostaja takšna, kot je zdaj. 

V Podvinu ste znani po tem, 
da ustvarjate med doma-
čim, tradicionalnim in mo-
dernim. Kaj je tisto v gorenj-
ski domači kuhinji, kar vas 
je tako pritegnilo, da ste jo 
postavili za temelj svoje ku-
hinje?

Zame je bistveno ohranja-
nje identitete naroda skozi 
kulinariko. Skoznjo se odra-
ža in ohranja to, kar smo. Pa-
zljivi moramo biti, da nam 
globalizacija tega ne odnese. 
Temelj naše kulinarike so su-
rovine, s katerimi delamo, ki 
so gorenjske, slovenske. Na 
ta način lahko pomagamo 
svojim dobaviteljem, kar mi 
je zelo pomembno. Sicer pa 
tako čiste in razgibane narave 
s toliko različnimi in res kva-
litetnimi surovinami, kot jih 
imamo pri nas, ni daleč na-
okrog. Bilo bi nespametno, 
če tega ne bi izkoristili. 

Spomladi ste z ekipo gosto-
vali v ZDA, jeseni na Kitaj-
skem in v Londonu. Kaj ste 
pripravili za vsega dobrega 
vajene goste na drugih kon-
cih sveta?

Maja smo se odzvali pova-
bilu slovenske ambasade v 
Washingtonu in Združenju 
Julijskih Alp, da promovira-
mo novo pohodniško pot Ju-
lijana. S kolegoma Jožetom 
Godcem iz Penziona Res-
je (Nemški Rovt) in Toma-
žem Sovdatom iz Dobre Vile 
(Bovec) smo ustvarili jedi, ki 
jih pohodniki lahko okušajo, 
ko uživajo po poteh Julijskih 
Alp. V Peking smo šli na po-
vabilo slovenske ambasade, 
ki se je povezala z novimi la-
stniki Gorenja. Sodelovali 
smo na odprtju prvega Gore-
njevega centra na Kitajskem 
ter za našo tamkajšnjo amba-
sado pripravili še pogostitev 
za gospodarstvenike in dru-
ge veleposlanike. Na drug 
konec sveta spraviti surovine 
je bil kar zahteven projekt. 
S pomočjo slovenske amba-
sade v Pekingu smo vendar-
le uspeli na Kitajsko dostavi-
ti suhe tepke, gorenjske oc-
virke, dimljene ribe in ikre. 
London je bil enostavnej-
ši, tja smo surovine pripe-
ljali s tovornjaki. Kot glavni 
akter za slovensko kulinari-
ko smo v Londonu sodelova-
li na Svetovni turistični bor-
zi; v letu 2021 bo namreč na 
področju turizma v Sloveni-
ji izpostavljena prav gastro-
nomija, saj bo Slovenija no-
silka naziva Gostronomska 
prestolnica Evrope. Promo-
cijske aktivnosti so že v teku.

V tujini ste bili torej odlič-
no sprejeti. Kakšni pa smo 

Slovenci? Cenimo dobro 
hrano?

Slovenci imamo veliko 
srečo, ker smo ohranili tra-
dicijo domače hrane. V pri-
merjavi z ostalim razvitim 
svetom res veliko jemo in 
kuhamo doma. Zaradi tega 
jemo zdravo. Poleg tega 
ima vsaka slovenska hiša, 
celo skoraj vsak, ki živi v 
stanovanju, vsaj košček 
vrta, na katerem pridelu-
jemo ogromno okusne in 
kvalitetne zelenjave. Za nas 
gostince pa je dobro to, da 
smo postali tudi zelo rado-
vedni. Vedeti hočemo, kako 
je mogoče našo doma pri-
delano hrano še nadgradi-
ti, zato postajamo tudi sla-
dokusci. Smo kar zahtevni 
gostje, kar nam, kuharjem, 
ustreza, saj nas nekako sili 
v rast. Kvalitetno in idejno. 

Prebrala sem, da je vaš prvi 
spomin na kuhinjo povezan 
s kroparsko žonto, jedjo, ki 
jo je pripravljala vaša babica. 
Kakšna je v vašem spominu?

Kroparska žonta je stara 
jed, ki smo jo jedli doma, pri 
babici v Kropi; še se spom-
nim, kako je kuhinja dišala 
po njej. Ta jed, pripravljena 
iz telečjih jeter, se je običaj-
no kuhala v nedeljo po maši. 
Ohranila se je, kot vem, zgolj 
na območju Krope, kamor 
so jo prinesli poljski rudarji.

Iz medijev poznamo »pek-
lenske« zvezdniške šefe ter 
izjemno napeto, tekmovalno 

vzdušje v kuhinjah najvišje-
ga ranga in kuharskih šovih. 
Kakšno pa je vzdušje v vaši 
kuhinji?

Niti približno tako stresno 
in napeto kot v kuharskih šo-
vih. Vzdušje, ki vlada v naši 
kuhinji, je predvsem krea-
tivno, kar je meni zelo všeč. 
Imam daleč najboljšo in naj-
bolj kreativno ekipo na Go-
renjskem, če ne v Sloveniji. 
To so fantje in dekleta, ki so z 
mano že leta; so ambiciozni 
in praktično vsi prispevajo k 
uspehom, ki jih dosegamo s 
svojimi krožniki. 

Zaposleni v gostinstvu – ku-
harji in natakarji – so po-
gosto med najslabše plača-
nimi delavci pri nas. Pred-
stavljam si, da ni enostavno 
pripraviti in postreči večer-
je, za katero bo gost na kon-
cu odštel četrtino natakarje-
ve plače ...

Kdor hoče obdržati dobro 
ekipo, jo mora tudi ustre-
zno stimulirati, kar pome-
ni, da morajo biti primer-
ni tako plača kot delovni po-
goji. Prav slednje je v Slove-
niji pogosto problem: ljud-
je predvsem delajo preveč. 
Pri nas je delavnik strogo 
v mejah mesečnih ur, veli-
ko dodatno stimulacijo pa 
poleg denarja predstavlja-
jo tudi druge stvari, ki jih 
našim zaposlenim omogo-
čamo: na primer izobraže-
vanje v tujini, možnost re-
kreacije, če jo želijo, preiz-
kušanje kulinarike v drugih 

restavracijah, kamor gredo 
po svoji izbiri ... Absolutno 
pa mora človek, ki dela, za 
to najprej dobiti dostojno 
plačo.

Biti »samo« vrhunski šef da-
nes ni dovolj za uspeh, kaj-
ne? 

Vile Podvin brez sodelova-
nja, kakršnega imava z Mar-
celo Klofutar, ne bi bilo. V 
Sloveniji in po svetu je da-
nes ogromno dobrih kuhar-
jev, a sama »kuharija« pred-
stavlja zgolj kakšno desetino 
dela v restavraciji. Izjemno 
pomembna je celotna eki-
pa in seveda sposoben člo-
vek, ki pelje celotno zadevo. 
Ta človek je pri nas Marce-
la. Ona skrbi za marketing, 
je pa tudi tista, ki ima ved-
no nove ideje, ki nas priga-
nja, da gremo vedno znova 
in ves čas naprej ... Brez nje 
restavracija ne bi bila niti pol 
tako uspešna, kot je.

Kuhate tudi doma, za svojo 
družino?

Ne, pri nas kuha žena, 
tudi mama nam kdaj pa 
kdaj, jaz le včasih kaj 
»vržem« na žar ... 

Nekajkrat smo že na ka-
kšnem dogodku videli, da 
sta vam na stojnicah poma-
gali hčeri. Se vam zdi, da 
bosta šli po vaših stopinjah?

Ne vem, vsekakor ju ne 
bom silil v nobeno smer. 
Mislim, da mora vsak člo-
vek sam začutiti svoj poklic 
in delati tisto, kar ga najbolj 
veseli. Sem pa zelo vesel, ka-
dar mi prideta pomagat in 
tudi onidve radi sodelujeta, 
predvsem med počitnicami 
ali na dogodkih, ko smo med 
ljudmi.

Kaj pa Štefelinovi jeste za 
praznike?

Za novo leto smo vsi v Pod-
vinu. Vedno pripravimo sil-
vestrovanje za družine, ka-
mor so povabljene tudi vse 
družine našega osebja. Pri-
dejo tudi žena in hčerki. 

Za božič nas pa k sebi po-
vabi moja mama. Za mojo in 
bratovo družino kuha tisto, 
kar imamo res vsi radi: dob-
ro juho, polnjene telečje prsi 
in obvezno gorenjski želod-
ček. Pa tatarski biftek, ki ga, 
kar ga ostane, odnesemo do-
mov in ga jemo še kakšen 
dan ali dva ...

Skozi kulinariko se ohranja  
naša identiteta

Radovljičan Uroš Štefelin skupaj z Marcelo Klofutar že dolgo vodi odlično restavracijo na robu podvinskega posestva v Mošnjah. 
Iztekajoče se leto je bilo zanj in za ekipo Vile Podvin zelo uspešno. Spomladi so bili uvrščeni med najboljše tri restavracije v okviru 
nacionalnega izbora The Slovenia Restaurant Awards, kjer sta jim družbo delala Hiša Franko Ane Roš in Dvorec Zemono Tomaža 
Kavčiča, jeseni mu je svetovni gastronomski vodnik Gault & Millau podelil nagrado za naj kuharja tradicije 2020 v Sloveniji.

Uroš Štefelin / Foto: Tina Dokl

Uroš 
Štefelin

»Slovenci 
imamo veliko 
srečo, ker 
smo ohranili 
tradicijo 
domače hrane. 
V primerjavi 
z ostalim 
razvitim svetom 
veliko kuhamo 
doma. Zaradi 
tega jemo 
zdravo. Smo 
kar zahtevni 
gostje, kar nam, 
kuharjem, 
ustreza, saj nas 
nekako sili v 
nenehno rast.«
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Igor Kavčič

Borštnikov prstan?
Ne, nimam ga na roki.

Je za vitrino?
Posebne vitrine za pr-

stan sicer nimam, je pa var-
no spravljen doma v škatlici. 
Borštnikov prstan ima sim-
bolni pomen in je tudi zelo 
lep, zato se bojim zanj in ga 
ne bi nosila vsak dan.

Vam je v tem zimskem času 
bližje Ljubljana ali Jezersko, 
mestni vrvež na ulicah stare-
ga dela mesta ali oaza miru 
tam gor med Gorenjsko in 
Koroško? 

Vedno rečem, da sem 
doma na Jezerskem in to 
je zagotovo res, kot tudi, 
da vam tega ta trenutek ne 
znam dokazati, saj v Ljublja-
ni živim že več kot štirideset 
let. Rodila sem se na Spo-
dnjem Jezerskem, kjer še 
vedno stoji hiša mojega sta-
rega očeta, stisnjena tja pod 
hrib. Hiša, nekaj vrta, voda, 
gozdna cesta in spet hrib. 
Tri zimske mesece sploh ni 
sonca in zato pozimi običaj-
no ne hodim na Jezersko. 
Se pa tam še vedno poču-
tim doma, kljub temu da ži-
vim tu, kjer delam. Nimam 
in ne vozim avta, zato bi tež-
ko opravljala svoje delo, če bi 
živela na Jezerskem. Zato – 
stanujem v Ljubljani, doma 
pa sem z Jezerskega.

Kaj vas je poneslo v igralski 
poklic? Kulturna dejavnost 
na Jezerskem takrat najbrž 
ni bila zelo razvita, ni bilo 
kulturnega društva ali igral-
ske skupine ...

Da človek nekaj postane, se 
odloči za neki poklic, se mi 
zdi, da je popolnoma vsee-
no, kje je doma. Sicer pa sem 
bila zelo živahen otrok – dol-
go edinka, saj sem brata do-
bila šele pri osmih letih – vse 
me je zanimalo, skakala sem 
gori-doli in naokrog. Star-
ši so imeli precej opravka z 
menoj. Moji teti, mamini se-
stri, sta študirali v Ljubljani 
in večkrat sem ju obiskova-
la. Vedno sta me najprej pe-
ljali v gledališče gledat otro-
ško predstavo. Teti sta imeli 
močan vpliv name. 

Šele v petdesetih letih smo 
doma dobili radio in stari oče 
je vedno »privijal« Glas Ame-
rike, jaz pa sem ob nedeljah 
zvečer obračala gumb nazaj 
na radijsko igro za otroke. In 
sva se prepirala. Radijske igre 
so mi bile res všeč, najbrž tudi 
zato, ker sem imela zelo buj-
no domišljijo. Ko sem bila že 
malo večja, sem hodila tudi v 

Prešernovo gledališče, še bolj 
pa me je gledališče očaralo, 
ko sem v Ljubljano odšla štu-
dirat ekonomijo. Ni čudno, 
da me je poneslo v igralski 
poklic. 

Ekonomijo, pravite ... Vam 
sprva ni bil namenjen študij 
igralstva?

Poslali so me študirat 
»nekaj resnega«, jaz pa sem 
doma šele po dveh letih po-
vedala, da sem v tretjem le-
tniku Akademije. Sicer pa 
doma s tega niso delali ve-
likega problema. Od nekdaj 
sem bila bolj samosvoja.

Ste bili vedno odločeni vztra-
jati na svoji poti, študij igral-
stva je namreč zelo pose-
ben in običajno poteka od 
jutra do večera. Vam je kdaj 
zmanjkalo volje?

Meni ne, je pa »zmanjka-
lo« mojemu profesorju. Vse-
ga ne bom povedala, ker ne 
maram žaliti ljudi, posebno 
če jih ni več na svetu in se ne 
morejo braniti, ampak v dru-
gem letniku je takrat obeta-
ven mlad režiser Matija Lo-
gar, mislim, da je že zaklju-
čeval študij, prišel do mene 
in rekel: »Ti boš pa igrala v 
Pekarni. Peter Božič je napi-
sal dober tekst Kako srečen 
dan. Eksperimentalno gle-
dališče ni za vse, ampak tebe 
vidim v njem.« Rekla sem 
mu, da ne smemo igrati iz-
ven akademije, pa mi je od-
vrnil, da ne bo nihče vedel. 

Tako sem zvečer, ko se je 
končala Akademija, odha-
jala vadit v Pekarno na Tr-
žaško cesto. Ko je to izvedel 
moj profesor, je bil zelo be-
sen, ker mu nisem poveda-
la. Če bi ga vprašala, mi seve-
da ne bi dovolil. Rekel je: »Če 
boš pri ''pekih'', pri meni ne 
boš naredila.« To je bil velik 
udarec zame, saj sem se res-
no ustrašila, da ne bom nare-
dila šole. V Pekarni sem vadi-
la naprej, profesor pa je name 
konstantno izvajal pritisk. Ne 
nazadnje je rekel, da bo isto 
uro, kot bo naša premiera, 
tudi zaključna produkcija le-
tnika na Akademiji, jaz pa 
naj se odločim, kje bom igra-
la. Da je naša premiera lahko 
tudi ob polnoči, je dejal Lo-
gar. In tako je tudi bilo. 

Profesor je po predstavi 
dejal, da sem padla, ampak 
na srečo so vsi naši profe-
sorji ocenjevali igro, tako da 
sem naredila s srednjo oce-
no. V bistvu je šlo za boj med 
profesorji. Čeprav sem bila 
sama povsem na tleh, sem 
letnik naredila, naslednje 
leto pa je naš mentor postal 
filmski režiser Igor Pretnar.

Menite, da je bilo sodelova-
nje v eksperimentalnem gle-
dališču pomembno za vaše 
nadaljevanje v takratnem 
Mladinskem gledališču? 

Mislim, da ne. Takrat je 
bilo veliko igralk brezposel-
nih in je kulturna skupnost 
enostavno določila: pet jih gre 
v SNG Dramo, štiri v Mestno 
gledališče ljubljansko, tri so-
šolke pa smo takoj po diplo-
mi šle v Mladinsko gledali-
šče, poleg mene še Ogla Grad 
in Stanislava Bonisegna, ki je 
potem kmalu šla v Trst.

 
Kasneje v Slovenskem mla-
dinskem gledališču ste os-
tali kar štirideset let vse do 
upokojitve leta 2014 ...

Tako je. Kadar sem bila 
prosta v matičnem gleda-
lišču, pa sem veliko delala 
tudi drugje v Prešernovem 
gledališču, v Gleju, Koreod-
rami, Mestnem gledališču 
Ptuj, Cafe teatru … 

Kjer ste v eni od komedij 
pestovali živega pujska ...

(Smeh). Tisto je bilo z Ja-
nezom Škofom in Ivom Go-
dničem. Igrala sem Ivovo 
ženo, in ker nisva imela ot-
rok, se je režiser Eduard Mi-
ler spomnil, da bom pestova-
la majhnega pujska. Potem 
smo hodili ne neko kmetijo 
blizu Ljubljane po te pujske. 
Je kmet rekel: »Zdaj ga lah-
ko pestujete, čez mesec dni 
bo pa taka svinja, da ga bos-
te morali čez ramo nositi.« 
Enkrat me je eden ugriznil, 
pa so mi povedali, da ga mo-
ram prej potegniti za rep.

 
V svojem igralskem opusu 
niste ločevali med velikimi 
in malimi vlogami, vsako ste 
jemali kot vlogo z veliko za-
četnico, brez popustov ...

Nikoli nisem dobivala veli-
kih vlog in jih tudi nisem zah-
tevala. Nikoli nisem upora-
bljala komolcev. Vedela sem, 
da je ob dobrih besedilih mo-
goče tudi male vloge naredi-
ti tako, da si te vsi zapomnijo. 
V Mladinskem smo tako ali 
tako igrali bolj ansambelske 
igre. Zame je bila prelomna 
vloga Arkadine v predstavi 
Utva z režiserjem Tomijem 
Janežičem. Dotaknila se me 
je vloga Daše v Šeligovi Ani. 
Daša je bila v sibirskih zapo-
rih, kjer so imeli majhne zgo-
raj odprte celice z betonski-
mi stenami. Če je hotela pre-
živeti pri minus trideset sto-
pinj Celzija, je morala hoditi 
sem in tja. Torej mi morajo 
šklepetati zobje. Vadila sem 
toliko časa, da so me bolele 
čeljusti. Mislila sem, da ne bo 
šlo, potem sem se pa nekega 
jutra zbudila in so mi zobje 
šklepetali sami od sebe. To je 
mogoče le z vajo. Igra ni, da 
prideš tja in nekaj poveš, am-
pak so za teboj ure in ure vaj.

Vam je bilo kdaj žal, da ste 
svoj poklicni vek preživeli 
v Slovenskem mladinskem 
gledališču? 

Mladinsko je izrazito dru-
gačno kot druga gledališča – 
življenje pa je eno samo. Tu 
ni kaj, tako se je zgodilo in 
lahko rečem, da mi za nobe-
no stvar v življenju ni žal. Je 
pa bila kriza, ko so me upo-
kojili po takratnem zakonu 
o uravnoteženju javnih fi-
nanc. Imela sem že štiride-
set let delovne dobe. Na sre-
čo sta prišli dve mladi avtorici 
Nina Šorak in Urša Adamič 
s predstavo Kje sem ostala, 
ki govori o demenci. Kasneje 
sem dobila še vloge v nadalje-
vankah Usodno vino in Reka 
ljubezni in je bil prehod med 

upokojene igralke zame po-
tem nekoliko lažji.

 
Imate še željo, da vas poiš-
čejo?

Nikoli se nisem prav zelo 
ponujala in pri tem tudi ne-
kako ostajam. Če me bo 
kdo potreboval in bo me-
nil, da sem prava za njegovo 
predstavo, nadaljevanko ali 
film, me bo že povabil, sicer 
bom pa malo počila. 

Na kaj ste najprej pomislili, 
ko ste izvedeli, da bo letošnji 
Borštnikov prstan vaš?

Poklicali so me po telefonu 
in so mi povedali, da bom do-
bila prstan. Ostala sem brez 
glasu in rekla: »Aja, aja …« Pa 
mi je bilo rečeno, da mi bodo 
poslali še pisno. Sem rek-
la, naj kar pošljejo. To je vse. 
Bilo je nenadno, ker Boršni-
kov prstan običajno dobivajo 
zvezde, jaz pa to nisem.

Kako ne, zvezdo, »Stern« 
imate vendarle v priimku ... 

»To pa res. Ded je prišel 
iz avstrijske Koroške, iz Že-
lezne Kaple. Leta 1919 je na 
plebiscitu glasoval za Jugo-
slavijo in so ga Avstrijci brc-
nili v rit, pa je prišel čez na to 
stran. A ne dlje od Jezerske-
ga, pa se je že poročil.

Morda vam prstan odpre še 
kakšno novo pot?

Kot sem rekla, nič se ne po-
nujam. Po novem letu me bo 
poklicala mladenka, ki dela 
magisterij iz televizijske re-
žije, da bi igrala v njenem 
magistrskem delu. Poklical 
me je Matevž Luzar in mi 
namenil vlogo babice v svo-
jem novem filmu Orkester. 
Sicer pa zdaj, ko smo zaklju-
čili Reko ljubezni, malo po-
čivam, pa mi kar ustreza.

Vaditi šklepetanje z zobmi
 »Stanujem v Ljubljani, doma sem z Jezerskega,« pove Marinka Štern, letošnja dobitnica Borštnikovega prstana za življenjsko 
delo. V vsako še tako majhno vlogo je vložila vso svojo igralsko moč iz preprostega razloga: ker je vedno želela, da je dobra. 

Marinka Štern / Foto: Tina Dokl

Marinka 
Štern

»Torej mi 
morajo 
šklepetati zobje. 
Vadila sem 
toliko časa, da 
so me bolele 
čeljusti. Mislila 
sem, da ne bo 
šlo, potem sem se 
pa nekega jutra 
zbudila in so mi 
zobje šklepetali 
sami od sebe. 
To je mogoče 
le z vajo. Igra 
ni, da prideš tja 
in nekaj poveš, 
ampak so za 
teboj ure in ure 
vaj.«
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Alenka Brun

Jure Sodja je v turizmu 
tako rekoč od časa, ko je zak-
ljučil srednjo gostinsko šolo. 
Prav posebno poglavje v nje-
govem življenju predstavlja 
šestletno obdobje na turi-
stičnih križarkah. Najprej je 
delal v strežbi, preden se je 
poslovil od ladijskega življe-
nja, pa kot pomočnik proda-
je izletov. To je bilo pravza-
prav njegovo prvo pravo delo 
v turizmu. Ko je odšel na lad-
jo, je bil star 22 let. 

Čeprav je Ljubljančan, se 
je vmes vedno vračal v Bo-
hinj, kjer je poleti delal v Max 
Zaksterju, sedanjem Karak-
terju. Mimogrede je naredil 
še izpit za lokalnega vodnika 
in doštudiral turizem na Ble-
du. Soprogo je spoznal v Bo-
hinju ter ostal. Hitro je opa-
zil potrebe in težave v turiz-
mu. Danes je aktiven na šte-
vilnih področjih, član dru-
štev, deluje v Gorenjski turi-
stični zvezi pa tudi na nivo-
ju Turistične zveze Sloveni-
je. V Bohinju mu je uspelo 

uspešno povezati turizem, 
kulturo in šport, kar se odra-
ža tudi pri organizaciji in iz-
vedbi prireditev, ki jih z ve-
seljem vodi prostovoljsko. 
Je aktiven član ocenjeval-
nih komisij mladinskih pro-
jektov Turistične zveze Slo-
venije, med njimi Turizmu 
pomaga lastna glava in Več 
znanja za več turizma, ki sta 
mu najljubša. 

Kako je začel s 
prostovoljstvom? 

»Vedno sem se odzval, če 
je bilo treba komu pomaga-
ti,« se spominja Jure. »Da-
nes krožim med prosto-
voljnim in profesionalnim. 
Tudi v turistični zgodbi ve-
likokrat stvari izpeljem na 
prostovoljni bazi. Največ de-
lam z otroki, za kar gre sicer 
veliko ur, a to izjemno rad 
počenem.« 

Da bo prostovoljstvo del 
njegovega življenja, se je od-
ločil ob rojstvu prve hčerke 
Tine. Ko se je rodila, je nje-
no življenje viselo na nitki. 

Zgodile so se določene stva-
ri, hči je preživela in takrat si 
je rekel, da če mu je vesolje 
nekaj dalo, potem mu sedaj 
on vrača – naj se sliši še tako 
»pocukrano«, kot se izrazi. 

Dokler ni prevzel Kultur-
nega društva (KD) Bohinj, 
je prvi dve leti namenil kar 

nekaj denarja za dobrodel-
ne namene, a ugotovil, da ni 
dovolj bogat za tovrstno raz-
dajanje, lahko pa pomaga na 
drugačen način. In odkar je 
predsednik društva, mu dela 
ne zmanjka. »Marca drugo 
leto bo že deset let. Vse te-
melji na prostovoljni bazi. 

Dogodkov na leto je kakšnih 
dvajset. Recimo Miklavžev 
koncert, večje in manjše ak-
cije zbiranja pomoči za prav 
določenega posameznika ali 
pa se priključimo vsesloven-
skim akcijam,« razlaga in 
poudari: »Zakaj želim, da 
na Miklavževem koncertu 

nastopajo otroci? Da se za-
vejo, da gre za koncert za do-
ber namen. «

Moraš se popolnoma 
predati

»Vse je zelo čustveno na-
porno, ker če želiš nekaj 
dobro izpeljati ali organi-
zirati, se moraš predati po-
polnoma. Po drugi strani pa 
bi lahko rekel, da je prosto-
voljstvo podobno poslu: mo-
raš biti tudi profesionalec, 
vešč marketinga, odnosov z 
javnostmi in podobno. Se pa 
lahko zgodi, da se zgodba, 
za katero se trudiš, ne kon-
ča uspešno.«

Iz izkušenj ve, da tisti, ki 
res kaj potrebujejo, ne bodo 
pristopili ali tega poveda-
li glasno. Redki zberejo po-
gum. Največkrat informacija 
do njega pride posredno. Gle-
de na zadnje akcije, ki smo 
jih vsi lahko spremljali tudi v 
medijih, ugotavlja, da denar 
ni omejitev. »Ko veš, da gre 
za iskreno dejanje, se bodo 
ljudje odzvali,« še pove.

Čustveno naporno, a osrečuje
Ob dnevu prostovoljstva so letos najzaslužnejšim prostovoljcem podelili plakete Državnega sveta. Med njimi je bil tudi Jure Sodja iz Bohinjske Bistrice.  
S prostovoljstvom se ukvarja že petnajst let, zadnja leta pa je praktično ikona turizma in prostovoljstva v Bohinju, kar je Turistična zveza Slovenije tudi 
zapisala ob obrazložitvi, zakaj ga predlaga za prejemnika plakete. Priznanja je bil Jure vesel, se pa zaveda, da zanj to pomeni tudi obvezo.

Jure Sodja

Aleš Senožetnik

Delo in številna zanima-
nja Béle Szomija Kralja je 
nemogoče strniti v le ne-
kaj stavkih. Širši, še poseb-
no glasbeni javnosti je naj-
bolj znan kot ustanovitelj 
in vodja etno glasbene sku-
pine Kontrabant, s katero 
nastopa že polnih 25 let. Po-
leg tega je tudi organizator 
Etno rock festivala v Dom-
žalah, prevajalec pomemb-
nih prekmurskih madžar-
skih literatov, pesnik, ki je 
prav letos izdal zbirko poezi-
je Babjeverni pisani pes, kot 
učitelj na Osnovni šoli Dom-
žale pa je mentor na podro-
čju logike, fizike, matemati-
ke, razvedrilne matematike 
in astronomije. 

Za svoje tridesetletno pro-
stovoljno delo je Prekmurec, 
ki je dom našel v Mengšu, v 
začetku decembra prejel pla-
keto Državnega sveta najza-
služnejšim prostovoljcem 
iztekajočega se leta. Čeprav 
svoje raznoliko znanje in 
energijo razdaja na različ-
nih področjih, je plaketo v 

Državnem svetu prejel pred-
vsem za svoje delo na podro-
čju logike. Z Zvezo za teh-
nično kulturo Slovenije, ki 
ga je predlagala kot kandida-
ta za nagrado, na tem podro-
čju sodeluje že več kot tride-
set let. Pripravlja naloge za 
šolska in državna tekmova-
nja iz logike, sodeloval je pri 
pripravi predloga in vsebine 
za izbirni predmet logike v 
devetletki, vrsto let je prip-
ravljal državna tekmovanja 
in poleg mladih izobražuje 
tudi bodoče mentorje.

»Lepo je, če za časa življenja 
dobiš kakšno,« se pomenljivo 
nasmehne ob vprašanju, kaj 
mu tovrstne nagrade pome-
nijo. Bolj kot z ukvarjanjem s 
priznanji je zaposlen s preda-
janjem znanja mladim in tudi 
manj mladim. 

»Znanje je treba deliti. Vse 
moje prostovoljstvo izhaja iz 
deljenja znanja,« pove, med-
tem ko s prijateljem Damja-
nom v domači kuhinji rav-
no pripravljata gobe za vla-
ganje. Béla je namreč nav-
dušen gobar in zeliščar in 
tudi to znanje rad prenaša 

na mlajše generacije. Otro-
ke in starše večkrat pelje v 
naravo in jih uči prepozna-
vanja gob in zdravilnih zeli-
šč ali pa z otroki doma prip-
ravljajo čaje ali izdelujejo na-
ravne kreme.

Kot pravi, je njegovo pro-
stovoljsko delo razdeljeno na 
tri segmente: poleg mentor-
stva mladim precej časa zah-
tevata še organizacija vsako-
letnega Etno rock festivala v 
Domžalah ter delo na astro-
nomskih taborih, ki jih sku-
paj z drugimi prostovoljci že 
16 let pripravlja v Šalovcih in 
se jih udeležuje od petdeset 
do šestdeset mladih. Marsi-
kateremu mlademu navdu-
šencu nad astronomijo je po-
magal pri izbiri in nakupu te-
leskopa, ki ga lahko dobi tudi 
za precej manj, kot je to obi-
čajno. »Domžalčanom de-
lim kulturo, otrokom znanje 
pa tudi pomoč pri nakupu 
teleskopov, ko gre za mlade 
astronome,« pravi Béla Szo-
mi Kralj, ki dodaja, da si ves 
čas prizadeva, da bi nad pro-
stovoljstvom navdušil tudi 
druge. »Prostovoljstvo lahko 

širiš na druge. Odkar orga-
niziramo astronomske ta-
bore, smo usposobili mlade 
mentorje, ki se še danes vra-
čajo v Šalovce in pomagajo 
mlajšim. Odlični promotorji 
astronomije so tudi starejši, 
ki so na naše tabore prišli kot 
začetniki, danes pa nekateri 

v domačih vaseh širijo nav-
dušenje nad astronomijo in 
pripravljajo javna opazova-
nja.«

Prizna, da ga najbolj ome-
juje čas, in verjetno tudi zato 
izkoristi vsak trenutek in dela 
tudi do 14 ur na dan. »Delo mi 
je v veselje, nikoli mi ni bilo 

težko delati. Odraščal sem na 
kmetiji, kjer sem bil od male-
ga vpet v delo. Ko si dela va-
jen, ti ni nič težko in si lah-
ko srečen, ko delaš, saj to po-
meni, da si zdrav. To je dediš-
čina, ki so mi jo dali starši in 
stari starši – in za to sem jim 
najbolj hvaležen.«

Prostovoljec, ki širi znanje
Učitelj, mentor, glasbenik, pesnik, zeliščar in še marsikaj drugega je Béla Szomi Kralj, ki svoje znanje z različnih področij nesebično razdaja vsem, še zlasti 
pa mladim. Za svoje dolgoletno delo na področju prostovoljstva je nedavno prejel plaketo Državnega sveta.

Béla Szomi Kralj 
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Peter Colnar

Milena Miklavčič

Rudi me je poiskal pred-
vsem zato, da bi mi zaupal 
zgodbo o krznenem plašču, 
ki ga je pred davnimi leti do-
bila v dar njegova prababi-
ca, po vojni je bil odtujen in 
po spletu naključij ponovno 
vrnjen v družinsko ''srebr-
nino'' pred kakšnimi deseti-
mi leti. A tudi njegovi oseb-
ni zgodbi je bilo vredno pris-
luhniti.

Zato sva najprej začela z 
njegovo. Rekla sem mu, da 
za ogrevanje, da se bo hitre-
je otresel zadrege. Ni mu bilo 
lahko, saj je bil v minulih de-
vetih letih, odkar je skočil čez 
plot, od ''starih mam'' dele-
žen le očitkov, grdih pogle-
dov in nerazumevanja.

»Poročil sem se zelo mlad, 
z ženo sva bila stara 23 in 25 
let. Od mene je bila dve leti 
starejša, nič ne de. Ni me 

motilo. Ko sva bila še sam-
ska, sva bila zelo živahna, 
ves čas med prijatelji, na 
plesišču, saj sva rada plesa-
la, ali pa v bazenu, v hribih. 
Po rojstvu druge hčerke sva 
bila prisiljena, da sva se ''živ-
ljenju'' odpovedala. Iz hiše 
njenih staršev sva se prese-
lila na svoje, nikogar ni bilo, 
da bi nama priskočil na po-
moč, saj tašča ni imela šofer-
skega izpita, da bi prihajala 
na ''delovne'' obiske. Met-
ka se je po sili razmer umiri-
la, jaz se nisem mogel. Bežal 
sem od doma, iskal izgovore 
ter jo puščal samo. Zelo mi je 
zamerila. A dekleti sta zras-
li, z ženo sva se spet začela 
malo bolj družiti s prijatelji. 
Čeprav je nisem nikoli pre-
varal, so ji v družbi, ko smo 
ga malo spili, pogosto naga-
jali, češ kako sem osvajal de-
kleta, medtem ko je ona tiča-
la doma. Ni ji bilo prav, zato 
se je začela stare dobre, meni 
zelo ljube družbe izogibati. 
Verjela mi je, da nisem imel 
z nobeno nič. To niti ni bilo 
težko, saj sva, četudi sva bila 
kdaj skregana, izkoristila 
vsako prosto minuto, da sva 
zlezla v posteljo. 

Dekleti sta bili v sedmem 
in devetem razredu, ko sva 
začela obiskovati plesni te-
čaj. Počutila sva se, kot bi bila 
ponovno mlada in zelo raz-
posajena. Na novo sem se za-
ljubil vanjo. Zdelo se mi je, 
da so jo pozna trideseta na-
redila še bolj mladostno in 
greha vredno. Kakšen dan 

sem ji poslal tudi po deset ali 
več kratkih sporočil. Rad te 
imam in podobno. V poste-
ljo sva zlezla tudi po dvakrat 
na dan, ob koncu tedna celo 
pogosteje. 

Nikoli v življenju mi še ni 
bilo tako lepo kot ravno v tis-
tem času! A človek se iz be-
lega kruha rad norčuje. Že 
od nekdaj je bilo tako. Na 
plesnih sem včasih plesal z 
Moniko, medicinsko sestro 
iz UKC-ja. Prihajala je z mo-
žem in zato se mi ni zdela 
čisto nič nevarna. Potem pa 
me nekoč pokliče zaradi pla-
čila dohodnine. Ker sem bil 
specialist za davke in te reči, 
sem ji z veseljem ustregel. 
Na koncu srečanja sva, pa se 
ne spomnim več, kdo je dal 
pobudo, znašla na zadnjem 
sedežu mojega avtomobila. 
Seks je bil tako noro divji, da 
česa podobnega še jaz, stari 
maček, nisem doživel. Pos-
tal sem nepreviden in nena-
siten, ona pa tudi. Ker se nis-
va skrivala, je bilo samo vpra-
šanje časa, kdaj bo izvedela 
tudi žena. Ni se dobro konča-
lo. Zaradi hčerk se nisva pre-
pirala niti zmerjala. Samo 
oditi sem moral. Pred očmi 
sem imel samo seks, seks 
in nič drugega. ''Prav, če ga 
ne dobim doma, ga bom pa 
pri Moniki. Pa še svoboden 
bom,'' sem si trmasto govo-
ril, ko sem se naselil v viken-
du, ki sta mi ga posodila dedi 
in babi. A sem delal račune 
brez krčmarja. Kakor hitro 
je Monika izvedela, da me 

je dala žena na čevelj, je pre-
kinila odnose. Šele tedaj, ko 
se je to zgodilo, sem se pre-
budil in se začel butati z gla-
vo ob zid. Prej nikoli. V svo-
ji trapasti glavi sem si pred-
stavljal, da bo ženino mesto 
pač nadomestila Monika, da 
bosta hčerki prihajali k meni 
na obiske, jaz pa bom ''ledik 
in frej'' in bom počel, kar me 
bo volja. O čustvih, družini, 
pripadnosti, kar nas je pove-
zovalo, pa sem uničil, bedak 
neumni nisem razmišljal.

Leta, ko je prišlo tudi do 
ločitve, se bolj slabo spom-
nim. Kadar nisem bil v služ-
bi, sem žuriral, popival, se 
družil s prijatelji, ki so bili ali 
samski ali ločeni. Kar sem 
zaslužil, pa tega ni bilo malo, 
sem pognal za žure, pijačo in 
za ženske. Koliko točno sem 
jih v tistem času imel, ne bi 
znal povedati. Ogromno. 
Preveč! Vsak drugi konec te-
dna sta prišli k meni hčerki 
in takrat sem malo izpregel 
in se ob njima umiril. 

Potem sem se večnega no-
renja, ki je včasih trajalo vse 
noči, počasi naveličal. Ali 
pa nisem več zmogel dopol-
dne napičiti ene, popoldne 
že druge? Ker žensk, ki so se 
ponujale, je bilo kolikor ho-
češ! Da jih je toliko, se mi ni 
nikoli niti sanjalo. Moški, ki 
v ženski išče zgolj ''to'', ima 
srečo: večina med njimi je 
bila pri volji, še preden smo 
spili kavo. Ne lažem! 

Bom povedal nekaj prime-
rov: prva, s katero sem želel 
biti malo bolj zares, je bila lo-
čenka. Do resnejšega zmen-
ka je žal prišlo tisti konec te-
dna, ko sta bila njena otro-
ka, petletni sin in sedemle-
tna hčerka, pri njej, ne pri 

bivšem. Živa katastrofa! Ot-
roka popolnoma nevzgoje-
na, glasna, ves čas, kar sem 
bil na obisku, sta nekaj razbi-
jala, kričala, se pretepala ali 
pa visela na njenem računal-
niku, kjer sta se prav tako bo-
rila zato, kdo bo imel več pra-
vice nad tipkovnico. No, po-
tem sva se le umaknila v spal-
nico, a kaj, ko sta vsakih pet 
minut tolkla po vratih in toži-
la drug drugega. Ni šlo. Vsa 
strast me je minila! Pa je bila 
kot ženska prijetna na pog-
led, le njen odnos do otrok ni 
bil kaj prida.

Potem sem spoznal neko 
Korošico. No, ona je bila – 
kljub svojemu poglobljene-
mu duhovnemu življenju – 
ena tistih, ki bi tiste reči po-
čela še pred kavo, ne šele po 
njej. In ko nisem pristal na 
pogoje, me je obdolžila, da 
sem nesposobnež tako kot 
vsi drugi moški.

Zelo zanimive so bile tudi 
ženske, ki so že prekoračile 
petdeseto, kar pomeni, da so 
bile od mene precej starejše, 
a so svoja leta bolj ali manj 
uspešno skrivale. Najbolj za-
nimivo je bilo, ko so me ''pre-
senetile'' z izjavo, da mi ku-
hale že ne bodo. Pospravljale 
pa tudi ne. Da bi govorili o so-
bivanju, ljubezni morda? Ni-
kakor. Kot da čustva sploh ne 
bi obstajala!

Potem sem spoznal neko 
Hrvatico, ki mi je bila zelo 
všeč. Zdelo se mi je, da sem 
bil po dolgem času z žensko, 
ki je veliko obetala. Skupaj 
sva preživela dopust, z me-
noj je bila nekajkrat tudi v 
hribih. Bil sem že v devetih 
nebesih, celo malo sem se 
zaljubil vanjo. Potem pa se 
je začelo. Posodi mi petdeset 

evrov ... pa sto pa tristo … Že-
ljam ni bilo videti ne kon-
ca ne kraja. Pri denarju sem 
pa, četudi mešane krvi, tipi-
čen Gorenjec. Težko gre od 
mene, sploh če me zanj pro-
sijo tisti, ki imajo več kot 
jaz. Ko sem prvič rekel, da 
ne morem, je pokazala svoj 
pravi obraz. Žal mi je, da tis-
te plohe besed nisem posnel 
z diktafonom. Kaj vse mi je 
zmetala v obraz. 

Potem ko sva se razšla, 
sem bil nekaj časa sam. Celo 
seks se mi je priskutil, in ko 
sem pomislil nanj, mi je pos-
talo slabo. Starejša hčerka je 
imela v šoli učne težave pri 
matematiki. Vesel sem bil, 
da se je začasno preselila k 
meni, da sem ji lahko poma-
gal.

Vedno bolj sem se začel 
spraševati, kakšno žensko 
sploh iščem. Katera bi mi 
prinesla srečo? Potem pa 
me je nekega usodnega tre-
nutka prešinilo, da v vsaki iš-
čem – bivšo ženo. Žensko, ki 
bi ji bila podobna: živahna 
v postelji, vesela, razposaje-
na, pripravljena na smeh, ki 
bi znala pokazati ljubezen. 
Doživel sem šok. Mar nisem 
skočil čez plot zato, ker mi 
to, kar mi je dajala, ni več za-
doščalo? To so bili grozljivi 
trenutki, ko sem se zavedel, 
kakšen bedak sem bil. 

Letos pred pustom sem se 
lotil štiridesetdnevnega pos-
ta. Želel sem se očistiti vse-
ga slabega, kar se je nabralo 
v meni. Od takrat do danes 
nisem bil z drugo žensko. Še 
zmeraj zbiram pogum, da 
bi bivšo povabil na kavo. Jo 
bom ali ne bom? Pojma ni-
mam.

(Konec)

Iščem bivšo ženo

usode

Na Gorenjskem v deželi Kranjski

Ivan Železnikar in Slovenski narod
Slovenski narod je bil 

prvi slovenski dnevnik. Bil 
je politični časopis, vodil-
no slovensko liberalno gla-
silo pred prvo svetovno voj-
no. V Stiški vasi pri Cerkljah 
na Gorenjskem se je 28. de-
cembra 1839 rodil časnikar 
Ivan Železnikar, ki je bil od 
leta 1882 urednik pri Slo-
venskem narodu, ki je v za-
četku izhajal v Mariboru.

Že kot študent je agitiral 
za mladoslovensko politiko. 
Objavljal je v celovškem Slo-
vencu in Slovenskem gos-
podarju. Po ustanovitvi Slo-
venskega naroda 2. apri-
la 1868 pa postal eden nje-
govih najzvestejših dopi-
snikov. Študiral je pravo na 
dunajski univerzi. Delal je 
kot notarski pripravnik na 
Dunaju (1863–1864), nato 
do leta 1981 v Slovenski Bi-
strici. Objavljal je ostre po-
litične uvodnike, dovtipne 
podlistke, ustanavljal in 

izdajal humoristične pol-
mesečnike (Sršeni, 1871, 
Brus 1889–1891), sodeloval 
pri narodnih društvih in s 
svojim pisanjem vplival na 
oblikovanje časnikarske slo-
venščine.

Po prenehanju izhajanja 
Einspielerjevega Slovenca 
je slovensko liberalno me-
ščanstvo izgubilo svoj časo-
pis. Bleiweisove konserva-
tivno usmerjene Kmetijske 
in rokodelske novice s svo-
jim množičnim profilom 
jim niso ustrezale. Želeli so 
si časopis, ki bi branil njiho-
ve pravice in pravice Sloven-
cev kot naroda. V časopisu 
so dokazovali svoj obstoj ter 
poudarjali svoj jezik in kul-
turo ter s tem zahtevali ena-
ke pravice, kot so jih ime-
li Nemci s svojim jezikom. 
Slovenski narod je v začet-
ku izhajal trikrat na teden v 
Mariboru, po letu 1873 pa je 
začel izhajati vsakodnevno 

dnevno v Ljubljani. Imel je 
dve prilogi Slovenski tednik 
in Rodoljub. Bil je političen 
časopis, ki je izhajal pod ge-
slom Vse za narod, svobodo 
in napredek. Med uredniki 
so bili Ivan Železnikar, Josip 
Jurčič in Ivan Tavčar. 

Načrte za nov časopis so 
začeli oblikovati konec leta 
1867. Za urednika je bil do-
ločen Anton Tomšič. Ob hu-
dem boju, kjer je največ te-
žav povzročalo nasprotova-
nje veljaka Bleiweisa, jim 
je uspelo v Mariboru izda-
ti prvo številko Slovenske-
ga naroda. V komentarju ob 
programu je urednik Anton 
Tomšič pisal, da je za naro-
dno politiko premalo, če svoj 
jezik le ljubi, treba se je zanj 
tudi žrtvovati. Duhovšči-
ni je priznal velike zasluge, 
ki jih je imela na področju 
prebujanja narodne zaves-
ti. Do političnih nasprotni-
kov, liberalnega tabora, je bil 

njegov odnos odklonilen, saj 
naj bi se premalo zanimali 
za interese slovenskega na-
roda. Po smrti urednika An-
tona Tomšiča leta 1871 je ča-
sopis vodil Ivan Železnikar, 
za njim je do svoje smrti leta 

1881 Slovenski narod urejal 
Josip Jurčič. Leta 1894 je Slo-
venski narod postal glasilo 
Napredne stranke, po letu 
1943, pa je izhajal tedensko 
kot ponedeljkova izdaja ča-
snika Jutro.

Zanimivi Gorenjci tedna in dogodki iz dežele Kranjske:
   V Šenčurju se je 24. 12. 1885 rodil časnikar in 

pisatelj Vitomir Feodor Jelenc. Kot srbski prosto-
voljec je doživljal tragedijo srbskega umika skozi 
Albanijo na Krf in v Italijo. Zadnja leta življenja je 
bil med letoma 1920 in 1922 urednik Jutra. 

   V Gornjem Gradu v Zgornji Savinjski dolini je 25. 
12. 1568 umrl (rodil se je verjetno v Smledniku 
okoli leta 1500) peti ljubljanski škof Peter Seebach. 

   V Radovljici se je 27. 12. 1871 rodil narodni dela-
vec Hugo Roblek. Z njegovim denarjem so v letih 
1932–1933 zgradili po njem imenovani dom na 
Begunjščici. 

   V Škofji Loki se je 29. 12. 858 rodil župnik in vo-
jaški duhovnik Janez Klobovs. Po njem so v Škofji 
Loki poimenovali ulico. 
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Razgledi

Vaš razgledVaš razgled

Miha Naglič

»Ko danes prebiramo Vod-
nikove Kuharske bukve, nas 
vsakič znova preseneti nje-
gov izvirni uvod ali 'predgo-
vor'. Čeprav je večji del uvo-
da namenjen pojasnjevanju 
in utemeljevanju uporabe 
slovenske kulinarične ter-
minologije, predstavljajo ne-
verjetno presenečenje prav 
Vodnikovi pogledi na zdra-
vo kuhinjo in zdravo pre-
hranjevanje. Knjigo, ki naj 
bi bila 'začetek ene kranjske 
kuhinje', je namenil 'rojaki-
njam', ne pa rojakom, ki jim 
pripisuje pomen za 'razvoj 
zdravilske kuhinje v lekar-
nah', kjer so poskušali biti 
moški kuharji 'preveč pame-
tni in so si prizadevali ženske 
premojstriti'. Pri tem so izu-
mili razna 'umna mešanja, 
ki pa so nevarna za zdravje' ... 

V uvodu se je odločno zavzel 
za slovensko kuharsko ter-
minologijo in postavil vpra-
šanji: 'Čemu bi besede krad-
li? Ali ni slovenski jezik za-
dosti zmožen?' Zdi se, da je 
to njegovo razmišljanje da-
nes ponovno še kako aktual-
no (!). V nadaljevanju je na-
vedel temeljna pravila zdra-
vega prehranjevanja in zatr-
dil, da mora biti 'zdravo vse, 
iz česar se jedi kuhajo, zdrav 
pa mora biti tudi način kuha-
nja ... Opozoril je na obilno 
uporabo masti, tolšče, zabe-
le, špeha, svežega svinjske-
ga in suhega mesa. Sveto-
val je, naj se žarka in žalta-
va živila zavržejo, pregretih 
pa naj ne bi postavljali na 
mizo. Odsvetoval je kuha-
nje v bakrenih, cinastih in 
kositrnih posodah, names-
to tega pa predlagal lonče-
ne in železne. V kuhinjah 

naj bi prevladovala splošna 
snažnost, jedi pa naj se 'sko-
zi dober pokus inu lepo na-
redbo ne le grlu temveč tudi 
želodcu priporočajo'. Sledila 
so še navodila o varnem og-
nju in uporabi vode za ku-
hinjsko higieno ter nasvet za 
skopo roko in nezmotljivo 
glavo pri soljenju jedi. Opo-
zoril je pred gnilimi živili in 
jedmi ter rekel: 'Rajši lakoto 
trpeti, kakor dajati v želodec, 
kar se je malo smradu navze-
lo. Čemu nam je sicer nos 
ravno nad usti?' Vsa ta Vod-
nikova opozorila in navodi-
la so dokaz stanja na podro-
čju kulture prehranjevanja 

na takratnem slovenskem 
ozemlju. To stanje je bilo z 
vidika zdrave in pravilne pre-
hrane zelo problematično. 
Navsezadnje je bil to glav-
ni vzrok za izdajo knjige …« 
(str. 8–9)

Gornje besede so iz pred-
govora z naslovom: Ali je 
prva kuharska knjiga v slo-
venskem jeziku lahko upo-
rabna tudi danes? Da je, po-
trjujejo jedi, ki jih je po Vod-
nikovih receptih pripravilo 
dvanajst mojstrov današnje 
slovenske kuhinje. Mi pa s 
predstavitvijo te knjige skle-
pamo Vodnikovo leto. Sreč-
no in dober tek!

Nove knjige (518)

Leto okusov z V. V.

Alenka Bole Vrabec

Lani so v Nagoji odkri-
li spomenik, na katerem 
Chiune Sugihara, leta 1940 
vicekonzul Japonske v li-
tvanskem Kaunasu, izroča 
vizo judovski družini za dol-
go pot s transsibirsko žele-
znico do enega od pristani-
šč s povezavo z Japonsko. 
Kdo je ta Chiune Sugihara, 
ki bi 1. januarja 2020 dopol-
nil sto let?

Odraščal je v družini sre-
dnjega razreda, njegov oče 
je bil zdravnik, mati je izha-
jala iz samurajske družine. 
Chiune Sugihara je na slo-
viti univerzi Vaseda za glav-
ni predmet izbral anglešči-
no. Leta 1919 je že opravil 
izpit na zunanjem ministr-
stvu, od koder so ga posla-
li v kitajski Harbin, kje se je 
naučil še rusko in nemško. 

Tudi poročil se je z Rusinjo, 
a se je leta 1935, preden se je 
vrnil na Japonsko, ločil in se 
doma kmalu spet poročil s 
Kikuči Jukiko, ki mu je rodi-
la dve hčerki.

Leta 1939 so ga imenova-
li za vicekonzula v Litvi. Ko 
je Sovjetska zveza podpisala 
pakt Hitler-Stalin, je mno-
go litvanskih pa tudi polj-
skih Judov poskušalo zbeža-
ti v tujino. Takrat je bila Ja-
ponska glede Judov še nev-
tralna. Dne 29. 4. 1940 je 
Sugihara začel izdajati tran-
zitne vize. Točnega števi-
la ni mogoče določiti, saj so 
bile nekatere vize tudi dru-
žinske. Seveda je bilo njego-
vo početje v nasprotju s sta-
lišči zunanjega ministrstva. 
Iz sovjetskih dokumentov je 
razvidno, da je med aprilom 
1940 in avgustom 1941 iz 
Litve odpotovalo okoli 3500 
Judov. Za vožnjo s transsi-
birsko železnico so morali 
plačati tudi štirikratno ceno. 
Prvi cilj je bil Kobe, drugi pa 
Amerika. 

Potem je bil Sugihara pre-
meščen v Prago in nato v Bu-
karešto. Ko so sovjeti vkora-
kali v Romunijo, se je z dru-
žino znašel v vojnem ujet-
ništvu. Šele leta 1946 so se 
vrnili domov, leto pozneje 
pa je Chiune izgubil služ-
bo zaradi »nedisciplinira-
nega početja«. Leta 1968 ga 
je z eno izmed rešenih Ju-
dinj začel iskati izraelski tr-
govinski ataše na Japon-
skem. Leta 1969 je Sugiha-
ra obiskal Izrael in začela se 
je akcija ljudi, ki so po nje-
govi zaslugi ušli smrti, da 

ga proglasijo za Pravičnika 
med narodi, kar je 1984 tudi 
postal. To je najvišje prizna-
nje Nejudom, ki so se kot re-
šitelji izkazali med holoka-
vstom. Rehabilitiran je bil 
tudi doma. A bil je prebolan, 
da bi odpotoval po odlikova-
nje, ki so ga nato izročili ženi 
in hčerkama. Od življenja se 
je ta »japonski Schindler« 
poslovil 31. julija 1986.          

Kugelis – priljubljena 
litvanska jed

Za 4 osebe potrebujemo:  
1 kg krompirja, 1 skodelico mle-
ka, 2 čebuli, 2 jajci, 100 g mes-
nate slanine, muškatni orešek, 
sol, poper.  

Krompir olupimo, dobro 
splaknemo in drobno nari-
bamo. Ožamemo v platneni 
krpi in iztisnjeno tekočino 
prihranimo. Počakamo, da 
se škrob usede na dno sko-
dele. Potem odlijemo vodo, 
škrob pa vmešamo v krom-
pir. Zavremo skodelico mle-
ka in jo razmešamo v krom-
pirju. Malo ohladimo. Nato 
stepemo dve jajci in ju ume-
šamo med krompir. 

Čebulo in slanino ten-
ko narežemo in hrustlja-
vo prepražimo. Dodamo h 
krompirju in dobro preme-
šamo. Solimo, popramo in 
dodamo ščep muškatnega 
oreška. Namastimo pekač, 
krompirjevo zmes enako-
merno zgladimo in 1 uro pe-
čemo v pečici, ogreti na 180°, 
da gornja plast porjavi.

Postrežemo s kislo smeta-
no ali zeljnato solato. 

Pa dober tek!  

Viza za vizo

mizica,
pogrni se

Janez Bogataj, Leto okusov z V. V., 12 sodobnih 
menijev po Kuharskih bukvah V. V. iz leta 1799, 
Celjska Mohorjeva družba, Celje-Ljubljana, 2019,  
144 strani

Predsednik države Borut Pahor je bil v minulih dneh zelo zaposlen z državniškimi 
obveznostmi, saj smo praznovali dan samostojnosti in enotnosti. Ob tem se rad druži 
z ljudmi. Ena takšnih priložnosti je tudi dan odprtih vrat predsedniške palače. Že pred 
državnim praznikom je na sprejemu, ki ga je priredil predsednik vlade Marjan Šarec, stisnil 
roke svojcem padlih v vojni za Slovenijo. D. Ž. / Foto: Tina Dokl 

To so trije dobri možje, mi šviga skozi misli. A ne le zato, ker sta dva res moža, eden pa je »na 
koruzi«, ampak zato, ker gre za tri »fejst« fante. Brane Djoković - Krajček je mojster za zdravo 
prehrano, Gorazd Uršič - Gogi se spozna na letalsko nebo in je poskrbel tudi za Božičkov 
koridor, Tomaž Kukovič - Kuki pa je novi »šef« kranjske godbe in je v različnih orkestrih 
izšolal že nešteto gorenjske mladeži. In vsi so blizu dobre glasbe, Brane je tolkalec, Tomaž 
klarinetist, aranžer in dirigent, Gorazd pa tudi ni daleč od saksofona. I. K. / Foto: Tina Dokl



Dijaki Gimnazije Jesenice so v Gledališču Toneta Čufarja 
Jesenice pripravili božično-novoletni koncert, ki je nosil 
naslov Božična pravljica. Navdušili so z glasbenimi in pev-
skimi točkami, kot solisti in v različnih zasedbah. Nekaj 
pesmi so skupaj zapele tudi dijakinje in profesorice. Prvič 
pa so se na odru predstavile tudi dijakinje v a cappella 
skupini ACA punce. Glavna organizatorka koncerta je bila 
Urška Odar, zborovodkinja in učiteljica glasbe na gimna-
ziji. Pred koncertom je v preddverju potekal dobrodelni 
bazar z izdelki dijakov, ki so pripravili tudi koledar, tokrat 
na temo imen mesecev.

Božična pravljica

Gimnazijke, združene v a cappella zasedbi ACA punce

Alenka Brun

R
deča nit letošnjega 
Jerbasa je bil božič 
oziroma »bošč u 
našm kraj«, za kar 
je seveda ponovno 

poskrbela stara znanka pisane 
besede Tončka Oblak. Doma-
činki Olga Šubic in Ela Tavčar 
sta bili tako med glasbenimi 
nastopi na odru polni humor-
nih življenjskih naukov in raz-
predanj o običajih okrog boži-
ča v Poljanski dolini ter vonju, 
ki prevzema domove ob peki 
kruha in potice. 

Letos so se na odru Jerbasa 
domačih zvrstili: Ansambel 

dveh dolin, Tik-Tak, Zarja, 
Cita in Jože Galič, Tambura-
ška skupina Dupljak, Topli-
ška pomlad; osrednji gost 
z daljšim glasbenim pro-
gramom pa je bil ansam-
bel Spev, ki več kot uspešno 
stopa po Slakovi poti. A tudi 
drugi nastopajoči so se pred-
stavili s po tremi pesmimi.

Za uvod v koncert je tradici-
onalno zadonel znani napev 
Cvetja v jeseni, ki ga je na cit-
re zaigrala Cita Galič, kasne-
je pa se ji je na odru z orgli-
cami in petjem pridružil še 
soprog Jože. Par iz Savinjske 
doline letos praznuje štiride-
setletnico glasbenega ustvar-
janja. Ansambel dveh dolin 

je zastopal domače kraje, čla-
ni ansambla Tik-Tak prihaja-
jo iz okolice Postojne. Letos 

praznuje tudi ansambel Zar-
ja iz Loma pod Storžičem, iz 
Fare v Kostelu so dobro voljo 

JERBAS DOMAČIH IN BOŽIČ
Agencija Media butik je v sodelovanju z Občino Gorenja vas - Poljane pripravila že dvanajsti božični 
Jerbas domačih, ki ga je v nedeljo gostila telovadnica Osnovne šole Poljane nad Škofjo Loko. 
Nastopajoči na koncertu so v svojo družbo privabili lepo število obiskovalcev.

Ansambel dveh dolin

Ansambel Tik-Tak

Pevka ansambla Zarja Sonja Primožič in Cita GaličTamburaška skupina Dupljak

Člani Topliške pomladi s pevko Valentino Fink

Božič je lahko zanimiva tema pogovorov ob krušni peči.

– kljub temu da je ena njiho-
va pevka Maja Mišmaš osta-
la doma – prinesli člani Tam-
buraške skupine Dupljak. 
Tudi oni so nedavno prazno-
vali: že dvajsetletnico delo-
vanja. Nedeljsko koncertno 

po poldne se je zaključilo z 
zbranimi glasbeniki na od-
ru, ki so se poslovili v skup-
nem pozdravu: zapeli so Sve-
to noč, ter organizatorjevim 
povabilom občinstvu, da se 
drugo leto ponovno snidejo.

V ponedeljek zvečer je Kruhkerija Gorjanc gostila 
prepoznaven glasbeni obraz, pevko Floro Emo Lotrič. 
S simpatično prezenco ter znanimi in manj znanimi 
domačimi in tujimi pesmimi je popestrila večer vsem 
prisotnim ljubiteljem hotemaških kruhkov, so se 
pa oglasili tudi taki, ki so prišli prav zaradi njenega 
nastopa. Leto, ki prihaja, bo delavno, polno novih 
glasbenih projektov, se pa pevka osredotoča bolj na 
izdajo posameznih singlov. / Foto: A. B.
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HUMOR, HOROSKOP

HOROSKOP
TANJA

TA JE DOBRA

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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Oven (21. 3.–21. 4.) 
Pri financah bodite te dni še posebno pazljivi, saj veste, da 
pri zapravljivosti nimate prave mere, saj se vam takrat čas 
ustavi. Težave, ki vam že nekaj časa ne dajo spati, se vam 
pozitivno rešijo. Konec tedna bo zelo pester in zanimiv.

Bik (22. 4.–20. 5.)
Obeta se vam prijetno srečanje v dvoje, ki se ga že zelo 
veselite. Kar naenkrat boste spoznali, kje vas čaka prava 
sreča in vso energijo boste usmerili v to, da vam ne uide. 
Skrbi, ki si jih boste delali zaradi zdravja, so odveč in nepo-
trebne.

Dvojčka (21. 5.–21. 6.)
Sedaj je najboljši čas, da se posvetite sami sebi. Zopet 
boste odkrili svoje stare želje, ki ste jih bili zaradi poma-
njkanja časa prisiljeni pozabiti. Zaradi službe si ne boste 
delali skrbi, res pa je, da trenutno za vas to ne bo na prvem 
mestu.

Rak (22. 6.–22. 7.)
Ne boste samo obdarovali in s tem razveseljevali drugih, 
ampak se bo nekdo z darilom spomnil tudi na vas. Samo 
veselje. Lepe novice se vam obetajo od daleč in naredi-
li boste načrt, kako najbolj izkoristiti proste dneve, ki so 
pred vami.

Lev (23. 7.–23. 8.)
So ljudje, ki iz naših življenj odhajajo iz različnih razlogov, 
in so ljudje, ki prihajajo na novo. Zaradi slabih izkušenj se 
ne smete otepati novih poznanstev, sej se nikoli ne ve, kdo 
od njih lahko pusti trajni pečat. Bolj poslušajte svoje srce.

Devica (24. 8.–23. 9.)
Lovili boste svoje sanje in se spotoma ustavljali ob ljudeh, 
ki vam želijo samo najboljše. Pred vami so kar obsežni 
projekti, energije vam ne bo zmanjkalo, zato ni potreben 
strah, da vam do roka ne bi uspelo. Čaka vas nekaj res 
lepega.

Tehtnica (24. 9.–23. 10.) 
Težave, ki jih boste občutili, bodo samo trenutne in jih bos-
te takoj rešili eno za drugo. Na osebnem področju se boste 
odločili za pravo potezo in s posledicami boste zadovoljni 
tako vi kot tudi drugi v vaši bližini. Pričakujte večji denar.

Škorpijon (24. 10.–22. 11.)
Čeprav se vam v ljubezenskem življenju vse odvija po 
načrtu, morate biti previdni, da vam vajeti ne uidejo iz rok. 
Samo sanjati in tudi potem to doživeti ni vedno enako. 
Seveda je vse odvisno od vaših želja in tega ali ste priprav-
ljeni na spremembe.

Strelec (23. 11.–21. 12.)
Stanje prehladov in raznih virusov, ki v posteljo položijo še 
najbolj hrabre in močne, se počasi poslavlja od vas. Treba 
bo zavihati rokave, saj je veliko nedokončanega ostalo iz 
preteklega obdobja. Ni potrebe po pretiranem hitenju, vse 
se reši.

Kozorog (22. 12.–20. 1.)
Cel teden boste preživeli v razmišljanju, na kakšen način bi 
čim lažje prišli do želenega cilja. Končno spoznanje, da se 
je za vsako stvar treba potruditi, vas predrami, da zavihate 
rokave in seveda uspete na vseh področjih.

Vodnar (21. 1.–19. 2.) 
V prihodnjih dneh se boste morali večkrat ugrizniti v jezik 
in se na ta način izognili prepirom. Brez strahu, kljub vse-
mu bo prišlo vaših pet minut. Takrat boste uživali v teh 
trenutkih. Počasi se boste nehali ozirati na mnenje drugih.

Ribi (20. 2.–20. 3.)
Proti pričakovanju se vam bo le izboljšala finančna situa-
cija in čas med prazniki ne bo več tako črnogled. Seveda 
pa ne smete kar takoj začeti s pretiravanjem, kajti mesec 
je dolg in praznik ni samo eden. Čustveno se boste malo 
umaknili.

TEŽJI  
SUDOKU

Rešitev:

sudoku_LAZJI_19_103
NALOGA

2 4 5 7 6
6 4 9 8 2

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

7 3 9
4 3 9 8 6

6 5 2 1

sudoku_LAZJI_19_103

REŠITEV

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

sudoku_LAZJI_19_103
NALOGA

24576
64982

827
56124
97
71435

739
43986

6521

sudoku_LAZJI_19_103

REŠITEV

245871639
671439852
389562741
538697124
962145387
714283965
157326498
423918576
896754213

sudoku_TEZJI_19_103
NALOGA

8 2 9 6 7
7 1

6 8 5
8

5 1 9 4 3 8
7

4 9 1
7 2

1 2 8 4 9

sudoku_TEZJI_19_103

REŠITEV

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

sudoku_TEZJI_19_103
NALOGA

82967
71

685
8

519438
7

491
72

12849

sudoku_TEZJI_19_103

REŠITEV

829541673
657398421
143276985
964813752
571924368
238657194
496182537
785439216
312765849

Rešitev:

LAŽJI 
SUDOKU

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

V železnini 
V trgovini z orodjem:
»Imate vrtalne stroje?«
»Nimamo.«
»Pa žeblje?«
»Tudi ne.«
»Kaj pa motorne žage?«
»Ne.«
»Lestve?«
»Žal ne.«
»Ja, kaj pa sploh imate?«
»Potrpljenje.«

Prva je vprašala 
Franci pride domov in najde ženo v postelji z golim mla-
deničem.
Žena ga takoj vpraša: »Kje si pa bil do zdaj, Franci?«
»Kaj, kje sem bil? Kdo pa je tale v postelji?« je jezen Franci.
Žena: »Ne menjaj teme, a mi lahko najprej ti odgovoriš!?«

Tudi on bi 
Sosedov sin pripelje telico plemeniti. Z domačo hčerko 
gledata, kako bik skoči.
»Jaz bi tudi, Marta!« zatarna sosed.
»Zaradi mene! Telica je vaša.«

Zimska oprema 
Prometni policist ustavi Novaka:
»Kaj imate od zimske opreme?«
Novak: »Tople gate.«

Natakarska
»Halo, natakar, mi lahko poveste, koliko je ura?«
»Oprostite, niste v mojem rajonu, bom poklical kolega.«
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Nagrade: 3-krat štartnina za nočni pohod na Jamnik

Re šit ve kri žan ke (ges lo, se stav lje no iz črk z ošte vil če nih polj 
in vpi sa no v ku pon iz kri žan ke) po šlji te do ponedeljka, 6. 
januarja 2020, na Go renj ski glas, Nazorjeva ulica 1, 4000 
Kranj. Reši tve lah ko od da te tudi v na bi ral nik Go renj ske ga 
gla sa pred po slov no stav bo na Nazorjevi ulici 1.
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KRAJEVNA SKUPNOST  
P O D B L I C A

V petek, 10. januarja 2020, ob 17. uri vabljeni na nočni pohod 
na Jamnik, ki je odlična izletniška točka tudi pozimi. 

Zberemo se pri gostilni Na Razpokah v Nemiljah in se nato skupaj odpra-
vimo po planinski poti do Jamnika. Udeleženci pohoda naj se oblečejo 
in opremijo primerno zimskim temperaturam in razmeram (čevlji, palice, 

naglavna lučka, rezervna oblačila).

Startnina 5 evrov vključuje vodenje, topel napitek in prigrizek.

Plačilo startnine: Zavod za turizem in kulturo Kranj, Glavni trg 2, Kranj, ali 
pol ure pred začetkom pohoda v gostilni Na Razpokah v Nemiljah 

Za parkiranje bo poskrbljeno v Nemiljah.
V primeru slabega vremena pohod odpade.

Informacije: 040/469 834 ali  
na www.visitkranj.si / info@visitkranj.si

NOČNI POHOD NA JAMNIK –
razgled z gorenjskega balkona ob polni luni
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Revija Forbes je objavila seznam najve-
čjih zaslužkarjev zadnjega desetletja. Na 
prvem mestu je z 885 milijoni evrov pris-
tal štiriinpetdesetletni raper Dr. Dre (54), 
ki je svoj zadnji album Compton izdal leta 
2015. Drugo mesto je s 743 milijoni zaslu-

žka zasedla Taylor Swift (30), tretjega pa Beyonce. Ta si je 
v desetih letih prislužila 616 milijonov evrov, medtem ko 
je njen mož pristal na sedmem mestu omenjene lestvice, 
s 504 milijoni evrov.

Dr. Dre največji zaslužkar zadnjega desetletja

Po petih letih premora je nekdanji ljub-
ljenec najstniških src Justin Bieber (25) 
napovedal izid novega, petega albuma in 
novo turnejo. Tretjega januarja 2020 bo v 
sklopu albuma izšla pesem z naslovom 
Yummy. Pevec obljublja nekaj povsem 

novega. »To so najboljše pesmi, kar sem jih do sedaj pos-
nel,« je povedal pevec. So odraz srečnega življenja, ki ga 
živi. Turnejo po Severni Ameriki bo začel 14. maja 2020.

Justin Bieber in peti album

Britanski pevec Ed Sheeran (28) je pred 
nekaj dnevi izdal novo pesem, skoraj 
istočasno pa oznanil, da se za nekaj časa 
poslavlja od glasbe in družabnih omrežij. 
»Od leta 2017 sem bil ves čas v pogo-
nu, zato si bom vzel čas za potovanja, 

pisanje in branje. Naredil bom tudi premor od družabnih 
omrežij, dokler ne bo prišel pravi čas, da se vrnem z novo 
glasbo,« je povedal pevec.

Ed Sheeran napovedal premor

Kim Kardashian (39) in Kanye West (42) 
sta hčerki North za božič kupila jakno, 
ki je bila last Michaela Jacksona. Zanjo 
sta odštela okoli sedeminpetdeset tisoč 
evrov. »Jakno sva kupila na dražbi, ker 
sva vedela, da bo North presrečna,« je 

povedala Kim in dodala, da je šestletnica velika oboževal-
ka pokojnega Michaela Jacksona. Sicer pa je jakno pevec 
nosil na zabavi za petinšestdeseti rojstni dan igralke Eli-
zabeth Taylor. Jakno so za deklico predelali tako, da jo bo 
lahko nosila sedaj in tudi ko odraste.

Božično darilo za šestdeset tisoč evrov

VRTIMO GLOBUS

Alenka Brun

I
talijani Trstu pravijo 
Trieste. Leži ob Tržaš-
kem zalivu blizu sloven-
ske meje, je sedež dežele 
Furlanija - Julijska kra-

jina in Tržaške pokrajine. 
So bili časi, ko smo se tudi 
Gorenjci odpeljali po mod-
nih nakupih v Trst, sicer red-
keje kot čez Rateče v Trbiž, a 
smo se. Glavni razlog so bile 
nižje cene določenih prodaj-
nih znamk čevljev in oblačil, 
ki privlačijo še danes. 

Glasovi izletniki smo si 
najprej ogledali Trst v druž-
bi vodnika Carla Mezgeca, ki 
nam je približal utrip mesta 
in življenje ljudi v Trstu, tudi 
Slovencev, skozi čas. S Trga 
Oberdan smo se sprehodili 

do Narodnega doma, ki so 
ga gradili med letoma 1901 
in 1904 po načrtih arhitekta 
Maksa Fabianija. V preteklo-
sti je dom gostil številne slo-
venske organizacije, pred-
stavlja pa simbol slovenske 
navzočnosti v mestnem sre-
dišču in zato je bil v zgodo-
vini marsikomu trn v peti. 
Leta 1920 so ga napadle in 
požgale italijanske fašistič-
ne in nacionalistične skupi-
ne. Obnovili so ga med leto-
ma 1988 in 1990. Danes v 
njem deluje Oddelek za pra-
vne, jezikovne, interpreta-
tivne in prevajalske vede 
Univerze v Trstu, med dru-
gim pa gosti tudi slovensko 
informativno središče. 

Po sprehodu smo se odpe-
ljali v Servolo, po naše Ške-
denj, kjer sta nas sprejela 

Hedvika Cebohin in Alojz 
Debelis. Ogledali smo si Ške-
denjski etnografski muzej. 

Škedenj danes leži v pred-
mestju Trsta, nekoč pa je bil 
samostojna vas z značilno 
zgodovino in bogatim ljud-
skim izročilom. O tem priča-
jo eksponati v muzeju, ki je 
bil ustanovljen leta 1975. Velik 
del muzejske zbirke je posve-
čen glavni dejavnosti škedenj-
skih žena: peki izvrstnega kru-
ha, katerega sloves je segal celo 
do Dunaja. Domači pek nam 
ga je spekel za pokušino. 

Sledil je ogled bližnjega 
ribiškega mesteca Milje ali 
Muggia po italijansko, ki je 
bilo poseljeno že v času Rim-
ljanov. Staro mestno jedro z 
manjšim pristanom in man-
dračem (podobnim nekdan-
jemu piranskemu), ki skoraj 

spodjeda okoliške stavbe, kaže 
arhitekturne elemente beneš-
kega sloga, za katerega so zna-
čilne ozke ulice, stavbe s sim-
boli leva sv. Marka, balkoni z 
gotskimi biforami oziroma 
posebnim tipom okna. Ob 
glavnem trgu (Piazza Marco-
ni) stoji župnijska cerkev sv. 
Janeza in sv. Pavla. Nad mes-
tom je grad, ki je sedaj v zase-
bni lasti, se pa iz njega odpi-
rajo razgledi na mesto in Trst. 

Na kosilo smo se odpravi-
li nazaj na slovensko stran, v 
Škofije, potem pa se ponov-
no odpeljali v Trst. Iz avtobu-
sa smo izstopili ob Velikem 
trgu, kot ga Slovenci še ved-
no radi imenujemo. Obdaja-
jo ga zanimive palače. Trg je 
decembra prazničen ves dan, 
ob mraku pa še dodatno zasije 
v okrašeni podobi. 

DECEMBRSKI OBISK TRSTA
Glasovi izletniki smo se decembra odpravili na izlet v Trst, obiskali pa smo tudi njegovo okolico. Trst je sicer 
obmorsko mesto, a za adventni čas so bile temperature kar visoke: čez dan okoli dvajset stopinj Celzija.

Narodni dom v TrstuCarlo Mezgec

Milena Hostnik je prijela za harmoniko in zaigrala ter 
zapela tudi Mi smo pa Tržičani. 

Velik del zbirke Škedenjskega etnografskega muzeja je 
posvečen peki kruha.

Glasovi izletniki so poleg Trsta obiskali tudi Milje, kjer je nastala skupinska fotografija. Milje so obalno mesto ob Tržaškem 
zalivu in hkrati edino istrsko mesto na italijanskem ozemlju. 

Panorama Stara pošta v Kranju je gostila avtorico knjige 
12000 kilometrov greha, avanturistko na kolesu, ki 
se je udeležila treh ekstremnih kolesarskih podvigov 
po Avstraliji, Bernardo Jurič. V knjigi piše o pripravah, 
dogajanju na poti, bolečinah, srečanju z nenavadnimi 
ljudmi in živalmi; na neposreden način in povsem 
odkrito opisuje kolesarjenje po Avstraliji. / Foto: A. B.
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Janez Kuhar

Bukovica pri Vodicah – V Bu-
kovici pri Vodicah je že peto 
leto zaporedoma pred va-
škim znamenjem postavil 
jaslice priznani rezbar Franc 
Kubelj, nekdaj odličen avtok-
lepar. Ko se je pred 22 leti po-
nesrečil z motornim zma-
jem, se je moral odpovedati 
avtokleparstvu. Pred prazni-
ki je želel tako združiti kraja-
ne. Po 'drugem rojstvu' hodi 
naokrog le še s pomočjo ber-
gel. Imel je neverjetno srečo! 
Kot pravi Franc: »Vse, kar šte-
je, sta danes in jutri. Nobena 
stvar na svetu ni tako slaba, da 
ne bi bila za nekaj tudi dob-
ra.« Vse postavljene figure so 
izdelane v naravni človeški 
velikosti. Letos je izdelal nov 
hlevček in dve novi figuri.  

Prva štiri leta je jaslice v 
Bukovici blagoslovil na sve-
ti večer, 24. decembra, upo-
kojeni ljubljanski nadškof 
in metropolit msgr. Alojzij 

Uran, letos pa jih je ob nav-
zočnosti vodiškega župnika 
in dekana Franca Mervarja 

blagoslovil že v ponede-
ljek, 23. decembra. Pri bla-
goslovitvi letošnjih jaslic 
se je zbralo več sto kraja-
nov iz občine Vodice in so-
sednjih občin. Ponoči na 
razsvetljenih jaslicah gori 
več kot 1500 lučk. Prva je 
številne prisotne pozdravi-
la Nataša, predstavnica jas-
ličarjev iz Bukovice, v bo-
gatem kulturnem progra-
mu pa so sodelovali pev-
ska skupina Aronija, lajnar 
Vinko Novak, violinistka 
Marta Ribič in kitarist Voj-
ko Rozman, ki sta zaigrala 
tudi Sveto noč, otroci Kle-
men, Klara in Vita ter kvar-
tet trobil Godbe Vodice. Ob 
zaključku otvoritvene slo-
vesnosti je vsem krajanom 

in gostom zaželel vse dob-
ro v letu 2020 župan obči-
ne Vodice Aco Franc Šuštar 
ter čestital rezbarju Francu 
Kublju ter vsem jasličarjem 
za postavitev enih najlepših 
jaslic daleč naokoli. Jaslice 
si vsak dan ogleda veliko 
obiskovalcev od blizu in da-
leč. Najmlajše pa je obiskal 
tudi Božiček.

Ob zaključku slovesnosti 
se je Franc Kubelj zahvalil 
vsem jasličarjem iz Bukovi-
ce, ki so pomagali pri posta-
vitvi jaslic na prostem, prav 
tako tudi vsem ljudem, ki so 
sodelovali v kulturnem pro-
gramu, donatorjem in do-
mačim gospodinjam, ki so 
napekle številne dobrote za 
vse obiskovalce.

Jaslice blagoslovil Alojz Uran
Jaslice v Bukovici je blagoslovil upokojeni ljubljanski nadškof Alojzij Uran.

Jaslice v Bukovici je že petič blagoslovil upokojeni ljubljanski nadškof in metropolit msgr. 
Alojzij Uran.

Čestitke za izdelane figure in nov hlevček je izrekel 
umetniku in rezbarju Francu Kublju tudi upokojeni 
ljubljanski nadškof in metropolit msgr. Alojzij Uran.

Janez Kuhar

Milje – Na ogled so razno-
vrstne stare jaslice, tudi ne-
znanih avtorjev, pa tudi jas-
lice, ki jih je Dragica Markun 

dobila povsem po naključju 
na smetišču, kamor jih je 
nekdo zavrgel. Koliko so sta-
re, ne ve, misli pa, da jih je 
nekdo imel že več desetle-
tij, preden jih je odpeljal na 

smetišče. Zanjo pa so te jas-
lice še posebej dragocen spo-
min na preteklost. 

V bogkovem koltu so na 
ogled manjše papirnate jas-
lice, stare več kot sto let. Naj-
več jaslic, kar 21, je na ogled v 
starem kmečkem hlevu. Ob 
vhodu se razprostirajo jaslice 
s cerkvama in hišami kot de-
lom vasi, izdelal jih je Avgust 
Starovašnik iz Grada. Na 
ogled so več kot 120 let stare 
papirnate jaslice Julke Zor-
man iz Dvorij. Devetdeset let 
stare papirnate jaslice je Dra-
gici Markun pred letom dni 
poklonila Anica Vec iz Štajer-
ske. V kmečki veži so jaslice, 
izdelane iz gline, stare oko-
li 125 let, hlevček je izdelala 
Mina Oman iz Žabnice, ovč-
ke Vili Kogovšek, pastirce in 

sveto družino pa Rezka Čin-
kule Maučec, oba iz Ljublja-
ne. V kmečki veži so na ogled 
vrtljive jaslice, izdelane nek-
je ob češko-nemški meji. Na 
vrtu pod leseno uto so jaslice 
iz papirja v naravni velikosti, 
ki jih je izdelala Markunova. 
Dvoje glinenih jaslic je v pro-
storu pred hišo, zanje je ska-
lovje podaril Vinko Fajfar s 
Srednje Bele pri Preddvoru. 
Hišice za planinsko vas pa so 
izdelali Peter Pervanja, Fran-
ci Globočnik, Igor Grabnar 
in Jože Štefe.  

Ogled jaslic na prostem je 
možen kadarkoli, notranje 
pa si lahko ogledate do sveč-
nice, vsak prvi petek od 17. 
do 19. ure ali kadarkoli po 
predhodni najavi na klic 031 
681 073.

Na ogled sedemindvajset jaslic
V Hiši čez cesto na Miljah bo do svečnice, 2. februarja, na ogled šesta razstava sedemindvajsetih jaslic.

Dragica Markun z jaslicami, ki jih je našla na odpadu

Jože Košnjek

Povlje – Kažipot z napisom 
Jaslice na cesti Trstenik–Ba-
šelj na odcepu za vas Povlje 
nad Trstenikom letos že de-
vetnajstič vabi na ogled Ro-
mjevih jaslic. S spoštova-
njem do božičnega dogodka 
in do tradicije slovenskega 
naroda jih na vrtu pred svo-
jo hišo na Povljah 2 postavlja 
domačin Peter Stare. 

Njegove jaslice so prep-
roste, brez nepotrebnega 
kiča in sodobnih dodatkov. 
Samo ovce in pastirčki pa 
nekaj lučk, v kamniti votli-
ni pa Marija, Jožef in Jezus 
z osličkom in voličkom. Vse 

figure so iz gline, narejene 
pred 19 leti, ko je Peter pos-
tavil prve jaslice. Pravi, da 
jih bo tudi prihodnje leto, 
ko bo dvajsetič zapored oži-
vil božični dogodek, in da 
bodo te zadnje. Po izkuš-
njah mu ne verjamem, saj 
že nekaj let zapored napove-
duje, da jih je postavil zad-
njič, pa naslednje leto zno-
va obogatijo božične in no-
voletne dni pod Storžičem 
in Tolstim vrhom. Letoš-
nje jaslice, v katere bo pred 
6. januarjem prihodnje leto 
postavil še tri kralje iz Jutro-
ve dežele, bodo po ljudskem 
običaju postavljene do sveč-
nice.

Jaslice na Povljah
Domačin Peter Stare jih postavlja že devetnajst 
let. Odločen je, da bo postavil tudi jubilejne 
dvajsete.

Peter Stare pred svojimi jaslicami na vrtu domače hiše

Janez Kuhar

Dvorje – Krajani vaške skup-
nosti Dvorje, ki jo vodi Rajko 
Rozman, so pod vaško lipo 
v središču vasi Dvorje prvič 
postavili jaslice. Pri postavi-
tvi je več dni sodelovalo do 
deset domačinov. Mah za 
jaslice v velikosti skoraj 16 
kvadratnih metrov so nab-
rali na Jezerskem, leseno 
ogrodje je iz macesnovega 
lesa, figurice in ovčke za jas-
lice pa so kupili. 

Uporabili so tudi skale, 
najtežja je tehtala 2,5 tone. 
Streha nad jaslicami je iz 
smrekovega opaža. Jasli-
ce, ki so zvečer lepo osvet-
ljene, je blagoslovil vele-
sovski župnik Slavko Ka-
lan. Krajanke Dvorij so ob 
tej priložnosti ob spremlja-
vi violinistke zapele nekaj 
božičnih pesmi. S prigriz-
ki so postregle gospodinje 
iz Dvorij, s toplim čajem in 
kuhanim vinom pa Picerija 
Pod Jenkovo lipo.

V Dvorjah prvič pod vaško 
lipo postavili jaslice

Domačini so v postavitev jaslic vložili precej dela.
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Sponzor nagradne križanke, ki je bila objavljena  v Gorenjskem 
glasu 10. decembra 2019, je bilo podjetje KO-NET, d. o. o, iz 
Šenčurja pri Kranju. Žreb je nagrade naklonil naslednjim nagra-
jencem: Tonetu Bizovičarju iz Gorenje vasi, ki prejme zložljiv 
dežnik Pfanner, Cirilu Repincu z Bleda, ki prejme zimske delov-
ne rokavice, in Janezu Dobidi iz Begunj na Gorenjskem , ki dobi 
majico Pewag. Nagrajenci prevzamejo nagrade v podjetju KO-
-NET, Beleharjeva 15, 4208 Šenčur. Čestitamo!

Maja Bertoncelj

Medvode – Izbrali so petde-
set najboljših Reutersovih 
»čudaških« posnetkov leta – 
in med njimi je tudi fotogra-
fija lesene skulpture Mela-
nie Trump, ki jo je julija letos 
posnel slovenski fotograf Bo-
rut Živulovič iz Studenčic. 

»V to kategorijo ''čuda-
ških'' posnetkov sodijo stva-
ri, ki niso ravno vsakodnev-
ne. Če politično nismo zani-
mivi v svetu, pa smo po ka-
kšnih drugih stvareh. Ni-
sem pričakoval, da bo izbran 
prav ta moj posnetek. Oseb-
no ga ne vidim kot najbolj-
šo fotografijo, ki sem jo na-
redil, seveda pa sem vesel, 
da so jo izbrali. V ozadju je 

zgodba, kar je pomembno, 
in to skušaš kar najbolje pri-
kazati s fotografijo,« je pove-
dal Borut Živulovič iz Foto 

agencije Bobo. To ni prvič, 
da je bila njegova fotografija 
izbrana med najboljše v tej 
kategoriji. Pred leti je bil to 

tudi parkelj z Noči parkelj-
nov v Goričanah. 

Kip Melanie Trump je 
postavljen v bližini Sevni-
ce, njenega rojstnega kraja. 
Ogromna skulptura je delo 
rokodelca in kiparja z mo-
torno žago Aleša Župevca, 
znanega pod imenom Maxi. 
Odkrili so jo v okviru razsta-
ve Ta Eho ameriškega avtor-
ja Brada Downeyja. 

Najboljši »čudaški« posnetki leta
Med njimi je fotografija lesene skulpture Melanie Trump avtorja Boruta Živuloviča iz Studenčic.

Izbrana fotografija lesene skulpture Melanie Trump avtorja 
Boruta Živuloviča

Fotografija Boruta 
Živuloviča je bila med 
najboljše v tej kategoriji 
izbrana drugič. Pred 
leti je bil to tudi parkelj 
z Noči parkeljnov v 
Goričanah.

Vilma Stanovnik

Kranj – »Tristo blagrov, tris-
to sreč, naj mine leto brez 
nesreč.« To je koledniško 
voščilo, ki ga ohranjajo tudi 
Kranjski furmani.

»Naš namen je, da z ropo-
tom in čim večjim truščem 
odženemo vse slabo, kar se 
je to leto v hiši nabralo. To pa 
zato, da bo lahko vanjo pri-
hajalo čim več dobrega. Zato 
imamo s seboj tudi različna 
ropotala,« so ob pesmih, ki 
so jih zapeli v prostorih obči-
ne, povedali Kranjski furma-
ni, sicer člani Akademske 
folklorne skupine Ozara s 
Primskovega, ki se konec 
leta spremenijo v kolednike. 

»Navadno začnemo s ko-
ledovanjem na štefanovo, 
ker pa so letos prazniki kar 
dolgi, smo naredili manjši 
''prekršek'' in koledovanje 
začeli že prej ter danes priš-
li tudi med vas tukaj na obči-
ni,« je povedal Ljubo Kova-
čič, tehnični vodja Kranjskih 
furmanov. 

Kolednike je pozdravil 
tudi kranjski župan Matjaž 
Rakovec, jim v koš dal nekaj 
daril ter z njimi tudi zaigral. 

Sicer pa so koledniki te 
dni zelo aktivni, saj obisku-
jejo tako podjetja kot šole, 
vrtce pa tudi mnoge druge, 
ki jih povabijo. »Nastopili 
smo na Brdu, kjer so se zbra-
li vojaki, v gostilnah, nasto-
pili smo za slovenski radio 
v Mekinjah, najbolj prese-
nečeni pa smo bili nad obi-
skom v dveh vrtcih. Otroci 
so bili neverjetno navduše-
ni, ploskali so in kar nismo 
mogli oditi. Prav tako smo 
bili v šoli na Orehku, kjer so 
nas mladi navdušeno spre-
jeli. Tako upam, da smo tudi 
koga od mladih prepričali, 
da se nam v naslednjih le-
tih pridruži pri ohranjanju 
te lepe tradicije,« je povedal 
Kovačič.

Kranjski furmani namreč 
skupaj nastopajo že 25 let, 
od tega sta dva, Ljubo Kova-
čič in Matija Koritnik, člana 
že od začetka. 

Naj bo novo leto 
brez nesreč
Kranjski furmani ob koncu leta obiskujejo  
domove in različne ustanove ter z ropotanjem 
odganjajo vse slabo, da naredijo prostor čim več 
dobrim stvarem. Prejšnji teden so obiskali tudi 
kranjsko občino.

Kranjski furmani se konec leta spremenijo v kolednike 
ter hodijo od vrat do vrat. Prejšnji petek so obiskali tudi 
prostore kranjske občine. / Foto: Primož Pičulin

Maša Likosar

Hraše, Srednja vas – Na dr-
žavni praznik samostojnosti 
in enotnosti praznuje god 
sveti Štefan, diakon, prvi 
mučenec in zavetnik konj. 
Po legendi naj bi sv. Štefan 
z znamenjem križa ukro-
til divjega konja, s čimer naj 
bi v očeh ljudstva prevzel za-
vetništvo nad konji. Blagos-
lov konj ob njegovem godu 
prvič omenja rokopis iz Tri-
era v Nemčiji iz 10. stole-
tja, na slovenskih tleh pa je 
o tem obredu v Nevljah pri 
Kamniku in na Kranjskem 
prvič poročal Janez Vajkard 
Valvasor. 

Še danes po stari tradiciji 
na ta dan kmetje in konjerejci 
pripeljejo svoje konje in dru-
ge živali na blagoslov, ki obi-
čajno poteka po sveti maši. 
Tako je bilo tudi v Hrašah in 
Srednji vasi pri Šenčurju. 

Blagoslov konj je v Hra-
šah v organizaciji Turistične-
ga društva Hraše in Kmetije 
Janhar letos potekal že dvaj-
setič. Sprevod več kot tride-
setih konjenikov je od kmeti-
je Janhar okoli desete ure do-
poldan krenil proti cerkvi sv. 
Jakoba, kjer je domači župnik 
Tomaž Nagode najprej pri 
sv. maši blagoslovil sol. Bla-
goslovljeno sol v ličnih moš-
njičkih so prejeli vsi udele-
ženci in teh ni bilo malo. »S 
soljo doma posolijo mrvo in 
travo, ki jo žival poje, in to de-
janje je simbolično koristno 
za njihovo zdravje,« je pojas-
nil podpredsednik TD Hraše 
Andrej Verlič in dodal: »La-
stniki so svoje konje pripeljali 
tudi iz sosednjih vasi – Vodic, 

Smlednika, Moš, Zapog in 
Zbilj. Njihov blagoslov je ena 
največjih prireditev v naši 
vasi, ki ima obenem druža-
ben pomen. Ljudje se druži-
jo, pogovorijo, si voščijo pra-
znike, otroci si ogledajo ko-
nje, postrežemo »šmorn«, 
klobase in tople napitke.« 

Enako slavnostno je bilo 
tudi v Srednji vasi, kjer se 
je zbralo okoli osemdeset 
konj. Štefanovanje v njiho-
vi vasi so obudili pred 26 
leti, slovi pa še po posebnem 

običaju. V cerkvi sv. Rade-
gunde, kjer je eden izmed 
stranskih oltarjev posvečen 
sv. Štefanu, obiskovalci oko-
li oltarja nesejo lesene figu-
rice, s tem dejanjem pa pri-
poročijo svoje domače živali 
za zdravje. Jože Stopar, klju-
čar in član odbora za Štefa-
novanje, je povedal: »Blagos-
lov konj ima pa pri nas dol-
goletno tradicijo. Potekalo je 
že pred drugo svetovno voj-
no, v povojnem času pa zara-
di oblasti zamrlo. Konj je bil 

nekoč pomemben na kmeti-
jah. Kmet je bil povsem odvi-
sen od svoje zemlje, živine in 
pridelkov.« Stopar je še dejal, 
da ima danes konj bolj rekre-
ativni pomen in da je po nje-
govem mnenju ena najlep-
ših domačih živali. Konje je 
blagoslovil šenčurski župnik 
Urban Kokalj, letos pa je Pi-
halni orkester občine Šenčur 
prvič zaigral v cerkvi. Konje-
nikom vsako leto podarijo 
tudi simbolično darilo, tok-
rat naglavno svetilko. 

Prošnje za zdravje in srečo
Na god svetega Štefana, zavetnika živine in konj, so po številnih gorenjskih krajih blagoslovili konje in 
druge živali, ki so jih lastniki pripeljali za priprošnjo zdravja in sreče. 

V Hrašah so konjenikom in obiskovalcem podarili blagoslovljeno sol. / Foto: Tina Dokl 

Šestindvajseti blagoslov konj v Srednji vasi je privabil konjenike od blizu in daleč. 
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Bled – Folklorno društvo Bled  prireja že 21. prireditev Ve-
selo po domače, ki bo v nedeljo, 29. decembra, ob 19. uri v 
Festivalni dvorani na Bledu. Nastopili bodo Hišni ansambel 
Avsenik, Ansambel Jureta Zajca, Tim Gouverneur, KUD Triglav 
Slovenski Javornik – skupina Suhe hruške, harmonikar Matjaž 
Kokalj – svetovni prvak na diatonični harmoniki in folklorniki 
Folklornega društva Bled. Za humor bo poskrbela Šola Bistra 
Buča z učiteljem Jožetom Matekovičem, skozi prireditev pa 
bo vodila Maja Tekavec. Tako kot vedno bo imela tudi tokrat 
prireditev humanitarni značaj. Nanjo povabijo gojence Doma 
Matevža Langusa iz Radovljice  in doma starostnikov iz Rado-
vljice, prost vstop pa omogočijo tudi tistim, ki si vstopnic iz 
takšnih ali drugačnih razlogov ne morejo privoščiti.

Veselo po domače
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Na portalu Državnega zbo-
ra piše, da je 10. 12. predse-
dnik sprejel delegacijo ZZB 
za vrednote NOB. Čestital je 
novemu vodstvu in poudaril 
pomembnost njihovega dela, 
ohranjanje zgodovinskega spo-
mina in da se napake iz prete-
klosti ne ponovijo.
Na spletni strani ZZB pa je za 
isti dogodek med drugim zapi-
sano, da so mu predstavili tudi 
znano pobudo za prepoved na-
cistične in fašistične simbolike.
Pomenljivo je, da v obeh za-
pisih ni omenjeno, da je prav 
10. december mednarodni dan 
človekovih pravic, ko je bila l. 
1948 v Parizu podpisana Splo-
šna deklaracija človekovih pra-
vic. Od osmih držav, ki so se 
glasovanja vzdržale, je bilo šest 
komunističnih, med njimi tudi 
YU, ker deklaracija ni dovolj 
močno obsodila nacizma in 
fašizma. (Wikipedija). Konti-
nuiteta tega vzdržanja se še do 
dandanes pozna v seznanitvi, 
ne v sprejetju, državnega zbora 
z resolucijo o evropski zavesti 
in totalitarizmu, ker enači vse 
tri totalitarizme, torej tudi ko-
munizem.  
Problematičen je predsednikov 
poudarek »ohranjanje zgodo-
vinskega spomina«, ker nima 
časovnega okvira. Znano je 
stališče ZZB in SD o nedo-
pustni (?) reviziji NOB, čeprav 
so odkriti mnogi dokumenti od 
l. 1940 vse do 25. 6. 1991, ki 
NOB in SFRJ SRS predsta-
vljajo v drugačni luči. Takrat je 
bila sprejeta Temeljna ustavna 
listina, kjer v tč. 4 preambule v 
3. odstavku piše; '... da SFRJ 
ne deluje kot pravno urejena 
država in se v njej hudo kršijo 

Dan človekovih 
pravic in 
prepovedani 
spomin

V zadnjem obdobju sta bila v 
Gorenjskem glasu o južni blej-
ski obvoznici objavljena kar 
dva prispevka (Glede trase juž-
ne obvoznice ni enotnosti 29. 
11. 2019 in Krivdo valijo drug 
na drugega 6. 12. 2019) izpod 
peresa novinarke Mateje Rant. 
To je zelo pomembno dejstvo 

Blejska južna 
obvoznica je 
Sizifova skala

človekove pravice ...'. Do vzpo-
stavitve svobodne družbene 
ureditve je prišlo šele po prvih 
svobodnih volitvah 1990.' (US 
1998)
Poudarjanje vrednot NOB, 
ki »zagotavljajo spoštovanje 
človekovih pravic« (ZZB – O 
nas) in sporočanje javnosti, 
»da živimo že 75 let v svobo-
di, ki so jo utemeljili partizani 
oziroma partizanska vojska«, 
(M. Križman 1. 12. 2019) je v 
nasprotju s prisotnostjo rdečih 
zvezd na proslavah, pa tudi na 
njenem grbu. Skupaj s »smrt 
fašizmu, svoboda narodu« 
je bila na mnogih depešah in 
sklepih sodišč o smrtnih obsod-
bah, delovnih koncentracijskih 
taboriščih ... Petričku ... 133. 
členu ... za osvojitev in ohra-
njanje oblasti.
Zvezda in ZZB nista bili pri-
sotni na osamosvojitveni slo-
vesnosti, a njun duh je ostal v 
odklopitvi mikrofona nadškofu 
Šuštarju ob blagoslovu lipe.
SFRJ/SRS je temeljila na 
NOV in socialistični revoluci-
ji s KP na čelu (ustava SFRJ 
1974). Nekritično zagovarja-
nje NOB in njenih vrednot s 
'prepovedanim spominom' na 
vodilno vlogo in metodo KP ter 
njeno ideologijo ne sme in tudi 
ne more biti temelj za samos-
tojno Slovenijo.

Franc Pintar, Bled

za javno razpravo o blejski 
južni obvoznici in za nepresta-
ni pritisk javnosti na politike, 
na državo, da končno reši velik 
problem tranzitnega prometa 
skozi Bled.         
Blejska obvoznica ima dolgo 
brado. Morda najdaljšo v Slo-
venijo, kar se obvoznic tiče. 
Medtem je bilo zgrajenih že 
mnogo drugih obvoznic: Ško-
fja Loka, Kranjska Gora, Mo-
škanjci, Radlje ob Dravi, Novo 
mesto, Ptuj, Krško …). Morda 
je samo mariborska koroška 
obvoznica starejša kandidat-
ka. Ni politične elite, ki bi spe-
ljala blejsko južno obvoznico, 
ki je nujno potrebna za dva slo-
venska, vrhunsko cenjena tu-
ristična kraja, Bled in Bohinj. 
Celo sprememba političnega 
sistema in ustanovitev države 
ne zadostujeta za gradnjo ob-
voznice. Obe (pravi) obvoznici 
nista potrebni samo za Bled in 
Bohinj, ampak za vso Gorenj-
sko z Ljubljano vred. Po vseh 
neskončnih letih prerekanj in 
»nategovanj«, ko občani in 
uporabniki že mislimo, da se 
bo gradnja obvoznice »kma-
lu« začela, ministrica Alenka 
Bratušek nonšalantno krivdo 
za odlašanje zvali na občino, 
še huje, kar na župana same-
ga, da država ničesar ne more, 
če ne bo on prepričal nekaj la-
stnikov, da prodajo zemljišče 
za cesto. Kakor da ne gre za 
državno cesto! Kakor da bo 
cesto gradila občina!?
Prvi dokument o blejski juž-
ni obvoznici je bil sprejet že s 
prostorskim planskim aktom 
Občine Radovljica leta 1969. 
Izdelal ga je arhitekt Rado-
van Jemc iz Zavoda za urba-
nizem Bled. Pravzaprav sta 
bili v prostor umeščeni obe 
obvoznici, severna in južna. 
Od takrat dalje so za prepire 
in neuresničeni obvoznici kri-
vi Blejci, zadnjih 24 let pa še 
blejska občina. Déjà vu! Ob-

čina Radovljica je bila 18 let 
kriva za ne-gradnjo avtoceste. 
Ko je bila »stvar« zrela, smo 
se morali v občinski delegaci-
ji v Ljubljani v eni uri in pol 
odločiti/pogoditi za varianto 
gradnje, sicer bi DARS/država 
sama ukrepala. Vendar za ne-
kaj je občina res kriva: ker ne 
organizira stalnega in javnega 
pritiska na politike, še zlasti 
tiste, ki lahko odločajo; ker ne 
organizira javnih protestov in 
blokad ceste ob praznikih ali 
turističnih koncih tedna; ker ne 
organizira svojega društva, ci-
vilne iniciative, blejske javnosti, 
ki je sita neskončnih kolon pro-
meta skozi Bled, in bi stalno in 
javno od države zahtevali grad-
njo obvoznice. Brez pritiskov 
ne bo obvoznice! Tudi politiki 
in ministri potrebujejo pritiske, 
da se lahko nanje sklicujejo. 
Gre namreč za prerazporeditev 
denarja. Sicer ne bodo prepoz-
nali nujnosti problema, saj se 
na blejska srečanja, sestanke in 
konference z gosti ali državniki 
pripeljejo s spremstvom in mod-
rimi lučmi, ne s svojimi avto-
mobili, zato ne vidijo kolone za 
Bled in Bohinj že na avtocesti.
Še nekaj je nenavadno in mora 
biti Občina Bled previdna. Od 
leta 1969 do 2001 je v vseh 
dokumentih, novinarskih pri-
spevkih, javnih nastopih in 
ljudskem pojmovanju govora o 
»južni obvoznici« državne ces-
te R1-209/1088 Lesce–Bled–
Bohinjsko Jezero. Od tega leta 
dalje, zlasti še v zadnjem času, 
se uporablja novo ime »južna 
razbremenilna cesta«, kar pa 
je lahko nekaj povsem druge-
ga, celo sprememba kategorije 
ceste in pritisk za lažje priklju-
čevanje naselij, skupin hiš ali 
posameznih hiš nanjo. To bi 
gotovo »razbremenilni obvo-
znici« zmanjšalo funkcional-
nost in pretočnost.

Janko S. Stušek, Lesce

Samo Lesjak

Lom – Krajevni odbor Rdeče-
ga Križa (KO RK) Lom je po-
vabil starejše krajane Loma 
na prednovoletno srečanje in 
druženje v prostorih Podru-
žnične šole Lom. Kulturni 

program so pripravili učenci 
z učiteljicama Janjo Meglič in 
Nušo Šlibar Nemec. Zaigrali 
so igrico, zborček pa je zapel 
nekaj pesmi. Program sta po-
pestrila mlada harmonikar-
ja Rok Meglič in Urban Meg-
lič, prisotni pa so z njima tudi 

zapeli. Udeležence so pozdra-
vili predsednica KO RK Lom 
Mira Čemažar, vodja POŠ 
Lom Nuša Šlibar Nemec, po-
džupan Dušan Bodljaj in se-
kretarka RKS OZ Tržič No-
elle Kavčič. Prisotne je obi-
skal Miklavž z darili KS Lom. 

Poskrbljeno je bilo za kulina-
rične dobrote, za ples in vese-
lo razpoloženje pa je skrbel 
domači ansambel v sestavi 
Miloš, Jože in Mirko. Irena 
Meglič je predstavila nova raz-
iskovanja rodbin v Lomu, kjer 
je 71 krajanov starih 70 let ali 
več, 37 jih je že dopolnilo 80 
let. V Lomu živi kar šest kra-
jank, ki so že dopolnile 90 let. 
Neža Kralj je dopolnila 95 let, 
Žitnikova Micka 93 let, Cilka 
Švegelj 91 let, letošnje leto pa 
so jih dopolnile 90 tudi Mari-
ja Rozman, Ljudmila Godnov 
in Cecilija Meglič. Najstarej-
ši moški so Franc Kavčič, An-
ton Soklič in Andrej Meglič, 
ki so dopolnili 87 let. Vsem so 
iskreno čestitali in jim izkaza-
li pozornost z obiskom in da-
rilom. V prijetnem klepetu, 
druženju in plesu je večer pre-
hitro minil, zato naj prihodnje 
leto prinese še več takih dru-
ženj in lepih trenutkov, je skle-
nila Mira Čemažar.

Srečanje starejših krajanov Loma

Prijetno druženje v Lomu / Foto: Mira Čemažar

Samo Lesjak

Duplje – Kot je že v navadi, 
v zadnjem mesecu v letu 
združijo moči dijaki Bioteh-
niškega centra (BC) Nak-
lo ter Kulturno-turistične-
ga društva Pod Krivo jelko 
iz Dupelj in v prostorih tam-
kajšnje Graščine vsako leto 
pripravijo božično-novole-
tno razstavo, katere odprtje 
spremlja bogat kulturni pro-
gram. Dijaki programa hor-
tikulturni tehnik so razsta-
vili božično-novoletne de-
koracije, smrečice in ostale 
originalne okraske ter aran-
žmaje, dijaki programa sla-
ščičar pa so pripravili oku-
sne sladice. Prisrčno pred-
praznično vzdušje so z re-
citacijami, pesmicami in 
glasbili pričarali učenci Po-
družnične šole Duplje in 
srednješolke in srednje-
šolci BC Naklo. Koledniki 

vsega dobrega, posredni-
ki iz Društva upokojencev 
Naklo, so tudi tokrat prišli v 
vas in prinesli blagoslov sre-
če, zdravja in blaginje. Pred-
sednik društva Rudi Dovž-
an ter ravnateljica BC Naklo 
Andreja Ahčin sta se zahva-
lila za sodelovanje ter vsem 
zaželela obilo sreče, župan 
občine Naklo Ivan Meglič pa 
je poudaril pomen izročila, 
ki ga ohranjajo s tovrstnimi 
dogodki, ki združujejo vse v 
dobroti in ljubezni, v adven-
tnem času pa ne smemo po-
zabiti tudi vseh osamljenih 
in potrebnih pomoči. Raz-
stava pod koordinacijskim 
vodstvom Metke Celar bo 
po predhodnem dogovoru 
z Matjažem Mauserjem iz 
Graščine na ogled vse do 5. 
januarja, medtem ko bo so-
bota, 4. januarja, rezervira-
na za tradicionalni nočni po-
hod društva Pod krivo jelko.

Razstava  
in koledovanje
Dijakinje in dijaki Biotehniškega centra Naklo 
so v Dupljanski graščini pripravili tradicionalno 
božično-novoletno razstavo, odprtje pa popestrili 
s kulturnim programom in obiskom kolednikov.

Dupljanska graščina je ponovno zaživela v prazničnem 
vzdušju.

Preddvor – V koči na Sv. Jakobu nad Preddvorom imajo že 
dve leti avtomatski defibrilator za oživljanje v primeru srčnega 
zastoja. Sredi decembra sta Rdeči križ Slovenije, Območno 
združenje Kranj, in Krajevni odbor RK Preddvor tam priredila 
srečanje, na katerem so obnovili znanje iz postopkov prve po-
moči. Kot je povedala predsednica preddvorskega RK Milena 
Zupin, jim je pri tem pomagala mlada tekmovalna skupina 
ekipe prve pomoči iz Kranja. Ob tej priložnosti so opravljali 
tudi meritve krvnega sladkorja, tlaka in holesterola, opravili 
so jih kakih trideset.

Osvežili znanje postopkov prve pomoči

V koči so prikazali uporabo defibrilatorja. / Foto: arhiv RK Preddvor
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                        + poštnina

17
EUR

Doživeto pričevanje 
o medvojnem 
in povojnem 
komunističnem 
nasilju na 
Škofjeloškem

Poučna biografija 
klene in bistre 88- 
letne Škofjeločanke, 
ki je doživela 
medvojno 
in povojno 
komunistično 
nasilje. Njeno 
sporočilo je, da se 
bomo le z resnico 
osvobodili boleče 
preteklosti in se kot 
narod ozrli v lepšo 
prihodnost. 
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138 strani,  
mehka vezava

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 želite, da vam jo pošljemo po pošti,  
se poštnina zaračuna po ceniku Pošte Slovenije.

Avtorica  
Meri Bozovičar

NOVOST

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

Narava skriva številna 
presenečenja: 
listavci vplivajo na 
vrtenje Zemlje, žerjavi 
sabotirajo špansko 
proizvodnjo šunke 
in iglavci lahko ust-
varijo dež. Z avtorjem 
uspešnic o naravi Pet-
rom Wohllebnom se 
potopimo v osupljivi 
svet, poln čudovitih 
prepletov med 
rastlinami in živalmi: 
kako vplivajo drug 
na drugega? In 
kaj se zgodi, ko 
v tem natančno 
uravnoteženem 
svetu kolesje 
preskoči zobec?

                        + poštnina

15
EUR

180 strani, 125 x 200 mm, mehka vezava

Novo!

30
EUR

Mehka vezava,  
526 strani

+ poštnina

Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu, Nazorjeva ulica 1, Kranj,  
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

NOVOST

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

IZLETI
Novoletni gobarski pohod na Šentrumar
Šenčur – Turistično društvo Šenčur vabi v soboto, 4. januar-
ja, na novoletni gobarski pohod na Šentrumar (Dobrepolje). 
Skupne zmerne hoje bo okrog tri ure. Informacije in prijave 
zbira do četrtka, 2. januarja, Franci Erzin, tel. 041 875 812.

OBVESTILA

Pevska delavnica
Preddvor – Danes, v petek, 27. decembra, se bo ob 17. uri v 
gRajski vasici na dvorišču gradu Dvor začela pevska delav-
nica, ki jo bo vodila Sonja Puzin, vodja ženskega pevskega 
zbora Plamenke. Naučili se boste pesmico Jelenček Rudolf. 
V soboto, 28. decembra, se bo ob 17. uri pevska delavnica za 
otroke nadaljevala, otroci bodo nato skupaj s Plamenkami 
na odru izvedli zaključni koncert male pevske šole. Delavni-
ca je brezplačna, zbirajo se prostovoljni prispevki za stano-
vanjsko skupnost Črnava.

KONCERTI

Koncert kantavtorske glasbe
Preddvor – V gRajski vasici v gradu Dvor bo danes, v petek, 
27. decembra, ob 19.30 koncert kantavtorske glasbe Janeza 
Ogrisa. Koncert je brezplačen, zbirajo se prostovoljni pri-
spevki za stanovanjsko skupnost Črnava.

Koncert Adija Smolarja
Preddvor – V gRajski vasici v gradu Dvor bo jutri, v sobo-
to, 28. decembra, koncert Adija Smolarja, ki se bo začel ob 
19.30. Koncert je brezplačen, zbirajo se prostovoljni prispev-
ki za stanovanjsko skupnost Črnava. S tem koncertom bo 
gRrajska vasica v Preddvoru svoja vrata zaprla.

Koncerti božičnih pesmi
Lesce, Bled, Ljubno – Moški pevski zbor Triglav Lesce Bled 
in Vokalna skupina Indomabile pod umetniškim vodstvom 
Mateje Praprotnik vabita na koncerte božičnih pesmi, ki 
bodo: v petek, 27. decembra, ob 18.30 (po sv. maši) v cerkvi 
Marijinega vnebovzetja v Lescah; v soboto, 4. januarja, ob 
18. uri v cerkvi sv. Martina na Bledu; v nedeljo, 5. januarja, 
ob 18.30 v cerkvi Marije Udarjene v Ljubnem. Vstop je prost 
s prostovoljnimi prispevki.

Rezultati 103. kroga – 25. decembra 2019
10, 16, 20, 21, 33, 34, 38 in 9

Loto PLUS: 3, 15, 16, 27, 33, 34, 39 in 13
Lotko: 6 9 7 6 7 0

Sklad 104. kroga za Sedmico: 1.640.000 EUR
Sklad 104. kroga za PLUS: 200.000 EUR
Sklad 104. kroga za Lotka: 410.000 EUR

LOTO

Cena počitnic je 242 EUR.
Informacije in prijave:

 telefon: 04/201 42 41, 
e -pošta: narocnine@g-glas.si

 ali osebno na Gorenjskem glasu ,
 Nazorjeva ulica 1, Kranj.
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          POČITNICE // od  2. do 7. februarja 2020

Podarite si
ODDIH v Termah Dobrna

Šest dni (pet nočitev in polpenzionov) bomo bivali v udobnih 
sobah hotela Vita s štirimi zvezdicami. 
Program vključuje:
	5-krat polpenzion
	1-krat posvet pri zdravniku, 
 1-krat zdravstveno storitev v medicinskem centru,  
 1-krat parafinsko oblogo za roke, 
 neomejeno kopanje v bazenih z zdravilno termalno vodo, 
 vodne igre v bazenu hotela Vita,
 uporabo kopalnega plašča v času vašega bivanja,
 prevoz z Gorenjskega in nazaj,
	pester animacijski program.

Doplačila na osebo na dan: 
turistična taksa:  2,50 EUR (obvezno)
doplačilo za polni penzion: 15,00 EUR
Ostala doplačila: 
vstop v savno: 10,00 EUR
enkratna prijavnina:  1,50 EUR (obvezno)

V ceno je vključen prevoz  do vašega doma.

Ko se posameznik 
sprehodi po naravi, 
se živali večinoma 
poskrijejo. 
A pozoren 
opazovalec bo 
njihove sledove 
odkril vsepovsod, 
vedeti mora le,  
kje in kako iskati.  
V vodniku so 
prikazani sledovi 
živali v naravni 
velikosti.

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.

Mehka vezava z zavihki

Format 132 x 193 mm 

112 strani
ISBN 978-961-7031-25-6

Cena: 14,90  EUR

Frank Hecker 

ŽIVALSKI SLEDOVI
v naravni velikosti

Znaki, ki izdajajo

Ko se posameznik sprehodi po naravi, se živali 

večinoma poskrijejo. A pozoren opazovalec bo njihove 

sledove odkril vsepovsod, vedeti mora le, kje in kako 

iskati. V tem vodniku so prikazani sledovi živali v 

naravni velikosti.

sledovi 65 živalskih vrst, ki jih lahko srečamo na poljih, 

travnikih in v gozdovih
•

dodatne informacije: portreti živali in opisi njihovega 

naravnega okolja
•

dodatne informacije o živalih in njihove značilnosti

•

dodatek: izbljuvki, iztrebki, sledovi hranjenja in 

poškodbe na drevesih

Praktični vodnik za vse, ki bi želeli  

o skrivnostnem življenju naših  

divjih živali izvedeti več.

Znaki,  
ki izdajajo

odtis zadnje šape  
navadne lisice

Ko se posameznik sprehodi po naravi, se živali večinoma poskrijejo.  

A pozoren opazovalec bo njihove sledove odkril vsepovsod, vedeti mora 

le, kje in kako iskati. V tem vodniku so prikazani sledovi živali v naravni 

velikosti. 

–    sledovi 65 živalskih vrst, ki jih lahko srečamo na poljih, travnikih 

in v gozdovih

–    dodatne informacije: portreti živali in opisi njihovega naravnega 

okolja

–    dodatne informacije o živalih in njihove značilnosti 

–    dodatek: izbljuvki, iztrebki, sledovi hranjenja in poškodbe na 

drevesih 

Praktični vodnik za vse, ki bi želeli o skrivnostnem življenju naših divjih 

živali izvedeti več.

Velika uharica je pojedla ježka: v izbljuvku so našli različne kosti in 

kremplje.

Najdeno v izbljuvku sove uharice: 

vretence ježa

Najdeno v izbljuvku pegaste sove: 

lobanja in spodnja čeljust miši

www.narava.si

ISBN 978-961-7031-25-6   14,90 €

9 789617 031256

KOSTI V IZBLJUVKIH

Sove, ujede, čaplje, vrane, galebi, srakoperji in nekatere druge 

skupine ptic se neprebavljenih ostankov hrane, kot so kosti, 

kožuh, perje, zobje, hitinasti deli žuželk, pečke, deli rakov in 

školjčne lupine, znebijo tako, da jih izbljuvajo. Ti izbljuvki so ve-

činoma bolj ali manj stisnjeni skupaj in valjaste oblike. Velikost, 

oblika, čvrstost, sestava izbljuvkov in kraj, kjer smo jih našli, 

nam lahko dajo veliko informacij o vrsti ptice in njeni prehrani.

Sove svoj plen s kožuhom, perjem in kostmi vred večinoma  

pogoltnejo v celoti ali vsaj v večjih kosih. Ker je njihova želod-

čna kislina razmeroma šibka, najdemo v njihovih izbljuvkih 

dobro ohranjene kosti in lobanje uplenjenih živali. To dejstvo  

s pridom uporabijo raziskovalci, ki se ukvarjajo s proučeva-

njem sesalcev. S pomočjo natančne analize kosti v izbljuvkih 

sov namreč lahko ugotovijo, katere vrste malih sesalcev so  

na določenem območju razširjene.

f r a n k h ec k e r

75 
sledov  

divjih živali

Živalski sledovi 
v naravni velikosti 

H
EC

K
ER

Ž
iv

al
sk

i 
sl

ed
ov

i 
v 

n
ar

av
n

i 
ve

li
k

os
ti

MAVČNI ODLITKI  

STOPINJE

Zbiranje tridimenzionalnih 

kopij različnih stopinj in 

ohranjanje velikosti v merilu 

je prav zanimivo početje. V ta 

namen lahko zelo preprosto 

izdelamo mavčne odlitke 

najdenih odtisov stopal. Za 

to potrebujemo nekaj centi-

metrov visok obroč iz papirja, 

plastike ali kovine, ki je neko-

liko večji kot najdena stopi-

nja. Položimo ga čez stopinjo 

in potisnemo v tla. V plastični 

posodi z vodo zmešamo hitro 

strjajoči se mavec in ga nato 

nalijemo v okvir. Po približno 

15 minutah, ko se je mavec že 

dovolj strdil, ga lahko previ-

dno vzamemo iz obroča in  

s pomočjo čopiča odstranimo 

še zemljo in ostanke listja. 

Dobili smo negativen odtis 

stopinje, ki popolnoma ustre-

za obliki stopala živali, ki je 

sled pustila. 
 

NOVO iz založbe Narava

Avtor

Založba Narava d.o.o., Britof 96a, 4000 Kranj • Naročila: tel.: 04-280-2000, prodaja@narava.si, www.narava.si

75 sledov  
divjih živali

Frank Hecker je diplomirani biolog, ki 

se že več kot 25 let poklicno ukvarja s 

fotografiranjem narave in pisanjem knjig o 

naravi. Njegova strast, s tem pa tudi njegov 

obsežni arhiv fotografij narave, obsega 

celotni naravni svet Evrope: od rastlin do 

živali, od najmanjših do največjih.
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sledovi 65 živalskih vrst, ki jih lahko 
srečamo na poljih,travnikih in v gozdovih

112 strani, 132 x 193 mm, mehka vezava 14  90
EUR

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: 10. 1., KOPALNI IZLET DOLENJSKE TOPLICE – AKCIJA: 20. 
1., TOSKANA: 20.–22. 2., ISTANBUL:19.–25. 4., BANJA VRUĆICA S 
TERAPIJAMI – AKCIJA: 27. 1.–2. 2., MADŽARSKE TOPLICE: 6.–9. 
2., LENDAVA: 22.–25. 3., STRUNJAN: 15.–18. 3., MORJE - DUGI 
OTOK, LASTOVO, KORČULA, OREBIČ. SREČNO NOVO LETO!
www.rozmanbus.si
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Navček d.o.o.
Visoko 140, 4212, Visoko

24 ur na dan
041 628 940

                        + poštnina

15
EUR

Knjiga opisuje 
zapleteno življenjsko 
zgodbo našega 
“zdomca” od skromne 
naklanske hišice do 
mogočnih kremeljskih 
palač in ga obenem 
uvršča v takratni čas 
in življenjski prostor. 
Dr. med. Jurij Kurillo 
je delo zasnoval in 
prispeval poglavja o 
zgodovini evropske 
medicine, o Gregorju 
Voglarju, o 
“terapevtskem” 
postopku puščanja 
krvi ter o usodnih 
valovih kuge.
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128 strani, trda vezava

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 želite, da vam jo pošljemo po pošti,  
se poštnina zaračuna po ceniku Pošte Slovenije.

NOVOST

Iščem sostanovalko!
Rodila sem se leta 1943 v Tržiču, a sem v mestu Tegernsee na 
Bavarskem v Nemčiji živela približno 50 let. Rada bi spoznala 
sostanovalko, ki bi si z mano delila stanovanje v moji hiši v Bad 
Wiesseeju na Bavarskem, da bi mi pomagala v vsakdanjem živ-
ljenju. Na voljo je lastna soba v skupnem stanovanju. Odkritost 
in zaupanje sta mi zelo pomembna. Veselim se Slovenke, ki mi 
bo stala ob strani.
Pisma s ponudbami pošljite na naslov:  
M. Breitmoser, Ringbergstrasse 47, 83707 Bad Wiessee,  
Nemčija, e-pošta: custom-astro@freenet.de.
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RADIO SORA, D.O.O., KAPUCINSKI TRG 4, ŠKOFJA LOKA

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

ZAHVALA

V 87. letu starosti se je poslovila naša draga mama, babica, sestra, tašča, teta

Ana Marija Rehbergar
z Zgornjega Brnika

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem za izrečena sožalja, 
darovane sveče, svete maše in denar. Zahvala g. župniku, pevcem, negi na domu  

Doma Taber, Patronažni službi Kranj, pogrebnim storitvam Dvorje.  
Zahvala vsem, ki ste jo pospremili na njeni zadnji poti. 

Žalujoči vsi njeni

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

OSMRTNICA

Žalostni sporočamo, da nas je v devetdesetem letu zapustil mož, oče, dedek,  
pradedek in prapradedek 

Jožef Kovač
Od njega se bomo poslovili v petek, 27. decembra 2019, ob 15. uri  

izpred mrliške vežice v Predosljah. Vežica bo odprta od 10. ure dalje. 

Žalujoči vsi njegovi

ZAHVALA

Ob boleči izgubi očeta, starega ata, brata in strica

Petra Mubija
Olipovega ata iz Letenic

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, vaščanom in prijate-
ljem za izrečeno sožalje. Posebna zahvala g. župniku, govornici 
za tople besede slovesa ter pevcem. Še enkrat hvala vsem, ki ste ga 
imeli radi in ste ga pospremili na njegovi zadnji poti. 

Žalujoči vsi njegovi

Je ugasnila luč življenja 
in prižgala luč spomina,
vendar pa ostaja v srcu
tiha, skrita bolečina. 

OSMRTNICA

Sporočamo žalostno vest, da nas je v 61. letu zapustila 

Frančiška Markun
roj. Kimovec, po domače Štefetova Francka iz Babnega Vrta

Pogreb drage pokojnice bo v nedeljo, 29. decembra 2019, ob  
14. uri na pokopališču na Trsteniku. Žara bo v tamkajšnji vežici 
od sobote, 28. decembra 2019, od 15. ure dalje.
 
Žalujoči vsi njeni

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

Praznični delovni čas:
torek, 31. decembra 2019:  
od 8. do 12. ure.

Spoštovani naročniki in 
bralci Gorenjskega glasa
Male oglase in zahvale 
oziroma osmrtnice za izid v 
ponedeljek, 30. decembra, 
sprejemamo do petka, 27. 
decembra, do 10. ure; za prvo 
številko v letu 2020, ki bo 
izšla 3. januarja, pa do torka, 
31. decembra, do 10. ure.
Srečno v letu 2020!

NEPREMIČNINE
POSESTI
PRODAM

LANCOVO, zazidljivo parcelo, velikosti 
499 m2, ugodno, tel.: 031/451-822  
 19003361

MOTORNA VOZILA
AVTOMOBILI
PRODAM

OPEL Zafira 1.8, bencin, letnik 2000, 
reg. do 8/2020, lepo ohranjena, tel.: 
041/316-617 19003362

KUPIM

LEPO ohranjen avto s klimo, tel.: 
031/287-728 19003367

MOTORNA KOLESA
KUPIM

MOPED Tomos, 14 TLS ali  APN 4, 
izdelan od 1970. do 1980. leta, lahko 
tudi v slabem stanju. Naslednje leto 
bom postal upokojenec in bi si rad pri-
pravil preizkušeno prevozno sredstvo. 
Pokličite na, tel.: 031/857-475 
 19003374

TEHNIKA
PRODAM

RAČUNALNIK PC, komlet z monitor-
jem Samsung, formatiran, cena 100 
EUR, tel.: 040/387-237 19003376

GRADBENI  
MATERIAL
KUPIM

ODKUPUJEMO kostanjeve drogo-
ve (za elektrogospodarstvo) dolžine 
9–11 m (tudi neobeljene), SES, d. o. 
o., Opekarska ul. 22, Maribor, tel.: 
041/865-596 19003303

KURIVO
PRODAM

DRVA, metrska ali razžagana, možnost 
dostave, tel.: 041/718-019  
 19003180

UMETNINE, NAKIT
PRODAM

TAPISERIJE izjemne tehnične, umetni-
ške, sporočilne in energijske vrednosti, 
tel.: 040/567-544  
 19003329

STARINE
KUPIM

ODLIKOVANJA, kovance, ure, slike, 
značke, srebrnino, luči, kipe in drugo, 
tel.: 030/670-770 19003356

STARINE: mizarski ponk, skrinje, 
razglednice, kipe in drobnarije, tel.: 
051/258-936 19003184

OBLAČILA IN 
OBUTEV
PRODAM

ČELADO, škornje, nahrbtnike, in sicer 
vse za starodobnike, tel.: 04/59-57-
583, 040/394-076 19003375

MEDICINSKI  
PRIPOMOČKI
BOLJŠA, DRAŽJA OČALA NA 
RECEPT! Vrednost vašega zele-
nega recepta podvojimo. Opti-
ka Aleksandra, Qlandia, pogoji na  
www.optika-aleksandra.si. Kličite brez-
plačno 080 1331 19002207

KMETIJSKI STROJI
KUPIM

TRAKTOR z vsemi priključki ali samo 
traktor, tel.: 031/525-793 
 19003372

PRIDELKI
PRODAM

BELI in rdeči jedilni krompir: sora in 
desire, gnojen s hlevskim gnojem, tel.: 
041/971-508 19003369

JEDILNI krompir, bel, arosa, tel.: 
041/938-376 19003365

VZREJNE ŽIVALI
PRODAM

BIKA simentalca, težkega 200 kg, tel.: 
068/607-942  
 19003366

ČB bikca, starega 14 dni, tel.: 
031/803-521 19003360

KOKOŠI – nesnice, jarkice, rjave in 
bele, pred nesnostjo. Pripeljemo na 
dom, Matej Bulovec, s.p., Mlakarjeva 
ul. 45, Šenčur, tel.: 041/710-113 
 19003183

KRAVO simentalko, četrtič brejo 9 me-
secev, tel.: 04/59-61-069, 040/613-
705 19003368

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 

ZAJKLE za pleme, stare 7 mesecev, 
liske in ovnačke, tel.: 031/275-186 
 19003358

KUPIM

5 TELIČK, težkih do 200 kg, tel.: 
041/316-617 19003363

NAJVEČJI ODKUPOVALEC živine za 
Avstrijo - Kogler. Plačilo v 3 dneh, eko 
plus. Oddamo v rejo pitance, bikce in 
teličke.  SREČNO NOVO LETO 2020. 
Kogler Franz A., d.o.o., Parmova 53, 
Ljubljana, tel.: 064/130-081 
 19003182

ZAMENJAM

BIKCA simentalca zamenjam za pra-
šiča, Andrej Bolka, Poženik 9, tel.: 
051/203-863 19003364

MENJAM bikca simentalca za prašiča, 
tel.: 051/203-863 19003371

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  
 19003181

SANACIJE, obnove dimnikov z inox 
cevmi, povrtavanje, rušenje, pozidava, 
montažni dimniki, dimniške kape. Ga-
rancija 10 let. Aleš Avsenek, d.o.o., 
Kranjska 2, Radovljica, tel.: 041/229-
246  
 19002256

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 
 19003179

IŠČEM

IŠČEMO mlajšo upokojenko za pomoč 
v gospodinjstvu pri družini v Domžalah. 
Stanovanje in hrana zagotovljena, dru-
go po dogovoru, tel.: 041/633-200  
 19003370

IZOBRAŽEVANJE
NUDIM

USPEŠNO pomagam na poti do zna-
nja pri MA, FI, KE, mehaniki in ter-
modinamiki. Revium, Damjana Žun, 
s.p., Spod nje Duplje 1e,  Duplje, tel.: 
051/606-228 19003373

RAZNO
PRODAM

OVČKE, 100% ovčja, eko volna, veli-
kost 7 x 6 in 6 x 5 cm, za jaslice, cena 
1 in 2 EUR, tel.: 040/232-490  
 19003316

ROKAVICE, električno grete, velikost 
XL, cirkular 1 F za žaganje drv, kovinski 
regal, tel.: 041/858-149  
 19003262

SNEŽNE verige Arktik 21, 215/75 
R17, 5, cena 30 EUR, tel.: 041/204-
056 19003359

www.gorenjskiglas.si
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Anketa

Janez Andrejc, Kranj:

Bilo je zelo zanimivo leto, ki 
sem ga preživel z najbližjimi. 
Bil sem na Maldivih in Filipi-
nih. Udeležil sem se številnih 
potapljaških akcij – in to so 
tisti dogodki, ki so vredni, da 
ostanejo v spominu. 

Jasna Dolžan Lesjak, Bled:

Leto 2019 si bom zapomnila 
po potovanjih in izzivih, do-
bila sem tudi novo službo, 
kar je največja sprememba. 
Zunanji družbeni in politični 
dogodki name ne vplivajo, 
zato je življenje lepše.

Sara Andrejc, Kranj:

Letos sem naredila potapljaš-
ki izpit in šla prvič v hladno 
Blejsko jezero, kar je bilo pra-
vo doživetje. Na splošno je 
bilo zelo uspešno leto in bi ga 
lahko ponovila, si pa želim, 
da bi bilo drugo še boljše.

Rok Praprotnik, Lesce:

Letos se ni zgodilo nič 
omembe vrednega. Želel bi 
si, da bi se kakšna spremem-
ba dogodila na ljubezenskem 
področju, da bi si našel dekle, 
se poročil in ustvaril družino, 
star sem namreč že dovolj. 

Maša Likosar

Leto se izteka in še nekaj dni 
nas loči od vstopa v novo 
desetletje 21. stoletja. Sode-
lavci Gorenjskega glasa si ga 
bomo nedvomno zapomnili 
pa zanimivih zgodbah, ki 
smo jih ustvarili in delili z 
našimi bralci. Po čem pa si 
bodo leto 2019 zapomnili 
sogovorniki? / Foto: Primož Pičulin

Leto 2019 je bilo 
spomina vredno 

Franc Šmon, Bled:

Letos sem hudo padel in naj-
večji uspeh je, da sem še ved-
no živ. Kupil sem si varovano 
stanovanje in se ravno prese-
lil. Leto si bom zapomnil po 
prevročem poletju in množič-
nem turizmu na Bledu.

vre men ska na po ved

PETEK SOBOTA NEDELJA
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4/12 oC

0/4 oC

-2/3 oC

-3/5 oC

6/12 oC

-1/4oC

-1/7 oC

-2/5 oC

-2/3 oC
0/6 oC

0/5 oC

-2/4 °C -5/3 °C-2/3 °C

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

info@g-glas.si

Danes bo pretežno oblačno. Jutri in v nedeljo bo večinoma 
sončno.

Ana Šubic

Kranj – Namesto ledenih jas-
lic, s katerimi je lanskega de-
cembra popestril kranjsko 
mestno jedro, je mojster obli-
kovanja ledu Miro Rismon-
do iz Valburge letos pred Pre-
šernovim gledališčem ustva-
ril tri ledene skulpture. V 
tamkajšnji pravljični gozdi-
ček z Božičkovim foto kotič-
kom in njegovimi sanmi je 

umestil še Božička (oz. nje-
govo glavo), jelena in škra-
ta. Ob skulpturah se je mož-
no tudi fotografirati, vendar 
ne gre odlašati predolgo, saj 
je njihova obstojnost odvisna 
od vremenskih razmer. 

Skulpture je ledni mojster 
oblikoval v začetku tega te-
dna, saj prej zaradi dežja in 
nič kaj zimskih temperatur 
to ni bilo možno. Na ploščad 
pred gledališčem je minuli 

ponedeljek pripeljal približ-
no štiri tone ledu in se ob po-
moči Roberta Jenkoleta, čla-
na ekipe, s katero se udele-
žujejo tudi tekmovanj v obli-
kovanju ledu, lotil dela. Pre-
den sta se lotila oblikovanja 
treh skulptur, sta morala 
125-kilogramske bloke ledu 
»zlepiti« skupaj. To sta sto-
rila tako, da sta jih pobrusi-
la, s čimer sta dosegla po-
polno prileganje, jih zalila 
z vodo in zamrznila. Sledilo 
je grobo oblikovanje skulp-
tur, naslednji dan pa je Ris-
mondo nadaljeval sam in se 

lotil še fine obdelave. »Ve-
čino dela sem opravil z mo-
torno žago, nekaj pa tudi z 
brusilko in dletom, s kate-
rim izklesam detajle,« je po-
jasnil mojster oblikovanja 
ledu, ki je bil med delom de-
ležen precejšnje pozornosti 
mimoidočih. 

Rismondo je še pojasnil, 
da so vse tri skulpture toliko 
kompaktne, da bi se mora-
le ohraniti do prvih januar-
skih dni, če le ne bo kakšne 
ekstremne otoplitve ali obil-
nega deževja, kakršno je bilo 
minuli konec tedna.

V Kranju ledene skulpture 
Pravljični gozdiček ob Prešernovem gledališču krasijo tudi ledene skulpture Božička, jelena in škrata.  
Z ogledom ne gre preveč odlašati, saj je njihova obstojnost odvisna od vremenskih razmer.  

Mojster oblikovanja ledu Miro Rismondo je že med 
izdelovanjem ledenih skulptur požel veliko zanimanja. 

Večino dela je Miro Rismondo opravil z motorno žago.
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Ana Šubic

Soriška planina – Lesen ho-
tel, ki so ga na Soriški plani-
ni začeli graditi pred dobri-
mi tremi leti, je minuli ko-
nec tedna odprl svoja vrata. 
Poimenovali so ga Penzion 
Lajnar, v njem pa je na voljo 
deset sob, v katerih lahko 
namestijo štirideset oseb, 
ter restavracija. »V zimski 
sezoni ciljamo na mlade 
družine, medtem ko bodo v 
ostalem delu leta gostje ra-
znovrstni in se bomo potru-
dili zadovoljiti prav vse,« je 
razložila direktorica Turi-
stičnega centra Soriška pla-
nina Polona Golija. Novi 
hotel, v katerega so vloži-
li okoli 1,3 milijona evrov, 
je tako kot njihovo gostišče 
Brunarica čez novoletne 

praznike povsem zaseden, 
je dodala. 

Včeraj so začeli tudi novo 
smučarsko sezono. Minulo 
nedeljo je po besedah direk-
torice zapadlo 15 centimetrov 
snega, obenem pa se trudijo 
še umetno zasneževati, ko-
likor jim dopuščajo tempe-
rature. Obratovati sta zače-
li otroška vlečnica Lucija in 
vlečnica Slatnik v dolini 700 
metrov. Danes, v petek, uva-
jajo še nočno sankanje, ki ga 
bodo omogočali vse dni do 31. 
decembra med 17. in 21. uro. 
Jutri bo nočno sankanje po-
pestril še obisk dedka Mra-
za, ki ga pričakujejo ob 18. 
uri, nato pa bo v gostišču Laj-
nar sledil še koncert praznič-
nih pesmi v izvedbi pevske-
ga zbora Grudnove Šmikle in 
godalnega kvinteta.

Na Soriški planini odprli 
penzion Lajnar
Včeraj je bil tudi začetek nove smučarske sezone.

V penzionu Lajnar lahko namestijo štirideset gostov. 
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Vilma Stanovnik

Kranj – Center za trajnostni 
razvoj podeželja Kranj bo 
danes, v noči s 27. na 28. de-
cember, pripravil brezplač-
ne nočne prevoze z avtobusi. 
Trasa nočnega avtobusa je 
Kranj–Šenčur– Preddvor–
Predoslje–Kokrica–Nak-
lo–Kranj. Odhod bo ob 1.30 
in 2.45 izpred Železniške 

postaje Kranj ter ob 1.35 in 
2.50 izpred Globusa. Na-
men akcije je zagotoviti var-
no in brezskrbno vrnitev za 
vse iz krajev v severni okoli-
ci Kranja, ki se bodo udeleži-
li katerega od številnih kul-
turnih dogodkov, slavij in 
zabav v Kranju. Prav tako s 
tem spodbujajo uporabo av-
tobusnega prometa in redno 
uvajanje nočnih prevozov. 

Brezplačni nočni prevozi


