
AKTUALNO

Božičnice  
večinoma višje
Uspešna gorenjska podjetja bodo 
tudi letos svoje zaposlene nagra-
dila z božičnico,  s trinajsto plačo 
ali z nagrado za uspešnost, kakor-
koli že poimenujejo dodatno iz-
plačilo iz naslova uspešnosti po-
slovanja.
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GORENJSKA

Predbožični  
zaplet v Cerkljah
Zadnja letošnja seja občinskega 
sveta v Cerkljah se je začela pra-
znično, s penino in dobrimi želja-
mi, končala pa se je precej klavr-
no. Opozicijski svetniki so sejo 
obstruirali, zataknilo se je pri pro-
računu za prihodnje leto.

8

SNOVANJA

Strip pove,  
če družba ni okej
Iztok Sitar je nekoliko poseben 
mož. Če ne bi bil poseben, najbrž 
ne bi risal stripov. S svoje delovne 
mize je v svet poslal že petnajst 
stripovskih albumov, ilustrira uč-
benike, riše karikature, se ukvarja 
s stripovsko teorijo ...

16, 17

GG+

Zmoreta tudi  
s cerebralno paralizo
Zakonca Ana in Andrej Mrak ima-
ta oba cerebralno paralizo, a kljub 
temu živita samostojno življenje. 
Ustvarila sta si družino, hodita v 
službo, napisala sta vsak svojo 
knjigo, Andrej je tudi zelo inovati-
ven.

26

VREME

Danes, jutri in v nedeljo 
bo po nižinah vztrajala 
megla ali nizka oblač-
nost, v višjih legah pa bo 
največ sonca v nedeljo. 

-3/3 °C
jutri: delno oblačno

70 let Gorenjski časnik od leta 1947
Prvi predhodnik tednika Gorenjec leta 1900
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Jože Košnjek

Veliko lepega je te dni na
pisanega in izrečenega o bo
žiču, velikem verskem in 
družinskem prazniku, ki 
ga kristjani, ki uporabljamo 
gregorijanski koledar, pra
znujemo v ponedeljek, kris
tjani, zlasti vzhodni pravo
slavne veroizpovedi, pa 7. ja
nuarja. Na dušo so mi pose
bej legle misli, ki sta jih pred 
letošnjim praznikom pove
dala dva škofa: katoliški nad
škof in metropolit Stanislav 
Zore in evangeličanski škof 
Geza Filo. Nadškof Zore je 
dejal, da ljudje potrebujemo 

upanje in odrešenje, ki naj 
nas iztrga iz krempljev težav, 
slabih misli in namenov. 
Greh in smrt ogrožata člo
vekovo ljubezen, pa je pred 
praznikom zapisal evange
ličanski škof Geza Filo. Vse 
lepo in slabo se namreč za
čenja v človekovem srcu: mir 
in vojna, ljubezen in sovraš
tvo, življenje in smrt. Pot v 
boljši svet je zato mogoča in 
znana, samo odločiti se mo
ramo zanjo, začenja pa se pri 
vsakem posamezniku.

V torek bomo praznova
li državni praznik samo
stojnosti in enotnosti. Se 
sploh zavedamo njegove 

pomembnosti? December 
leta 1990 je bil »božični do
godek« naše države z daljno
sežno vsebino. Pravzaprav je 
bil njen rojstni dan, ki smo 
ga sicer praznovali pol leta 
kasneje. Poskušajmo tudi 
danes ohranjati enotnost, 
v kateri si bomo skupaj pri
zadevali za iste cilje, vsak 
od nas pa bo v tej enotnosti 
smel ohraniti svojo svobodo, 
svojo čast in vrednote. 

Te misli naj bodo praznič
no voščilo Gorenjskega gla
sa naročnikom, bralcem 
in vsem Gorenjkam in Go
renjcem. Vsem vse dobro in 
srečno!

Božič je tudi praznik naše domovine
V ponedeljek bomo praznovali božič, za kristjane dan, ki simbolizira vero  
v življenje, v torek pa državni praznik samostojnosti in enotnosti,  
»božični dan« naše domovine Slovenije.

Jaslice s prikazom božičnega dogodka so simbol božiča in družine. Nikjer ne najdemo tako 
lepih in izvirnih kot prav v Sloveniji. / Foto: Gorazd Kavčič

Naslednja številka Gorenjskega glasa bo zaradi 
praznika izšla dan kasneje kot običajno, 

torej v sredo, 27. decembra.

Ana Šubic

Železniki – V Domelu iz Že
leznikov bo z novim letom 
prišlo do zamenjave v vod
stvu. Predsednico uprave 
Domel Holdinga Jožico Re
jec, ki se bo po dobrih enaj
stih letih na čelu podjetja 
upokojila, bo nasledil Ma
tjaž Čemažar, zadnjih de
set let direktor razvoja in ra
ziskav. »Nadaljevali bomo 
strategijo zmerne in narav
ne rasti podjetja z inovativ
nimi rešitvami s področja 
elektromotornih pogonov in 
komponent. Smo na global
nem trgu, samo dobre ino
vacije prepričajo naše kup
ce, da nas uvrščajo v nove 
izdelke,« pravi magister 

elektrotehnike, ki je v Dome
lu zaposlen od leta 1996. Bil 
je Domelov štipendist in je v 
tem podjetju dobil tudi prvo 
službo. Na mestu direktorja 

razvoja in raziskav ga bo za
menjal Janez Rihtaršič, se
daj vodja bazičnega razvoja. 

Tudi letošnje poslovno 
leto bo za Domel uspešno. 

Dosegli bodo 136 milijonov 
evrov prodaje, kar je osem 
odstotkov nad zastavljenim 
planom in 15 odstotkov nad 
lansko realizacijo. Močno 
so presegli tudi načrtovanih 
šest milijonov evrov dobič
ka, saj bodo po besedah Če
mažarja presegli magično 
mejo deset milijonov. »Za 
naprej ostajamo realni,« je 
dejal ter dodal, da prihodnje 
leto načrtujejo petodstotno 
rast in dobrih šest milijonov 
evrov dobička, predvsem za
radi uvajanja novih progra
mov, ki prvo leto običajno 
še niso profitabilni. Zanje je 
najpomembnejši trg Nem
čija, kjer realizirajo več kot 
dvajset odstotkov prodaje.

Vodstvo novo, strategija enaka
Vodenje Domela, ki je znova posloval rekordno, prevzema Matjaž Čemažar. Še naprej bodo skrbeli  
za inovativnost, ki jim edina zagotavlja stalno rast.

Matjaž Čemažar, novi predsednik uprave Domel Holdinga 
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Čebelar Janša znan  
po vsem svetu
Generalna skupščina Organizacije združenih 
narodov (OZN) je 20. maj, rojstni dan čebelarja 
Antona Janše z Breznice pri Žirovnici, razglasila za 
svetovni dan čebel. 45. stran
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izžrebanemu naročniku časopisa

Knjigo prejme JANEZ VOVK iz Podnarta.

KO TI ČEK ZA NA ROČ NI KE

Božične zvezdice z Big Bandom RTV Slovenija 
v SiTi Teatru

Kot vsako leto doslej bo Big Band RTV Slovenija tudi letos 
pripravil božično obarvan koncert, tokrat z mladimi, vzhaja-
jočimi zvezdami. K sodelovanju so povabili tri izjemno talen-
tirane, mnogim morda še neznane mlade pevke: Uršo Mihevc, 
Sašo Lešnjek in Simono Plut. Vsaka bo zablestela v svojem 
božično obarvanem stilu. Koncert bo v petek, 22. decembra 
2017, ob 20. uri v SiTi Teatru. Doživite svoj božično-glasbeni 
večer tudi vi. 

RTV Slovenija podarja trem naročnikom Gorenjskega glasa 
zgoščenke RTV Slovenija. V žrebu boste sodelovali, če boste 
pravilno odgovorili na vprašanje: Kako je ime dirigentu, ki bo 
dirigiral Big Bandu RTV Slovenija na koncertu Božične zvezdi-
ce? Odgovore s svojimi podatki pošljite do srede, 3. januarja 
2018, na naslov: Gorenjski glas, Bleiweisova 4, 4000 Kranj, 
ali na koticek@g-glas.si.

Saša Lešnjek

Simon Šubic

Kranj – »Ko ste se odloči-
li, da boste pisali o najinih 
sorodnikih, se s tem nisva 
mogla sprijazniti, ker jim 
najin uspeh že tako velikok-
rat predstavlja breme. Tako 
enostavno je: želiva si za-
sebnosti in do neke mere 
sva se sprijaznila, da je mid-
va ne bova imela več v polni 
meri. Ali je preveč, če si že-
liva to za svoje najbližje?« je 
Samo Login, skupaj z ženo 
Izo nekdanji lastnik Out-
fit7 in najpremožnejši Slo-
venec po izračunih revije 
Manager, razložil, zakaj sta 
zahtevala sodno prepoved 
objave prispevkov v Repor-
ter Magazinu in oddaji VV 
Faktor. Njunima uredni-
koma Silvestru Šurli in Bo-
janu Požarju je razloge za 
uporabo pravnih sredstev 
za zaščito zasebnosti obra-
zložil v pismu, ki ga je včeraj 
tudi javno objavil. »G. Šurla 
in g. Požar – tudi vidva ima-
ta družine, mame, otroke … 
Kako bi se vidva počutila, 

če bi nekdo začel poroča-
ti, kje se vaša žena nahaja 
ravno sedaj? Kam vaši ot-
roci hodijo v vrtec? Kako je 
ime vaši mami in kje stanu-
je? Pomislili bi na njihovo 
varnost in želeli bi si, da jih 
drugi – katerih v resnici vaši 
sorodniki res nič ne brigajo 
– pustijo pri miru. Samo to 
si želiva tudi midva za svoje 
sorodnike,« je zapisal in po-
udaril, da je zasebnost zanj 
in Izo zelo pomembna. 

»Vaš edini motiv je po 
vsej verjetnosti prodati več 
oglasnega prostora. Je to res 
vredno toliko, da ste priprav-
ljeni do neke mere zmanj-
šati svobodo in varnost dru-
gih ljudi? Dve sodnici meni-
ta, da je varnost vredna več. 
Vem, da je težje razmišlja-
ti o tem, ko gledate sorod-
nike drugih ljudi. Zato po-
mislite na svoje najbližje in 
kako bi se vi počutili v najini 
koži,« je Samo Login še na-
pisal v pismo Šurli in Požar-
ju ter dodal, da sta šla s svo-
jim raziskovalnim novinar-
stvom tokrat predaleč. 

Zasebnost za Loginova 
zelo pomembna

Danica Zavrl Žlebir

Kranj – Prvi državni zbor 
je nadomestil prejšnjo tri-
domno skupščino, zako-
nodajno telo med leti 1990 
in 1992. Predsednik skup-
ščine je bil gorenjski rojak 
dr. France Bučar, ki je kot 
najstarejši poslanec tudi vo-
dil konstitutivno sejo nove-
ga državnega zbora 23. de-
cembra 1992. Za predsedni-
ka je bil takrat izvoljen Her-
man Rigelnik.

Največ sedežev v parla-
mentu je na volitvah pre-
jela Liberalno-demokrat-
ska stranka (LDS), in sicer 
22, sledili so Slovenski kr-
ščanski demokrati (SKD) in 
Združena lista (ZL), ki so 
na začetku mandata sesta-
vile koalicijo s skupaj 51 se-
deži v parlamentu, 37 pos-
lanskih sedežev pa so prejele 
stranke opozicije: Slovenska 
nacionalna stranka (SNS), 
ki je z 12 sedeži v opoziciji 
prednjačila, Slovenska ljud-
ska stranka (SLS), Demo-
krati – Demokratska stranka 
(DS), Zeleni Slovenije (ZS) 
in Socialdemokratska stran-
ka Slovenije (SDSS). Sede-
že v parlamentu je torej do-
bilo osem političnih strank, 
poleg tega tudi predstavni-
ka narodnih skupnosti (ita-
lijanske in madžarske), ki 
jima poslanski mesti pripa-
data že po ustavi. Prvo man-
datno obdobje je zaznamo-
valo več sprememb, tako sta 
ob koncu mandatnega ob-
dobja koalicijo sestavljali le 
še dve stranki, LDS in SKD, 
na opozicijski strani je nas-
tala nova poslanska skupina 
Slovenska nacionalna desni-
ca (SND), več poslancev je 
prestopilo med poslanskimi 
skupinami, sredi mandata je 
odstopil predsednik držav-
nega zbora Herman Rigel-
nik in leta 1994 ga je nado-
mestil Jožef Školč. Novem-
bra 1996 se je mandat prve-
ga državnega zbora iztekel 
in po volitvah je delo nasto-
pil nov. 

Najmlajša poslanka

Kako se dela v prvem držav-
nem zboru spominjajo ta-
kratni poslanci, izvoljeni na 

Gorenjskem? Irena Oman iz 
Kranja je bila takrat s 25 leti 
najmlajša poslanka. A že dva 
tedna po potrditvi mandata 
je šla na porodniški dopust 
in njena Manca je bila »prvo 
parlamentarno dete«. Tako 
je bila v poslanskih letih raz-
peta med delom in materin-
stvom, kar je po njenih bese-
dah značilnost žensk v vseh 
poklicih. Opaža pa tudi, da je 
politika še vedno v domeni 
moških, čeprav ti dajejo pri-
ložnost tudi ženskam, a bolj 
s figo v žepu. Irena Oman 
je bila izvoljena kot članica 
stranke SNS. »Bombastič-
nih dvanajst,« se spominja 
in svoj pristanek na kandida-
turo ocenjuje kot pogumen, 
saj si ni predstavljala, da bo 
izvoljena. Pravi, da si danes 
najbrž ne bi upala, saj meni, 
da je poslansko delo zelo po-
membno in bi bili lahko kan-
didati malo bolj samokritič-
ni. »V prvem mandatu so 
bili še pristni odnosi, ne gle-
de na politično opcijo se je 
dalo marsikaj dogovoriti in 
vsak je držal besedo. Državni 
zbor je imel takrat večji ugled 
kot danes,« razmišlja nekda-
nja poslanka, ki se ne ukvarja 
več s politiko in je tudi ne po-
greša. Danes vodi svoj center 
pilatesa in aerobike.

V raznorodni koaliciji 

Ignac Polajnar je bil izvo-
ljen že v slovensko skupšči-
no, nato pa leta 1992 tudi v 
prvi državni zbor. Bil je član 
stranke SKD in je vodil tudi 

njeno poslansko skupino, 
tako da je imel precejšnjo od-
govornost. »Poslanski man-
dat prvega sklica državne-
ga zbora imam v lepem spo-
minu, čeprav je bilo pogos-
to zelo turbulentno, pred-
vsem zato, ker smo bili v zelo 
raznorodni koaliciji,« pravi 
nekdanji poslanec z Gorenj-
skega. »Tlakovali smo pot dr-
žavnega zbora za naslednje 
mandate. Moram pa pouda-
riti, da je takrat med nami 
vladalo spoštovanje, čeprav 
smo bili zelo različnih pogle-
dov. Danes opažam, da je ta-
kih odnosov vse manj, pa ne 
le v državnem zboru in poli-
tiki, pač pa tudi v okolju na-
sploh. Tudi družba je razde-
ljena podobno kot politika in 
imam občutek, da se razdva-
ja namenoma.« Ignac Polaj-
nar, danes član stranke NSi, 
naslednice SKD, po konča-
nem mandatu politike ni za-
pustil, profesionalni politik 
pa res ni bil več. Pozneje je 
delal v državni upravi in se 
z ministrstva za izobraževa-
nje pred dvema letoma upo-
kojil. Nostalgije za politiko 
ne čuti. »Opravili smo delo, 
ki je bilo potrebno. Morda 
bi kakšno takratno odločitev 
kot vodja poslanske skupine 
danes sprejel drugače,« skle-
ne Polajnar.

Poslansko delo velika 
sprememba

Poslanec prvega sklica 
je bil tudi kranjski zdrav-
nik Dušan Bavdek, ki je bil 

izvoljen kot kandidat Zdru-
žene liste socialnih demo-
kratov. »Spomini na to ob-
dobje so lepi. Glede na delo, 
ki sem ga prej opravljal, pa je 
bilo poslansko zame velika 
sprememba. Poslanci smo 
sprejemali vse pomembne 
zakone, o njih razpravlja-
li v poslanskih skupinah 
(našo je vodil Miran Potrč) 
in na razpravo, kjer smo se 
potem dogovorili o glasova-
nju, se je vsak s svojega pod-
ročja temeljito pri pravil. Jaz 
sem sodeloval v odborih za 
mednarodne odnose, šol-
stvo in zdravstvo,« se spom-
ni Dušan Bavdek, za katere-
ga je bilo delo v politiki ve-
lika sprememba, a tudi dra-
gocena izkušnja. Odnosi v 
državnem zboru so bili dru-
gačni kot danes, manj je bilo 
medstrankarskega »spo-
tikanja«, več sodelovanja, 
stranke so tekmovale pred-
vsem v tem, katera bo pri-
spevala boljše amandma-
je k zakonodaji. Stiki z nek-
danjimi poslanskimi kole-
gi prvega sklica se niso pre-
trgali, pravi sogovornik, ta-
kratni predsednik jih občas-
no skliče, odnosi med njimi 
pa so še vedno prisrčni. Du-
šan Bavdek, ki ga je politika 
sicer zanimala, se je po pos-
lanskem mandatu vrnil k 
svoji prvi življenjski izbiri, 
medicini. »In ni mi žal,« za-
trjuje sedaj že leto dni upo-
kojeni zdravnik, ki je zad-
njih deset let delal v zaseb-
ni praksi.    

Včasih je bilo več spoštovanja
Državni zbor letos praznuje petindvajset let. Prva konstitutivna seja je bila 23. decembra 1992. Pred 
jutrišnjo obletnico danes poteka slavnostna seja državnega zbora mandata 2014–2018.

Državni zbor v enem od dosedanjih sedmih sklicev /Foto: Arhiv GG

Preddvor – Na božič, 25. decembra, bodo ob 16. uri v jezero 
Črnava v Preddvoru potopili božično drevesce. Gre za tradi-
cionalno praznično prireditev, ki jo organizira Turistično dru-
štvo Preddvor v sodelovanju z domačo občino in Potapljaškim 
klubom Som Gasilsko reševalne službe Kranj. Ob tem bodo 
uprizorili domačinom dobro znano pripovedko o Hudičkovem 
borštu na Zaplati po scenariju in režiji Jožeta Ekarja. Zgodba 
se razplete tako, da hudič odnese boršt proti goram, medtem 
pa pri Svetem Jakobu zazvoni in hudič izpusti gozd na sredo 
Zaplate. Pri tem se izgubita dve drevesci. Eno smrečico je 
našel, kaj se zgodi z drugo, pa bo jasno na božični uprizoritvi. 

Potopili bodo božično drevesce

Kamniška Bistrica – Tudi letos bo v Kamniški Bistrici, v kapeli 
Lurške Matere božje, potekala polnočnica, na katero se bo zno-
va mogoče pripeljati s posebnim avtobusom, saj bo iz Kamnika 
proti Kamniški Bistrici organiziran poseben avtobusni prevoz. 
Avtobus bo z glavne avtobusne postaje v Kamniku krenil ob 
21. uri. Prav tako bo polnočnica tudi v kapelici Marije Snežne v 
pastirskem naselju na Veliki planini, ki se je vsako leto udeleži 
množica vernikov in pohodnikov. Sveto mašo bo daroval župnik 
Anton Prijatelj. Planinski domovi na planini bodo to noč odprti 
do jutranjih ur. K polnočnici na Veliko planino se lahko odpravite 
peš ali pa z nihalko, ki bo obratovala domala celo noč.

Polnočnica v Kamniški Bistrici in na Veliki planini
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od začetka naslednjega obračunskega obdobja / Oglasne storitve: po ceniku; oglasno trženje: 
tel.: 04/201 42 48.

Če bi letos morali izbra-
ti teden, ki je najbolj 
zaznamoval dogajanje 

v gorenjskem bančništvu in 
hranilništvu, bi brez oklevanja 
izbrali minuli teden. Uprav-
ni odbor Save, ki je največja 
lastnica Gorenjske banke in 
vodilna v konzorciju za pro-
dajo večinskega paketa ban-
čnih delnic, je namreč v sredo 
oblikoval dokončno pogodbo 
za prodajo delnic. Tedaj se je v 
javnosti še ugibalo, ali je izbra-
ni kupec srbska AIK Banka, a 
ko je v soboto ta javno napove-
dala objavo ponudbe za odkup 
še preostalih delnic, ni bilo več 
nobenega dvoma: Gorenjska 
banka, nekdanji gorenjski po-
nos in tudi hrbtenica gorenj-
skega gospodarstva, prehaja v 
srbske roke. Medtem ko je pred 
petnajstimi, šestnajstimi leti 
belgijski pivovarski velikan In-
terbrew z namero o prevzemu 
Pivovarne Union razplamtel v 
Sloveniji žolčno razpravo o tu-
jem lastništvu in nacionalnem 
interesu, tokrat, ob prevzema-
nju Gorenjske banke, v javnosti 
vsaj doslej ni bilo slišati nobe-
nih pomislekov in vprašanj. 
Zakaj? Slovenija je namreč 
v času od Interbrewa do AIK 
Banke prehodila pot, na kateri 
se je zgodilo marsikaj: nacio-
nalni interes je izpuhtel v spoz-
nanje, da je ne glede na poreklo 
lastništva najpomembnejše, 
da podjetje dobro posluje in da 
delavci dobivajo plače; številni 

menedžerski odkupi, v katerih 
so sodelovali domači poslovne-
ži, so klavrno propadli, v krizi 
pa so se tuji lastniki marsikje 
izkazali kot rešitelji za doma-
ča podjetja. Tudi v Gorenjsko 
banko je vstopil tuji lastnik v 
času velike bančne krize, ko je 
banka morala kapitalski pri-
manjkljaj zakrpati z dokapi-
talizacijo.

Če je Gorenjska banka mi-
nuli teden dokončno odprla 
vrata tujemu lastniku, so del-
ničarji Hranilnice Lon na če-
trtkovi skupščini preoblikovali 
prednostne delnice v navadne 
in s tem olajšali upravi izvedbo 
dokapitalizacij, ki jih bo hra-
nilnica v prihodnje potrebovala 
za širitev obsega poslovanja in 
tudi za zapolnitev kapitalske 
luknje, ki jo je povzročila grad-
nja nove poslovne stavbe. Do-
kapitalizacije so že doslej pre-
cej spremenile lastniško podobo 
hranilnice, v prihodnje jo bodo 
verjetno še bolj. Od (novih) la-
stnikov bo tudi najbolj odvisno, 
ali bosta obe gorenjski denarni 
ustanovi, ki sta že za slovenske 
razmere dokaj majhni – Go-
renjska banka s 4,09-odstot-
nim deležem bilančne vsote 
(ob koncu leta 2016) in Hra-
nilnica Lon z 0,69-odstotnim 
–, ohranili samostojnost ali 
bosta »podlegli« koncentraciji, 
v okviru katere se je v Sloveniji 
število poslovnih bank v zad-
njih desetih letih že zmanjšalo 
s štiriindvajset na petnajst.

Teden gorenjskega 
bančništva

KOMENTAR
Cveto Zaplotnik

Simon Šubic

Kranj – Od letos sicer ve-
lja, da je nagrada za poslov-
no uspešnost lahko izvzeta 
iz dohodninske osnove (še 
vedno pa se plačajo prispev-
ki za socialno varnost v viši-
ni 22 odstotkov) pod pogo-
jem, da jo podjetje izplača 
vsem zaposlenim enkrat na 
leto, njeno izplačevanje pa je 
urejeno z internim pravilni-
kom. To možnost, zaradi ka-
tere se zviša tudi neto znesek 
izplačila, ki ga prejme za-
posleni, so v nekaterih pod-
jetjih izkoristili že pri izpla-
čilu lanske božičnice, saj so 
jo delavcem namesto de-
cembra izplačali šele janu-
arja, z januarskimi izplačili 
pa bodo zdaj v teh podjetjih 
morali tudi nadaljevati. Vse 
druge oblike nagrad pa so še 
vedno tudi obdavčene.

Letos so največ pozornos-
ti javnosti glede izplačila 
božičnice poželi v domžal-
skem Heliosu, kjer so name-
ravali izplačati 200 oz. 350 
evrov bruto božičnice (glede 
na višino plače), a je prejšnji 
teden prišlo med zaposleni-
mi do spontane stavke, po 
kateri so z vodstvom podje-
tja sklenili dogovor, da je le-
tošnja božičnica sestavlje-
na iz fiksnega dela v višini 
300 oziroma 500 evrov (viš-
ji znesek prejmejo zaposleni 
z osnovno bruto plačo nižjo 
od 1500 evrov) in variabilne-
ga dela v višini 1,5 odstotka 
letne plače zaposlenega.

Podobne stavke zagoto-
vo ni pričakovati v škofjelo-
škem podjetju LTH Castin-
gs, kjer letošnja nagrada iz 
naslova uspešnosti poslova-
nja znaša 3.000 evrov bruto 

na zaposlenega (lani 2800 
evrov), ki jo bodo izplačali 
v več delih, zadnji del davč-
no ugodneje takoj po novem 
letu. Zadovoljni so zagotovo 
tudi zaposleni v železnikar-
skem podjetju Domel, kjer 
so konec novembra izplačali 
400 evrov božičnice, januar-
ja pa sledi še nagrada za us-
pešnost v višini 100 odstot-
kov povprečne plače v Slove-
niji (lani 70 odstotkov), kar 
znaša okoli 1600 evrov bru-
to. Tudi v sosednjem Niku 
so letos božičnico povišali. 
Zaposleni lahko prejme do 
1000 evrov bruto (lani naj-
več 700 evrov), višina pa je 
odvisna od več kriterijev. V 
začetku decembra so nagra-
do za poslovno uspešnost v 
višini 1200 evrov bruto (lani 
1000 evrov) izplačali tudi 
vsem zaposlenim v letališki 
družbi Fraport Slovenija.

V farmacevtski družbi 

Lek, članici skupine San-
doz, ki ima svoj obrat tudi v 
Mengšu, so božičnico ena-
ko kot lani izplačali vsem re-
dno zaposlenim in zaposle-
nim prek agencije ob no-
vembrski plači, in sicer v vi-
šini 1300 evrov bruto za vse, 
v variabilnem delu pa je bila 
odvisna od višine plače. Nag-
rado za poslovno uspešnost 
bodo izplačali tudi v Skupi-
ni SIJ. Letošnja, izplačali jo 
bodo danes, bo znatno viš-
ja od lanske, so pojasnili, v 
posameznih družbah znot-
raj skupine pa se bo glede na 
njihov poslovni rezultat gi-
bala od 515 do 750 evrov bru-
to – v SIJ Acroni 700 evrov, 
SIJ SUZ 600 evrov in SIJ 
Elektrode Jesenice 515 evrov. 
Že med letom sicer zaposle-
nim izplačujejo tudi kvartal-
ne nagrade, so še dodali.

V Elektru Gorenjska 
bodo zaposlenim ta mesec 

izplačali nagrado v višini 
700 evrov bruto, v Iskra Me-
hanizmih iz Lipnice so z no-
vembrskimi plačami po-
leg božičnice v znesku 380 
evrov (lani 360 evrov) izpla-
čali tudi nagrade za bolniške 
neizostanke do največ 260 
evrov. V kranjski družbi Go-
odyear Dunlop Sava Tires so 
nagrado za poslovno uspeš-
nost v višini 350 evrov bru-
to izplačali že pri novem-
brski plači, zaposleni v pro-
izvodnji pa so prejeli še do-
datno stimulacijo v višini 
150 evrov bruto. Zaposleni 
v kranjskem Iskraemecu so 
nagrado za uspešnost v viši-
ni 200 evrov bruto že prejeli 
ob decembrski plači. 

V LIP Bled in LIP Bohinj 
višina božičnice še ni do-
končno določena, naj pa 
bi se na Bledu gibala okoli 
300 evrov, v Bohinju pa 400 
evrov. Izplačali jo bodo 9. ja-
nuarja. Tudi v šenčurskem 
Euro Plusu, krovnem podje-
tju skupine NiceLabel, bodo, 
kot je že tradicija, izplača-
li trinajsto plačo, in sicer ja-
nuarja, njena višina pa še ni 
določena, so pojasnili. Tri-
najsto plačo, na katero vpli-
va delovna uspešnost, bodo 
prejeli tudi zaposleni v škof-
jeloškem podjetju Knauf In-
sulation. Večji del jo izpla-
čajo ob koncu leta, drugi del 
pa po zaključku poslovnega 
leta – običajno v marcu – gle-
de na uspešnost poslovanja. 
Zaposleni prejmejo tudi bo-
žičnico v obliki darilnega pa-
keta ob koncu leta.

V Iskratelu pa letos božič-
nice ne bodo izplačevali, saj 
so se dogovorili za druga-
čen način nagrajevanja za-
poslenih.

Božičnice večinoma višje
V LTH Castings bodo letos zaposlenim izplačali tri tisoč evrov bruto božičnice oz. nagrade za 
uspešnost, v Domelu pa tisoč evrov manj. In kakšne so božičnice v drugih gorenjskih podjetjih? 

V večini podjetij, ki so odgovorila na naša vprašanja, bo 
letošnja božičnica višja od lanske. / Foto: Tina Dokl

Cveto Zaplotnik

Kranj – V božično-novole-
tnem času številni za okra-
ševanje hiš, stanovanj, po-
slovnih prostorov in javnih 
površin uporabljajo tudi ok-
rasna gozdna drevesca, naj-
pogosteje drevesca smre-
ke, bolj poredko pa jelke in 
bora. Za lastnike gozdov je 
to tudi poslovna priložnost, 
vendar morajo pri tem spo-
štovati pravila, ki jih določa 
Zavod za gozdove Sloveni-
je. Vsa drevesca morajo biti 
med prevozom in prodajo 
označena z nalepko, letos 
je ta vijolične barve, na njej 

pa je zapisana tudi letnica 
2017. Manjše število nalepk 
(do 25) lahko lastniki prido-
bijo brezplačno, za vsako na-
daljnjo pa morajo odšteti 27 
centov. Brez tovrstne nalep-
ke so lahko na tržišču le ok-
rasna drevesca iz uvoza, ok-
rasna drevesca v lončkih in 
drevesca drevesnih vrst, ki 

ne sodijo med domače vrste 
(omorike, srebrne smre-
ke, kavkaške jelke itd.), ven-
dar morajo prodajalci iz-
vor teh drevesc dokazovati z 
ustreznim dokumentom.

Zavod za gozdove izda la-
stnikom gozdov ob izročit-
vi nalepk tudi odločbo, s 
katero določi usmeritve in 

pogoje za posek okrasnih 
drevesc. Lastniki gozdov jih 
večinoma sekajo na kmetij-
skih površinah, ki se zaraš-
čajo, na površinah pod dalj-
novodi, na cestnih brežinah 
in v namenskih nasadih na 
kmetijskih površinah, lah-
ko pa jih pridobijo tudi pri 
redčenju pregostega mlade-
ga gozda.

Omejitve veljajo tudi pri 
nabiranju maha, brez kate-
rega si je težko zamisliti po-
stavitev jaslic. Dovoljeno ga 
je nabrati največ dva kilogra-
ma, pri tem pa je dopustno 
odvzeti na eni površini naj-
več petino vsega mahu.

Okrasna drevesca z vijolično nalepko
Okrasna drevesca morajo biti med prevozom in prodajo označena z nalepko vijolične barve.

Zavod za gozdove spodbuja nakup naravnih, v 
Sloveniji vzgojenih in posekanih okrasnih drevesc, 
vendar pri tem ugotavlja, da se uporaba tovrstnih 
drevesc za okraševanje še vedno zmanjšuje. Letos naj 
bi lastnikom gozdov in nasadov izdali približno 27 
tisoč nalepk, še pred petimi leti pa so jih tretjino več.
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Kranjska Gora, Bled, Bohinj 
– Tik pred začetkom božič-
no-novoletnih praznikov je 
večina največjih gorenjskih 
turističnih središč že pol-
nih, potrjujejo tako v Kranj-
ski Gori kot na Bledu in v 
Bohinju. »Kot kažejo trenu-
tni podatki, smo za prazni-
ke v Kranjski Gori že 95-od-
stotno zasedeni, če se ozre-
mo naprej v prvo polovico ja-
nuarja, pa zasedenost naših 
nastanitvenih kapacitet oce-
njujemo na 85-odstotno,« je 
povedal direktor Turizma 
Kranjska Gora Blaž Veber. 
Med prazniki bodo v Zgor-
njesavski dolini tako kot v 
zadnjih nekaj letih prevlado-
vali domači gostje in gostje 
iz Italije, za njimi pridejo 
Angleži in Avstrijci, po tret-
jem januarju pa Hrvati in 
Srbi, ki imajo v tem obdobju 
že zimske počitnice. »Obi-
čajno se število gostov po de-
setem januarju zniža, zato 
za tisto obdobje v zadnjem 
času pripravljamo številne 
večje prireditve, kot so sve-
tovni pokal v teku na smu-
čeh, tekmovanje smučarjev 
invalidov, ledeno klasiko v 
Jasni, t. i. Snow Day in po-
dobno,« je še povedal Veber.

Veseli so tudi dnevnih go-
stov, predvsem so to Sloven-
ci in Italijani, njihovo število 

pa je seveda odvisno od vre-
menskih razmer. Letos je 
Kranjska Gora še posebej 
privlačna zaradi zelo dobro 
urejenih smučišč z obilico 
zelo kvalitetnega naravnega 
in kompaktnega snega, je še 
povedal Veber.

V Bohinju največ gostov 
tradicionalno pričakujejo po 
božiču oziroma po 27. de-
cembru, je povedal direk-
tor Turizma Bohinj Klemen 

Langus. »Kot kaže, se lahko 
med prazniki nadejamo ve-
likega obiska, tudi zato, ker 
obratujejo letos s snegom 
bogata smučišča Vogel, So-
riška planina in Rudno po-
lje. V dolini obratuje drsa-
lišče, na Pokljuki so urejene 
tekaške steze. V teh dneh je 
na smučišča začel vozit tudi 
brezplačni smučarski av-
tobus, za goste pa priprav-
ljamo tudi pester program 

kulturnih in zabavnih prire-
ditev. Naše goste tudi prek 
zimske kartice Gost Bohi-
nja spodbujamo k tako ime-
novani mehki mobilnosti, 
to je, da po Bohinju potuje-
jo z javnim prevozom, brez 
avtomobilov. Spodbujamo 
jih tudi, da v času bivanja pri 
nas obiščejo še druge kraje, 
najprej seveda bližnji Bled.«

Tudi na Bledu bodo med 
prazniki tradicionalno 

dobro zasedeni. »Kapaci-
tete v hotelih so tako re-
koč polne, gostje pa priha-
jajo predvsem iz sosednjih 
držav,« je povedala Roma-
na Purkart s Turizma Bled. 
»Naši tradicionalni gostje 
so seveda tudi Angleži, kar 
nekaj turistov pa prihaja 
tudi iz bolj oddaljenih de-
žel.« Zlasti ob koncih tedna 
in v prazničnih dneh priča-
kujejo tudi številne dnevne 
obiskovalce, predvsem iz 
Slovenije in Italije.

Tako dnevnim obiskoval-
cem kot gostom, ki v desti-
naciji ostajajo dlje časa, je 
namenjen pester program 
zabavnih in kulturnih prire-
ditev. »Pripravljamo kar tri 
silvestrovanja na prostem, 
od petka naprej in vse do 2. 
januarja bomo v Zdravili-
škem parku vsak dan prip-
ravili koncert, med večji-
mi dogodki pa naj omenim 
še Legendo o potopljenem 
zvonu 25. decembra in Krog 
prijateljstva 30. decembra,« 
je še povedala Purkartova. 
Kot pravi, so na Straži spet 
začeli z zasneževanjem, saj 
se je voda v Blejskem jezeru 
po otoplitvah prejšnji teden 
zdaj spet ohladila na pri-
mernih šest stopinj. Kdaj 
natančno bo smučišče za-
čelo obratovati, pa je seve-
da odvisno od vremenskih 
razmer. 

Turistična središča za praznike polna
V teh dneh se hotelske kapacitete v vseh velikih turističnih središčih na Gorenjskem pospešeno polnijo. Med prazniki bodo 
tako rekoč stoodstotno zasedeni tako v Kranjski Gori kot na Bledu in v Bohinju; povsod tako za hotelske goste kot za dnevne 
obiskovalce in domačine pripravljajo pester praznični program.

Gorenjska turistična središča se v teh dneh pospešeno polnijo. Za praznike bo povsod zelo 
živahno. /Foto: Gorazd Kavčič

Danica Zavrl Žlebir

Škofja Loka – V bivalni eno-
ti Varstveno delovnega cen-
tra Kranj v Škofji Loki so 
tudi letos gostili mešani 
pevski zbor Vrelec, ki deluje 
v Društvu upokojencev Ško-
fja Loka, vodi ga Nada Krajn-
čan. »Naši dobrosrčni prija-
telji so nam poklonili prele-
pe trenutke in z izborom pe-
smi pričarali pravo božič-
no vzdušje. Nastop pevske-
ga zbora je popestril go spod 
Andrej, ki je program pove-
zoval in povedal tudi nekaj 

vicev, ki jih tako obožujemo. 
Z obiskom nas je vse prese-
netil tudi naš dolgoletni pri-
jatelj Janez Triler, član Slo-
venskega okteta, ki nam je za-
igral na harmoniko in s svo-
jim prelepim tenorjem za-
pel pesmi različnih zvrsti. To 
popoldne je bilo prav za vse 
prisotne neprecenljivo. Pri-
neslo je veliko lepih sloven-
skih pesmi, čudovite glasbe, 
plesa, ganljivih trenutkov in 
druženja s prijatelji. Vse, kar 
je tako pomembno za sre-
čo,« sporoča Martina Cvek iz 
bivalne enote.

V veseli december  
s slovensko pesmijo

Stanovalcem bivalne enote VDC so zapeli člani pevskega 
zbora Vrelec.

Vodice – Potem ko so v Vo-
dicah dolgo čakali na prav-
nomočnost odločbe o novi 
razdelitvi kmetijskih zemljišč 
v komasacijskem območju, je 
ta vendarle postala pravno-
močna konec avgusta. Sredi 
novembra je geodetska upra-
va nove parcele že vključila v 
zemljiški kataster. Kot sporo-
čajo na vodiški občinski upra-
vi, pa naj bi še ta mesec lju-
bljanska upravna enota začela 
z vpisovanjem novega stanja 
v zemljiško knjigo. V Vodicah 
so se konec novembra prijavili 
tudi na razpis ministrstva za 
kmetijstvo, gozdarstvo in pre-
hrano za pridobitev sredstev 
za izvedbo agromelioracijskih 
del. Ob uspešnem kandidi-
ranju na razpisu bi izvedba 
agromelioracije na komasa-
cijskem območju sledila v 
prihodnjem letu.

Agromelioracija 
predvidoma drugo leto

Komenda – Komendski sve-
tniki so pot ob hipodromu 
poimenovali po zaslužnem 
članu in prvemu predsedniku 
Konjeniškega kluba Komen-
da ter nekdanjem predsedni-
ku Krajevne skupnosti Ko-
menda Janku Juhantu. Ideja 
je zorela že več let, ker pa je 
bila večina prejšnjih predlo-
gov povezana s stroški, do re-
alizacije ni prišlo. Ker na poti 
ob hipodromu ni objektov pa 
stroškov preimenovanja ne 
bo. Pot, ki poteka od Glavar-
jeve ceste med hipodromom 
in tribunami in se konča pred 
mostom čez Knežji potok se 
bo tako odslej imenovala Ju-
hantova pot.

Pot poimenovali po 
članu kluba



5Gorenjski glas
petek, 22. decembra 2017 info@g-glas.si

Megales – vaš partner pri odkupu, poseku in prevozu lesa.

   Odkupujemo hlodovino smreke,  
jelke in macesna ter celulozni les. 
Brez časovnih omejitev  
odkupujemo bukove goli, goli  
drugih trdih in mehkih listavcev.

   Izvajamo sečnjo in spravilo lesa  
z gozdarsko žičnico.

   Ugodne cene in dobri  
plačilni pogoji.

Strahinj 120 - NAKLO, tel.: 04/25 76 440, gsm: 051/357 356

25 let

  

Cveto Zaplotnik

Žirovnica – Generalna skup-
ščina OZN je v sredo na ple-
narnem zasedanju v New 
Yorku soglasno sprejela re-
solucijo, s katero je 20. maj, 
rojstni dan čebelarja Anto-
na Janše, razglasila za sve-
tovni dan čebel. Delegaci-
jo, ki je zastopala Slovenijo 
na razglasitvi, je vodil mini-
ster za kmetijstvo, gozdar-
stvo in prehrano Dejan Ži-
dan, v njej pa je bil tudi Bo-
štjan Noč, čebelar s Sela pri 
Žirovnici in predsednik Če-
belarske zveze Slovenije, ki 
je tudi dal pobudo za razgla-
sitev svetovnega dne čebel. 
»Vsak človek na tem plane-
tu si zasluži imeti vsak dan 
hrano, vsak dan jo moramo 
pridelati več in vsak dan je 
več hrane odvisne od opra-
ševalcev, na prvem mestu 
od medonosnih čebel. Go-
voriti o zmanjšanju svetov-
ne lakote brez zagotavljanja 
pogojev za obstoj čebel in 

drugih opraševalcev je me-
tanje peska v oči,« je dejal 
Boštjan Noč, ki pričakuje, 
da 20. maj ne bo samo sve-
tovni dan čebel, ampak tudi 
gibanje za zeleni planet, za 

zagotavljanje hrane po vsem 
svetu in pogojev za preži-
vetje čebel ... Študije kaže-
jo, da se populacije čebel in 
drugih opraševalcev zara-
di intenzivnega kmetijstva, 

široke uporabe pesticidov, 
onesnaževanja z odpad-
ki, podnebnih sprememb, 
pojavljanja novih bolez-
ni in škodljivcev ter krče-
nja življenjskega prostora 
opraševalcev pomembno 
zmanjšujejo. Slovenija je 
po čebelarstvu lahko marsi-
komu na svetu za zgled, saj 
je kot prva država v Evrop-
ski uniji zakonsko zaščitila 
svoje čebele in med prvimi 
v Evropski uniji prepoveda-
la uporabo nekaterih čebe-
lam škodljivih pesticidov. 
Po številu čebelarjev na pre-
bivalca se uvršča v svetovni 
vrh, avtohtona kranjska siv-
ka pa je tudi del slovenske 
narodne identitete.

Čebelar Anton Janša 
(1734–1773), začetnik sodob-
nega čebelarstva, ki ga je ce-
sarica Marija Terezija ime-
novala za stalnega učite-
lja v novi šoli za čebelarstvo 
na Dunaju, je z razglasitvijo 
svetovnega dne čebel postal 
znan po vsem svetu, na to pa 

so ponosni tudi v žirovniški 
občini, kjer se že pripravljajo 
na praznovanje prvega sve-
tovnega dne čebel maja pri-
hodnje leto in kjer pričaku-
jejo tudi porast čebelarske-
ga turizma. Najprej so načr-
tovali, da bodo do takrat že 
uredili čebelji park medo-
vitih rastlin in spremljajoči 
objekt, v katerem bi interak-
tivno prikazovali življenje 
čebel ter delo čebelarjev, a 
bodo gradnjo kljub pravno-
močnemu gradbenemu do-
voljenju lahko začeli šele po 
tem, ko bodo dobili odloč-
bo o pridobitvi nepovratnih 
sredstev iz razpisa Lokalne 
akcije skupine za razvoj po-
deželja Gorenjska košari-
ca. V okviru priprav na pra-
znovanje prvega svetovnega 
dne čebel so pred nedavnim 
na Breznici tudi celovito ob-
novili Janšev čebelnjak, ki 
je eden najbolj prepoznav-
nih elementov bogate čebe-
larske dediščine na Sloven-
skem. 

Čebelar Janša znan po vsem svetu
Generalna skupščina Organizacije združenih narodov (OZN) je 20. maj, rojstni dan čebelarja Antona Janše z Breznice pri 
Žirovnici, razglasila za svetovni dan čebel. 

Predsednik čebelarske zveze Boštjan Noč je bil pobudnik za 
razglasitev svetovnega dneva čebel.

Medvode – Na travniku 
za vrtcem, šolo in športno 
dvorano na Svetju v Med-
vodah potekajo arheološke 
raziskave terena za potrebe 
priprave projektne dokumen-
tacije za načrtovano obnovo 
šolskega športnega igrišča. 
Arheologi so že končali ge-
oradarsko raziskavo, ki ji 
sledi magnetna raziskava. 
Na Svetju je bila leta 2007 
odkrita naselbina iz obdobja 
srednje in pozne bronaste 
dobe (1600–1000 pr. n. št.). 
Veliko razsežnost naselbine 
iz tega časa so potrdile pred-
hodne arheološke raziskave, 
izvedene v letih 2009 in 2010 
zahodno od zdravstvenega 
doma in leta 2015 v bližini vrt-
ca, ko so arheologi ponovno 
potrdili arheološki potencial 
tega najdišča. Pričakovano 
so odkrili sledove prazgodo-
vinske poselitve. 

Na delu znova 
arheologi

Jasna Paladin

Kamnik – Računsko sodiš-
če je revidiralo poslovanje 
stranke Lista Marjana Šarca 
za leto 2016 in izdalo mne-
nje s pridržkom. V njem 
ugotavljajo, da je stranka 
v vseh pomembnih pogle-
dih poslovala v skladu z za-
konom o političnih stran-
kah in zakonom o volilni in 
referendumski kampanji, 
ugotovili pa so dve manjši 

nepravilnosti. Stranka pri-
spevkov pravnih oseb, ki jih 
je pridobila v nasprotju z za-
konom o političnih stran-
kah, ni nakazala v humani-
tarne namene v skladu z do-
ločili zakona, ki ureja huma-
nitarne organizacije. Poleg 
tega je imela v registru čla-
nov stranke vpisano tudi fi-
zično osebo, ki je tuja drža-
vljanka. 

»Prejeli smo donacijo v 
višini 167,31 evra in bi jo 

morali nakazati v dobrodel-
ne namene, saj od pravnih 
oseb donacij ne sme biti. 
Šlo je za popust, a bi mora-
li plačati polno ceno. Denar 
v znesku 167,31 evra smo na-
kazali Slovenskemu društvu 
Hospic,« je pojasnil Marjan 
Šarec. Rešili so tudi drugo 
nepravilnost, saj so na ko-
respondenčni seji izvršne-
ga odbora stranke izglasova-
li izključitev tuje državljan-
ke iz registra članov.

Listi Marjana Šarca  
mnenje s pridržkom

Rupa – Danes, v petek, bo ob 
13. uri na domačiji Franca Ur-
banca na Rupi 15 spominska 
slovesnost. Odkrili bodo spo-
minsko ploščo na lokaciji, kjer 
je bilo v letu 1991 tajno skladi-
šče orožja in streliva Teritori-
alne obrambe Kranj.

Odkrili bodo ploščo

Vsem občankam in občanom  
ter prijateljem Bleda  
želim vesele božične praznike  
in srečno novo leto, polno optimizma.

Janez FaJFar, župan Občine bled  
skupaJ s sOdelavci in Občinskim svetOm

Občina bled
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Skupaj združimo
novoletne želje tako,

da bo vse Ëisto
in nam bo lepo.

SreËno 2018

www.komunala-kranj.si

GG102-1045/17

AUTO M, Lesce, d.o.o.
Finžgarjeva 5a, 4248 Lesce

PE Bled, Za Potokom 7a,
tel.: 04 576 76 80

www.autom.si

Srečno in varno vožnjo  
v letu 2018 

vam želi kolektiv  
Auto M.

 

Avtovleka: 041 620 143
• BHS hitri servis
• Vulkanizerstvo

• Kleparstvo
• Prodaja in montaža 
zimskih avtoplaščev 

Karoserijska dela opravljamo za vse 
zavarovalnice pogodbeno

AUTO M, Lesce, d.o.o.
Finžgarjeva 5a, 4248 Lesce

Ident. št. SI22065385
PE Bled, Za potokom 7a
Tel.:+386 (0)4/ 576 76 80

     SERVIS, AVTOVLEKA, VULKANIZERSTVO,
OPTIKA, AVTOKLEPARSTVO

GSM: +386 (0)41 620 143

www.autom.si

pogodbenik:

pooblaščeni servis:

S E R V I S
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fb.me/AutoMBled

OBMOČNO ZDRUŽENJE  
VETERANOV ZA  

SLOVENIJO KRANJ  
iskreno čestita vsem  

občankam in občanom ob 
dnevu samostojnosti  

in enotnosti. 

Pridružujemo se lepim  
željam pri praznovanju 
božičnih in novoletnih 

praznikov. 
 

Srečno 2018.
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Na podlagi 60. člena, v povezavi s 50. členom Zakona o pro-
storskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 
108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUD-
PP-A, 109/12, 76/14 – odl. US, 14/15 – ZUUJFO in 61/17 – ZUreP-2), 
12. in 80. člena Statuta Obči Naklo (Uradni list RS, št. 28/2015) ter 
sklepa o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega 
načrta za območje NA7 Ob krožišču – 1. faza (Uradno glasilo slo-
venskih občin št. 45/2017), župan občine Naklo s tem

J A V N I M    N A Z N A N I L O M 
OBVEŠČA JAVNOST O JAVNI RAZGRNITVI  

IN JAVNI OBRAVNAVI 
DOPOLNJENEGA OSNUTKA OBČINSKEGA  

PODROBNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA ZA OBMOČJE 
NA7 OB KROŽIŠČU – 1. FAZA

I.
Občina Naklo s tem javnim naznanilom obvešča javnost, da se jav-
no razgrinja gradivo dopolnjenega osnutka  občinskega podrob-
nega prostorskega načrta za območje NA7 Ob krožišču – 1. faza (v 
nadaljevanju OPPN), ki ga je izdelala družba Domplan, d.d., Blei-
weisova 14, 4000 Kranj, pod št. projekta UD/486-108/17.

II.
Z OPPN se načrtuje gradnja dveh stanovanjskih stavb za namen 
bivanja in spremljevalnih dejavnosti s pripadajočimi ureditvami 
prometnih in zunanjih površin ter komunalne infrastrukture. Ob-
močje obsega del prostorske enote NA7(*), zemljišča parcel št. 
101/17, 101/27 in 101/32, vse k.o. Pivka, velikosti 1.350 m2.

 III.
Gradivo dopolnjenega osnutka OPPN bo javno razgrnjeno od 3. 
januarja 2018 do 5. februarja 2018, v času uradnih ur občinske 
uprave, v prostorih Občine Naklo, Stara cesta 61, 4202 Naklo, v pi-
sarni višje svetovalke za okolje in prostor.

IV.
Javna obravnava bo potekala v sredo, 31. januarja 2017, ob 16. uri 
v sejni sobi Občine Naklo, Stara cesta 61, 4202 Naklo.

V.
V okviru javne razgrnitve ima javnost pravico dajati pripombe in 
predloge na razgrnjeno  gradivo OPPN.
Pripombe in predlogi se lahko do konca javne razgrnitve poda-
jo pisno na mestu javne razgrnitve kot zapis v knjigo pripomb in 
predlogov, pisno pošljejo na Občino Naklo, Stara cesta 61, 4202 
Naklo ali posredujejo po elektronski pošti na elektronski naslov 
glavna.pisarna@obcina-naklo.si, s pripisom: »Pripombe na javno 
razgrnitev OPPN NA7«, oziroma se jih poda ustno na javni obrav-
navi. Rok za pripombe k razgrnjenemu gradivu poteče zadnji dan 
razgrnitve.
Občina Naklo bo proučila pripombe in predloge javnosti in do njih 
zavzela stališča, ki jih bo objavila na spletni strani Občine Naklo.

VI.
To javno naznanilo se objavi na oglasni deski in na spletni strani 
Občine Naklo ter v Gorenjskem Glasu.

Številka: 3505-0002/2017-11
Datum: 18. 12. 2017 Župan Občine Naklo
 Marko MRAVLJA l.r. 

Mateja Rant

Bled – Potem ko je s svojo 
predstavitvijo oktobra prep-
ričal svet zavoda Turizem 
Bled, da so ga soglasno pod-
prli za direktorja, je Tomaž 
Rogelj enak vtis v torek na-
redil tudi na občinske svetni-
ke. V svoji predstavitvi je kot 
ključni cilj pri vodenju zavo-
da navedel, da sami posta-
nejo ustvarjalci razvoja, ne 
da vedno zgolj sledijo sve-
tovnim trendom na podro-
čju turizma in se prilagajajo 
drugim. »Časi za turizem so 
dobri in v mojem mandatu 
se bomo trudili ohraniti vse 
dobre stvari, ki jih Bled ima. 
Bomo pa previdno dodaja-
li še vsebine, ki jih želimo 
na Bledu videti in jih bomo 
dogovorili v novi strategiji 
za naslednje osemletno ob-
dobje, katere osnutek bomo 
prihodnji mesec dali v jav-
no obravnavo.« Kot uresni-
čljiv cilj za Bled je omenil 
tudi vrhunskost destinacije, 
pri čemer pa po njegovem ni 
treba hiteti, ampak je kako-
vost treba graditi postopoma.

Tomaž Rogelj, po izobraz-
bi ekonomist, je večji del po-
klicne kariere deloval kot 
bankir, zadnjih sedem let 
pa je dejaven v turizmu. »V 
okviru Mednarodnega cen-
tra za promocijo podjetij 
smo skrbeli za prenos dob-
rih praks v tujino, velik pou-
darek je bil tudi na kongres-
nem turizmu,« je pojasnil in 
dodal, da bo slednjemu na-
menjal velik poudarek tudi 
v prihodnje. Kot profesio-
nalni turistični vodnik se je 
specializiral za poslovni in 
čebelarski turizem. In tudi 

Bled je primerjal s kranj-
sko sivko – oba sta edinstve-
na ne samo v Sloveniji, am-
pak tudi v svetu, je poudaril. 
Pomembno se mu zdi, da 
se na Bledu vsi dobro poču-
tijo, ne samo turisti, ampak 
tudi tisti, ki na Bledu živijo 
in delajo. »Bled ne sme pos-
tati Disneyland,« je pouda-
ril in tako nakazal tudi smer 
razvoja turizma na Bledu, 
in sicer bo v ospredju traj-
nostni turizem. »Bled je lep 
in takega moramo ohrani-
ti za prihodnje generacije.« 
Večji poudarek bo namenil 

razvijanju ponudbe tudi zu-
naj glavne poletne sezone 
in personalizaciji ponudbe. 
»Ker smo majhni, se lah-
ko posvetimo vsakemu go-
stu posebej.« Dobro zgodbo 
Bleda je po njegovem mogo-
če zgraditi na lokalnih po-
sebnostih. »Imamo tradici-
jo, pristnost in edinstveno 
naravno okolje; vse doseda-
nje dobre prakse pa bomo 
razvijali naprej.« 

Zagotovil je še, da so na 
Bledu dobrodošli vsi gosti. 
»A ker je Bled omejen po 
velikosti, se ne moremo iti 
masovnega turizma. Treba 
je ugotoviti, koliko turistov 
Bled še lahko prenese.« Za-
veda se, da se bodo morali na 
Bledu v času glavne turistič-
ne sezone še nekaj časa soo-
čati s precejšnjo gnečo, vsaj 
dokler ne bodo končani ve-
liki infrastrukturni projek-
ti, kot sta gradnja severne in 
južne razbremenilne ceste. 
»Ko bo to urejeno, pa bo tre-
ba razmišljati tudi o drugač-
nem dostopu in razbreme-
nitvi Bleda,« je končal svojo 
predstavitev.

Postopoma do vrhunskosti
Blejski občinski svetniki so na torkovi seji podali soglasje k imenovanju Tomaža Roglja za direktorja 
Turizma Bled, vodenje katerega bo prevzel s prvim januarjem.

Tomaž Rogelj

Snovik – Člani Turističnega 
društva Tuhinjska dolina tudi 
letos vabijo na tradicionalno 
božično zgodbo z živimi jas-
licami z naslovom S pesmijo 
v božični čas, ki jih bodo prip-
ravili v soboto, 23. decembra, 
ob 17. uri v Bizjakovih dolinah 
pri Termah Snovik.

Božična zgodba  
z živimi jaslicami

Suzana P. Kovačič

Ljubljana – Na Fakulteti za 
družbene vede v Ljubljani je 
bila v torek zaključna prire-
ditev razpisa »Milenijci mi-
lenijcem – nova galaksija 
idej« v organizaciji Zavoda 

za šolstvo in Fakultete za 
družbene vede. Na nateča-
ju, ki se je začel konec sep-
tembra 2017, je sodelovalo 
19 osnovnih šol in sedem 
srednjih šol. Ob 500-letni-
ci reformacije in 100-letni-
ci oktobrske revolucije so se 

učenci in dijaki vprašali, kdo 
smo in kam gremo: kaj nam 
pomeni zapuščina teh dveh 
velikih dogodkov in gibanj, 
kaj je vizija naše milenijske 
generacije za prihodnost in 
naš svet ter katera dejanja bi 
potrebovali danes, da se bo 

o njihovih razsežnostih go-
vorilo čez petsto let. Z Go-
renjske je bila za prispe-
vek Časovni stroj nagrajena 
učenka OŠ Simona Jenka 
Kranj Gaja Kolander, ustva-
rila ga je pod mentorstvom 
Klemna Marklja.

Nagrajena tudi učenka Jenkove šole
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KOMBINIRANE SAVNE. Izdelajo se enako kot finske, le da jih lah-
ko opremite s pečjo za finsko savno in dodatno še z IR-grelci. 
Izbira je prepuščena posamezniku, v najboljšem primeru pa si 
lahko sestavite dve savni v eni. Osvetlitev v savni je lahko zelo 
različna. Namestite lahko tudi več svetilk z leseno oblogo ali brez 
nje. Velikokrat se v savnah namesto običajnih luči uporabljajo 
solne lučke. Nov trend, ki se šele uveljavlja, so tudi posebni solni 
paneli z osvetlitvijo, ki v prostor savne poleg specifične svetlobe 
sproščajo tudi negativne ione. Vedno pa pazite, da uporabljate 
posebne kable, odporne proti visoki temperaturi.

LES ZA SAVNE
Za izdelavo savne je prava izbira lesa zelo pomembna. Potre-
bujemo različne vrste, kajti les, ki se uporablja za stene savne, 
ima drugačno funkcijo od tistega za ležalnike. Pri obeh, lesu 
za stene kot tudi lesu za ležalnike, imamo na voljo različne 
vrste. Med samimi vrstami pa je tudi cena ključnega pomena, 
saj so nekatere precej dražje. 
Pri izdelavi savn običajno uporabljamo les nordijske smreke ali 
bora, saj ta drevesa zaradi klime in pogojev rastja rastejo počasne-
je. To pa je razlog, da je ta les brez smole. Ležalniki in podpore 
za hrbet ter glavo so izdelani iz lipovega lesa. Za malce več denar-
ja pa lahko namesto nordijske smreke ali bora, izberete tudi les 
kanadske čuge ali rdeče cedre, les afriškega abakija ...
Nordijska smreka ni tradicionalna izbira lesa. Odraža jo čudo-
vita tekstura, kakovost in razpoložljivost. Raste predvsem v 
severnih krajih, kjer so temperature nižje. Veliko jo najdemo 
na Finskem, kjer je gozdarstvo precej nadzorovano in tako tudi 

sečnja. Ima naravni blag vonj lesa in je prijetno svetle barve. 
Kakovost lesa je prvega razreda. Uporaba tega lesa je optimalna 
pri gradnji savne in tudi drugega pohištva. Iz raziskave, ki so 
jo pred leti opravili v Ameriki, je razvidno, da je največ finskih 
savn izdelanih prav iz nordijske smreke. Lipa se ponaša z ena-
komerno zaobljeno krošnjo, deblo drevesa pa je temno sive 
barve z navpičnimi brazdami. Ima dolgo življenjsko dobo, 
njen les pa je mehak, srednje gost, prožen in cepljiv. 
Dobro se obdeluje, struži in rezlja. Poleg nacionalnega sim-
bola pa se s pridom uporablja tudi v mizarstvu in strugarstvu. 
Les lipe lahko zaradi njenih odličnih lastnosti uporabljamo za 

Ekofleks, d.o.o., Savska cesta 22, 4000 Kranj  I www.ekofleks.si I info@ekofleks.si I intervencija 24 ur • 041 90 30 50

VABLJENI V NOVE POSLOVNE PROSTORE TUDI V CELJU, LAVA 7A (ZA GRADISOM)

CENTER ZA FLUIDNO IN TRANSPORTNO TEHNIKO

PRODAJA    I    MONTAŽA    I    SERVIS    I    SVETOVANJE

Hidravlični sistemi • Pnevmatika  • Industrijske cevi • Mobilni servis
www.ekofleks.si • info@ekofleks.si  
intervencija 24 ur • 041 90 30 50

 Transportni trakovi • Modularni trakovi • Pogonski jermeni • Zobati jermeni
www.konbelt.si • info@konbelt.si  
intervencija 24 ur • 040 77 88 10

Srečno 2018!
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Agencija za varnost prometa želi vsem 
voznikom in drugim udeležencem v 
prometu vesele praznike in varno ter 
strpno na cestah v letu 2018! 

Pri praznovanjih premislite, kako boste 
varno prispeli domov. Vozimo pametno!
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Suzana P. Kovačič

Podbrezje – Franc Pirc 
(1785–1880), po katerem se 
dnevi imenujejo, je bil du-
hovnik, sadjar, misijonar. 
Čeprav je v Podbrezjah služ-
boval le pet let, je v kraju pus-
til neizbrisen pečat in ga da-
nes prištevajo med zname-
nite Podbrežane. V Podbrez-
jah je v tem kratkem obdob-
ju prezidal župnišče, popra-
vil cerkev, prizidal zakristijo 
na Taboru in morda najpo-
membnejše – ustanovil dre-
vesnico, v kateri je vzgajal 
žlahtne sorte sadnih dreves. 
Velika lakota v letih 1817 in 
1818 ga je namreč pripelja-
la do spoznanja, kaj pomeni 
sadje v ljudski prehrani. Na-
pisal je tudi prvo slovensko 
knjigo o sadjarstvu Kranjski 
vrtnar, ki je izšla leta 1830. 

Na letošnjih Pirčevih dne-
vih je bil osrednji gost spec. 
prof. Bogo Brvar iz Peč v 
moravški dolini, ki priprav-
lja knjigo o življenju in delu 
Franca Pirca, ki naj bi izšla 
v drugi polovici prihodnje-
ga leta. Pirc je namreč delo-
val tudi v Pečah, uspelo mu 
je celo prepričati tedanjo ob-
last, da ni ukinila Župni-
je Peče. Brvar je pred prib-
ližno tremi leti začel zbirati 
obsežno gradivo o njem, in 
če se Pircu v Pečah niso od-
dolžili z obeležjem, se mu 
bo pa Brvar s knjigo. »Ko bo 
ta napisana in izdana, bom 
tudi sam našel svoj notranji 

mir,« je dejal Brvar v inter-
vjuju z Jožefom Pernetom 
iz KD Tabor Podbrezje. Kajti 
Pirčeve vrline, kot jih poime-
nuje avtor nastajajoče knji-
ge, so izjemne: domoljub, 
borec proti revščini, gradi-
telj cerkva, šol, homeopat, 
borec za pravice in mir ... 

Vodilo Pirčevih dnevov v 
vseh teh letih je bilo in os-
taja, da obudijo v življenje 
znamenite Podbrežane. Kot 
je poudarila predsednica 
KD Tabor Podbrezje Daca 
Perne, je prvi zaslutil Pirče-
vo veličino msgr. Janez Ri-
har, nekdanji dolgoletni žu-
pnik v Podbrezjah. Kmalu 
so tudi pri društvu prepoz-
nali to izjemno Pirčevo de-
diščino in do pred nekaj let 
je Pirčeve dneve vodil Stane 
Mihelič. Tudi letošnji Pirče-
vi dnevi so bili vsebinsko bo-
gati. Kamišibaj (papirna dra-
ma) je uprizoril Tone Strlič, 
ki je predstavil zgodbo Fran-
ca Pirca, kako je s svojo spo-
sobnostjo diplomata in mi-
rovnika preprečil vojno med 
belci in Indijanci. Pirc je v 
resnici opravil pomembno 
misijonarsko delo v Ameri-
ki. Črtico iz življenja Franca 
Pirca Pevkam in plevkam sta 
uprizorili Sara Kidan in Sara 
Kavčič, v njej se Pirc spomi-
nja življenja v Podbrezjah in 
opisuje »svoje« Indijance. 
Pesmi o Pircu pa je recitiral 
odlični podbreški pesnik Mi-
lan Debeljak, najprej Prap-
rotnikovo, nato še svojo.

Piše knjigo o 
Francu Pircu
Kulturno društvo Tabor Podbrezje je v Pirčevem 
domu na Taboru pred kratkim gostilo že petnajste 
Pirčeve dneve. Osrednji gost je bil Bogo Brvar, ki 
o Pircu piše knjigo.

Od leve Bogo Brvar, ki piše knjigo o Francu Pircu, v 
pogovoru z njim je bil Jožef Perne. Nekaj uvodnih besed o 
Pirčevih dnevih je povedala Daca Perne. / Foto: Tina Dokl

Vilma Stanovnik

Kranj – Že na novembrski 
seji kranjskega mestnega 
sveta so kranjski mestni sve-
tniki govorili o osnutku od-
loka, s katerim naj bi občina 
s podelitvijo koncesije jav-
nemu podjetju Snaga, d. o. 
o., Ljubljana, zagotovila od-
laganje in obdelavo meša-
nih komunalnih odpadkov. 
Takrat so odlok v prvem bra-
nju sicer sprejeli, najbolj 
sporen del pogodbe pa je bil 
pomislek svetnikov, kaj bi se 
zgodilo, če bi se situacija na 
trgu drastično spremenila 
in bi od koncesijske pogod-
be želeli izstopiti. Prav tako 
je svetnike zanimala primer-
java ljubljanskega centra za 
ravnanje odpadkov z jeseni-
škim. V vmesnem času so 
si oba centra zainteresirani 
svetniki ogledali, na zadnji 
letošnji seji pa so se odloči-
li, da bodo deset let odpadke 

vozili v Ljubljano, kamor 
jih vozijo tudi že v zadnjem 
letu. 

»Občani spremembe ne 
bodo občutili. Podelitev kon-
cesije nam nalaga zakon, od-
ločili pa smo se za obdobje 
desetih let. Izbrali smo kon-
cesionarja, ki na dolgi rok za-
gotavlja moderno tehnologi-

jo, kar bo pripomoglo k niž-
jim cenam in varstvu okolja. 
Komunala Kranj je odpad-
ke v Ljubljano vozila že eno 
leto, sedaj pa bodo imeli dol-
goročno pogodbo,« je pove-
dal kranjski župan Boštjan 
Trilar, direktor Komunale 
Kranj Marko Kocjančič pa 
je pojasnil, da bodo v pogod-
bi natanko opredelili pogoje 

izstopa od koncesijske po-
godbe, s čimer so se strinjali 
tudi ustanovitelji.

Svetniki so soglasno pod-
prli akt o ustanovitvi sveta 
RCERO, predstavnik kranj-
ske občine v njem pa bo žu-
pan Boštjan Trilar.

Zelo kratka je bila tudi 
razprava glede predloga od-

loka o proračunu za leto 
2018. Največja investicija 
v njem je izgradnja komu-
nalne infrastrukture v dru-
gem sklopu projekta Gorki, 
prav tako pa bodo precej de-
narja namenili za energet-
sko sanacije objektov v las-
ti kranjske občine ter dozi-
davo in rekonstrukcijo vrtca 
in Podružnične šole Simona 

Jenka pri Prešernovem gaju. 
Še najdlje so se svetniki na 
zadnji letošnji seji zadrža-
li pri kadrovskih zadevah. 
Medtem ko je župan Bo-
štjan Trilar z dnevnega reda 
umaknil odločanje glede 
sklepa o mnenju h kandi-
daturi za ravnatelja Osnov-
ne šole Orehek, saj svet za-
voda ni predlagal nobenega 
od kandidatov, pa je bilo ve-
liko polemike o imenovanju 
predstavnika Mestne obči-
ne Kranj v svet Doma upo-
kojencev Kranj. Na koncu je 
bila Zvonka Krančan, ki jo 
je kot predstavnico Mestne 
občine Kranj predlagal De-
SUS in nato tudi Komisija 
za mandatna vprašanja, vo-
litve in imenovanja, z večino 
glasov potrjena.

Svetniki so govorili tudi o 
prometni ureditvi in načr-
tu razvoja parka Bobovek in 
potrdili, da se pripravi idejna 
zasnova tega področja.

Kranjski odpadki v Ljubljano
Na zadnji letošnji seji so kranjski mestni svetniki potrdili predlog proračuna za drugo leto, prav tako pa 
tudi odlok o koncesiji za gospodarski javni službi obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov, ki jih 
bodo še naprej iz Kranja vozili v Ljubljano.

Kranj – Slovenski regionalno razvojni sklad je objavil javni 
razpis, na podlagi katerega se sadjarji in vinogradniki, ki so 
po pozebi med 21. in 22. aprilom letos utrpeli izpad prihod-
ka, lahko potegujejo za posojila s subvencionirano obrestno 
mero, pri tem pa je pogoj, da imajo najmanj četrt hektarja 
intenzivnega sadovnjaka ali vinograda in da jim je uprava za 
zaščito in reševanje ocenila poškodovanost po pozebi na 30 
odstotkov in več. Na razpolago je za pet milijonov evrov po-
sojil s fiksno enoodstotno letno obrestno mero in s skupno 
dobo vračanja posojila do pet let. Obresti bo sofinancirala 
država, in sicer naj bi v obdobju 2018–2023 za to zagotovila 
v proračunu vsako leto do 180 tisoč evrov.  

Posojila sadjarjem, ki jih je prizadela pozeba

Od 25 mestnih svetnikov, ki so na seji glasovali o 
odloku proračuna Mestne občine Kranj za drugo leto, 
so se prav vsi odločili za sprejetje.
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VABLJENI V 
PRENOVLJENO 
PRODAJALNO 
Nudimo vam
- celovit izbor alpskih smuči Elan
- vrhunske športne izdelke
- 20% novoletni popust*

 

* na vse blago v redni prodaji do 31.12.2017. 
Elan, d.o.o., Športna prodajalna Elan Begunje, Begunje 1,  4275 
Begunje na Gorenjske. Odpiralni čas od ponedeljka do sobote od 
8. do 19. ure. Popusti se ne seštevajo. Več na www.elanshop.si. 

Aleš Senožetnik

Cerklje – Zadnja letošnja 
seja se je v Cerkljah začela 
praznično, s penino in dob
rimi željami, končala pa se 
je precej bolj klavrno. Zatak
nilo se je že pri obravnavi 
prve vsebinske točke dnev
nega reda, drugem branju 
občinskega proračuna za 
prihodnje leto, ki so ga sve
tniki sicer obširno obravna
vali in soglasno sprejeli že 
v prvi obravnavi na novem
brski seji.

Da se stvari utegnejo zap
lesti, se je nakazovalo že do
ber teden prej, ko je svetnik 
Marko Bolka po elektronski 
pošti občinsko upravo pro
sil za obrazložitve določe
nih proračunskih postavk 
in sklic koordinacijske seje 
pred sejo občinskega sveta, a 
dobil odgovor, da bodo odgo
vori podani na seji, koordina
cije pa župan ne predvideva.

Na sredini seji so tako čla
ni občinske uprave in župan 
Franc Čebulj približno dve 
uri odgovarjali na svetniška 
vprašanja, predvsem pove
zana s projekti gradnje va
rovanih stanovanj in name
ravanim nakupom zemljiš
ča v Dvorjah. Pred glasova
njem pa je svetnik opozicij
ske SDS Matevž Bohinc za
prosil za petminutni od
mor, da bi se svetniki lah
ko uskladili. Po odmoru, ki 

se je precej zavlekel, je Če
bulj sejo za nekaj minut si
cer nadaljeval, a brez opozi
cijskih svetnikov. Ti so prek 
Luke Štumbergerja sporoči
li željo, da se pred glasova
njem o proračunu sestanejo 
predstavniki svetniških sku
pin in se dogovorijo, kako 
nadaljevati. Do sestanka je 
sicer prišlo, do dogovora pa 
ne. Župana, koalicijske svet
nike in občinsko upravo je v 
imenu opozicijskih svetni
kov Matevž Bohinc sezna
nil s predlogom, da sejo pre
kinejo in se v kratkem sesta
nejo na koordinaciji, kjer se 
pogovorijo o odprtih vpraša
njih. »Glede na to, da se je 
med razpravo izkazalo, da so 
nekatera vprašanja še precej 
odprta, želimo, da se o vseh 
podkontih, ki niso bili za
dostno obrazloženi, pogovo
rimo na koordinacijski seji, 
ki je do sedaj niste uspeli 
sklicati, čeprav ste jo oblju
bili,« je pojasnil Matevž Bo
hinc, ki je poudaril, da opo
zicija proračunu sicer ne na
sprotuje. »Ne nasprotuje
mo projektom v proračunu, 
nasprotujemo pa skopi ob
razložitvi, ki smo ji bili pri
ča do zdaj.«

Župan je obnašanje opozi
cijskih svetnikov označil kot 
sprenevedanje. »Proračun 
smo enkrat že obravnavali 
in je bil mesec dni tudi v jav
ni obravnavi. V tem času je le 

Marko Bolka na nas naslovil 
vprašanja, na katera smo da
nes argumentirano odgovo
rili. Znova pa smo odgovorili 
tudi Luki Štumbergerju,« je 
med drugim povedal Čebulj 
in svetnike prosil, naj prora
čun potrdijo, saj je od tega 
odvisno izvajanje projektov 
v občini. »Ogromno ener
gije smo v občinski upravi 
vložili v proračun, ki je res 
projektno naravnan. Grad
nja zdravstvenega doma, 
krvavški vodovod, krožišče v 
Cerkljah, kanalizacija, ceste 
in pločniki ... To so le nekate
ri izmed projektov, ki jih za
virate s tem, da proračuna ne 
sprejmete.« Kljub prigovar
janju župana se opozicija ni 
več vrnila na sejo, Čebulj pa 
jo je bil zaradi nesklepčnosti 
po slabih štirih urah primo
ran končati.

Včeraj, dan po seji, so opo
zicijski svetniki (Lista za vas, 
SDS, Lista tudi mi smo del 
vas, Lista obrti, podjetništva 
in turizma) v skupni izjavi 
za javnost med drugim za
pisali, da so že na koordina
ciji pred novembrsko sejo 
opozorili na pomanjkljivosti 
proračuna in zastavili vpra
šanja, na katera niso dobi
li odgovora. »Ugotavljamo, 
da je proračun visok in da v 
primerjavi s preteklimi leti 
zajema znatno večje števi
lo projektov, kar nam spro
ža tudi dvom v možnost 

izvedljivosti. Realizacija 
proračunov v zadnjih letih 
je namreč zelo nizka, prav 
tako smo priča velikim za
mudam pri investicijah (pri
mer ceste skozi Grad) ter ne
strokovnemu izvajanju del 
(kanalizacija v Šmartnem). 
V ta namen smo predlagali 
dodatno zaposlovanje v ob
činski upravi, a se Župan s 
predlogom ni strinjal,« piše
jo svetniki. Pred drugim bra
njem pa so zaznali še doda
tne spremembe, ki po mne
nju opozicije, v besedilu niso 
bile jasno utemeljene: »Pri
mer: sredstva za pisarniški 
material in storitve so se še 
dodatno brez obrazložitve 
povečala za štirideset tisoč 
evrov, skupni strošek za pi
sarniški material in storitve 
je tako kar dvakrat višji kot 
v letu 2016! Zmanjšala naj 
bi se sredstva za delovanje 
Zavoda za turizem Cerklje, 
pri čemer Svet ZTC sploh ni 
bil seznanjen s spremembo 
postavk, prav tako se pred
log Sveta ZTC sploh ni upo
števal pri pripravi proraču
na.« Kot poudarjajo svetni
ki, so veseli, da je proračun 
razvojno naravnan, a ker po 
njihovem mnenju ni ustre
zno pripravljen, so predla
gali prekinitev seje in nada
ljevanje začetek januarja, ko 
bodo proračun tudi potrdili, 
če bodo anomalije odprav
ljene.

Predbožični zaplet v Cerkljah
Cerkljanski opozicijski svetniki so obstruirali sejo občinskega sveta. Zataknilo se je pri proračunu za 
prihodnje leto, ki so ga sicer obravnavali v drugem branju.

Danica Zavrl Žlebir

Škofja Loka – Nova splošna 
ambulanta deluje v kletnih 
prostorih, v njej bo ordinira
la zdravnica Tina Kmet Gril, 
dr. med. Ob odprtju, ki so ga 
izkoristili tudi za prednovo
letno srečanje sodelavcev in 
nekdanjih sodelavcev, je v. d. 
direktorice Sabina Dietner, 
dr. med., povedala, da letos 
urejajo dve ambulanti v pro
storih, iz katerih se je izseli
lo zobozdravstvo. 

Odprtja se je udeležil tudi 
župan občine Škofja Loka 
Miha Ješe, ki upa, da jih bo 
prvi ambulanti sledilo še več. 
Občina se je namreč vključila 
v reševanje prostorske in ka
drovske stiske zdravstva z iz
delavo zdravstvene strategi
je, delovati je začela tudi de
lovna skupina za to področje. 
Kot je dejal župan, želijo krat
koročno doseči, da bi zdrav
stveni dom dobil več novih 
prostorov in zdravstvenih 
ekip, saj je podhranjen na 
obeh področjih, dolgoročno 

pa bo treba poskrbeti za nov 
zdravstveni center. »Ko bo 
zgrajen nov škofjeloški vrtec, 
bo to olajšanje tudi za občin
ski proračun in bo več mož
nosti za kake nove naložbe,« 
je še dejal Miha Ješe in dodal, 
da pri tem računajo tudi na 
Osnovno zdravstvo Gorenj
ske. »Najprej moramo naj
ti lokacijo za nov zdravstveni 
center, nato bo projektiranje, 
pa seveda denar.«

Da je predaja nove am
bulante za splošno medici
no prvi kamenček v mozai
ku reševanja prostorske sti
ske loškega zdravstvene
ga doma, je potrdil tudi di
rektor Osnovnega zdrav
stva Gorenjske Jože Veter
nik. Omenil je, da bodo po 
novem letu obnove delež
ni prostori, od koder odhaja 
zobotehnika. Nove prostore 
za take in podobne dejavno
sti, ki so povezane z zdrav
stvom, bodo iskali na novi 
lokaciji, računajo na izpraz
njene bližnje prostore nek
danjega Tehnika. 

Odprli novo 
ambulanto
V Zdravstvenem domu Škofja Loka, kjer 
se otepajo s pomanjkanjem prostorov in 
zdravstvenega osebja, so z odprtjem nove 
ambulante naredili korak k izboljšanju razmer.

Zdravnica Tina Kmet Gril, župan Miha ješe, direktorica 
Sabina Dietner in Jože Veretnik iz Osnovnega zdravstva 
Gorenjske so odprli novo ambulanto v škofjeloškem 
zdravstvenem domu. /Foto: Tina Dokl

Suzana P. Kovačič

Naklo – Občinski svetniki so 
se na decembrski seji sezna
nili s poročilom nadzornega 
odbora (NO), ki je letos do
končal štiri nadzore. Nad
zorniki niso ugotovili nepra
vilnosti in so zato vsem šti
rim podali pozitivno mne
nje. Pregledali so finančno 
poslovanje Občine Naklo z 
odvetniško družbo Brezovec 
od leta 2014 do 2016, pregle
dali so varovanje občinskega 
premoženja v letu 2015, za
konitost postopkov pri ume
ščanju ovir na cestah v letu 

2015 in denarne tokove ob
čine v letu 2015. Svetnik 
Zdravko Cankar je bil kriti
čen do NO, saj nihče od petih 
njegovih članov ni prišel na 
sejo, da bi nadzore, vsi štir
je imajo stopnjo zelo zahtev
nih nadzorov, podrobneje 
predstavil. Nadzorniki ima
jo še štiri nadzore v delu, ti 
se nanašajo na zimsko služ
bo, na transfere med obči
no in OŠ Naklo, investicijo v 
Vrtec Mlinček v Naklem od 
njenega začetka in na občin
sko cesto (parc. št. 308/8) v 
Naklem, predvsem njeno fi
nančno upravičenost. 

O nadzorih poročala  
kar občinska uprava
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Rezervirajte si sedež na:

4x
dnevno
razen ob nedeljah

* Bbf / AP  >  Busbahnhof / Avtobusna postaja
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letališče

Ljubljana
AP*

Celovec
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Kranj
AP*

Ljubelj ČepaAerodrom
Ljubljana

Kožentavra 
Borovlje

Hitro in ugodno v praznični Celovec ali do 
Ljubelja na pohod ali turno smučanje

Kontakt: 
info@alpeadrialine.com 

+43 (0) 463/931800
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Vesele božične 
praznike ter 

zdravo in  
uspešno novo 

leto želimo 
vsem strankam 

in poslovnim 
partnerjem.

SG Guzelj, d.o.o. | Kidričeva 97 | 4220 Škofja Loka | www.simplygood.si

Prebudite energijo v sebi.

AktivirAjte se!
EnErgijE polno lEto 2018 vam žEli

kolektiv Simplygood.
 

Jasna Paladin

Kamniška Bistrica – Včeraj, 
21. decembra, so na Veli-
ki planini odprli osvetljeno, 
2,4 kilometra dolgo sanka-
ško progo od Zelenega roba 
do zgornje postaje nihalke, 
na kateri bodo nočno san-
kanje omogočali vsak četr-
tek, petek, soboto in nede-
ljo med 17. in 20. uro. Prip-
ravili so ugodne družinske 
vozovnice, sani pa si je mo-
goče tudi izposoditi. Kljub 
prvotni napovedi pa trenu-
tno še ne morejo odpreti 

smučišča, saj je snega za var-
no smuko še premalo. Kljub 
temu pozivajo občane, da so 
še do konca decembra na vo-
ljo 40-odstotkov znižane vo-
zovnice za šoloobvezne ot-
roke s stalnim bivališčem v 
občini Kamnik ter varovan-
ce Varstveno delovnega cen-
tra Sožitje Kamnik, ki jih 
subvencionira Občina Ka-
mnik. Subvencija velja na 
smučarske vozovnice, dnev-
ne vozovnice ter nočno san-
kanje, ne pa tudi ob nakupu 
letnih vozovnic, večdnevnih 
in družinskih vozovnic.

Sankališče odprto, 
smučišče še ne

Jasna Paladin

Spodnje Stranje – Občina Ka-
mnik je v sklopu velikega me-
dobčinskega kohezijskega 
projekta v zadnjih letih zgra-
dila kar 28 kilometrov kana-
lizacijskega omrežja, tudi na 
območju Stranj, a s številni-
mi občani se nove pridobi-
tve ne morejo veseliti stano-
valci šestih hiš v Spodnjih St-
ranjah, ki so bili, kljub temu 
da živijo tik ob glavni cesti, iz 
projekta izvzeti, zato imajo še 
vedno greznice. Na občini so 
že pred dvema letoma pojas-
nili, da so ta del naselja izvzeli 
zaradi upoštevanja aglomera-
cij, to je naselij ali delov nase-
lij, ki po določilih Operativne-
ga programa odvajanja in či-
ščenja komunalnih odpadnih 
vod morajo biti opremljena z 
javno kanalizacijo. Omrežje 
na tem delu je občina sprva 
nameravala zgraditi z lastni-
mi sredstvi že leta 2016, pa 
nato letos, a jim ni uspelo, kar 
pri občanih vzbuja veliko ne-
zadovoljstva.

»Občina Kamnik je pris-
topila k izdelavi projekta za 
pridobitev gradbenega do-
voljenja za gradnjo zgoraj 

omenjene kanalizacije v na-
selju Spodnje Stranje. Pro-
jektant je predvidel optimal-
no traso kanalizacije. Načr-
tovana trasa kanalizacije je 
vključevala eno prečkanje dr-
žavne ceste Kamnik–Staho-
vica in posegala na priobalno 
zemljišče ob vodotoku Kam-
niška Bistrica, zato je projek-
tant projekt predložil v so-
glasje Direkciji RS za infra-
strukturo in Direkciji RS za 
vode. Občina je hkrati zače-
la zbirati služnostne pravi-
ce, ki so eden izmed nujnih 

pogojev za uspešno pridobi-
tev gradbenega dovoljenja, in 
pri tem naletela na odpor ne-
katerih prebivalcev Spodnjih 
Stranj oziroma nekaterih la-
stnikov zemljišč, po katerih je 
bila predvidena gradnja. Ker 
z omenjenimi lastniki ni bilo 
možno skleniti dogovorov o 
pridobitvi ustreznih služnos-
tnih pravic za gradnjo kana-
lizacije, je bil projektant pri-
moran najti alternativno tra-
so kanalizacije. Zaradi spre-
membe poteka predvidene 
trase kanalizacije (nova trasa 

državno cesto prečka dvak-
rat in na dveh mestih pose-
ga na priobalno zemljišče ob 
Kamniški Bistrici), je bilo pro-
jekt treba ponovno predložiti 
v presojo Direkciji RS za in-
frastrukturo in Direkciji RS 
za vode, kar je celoten proces 
časovno zamaknilo,« so nam 
pojasnili na občini in dodali, 
da so gradbeno dovoljenje do-
bili novembra in da je v občin-
skem proračunu za leto 2018 
zagotovljen tudi denar, zato 
bodo gradnjo začeli v prvi po-
lovici leta 2018.

Kanalizacija tudi za preostale
Šest hiš v Spodnjih Stranjah je bilo izvzetih iz velikega kohezijskega projekta, a na Občini Kamnik 
zagotavljajo, da bodo kanalizacijo zanje začeli graditi že spomladi.

Šest hiš v Spodnjih Stranjah kljub lokaciji v bližini glavnega voda še vedno ni priključenih 
na kanalizacijo.

Medvode – Na sv. Štefana, 
26. decembra, v počastitev 
dneva samostojnosti in eno-
tnosti, na Sv. Jakobu nad 
Medvodami vsako leto po-
teka posebno praznovanje, 
najstarejše in najbolj tradi-
cionalno. Zberejo se domo-
ljubi iz različnih krajev Slo-
venije, iz zamejstva pa tudi 
od drugod. Začelo se bo ob 
18. uri s sveto mašo za do-
movino, ki jo bo daroval dr. 
Andrej Poznič, nadaljevalo 
pa s kulturnim programom 
pred cerkvijo, ki ga pripravlja 
Društvo Blaž Potočnikova či-
talnica iz Šentvida. Prireditev 
bo v vsakem vremenu, pot pa 
je v zadnjem delu osvetljena.

Praznovanje na Sv. 
Jakobu nad Medvodami

Jasna Paladin

Homec – Kulturno društvo 
Jože Gostič Homec, Krajev-
ni skupnosti Homec - Noži-
ce in Šmarca, Društvo Peter 
Naglič, JSKD OI Domžale in 
Župnija Homec vabijo v to-
rek, 26. decembra, na odpr-
tje razstave z naslovom Po-
duku in razvedrilu ob 110. 
obletnici ustanovitve prve-
ga prosvetnega društva v 
homški župniji in 100. oble-
tnici izgradnje Društvene-
ga doma na Homcu. Ob 18. 
uri bo v cerkvi Marijinega 

rojstva na Homcu božični 
koncert zbora Consortium 
Musicum ob 100-letnici 
smrti dr. Janeza Evangelista 
Kreka, katerega vpliv je leta 
1907 botroval tudi ustanovi-
tvi Katoliškega slovenskega 
izobraževalnega društva v 
Šmarci. Po koncertu bo sle-
dilo odprtje razstave v Pleč-
nikovi vili. Na ogled bodo iz-
redno zanimive še neobja-
vljene fotografije Petra Nag-
liča. Razstava bo odprta do 
7. januarja, v letu 2018 pa bo 
ogled možen tudi v dvorani 
Krajevnega doma Šmarca.

Razstava ob stoletnici 
doma na Homcu
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Samo Lesjak

Kranj – Na ogled je projekt 
Gozdni strah, ki obsega ak-
tualni cikel slik škofjeloške-
ga slikarja Petra Gabra. Du-
hovit naslov namenoma iz-
postavlja okolje avtorjevih 
mizanscen: gozd z radoži-
vimi, a tudi psiho-sociolo-
ško in dramatičnimi dogod-
ki. Na svojevrsten način mo-
tivi na razstavi soočajo aktu-
alne globalne vsebine z inti-
mnimi, popolnoma lokalni-
mi mislimi in občutki. Mi-
kro konteksti predstavljajo 
večjo sliko iščočega sodob-
nega človeka, razpetega med 
družbo in naravo.

Med nebom in zemljo je 
umetniška postavitev Mi-
rande Rumina, umeščena 
na ulico med mestni beton 
in težo zimskega zraka. Pla-
katna instalacija predstavlja 

projekt, ki sledi razstavi 
objektov iz stekla. Ti so nas-
tali pred natančno dvajse-
timi leti za instalacijo Four 
Seasons / Štirje letni časi v 
Valvasorjevi kapeli na me-
dijskem gradu na Izlakah.

Znana fotografinja Ta-
nia Mendillo v seriji foto-
grafij, naslovljeni Catch me, 

touch me, take me, feed me 
..., raziskuje občutenje po-
želenja in umetnost zapelje-
vanja. Najsi gre za ljubezen, 
ustvarjalnost, denar, ob-
last ali nekaj tako vsakdanje 
preprostega, kot je hrana, je 
prav močna čustvena potre-
ba po zadovoljitvi – požele-
nje – eno najbolj prvinskih 

in najmočnejših življenj-
skih gibal, ki odločilno soob-
likuje medčloveške odnose.

Osnovna forma, ki v zad-
njih letih prepoznavno za-
znamuje ustvarjalni opus ki-
parja Primoža Puglja, je sti-
liziran človeški obraz, pred-
stavljen v obliki maske. Ma-
ske izdeluje v različnih veli-
kostih, materialih in tehni-
kah (beton, železo, poliure-
tan, grafit), odvisno od vse-
bine dela. Če želi narativ-
nost nadgraditi, masko po-
riše s poslikavo ali grafično 
obdelavo. Pugljeva umet-
nost predstavlja kontinui-
teto odzivanja na dogajanja 
v sodobni družbi, zato nje-
govi projekti nosijo izrazito 
družbeno kritično noto, kar 
pa je tudi eden izmed glav-
nih elementov vseh razstav, 
ki jih na ogled ponuja Layer-
jeva hiša.

Med nebom in zemljo
Decembrska razstavna ponudba v Layerjevi hiši je izjemno kakovostna ter raznolika.

Zala Vidali in slikar Peter Gaber v Gozdu strahov / Foto: Jan Hvasti

Igor Kavčič

Ljubljana – Preveč publike za 
le en tradicionalni vsakoletni 
Veliki božični koncert Gim-
nazije Kranj ima namreč za 
posledico dva koncertna ve-
čera. Le tako so do svojega 
sedeža v Gallusovi dvorani 
Cankarjevega doma po po-
nedeljkovi premieri lahko v 
torkovi reprizi prišli tudi za-
mudniki. Kranjčani smo si-
cer večinski obiskovalci kon-
certa, ob tem, da orkester in 
zbori tudi v svetu uživajo ve-
lik ugled, na portalu Youtu-
be ima orkester že neverjet-
nih 12 milijonov ogledov, 
nekaterim izvedbam kritiki 

po svetu namenjajo najvišje 
ocene, pa se vsako leto kon-
certa udeleži jo tudi ljubite-
lji klasične glasbe iz širšega 
slovenskega prostora in tu-
jine. Ponedeljkovega večera 
z letošnjo temo Povabilo na 
ples se je udeležil tudi pred-
sednik države Borut Pahor, 
ki je pred letom in pol Gim-
naziji Kranj za dolgoletno 
organiziranje božičnih kon-
certov podelil tudi priznanje 
jabolko navdiha.

Letošnji večer je dolgole-
tni direktor in režiser kon-
certa Primož Zevnik raz-
delil v dva časovno enako-
vredna dela, v katerih smo 
slišali tako glasbo velikih 

mojstrov svetovne glasbe-
ne dediščine, kot sta Mauri-
ce Ravel s skladbo Dafnis in 
Hloa in Aleksander Borodin 
z znanimi Polovskimi plesi, 
kot nekatere znane skladbe 
iz sveta zabavne glasbe, na 
primer Magnificovo Tivoli 
ali pa legendarno Quando, 
quando, quando.

Po uvodni Sveti noči je 
koncert odprl orkester s Se-
petovo Zemlja pleše in Ju-
šem Lesjakom na alt saksofo-
nu v ospredju. Po nagovoru 
ravnatelja gimnazije Franci-
ja Rozmana je sledil prvi, za 
mnoge v dvorani pa tudi si-
cer, vrhunec večera, s sklad-
bo Liebe, du Himmel auf 

Erden (Ljubezen – nebesa 
na Zemlj) iz operete Pagani-
ni Franza Leharja. Navdušil 
je nastop nekdanje gimnazij-
ke, zdaj študentke opernega 
petja Ernestine Jošt, ki se raz-
vija v vrhunsko operno pev-
ko. Uf, kakšen glasovni raz-
pon premore njen sopran. V 
skladbi Flashlight (Svetilka) 
so nas z ubranim večglasjem 
razveselile pevke iz Dekli-
škega pevskega zbora, v na-
daljevanju pa se je predstavil 
še en gost, pozavnist Matjaž 
Kafol, in sicer v zanimivi pri-
redbi skladbe Always On My 
Mind Marjana Peternela. 
Skupaj s trobentačem Ale-
šem Klančarjem sta kasneje 

odločilno obarvala tudi le-
gendarni Libertango Astor-
ja Piazzolle v priredbi Jake 
Puciharja. Ta je v ospred-
je postavil oba solista, hkra-
ti pa tudi godala in flavtistič-
ni del orkestra. Prav tako je 
v molovski skladbi Oblivion 
navdušila gostujoča violistka 
Špela Pirnat.

Prvi del je zaključila pet-
najstminutna Dafnis in 
Hloa, Suita št. 2 Mauricea 
Ravela, v kateri sta na račun 
prišla Veliki simfonični or-
kester z dolgoletnim diri-
gentom Nejcem Bečanom 
ter Združeni zbori Gimna-
zije Kranj – Mešani pevski 
zbor sicer vodi Erik Šmid, 
Dekliški pevski zbor pa Mar-
jeta Oblak. Letos so kar nekaj 
točk oblikovali mladi vokali-
sti, bodisi gimnazijci bodisi 
gostje. Tako smo lahko uži-
vali v živahni skladbi Bole-
ras sevillanas, v kateri je ob 
spremljavi godalnega sesta-
va naša ušesa božal nadarje-
ni Tilen Lotrič, skladbo Qu-
ando, quando, quando pa 
sta ubrano zapela gimnazij-
ca Neža Čadež in Lovro Kri-
šelj. Šopek pevk se je skupaj 
s solistoma Dino Arapović in 

Tilnom Lotričem predstavil 
tudi v čudoviti Ain' No Mou-
ntain High Enough. Pevsko 
ubrana je bila skupaj z orke-
strom in violino Magnifico-
va Tivoli, v kateri so nas na 
ples popeljale pevke iz De-
kliškega zbora, ki so odlično 
pele tudi prepoznavno me-
lodijo v Borodinovih Polo-
vskih plesih. Še preden je s 
to zahtevno skladbo simfo-
nični orkester zaključil kon-
cert, smo v njegovi izvedbi 
slišali še skladbo Danzon no. 
2 mehiškega skladatelja Ar-
tura Marqueza. Kompleksna 
skladba s številnimi menja-
vami tempa je še enkrat zno-
va pokazala visok domet sim-
foničnega orkestra.

V dodatku smo slišali še 
dve skladbi iz sveta zabavne 
glasbe, in sicer Can't Take 
My Eyes of You in Copaca-
bana. Skupaj z odmorom 
dve uri in pol glasbe, ki je 
v ozadju odslikavala različ-
ne vrste plesa, je tudi tokrat 
očaralo publiko, različne in-
strumentalne in vokalne za-
sedbe pa so še enkrat znova 
dokazale, da Veliki božični 
koncert Gimnazije Kranj ni 
naključno to, kar je.

Od Ravela do Magnifica
Veliki božični koncert Gimnazije Kranj je dolgoletna stalnica. Zaradi velikega povpraševanja so letos 
pripravili kar dva koncertna večera s programom, ki je sledil naslovu Povabilo na ples.

Veliki simfonični orkester Gimnazije Kranj, Mešani pevski zbor in Dekliški pevski zbor Gimnazije Kranj ter različni solisti so 
letos odigrali dva zaporedna koncerta. / Foto: Iztok Zupan

Ernestina Jošt se razvija v izjemno sopranistko. Tokrat je 
navdušila v Leharjevi Ljubezen – nebesa na Zemlji. 
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Igor Kavčič

Cerklje – Razprodana dvora-
na Kulturnega Hrama Igna-
cija Borštnika je bila pred 
dnevi najboljša napoved, 
da gre za predstavo, ki je ne 
gre zamuditi. Nova komedi-
ja, ki sta jo pripravila legen-
da slovenskega igralstva Ja-
nez Hočevar - Rifle in Lado 
Bizovičar, mladenič, ki se 
več kot uspešno trudi v raz-
ličnih medijskih in igralskih 
pojavnih oblikah, je zagoto-
vo odličen mehčalec človeš-
kega vsakdanjika v teh ne 
preveč rožnatih časih.

Zakaj v predstavi gre? Rifle 
in Lado se znajdeta na kon-
cu tunela, v čakalnici za od-
hod v onstranstvo. Motorist 
Rifle je povožen od Bizovi-
čarja, ki je prehiter v električ-
ni limuzini znamke Tesla. V 
Čakalnici čas ni več dimenzi-
ja, ni novinarjev in medijev, 

socialnih omrežij, telefo-
nov in televizije – sta samo 
čakajoča »potencialna mrli-
ča«. Da jima ne bi bilo dolg-
čas, moža debatirata o mar-
sičem in pri tem nehote raz-
galjata svoji osebnosti. Lado 
se odlično znajde v besedilu, 
ki je pisano njemu na kožo, 
saj ne manjka obešenjaške-
ga humorja, ki ga ta povezu-
je z aktualnostmi in okoljem, 
v katerem igra. Za generacijo 
starejši Rifle se mu nikakor 
ne pusti. Duhovitosti, tudi 
tistih, ko so kletvice prepove-
dane, in slišimo »kunc te gle-
da«, v predstavi ne manjka, 
in če gre za komedijantska 
mojstra, so to le še bonus toč-
ke. Dne 25. januarja ob 20. 
uri ponovno v Kulturnem 
hramu Ignacija Borštnika 
Cerklje, naslednji dan, 26. ja-
nuarja, ob 20. uri pa še v Dvo-
rani na Češnjici v Železnikih. 
Čez mesec dni, torej.

Čakalnica za umret'
V komediji Čakalnica, v kateri navdušujeta Janez 
Hočevar - Rifle in Lado Bizovičar.
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Železniki – Polna dvora-
na športnikov in športnih 
navdušencev je minuli po-
nedeljek zvečer z glasnim 
aplavzom pozdravila letoš-
nje dobitnike občinskih pri-
znanj. Zaslužili so si jih tako 
športniki kot športni delavci 
in športna društva. Kot naj-
boljša športnika osnovne 
šole so najprej proglasili Eri-
no Rant in Lovra Vrhunca, 
priznanji za perspektivne 
mlade športnike pa je direk-
tor Javnega zavoda Ratitovec 
Gregor Habjan izročil Nini 
Drobnič in Anžetu.

Predsednik Strokovnega 
sveta za šport Boris Kavčič je 
nato bronaste plakete izročil 
Tinetu Habjanu, Anji Pre-
zelj in Rudiju Pintarju, sre-
brno plaketo pa Petru Prev-
cu. Najvišja priznanja, zla-
te plakete, so si v tem letu 
zaslužili Plavalni klub Rati-
tovec Železniki, športni de-
lavec Iztok Gartner in špor-
tnik Domen Prevc.

»Veliko mi pomeni, da 
sem najboljši, saj vem, da 
nas je v naši občini veliko 
dobrih športnikov. Zelo všeč 
mi je današnja prireditev, saj 
marsikoga zlasti izmed nek-
danjih športnikov in njiho-
vih dosežkov nisem poznal 
in današnje druženje mi je 
zato še bolj všeč,« je pove-
dal Domen Prevc, ki se tre-
nutno pripravlja na novo-
letno turnejo. »Smučarski 

skakalci treniramo praktič-
no celo leto, saj je odmor 
po končani zimi dolg le šti-
rinajst dni, nato se začnejo 
priprave na novo sezono. Za 
skoke živim, delam za dob-
re rezultate in zato sem ve-
sel, ko jih dosežem. Seve-
da bodo olimpijske igre le-
tos prelomni dogodek, naj 
pa priznam, da so za mojo 
dušo precej večji izziv letal-
nice. Zato se že sedaj vese-
lim nastopa na svetovnem 
prvenstvu v poletih,« je po-
vedal Domen Prevc, ki jo do-
bil najvišje občinsko špor-
tno priznanje z rok domače-
ga župana Antona Luznarja.

»Kljub temu da je na ob-
čini denarja za šport vedno 
premalo, nam je v zadnjih le-
tih uspelo prenoviti nekate-
re objekte. Ko je že kazalo, da 
bomo morali zapreti bazen, 
smo se uspešno prijavili na 
razpis ministrstva za infra-
strukturo ter dodali tudi pre-
cej svojega denarja in v pro-
jekt investirali več kot milijon 
evrov. Prav tako smo več kot 
dvajset tisoč evrov investira-
li v igrišče v Dolenji vasi, od-
prli smo razsvetljavo na no-
gometnem igrišču, prispeva-
li smo denar za nakup teptal-
ca za smučišče Rudno, v letu 
2018 pa bomo namenili ne-
kaj denarja za opremo Strel-
skega društva Železniki. Za-
vedamo se, da je občina za-
dolžena za športne objekte 
in sedaj ugotavljamo, da so 
razmeroma dobri. Seveda ni 

vse idealno, saj bi gotovo lah-
ko gojili še kakšno športno 
aktivnost več. Tako nekate-
ri športniki morajo presko-
čiti meje občine in trenirati 
drugje. Vsem skupaj, še po-
sebno pa letošnjim nagrajen-
cem, se ob tej priložnosti že-
lim zahvaliti za dosežene re-
zultate in za promocijo naše 
občine. Prav tako se zahva-
ljujem vsem, ki spodbujate k 
športu in športnim aktivnos-
tim zlasti mlade pa tudi vse 
druge,« je v nagovoru letoš-
njim občinskim nagrajen-
cem pa tudi vsem nagrajen-
cem v dvajsetih letih, ki so 
se prav tako zbrali na pone-
deljkovi slovesnosti v špor-
tni dvorani, poudaril župan 
Železnikov Anton Luznar in 
dodal, da se skupaj z organi-
zatorji že veseli nove velike 
športne prireditve v občini, 

saj bo Atletsko društvo Že-
lezniki v začetku junija prip-
ravilo svetovno prvenstvo v 
gorskih tekih za veterane.

Prav tako so se organiza-
torji že dvajsete prireditve s 
spominskimi znaki zahva-
lili vsem dosedanjim občin-
skim nagrajencem, posebne 
pozornosti pa so bili delež-
ni športniki, ki so občino za-
stopali na olimpijskih igrah. 
To so Maks Jelenc, ki je leta 
1976 nastopil v teku na smu-
čeh, Metka Munih Habjan, 
ki je leta 1984 prav tako tek-
movala v teku na smučeh, 
maratonec Roman Kejžar, 
ki je na olimpijskih igrah te-
kel leta 2000, 2004 in 2008, 
Peter Prevc, ki je nastopil 
v smučarskih skokih leta 
2010 in 2014 ter Jure Rejec, 
ki je leta 1988 nastopil na pa-
raolimpijskih igrah.

Petra je zamenjal Domen
Šampion v smučarskih skokih Peter Prevc je že devetkrat dobil športno priznanje domače Občine 
Železniki, tudi letos pa si je zaslužil srebrno plaketo. Zlato plaketo je dobil Domen Prevc.

Letošnjim športnikom, ki so si zaslužili občinska priznanja, so se pridružili tudi dobitniki priznanj iz minulih let. / Foto: Andrej Tarfila

Župan Anton Luznar je zlato plaketo izročil Domnu  
Prevcu. / Foto: Andrej Tarfila

Trata – Škofjeloški Futsal klub Stripy je zadnjo domačo tekmo 
druge slovenske futsal lige odigral v začetku septembra, nato 
pa so s štirih gostovanj prinesli štiri zmage. Nova priložnost, 
da se predstavijo domačim navijačem, bo danes, ko se bodo 
ob 19.30 v Športni dvorani Trata v derbiju kroga pomerili z 
ekipo Gorica Futsal.

Malonogometni derbi na Trati

Kranj – V začetku tega tedna je disciplinska komisija Medna-
rodnega olimpijskega komiteja (MOK) obvestila Mednarodno 
biatlonsko zvezo (IBU), da je slovenski biatlonki Teji Grego-
rin zaradi kršitve protidopinških pravil črtala vse dosežke z 
zimskih olimpijskih iger leta 2010 v Vancouvru. Na ženski 
posamični tekmi je bila 36., na sprintu je bila deveta, prav 
tako na zasledovalni tekmi, na tekmi s skupinskim startom 
je zasedla peto mesto, v štafetni tekmi pa osmo, tako da je 
MOK suspendiral celotno slovensko ekipo. Gregorinova je 
padla na dopinškem testu po naknadnem testiranju vzorcev. 
Kot je znano, je Gregorinovo IBU zaradi domnevne zlorabe 
dopinga pred mesecem in pol začasno suspendirala. Grego-
rinova je bila pozitivna po naknadno opravljenih testih z iger 
2010 v Vancouvru. Mednarodni olimpijski komite je Grego-
rinovi vzorec odvzel februarja 2010 v Whistlerju, naknadna 
testiranja pa so v vzorcu B odkrila vsebnost prepovedanega 
sredstva metabolita, rastnega hormona. Gregorinova se je 
zaslišanju pred disciplinsko komisijo MOK-a odpovedala. 
Sedaj ima sicer možnost pritožbe na Mednarodno športno 
razsodišče v Lozani, nato pa ji bo protidopinški odbor IBU 
izrekel končne sankcije.

Gregorinovi črtali dosežke iz Vancouvra

Planica – Tradicionalno zadnje tekmovalno dejanje pred no-
voletno turnejo v Sloveniji bo državno prvenstvo v smučarskih 
skokih v članski kategoriji. Za naslove državnega prvaka in 
prvakinje se bodo jutri, v soboto, z začetkom kvalifikacij ob 
10. uri, na Bloudkovi velikanki v Planici pomerili naši najboljši 
skakalci in skakalke. Po končanih posamičnih tekmah bo na 
sporedu še ekipna preizkušnja članov. Prav tako bo v Nordij-
skem centru v Planici, jutri potekalo državno prvenstvu v teku 
na smučeh v sprintu v prosti tehniki. Tekmovalci in tekmovalke 
se bodo najprej pomerili v kvalifikacijah, najboljših šestnajst 
pa se bo nato med seboj udarilo še v izločilnih bojih, ki se 
bodo začeli ob 11. uri.

Skakalci in tekači za državne naslove v Planici

Hotavlje – Pri Športnem društvu Marmor Hotavlje bodo ce-
loletne športne dejavnosti zaključili na praznični torek, 26. 
decembra, ko bodo organizirali Štefanovanje in Štefanov tek. 
Start bo ob 18.30 pred Zadružnim domom na Hotavljah, 3,5 
kilometra dolga tekaška osmica oziroma pohod pa bosta 
potekala po vaških cestah in poteh. »Gre za prednovoletno 
druženje vaščanov podblegoških vasi, hkrati pa za neformalni 
zaključek rekreativnega tekaškega leta. Letošnje prednovole-
tno druženje, kar Štefanovanje je, bo tudi začetek prenovljene 
Hotaveljske grče, ki gre v svojo 24. sezono. Po novem ima 
Hotaveljska grča podnaslov Od Štefana do Martina. Začne se 
torej s Štefanovim tekom/pohodom/sprehodom na praznik 
sv. Štefana, zaključi na pa praznik sv. Martina,« pravijo orga-
nizatorji iz Športnega društva Marmor Hotavlje, katerim so se 
pri organizaciji zadnje letošnje prireditve pridružili tudi Vaški 
odbor Hotavlje in Krajevna skupnost Gorenja vas. 

Štefanovanje in Štefanov tek

Jože Marinček

Kranj – V ponedeljek so hoke-
jisti odigrali tekme državne-
ga prvenstva. Na Jesenicah so 
se pomerili HDD SIJ Acroni 
Jesenice in HK MK Bled, Je-
seničani pa so zmagali s 7 : 2. 
Hokejisti Triglava so v Ledeni 
dvorani Zlato polje gostili eki-
po SŽ Olimpija. Ljubljančani 
so bili boljši in zmagali s 5 : 1.

V sredo je bila na Bledu 
tekma v ligi IHL med hoke-
jisti MK Bled in ECE Celje, z 
1 : 10 pa so zmagali Celjani. 

V AHL so hokejisti v sredo 
odigrali tekme rednega kro-
ga. V dvorani Podmežakla se 

je tekma med hokejisti SIJ 
Acroni Jesenice in Pustertal 
Wolfe po streljanju kazen-
skih strelov končala z zma-
go Jeseničanov, ki so slavi-
li z 2 : 1. Hokejisti HDD SIJ 
Acroni Jesenice bodo vse šti-
ri tekme do novega leta odi-
grali v vlogi gostitelja. Že jut-
ri jih na domačem ledu čaka 
obračun s hokejisti HC Ne-
umarkt Riwega (ob 18. uri), 
26. decembra bodo ob 19. 
uri gostili hokejiste Red Bull 
Slalzburg II, v četrtek, 28. 
decembra, jih ob 19. uri čaka 
obračun s hokejisti KAC II 
in nato v soboto ob 18. uri še 
s SŽ Olimpijo. 

Zmaga po kazenskih strelih

Vilma Stanovnik

Kamnik – Olimpijski komite 
Slovenije – Združenje špor-
tnih zvez je prejšnji teden 
v Zrečah Odbojkarskemu 
klubu Kamnik podelil viso-
ko priznanje ob 70-tletni-
ci delovanja kluba. Prejeli 
so ga za dolgoletno strokov-
no in organizacijsko delo, ki 
je pomembno pripomoglo 

k razvoju slovenskega špor-
ta. Nagrado sta v imenu klu-
ba prevzela člana prve ekipe 
Calcit Volley Katja Mihevc in 
Sašo Štalekar. 

Da je priznanje krovne 
športne organizacije v Slove-
niji prav posebna čast, pravi 
tudi Gregor Hribar, predse-
dnik OK Kamnik. »Sezona 
2017/18 je za OK Kamnik 
jubilejna, in to kar dvojno. 

Praznujemo namreč 90 let 
odbojke v Kamniku ter 70 let 
delovanja našega kluba. Dol-
goletna prizadevanja števil-
nih prostovoljcev, funkcio-
narjev, odbojkarjev in navi-
jačev so skozi leta postavila 
naš klub tja, kamor spada, v 
vrh slovenske odbojke. Naš 
klub se lahko pohvali s kar 
enajstimi osvojenimi doma-
čimi lovorikami. Šest so jih 

prispevali odbojkarji, po tri 
naslove državnih prvakov in 
tri pokalne naslove, pet pa 
odbojkarice, ki so bile držav-
ne prvakinje prav tako trik-
rat, dvakrat pa so bile naj-
boljše v pokalnem tekmo-
vanju. Dobro igramo tudi v 
mednarodnih tekmovanjih, 
zagotovo pa smo najbolj po-
nosni na svoj podmladek,« 
je poudaril Hribar.

Priznanje kamniškim odbojkarjem
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Cveto Zaplotnik

Šenčur – V šenčurski ob-
čini so na pobudo oddelka 
za kmetijsko svetovanje pri 
Kmetijsko gozdarskem za-
vodu Kranj in lastnikov kme-
tijskih zemljišč letos poleti 
začeli pogovore s predstav-
niki ministrstva za kmetij-
stvo, gozdarstvo in prehra-
no o uvedbi namakalnih sis-
temov na območju vasi Trbo-
je, Žerjavka in Prebačevo ter 
o možnostih, da bi za to pri-
dobili državni in evropski de-
nar. Kot je povedal Aleš Pu-
har, vodja oddelka za okolje 
in prostor Občine Šenčur, so 
se na občini po teh pogovo-

rih odločili za začetek aktiv-
nosti za izgradnjo namakal-
nih sistemov. Začeli so zbi-
rati soglasja in pooblastila la-
stnikov kmetijskih zemljišč, 
si skupaj s kmetijskimi sve-
tovalci in kmeti ogledali na-
makalni sistem Ormož in 
naročili izdelavo projekta. 
Ker so kmetje pokazali ve-
liko zanimanje za namaka-
nje, so celotno območje raz-
delili na tri namakalne siste-
me - Trboje, Žerjavka in Pre-
bačevo. V okviru namakalne-
ga sistema Trboje naj bi na-
makali nekaj več kot 37 hek-
tarjev kmetijskih zemljišč, 
v Žerjavki skoraj 92 hektar-
jev in na Prebačevem 73 hek-
tarjev, skupno torej 202 hek-
tarja zemljišč, ki so v lasti 
približno šestdesetih lastni-
kov. Občina je za namakalne 

sisteme že pridobila idejne 
zasnove, zdaj je v fazi prido-
bivanja projekta za gradbe-
no dovoljenje (PGD) in vseh 
potrebnih soglasij, med dru-
gim tudi okoljevarstvenega 
in vodnega soglasja. Za na-
makanje naj bi izkoriščali 
vodo iz Save, tehnične rešit-
ve predvidevajo ureditev treh 
črpališč. Ko bodo pridobili 
vsa potrebna soglasja, bodo 
na upravno enoto vložili vlo-
go za izdajo gradbenega do-
voljenja in hkrati začeli prip-
ravljati vlogo, s katero naj bi 
se prijavili na razpis ministr-
stva za kmetijstvo, gozdar-
stvo in prehrano, ki za na-
makalne sisteme, ki so na-

menjeni več uporabnikom, 
predvideva stoodstotno fi-
nanciranje upravičenih stro-
škov oziroma predvidoma 
7500 evrov na hektar zem-
ljišča. V občini načrtujejo, 
da bodo s tolikšnim prispev-
kom države in Evropske uni-
je lahko finančno pokrili ce-
lotno investicijo. Namakal-
ne sisteme naj bi po sedanjih 
načrtih dokončali prihodnje 
leto in jih prvič (ob morebi-
tnem pomanjkanju padavin) 
uporabili v letu 2019. Po iz-
gradnji jih bo občina odda-
la v upravljanje upravljav-
cu, ki bi potlej, brez obreme-
njevanja občinskega prora-
čuna, skrbel za delovanje in 
vzdrževanje sistemov. Za 
upravljanje bi se lahko pote-
govali tudi lastniki zemljišč, 
organizirani v zadrugo.

Osamljen šenčurski 
primer

Šenčurski primer je za 
zdaj osamljen, v gorenjski 
kmetijski svetovalni službi 
ne razpolagajo z informaci-
jami, da bi se za gradnjo na-
makalnega sistema za več 
uporabnikov odločili še v ka-
teri od gorenjskih občin, a 
so prepričani, da bi v obči-
nah prisluhnili kmetom, če 
bi za to pokazali zanimanje. 
»Poleg zainteresiranosti la-
stnikov zemljišč je običaj-
no zelo velik problem vodni 
vir. V šenčurski občini verje-
tno to ne bo problem, saj je 
vode, vsaj upam, v akumula-
cijskem jezeru dovolj, seve-
da pa bodo svoje mnenje o 
tem povedali tudi v Savskih 
elektrarnah. Na območjih, 
kjer vodnega vira ni, bi bilo 
treba razmisliti o gradnji 
zadrževalnikov meteornih 
voda, ki bi se z vodo polni-
li jeseni, pozimi in spomla-
di, poleti pa bi jo uporablja-
li za namakanje. Podtalnica 
ni neomejena in bo v prihod-
nje še bolj zaščitena, tako da 
ni pametno računati samo 
na vodni vir iz podtalnice,« 
pravi Marija Kalan, specia-
listka za rastlinsko pridela-
vo v Kmetijsko gozdarskem 
zavodu Kranj, in dodaja, da 
se problemi pojavljajo tudi 
v primerih, ko so kmetje, ki 
obdelujejo zemljišča za na-
makanje, le najemniki teh 
zemljišč, lastniki pa najraje 
vidijo, da zemljišča pustijo v 
stanju, v kakršnem so. 

Dolgotrajen postopek 
pridobivanja »papirjev«

»Država spodbuja nama-
kanje kmetijskih zemljišč 
in ga bo zaradi klimatskih 
sprememb in vse pogo-
stejših suš spodbujala tudi 

v prihodnje, vendar pa so 
doslej kmetije za to izko-
ristile bolj malo denarja. 
Kmetije nimajo dovoljenj 
za rabo vode, postopek pri-
dobivanja raznih soglasij in 
dovoljenje pa je dolgotra-
jen. Če gre vse po planu, od 
ideje o ureditvi namakalne-
ga sistema do pridobitve de-
narja preteče po moji oceni 
od enega leta in pol do dveh 
let, v primeru, da se kaj zap-
lete, pa še več,« pravi Mari-
ja Kalan.

Nekatere kmetije že 
uredile namakanje

Na Gorenjskem je po po-
datkih direkcije za vode ok-
rog dvajset kmetij z vodnim 
dovoljenjem za namakanje 
zemljišč, Kalanova pa oce-
njuje, da ima še okrog dvaj-
set kmetij manjše namakal-
ne sisteme, ki kot vodni vir 
večinoma uporabljajo pod-
talnico, nekatere med nji-
mi tudi iz poskusnih vrtin, 
ki so namenjene predvsem 

temu, da bi ugotovili, kako 
globoko je voda. »Poskus-
ne vrtine imajo manjšo ka-
paciteto, na dan je možno iz 
njih pridobiti dovolj vode le 
za namakanje približno ene-
ga hektarja površine. Zara-
di manjše izdatnosti je niž-
ji tudi pritisk vode, kar omo-
goča le namakanje z manj-
šimi rolomati, z mikro raz-
pršilci ali kapljično namaka-
nje,« pojasnjuje Kalanova in 
dodaja, da iz reke Save črpa-
ta vodo za namakanje le dve 
kmetiji na Prebačevem, ki 
imata za rabo vode tudi vod-
no dovoljenje. Namakanje 
krompirja je najbolje ureje-
no na kmetiji Štular v Strahi-
nju, namakanje vrtnin pa na 
kmetijah v Voklem, na Pre-
bačevem in na dveh kmeti-
jah v Križah. 

Najbolj na udaru 
pridelava na lahkih tleh

»V suši so pomanjkanju 
vode najbolj izpostavljene 
kmetije, ki imajo premalo 

površin za pridelavo osnov-
ne krme, ter kmetije, ki se 
ukvarjajo z intenzivno pri-
delavo krompirja ali vrtnin. 
O namakanju je smiselno 
razmišljati predvsem na 
območjih, kjer je večji ob-
seg pridelave vrtnin in kjer 
imajo na isti površini v eni 
rastni dobi vsaj dva ali celo 
tri pridelke. Vse bolj se kaže 
tudi potreba po namakanju 
krompirja intenzivnih sort 
in koruze za krmo na in-
tenzivnih kmetijah, vendar 
pa je ekonomika zaradi niz-
kih cen pridelkov lahko sla-
ba. Namakanje žit in travi-
nja se, gledano skozi stro-
ške, ne splača,« pravi Mari-
ja Kalan in poudarja, da je 
o namakanju pametno raz-
mišljati predvsem na ob-
močju lahkih peščenih tal, 
ki slabo zadržujejo vodo, 
in da je pred načrtovanjem 
namakalnega koristno iz-
vesti zložbo (komasacijo) 
zemljišč, ki lahko precej 
zmanjša stroške investicije.  

Namakali naj bi dvesto hektarjev zemljišč
V šenčurski občini pripravljajo vlogo za pridobitev evropskega in državnega denarja za izgradnjo treh namakalnih sistemov, s katerimi bi v vaseh Trboje, 
Žerjavka in Prebačevo namakali okrog dvesto hektarjev kmetijskih zemljišč.

Na nekaterih gorenjskih kmetijah so že poskrbeli za namakanje kmetijskih zemljišč. 

Cveto Zaplotnik

Kranj, Bled – Gozdarji Zavo-
da za gozdove Slovenije so 
po umiritvi razmer in vzpo-
stavitvi prevoznosti glavnih 
gozdnih prometnic, ki jim je 
omogočila dostop na obmo-
čje poškodovanih sestojev, 
ponovno ocenili posledice 

močnega vetra, ki je gozdove 
prizadel 11. in 12. decembra. 
Škoda je občutno večja, kot 
so predvidevali. Po prvi oce-
ni naj bi bilo poškodovanega 
drevja okoli pol milijona ku-
bičnih metrov, po zadnji oce-
ni naj bi ga bilo več kot 1,3 mi-
lijona »kubikov«. Vetrolom je 
bil po količini poškodovanega 

drevja in po obsegu prizade-
tih površin največji v zadnjih 
dvajsetih letih, občutno več-
ji tudi od vetroloma poleti 
2008, zaradi katerega je bilo 
treba posekati 430 tisoč ku-
bičnih metrov dreves. 

Kot ugotavljajo na zavo-
du za gozdove, so letos po-
škodbe najobsežnejše na 

Kočevskem, Notranjskem 
in Koroškem, močno poš-
kodovani so gozdovi na Je-
zerskem, na Solčavskem 
in v Dravski dolini, poško-
dovani pa so tudi na drugih 
območjih v državi, še naj-
manj na vzhodu države. Na 

Gorenjskem je veter po oce-
ni zavoda za gozdove poško-
doval okoli 150 tisoč kubičnih 
metrov drevja, od tega 100 ti-
soč na kranjskem območju 
in 50 tisoč na blejskem. 

Ponekod so že začeli seč-
njo poškodovanega drevja, 

pri tem pa dajejo prednost 
odstranjevanju podrtega 
drevja z gozdnih cest. Obi-
skovalci naj se ne gibajo po 
poškodovanih gozdovih, saj 
je v krošnjah še vedno veliko 
odlomljenih vej, ki jih lahko 
poškodujejo.

Največji vetrolom  
v zadnjih dvajsetih letih
Močan veter je po oceni zavoda za gozdove na kranjskem in blejskem 
gozdnogospodarskem območju izruval ali kako drugače poškodoval okoli  
sto petdeset tisoč kubičnih metrov drevja.

Marija Kalan: »Večkrat se sprašujem, ali bo nizka 
cena pridelka lahko pokrila strošek namakanja, ki 
se po sedanjih analizah na že delujočih namakalnih 
sistemih giblje od 200 do 250 evrov na hektar, pri 
čemer glavni strošek predstavlja električna energija za 
pogon črpalk.«
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Na Zgornjem Gorenjskem je veter poškodoval okrog petdeset tisoč kubičnih metrov drevja.
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•	 Individualna	prilagoditev	prostorov
•	 Možnost	najema	sejnih	sob	in	učilnic
•	 Optična	podatkovna	linija
•	 Prostori	so	klimatizirani	in	opremljeni
•	 Brezplačna	parkirna	mesta
•	 Poslovna	stavba	ima	kuhinjo	z	restavracijo	in	bifejem
•	 E-polnilnica	za	električne	avtomobile

Pisarniške prostore oddajamo opremljene 
dodatne informacije:  tel.:  04/258 70 00  e-mail: info@merkurnepremicnine.si

Več na www.merkurnepremicnine.si

Najem pisarn, konferenčnih dvoran 
in organizacija delavnic

Poslovna stavba Merkur Naklo, Cesta na Okroglo 7

MERKUR
nepremicnine

Dobiček iz poslovanja so 
v Domelu začeli pomemb-
neje ustvarjati leta 2010, od 
leta 2013 pa se strmo dviga, 
je spomnila dosedanja pred-
sednica uprave Domel Hol-
dinga in dodala, da so k ve-
liki rasti dobička poleg ino-
vativnih rešitev kupcem pri-
spevali še povečevanje pro-
duktivnosti, manjši stroški 
materialov in stalne izbolj-
šave procesov.

Zagotavljajo kvalitetna 
delovna mesta

Poslanstvo Domela je za-
gotavljanje kvalitetnih de-
lovnih mest, poudarja Rej-
čeva. V dobrih desetih letih 
so podvojili število zaposle-
nih z najmanj višjo strokov-
no izobrazbo in vse do dok-
torata – s 147 na več kot tris-
to. »Nivo avtomatizacije smo 
stalno povečevali, prav tako 
pa tudi število programov 
ter nivo zahtevnosti in dovr-
šenosti elektro motorjev, sis-
temov in komponent. Obseg 
prodaje se je povečal za 75 od-
stotkov, število zaposlenih pa 
za 25 odstotkov, kar dokazu-
je povečevanje produktivno-
sti in učinkovitosti,« je de-
jala. Domel v Železnikih in 
Škofji Loki zaposluje že 1250 
sodelavcev, kar je dobrih sto 
več kot lani, prihodnje leto pa 
naj bi odprli še 50 dodatnih 
delovnih mest.

Domelova vizija je po bese-
dah Rejčeve rasti kot globalni 
razvojni dobavitelj elektron-
sko komutiranih (EC) pogo-
nov in komponent ter ohra-
njati vodilno razvojno pozi-
cijo na trgu sesalnih enot. 

Odvisnost od sesalne enote 
se je z 80 odstotkov zmanj-
šala na dobrih 40. »Pri se-
salnih enotah je celo majhen 
padec v vrednosti prodaje, a 
se struktura tega programa 
močno menja. Začenjamo s 
proizvodnjo šibkejšega mo-
torja eko sesalne enote, ki je 
v skladu z novimi evropski-
mi direktivami,« je pojasnil 
direktor Domela Zvone Tor-
kar. Rastejo predvsem na 
programih komponent in 
elektronsko komutirane teh-
nologije, ki bo po napovedih 
Čemažarja v prihodnje klju-
čen steber rasti. Delež proda-
je EC-sistemov in motorjev v 
celotni prodaji se je sicer že 
povečal na 27 odstotkov, ena-
ko tudi prodaja izdelkov za 
avtomobilsko industrijo.

Del proizvodnje na Trati

Prav vstop v nekaj večjih 
projektov v avtomobilski in-
dustriji je s seboj prinesel 
tudi potrebo po povečanju 

proizvodnih površin, zato so 
v začetku 2016 kupili nepre-
mičnine nekdanjega LTH 
v stečaju na Trati pri Škofji 
Loki. Prenovili so proizvod-
no halo in manjšo upravno 
stavbo, medtem ko prenovo 
velike upravne stavbe načr-
tujejo v prihodnjih letih. Iz 
Železnikov so na Trato pre-
selili tri proizvodne oddelke. 
Izdelujejo ključne sestavne 
dele za elektromotorje, kot 
so rotorski, statorski pake-
ti in ohišja, ter druge dele iz 
duroplasta. »Približno polo-
vico jih uporabimo za lastne 
elektromotorje, ki jih proi-
zvajamo v Železnikih in Re-
tečah, ostalo pa jih prodamo 
na trgu, večinoma evropski 
avtomobilski industriji,« je 
pojasnil Torkar. Trenutno je 
na Trati 230 zaposlenih, od 
tega 150 v proizvodnji, osta-
li pa v podpornih službah ter 
nekaj v delu razvoja in novo-
ustanovljenem oddelku Av-
tomatizacija in digitalizacija 

procesov. Kot je pojasnil Če-
mažar, se z digitalizacijo 
procesov in izdelkov aktivno 
pripravljajo na 4. industrij-
sko revolucijo: »S krepitvi-
jo oddelka za avtomatizacijo 
in digitalizacijo proizvodnje 
bomo sposobni sami uvaja-
ti več naprednih tehnologij 
v lastne procese. Na podro-
čju razvoja novih izdelkov pa 
vzpostavljamo povezljivost 
svojih naprednih izdelkov 
z internetom in s tem slede-
nje obratovalnih karakteri-
stik svojih izdelkov.« 

Z investicijo v nakup in 
obnovo prostorov na Tra-
ti, ki je stala 13 milijonov 
evrov, so v Domelu odpr-
li možnosti za nadaljnjo 
rast. Pričakujejo, da bodo 
s programom komponent 
na Trati beležili 50-odsto-
tno rast pa tudi da bo loka-
cija zaradi bližine Ljubljane 
in Kranja privlačna za diplo-
mante tehniških fakultet, ki 
jih vse težje najdejo.

Vodstvo novo, strategija enaka
31. stran

Dosedanja predsednica uprave Domel Holdinga Jožica Rejec s svojim naslednikom 
Matjažem Čemažarjem (levo) in direktorjem Domela Zvonetom Torkarjem / Foto: Gorazd Kavčič 

Mateja Rant

Bled, Kranjska Gora – Sin-
dikat delavcev gostinstva in 
turizma, Turistično gostin-
ska zbornica ter sekcija go-
stinstva in turizma pri Zdru-
ženju delodajalcev Sloveni-
je so konec novembra pod-
pisali aneks h kolektivni po-
godbi dejavnosti gostinstva 
in turizma o dvigu najnižjih 
osnovnih plač. Za najvišji od-
stotek se bodo povečale plače 
zaposlenim, ki so razvršče-
ni v četrti tarifni razred, to so 
kuharji in natakarji, in sicer 
za dobrih petnajst odstotkov.

Predsednik sekcije gostin-
stva in turizma pri Združe-
nju delodajalcev Sloveni-
je Igor Škrinjar je ob podpi-
su aneksa poudaril, da bodo 
z dvigom plač pridobili tudi 

nov kader, ki ga je treba tudi 
zadržati, saj so doslej mno-
gi odhajali v druge poklice. 
Prav tako se predsednik Tu-
ristično gostinske zbornice 
Andrej Prebil zaveda, da na-
daljnji razvoj in rast turizma 
ne bosta možna, če ne bodo 
uredili vprašanja kadrov na 
tem področju. Na zbornici 
namreč že dlje časa zazna-
vajo pomanjkanje ustrezne-
ga kadra na področju gostin-
stva in turizma, opozoril je 
še na potrebo po ustreznem 
vrednotenju kadra.

Tega se zavedajo tudi v 
večjih turistično-gostinskih 
podjetjih na Gorenjskem. Iz 
Sava Turizma so tako sporo-
čili, da se bodo s prvim janu-
arjem povišale plače zaposle-
nim v njihovi družbi, ob če-
mer pa potekajo tudi interna 

pogajanja s sindikatom, da bi 
bilo to povišanje še nekoliko 
višje, kot to določa branžna 
kolektivna pogodba. Dokler 
pogajanja ne bodo končana, 
več o tem niso pripravljeni 
razkriti. V družbi Hit Alpi-
nea pa so po besedah direk-
torja Fedje Pobegajla letos 
največjo pozornost posveti-
li poplačilu presežnih ur iz 
preteklih obdobij, ki so jih 
dokončno izplačali konec 
septembra. Pomembno so 
povečali tudi znesek stimu-
lacij zaposlenim in najbolj 
zavzetim sodelavcem popra-
vili plače. Na vprašanje, ali 
bodo tudi višje plače v pri-
hodnje v poklice na podro-
čju gostinstva in turizma pri-
tegnile več mladih, pa odgo-
varja: »Prepričani smo, da so 
in še bodo mladi v prihodnje 

vedno bolj naklonjeni pred-
vsem kariernim izzivom v 
uveljavljenih turističnih de-
stinacijah in pri odgovornih 
delodajalcih.« Največ potreb 
po kadrih imajo turistično-
-gostinski ponudniki v Zgor-
njesavski dolini še vedno v 
času zimske in poletne turi-
stične sezone. Takrat v druž-
bi Hit Alpinea kolektiv razši-
rijo s pogodbenimi sodelav-
ci za določen čas, ki jim po-
magajo še študenti, dijaki in 
posamezniki, ki prihajajo na 
delo iz tujine. Le tako lahko 
zagotavljajo ustrezno števi-
lo zaposlenih, s katerimi jim 
uspe zagotavljati kakovostne 
storitve ob večjem povpraše-
vanju v času sezone, večjih 
športnih dogodkih in podob-
nih priložnostih, je razložil 
Pobegajlo.

Bolje plačani kuharji in natakarji
V skladu z aneksom h kolektivni pogodbi dejavnosti gostinstva in turizma se bodo s prvim januarjem 
zvišale plače zaposlenim na tem področju. 

Kranj – Finančna uprava (Furs) je pridobila podatke o dohod-
kih, ki so jih fizične in pravne osebe dosegle z oddajanjem ne-
premičnin v turistični najem, tudi z oddajanjem preko spletnih 
portalov Airbnb in Booking; na podlagi teh podatkov pa bo na 
začetku prihodnjega leta poostrila nadzor. Zavezancem svetu-
je, da ponovno preverijo, ali so napovedali vse tovrstne dohod-
ke, sicer pa imajo še vedno čas, da do 31. januarja prihodnje 
leto to storijo z uporabo inštituta samoprijave. Posameznik 
namreč lahko oddaja in oglašuje oddajanje prostih kapacitet 
v turistične namene (preko portala Airnbnb ali Booking) le, 
če ima to dejavnost registrirano. Dejavnost lahko opravlja na 
dva načina – kot registrirani sobodajalec ali kot samostojni 
podjetnik. Furs bo zoper kršitelje uvedel postopek o prekršku, 
za katerega je zagrožena globa od 400 do 30.000 evrov. 

Nadzor nad oddajanjem nepremičnin 
v turistični najem

Kranj – Finančna uprava je oktobra izvajala poostren nadzor 
svečarjev, cvetličarjev in vrtnarjev, novembra nadzor vulkani-
zerjev, v tem mesecu pa bo poostrila nadzor gostinstva, pro-
daje na sejmih in stojnicah ter glasbenih in drugih prireditev. 
Izkušnje kažejo, da nadzor pozitivno vpliva na prostovoljno 
izpolnjevanje davčnih obveznosti in da je kršitev iz leta v leto 
manj. Letos so pri 263 nadzorih svečarjev, cvetličarjev in vr-
tnarjev ugotovili le 18 kršitev, pri 315 nadzorih vulkanizerjev pa 
15 kršitev. Pri zaposlovanju na črno je najpogostejša kršitev 
opravljanje dela brez ustrezne pogodbe o zaposlitvi, pri izda-
janju in davčnem potrjevanju računov pa izdajanje računov, 
ki ne vsebujejo vseh predpisanih podatkov.

Vse manj kršiteljev

Kranj – Agencija RS za javnopravne evidence in storitve (Ajpes) 
je 11. decembra vzpostavila Register dejanskih lastnikov, s 
katerim naj bi zagotovili preglednost lastništva poslovnih su-
bjektov in onemogočili zlorabo poslovnih subjektov za pranje 
denarja in financiranje terorizma. V register morajo dejanske 
lastnike vpisati pravne osebe, ki so vpisane v Poslovni register 
Slovenije, ter tudi tuji skladi, tuje ustanove in drugi subjekti 
tujega prava, ki imajo davčne obveznosti v Sloveniji, to pa 
ne velja za enoosebne družbe z omejeno odgovornostjo, za 
neposredne in posredne proračunske porabnike ter za go-
spodarske družbe na organiziranem trgu, na katerem morajo 
zagotavljati preglednost informacij o lastništvu. Pravne osebe 
morajo svoje dejanske lastnike vpisati v register najkasneje do 
19. januarja prihodnje leto, sicer pa najkasneje v osmih dneh 
od dneva vpisa pravne osebe v poslovni ali davčni register 
oziroma v osmih dneh od spremembe podatkov. Podatki iz 
registra o dejanskih lastnikih, razen podatki o datumu rojstva, 
davčni številki in državljanstvu, bodo javni. 

Vzpostavili register dejanskih lastnikov
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Simon Šubic

Kranj – Gorenjski policisti so 
od prejšnjega petka do včeraj 
obravnavali štirinajst prijav 
vlomov in poskusov vlomov v 
objekte, od tega zadnji konec 
tedna kar dvanajst – v petek 
in nedeljo po pet prijav, v so-
boto pa dve. »Storilci ne pri-
našajo daril, zato še posebej v 
tem delu leta, ko ste pogoste-
je odsotni in je svetel del dne-
va zelo kratek, poskrbite za 
premoženje,« zato opozarja-
jo na Policijski upravi Kranj.

Minuli petek so policisti 
obravnavali poskus vloma v 
stanovanjsko hišo na Mla-
ki pri Kranju, vlomilci so iz 
hiše v Mošnjah odnesli zlat-
nino in ročno uro, iz hiše v 
Radovljici je izginil denar, 
v Kranju pa so lastniki hiše 
ostali brez zlatnine. Na Je-
senicah so neznani storilci 
vlomili v poslovni prostor. 
V soboto so neznanci vlo-
mili v stanovanjsko hišo na 
Podbrezjah in v Naklem, a 
na srečo lastnikov niso od-
nesli ničesar vrednega. V 

nedeljo so policisti obravna-
vali poskuse vloma v stano-
vanjsko hišo na Blejski Dob-
ravi, v Kranju in Zgornjih Bi-
tnjah. Dva vloma sta se zgo-
dila v Hrastju, storilec pa je s 
seboj odnesel zlatnino in de-
nar. V torek je nekdo iz hiše 
na Trsteniku odtujil nakit, v 
sredo pa v Cerkljah polega 
zlatnine še denar. 

»Največkrat sta odtujena 
predvsem zlatnina in denar, 
kar storilci iščejo in si pri-
laščajo iz stanovanjskih hiš, 
ki dajejo očiten videz, da so 

lastniki odsotni. Na vidnih 
mestih in z objavami na druž-
benih omrežjih tudi ne raz-
kazujte vrednih stvari, za viš-
jo stopnjo varnosti pa izvajaj-
te varnostne ukrepe. Osnov-
ni so predvsem ustrezno 
shranjevanje dragocenosti 
in denarja, zaklepanje, zapi-
ranje oken in ustvarjanje vi-
deza, da je nekdo doma. Do-
datne ukrepe predstavljajo 
mehanski in tehnični pripo-
močki za varovanje doma,« 
je razložil Bojan Kos s Poli-
cijske uprave Kranj.

Prazniki vlomilcev ne uspavajo
Če se med prazniki odpravljate na počitnice, nikar tega ne objavljajte na družbenih omrežjih. Poskrbite, 
da ne bodo storilci že na daleč ugotovili, da vas dlje časa ne bo doma.  

Simon Šubic

Kranj – Zanimanje za brez-
plačno pravno pomoč, ki jo 
ta teden že sedmo leto zapo-
red nudijo slovenski odve-
tniki, je bilo precejšnje, ugo-
tavljata naša sogovornika – 
odvetnika Mitja Sever iz ra-
dovljiške Odvetniške pisar-
ne Sever in Jasna Štucin iz 
Odvetniške pisarne Csipö 
Kozamernik iz Kranja. V 
torek, ko je odvetniški pro 
bono dan potekal tudi na Go-
renjskem, se je nanju z raz-
ličnimi problemi obrnilo 
celo več ljudi, kot pa so jih v 
odvetniških pisarnah sploh 
lahko sprejeli.

»Na našo odvetniško pi-
sarno se je v okviru pro bono 
dneva obrnilo večje število 
ljudi z vprašanji z različnih 
pravnih področij. Vseh nis-
mo mogli sprejeti in smo jih 
napotili na službo za brez-
plačno pravno pomoč pri 
pristojnem sodišču,« je raz-
ložila Štucinova, podoben 
odgovor pa smo prejeli tudi 
od Severja. »Problemi, s ka-
terimi so se občani obrnili 
na nas za pravni nasvet, so 
bili različni – od delovno-
-pravnega področja, družin-
skih in solastniških razmerij 
do problemov zaradi meje in 
služnosti,« je razložil rado-
vljiški odvetnik. 

Čeprav so z Odvetni-
ške zbornice Slovenije 

opozorili, da je Dan odvetni-
ške pravne pomoči pro bono 
namenjen predvsem tistim, 
ki so pomoči najbolj potreb-
ni in ki so v slabem social-
nem položaju, in da lahko 
odvetniki občane, ki išče-
jo le drugo pravno mnenje 
ali že imajo svojega poob-
laščenca, tudi odklonijo, se 
je vseeno dogajalo, da so na 
vrata odvetniških pisarn po-
trkali tudi taki. »Od tistih, s 
katerimi smo opravili razgo-
vor, jih je vsaj tretjina iskala 
drugo pravno mnenje. Pre-
moženjskega stanja strank 
nismo posebej preverjali, 
drži pa, da v okviru pro bono 
dneva pravno pomoč iščejo 
tudi stranke, ki jim premo-
ženjsko stanje sicer omogo-
ča plačilo odvetniških stori-
tev po sedaj veljavni odvetni-
ški tarifi,« je tako ugotavljala 
odvetnica Jasna Štucin. Ena-
ke izkušnje je imel tudi od-
vetnik Mitja Sever: »Imam 
občutek, da je ciljna publi-
ka preslabo obveščena o pro 
bono dnevu, tako da je bilo 
razmeroma malo občanov, 
ki so v resnici socialno ogro-
ženi.« Sever zato razmišlja, 
da bi bilo morda bolje, če bi 
se odvetniška zbornica pri 
organizaciji pro bono dneva 
povezala s centri za socialne 
zadeve, kjer bi lahko že jese-
ni začeli obveščati socialno 
ogrožene o izvedbi odvetni-
škega pro bono dneva.

Odvetniki imeli velik obisk 

Simon Šubic

Kranj – Slovenska policija je 
v torek skupaj s hrvaško po-
licijo in Europolom sodelo-
vala pri razbitju mednaro-
dno organizirane kriminal-
ne združbe, ki je bila vple-
tena v korupcijo v športu in 
ilegalne stavnice. V Slove-
niji so pridržali devet osu-
mljencev, na Hrvaškem pa 
dva. Nacionalni preiskoval-
ni urad je enega od sloven-
skih osumljencev privedel 
tudi k preiskovalnemu sod-
niku, ki je zanj odredil pri-
por, osumljen pa je storitve 
petih kaznivih dejanj golju-
fij. Po poročanju nekaterih 
medijev, ki se sklicujejo na 
neuradne informacije, naj bi 
priprli 43-letnega Kranjča-
na Dina Lalića, nekdanjega 
nogometnega vratarja v več 
slovenskih klubih, bil pa je 

tudi član mlade reprezen-
tance. Lalić je bil sicer zaradi 
podobnih kaznivih dejanj v 
preteklosti že obsojen.

Združba naj bi vzpostavila 
ilegalno spletno platformo z 
namenom plasiranja viso-
kih stav pri ponudnikih stav 
iz Azije. Na podlagi vnaprej 
dogovorjenih izidov tekem v 
profesionalnih nogometnih 
ligah v Srbiji, Makedoniji in 
na Češkem naj bi osumljen-
ci vplačali stave v Aziji, s pra-
vilnimi napovedmi izida te-
kem pa so si zagotovili do-
bitke. Premoženjsko korist 
iz ilegalne stavnice so člani 
združbe prenakazali na in-
ternetne ponudnike banč-
nih storitev, od tam pa v raz-
lične slamnate družbe s se-
dežem v davčnih oazah, pri 
tem pa prikrili dejanski iz-
vor denarja, so pojasnili na 
policiji. 

Zaradi ilegalnih stav 
menda priprli Dina Lalića

Simon Šubic

Kranj – Na torkovem nada-
ljevanju sojenja Metiju Pla-
vi, obdolženemu, da naj bi 
več let izsiljeval kmeta Ale-
ša Šterna iz Srednje vasi pri 
Šenčurju, ki naj bi mu pla-
čal skoraj 1,6 milijona evrov, 
je predsednica sodnega se-
nata Marjeta Dvornik po-
jasnila, da bo potrebno do-
datno zaslišanje oškodovan-
ca, saj je obrambi na prete-
klih 25 obravnavah, na kate-
rih so v veliki razpravni dvo-
rani kranjskega okrožne-
ga sodišča zaslišali že okoli 
70 prič, uspelo omajati ve-
rodostojnost Šternove zgod-
be. Štern je s svojo pooblaš-
čenko Barbaro Nastran s 
tem razlogom tudi pristopil 
k obravnavi, ko pa se je iz-
kazalo, da bodo še pred do-
polnitvijo njegovega zasliša-
nja poslušali še več daljših 
prisluhov telefonskih pogo-
vorov oškodovanca, ki jih je 
policija skrivaj posnela po 
tem, ko ji je ta naznanil do-
mnevno izsiljevanje, je sku-
paj z odvetnico sodno dvora-
no zapustil. V torek so sicer 
obdolženemu odpravili tudi 
hišni pripor, ki so mu ga od-
redili septembra, pred tem 
pa je bil v zaporu priprt od 
junija 2016.

Odvetnica Nastranova je 
pred odhodom Aleša Šter-
na iz sodne dvorane sod-
nici pojasnila, da so iskre-
no pričakovali, da bo na tor-
kovi obravnavi potekalo do-
datno zaslišanje Šterna, ne 
pa da bodo poslušali prislu-
he o »kravah in traktorjih«, 
katerih vsebina niti ni spor-
na in ji oškodovanec tudi ne 
oporeka. Sodnica je odgovo-
rila, da Šternu res ni treba 
poslušati prisluhov, čeprav 

je bil zaradi njih vabljen, da 
pa ga bo zagotovo treba do-
datno zaslišati, saj je morda 
le na prste ene roke od sku-
paj 70 zaslišanih prič potr-
dilo njegovo izpoved o izsi-
ljevanju in strahu. »Oško-
dovanec je ključna priča, ob-
rambi je uspelo vzpostaviti 
dvom v njegovo verodostoj-
nost obdolženega, in prav to 
zdaj preverjamo,« je odgo-
vorila Dvornikova in dodala, 
da senat pritrjuje predlogu 
obrambe v delu, da na obrav-
navi prisluhnejo tudi prislu-
hom, ki se morda neposred-
no ne tičejo obravnavanih 
kaznivih dejanj, a bi more-
biti lahko razbremenjevali 
obtoženega.

S poslušanjem prisluhov, 
ki da niso v nobeni poveza-
vi z obtožnimi očitki in zato 
za kazenski postopek nere-
levantni, se sicer ni strinja-
la niti okrožna državna to-
žilka Polona Košnjek. »Pov-
sem razvidno je, da je oško-
dovanec Štern osebam, pri 

katerih si je izposojal denar, 
lagal o tem, zakaj denar pot-
rebuje in kako ga bo vrnil. 
Večina tega kazenskega po-
stopka se zdaj izvaja v sme-
ri preverjanja verodostojno-
sti Aleša Šterna, ki pa je bila 
lahko izkazana že z zasliša-
njem prič. Tudi iz tega razlo-
ga zaslišanje teh posnetkov 
ni potrebno,« je poudarila. 

V predvajanih prisluhih 
je bilo sicer veliko govora o 
kmetijskih opravilih in fi-
nančni stiski obdolženega 
ter težavah z rubežniki. »Jaz 
sem že toliko v tem, da me 
nič več ne more ubiti. Lah-
ko pride deset rubežnikov, 
pa mi ne morejo priti do ži-
vega,« je tako dejal v telefon-
skem pogovoru s prijatelji-
co, ki ji je dolgoval denar.

V torek so sicer zaslišali 
tudi Aleša Čebulja, ki zdaj 
živi v Dubaju, pred tem pa 
je tako kot Štern več let de-
lal v šenčurskem Thorexu, 
kjer so tržili valutnotrgoval-
no shemo, s katero naj bi 

se opekle mnoge stranke. 
Kot je pojasnil, je Štern kot 
komercialist v letih 2009–
2012 privabljal nove stran-
ke, njihov denar pa je v Tho-
rex vlagal preko svojega ra-
čuna. »Po mojih podatkih je 
investicija družine Štern v 
Thorex znašala med 200 in 
300 tisoč evrov v letih 2008 
ali 2009. V letu 2011 ali 2012 
je dobil izplačano vso glavni-
co in od 50- do 100-odstotni 
donos. Del zneska je zaradi 
težav podjetja ostalo na nje-
govem računu, vendar je na 
koncu dobil vse izplačano. 
Kako je ta denar potem pora-
bil in kako je poravnaval ob-
veznosti do svojih strank, pa 
ne vem. Slišal pa sem, da je 
z denarjem od novih strank 
poplačeval stare stranke, ki 
so 'mu najbolj težile', in svo-
jo investicijo,« je razložil. 
Komercialistom Thorexa so 
se izplačevale tudi provizi-
je, od njih je Štern tudi živel, 
plačeval življenjske stroške, 
je še dodal Čebulj in zani-
kal Šternove trditve, da je bil 
seznanjen z izsiljevanjem 
Metija Plave. »To zagotovo 
ne drži. Bil sem presenečen, 
ko sem za to izvedel iz medi-
jev,« je zatrdil. 

Zaslišali so tudi sodno iz-
vedenko finančne stroke 
Matejo Gubanec, ki je izde-
lala izvedensko mnenje o 
prometu na vseh bančnih ra-
čunih Aleša Šterna. Potrdila 
je, da je analiza gotovinskih 
dvigov v skupni višini sko-
raj 1,6 milijona evrov, ki jo 
je opravila Policijska uprava 
Kranj, verodostojen prikaz 
podatkov. Obramba je izve-
denki očitala, da je mnenje 
izdelano površno in da pri 
dvigih gotovine ni preverja-
la, kdo jih je opravil – oško-
dovanec ali njegovi starši. 

Šterna bodo vnovič zaslišali
Na sojenju domnevnemu izsiljevalcu Metiju Plavi bo moral zaradi omajane verodostojnosti ponovno 
pričati oškodovanec in hkrati ključna priča Aleš Štern.  

Oškodovanec Aleš Štern, ob njem pooblaščenka Barbara 
Nastran, bo moral na sojenju zoper domnevnega 
izsiljevalca Metija Plavo braniti svojo verodostojnost.

Mengeš – Neznana ženska 
je v torek s pretvezo, da pro-
daja obliže, oškodovanki iz 
Mengša na domu ukradla 
denarnici, kar je ta ugotovila 
šele naslednji dan. Do tedaj je 
neznanka že opravila dvig go-
tovine na bankomatu z odtu-
jenima bančnima karticama. 

Že dvignila denar
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P
red dobrimi sto leti 
je Einstein obja-
vil Splošno teorijo 
relativnosti (1916). 
Ta razlaga gravi-

tacijsko silo kot posledico 
ukrivljenosti prostora-časa. 
V nji je napovedal tudi obstoj 
gravitacijskih valov, ki pa jih 
ni bilo mogoče empirično 
zaznati. To je znanstveni-
kom uspelo šele v zadnjih 
dveh letih, skupina astrofizi-
kov, ki jih je zaznala prva, le 
letos dobila Nobelovo nagra-
do za fiziko. Kot peta po vrsti 
je njihov obstoj potrdila slo-
venska znanstvenica Andre-
ja Gomboc s sodelavci. A ne 
gre za to. Izpostaviti želim 
neki drugi moment. To, da 
je Einstein lahko teoretič-
no napovedal obstoj neče-
sa, česar izkustveno še ni 
bilo, hkrati pa tudi njegov 
genij ni bil tako velik, da bi 
lahko napovedal vse grozo-
te, ki so v 20. stoletju še sle-
dile. Namreč: da bo veliki 
vojni, ki je takrat že divjala, 
sledila še ena in še hujša in 
da bo bodo v tej drugi Nem-
ci, eden najbolj kulturnih 
narodov v zgodovini, skoraj 
iztrebili manjši, a še starej-
ši narod, ki je eden uteme-
ljiteljev zahodne civiliza-
cije in mu je pripadal tudi 
Einstein sam. Gravitacijske 
valove je napovedal, holo-
kavsta pač ne. Iz tega, kar 
sem zapisal do tu, izposta-
vim novo vprašanje: je med 
nami kdo, ki bi si upal oziro-
ma sploh mogel napoveda-
ti, kaj se bo z nami dogaja-
lo v naslednjih desetletjih?

Ne, takega ni. Špekulaci-
je so, veliko jih je, znanstve-
na napoved pa v tem oziru 
ni mogoča. »Nihče ne ve, 
kakšni bodo trg dela, druži-
na in ekologija leta 2050 ter 
katere religije, gospodarski 
sistemi in politični ustro-
ji bodo obvladovali svet … 
Svet se še nikoli ni spremin-
jal tako hitro, kot se spremi-
nja zdaj, in preplavljeni smo 

z nemogočimi količinami 
podatkov, idej, obljub in 
nevarnosti. Veljavo prepuš-
čamo prostemu trgu, mno-
žični modrosti in zunanjim 
algoritmom tudi zato, ker se 
s takšno povodnjo podatkov 
ne moremo spoprijeti. V 
preteklosti je cenzura delo-
vala tako, da je preprečevala 
tok informacij. V 21. stolet-
ju deluje tako, da ljudi pre-
plavlja z nepomembnimi 
informacijami. Ne vemo, 
na kaj naj bomo pozorni, in 
čas pogosto porabljamo za 
raziskovanje postranskih 
zadev in razprave o njih. V 
antiki je imel moč, kdor je 
imel dostop do podatkov. 
Danes jo ima, kdor ve, za 
kaj naj se ne zmeni. Čemu 
naj namenimo pozornost 
glede na vse, kar se dogaja 
v našem kaotičnem svetu? 
Če razmišljamo za obdobje 
nekaj mesecev, bi se mora-
li verjetno posvetiti nepos-
rednim problemom, na pri-
mer nemiru na Bližnjem 
vzhodu, begunski krizi v 
Evropi in upočasnjevanju 

kitajskega gospodarstva. 
Če razmišljamo za obdob-
je nekaj desetletij, so naj-
bolj pereči problemi segre-
vanje ozračja, poglabljanje 
neenakopravnosti in mot-
nje na trgu dela. Toda če na 
življenje pogledamo zares 
široko, vse težave in ves raz-
voj zasenčijo trije med sabo 
povezani procesi … Ti trije 
procesi načenjajo tri klju-
čna vprašanja, za katera 
upam, da boste o njih raz-
mišljali še dolgo po tem, ko 
boste prebrali to knjigo: 1. 
So živa bitja res samo algo-
ritmi in ali je življenje res 
samo obdelava podatkov? 
2. Kaj je vredno več – inte-
ligenca ali zavest? 3. Kaj bo 
z družbo, politiko in vsako-
dnevnim življenjem, ko nas 
bodo nezavedajoči se, ven-
dar zelo inteligentni algorit-
mi poznali bolje, kot se poz-
namo sami?«

Tako v svoji knjigi Homo 
deus, ki sem jo predstavil 
tudi v našem knjižnem felj-
tonu, razmišlja eden naj-
bolj pronicljivih avtorjev, 

zgodovinar Yuval Noah 
Harari, profesor na Hebrej-
ski univerzi v Jeruzalemu. 
Ko so v tem mestu pred dva 
tisoč leti križali Jezusa, je 
samo ta vedel, da bo v nas-
lednjih stoletjih postal naj-
bolj čaščena podoba edine-
ga Boga. Dvanajsteri apos-
toli so v to možnost verovali, 
a vedeti niso mogli. Če se bo 
segrevanje ozračja nadalje-
valo, bo, kot se kaže že zdaj, 
podsaharska Afrika postala 
puščava, množice tamkajš-
njih ljudi pa bodo v iskan-
ju rešilne poti še bolj pritis-
nile proti bogatemu in vod-
natemu severu. Tu bo ogro-
mna in danes skoraj praz-
na Sibirija postala človeški 
naselitvi prijazna pokraji-
na. Bomo afriške migrante 
in druge podnebne begun-
ce sprejeli ali zavrnili, kar 
pomeni vojno? Kam lahko 
pripelje poglabljanje nee-
nakopravnosti? Bogate elite 
gledajo samo na to, da svo-
je privilegije ohranijo in še 
povečajo, briga njih za veči-
no človeštva in planet, ki ga 

naseljujemo. Ta njihov aro-
gantni plenilski odnos nad-
vse nazorno pooseblja ame-
riški predsednik, inkarna-
cija brezobzirnega plenilca. 
Ko tak trči v drug tip norca, 
kakršen je severnokorejski 
voditelj, se zdi nuklearna 
vojna znova neizbežna. Z 
motnjami na trgu dela misli 
Harari na dejstvo, da sodo-
bna ekonomija potrebuje 
vse več delavcev v intelek-
tualno zahtevnih poklicih 
in vse manj fizikalcev, pri-
učenih za razna enostavna 
opravila. Kaj bodo delali tis-
ti, ki bodo ostali brez dela?

Ta Snovanja ne prinaša-
jo odgovorov na ta vpraša-
nja. Prinašajo nekaj praz-
ničnega branja in podob. 
Podobe Mihe Maleša, stri-
pe izvrstnega Tomaža Lav-
riča in vse bolj suverenega 
Iztoka Sitarja, ki je tudi naš 
hišni karikaturist. Pa zau-
pne zapise Lojzeta Gosti-
še, iz katerih izvemo marsi-
kaj doslej malo znanega iz 
naše polpreteklosti. Uživate 
v branju in praznujte!

V deželah, ki že dolgo uživajo v miru, božično voščilo »Mir ljudem na Zemlji!« nima tako velike teže kot v tistih 
delih sveta, ki še vedno ali znova trpijo v vojnah. Sicer pa nikjer ne piše, da bo relativni mir, ki vlada v naših 
krajih, trajal večno …

Sploh vemo, kaj bo z nami?

Tako je Kristusovo rojstvo v 12. stoletju v rokopisu Hortus deliciarum naslikala nuna Herrada Landsbergensis, opatinja 
samostana Mont Sainte-Odile v Vogezih. / Foto: Wikipedija

Bogate elite 
gledajo samo 

na to, da svoje 
privilegije 

ohranijo in še 
povečajo, briga 
njih za večino 

človeštva in 
planet, ki ga 

naseljujemo. Ta 
njihov arogantni 

plenilski odnos 
nadvse nazorno 

pooseblja 
ameriški 

predsednik, 
inkarnacija 

brezobzirnega 
plenilca.
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Za ljubitelja stripa vseka-
kor srce ogrevajoč razgled 
na police v vašem ateljeju, 
polne stripovskih albumov, 
revijalnih izdaj, strokovnih 
knjig o deveti umetnosti …

»Stripe spravljam od najst-
niških let in v tem času se je 
tega nabralo kar precej. Včasih 
je že preveč vsega in bi moral 
narediti nekaj reda. Zgodi se, 
da iščem neki strip, a ga ne 
najdem, ker ne vem povsem 
natančno, kje ga imam.« 

Tako, kot so najnovejše risbe 
še tu na delovni mizi. Kaj bo 
v tokratni izdaji Gorenjske-
ga glasa počel Jaka Pokora?

»Vsekakor bo strip obar-
van praznično, primeren 
božiču in novemu letu. Jako 
Pokoro vedno povezujem z 
aktualnim dogajanjem, a pri 
tem politiko praviloma puš-
čam ob strani, saj gre pred-
vsem za razvedrilen strip.« 

Jaka Pokora je tako imeno-
vani pasični strip, ki je od 
začetka stripovske umetno-
sti pred sto in več leti očitno 
preživel vse do danes ...

»Drži. Klasični pasični 
strip se je v ZDA pojavil že 
na samem začetku. To je bil 
strip, ki ga je brala vsa druži-
na, zato so avtorji v njih običaj-
no na humoren način obrav-
navali družinske in širše dru-
žbene teme iz vsakdanjega 
življenja. Pustolovski stripi 
so sledili kasneje, v tridesetih 
letih prejšnjega stoletja. Strip 
je pravzaprav otrok časopisa, 
saj je nastal zato, da bi se ta 
bolje prodajal. Ameriški čas-
niki so na začetku v vsaki izda-
ji imeli kar celo stran različnih 
pasičnih stripov.« 

Kako je bilo s tovrstnim stri-
pom pri nas? 

»Pred drugo svetovno voj-
no lahko za res pravega avtor-
ja stripov pri nas štejemo le 
Milka Bambiča, pogojno 
Hinka Smrekarja, a se je ta 
bolj usmerjal v karikaturo, ki 
so jo gojili v nekaterih časni-
kih tistega časa. Pasični strip 

se je pojavil šele v petdesetih 
letih, ko je Marjan Amalietti 
objavljal strip Gregor Tisigla-
vca, ki je izhajal kar deset let. 
V šestdesetih letih sta se poja-
vila lika Peter Mozolc Marja-
na Bregarja in Jaka Sulc Mila-
na Mavra, eden v Delu, drugi 
v Dnevniku. Časopisi so ime-
li stalne karikaturiste. Sam 
sem leta 1992 začel s stripom 
Bučmanovi, ki sem ga deset 
let risal za Dnevnik, leto kas-
neje pa je prišel Jaka Poko-
ra, ki ga še vedno dvakrat na 
teden rišem za Gorenjski 
glas.«

Kdo bi si mislil, da bo Jaka 
prihodnje leto dopolnil zre-
lih četrt stoletja. Se je v vseh 
teh letih kaj spremenil?

»Pobarval se je. Na začet-
ku je bil črno-bel, ko so konec 
prejšnjega stoletja časopi-
si eden za drugim prehajali 
na barvni tisk, sem tudi jaz 
začel Jako risati z barvami. 
Spremenila se je tudi teh-
nologija pošiljanja stripa na 
časopis, namesto po telefak-
su po elektronski pošti.«

Sicer pa še vedno rišete roč-
no, mar ne?

»Za razliko od mladih 
avtorjev, ki barvajo z računal-
nikom ali celo rišejo na tabli-
ce, sem jaz še vedno nekak-
šen dinozaver, ki delam vse 
ročno s svinčnikom, čopi-
čem, tušem in akvarelnimi 
barvami na papir. Mislim, 
da je taka risba bolj iskrena 
pa tudi barve so lepše.«

 
Torej ima vsak vaš strip tudi 
svoj risani original? 

»Drži, vsak moj strip ima 
tudi svojo risbo.« 

Ugotavljava, da strip v tiska-
nih medijih usiha. Več, zdi 
se mi, da je danes ta že pra-
va redkost?

»To je na žalost res. Ob 
Dnevniku in Gorenjskem 
glasu sem v devetdesetih letih 
nekaj časa risal tudi za časni-
ke Slovenec, Delo in Repub-
lika pa za mariborski Kaj in 
Večer. Potem je recesija naj-
prej udarila po avtorjih stripa. 

Tu gredo pohvale svetli izjemi 
Gorenjskemu glasu z mojim 
Jako Pokoro. Naj ponovim, da 
je bil strip prvotno namenjen 
prav časopisu, v času recesije 
pa je bil prvi na udaru in ure-
dniki so se ga z lahkoto zne-
bili. Se pa zdaj veliko pogos-
teje pojavlja v različnih knji-
žnih izdajah, od albumov do 
učbenikov. Imamo tudi dve 
reviji, posvečeni zgolj stri-
pu, dvakrat letno izide Strip-
burger in enkrat letno Strip 
bumerang, družbeno angaži-
rani strip goji revija Mladina, 
to pa je, kar se tiska tiče, tudi 
skoraj vse.«

Govorite o izdajah literarnih 
del v stripu? Pred nedavnim 
so izšla tri Cankarjeva dela v 
stripu ...

»Kar se mi zdi super, še 
zlasti ker ne gre za golo 
obnovo dela, ampak za novo 
interpretacijo posameznega 
avtorskega tandema, pisca 
in risarja, ter s tem umestit-
vijo dela tudi v današnji čas.«

Ki se je tudi v smislu dos-
topnosti do branja stripov 
močno spremenil. V času 
naše mladosti smo morali 
stripe pred starši in učitelji 

skrivati, zdaj jih pedagoška 
stroka celo priporoča. Zani-
mivo, mar ne?

»Zdaj otrokom pobirajo 
pametne telefone, stripi pa 
so dobrodošli, da otroci vsaj 
kaj berejo. Strip se uporablja 
tudi kot didaktični pripomo-
ček. Sam sem jih kar nekaj 
narisal za različne učbeni-
ke. Gre za pomoč pri razla-
gi snovi, še bolj pa za pribli-
žanje te otrokom. Na primer 
matematični učbeniki za 
drugo in tretjo triado osno-
vne šole s stripom za vsako 
novo poglavje zdaj niso več 
tako suhoparni, kot so bili 
nekoč.« 

Je težko risati po naročilu, 
kar želi nekdo drug in ni ide-
ja vas, avtorja?

»Če je zgodba dobra, je 
tudi po naročilu lepo risati – 
hkrati pa je običajno to tudi 
dobro plačano. Sicer pa naj-
rajši rišem po svojih idejah 
in scenarijih.«

Sami ste tudi neke vrste 
stripovski aktivist, saj sode-
lujete pri pripravah razli-
čnih festivalov, doma in v  
tujini promovirate sloven-
ski strip?

»Leta 2003 sva bila s Toma-
žem Lavričem skupaj na stri-
povskem festivalu v Beogra-
du in od takrat naprej redno 
hodim po festivalih v nekda-
njih jugoslovanskih republi-
kah in predstavljam sloven-
ski strip. Vedeti morate, da je 
bila bivša Jugoslavija stripov-
ska velesila, kar se odraža tudi 
sedaj, tako po velikem števi-
lu avtorjev, ki rišejo za zaho-
dno tržišče, kot po velikem 
številu stripovskih festivalov. 
Ti festivali so mi všeč, ker za 
razliko od nekaterih podob-
nih v Zahodni Evropi, dajejo 
več poudarka na avtorje same. 
Prav zato so zelo pristni in 
nekaj povsem drugega kot na 
primer tisti v Avstriji ali Nem-
čiji, kjer s tako imenovanimi 
cosplayi, različnimi figurica-
mi in videoigrami, vse skupaj 
postaja parada kiča.«

Več kot deset let se že ukvar-
jate tudi z zgodovino hkrati 
pa tudi teorijo stripa, ocen-
jujete nove domače in prevo-
dne izdaje … V zadnjih letih 
ste eden redkih, če ne edini, 
ki delujete na tem področju?

»Zakaj se ukvarjam tudi s 
stripovsko kritiko? Ko je med 
bosansko vojno v Sarajevu 

Iztok Sitar je nekoliko poseben mož na začetku druge polovice let. Če ne bi bil poseben, najbrž ne bi risal 
stripov. S svoje delovne mize je doslej v svet poslal petnajst samostojnih stripovskih albumov različnih 
žanrov, od družinskega, mladinskega do erotičnega in njemu najljubšega družbeno-političnega stripa. 
Ilustrira učbenike, riše karikature in se ukvarja tudi s stripovsko teorijo. Letos jeseni je izšla druga, prenovljena 
izdaja Zgodovine slovenskega stripa 1927–2017 in zbirka esejev Kako je Jaka Racman postal fašist. Živi in 
deluje v Poljanah, kjer Rock radio v avtu avtomatsko preskoči na Radio Ognjišče. Ne, Iztok Sitar nima težav s 
frekvencami, dostopne so mu vse vibracije tega sveta. Tudi zato so njegovi stripi dobri. 

Strip pove, če družba ni okej
Iztok Sitar, stripovski avtor

V delovnem okolju, ateljeju Iztoka Sitarja, kjer nastajajo številni stripi, karikature in ilustracije, 
že četrt stoletja tudi Jaka Pokora, zvesti spremljevalec Gorenjskega glasa / Foto: Igor Kavčič

»Strip je idealen 
medij za to, 
da opozarja 

na družbeno 
problematiko, 
npr. rasizem, 

ksenofobijo, 
neenakost v 

družbi in tako 
naprej. Večina 

slovenskih 
striparjev to 
dela, in kot 

kaže, nam žal 
še dolgo ne bo 

zmanjkalo 
tem.«
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»Razredničarka 
je v osmem 
razredu 
vprašala, s 
čim se bomo 
ukvarjali, ko 
bomo odrasli, 
pa sem rekel, 
da bom risal 
stripe. Ona pa 
mi je kar malce 
nejevoljno 
odgovorila, da 
sem že dovolj 
star in da bi se 
že lahko malo 
zresnil. Ampak 
potem sem res 
risal stripe in še 
vedno jih.«

umrl Ivo Štandeker in je stri-
povske kritike nehal pisa-
ti Max Modic, je v Sloveni-
ji tako rekoč ni bilo. Tako so 
me pred leti poklicali iz Delo-
vih Pogledov in mi ponudi-
li pisanje recenzij, kar sem z 
veseljem sprejel tudi zato, da 
promoviram strip, saj je vča-
sih lažje objaviti tekst o stripu 
kot pa strip sam. Poleg tega 
pa je stripovska kritika še 
kako potrebna, saj imamo še 
vedno veliko kiča in je treba 
ločiti zrno od plev. Tako se je 
v treh štirih letih nabralo kar 
precej esejev o stripu.«

In ste jih to jesen pri založ-
bi *cf objavili v knjigi Kako 
je Jaka Racman postal fašist 
s podnaslovom Eseji o druž-
beni kritiki in politični (ne)
korektnosti v stripu ...

»Pravzaprav gre za izbor, 
v knjigi je objavljenih 41 ese-
jev, nekaj jih je ostalo za more-
bitno naslednjo izdajo. Že od 
vsega začetka sem besedila 
pisal z namenom, da jih kas-
neje izdam tudi v knjigi. Zato 
sem si za rdečo nit pri pisanju 
vzel družbeno kritiko v stripu. 
V komercialnem stripu, kot so 
recimo Jaka Racman, Asterix 
ali pa Tintin, sem se ukvarjal s 
politično nekorektnostjo. Sko-
zi te na prvi pogled povsem 
nedolžne stripe izvemo veli-
ko o takratni politiki in družbi, 
skozi katero se zrcalijo različ-
ne anomalije, kot so rasizem, 
imperializem, nacionalizem 
in druge. Zelo dobro spremno 
besedo v knjigi pa je prispeva-
la stripovska teoretičarka Ana 
Bogataj iz Kranja.«

To jesen je deset let za prvo 
izšla tudi vaša druga preno-
vljena izdaja Zgodovina slo-
venskega stripa, tokrat z let-
nicama 1927–2017. Gre za 
pomembno, dragoceno in 
unikatno knjigo, ki posreče-
no združuje prvin leksiko-
na, slovarja in ljubiteljskega 
zgodovinopisja v novo, teko-
čo celoto, je v Mladini zapi-
sal stripovski kolega Zoran 
Smiljanić. Da se je že s prvo 
izdajo slovenskim stripar-
jem prikazala Marija in so 
ovce končno našle pastirja 
… Laskajoče, mar ne?

»Da. Zavedam se, da je 
v prvi izdaji tudi marsikaj 

manjkalo, zato je nova toliko 
bolj urejena in nekoliko bli-
žja najbrž nedosegljivi popol-
nosti. Sam sem že od mla-
dosti zbiral stripe in član-
ke, v katerih je pisalo o njih. 
Tako sem si ustvaril kar lep 
arhiv. Leta 2007 sem zgoš-
čeno različico Zgodovine slo-
venskega stripa objavil v revi-
ji Strip bumerang in takrat se 
je Maxu Modicu zdelo škoda, 
da tega ne bi objavil v knjigi, 
zato me je povezal z Založbo 
Umco Sama Ruglja. Knjiga 
je bila prej kot v letu razpro-
dana. Zdaj po desetih letih ob 
devetdesetletnici slovenske-
ga stripa je tu druga izdaja, ki 
ni zgolj dopolnjena, ampak 
večinoma napisana na novo. 
Če sem se v prvi bolj posvečal 
avtorjem in njihovemu ose-
bnemu življenju, v aktualni 
knjigi več pišem o njihovem 
delu s poudarkom na risbi kot 
taki. V njej so nekateri avtor-
ji, ki so v prvi manjkali. Vklju-
čil sem tako rekoč skoraj vse 
avtorje, ki so kdaj v Sloveniji 
narisali vsaj kakšen strip.

Sicer pa so trije najbolj-
ši slovenski stripi po mojem 
mnenju Gatnikova Mag-
na Purga in Lavričeva stri-
pa Rdeči alarm in Bosanske 
basni, čeprav je njegov zad-
nji Ješua spet eden vrhuncev, 
tako po scenariju kot v risbi.«

Ali Slovenci beremo strip, 
v stripovski veselili Franci-
ji menda v knjigarno vsto-
pi celotna družina in si vsak 
kupi svoj strip?

»To drži. A zgodba ima 
ozadje. Takoj po drugi sveto-
vni vojni je bil strip v ZDA in 
tudi sicer na Zahodu, sploh 
pa na Vzhodu, kjer so ga ime-
li za produkt gnilega kapita-
lizma, razglašen za šund, 
češ da kvari mladino, jo spo-
dbuja k nasilju in krimina-
lu. Leta 1948 so ga v Ameri-
ki celo sežigali na grmadah, 
v Franciji pa so ga prepove-
dali, ampak samo ameriške-
ga. Kar se je pozneje izkaza-
lo kot velika usluga domači 
produkciji, saj je nastal pravi 
bum francoskega stripa, ki je 
postal pomembna veja likov-
ne umetnosti. V ZDA je strip 
postal umetnost šele leta 
1992, ko je Art Spiegelman 
dobil Pulitzerjevo nagrado 

za strip Maus.
Pa pri nas?

»Strip je izgubil svojo 
nedolžnost in postal polno-
praven član slovenske kultu-
re in umetnosti leta 1977 z 
izidom Magne Purge Kostje 
Gatnika. Leto kasneje sem šel 
na Srednjo šolo za oblikovan-
je v Ljubljano. Takrat se mi je 
odprl čisto nov svet. V doma-
čih Poljanah sem lahko poleg 
Zabavnika dobil le še Zlatno 
serijo in Lunov Magnus strip, 
torej junake, kot so Zagor, 
Komandant Mark in podob-
ni. V Ljubljani sem prvič kupil 
Alana Forda in revije, kot so 
Stripoteka, Yu strip, Strip art 
in druge. Vsak dan v tednu je 
izšel kakšen nov strip ali dva.«

S kakšnim motivom ste takrat 
odšli v šolo v Križanke?

»Da bom risal stripe. Raz-
redničarka je v osmem raz-
redu vprašala, s čim se bomo 
ukvarjali, ko bomo odrasli, 
pa sem rekel, da bom risal 
stripe. Ona pa mi je kar mal-
ce nejevoljno odgovorila, 
da sem že dovolj star in da 
bi se že lahko malo zresnil. 
Ampak potem sem res risal 
stripe in še vedno jih.«

Kot avtor stripa ste si ustva-
rili uspešno kariero, izdali 
ste vsaj petnajst samostojnih 
albumov. Ampak čeprav ste 
narisali kar nekaj družbeno 
angažiranih stripov, si včasih 
kar težko predstavljam vaše-
ga zlobnega človeka, mafij-
ca, negativnega politika ali pa 
recimo samo zoprne sosede 
z ulice … Da bi narisali, kam 
gre danes ta svet?

»Predvsem v devetdeset-
ih letih sem objavil precej 
krajših stripov v Mladini. To 
je bila serija protikatoliških 
stripov o poteh in stranpo-
teh katoliške cerkve pri nas. 
Ali pa v stripu 4000 z idejo iz 
Tavčarjevega istoimenskega 
romana, a povsem mojo vse-
bino, sem predstavil projek-
cijo Slovenije kot avtoritar-
ne desničarske države. Rad 

bičam družbene in politič-
ne anomalije, ki se pojavljajo 
v naši družbi. Dnevnik Ane 
Tank recimo govori o prob-
lemu narkomanije, v krajših 
zgodbah Glave ali Čudaki lju-
bijo drugače gre za odnose v 
družini, o starših, učiteljih … 
Še vedno me zanima najst-
niška problematika, saj smo 
bili vsi enkrat najstniki, čep-
rav jih večina na to pozabi.«

Striparji ne?
»Striparji v srcu vedno še 

nekoliko ostanemo otroci.«

Kaj je težje, risati ali si izmiš-
ljati besedilo v oblačkih?

»Risati. Za tekst obstaja 
tipkovnica in petindvajset 
črk, risanje pa zahteva pre-
cej več sicer drugačne vrste 
spretnosti.«

Običajno prilagajate besedi-
lo risbi ali obratno?

»Tekst prilagodim sli-
ki. Običajno scenarij delam 
sproti, pri daljših stripih si 
koncept scenarija pripravim, 
še preden se lotim risanja.«

Kako je s striparjevo avto-
cenzuro? Ko se pripeljemo v 
Poljane, Rock radio preklopi 
na Radio Ognjišče?

»Drži. Najbrž zaradi bli-
žine frekvenc. Zakaj avto-
cenzura? Pri meni je ni, raje 
grem še malo čez rob. Bolj je 
problem strip objaviti. Za to 
pri nas ni veliko možnosti. 
Prvi album Sperma in kri iz 
leta 1990 je eden takih. Izdal 
sem ga v samozaložbi in sem 
še vedno ponosen nanj.« 

Kaj je na vašem likovnem 
pultu trenutno?

»Rišem nadaljevanje albu-
ma Čudaki ljubijo druga-
če. Tretjino sem že narisal. 
Tokrat bodo to kratke zgod-
be, ki govori o takih in druga-
čnih tujcih v Sloveniji, tistih, 
ki so iz različnih razlogov pri-
šli k nam in se mnogi še ved-
no počutijo tujce. Zanimajo 
me tudi družbeno ranljivejše 

skupine ljudi.«
Če bi zavrtel kolo nazaj?

»Bi bil raje milijonar kot 
stipar. Šalim se v slogu kul-
tnega italijanskega stripa 
Alan Ford, v katerem eden 
junakov Bob Rock ugoto-
vi: ''Bolje živjeti sto godina 
kao miljunaš, nego sedam 
dana u bijedi.'' (Bolje je žive-
ti sto let kot milijonar kot pa 
sedem dni v bedi).«

Pojdiva v stripovsko zgod-
bo – ki je vedno izmišljena, 
govori pa o resničnih stva-
reh – na loteriji vam je v žep 
padlo milijon evrov ...

»Še vedno bi risal stripe. 
Bi pa mogoče ustanovil zalo-
žbo, ki bi izdajala stripov-
sko revijo, v kateri bi objav-
ljali slovenski striparji in še 
kdo.«

Ampak zdi se, da gre svet v 
povsem drugo smer?

»Skozi svoje stripe to tudi 
ves čas opisujem. Strip je 
idealen medij za to, da opo-
zarja na družbeno proble-
matiko, npr. rasizem, kse-
nofobijo, neenakost v dru-
žbi in tako naprej. Veči-
na slovenskih striparjev to 
dela, in kot kaže, nam žal še 
dolgo ne bo zmanjkalo tem. 
V šestdesetih letih je bila 
Evropa levičarska, veliko 
svobode je bilo, policija se 
je spravljala na študente in 
demonstrante, zdaj pa skin-
hedi skupaj s policijo prete-
pajo begunce, nezakonite 
priseljence, homoseksual-
ce in druge ranljive skupine 
ljudi. Vse to rišem in očitno 
še nekaj časa bom.«

Biti stripar v Poljanah?
»Nič drugače kot kje drug-

je. Vse, kar napišem in nari-
šem, objavim v Ljubljani, 
Kranju ali v tujini. V doma-
čem okolju nimam niti težav 
niti nisem zaradi tega kakor-
koli popularen. Danes je vse-
eno, kje je tvoj atelje in kje 
živiš. Pomembno je, da 
delaš.«

Bogata zbirka stripovskih albumov, revij, strokovnih knjig o deveti umetnosti, ki jo Iztok 
dopolnjuje od najstniških let, je raziskovalni izziv za vsakega ljubitelja stripa. / Foto: Igor Kavčič

Iztok je tudi stripovski teoretik. Letos sta izšli druga 
prenovljena izdaja Zgodovine slovenskega stripa 1927–2017 
in zbirka esejev Kako je Jaka Racman postal fašist.
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Miha Naglič

M
iha Maleš 
je gorenjski 
rojak, rodil 
se je 6. janu-
arja 1903 v 

vasici Jeranovo pri Kamni-
ku, umrl je 24. junija 1987 v 
Ljubljani. Študiral je na liko-
vnih akademijah v Zagrebu, 
na Dunaju in v Pragi, kjer je 
leta 1927 diplomiral. »Roj-
stni kraj Jeranovo pri Kam-
niku je s svojo slikovito oko-
lico Maleša zaznamoval za 
vse življenje in ostal mu je 
zvest do zadnjih dni. Svet 
podob, v katere se je zagle-
dal kot otrok, je nosil s seboj, 
kamorkoli je šel. Najprej je 
obiskoval šolo v Ljubljani, 
nato v Zagrebu, na Dunaju 
in v Pragi, kjer je dobil sve-
tovljansko širino in pogled v 
vse smeri likovnega ustvar-
janja. Praga je zanj pomenila 
mnogo več kot konec študija 
in potrditev njegove usposo-
bljenosti za slikarja in grafi-
ka. Praga je v njem prebudi-
la in izoblikovala vse talen-
te, ki so tleli v mladem kme-
čkem fantu. Vse spodbude, 
ki jih je tu sprejel, je kasne-
je na domačih tleh razvijal 
in spreminjal v delo. Delal 
je veliko in z velikim vesel-
jem, zanj je bilo to kot igra. 
V slovensko duhovno življe-
nje je prinesel nekaj duho-
vne razgibanosti tedanje 

Prage, popularizacijo umet-
nosti, sodoben likovni izraz, 
odlično grafiko, ki jo je želel 
dvigniti na raven slikarstva, 
ilustracijo, ustanovil prvo 
bibliofilsko založbo, izdajal 
takrat prvo umetniško revijo 
Umetnost od 1936 do 1945, 
usmerjal je pisanje zanjo in 
iskal nove pisce, urejal revi-
jo Ilustracija 1929/30, odprl 
trgovino Umetniški salon, 

izdajal umetniške mape, 
zamenjaval, zbiral ter hra-
nil umetniška dela. Ustva-
ril je, v sodelovanju z ženo 
Olgo, eno največjih umetni-
ških zbirk v Sloveniji. Veli-
ko je potoval po Evropi in 
bil informiran o vseh novo-
stih na področju grafike ter 
slikarstva. Spremljal je tudi 
delo svojih sošolcev, prijatel-
jev in znancev in stkal veliko 

Letos o kresu je minilo trideset let od smrti Mihe Maleša. Rodil se je v Jeranovem pri Kamniku in postal eden 
najbolj samosvojih in očesu prijaznih slovenskih slikarjev dvajsetega stoletja. Oglejmo si na teh dveh straneh 
njegovo časopisno galerijo …

Podobe iz opusa  
Mihe Maleša

Mladi Miha Maleš / Foto: Galerija Miha Maleš, Kamnik

Umetnikov atelje na Vošnjakovi 9 v Ljubljani / Foto: Galerija Miha Maleš, Kamnik

»Rojstni kraj 
Jeranovo pri 

Kamniku je s 
svojo slikovito 

okolico Maleša 
zaznamoval za 

vse življenje in 
ostal mu je zvest 
do zadnjih dni.  

Svet podob, 
v katere se je 
zagledal kot 

otrok, je nosil s 
seboj, kamorkoli 

je šel.«

Maleš o svojem težkem otroštvu 
»Rodil sem se 6. januarja 1903. Pri krstu so mi dali 
ime Melhijor oz. Miha. Oče France Maleš, rojen 
30. januarja 1855, umrl 13. julija 1913. Mati Mari-
ja Maleš, roj. Rems 29. junija 1871, umrla 20. feb-
ruarja 1911. Rodil sem se na Jeranovem št. 3, obči-
na Mekinje, okraj Kamnik. Na tem domu domuje 
že več stoletij naša rodovina. Hiši sta dve, in sicer: 
‘zgornja’ in ‘spodnja z mlinom’. Zgornja je vedno 
prazna, rabi se za skladišče ali kaj prispodobnega, 
le na redke čase so v nji tuji stanovalci. Posestvo 
mojega očeta je bilo zelo veliko – pa je prišla smrt in 
ž njo še marsikaj. Moj oče je bil svoj čas zelo ugle-
den in sposoben kmet; bil je župan, občinski svet-
nik, cerkveni ključar itd. Nekoliko let pred materi-
no smrtjo se je počel vdajati pijači – in po materini 
smrti se je vdal popolnoma – živel je samo še dve 
leti. Umrl je za isto boleznijo kakor mati – jetiko. 
Prezgodnje smrti mojih staršev je kriv le alkohol, 
ki ga je zaužil oče. Mene oče izjemoma ni maral; 
najtežje me je gledal in me vedno pretepal. Rekel 
mi je, da ‘presvetlo’ gledam. Večkrat sem se pogle-
dal v ogledalo in se vprašal: ali imam res tako sve-
tle oči – zakaj bodejo moje oči očeta? Matere se ne 
spominjam več toliko. V sanjah se mi prikaže nje 
obraz, tisti obraz, ki sem ga videl nekdaj pred dav-
nimi časi: bel, lep in mil obraz, še na ustnicah se 
ji igra angelski smeh … Mnogo je trpela od nas, 
otrok, še več pa je trpela v zadnjih letih od očeta, 
zakaj on je samo popival, razgrajal in zapravljal 
dan za dnevom, bolj in bolj. A ona je morala vodi-
ti posestvo, bila je v mlinu po cele dneve in noči, 
povrhu pa smo bili še mi – otroci. Spominjam se 
še prav dobro, kako sem jo enkrat videl, kako je na 
samem jokala; ona ni vedela, da jo jaz vidim in sli-
šim. Ko bi me videla, bi se mi zasmejala v obraz – 
in v srcu bi ji bila še večja rana … Ko sem prišel pod 
svetlo solnce, pa me je bilo strah; naglas sem zajo-
kal. – Jaz sem se ji vedno najbolj smilil; bil sem sla-
boten, suh in bled. Kasneje so mi pravili, da sem bil 
kot otrok vedno bolan; kupili so enkrat že milo in 
oprali perilo in pripravljali pare … Dan pred smr-
tjo me je mati poklicala k sebi in mi rekla vpričo 
navzočih sorodnikov in drugih: ‘Ti moj – ti se mi 
najbolj smiliš – ti boš največji revež …’ še danes se 
s strahom spomnim tistih mrtvaških besed – ali 
bodo res dosmrtne – joj meni! Nekaj dni pred smr-
tjo je porodila hčerkico, ime so ji dali Julija. Umr-
la je v par dneh. Ko je potekel čas na mrtvaškem 
odru, so jo hoteli zagrebsti – pa mati ni dovolila: 
‘Počakajte še en dan – jutri umrjem tudi jaz – in 
skupaj naju boste zagrebli …’ Kakor je rekla: drugi 
dan je umrla i ona – na mrtvaškem odru ji je hčer-
kica ležala v naročju in skupaj so ju zagrebli v črno 
prst 20. II. MCMXI /1911/.« 
(Vir: Breda Ilich Klančnik, Miha Maleš – slikajoči pesnik, 
Mladinska knjiga, 2017, 280 strani)
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Miha Maleš, Objem, monotipija, 1930 / Foto: Galerija Miha Maleš, KamnikMiha Maleš, Berlin, monotipija, 1931, 35 cm x 49 cm / Foto: Galerija Miha Maleš, Kamnik

Miha Maleš, Moulin Rouge, Pariz, monotipija,  
1951, 51 cm x 39 cm / Foto: Galerija Miha Maleš, Kamnik

Miha Maleš, Benetke, monotipija, 1957, 39 cm x 52 cm / Foto: Galerija Miha Maleš, Kamnik

Miha Maleš, Večerne igre, olje/platno, 1970 

Miha Maleš, Hercegovina 1953, vinjeta za knjigo Jadranski 
motivi, monotipija, 24 cm x 39 cm / Foto: Galerija Miha Maleš, Kamnik

»Maleš je 
zastopnik 
nazora, da 
umetnostno 
področje ni 
omejeno in 
da je sleherna 
naloga vredna 
umetnikove 
pozornosti; 
od tod njegovo 
delovanje 
na področju 
risbe, grafike, 
slikarstva, 
ilustracije, 
knjižne opreme, 
grafičnega 
oblikovanja in 
umetnostne 
publicistike.«

»Miha Maleš je ob Božidarju Jakcu eden izmed pi-
onirjev sodobne slovenske grafike, ki zastopa težnje 
poekspresionistične umetnosti in naše tako imeno-
vane četrte umetniške generacije. Virtuoz sproščene 
risbe, katere zasnov ne omejujejo romantični ok-
viri in vnaprejšnji etični postulati, je vnašal v naše 
umetnostno življenje nemir sočasnih ali komaj 
minulih iskanj in dognanj zahodnega sveta, jih po 
svoje predelal in prilagajal prevrednotenemu idea-
lu sodobne, bolj svetovljanske domače umetnosti. 
Je zastopnik nazora, da umetnostno področje ni 
omejeno in da je sleherna naloga vredna umetnik-
ove pozornosti; odtod njegovo delovanje na 
področju risbe, grafike, slikarstva, ilustracije, 
knjižne opreme, grafičnega oblikovanja in umet-
nostne publicistike. Njegova umetnost se ne 
podreja ničemur, razen ustvarjalni domišljiji, prila-
gaja se le funkcionalno prevzeti nalogi in kot 
prevladujočo vsebino prevzema živo, sproščeno 
igro.« (Iz utemeljitve Prešernove nagrade, 1977)

Vse slike v tej objavi so 
iz Galerije Miha Maleš 
v Kamniku. Prijazno 
nam jih je posredovala 
kustodinja Saša Bučan, 
za kar se ji najlepše 
zahvaljujemo. V galeriji 
v središču Kamnika, na 
Glavnem trgu 2, si lahko 
ogledate stalno razstavo 
del Mihe Maleša in druge 
razstave.

tovarištev. Podobe, ki so pri-
tegnile njegovo pozornost z 
linijo, barvo, občutenjem, 
vsebino in so bile ubrane 
z njim, je želel imeti nekje 
blizu sebe. Tako je ohranil 
veliko del svoje generacije. 
Na razstavi v Mestni gale-
riji v Ljubljani je bilo med 
3. in 25. septembrom leta 
1980 predstavljenih javno-
sti kar 430 del iz njegove 
zbirke. Velik del Maleševe 
ustvarjalnosti je kot dona-
cija shranjen v Maleševi 
galeriji v Kamniku …« (Vir: 
Wikipedija)
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Miha Naglič

L
ojze Gostiša se je v 
svoji službi in zase-
bno dnevno sreče-
val z mnogimi zna-
menitimi Sloven-

ci. Imenujmo jih le nekaj. 
Prvaki slovenske umetnosti 
in z roba politike: Prežihov 
Voranc, Izidor Cankar, Jože 
Plečnik, Lado Kozak, Mira in 
France Mihelič … Ko je zve-
čer prišel domov, je v roko-
pisne zvezke vestno zabele-
žil, kaj je z njimi doživel, o 
čem se je z njimi pogovarjal. 
Zdaj, ko so »nastopajoči« vsi 

že davno pokojni, je nekatere 
zapise izbral in objavil v knji-
gi Beležke in zapisi. Večina 
zapisov, ki še niso objavlji-
vi, ostaja pod embargom. V 
nadaljevanju navajam nekaj 
izbranih odlomkov. Na zače-
tku je zmeraj datum njiho-
vega zapisa, ki se ne ujema 
zmeraj s časom, ko se je zapi-
sano zgodilo.

Prežihov Voranc  
na Jesenicah

»26. avgust 1949. Dr. Jože 
Potrč, član najvišjih orga-
nov Centralnega komiteja 
Komunistične partije Slo-
venije in Jugoslavije, ugle-
dna politična osebnost, me 
je poklical in sprejel v svo-
jem kabinetu. Povedal mi 
je, da je Prežihov Voranc 
bolan in da leži v bolnišnici 

na Jesenicah. Kot zdrav-
nik uglajenih navad me je z 
nekakšno prizadetostjo pro-
sil, naj ga obiščem in mu 
sporočim, da je njegova poli-
tična zadeva v Beogradu ure-
jena. Potem je obmolknil. 
Oba sva molčala in oba sva 
se tudi zavedala, da bi Pre-
žiha moral obiskati pred-
sednik Centralnega komi-
teja Komunistične partije 
Slovenije, ne pa neki refe-
rent Komisije za agitacijo 
in propagando Centralnega 
komiteja KPS. / 28. avgust 
1949. Bolnišnica na Jese-
nicah. Prežihov Voranc je 

sam ležal v sobi. S prizade-
to živčnostjo sem vstopil, se 
predstavil in mu posredoval 
Potrčevo sporočilo. Zavlada-
la je tišina. Prežih ni izgovo-
ril ene same besede. Grizel 
si je nohte in grizel jih je do 
krvi. V takšnem razpoložen-
ju sem zapustil bolnišnico. / 
1. september 1949. Telefon-
ski klic z Jesenic. Sporoči-
li so mi Prežihovo željo, naj 
ga obiščem. V trenutku sem 
se odločil. Prežih me je pri-
jazno sprejel. Med nama ni 
bilo nobene politične bese-
de. Pogovarjala sva se samo 
o vsakdanjih rečeh, o Samo-
rastnikih, o Požganici ... Ob 
odhodu mi je poklonil Sol-
zice s posvetilom: Lojzetu 
Gostiši – Prežihov Voranc, 
1. IX. 1949. Drugi prime-
rek Solzic pa mi je izročil 
za dr. Izidorja Cankarja, o 

katerem sva se pogovarjala. 
Rekel je, da je njegov roman 
S poti edinstven literarni 
esej. 'Lepo ga pozdravite.' 
/ 2. september 1949. Obis-
kal sem prijatelja Lada Koza-
ka v Rožni dolini; to je oseb-
nost z bogato politično pre-
teklostjo. Njemu sem zau-
pal Prežihovo tragedijo, tra-
gedijo njegovega političnega 
življenja. 'V Parizu,' je pose-
gel Ladlc, kakor smo ga klica-
li njegovi prijatelji, in nadal-
jeval: 'v Parizu, kjer sta Josip 
Broz in Prežihov Voranc 
leta 1937 urejevala razmere 
v Komunistični partiji Jugo-

slavije, je svojo intrigantsko 
vlogo odigral tudi takratni 
orgsekretar Gorkić. Kaj se 
je dogajalo v ozadju njiho-
vih medsebojnih konfliktov, 
pa tudi jaz ne vem. Odsev 
takratnih političnih razmer 
pa danes reflektira na Preži-
hu. Ob nekem obisku v Lju-
bljani se je Tito z nami, z vsa-
kim posebej, rokoval. Ko je 
prišel do Prežiha, ga je obšel, 
kakor da ga ni. Prežih danes 
nima ne socialnega zavaro-
vanja, ne pokojnine, ne spo-
menice 1941. Tebe (mislil je 
mene) so kakor 'Mädchen 
für alles' poslali na Jesenice 
urejat Prežihovo politično 
zapuščino. Domači politiki 
niso imeli ksihta, pogledati 
v krivice Prežihovega Voran-
ca.' Lado Kozak - Ladlc je sin-
teza duha, politika in bohe-
ma, podoba Ulenspiegla, 

revolucionarja, človeka naše 
zemlje in današnjega časa. 
Kocbek ga je našel, spoznal 
njegovo veličino in ga por-
tretiral.«

S Plečnikom na Brione

»5. januar 1955. V dopol-
danskih urah me je na fakul-
teti za arhitekturo sprejel 
profesor arhitekt Jože Pleč-
nik. Posredoval sem mu pro-
šnjo preživelih borcev naro-
dnoosvobodilnega boja Slo-
venije, katerih želja je bila, 
da bi se komandantu Titu 
oddolžili z vrtno lopo na Bri-
onih. Brez premisleka se je 
naročila razveselil in ugo-
dil njihovi želji. / 14. janu-
ar 1955. V jutranjem mra-
ku sem Plečnika odpeljal na 
Brione. Želel je videti loka-
cijo lope. Med potjo sva se 
na njegovo pobudo ustavi-
la v Hrastovljah, ki jih dot-
lej še ni videl. Nacionalni 
park z visokim renesanč-
nim obzidjem in z mrako-
bnim razpoloženjem not-
ranjščine cerkve – mežnar 
s petrolejko v roki. V klopi 
je sedela Istranka s črnim 
ogrinjalom. V mraku je bila 
komaj vidna freska Mrtvaš-
ki ples. Vladala je tišina, da 
se je komaj slišal Plečnikov 
vzdih: 'Fantazma.' Na Brio-
nih so uglednega gosta arhi-
tekta Jožeta Plečnika sprejeli 
domala protokolarno. Ogle-
dal si je lokacijo in se nato z 
arhitektom Vinkom Glan-
zem sprehodil med ostali-
nami na Brionih še ohranje-
ne rimske kulture. Ogledala 
sta si tudi Plečnikovo delo, 
mizo, darilo Titu na zboro-
vanju na Ostrožnem. / 26. 
januar 1955. V domači delo-
vni sobi na Karunovi mi je 
Plečnik predstavil in izročil 
načrt vrtne lope, ki pa, žal, 
ni bil realiziran. V Sloveni-
ji namreč ni bilo ustvarjal-
ca, ki bi udejanjil to avtor-
jevo hotenje. Plečnik je zas-
noval nov načrt. Tega pa so 
realizirali: podjetje Naravni 
kamen pod vodstvom dire-
ktorja Milana Pertota, kipar-
ji Frančišek Smerdu, Ivan 
Sajovic, Marija in Stane Ker-
žič, rezbar Jože Lapuh in sli-
kar France Mihelič, avtor 
mozaika na obodu lope, 
z napisom: Preživeli bor-
ci Slovenije komandantu 

Titu. Gradnjo je vodil arhi-
tekt Tone Bitenc. / 16. marec 
1956. Ob desetih mi je Pleč-
nik povedal: 'Vi imate vašo 
partijo. Nad vsem, kar bos-
te dobrega in lepega napra-
vili, sem navdušen. Z vsem 
srcem bom z vami, in kakor 
vidite, sem tudi bil. Z vso 
pozornostjo – služiti narodu 
– sem delal to lopo.'«

Izidor in Niča

Umetnostni zgodovinar 
Izidor Cankar je bil po svo-
jem stanu najprej duhovnik. 
Potem pa se je zaljubil v Ano 
Hribar Ničo, se z njo poročil 
in posledično zapustil duho-
vniški stan. V Gostiševih 
zapisih je Cankar ena glav-
nih osebnosti, tu navajam le 
tiste, v katerih nastopa tudi 
njegove žena. Niča Hribar je 
bila iz znamenite ljubljan-
ske rodbine Hribar, sestra 
podjetnega in svetovljanske-
ga Rada Hribarja, graščaka 
na Strmolu, ki so ga v zače-
tku januarja 1944 skupaj z 
ženo Ksenijo surovo umori-
li gorenjski vosovci.

»28. septembra 1958. 
Poklicala me je Niča Hribar 
Cankar – od leta 1954, ko se 
je ločila, je živela pri sestri na 
Dunaju. Zahvalila se mi je za 
skrb, ki sem jo izkazoval Izi-
dorju Cankarju. Prosila me 
je, da bi tudi njej 'stal ob stra-
ni' in ji pomagal, ker se ji je 
Ljubljana že povsem odda-
ljila. / 1. februar 1959. Niča 
Hribar Cankar mi je pri-
nesla Izidorjev Londonski 
dnevnik, rekoč, naj ga izro-
čim založbi, ki bi poskrbe-
la za njegov natis. / 4. febru-
ar 1959. Iz Buenos Airesa je 
prispela Hribarjeva /to je bilo 
enkrat v letih 1936–1940, op. 
M. N./ na obisk v Ljubljano. 
Povsem nenapovedano jo je 
v Ljubljani obiskal Izidor-
jev dolgoletni prijatelj, teo-
log Anton Korošec, tokrat v 
funkciji notranjega ministra 
Kraljevine Jugoslavije. Koro-
šec, ki je že leta 1936 Izidorja 
Cankarja prepričeval, naj se 
odpove profesuri na ljubljan-
ski univerzi in odide v diplo-
macijo za veleposlanika v 
Argentino. Na tem srečan-
ju je Korošec Niči predlagal, 
naj se čim prej vrne v Bue-
nos Aires in prepriča svoje-
ga soproga Izidorja, da se 

Umetnostni zgodovinar dr. Lojze Gostiša, ki se je rodil leta 1923 v Žireh, je v svojem 95. letu izdal drobno,  
a dragoceno knjigo. V njej beleži svoja srečanja z mnogimi znamenitimi Slovenci, tudi podrobnosti,  
ki so na meji zaupnega …

Iz zaupnih zapisov 
Lojzeta Gostiše

Jože Plečnik na Brionih / Foto: Lojze Gostiša»Ko sem bila 
stara sedemnajst 
let, sem zbolela. 

Takrat me je 
začel obiskovati 

in takrat sva 
začela bolj 

rožnato govoriti 
… Takrat sva se 

zmenila.« (Niča 
Hribar Lojzetu 

Gostiši o tem, 
kako je postala 

Cankarjeva)
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»Ob nekem 
obisku v 
Ljubljani se je 
Tito z nami, z 
vsakim posebej, 
rokoval. Ko 
je prišel do 
Prežiha, ga je 
obšel, kakor da 
ga ni. Prežih 
danes nima 
ne socialnega 
zavarovanja, ne 
pokojnine,  
ne spomenice 
1941 …«  
(Lado Kozak 
Lojzetu Gostiši, 
2. 9. 1949)

cerkveno poročita. V tem pri-
meru bi mu Korošec, kakor 
mi je povedala Niča, omogo-
čil politično vodstvo bano-
vine Slovenije. / 22. febru-
ar 1959. Niča Hribar Cankar 
mi je povedala, da je njen oče 
leta 1936 zelo resno razmiš-
ljeval o družinskem nagro-
bnem spomeniku kiparja 
Meštrovića na ljubljanskem 
pokopališču. Izidor Cankar 
ga je prepričeval in končno 
tudi prepričal, da je misel na 
kiparja Meštrovića opustil. 
Predvideno bajeslovno vsoto 
za spomenik pa je namenil 
kot del prispevka za gradnjo 
Moderne galerije v Ljubljani. 
/ 20. april 1959. Niča Hribar 
Cankar je imela namero pro-
dati ilustracije slovenskih 
slikarjev iz zapuščine Izi-
dorja Cankarja. Prosila me 
je za pomoč in mi povedala, 
da se je v zvezi s tem pogo-
varjala z direktorjem Naro-
dne galerije Karlom Dobi-
dom. Prvo, kar sem jo prosil, 
je bilo, naj se o tem ne pogo-
varja več z Narodno galeri-
jo. Vedel sem, da ima Študij-
ska knjižnica Mirana Jarca 
v Novem mestu lepo zbirko 
ilustracij slovenskih slikar-
jev. Gledano strokovno, se 
mora Izidorjeva zbirka prik-
ljučiti zbirki v Novem mestu. 
Poklical sem direktorja knji-
žnice dr. Boga Komela in mu 
predlagal nakup omenjenih 
del Izidorja Cankarja. Prišel 
je, videl, se navdušil in zago-
tovil plačilo. / 23. julij 1986. 
Niča Hribar Cankar: 'Izidor-
ja Cankarja sem spoznala, ko 
mi je bilo devet let. Videva-
la sva se na svete večere pri 
nas doma. Izo je k nam ved-
no hodil na obiske in večer-
je. Kot duhovnik, vendar s 
kravato. Doma so občudo-
vali njegove uvodnike v Slo-
vencu. Ko sem bila stara 

sedemnajst let, sem zbolela. 
Takrat me je začel obiskova-
ti in takrat sva začela bolj rož-
nato govoriti. Na neki Mikla-
vžev večer je prosil, ali lahko 
telefonira v pritličju. Tam je 
bil mir in tišina. Takrat sva 
se zmenila. Starši so me pos-
lali v gospodinjsko šolo. Od 
tam sem hodila mimo uni-
verze, kjer me je pri oknu 
čakal Izo. Pred poroko me je 
vprašal, ali me bo motilo, ko 
bo izstopil iz Rimskokatoli-
ške cerkve. Popolnoma nič, 
sem mu rekla. Kar jaz vem, 
ni Izo nikoli opravljal duhov-
niškega poklica. Se pravi, vse 
odtlej, ko je zapustil Marija-
nišče. Ko že omenjam Mari-
janišče, vam moram poveda-
ti, da je v tamkajšnji kuhin-
ji delovala sestra Kalinšek, 
njeno znamenito kuhar-
sko knjigo je lektoriral Izo. 
Iz Marijanišča se je Izo pre-
selil k Finžgarju v Trnovo. 
Tja sem hodila k njemu na 
obisk. Vsakokrat, ko sem pri-
šla, mi je spesnil pesem in 
jo tudi isti dan uničil. Sledi-
la je poroka. Še isti dan smo 
se z mojimi starši odpeljali 
v Trst, kjer sta oče in mama 
tudi ostala. Z Izidorjem pa 
sva nadaljevala pot v Bene-
tke. Naslednja in zadnja 
postaja najinega poročnega 
potovanja so bile Firence in 
Fiesole nad Firencami.«

Iz gornjih fragmentov, ki 
niso nanizani po času dogod-
kov, ampak po datumih Gos-
tiševih zapisov, izvemo veli-
ko pomembnega in zanimi-
vega: da se je iz zveze med 
Ničo in Izidorjem porodi-
la tudi Hribarjeva donaci-
ja za gradnjo Moderne gale-
rije v Ljubljani; da bi Anton 
Korošec, slovenski politični 
prvak med obema svetovni-
ma vojnama, postavil Izidor-
ja Cankarja za bana Dravske 

banovine, če bi se z Ničo 
tudi cerkveno poročil; da je 
bila Niča tista, ki je Gostiši 
prinesla Cankarjev London-
ski dnevnik, ta pa ga je po 
daljših peripetijah leta 1985 
tudi objavil in tako omogočil 
konec zamolčanosti Cankar-
jeva življenja in dela v teda-
njem režimu. In ne nazad-
nje: izvemo, kako je zaljub-
ljeni Izidor osvajal mladole-
tno Ničo …

Mira in France Mihelič

»1. avgust 1953. Zakon-
ca Miro in Franceta Miheli-
ča sem odpeljal na grad Borl, 
kjer smo se namenili prebiti 
nekaj dni dopusta. Ogledali 
smo si grad Trakovščani na 
Hrvaškem, Haloze in Ptuj. 
Tu se je v Miheličevi zaves-
ti obujal spomin na leta, ki 
jih je preživljal kot profesor 
risanja na ptujski gimnaziji, 
ko je nastopil čas njegovega 
materialno urejenega življe-
nja … Na Borlu sem razmi-
šljal: kdaj in kje sem prvič 
videl Miheličevo razstavo? 
To bo v Ljubljani, v Galeri-
ji Ribnica, pred božičnimi 
počitnicami 1942. Obiskoval 
sem zadnji letnik učiteljišča. 
Po razstavi France Mihelič 
– Tine Kos nas je vodil pro-
fesor, akademski slikar Olaf 
Globočnik. V spominu mi je 
ostalo, kako nam je predsta-
vil Miheličevo sliko Božič na 
Ptujski gori, svetopisemski 
motiv Kristusovega rojstva: 
miselni poudarek slike pa je 
posvetil življenju beguncev 
kot prispodobi v vojni izg-
nanih slovenskih družin … 
/ 15. oktober 1957. Iz social-
no ogroženega fanta v zgod-
nji mladosti je Mihelič zras-
tel v skrajno samozavestno, 

vase zazrto osebnost, črno-
gledo, nezaupljivo do vsega. 
In če je znal biti 'od časa do 
časa celo blag', kakor je trdi-
la žena Mira, se to ujema s 
tem, da ga poznamo tudi 
kot vedrega, družabnega in 
nadvse duhovitega človeka. 
Nekaj resnice o njem pa je 
tudi v anekdoti, ki mi jo je 
sam povedal: Gospa Ravni-
karjeva, tajnica likovne aka-
demije, je prebirala časnik, 
ko je vstopil rektor Mihelič. 
'Ne moreš si misliti,' vzklik-
ne Ravnikarjeva, 'kako sem 
se prestrašila, ko sem med 
osmrtnicami zagledala ime 
France Mihelič. Ko pa sem 
natančneje prebrala: Umrl je 
naš dobri ..., sem takoj vede-
la, da to nisi ti.' / 20. januar 
1958. Mira, France in midva 
z Nevenko na večerji pri Izi-
dorju Cankarju. Večer pri-
jetnega razpoloženja. Gla-
vno debato sta imela Izidor 
in France. Ko pa ga France 
z rahlim nasmeškom vpra-
ša, kdaj bo šel kaj na obisk 
v Martuljek (kjer živi Anita 
Meze, nekdanja pevka beo-
grajske opere in Izidorjeva 
prijateljica), Cankar zagrmi: 
'Kaj pa to tebe briga, kdaj in 
h komu bom šel na obisk!' 
In večerja je bila končana.« 
/ 18. junij 1958. Mira, France 
in Taci (njun sin) so se z lad-
jo odpeljali v Benetke. V sre-
do, ko so se vračali, me pokli-
če France in pove, da so se po 
morju zelo mogočno zibali. 
'Najprej je začela Mira, nato 
jaz in potem iz solidarnosti 
še Taci.' Tako je bila vsa dru-
žina zbrana okrog lavorja in 
kozlala. 'To pa ni bilo samo 
v naši kabini. Podobno in 
še hujše riganje je bilo sli-
šati iz vseh sosednjih kabin. 
Tako si dobil občutek, kakor 

da ladja pelje tovor samih 
oslov.' / 12. junij 1959. Zad-
nja dva dni se France hudu-
je nad Miro, ker je pozabi-
la poslati neki njegov denar 
gospe Piji na akademijo. Pra-
vi, da so pri njem časi, ko ga 
obsedejo demoni. Takšen je, 
da ga ni prepoznati. In dru-
gič zopet tako blag, da mu 
ne bi nikdar prisodil takšne 
grobosti. Mira končuje svoj 
roman Hiša večera. Potrebo-
vala bi mir, bolj kakor kadar-
koli, a ga nima. Kljub vsemu 
pa je tokrat Mira zmagala. 
Tudi Andrej je šel z nami na 
Mljet. Miro, Nevenko, Fran-
ceta in Andreja sem odpeljal 
do Reke, od tam pa smo šli na 
ladjo. Mira, France in Taci so 
bili v eni, midva z Nevenko v 
drugi kabini. Andrej, Mirin 
sin, pa je moral spati na tleh 
ladijske palube. Ko smo se 
po večerji odpravljali spat, 
je Nevenka šla po Andre-
ja, ki je potem spal v najini 
kabini. / 4. december 1959. 
V soboto sva bila z Nevenko 
povabljena k Miri in France-
tu na večerjo. Navzoča je bila 
tudi dr. Lejla Novak. Prijetno 
razpoloženje. Lejla je pripo-
vedovala o orgijah, ki so jih 
še pred vojno prirejali v tej 
hiši na Aškerčevi 15: dr. Puc, 
Mira, dr. Dell Cott, dr. Lejla 
Novak in drugi. Elitna dru-
žba Ljubljane z mašnicami 
na 'ta malih' in s pentljica-
mi na 'venerinih hribčkih'. 
Salon, muzika, šampanjec 
... Na razvalinah teh salonov 
se je rodil ples pošasti krimi-
nalcev, norcev, pokvarjencev 
…, a: veverica noče umreti (iz 
Mirinega scenarija).«

Vir: Lojze Gostiša, Beležke in 
zapisi, samozaložba, Notranje 
Gorice, 2017

Plečnikov vrtni paviljon na Brionih, njegova zadnja 
mojstrovina / Foto: Lojze Gostiša

Arhitekta Jože Plečnik in Vinko Glanz na Brionih / Foto: Lojze Gostiša
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Igor Kavčič

V letu, ki prihaja, bo mini-
lo trideset let, odkar je v Mla-
dini začel izhajati komični 
strip Diareja. Skrajno duhovit 
in z vsako novo vrstico sličic 
prav toliko aktualen. Z Dia-
rejo ste vedno na tekočem, je 
njen dvoumni slogan. Bese-
da, zapisana z malo začetni-
co, v medicinskem žargonu 
seveda ne vzbuja pozitivnih 
občutkov, Diareja z veliko, ki 
jo riše Tomaž Lavrič, pa je s 
humornim seciranjem teko-
čih dogodkov doma in v svetu 
v vseh teh letih postala nekak-
šna življenjska stalnica bolj 
ali manj pogostih bralcev zgo-
raj omenjene revije. Laže tisti, 
ki trdi, da Diareja ni prvo, kar 
poišče v njej, če jo dobi v roke.

Naj se vrnem v osemde-
seta, ko so bili ti drobni veli-
konosi možiclji, redkeje tudi 
dame, različnih poklicev, živ-
ljenjskih slogov, generacij, sta-
nov, ras, geografskega pore-
kla, vsega, kar pač leze in gre, 
skozi svoje domislice dežur-
ni komentatorji ali celo napo-
vedovalci dogajanj v družbi. 
Z ulično prodajo revije Mladi-
na, ki je takrat šla za med, sem 
si vsak teden na prvi dan izida 
na stalnem mestu v Tržiču slu-
žil študentski priboljšek. Ko je 
izšel prvi mini album z zbrani-
mi Diarejami, ta je imel ceno 

nekaj revij, nam ga je na stojni-
ci redno zmanjkovalo. Za pre-
prodajo smo ga kupovali pri 
nekem tipu, ki je živel v blo-
ku za Bežigradom. Lavriču? S 
povečanim utripom sem oni 
dan gledal v galerijsko vitrino 
vse tri albume z zbranimi Dia-
rejami, ki so izšle v tistih pre-
lomnih letih. To so bili dnevi.

Za Diarejo je bil Lavrič 
že leta 2004 predlagan za 
nagrado Prešernovega skla-
da, a očitno ob nepravem 
času, saj je moral počakati 13 
let, ko sta mu nagrado prine-
sla stripovska albuma Lomm 
in Tolpa mladega Ješue, ki 
ju je ustvaril v zadnjih dveh 
letih. »Lomm je zgodba o 
odraščanju, boju za obstanek 
in iskanju Boga. Predvsem 
pa je Lomm hvalnica telesu,« 
Lavriča kot izjemnega risar-
ja in njegov strip v obrazloži-
tvi k nagradi označuje Iztok 
Sitar. »Če je Lomm zgod-
ba o odraščanju in iskanju 
Boga, potem je Tolpa mlade-
ga Ješue zgodba o odraščan-
ju Boga samega.« Oba stripa 
sta z nekaj originalnimi tab-
lami predstavljena v zadnji, 
najbolj intimni sobi umetni-
ških vrhuncev v prvem nad-
stropju galerije.

Lavričevo zgodbo začnemo 
v pritličju, kjer je predstavlje-
nih 25 naslovnic Mladine ter 
izbor ilustracij h kolumnam, 

ki so nastale v zadnjih treh 
letih. Povečane naslovnice so 
smiselno razporejene, vrsto 
začne Janez Janša in na dru-
gi strani konča Borut Pahor, 
odvisno, ali začete z leve ali 
desne. Med njima prevladuje 
motivika s slovenskim zetom 
Donaldom Trumpom, nekaj 
gospodarskih, nekaj politič-
nih, vedno pa naslovnic, ki 
govorijo brez dodatne razla-
ge. Lavrič vse pove z risbo. 

»Briljantno risarsko in 
scenaristično znanje, virtu-
ozno menjavanje stilov, vse-
stranskost, lucidnost, proni-
cljivost, nepresahljivi vrelec 
idej, humor, angažiranost, 
bridka satira, komercialni in 
umetniški uspeh, za povrh 
pa je še pesniško nadarjen,« 
svojega stripovskega kole-
ga označuje Zoran Smilja-
nić. In dodaja: »Kot vestni 
uradnik se vsak teden redno 
''štemplja'' na svoji matični 
reviji Mladina in s seboj ved-
no prinese šope neznosno 
kakovostnih ilustracij, nas-
lovnic ali stripov, ki nezgre-
šljivo zadenejo bistvo in nad 
katerimi se krohotajo naj-
prej na uredništvu, potem 
pa še na ulici in doma, na levi 
in desni, bolj ali manj pame-
tni bralci. In tako že leta in 
desetletja.«
Na vprašanje, kaj bi naredili, 
če bi Tomaž Lavrič podpisal 

bogato pogodbo v tujini (je 
prvi slovenski stripar, ki mu 
je uspelo prodati stripovski 
paradiž v Francijo) in se pos-
lovil iz Mladine, je kreativni 
direktor revije Robert Botte-
ri dejal: »Mislim, da bi odšli 
tja, ga ugrabili, zvezali in pri-
klenili ter pripeljali nazaj 
domov.« Lavrič je velik garač, 
veliko riše, več kot veliko riše. 
»Vsak izmed nas gre kdaj na 
dopust, celo Marcel Štefančič 
gre enkrat na leto v Ameriko. 
Lavrič nikoli ne manjka, ne 
manjka Diareja, vedno je tu 
Izjava tedna, prav tako risbe 
za Rolanje po sceni. Vse aktu-
alno iz tistega tedna. Tudi če 
kam gre, odide v sredo in je 
do naslednjega torka, ko zve-
čer oddaja material, v uredniš-
tvu.« Hitro jih stresa iz roka-
va, je izjemen kreativec. Bot-
teri še pove, da je nekoč prišel 
v uredništvo in doma pozabil 
ilustracije, ki jih je risal dan 
ali dva. Dajte mi list papirja in 
flomaster, je rekel in vse nari-
sal še enkrat – ker se mu ni lju-
bilo domov. 

Da je Tomaža Lavriča naj-
lažje opisati z načinom dela. 
Ankete zadnjih ameriških 
volitev so kazale na zmago 
Hilary. Tomaž je narisal kip 
svobode z njeno glavo, ki v 
roki drži obglavljeno Trum-
povo podobo. Nakar v torek 
zmaga. V eni uri je moral 

naslikati novo, modificirano 
sliko.

V gornjem nadstropju sta 
v uvodnem prostoru, kjer se 
vrti film Državljan Diareja ali 
Kdo je Tomaž Lavrič, na ogled 
njegova po mnenju mnogih 
najboljša stripa Rdeči alarm 
(1996) iz pankovskih osem-
desetih in Bosanske basni 
(1997) z zgodbami iz bosan-
ske vojne. Seveda oba z nekaj 
originalnimi tablami. V sose-
dnji sobi so stripi, ki jih je pri-
speval v obsežni album Slo-
venski klasiki v stripu. Njego-
vi so stripi od Martina Krpa-
na prek Bobrov do Skodelice 
kave in Kosovelovih Temnih 
borov, manjši prehodni pros-
tor pa se ponaša z originali iz 
stripov Glista na begu (2016) 
in Slepo sonce (2004).

Na koncu se spustim nazaj 
v pritličje, tja, kjer so na ogled 
originali in povečave izbra-
nih Diarej. Obiskovalci jo 
lahko narišete sami in si ob 
uvrstitvi med najboljše tri 
prislužite nagrado uredniš-
tva Mladine. In sem razmi-
šljal, razmišljal ... ne gre kar 
tako opraviti z Diarejo.

V Galeriji Prešernovih 
nagrajencev je na ogled krat-
ka zgodovina Slovencev. Ah, 
kaj Slovencev, Lavrič riše in 
piše svet, njegovo preteklost, 
sedanjost in prihodnost. V 
Kranju do sredine januarja.

V Galeriji Prešernovih nagrajencev razstavljajo TBC, Ton-Ton, Toto, J. Visarjonovič in tisti Tomaž Lavrič, ki je vsak 
od prej naštetih. Ko si ogledujem razstavo stripov, karikatur in ilustracij tega »deluks kategornika« slovenskega 
stripa, aktualnega nagrajenca Prešernovega sklada, ne morem mimo spomina, kako hudičevo dobro se je konec 
osemdesetih prodajal mini album z izborom stripov Diareja, ki so takrat začeli izhajati v reviji Mladina.

Živeti z Diarejo in uživati

Čarodej, prvi del stripa Tolpa mladega Ješue / Foto: Igor Kavčič

Minister za kulturo Tone Peršak in Povodni mož / Foto: Primož Pičulin

Trumpova aleja naslovnic Mladine na razstavi priča o Lavričevem razkošnem talentu. 

Vizionarska Diareja – mesec dni preden je Luka Dončič zadel čez celo igrišče / Foto: Igor Kavčič
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NA ROBU
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Zgodbe
Zakonca Ana in Andrej Mrak 
kljub cerebralni paralizi živita 
samostojno življenje. Stran 26

Zgodbe
Ni težko biti rejnica, če le uživaš 
v družbi otrok in jih razumeš, 
pravi Lucija Šušteršič. Stran 27

Zanimivosti
Barbi Štemberger Zupan in 
Niku Zupanu priznanje v akciji 
Ljudje odprtih rok ... Stran 28

Jože Košnjek

Zadnjih deset let so v Slo-
veniji redke razstave jaslic, na 
katerih ne bi sodelovala Marija 
Bizjak iz Čirč pri Kranju. Nje-
ne jaslice iz gline so postavlje-
ne v Muzeju jaslic na Brezjah, 
v kapeli kranjskega župnišča, 
na letošnji slovenski razstavi v 
Vojniku pri Celju, pa v marsi-
katerem slovenskem domu ali 
cerkvi. Marija, rojena v Gre-
gorčevi družini v Hrašah pri 
Smledniku, je stopila v druž-
bo najbolj znanih izdelovalcev 
jaslic na Slovenskem.

Roke, ustvarjene za glino

Marija, ena od šestih otrok 
Gregorčeve družine, je želela 
postati tehnična risarka. Ker 
bi morala stanovati v inter-
natu, je ostala doma in se kot 
petnajstletno dekle zaposlila v 
tekstilni tovarni v Medvodah. 

Devet let, do rojstva drugega 
otroka, je v njej služila kruh. 
Potem je ostala doma in se za 
nekaj časa zaposlila pri možu 
Jožetu, ki je bil avtoprevoznik. 
Ker so uradniki ugotovili, da 
taka zaposlitev ni skladna z za-
konom, je »vzela« obrt in sko-
raj štiri leta navijala tuljave za 
Iskrino tovarno na Lipnici. Za-
radi negotove prihodnosti tega 
sodelovanja je to delo opustila 
in se je zaposlila v kranjski po-
slovalnici znane ljubljanske 
kemične čistilnice Labod. Leta 
1999 se je upokojila. Najprej je 
risala. Vse ji je prišlo prav. Pa-
pir, keramika, opeka. Ko je sin 
hotel poškodovana vrata za-
vreči, je Marija na mestu, kjer 
so bila poškodovana, narisala 
sončnico … Vrata so pri življe-
nju še danes. 

»Pri sebi sem molila in pro-
sila, da bi končno našla delo, 
v katerem bi uživala,« se spo-
minja Marija. »Pred božičem 

sem po televiziji videla gos-
po, kako je delala jaslice. Tudi 
sama jih bom naredila, sem 
bila odločena. Ker je do božiča 
zmanjkalo časa, sem na jaslice 
kar pozabila. Mož Jože me je 
naslednje leto jeseni spomnil, 
da je božič blizu in da je prišel 
čas, da končno kaj storim za 
svoje jaslice. V Gorenjskem 
glasu mi je pokazal vabilo Uni-
verze za tretje življenjsko ob-
dobje na tečaj risanja in kipar-
jenja. Šla sem. Ker so tečajni-
ce le risale, sem mentorja An-
dreja Pibernika vprašala, ali bo 
mogoče tudi kipariti. Povedala 
sem mu, da sem prišla zaradi 
tega in da bi rada do božiča na-
redila svoje jaslice. Ker so po-
leg mene želele kipariti še tri 
tečajnice, nam je naslednji te-
den prinesel glino. Gnetla sem 
jo, mehčala in uživala v dotiku 
z njo. Neverjetno gladka in 
prožna je bila. Bolj kot pri dru-
gih tečajnicah. Z dovoljenjem 

mentorja sem jo smela vzeti 
domov. Prvi teden sem naredi-
la štiri ovčke. Potem sem zače-
la oblikovati sveto družino. Fi-
gure so bile vedno večje. Obli-
kovala sem jih po svoje, s svo-
jim pogledom na božični do-
godek, s svojim načinom iz-
ražanja. Nastale so prve jasli-
ce. Potem me je celo mentor 
Andrej prosil, naj jih naredim 
tudi zanj. Oblikovanje gline je 
tako postalo del mojega življe-
nja, del moje življenjske sreče. 
Delala sem med kuho, med 
varstvom vnukov. Vse mogo-
če, ne le jaslic. Na vsem, kar 
sem prijela, so bili sledovi gli-
ne: na loncih, na kljukah, na te-
lefonu, na kuhinjski mizi …« 
pripoveduje Marija. 

Jaslice, zrcalo moje duše

Marija gotovo ne bo nikdar 
pozabila razstave izdelkov 
v akciji Umetniki za karitas 

na gradu Zemono, na katero 
sta z možem Jožetom pol ure 
pred odprtjem pripeljala jasli-
ce in jih postavila v zidno lino. 
Komaj sta jih postavila, pride 
neka gospa in reče, da jih bo 
kupila. »Ko me je organizator-
ka razstave Jožica Ličen vpra-
šala, koliko stanejo, nisem ve-
dela, kaj naj rečem. Na pamet 
sem povedala neko vsoto, pa 
mi je Jožica rekla: Gospa, ali vi 
tako malo cenite svoje delo?« 
Takšne zgodbe so se pojavlja-
le tudi na drugih razstavah, na 
katerih je sodelovala Marija s 
svojimi jaslicami. 

»Ljudje mi pravijo, da so 
moje jaslice zrcalo moje 
duše, moje globoke vere, 
moje ljubezni do vsega, kar 
me obdaja. Še posebej do 
moje družine, ki mi pome-
ni največ. Ko začenjam delo 
ali mi ne gre po načrtih, pro-
sim Jezusa, naj me prime za 
roke, naj me vodi. Pomaga 

mi, da se vživim v delo, v to 
preprostost, ki jo izraža bo-
žični dogodek, v figure, ki 
jih oblikujem. Bog ne daj, 
da bi med ustvarjanjem kaj 
kuhala. Saj bi se vse zažga-
lo!« se pošali. Zanjo je glina 
nekaj posebnega. Mehka je, 
vendar zahtevna za obliko-
vanje, sanjava in realna obe-
nem. Večinoma jo oblikuje s 
prsti, saj se morajo na izdel-
ku poznati odtenki rok. Zato 
figur ne barva. Pusti jih na-
ravne. Zapeče jih in prema-
že s posebno emulzijo, da so 
odpornejše. 

Za Marijo, ki ima v sopro-
gu Jožetu in družini iskre-
ne pomočnike, bo božič čas 
miru, veselja, prijateljstva 
in tudi molitve. Ko se bodo 
vrnili s polnočnice, jih bos-
ta doma čakala potica in čaj. 
V spokoju božične noči člo-
vek kaj drugega tudi ne pot-
rebuje.  

Jaslice, poezija iz gline
Marija Bizjak iz Čirč je ena od najbolj znanih slovenskih izdelovalk jaslic. Figure oblikuje ročno, da se na glini poznajo sledovi njenih rok.

Marija Bizjak ima v soprogu Jožetu najbolj zanesljivega pomočnika in tudi svetovalca.  
Na razstavah, kjer sodeluje Marija, spoznavata nove kraje in nove prijatelje. / Foto: Gorazd Kavčič

Rišem ne več, ampak samo kiparim. Uživam v oblikovanju glinenih figur, še posebej Svete 
družine, pravi Marija Bizjak. Njene roke oblikujejo nove in nove figure. / Foto: Gorazd Kavčič
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Od petka do petka

Simon Šubic

Stavkali bodo tudi šolniki, 
cariniki, farmacevti ...

Medtem ko so se tudi zad-
nja pogajanja med sindi-
kati in vlado glede odprave 
anomalij za javne uslužben-
ce nad 26. plačnim razre-
dom končala brez dogovo-
ra in bo vlada zdaj svoj pred-
log poslala v podpis posa-
meznim sindikatom, se za 
januar in februar napove-
dujejo nove stavke v javnem 
sektorju. Zaposleni v vzgo-
ji in izobraževanju bodo 
tako stavkali 14. februarja, je 
pred tednom dni napovedal 
glavni tajnik šolskega sindi-
kata Sviz Branimir Štrukelj 
in dodal, da bo šlo za najšte-
vilčnejšo stavko v javnem 
sektorju od osamosvojitve 
Slovenije. Za stavko se je na-
mreč izreklo 37.186 zapo-
slenih v vzgoji in izobraže-
vanju oziroma 94,2 odstot-
ka tistih, ki so se glasovanja 
udeležili. Stavkovne zah-
teve so zvišanje osnovnih 
plač strokovnih delavcev od 
vrtcev do univerze, ustrezno 
ovrednotenje razredniške-
ga dela in regres za letni do-
pust v letu 2018 v višini 1200 
evrov bruto za vse zaposlene 
z minimalno ali nižjo osnov-
no plačo. V pogajalski sku-
pini sindikatov javnega sek-
torja, ki jo vodi Jakob Poči-
vavšek, pa so se odločili, da 
bodo stavkali 24. januarja. V 

koordinaciji stavkovnih od-
borov je za zdaj 15 od 28 sin-
dikatov, ki so v tej pogajal-
ski skupini. Po Počivavško-
vih besedah bodo stavkali 
v različnih dejavnostih, na 
primer na področju vzgoje 
in izobraževanja, veterine, 
kulture, carine, farmacije, 
kulture, sociale, zdravstva in 
tudi na Radioteleviziji Slo-
venija. Včeraj so tudi v obeh 
policijskih sindikatih napo-
vedali začetek stavke zapo-
slenih v policiji in na mini-
strstvu za notranje zadeve za 
12. februar. Minister za jav-
no upravo Boris Koprivni-
kar vse zadnje stavkovne na-
povedi ocenjuje kot pretira-
no razumevanje gospodar-
ske rasti in pretirane apetite, 
povezuje pa jih tudi z bližnji-
mi volitvami: »Očitno sindi-
kati pričakujejo, da bo vlada 
nerazumno popuščala, zato 
da bi dobila volilne glasove.« 
Po vladnih ocenah vse stav-
kovne zahteve presegajo pol 
milijarde evrov. 

Brez zbližanja stališč

V torek sta se v Zagrebu 
sestala predsednika vlad Slo-
venije in Hrvaške Miro Ce-
rar in Andrej Plenković, po 
pričakovanjih pa srečanje 
ni prineslo zbližanja stališč 
glede uveljavitve arbitražne 
razsodbe. Cerar je tako po-
novil slovensko stališče, da 
je arbitražna razsodba zave-
zujoča za obe državi in edina 

pot za rešitev mejnega vpra-
šanja na kopnem in na mor-
ju, Plenković pa je vztrajal, 
da je arbitražna odločba za 
Hrvaško iz znanih razlogov 
neveljavna, je pa predlagal 
pravni okvir, ki bi bil lahko 
temelj za dvostranski dogo-
vor o meji. Predlagal je tudi 
ustanovitev skupne mešane 
komisije, ki naj bi ga dolo-
čila. Rok za pripravo imple-
mentacije arbitražne odloč-
be se izteče 29. decembra, 
ko bo Slovenija tudi začela 
izvrševati odločbo tam, kjer 
to lahko naredi sama, je še 
napovedal Cerar. Pojasnil je, 
da bodo glede posameznih 
odsekov kopenske meje pot-
rebni še dogovori s Hrvaško, 
medtem ko je meja na mor-
ju jasna in lahko obe državi 
že zdaj izvajata suverenost 
do meje, določene z arbitra-
žo. Oba premierja sta še po-
udarila, da se bosta državi iz-
ogibali incidentom ob meji. 

Čušev predlog zavrnjen

Državni poslanci so v to-
rek odločili, da predlog nove-
le zakona o trgovini, ki jo je v 
obravnavo vložil nepovezani 
poslanec Andrej Čuš, ni pri-
meren za nadaljnjo obrav-
navo. Največ jih je poudarja-
lo, da so se že socialni par-
tnerji sami dogovorili o ne-
deljskem delu in da je zako-
nodajni predlog nedodelan, 
dopušča pa tudi preveč iz-
jem. Čuš, ki je s podporniki 

v državni zbor prinesel tudi 
petnajst tisoč podpisov pod-
pore, ki jih je zbral preko 
spleta in na terenu, je pono-
vil, da več kot desetletje po 
referendumu še vedno ni 
upoštevana volja ljudi, da se 
omeji delo trgovin ob nede-
ljah. V kasnejši izjavi novi-
narjem pa je dejal, da mora-
jo tisti, »ki ne upoštevajo vo-
lje ljudi in referenduma, čim 
prej spokati iz parlamenta«. 
Čuš napoveduje, da bodo 
zdaj predlog dodelali in iz-
boljšali.

Zavarovalnica gasilcem 
zavrnila odškodnino

V poklicni gasilski eno-
ti Celje so ta teden javnost 
obvestili, da je zavaroval-
nica Sava zavrnila izplači-
lo odškodnine štirim nji-
hovim gasilcem, ki so bili 
26. novembra 2015 opeče-
ni v gašenju požara, v kate-
rem je zaradi poškodbe pli-
novoda eksplodiral plin. Za-
varovalnica je njihove zah-
tevke zavrnila, ker med ga-
šenjem niso uporabljali ob-
vezne zaščitne opreme, ki bi 
opekline preprečila. Gasilci 
na drugi strani vztrajajo, da 
so delovali v skladu z gasil-
sko taktiko. Na odločitev za-
varovalnice se bodo pritoži-
li, obrambni ministrici An-
dreji Katič pa bodo predla-
gali sklenitev kolektivnega 
zavarovanja za poklicne in 
prostovoljne gasilce.

V Zagrebu nič novega
V Zagrebu sta se sestala predsednika vlad Slovenije in Hrvaške Miro Cerar in Andrej Plenković, po 
pričakovanjih pa srečanje ni prineslo zbližanja stališč glede uveljavitve arbitražne razsodbe. 

Glavni tajnik šolskega sindikata Sviz Branimir Štrukelj 
napoveduje najmnožičnejšo stavko v javnem sektorju. 

Nepovezani poslanec Andrej Čuš ni prepričal svojih kolegov 
s predlogom zakona o trgovinah, ki prepoveduje nedeljsko 
obratovanje trgovin. / Foto: Tina Dokl

Zavarovalnica noče izplačati odškodnine celjskim gasilcem, 
ki so bili opečeni v gašenju požara (slika je simbolična). 

Slovenci v zamejstvu (591)

Advent z glasbo in pesmijo
Adventno, predbožično 

so obarvane mnoge priredi-
tve na Koroškem, ki jih or-
ganizirajo slovenska društva 
in ustanove. Ta teden so na 
sporedu še zadnje. Zelo od-
meven je bil Advent za otro-
ke, ki ga je po različnih ko-
roških krajih organizirala 
katoliška mladina in kate-
re moto je bil »Z vsemi ču-
tili se podajmo na pot«. Na 
Jedvovci ali Konju oziroma 
Pyramidenkogel po nem-
ško nad južno obalo Vrbske-
ga jezera z znamenitim sto 
metrov visokim razglednim 
stolpom iz lesa in jekla bo 
danes ob 17. uri kulturna pri-
reditev, na kateri bodo sode-
lovali tudi tamburaši Sta-
ra banda iz Hodiš, danes ob 
19. uri pa bosta adventno in 
božično obarvani prireditvi 
v Šentlišpu / St. Philippna 

bei Sonnegg pri Dobrli vasi/
Eberndorfu v Podjuni in ob 
19. uri v Lepeni pri Železni 
Kapli. 

Glasbena in pevska 
poslastica se je zgodila v so-
boto, 16. decembra, v samo-
stanski cerkvi v Vernberku / 
Wernbergu nad Beljakom. 
Že tretje leto zapored je bil 
tam organiziran adventni 

koncert z naslovom »Zvez-
de na nebu žare – Sterne der 
heiligen Nacht«, na katerem 
so nastopili narodno-zabav-
ni ansambel Alpski kvin-
tet s pevskim triom, godal-
ni kvartet, pevski zbor Ka-
ning iz Radenč / Radenthei-
ma pod vodstvom Eve Marie 
Winkler in klarinetist Ed-
gar Unterkircher. Program 

sta povezovala Gerhard Le-
puschitz in urednica slo-
venskega programa v ce-
lovškem studiu ORF Dani-
ca Thaler Urschitz. V pro-
gramu so se prepletale slo-
venske in nemške adven-
tne oziroma božične pesmi, 

božične uspešnice Alpske-
ga kvinteta in Ansambla Av-
senik. Avsenikova skladba 
Zvezde na nebu žare je bila 
izbrana za naslov prireditve. 
Kot solist se je znova izkazal 
pevec Alpskega kvinteta Oto 
Pestner.

Adventni in predbožični čas na Koroškem je v 
nedeljo popoldne v Tinjah obogatila predstavitev 
tradicionalnega koledarja Kmečke izobraževalne 
skupnosti na Koroškem za leto 2018. To je že 11. izdaja 
koledarja, ki je zanimiv besedni in slikovni pogled v 
kmečko življenje na južnem Koroškem.

Z božičnimi zvezdami so žareli pevci Alpskega kvinteta Oto 
Pestner, Anita Zore in Miha Možina.

Alpski kvintet s članicami godalnega orkestra po koncertu v 
Vernberku

Jože Košnjek

med sosedi
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Po svetu
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Jože Košnjek

Gorenjski glas je vsa leta iz-
hajanja redno poročal o šte-
vilnih področjih življenja 
ljudi. Spremljal jih je v tre-
nutkih veselja, žalosti, zma-
goslavja in upanja. Kmetij-
stvo, pridelovanje hrane in 
gozdarstvo so področja, ki 
jim je bila v uredniški politiki 
časnika namenjena posebna 
skrb. Takole je Cveto Zaplo-
tnik, ki že približno trideset 
let piše o teh področjih, opi-
sal odnos Gorenjskega gla-
sa do kmetijstva in podeželja. 

»Gorenjski glas je imel v 
svoji 70-letni zgodovini ved-
no veliko naročnikov in bral-
cev na podeželju, še pose-
bej med kmečkim prebival-
stvom. Z obveščanjem o do-
gajanju na področju kme-
tijstva in gozdarstva pa tudi 
s strokovnimi nasveti je bil 
kmetu dobrodošel pomočnik 
pri kmetovanju. To še zlasti 

velja za čase, ko informacij 
in nasvetov ni bilo tako lahko 
pridobiti kot denimo danes, 
ko vsebino na tem področju 
zapolnjuje več specializira-
nih časopisov in revij in ko in-
formacije, dostopne na sve-
tovnem spletu, dosegajo tudi 
najbolj odročne hribovske 
vasi. Kmetijstvo in gozdar-
stvo je v vsej 70-letni zgodo-
vini Gorenjskega glasa imelo 

pomembno mesto v časopi-
su, pri tem pa so bile vsebine 
vedno odraz časa in razmer, 
v katerih je časopis izhajal. 
Tako v prvih številkah časo-
pisa zasledimo članke o usta-
navljanju kmetijskih obdelo-
valnih zadrug, o oblikovanju 
zadružnih posestev, razlas-
titvi kulakov, gradnji zadru-
žnih domov, izpolnjevanju 
obvezne oddaje kmetijskih 

pridelkov, uresničevanju na-
črtov poseka gozdnega drev-
ja … Iz tistih časov je tudi čla-
nek z značilnim naslovom 
Odkup prašičev – važen re-
volucionaren korak za dvig 
našega življenjskega stan-
darda. Časopis je s svojo vse-
bino odražal tudi čase, ko so 
favorizirali državno (druž-
beno) kmetijstvo in hkrati z 
zemljiškim maksimumom 
omejevali kmete, da se ne 
bi gospodarsko preveč raz-
vili. Iz tistih časov, ko so se 
kmetije začele mehanizira-
ti, je tudi oblastno opozorilo, 
da so kmetijski stroji orožje, 
s katerimi kmetje streljajo v 
socializem.

Gorenjski glas je ob spre-
membi družbenega in go-
spodarskega sistema pisal 
tudi o novi kmetijski in goz-
darski politiki, ki podpira za-
sebno pobudo in družinske 
kmetije, o lastninjenju kme-
tijskih in živilskih podjetij, 

denacionalizaciji podrža-
vljenih kmetijskih zemljišč 
in gozdov, o vrnitvi premo-
ženja agrarnim skupnos-
tim, preobrazbi kmetijskih 
služb, organiziranju kme-
tov v kmetijsko-gozdarsko 
zbornico, o vstopu Slove-
nije v Evropsko unijo, s ka-
terim je Slovenija prevze-
la Skupno kmetijsko politi-
ko Evropske unije, o vse po-
gostejših naravnih ujmah 
– sušah in poplavah, vetro-
lomih in žledolomih, o po-
javljanju nevarnih bolezni 

pri živalih, o koncentraciji, 
ki se kaže v tem, da je kme-
tij vse manj, a da obdelujejo 
vse več zemljišč in redijo vse 
več živine … Na straneh ča-
sopisa smo predstavili števil-
ne uspešne gorenjske kmete 
in kmetice, tudi iz odročnih 
hribovskih vasi in zaselkov, 
na dveh kmetijah pa smo se 
mudili prav v času telitve, 
tako da je bil Gorenjski glas 
tudi boter dvema teletoma,« 
pravi Cveto Zaplotnik o svoji 
»srčni novinarski ljubezni«, 
kmetijski rubriki. 

Sedemdeset let Gorenjskega glasa (23)

Pomočnik pri kmetovanju

Ročna košnja na Jezerskem junija leta 1953. Takrat je bila 
kosa pri vsaki hiši, danes pa so na večini kmetij le še 
spomin na stare čase.

Kose, srpe, konje, vozove so zamenjali traktorji, kombajni, 
moderne prikolice. Brez njih ni kmetijstva sedanjega časa. 

Miha Naglič

Božične variacije

Poglejmo najprej v Italijo. 
Italijani so najbolj znani po 
jaslicah, ki predstavljajo sre-
dišče božičnega praznova-
nja, na sveti večer priredijo 
družinsko loterijo, ko vsakdo 
povleče številko svojega dari-
la; darila pa dobijo šele 6. ja-
nuarja, ko jih prinese čarov-
nica La Befana, poredni dobi-
jo v opomin le kos premoga. 
/ Izrazito katoliška je Poljska. 
Sveti večer se imenuje wagi-
lia, čez dan se postijo, božič-
na večerja se začne z branjem 
evangelija, potem pojejo juho 
in ribo, vrhunec zelo religio-
znega obreda na sveti večer 
je skupno uživanje božičnih 
oblatov – ti so simbol, da si 
bo družina tudi v prihodnjem 
letu vse delila kot v duhu Je-
zusovega nauka o ljubezni do 
bližjega in sprave. / Povsem 
katoliška, a na drugem kon-
cu Evrope je Irska. Njihova 
posebnost so sveče na oknih, 
ki predstavljajo dobrodošlico 
Mariji in Jožefu, ko sta iskala 
zatočišče, svečo na oknu priž-
ge najmlajša oseba v družini, 
upihne pa jo lahko le deklica z 
imenom Marija (Mary); dru-
ga posebnost je božična pe-
sem Dvanajst božičnih dni 
(Twelve days of Christmas), 
ki izvira še iz časa, ko je bila 
na Irskem katoliška vera 

prepovedana; vhodna vrata 
okrašujejo z venčkom iz bo-
dik (holly), božično okrasje se 
na Irskem sname šele po 6. 
januarju (mali božič), božiča 
ni brez purana, božičnega pu-
dinga ter začinjene govedine, 
ponekod purana nadomešča 
gos ali raca. / Zanimiva je Ni-
zozemska, kjer otroke najprej 
v spremstvu parklja obiš-
če in obdaruje Sinterklaas 
(Miklavž); ta pride na Nizo-
zemsko z ladjo iz Španije, v 
ta namen v Amsterdamu or-
ganizirajo veliko prireditev, ki 
jo predvajajo tudi po televizi-
ji, nato pa po državi na belem 
konju obiskuje otroke; božič 
je tradicionalno bolj miren, 
družinski praznik, brez da-
ril, dan po božiču je rezervi-
ran za družinske obiske, za 
božični zajtrk imajo kerststol 
(božični sadni kruh), večerja 
je sestavljena iz petih hodov, 
postrežejo kokošjo juho, ku-
hane kostanje z maslom in 
soljo, pečeno gos ali purana, 
marcipan, kerstkrans (božič-
ni piškoti) in letterbanket (pe-
civo v obliki črk). / Zelo samo-
svoji so Finci; tudi na sveti ve-
čer gredo z družino ali prija-
telji v savno, potem si privo-
ščijo »pečenega šveda«, obi-
len obed s svinjino, pijejo 
božično pivo in jedo božični 
kruh, nekateri posujejo božič-
no slamo in kdor pobere dol-
go bilko, ga čaka dolgo življe-
nje. / Finski blizu je Estonija. 

Estonski predsednik 24. de-
cembra razglasi božično pre-
mirje, kar je 350 let star obi-
čaj. Na podeželju je na pred-
božični večer v navadi pušča-
nje hrane na mizi in ognja v 
kaminu vse do jutra, da du-
hovi prednikov na predbo-
žični večer obiščejo hiše. Da-
nes je tudi estonski božič vse 
bolj miren družinski pra-
znik, ki se praznuje v ožjem 
družinskem krogu, značilne 
jedi so svinjina z zeljem, mu-
lgikapsad (estonsko kislo ze-
lje), ribe ter krvavice, pijejo 
pivo, sladica pa je pipparko-
gid (piškoti iz popra, ingver-
ja in cimeta). / Zelo katoliška 
je vsa Latinska Amerika, kjer 
božič traja cel teden, zaklju-
čijo ga z božično večerjo, da-
rila za božič prejmejo otroci, 
odrasli pa se obdarujejo 1. ja-
nuarja; ker ni snega, dreve-
sa in kaktuse okrasijo z vato, 
priljubljena zabava je božič-
na bikoborba in božična lote-
rija. / V Avstraliji je božič po-
leti, zato ga najraje praznuje-
jo v kopalkah na plaži, božič-
na jed je najpogosteje hladen 
puran in puding, delo Božič-
ka naj bi opravljal Swag Man, 
zamotani mož, ki je oblečen v 
modro majico brez rokavov in 
dolge, široke hlače, s svojimi 
dingi pa naj bi živel pod goro 
Uluru, za božič se usede v te-
rensko vozilo in se po rdečih 
prašnih cestah odpelje otro-
kom razdelit darila. Nekateri 

prisegajo raje na Božička, kot 
ga poznamo mi, hiše odenejo 
v svetleče lučke, starši se prip-
ravljajo na zabavo, otroci pri-
dno pišejo pisma Božičku … 
In še kaj bi lahko navedli, a naj 
za letos zadostuje. (Prirejeno 
po spletnem viru.) 

Lindsey in Donald

Ameriška alpska smu-
čarka Lindsey Vonn je pred 
kratkim izjavila, da na bli-
žnjih olimpijskih igrah v 
Južni Koreji ne bo zastopala 
predsednika Donalda Trum-
pa. Sledili so hudi odzivi ne-
katerih »trumpovcev«. Na-
kar se je šampionka oglasi-
la še enkrat: »Res je boleče 
prebrati komentarje, v ka-
terih ti ljudje želijo, da bi si 
zlomila tilnik ali da bi me bo 
Bog kaznoval, ker sem proti 
Trumpu. Moram priznati, da 
so me prizadeli nekateri ko-
mentarji na intervju za CNN. 
Vse skupaj mi je odprlo oči, 
kako razdeljeni smo kot na-
rod.« No, vidite, nismo samo 
Slovenci razdeljen narod.

Mir, a ne za vse

»Slava Bogu na višavah 
in na zemlji mir ljudem, ki 
so mu po volji.« (Mt 2,14) 
Tako se glasi najstarejša 
mirovna poslanica. A zdi 
se, da je na tem svetu veli-
ko ljudi, ki zemeljskim bo-
govom niso po volji.

Božič po svetu
Na tem mestu se razgledujemo po svetu. Ker smo ravno pred božičem, poglejmo, kako ga praznujejo v 
drugih državah, ne le v evropskih, tudi v tistih pod Južnim križem, kjer je ob božiču poletje …

Božična tržnica v vzhodnonemškem mestu Jena, zvezna 
dežela Turingija / Foto: Wikipedija

Zmagovalke olimpijskega superveleslaloma, Vancouver 
2010. Z leve: Tina Maze, Andrea Fischbacher, Avstrija, 
Lindsey Vonn, ZDA. / Foto: Wikipedija

Za te ljudi v Afriki (DR Kongo) ni miru, zemeljskim 
bogovom niso po volji. / Foto: Wikipedija
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Maja Bertoncelj

V hiški na robu gozda v 
Gorenji vasi pri Retečah živi 
družina Mrak. Stavek zve-
ni precej pravljično. Lastna 
hiša je bila za zakonca Ano 
in Andreja Mraka včasih res 
le pravljica, ki pa je postala 
resničnost. Pot do uresničit-
ve njunih sanj pa je bila dol-
ga in vse prej kot lahka. Oba 
imata namreč cerebralno 
paralizo, a kljub temu nista 
obupala. S trdno voljo in tru-
dom sta vstopila na pot sa-
mostojnega življenja. Ustva-
rila sta si tudi družino. Ima-
ta tri otroke. Prav za božič bo 
osemnajst let, odkar se jima 
je rodila prvorojenka Urška, 
ki obiskuje Gimnazijo Šen-
tvid, mlajša Miha in Peter 
sta učenca OŠ Jela Janežiča 
v Škofji Loki, kjer sta vključe-
na v posebni program.

Andrej končal fakulteto

Andrej prihaja iz Kranja. 
Osnovno šolo je obisko-
val v Kamniku, srednješol-
ska leta je preživel na Gim-
naziji Kranj, nato se je vpi-
sal na Fakulteto za organiza-
cijske vede in končal študij 
informatike. Najprej je eno 
leto delal v Kranju na fakul-
teti, nato še v dveh podjetjih 
prav tako v Kranju, pa potem 
v Soncu, bil nekaj časa brez-
poseln, nato pa je dobil služ-
bo na Univerzitetnem re-
habilitacijskem inštitutu – 
Soča. »Poslal sem prošnjo in 
so me vzeli za eno leto. Izka-
zal sem se in dobil zaposlitev 
za nedoločen čas. Tam sem 
sedaj že dvajseto leto. Delam 
kot informatik po šest ur, 
dve uri sem invalidsko upo-

kojen,« je pojasnil Andrej, ki 
težje govori. Ana je iz Zbilj. 
Osnovno šolo je obiskovala 
v Preski in Medvodah, sre-
dnjo v Kranju na ekonomski 
šoli, dve leti je bila tudi na go-
spodinjski šoli v Velikovcu v 

Avstriji. »Tam se mi je odpr-
lo. Prej sem bila zelo zadr-
žana, se bolj kot z drugimi 
pogovarjala sama s seboj. V 
šoli nisem imela problemov, 
sem se pa morala truditi, ve-
liko učiti. Hodim v službo. 
Za štiri ure sem zaposlena 
v podjetju Sonce v Ljubljani, 
podjetju za poklicno uspo-
sabljanje in zaposlovanje in-
validnih oseb,« pove Ana in 
na hitro pogleda proti dnev-
ni sobi, kjer fanta gledata 
nogometno tekmo. Šport jo 
zelo zanima: »Rada pogle-
dam vse športe. Včasih sem 
sploh veliko vedela, danes še 
vedno, a manj. S športom se 
rada tudi ukvarjam, pravza-
prav vsi v družini. Z Andre-
jem sva bila leta 1997 na Kre-
darici. Bila sva kar utrujena, 
tako da nisva imela želje še 
na Triglav, sva bila s Kredari-
co kar zadovoljna. Tako dol-
go sedaj ne moreva več ho-
diti. Andreja bolijo kolki, 
nogi, tako da največ kolesari 
na sobnem kolesu, jaz imam 
težave s hrbtenico.«

 

Spoznala sta se v Sončku

Na steni opazim njuno po-
ročno fotografijo. Beseda na-
nese na enega najlepših tre-
nutkov v njunem življenju in 
na obdobje, ko sta se spozna-
la. »V društvu Sonček v Kra-
nju sva bila oba vključena v 
gledališko skupino, skupaj 
smo hodili smučat, na telo-
vadbo ...« Ana obuja spomi-
ne. Kmalu sta se poročila. V 
Ljubljani sta dobila nepro-
fitno stanovanje in tam žive-
la dvanajst let. Vseskozi sta 
si želela lastno hišo in sanje 
so se jima uresničile pred še-
stimi leti, ko so se preselili v 

novo hišo v Gorenjo vas pri 
Retečah. »Tukaj se zelo dob-
ro počutimo. Ljudje so nas 
dobro sprejeli. Veliko smo v 
naravi, zelo dobro je urejen 
javni prevoz. Z možem se v 
službo voziva z vlakom, prav 

tako tudi hčerka v šolo. Fanta 
pa v šolo vozi kombi Sožitja,« 
pravi Ana. Andrej ima tudi 
izpit za avto in družino odpe-
lje na izlet, po nakupih ... 

 

Vsak s svojo knjigo

Pred leti sta oba izdala 
knjigo, kar sta skoraj poza-
bila omeniti. Najprej je nas-
tala izpod Andrejevih rok in 
misli. »Tako dolgo je že, da 
sem na to res že skoraj poza-
bil. Izšla je leta 1998 z nas-
lovom Drugačen od drugač-
nih. Je osebnoizpovedna. 
Govori o ljubezni, o fantu, 

ki je prizadet in išče dekle,« 
pove Andrej. Ana pa doda: 
»Moja je izšla leta 2005, 
prav tako v samozaložbi. Na-
slov je Drugačen svet, v njej 
pa so opisane najine dogodi-
vščine. Je nekakšno nadalje-
vanje Andrejeve.« Pa nasled-
nji del, tretja knjiga? »Tretje-
ga dela ni v načrtu, morda 
pa ga bo napisal kdo izmed 
otrok, morda hčerka,« z na-
smeškom odgovori Ana. 

Razvil pripomoček za 
učenje računanja

V hiši imata veliko iz-
delkov, ki so nastali po 

Andrejevi ideji. »Tehnika je 
moje močno področje. Zelo 
rad delam in ustvarjam,« 
hitro pojasni in doda, da ide-
jo zriše na računalniku, nato 
pa se začne pot do končne-
ga izdelka. Zadnji je spo-
min kot igra ali pripomoček 
za učenje računanja. Prime-
ren je za učence prvih razre-
dov osnovne šole, za računa-
nje do dvajset. Osemkotna 
škatla in igralne ploščice so 
izdelane iz lakirane in poti-
skane toplotno vezane ploš-
če debeline štiri milimetre. 
Deli so izrezani z računal-
niško vodenim laserskim 

žarkom. Igra je shranjena v 
220-gramski škatli, v kateri 
so pakirani kava, kapučino, 
čaj ... Škatel mu je že zmanj-
kalo, zato je vesel vsake, ki 
mu jo kdo prinese. Ovitek je 
v glavnem prav tako njegovo 
delo. »Ideja je zorela skoraj 
eno leto. Zelo sem ponosen. 
Igro sem tudi zaščitil. Moja 
želja je, da bi v njej kdo pre-
poznal kaj več, da bi idejo ku-
pil in pripomoček začel izde-
lovati ter prodajati,« je pove-
dal. Iz zbirke izdelkov, nare-
jenih po njegovem načrtu, 
hišo krasijo še lestenec, hra-
nilniki, skrinjica, tudi nekaj 
figur jaslic ... »Pripravila sva 
razstavo iz fotografij teh iz-
delkov, ki je bila postavljena 
že dvakrat. Rada bi jo posta-
vila še kje, zato iščeva usta-
nove (knjižnice, bolnice, ga-
lerije ...), ki bi v svojih pro-
storih gostili najino razsta-
vo. Zdi se nama pomembno, 
da ljudje vidijo, kaj vse An-
drej zna,« je dodala Ana.

Ljudje na njuno samostoj-
no pot gledajo različno, ne-
gativnost iz okolice je tisto, 
česar si najmanj želita. »Ne 
glede na vse ovire, ki jih ima-
va, je treba vztrajati. Ne obu-
pajte. Življenje se že obrne 
tako, da je prav. Res pa je, da 
boli, ko kdo misli, da zaradi 
diagnoze, ki jo imava, niče-
sar ne zmoreva,« še zaklju-
či Ana. Dela jima tudi v pri-
hodnje ne bo zmanjkalo. Ob 
tem omenita, da je treba ure-
diti še okolico hiše, kopalni-
co, pa tudi odplačati kredit.

Zmoreta tudi s cerebralno paralizo
Zakonca Ana in Andrej Mrak imata oba cerebralno paralizo, a kljub temu živita samostojno življenje. Ustvarila sta si družino, hodita v službo, napisala sta 
vsak svojo knjigo, Andrej je tudi zelo inovativen in pred kratkim sta bila realizirana njegova ideja ter načrt igre spomin, pripomočka za učenje računanja.

Družina Mrak: Andrej, Peter, Miha in Ana (manjka Urška)

Andrejeva ideja in načrt: pripomoček za računanje do dvajset

Med prikazom uporabe. V pomoč pri računanju so tudi barve.
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Marjana Ahačič

Lucija Šušteršič je prejšnji 
teden iz rok ministrice za 
delo, družino in socialne za-
deve Anje Kopač Mrak preje-
la priznanje za svoje delo na 
področju izvajanja rejniške 
dejavnosti. Na slovesnost jo 
je spremljala vsa družina – 
mož in obe odrasli hčeri pa 
seveda vsi štirje otroci, ki tre-
nutno živijo pri njej. Prizna-
nja, pravi, je bila zelo vesela, a 
ji vseeno še več pomenijo pis-
ma, ki jih je njej in njenemu 
možu pogosto napišejo otro-
ci, za katere skrbita. Takole 
gre eno od njih: »Kot že vesta, 
moram domov ... ampak vse-
eno bom prihajala k vama na 
počitnice, obiske ... (hočem 
ostati tu, ker tu se zabavamo, 
smejimo ... pa še nihče se ne 
dere na drugega). Ampak za-
pomnita si, da sta pametna 
človeka in da bo vajina Pri-
morka vedno z vama ... Hva-
la, da sta naju z bratom vzga-
jala tri leta in še več. To res 
ceniva. Daljina ločuje, bliži-
na združuje, srce pa odloči.«

Najprej je prišla 
Šeherezada

Lucija Šušteršič, Lučka, 
je rejnica nekaj več kot de-
set let. Doslej je pri njej biva-
lo osem otrok, trenutno živi-
jo v družini štirje. V izvajanje 
rejniške dejavnosti se aktiv-
no vključuje tudi njen mož. 
Šest let je rejništvo opravlja-
la tudi kot poklic. V uteme-
ljitvi priznanja je zapisano, 
da izkazuje izredno občutlji-
vost za potrebe otrok, za nji-
hovo počutje in doživljanje. 
Njeni odzivi so hitri, usmer-
jeni v podporo, razumevanje 
in reševanje stisk. Zelo dobro 
zna vzpostaviti stike s starši, 
pri izvajanju jih je vzpodbuja-
la, omogočala stike tudi v svo-
jem domu. Otroci tudi po za-
ključenem rejništvu prihaja-
jo k njej na počitnice. Zavzeto 
sodeluje s strokovnjaki v služ-
bah, kamor so vključeni otro-
ci. Vodstvo šole, ki jo obisku-
jejo otroci, jo prepoznava kot 
skrbno, sočutno in zanesljivo 
osebo. Vsa leta izvajanja rej-
niške dejavnosti je aktivna 
v skupini rejnic matičnega 
centra za socialno delo. 

Srečali sva se v torek, na 
čudovit mrzel zimski dan, 
dopoldan, ko so bili otroci 
v šoli. »Na takle dan se obi-
čajno vrnejo peš, tako da se 
še malo nadihajo svežega 

zraka. Ampak če kaj vem, bo 
mož ''slučajno'' ravno tak-
rat, ko bo konec pouka, šel z 
avtom mimo šole, in jih pob-
ral,« se na široko, ljubeče na-
smehne vitalna šestdesetle-
tnica, mama dveh odraslih 
hčera in babica dveh vnu-
kov, Sama in Julije, ki rada 
prideta na obisk.

Prvo dekle, ki jo je vzela 
pod svojo streho, je bila Še-
herezada, 16-letna begun-
ka iz Bosne. Mama je izgi-
nila nekje v vojni, očeta so 
ubili. Sorodniki, ki so žive-
li na Jesenicah, so jo iz Bo-
sne pripeljali v Slovenijo. 
Srečali sta se v radovljiškem 
Kriznem centru Kresnička, 
kjer je Lučka skupaj z eno 
od svojih dveh hčera delova-
la kot prostovoljka. Tam se je 
tudi seznanila s projektom 
Od doma domov, ki ga izva-
ja Zavod Manipura in v okvi-
ru katerega v svoj dom za dva 
meseca sprejme mladostni-
ka ali mladostnico iz Belgi-
je. »Veliko jih je že bilo pri 
nas, ne vem natančno, koli-
ko. Pri številki trideset smo 
nehali šteti,« se nasmeje.

Hiša, dovolj velika  
za deset otrok

Ampak Šeherezada – na 
Dovjem so jo klicali Špela – je 
bila tista, ki je pred 12 leti utr-
la pot še drugim otrokom, ki 
so kasneje prišli k Lučki Šu-
šteršič. »Vedno sem si žele-
la imeti veliko družino,« pri-
poveduje svojo življenjsko 
zgodbo Lučka. »Deset otrok, 
sva si rekla z možem, pol-
no hišo bi rada imela. Pa se 
je obrnilo drugače. Dve hče-
ri imam. Dva sinova sta mi 
umrla pri porodu, za mano 
je bilo kup nosečnosti, ki so 
se končale mnogo prezgo-
daj, pa sem si reka: dovolj je! 
– in se odločila, da bom hišo 
napolnila drugače, z otroki, 
ki potrebujejo dom stran od 
svojih staršev.«

Z Barbaro Otoničar, teda-
njo psihologinjo na CSD Ra-
dovljica, v okvir katerega sodi 
Krizni center Kresniška, sta 
se dogovorili, da bo Šehere-
zada oz. Špela v gostinski lo-
kal, ki ga se Lučka takrat vodi-
la s svojim možem, prišla po-
magat, na prakso. »Ampak v 
gostinstvu je tako, da zvečer 
nikoli ne veš čisto natančno, 
kdaj boš lahko zaključil z de-
lom. Da bi dekle ob devetih 
zvečer dajali na avtobus za 
Radovljico ali jo sami vozili 

nazaj v Kresničko, pa tudi ni 
bilo razumno pričakovati. In 
smo se dogovorili, da je tudi 
stanovala pri nas,« opisuje, 
kako se je začela njena pot 
rejnice. »Vsi so nam poma-
gali, da je dobila potrebne do-
kumente za bivanje v Slove-
niji – prijatelji, znanci, ura-
dniki, policija ...« 

Čez nekaj let, ko se je voj-
na v Bosni končala, so naš-
li dekletovo mamo. Živela je 
v Srbiji, imela je novo dru-
žino. Šeherezada se je vrni-
la k njej, a se njena zgodba, 
zgodba v vojni popolnoma 
zapuščenega dekleta, gle-
de na informacije, ki so jih 
kasneje dobili iz Beograda, 
ni dobro iztekla, ve povedati 
Lučka. Za najstnico, ki se je 
kot begunka zatekla v Slove-
nijo in na Dovje, se je v zad-
njih letih izgubila sled.

Tudi ko odidejo,  
se vračajo

Prvi uradni otrok Lučke 
Šušteršič pa je bil takrat de-
vetletni fant iz okolice Ra-
dovljice Peter (imena otrok 
so spremenjena). »Prvi se ti 
najbolj usede v srce,« se toplo 
nasmehne Lučka, ki še vedno 
spremlja njegovo življenje, 
čeprav se je fant po treh letih 
vrnil k materi. »Spomnim 
se, seveda se spomnim, kako 
je bilo, ko je prišel k nam. Bil 
je prisrčen, a prestrašen ot-
rok, ki ni vedel, kam priha-
ja, kaj lahko in česa ne sme ... 
Vpisali smo ga v šolo v Moj-
strano, kjer so ga lepo spreje-
li. Tudi v šoli je bil prvi otrok, 
ki je živel v rejništvu. Prvo 
leto je imel kar nekaj težav, 
potem pa se je lepo ujel. Še 

zdaj se spomnim, kako mi je 
rekel, da so mu prav sošolci 
pokazali pravo pot.«

Ko se je lahko vrnil k ma-
teri, je bilo lepo in težko 
obenem, za oba, pove Luč-
ka. »Vrnitve so vedno težke, 
stresne. Seveda imajo otro-
ci ne glede na vse radi svoje 
starše. V času rejništva so, če 
je le mogoče, ves čas v stiku 
z njimi. Prav tako z njimi re-
dno komuniciram tudi jaz. 
Nikoli ni mogoče reči, kate-
ri čas je za vrnitev najprimer-
nejši in tudi razmere v matič-
ni družini se po mojih izku-
šnjah nikoli popolnoma ne 
uredijo. Tudi zato ostajamo 
povezani še dolgo po odho-
du, tako z otroki kot z njihovi-
mi starši.« Peter, danes 18-le-
tni fant, se je še ves čas šola-
nja vračal na Dovje, Lučka pa 
se z njegovo mamo se še da-
nes redno sliši po telefonu. 

Tudi drugo dekle, Ana, je 
bila stara devet let, ko je priš-
la na Dovje, a je šla nato kma-
lu v drugo rejniško družino. 
Takoj za Ano pa so pred de-
vetimi leti v hišo prines-
li takrat komaj 11-mesečne-
ga Nika. »Na petek so s Cen-
tra za socialno delo poklicali, 
če lahko pride. Oče in mama 
sta se zavedala, da nista spo-
sobna skrbeti zanj. Še se 
spomnim, oče ga je prinesel, 
štiri dni po tistem, na torek. 
Ko so prišli, sem ugotovila, 
da očeta celo poznam. Prese-
nečena sem bila, seveda, Ni-
kov oče pa ne, ker je vedel, da 
otroka pelje k nam. Pa sem 
stopila do njiju in kar oba ob-
jela, kaj pa naj bi drugega?«

Nik, ki bo v začetku leta 
praznoval deseti rojstni dan, 
je zdaj doma na Dovjem, pa 

kljub temu vsak konec tedna 
odhaja k staršem: en konec 
tedna preživi pri očetu, dru-
gega pri mami. Ob nedeljah 
se vrača na Dovje. Domov. 

Ko pridejo, jih čakata 
postelja in pižama

»Za otroke, ki živijo pri 
meni, organiziram življe-
nje tako, kot da so moji otro-
ci. Ko pridejo, jih počakata 
pripravljena postelja in piža-
ma; tako začnemo. Vsi so se 
v Mojstrani naučili smučati, 
poletja preživljamo na mor-
ju. Sem kar stroga in organi-
zirana, pri otrocih, ki pridejo 
iz tako težkih razmer, sta red 
in ljubezen ključnega pome-
na,« pove.

Prva dva otroka sta jo še 
klicala Lučka, zdaj je za vse 
že dolgo babi. »Tako je naj-
bolj enostavno,« pravi. »Sta-
ra sem šestdeset let in če kup 
otrok za menoj vpije babi, 
babi, ni treba nič pojasnje-
vati,« je praktična.

Ko sta Peter in Ana odšla, 
je v svoj dom sprejela tedaj 
pet in osem let stara bratca 
in sestrico s Primorskega. 
Ostala sta tri leta in se nato 
vrnila nazaj k mami. Zdaj 
sta stara 12 in 15 let. »Še ved-
no smo v vsakodnevnem sti-
ku. Z njima, njuno mamo, 
očetom in celo starimi star-
ši. Telefoniramo si in se obi-
skujemo, drugače ne gre, saj 
smo bili tri leta družina!«

Pred tremi leti je dobila 
zadnje tri otroke, dve sestrici 
in bratca, prav tako z druge-
ga konca Slovenije. Nobeden 
od njih ni bil starejši od de-
set let. Tudi oni, tako kot šte-
vilni drugi otroci, ki morajo v 

rejo, s težkimi zgodbami, ki 
so usodno zaznamovale nji-
hova življenja. Na vprašanje, 
kako se sama s tem sooča, 
kako se pripravlja na priho-
de teh nesrečnih malih bitij, 
odgovori naravnost: »Pripra-
vim posteljice in pižamice. 
Potem pa počakam, da pride-
jo, in vidim, kako bo. Jaz sem 
človek dejanj. Če vem, da k 
meni prihajajo otroci, ki pot-
rebujejo pomoč, se pač lotim 
dela in jih pričakam tako, da 
se počutijo varno in sprejeto. 
Tudi zadnji trije so se hitro 
vklopili. Veseli so bili, da so 
prišli k nam.«

Vem, skozi kaj gredo

Pa vseeno, sprašujem 
naprej, še vedno pod vtisom 
vsega, kar mi je povedala o 
zgodbah otrok, ki so pri njej 
našli priložnost za nov za-
četek, kako pri sebi najde-
te moč, da se soočite z vsem 
hudim, kar se je zgodilo tem 
nemočnim bitjem ... »Tudi 
sama imam zelo travmatič-
ne izkušnje v otroštvu. Zato 
vem, skozi kaj gredo mnogi 
med njimi, in ko pride čas, 
jim to tudi povem.«

Pravi, da je tudi njej osebno 
to, da je rejnica, dalo ogrom-
no lepega. »Prvo leto, ko pri-
dejo, se spoznavamo, drugo 
gre že lažje, tretje ... je pa pre-
čudovito. Otroci se umirijo, 
ustalijo, najdejo svoje mesto 
v življenju ... A potem se po-
gosto vrnejo. V razmere, ki 
so sicer boljše, kot so bile ob 
njihovem odhodu, a še zda-
leč ne idealne. Zato je zame 
– in zanje – tako zelo težko in 
zato z njimi in pogosto tudi z 
njihovimi mamami, očeti, še 
leta vzdržuješ stike. In kljub 
vsemu hudemu uživaš, ko 
vidiš, kako pametni so, koli-
ko topline izžarevajo in kako 
tudi one tebe znajo potolaži-
ti. Znajo vrniti vse, kar si jim 
dal. Naučiš se brati njihove 
misli in vidiš, da si imel prav, 
ko si jih vzgajal odločno, a 
pošteno in z veliko ljubezni. 
Če kaj obžalujem? Samo to, 
da z rejništvom nisem zače-
la že prej, pa da sem že toliko 
stara, da v svoj dom ne bom 
mogla sprejeti več otrok.« 
Tudi zato, pravi, se ji zdi ško-
da, da je edina rejnica v obči-
ni Kranjska Gora. »Če se bo 
še katera odločila za to sicer 
težko, a čudovito poslanstvo 
in odprla svoj dom otroku, ki 
ga nima, ji bom z veseljem 
stala ob strani.«

Daljina ločuje, bližina združuje, 
srce pa odloči
Ni težko biti rejnica, če le uživaš v družbi otrok in jih razumeš, pravi Lucija Šušteršič z Dovjega, letošnja nagrajenka ministrstva za delo, družino in socialne 
zadeve. Ta čas so pri njej v reji štirje otroci, s še štirimi drugimi, ki so že odšli – in njihovimi družinami –, pa je še vedno v tesnih in ljubečih stikih.

Lucija Šušteršič
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Danica Zavrl Žlebir

Ko se je Barba Štemberger 
Zupan pred 28 leti odpove-
dala varni službi v banki in se 
podala na negotovo samos-
tojno pot, najbrž ni pričako-
vala, kaj se bo čez leta izcimi-
lo iz njenega lončarjenja. De-
setletje za njo se je tega počet-
ja lotil tudi mož Niko in nje-
govi ambicioznosti gre zah-
vala, da sta se z leti zapisala 
na svetovni zemljevid ume-
tniške keramike. 

»Prva leta sem se učila, iz-
popolnjevala in nabirala iz-
kušnje, pozneje pa, ko mi 
ni bilo več dovolj le obrtni-
ško ustvarjanje, sem svo-
jemu rokodelstvu dodajala 
tudi lastni umetniški izraz. 
Potem sva videla, kako v tu-
jini potekajo kolonije in sim-
poziji umetniške keramike, 
pa sva še sama želela posku-
siti,« Barba pojasnjuje, kako 
je njuna umetniška kerami-
ka prerasla domače okvire 
in se zapisala v svetovni vrh. 
Zadnjih dvanajst let namreč 
v domačih Vogljah vsako 
leto prirejata mednarodni 
simpozij umetniške kerami-
ke. Nanje prihajajo priznani 
umetniki z vsega sveta, ki tu 
predavajo in ustvarjajo.

»Doslej se je simpozijev 
Keramika V-oglje udeleži-
lo 137 umetnikov iz tridese-
tih držav in vsak je pustil v 
Sloveniji štiri dela. Eno od 
teh nameniva Občini Šen-
čur za stalno zbirko v šenčur-
skem muzeju, ki je tudi edi-
na zbirka umetniške kera-
mike v Sloveniji, eno ostaja 
v najini zbirki, dve pa sta na-
menjeni sponzorjem. Vred-
nost teh simpozijev, ki jih 
prav tako kot možnost stal-
nega razstavljanja v muze-
ju naklonjeno podpira Obči-
na Šenčur, je dejstvo, da gre 
za umetnike najvišjega ran-
ga in se imajo pri nas mož-
nost pokazati v najlepši luči. 
Umetniška dela nastaja-
jo pred našimi očmi, prilož-
nost imamo spremljati ves 
proces, poleg del pa ti ume-
tniki pri nas puščajo tudi svo-
je dragoceno znanje,« pripo-
vedujeta umetnika. V sim-
pozij umetniške keramike 
sta pripravljena veliko vloži-
ti, nosita glavnino njegovih 
stroškov, umetniki si plača-
jo samo pot. Najti sponzorje 
pa je vsako leto težje, še dob-
ro, da ima posluh lokalna 
skupnost. Marsičemu sta se 
pripravljena odreči, materi-
alne stvari jima ne pomenijo 

veliko, želita pa pustiti pečat 
na likovnem področju, ki je 
v Sloveniji žal precej zapos-
tavljeno.

Umetniška keramika je 
najino življenje, pravita za-
konca, poleg njunih dveh 
odraslih sinov še en ot-
rok, na katerega sta ponos-
na. Zlasti še od leta 2011, ko 
sta bila kot edina Slovenca 
do sedaj izbrana v Interna-
tional Academy of Cerami-
cs (mednarodni inštitut za 
keramiko), ki deluje v okvi-
ru Unesca. Svojega znanja, 
pridobljenega z lastnim de-
lom, izkušnjami, izobraže-
vanjem in s stiki z umetni-
ki keramike svetovnega for-
mata, ne skrivata ljubosu-
mno zase, pač pa ga z odpr-
timi rokami delita naprej. 

In tu pridemo do ljudi 
odprtih rok, do darovalcev, 
med katere sta se zapisala 
letos. Organizirata namreč 
tudi delavnice, tečaje in pre-
davata po šolah, delata s sta-
rostniki, sta mentorja študij-
skim krožkom in tudi posa-
meznikom, ki želijo ustvar-
jati s keramiko. Izdala sta 
že nekaj knjig, v okviru štu-
dijskega krožka je denimo 
nastala knjiga o krompir-
ju, značilnem za šenčursko 

območje, skupaj z drugimi 
sta raziskovala kolesarske 
poti v Šenčurju. »Nekaj že-
liva dati tudi lokalni skup-
nosti,« pravita zakonca Zu-
pan. Tako načrtujeta, da bi 
aprila prihodnje leto ob ob-
činskem prazniku priredi-
la razstavo, ki bo predstavila 

vsa dela, nastala v Šenčurju. 
Zbirko iz tamkajšnjega mu-
zeja bi zlahka lahko postavi-
li kjerkoli v svetu, sta ponos-
na domačina, ki na ta način 
promovirata domači kraj in 
tudi Slovenijo. 

Prejeto priznanje Ljudje 
odprtih rok, ki ga podeljujeta 

revija Ženska in Ministrstvo 
za delo, družino, socialne za-
deve in enake možnosti, ju 
je prijetno pobožalo. Prav 
nahrani te za prihodnje izzi-
ve, pravita sogovornika, ve-
sela, da kdo opazi, da delaš 
dobro, širiš znanje in dobro 
voljo in ti za to reče hvala. 

Njun čudežni svet keramike
Barbi Štemberger Zupan in Niku Zupanu iz Vogelj umetniška keramika pomeni vir preživljanja, hkrati pa veselje in užitek ob ustvarjenem in priložnost,  
da svoje znanje delita z drugimi. Zaradi slednjega so ju v akciji Ljudje odprtih rok prepoznali kot darovalca.

Niko Zupan in Barba Štemberger Zupan s priznanjem darovalcev v akciji Ljudje odprtih rok 
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Suzana P. Kovačič

Nino Kaštrun bo 18. janu-
arja praznoval dvajseti roj-
stni dan in že komaj čaka 
ta dan. Je Kovorjan, ki je od-
raščal v družini s še dvema 
sestrama in bratom. Izred-
no klepetav, če prepozna 
sogovornikovo iskrenost. 
Nino se je rodil z downovim 
sindromom, a ljubezen nje-
govih najbližjih in ukvar-
janje z njim sta premaga-
la vrsto ovir, ki jih pravza-
prav vsakemu človeku na 
pot postavlja življenje. Ni-
novih nedavnih štirinajst 
decembrskih dni je bilo de-
lavnih, saj je bil na praksi 
pri varuhinji človekovih pra-
vic Vlasti Nussdorfer. Tako 
zavzeto, kar sam od sebe se 
je lotil dela ... »Nino se je iz-
kazal kot zelo, zelo natan-
čen, upošteval je vsa navo-
dila, ki jih je dobil, ogrom-
no je naredil, ožigosal je 
2500 pisemskih ovojnic in 

bil ponosen na opravljeno 
delo. Bil je miren, prija-
zen, uvideven,« ga je opisa-
la Mojca Šraj, vodja glavne 
pisarne pri varuhinji člove-
kovih pravic. Nino je delal 
še kaj drugega, po pisarnah 

je raznašal pošto, razrezo-
val stare dokumente, razvr-
ščal časopise ... tako zadovo-
ljen je bil, da bi rad še naprej 
delal pri varuhinji. »Že ne-
kaj let imamo decembra na 
delovni praksi po eno osebo 

s posebnimi potrebami, ki 
gre z menoj tudi na tradici-
onalni sprejem treh predse-
dnikov (države, vlade in dr-
žavnega zbora) za predstav-
nike invalidskih organiza-
cij ob mednarodnem dnevu 

invalidov. Pomembno se mi 
zdi, da tudi drugi vidijo, da 
imamo na praksi osebe s po-
sebnimi potrebami, kar ima 
samo pozitivne učinke. Ne-
davno sem govorila z držav-
no sekretarko na ministr-
stvu za delo, družino, social-
ne zadeve in enake možnos-
ti, ki je povedala, da bodo 
vsak čas namenili znatna 
sredstva za vključenost inva-
lidov v delovne procese,« je 
dejala Vlasta Nussdorfer, ki 
ob vsaki priložnosti, tudi ob 
nedavnem dnevu človeko-
vih pravic, poudari pomen 
vključenosti in sprejetosti 
oseb s posebnimi potreba-
mi v našo družbo. Za pri-
dnega sodelavca, kot je bil 
Nino, pa ima Nussdorferje-
va še posebno nagrado: kosi-
lo. In Nino si je zaželel pico.

Nino se ukvarja tudi s 
športom, če bi imel mož-
nost, bi rad resno treniral 
košarko v pravem klubu, 
se naučil novih »akcij«, kot 

sam pravi. Največkrat ima 
priložnost za košarko »ena 
na ena« z očetom. Je tudi 
smučar, srečali ga boste na 
Zelenici, spuščal se je že s 
Tromeje, presmučal Sella 
Neveo. Enkrat tedensko z 
veseljem obnavlja športno 
znanje in pridobljene spret-
nosti iz gimnastike. Uživa 
tudi, ko se enkrat mesečno 
sreča na športnih in učnih 
obravnavah s svojimi pri-
jatelji v Centru za Downov 
sindrom Kranj. Rad poslu-
ša glasbo, letos je začel igra-
ti klavir. Pod mentorstvom 
Tatjane Ferengja slika, ne-
davno je imel skupaj s sli-
karskimi prijatelji Planeta 
47 razstavo del v galeriji Sa-
lamander v Bistrici pri Trži-
ču. Nino Kaštrun je silno ra-
doveden, in če bi imel mož-
nost, bi se še naprej šolal 
in pridobival nova znanja. 
»Rad bi imel poklic in de-
lal v pravi službi,« je razkril 
svoje želje. 

Nino na praksi pri varuhinji 
Nino Kaštrun iz Kovorja je bil na delovni praksi pri varuhinji človekovih pravic Vlasti Nussdorfer. Ta nova izkušnja mladeniča, ki se je rodil z downovim 
sindromom in bo januarja praznoval dvajseti rojstni dan, je še kako dragocena in bogati vzajemno. 

Vlasta Nussdorfer in Nino Kaštrun – razpoložena delovno, a tudi praznično, kot se za 
december spodobi. 
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Na Gorenjskem v deželi Kranjski

Julij Dereani in elektrika 
v Kamniku

Kamniški politik,  zdrav-
nik,  kamniški župan, dok-
tor znanosti Julij (Julius) 
Dereani se je rodil 20. de-
cembra 1861 v Žužember-
ku. Na volitvah 27. oktobra 
1911 je bil izvoljen za občin-
skega odbornika v Kamni-
ku, 14. decembra 1911 pa 
za kamniškega župana. Bil 
je član  Slovenske ljudske 
stranke  in poleg  Nandeta 
Novaka  edini kamniški žu-
pan iz prve polovice dvajse-
tega stoletja, ki ni spadal k li-
beralnemu taboru. Med nje-
govim županovanjem je bila 
decembra 1912 v Kamni-
ku postavljena  električna 
razsvetljava. Razširil je cesto 
na južnem in severnem uvo-
zu v mesto. V tem obdobju je 
bil tudi član šolskega odbo-
ra.  Izvedbo nekaterih pro-
jektov, zlasti glede šolstva, 

mu je preprečila  prva sve-
tovna vojna. Službo župa-
na je opravljal do leta 1921, 
ko ga je nasledil Rihard Kar-
ba. Umrl je 29. julija 1929 
v Kamniku in bil pokopan v 
rodbinski grobnici ženinih 
sorodnikov v Mengšu.

Srednjo šolo  je obiskoval 
v Novem mestu in jo zaklju-
čil z odliko. Medicino je štu-
diral na Univerzi na Dunaju. 
V študijskem letu 1881/82 
je bil eden od številnih šti-
pendistov slovite Knafljeve 
ustanove, ki so jo ustanovi-
li z zapuščino slovenskega 
rimskokatoliškega duhov-
nika Luka Knaflja za Kranj-
ce. Promoviran je bil 23. de-
cembra 1887. Po opravlje-
nem vojaškem roku, ki ga 
je preživel v vojaški bolni-
šnici v Dubrovniku in služ-
bi  sekundarija  v bolnišnici 

v Ljubljani, je leta 1889 v Ka-
mniku  odprl  ordinacijo. 
Da je Dereanijeva ordina-
cija v Kamniku začela z de-
lom septembra 1889, je do-
kazano, ker je takrat oglaše-
val zdravniško prakso v Slo-
vencu,   Slovenskem naro-
du in Laibacher Zeitungu. V 
Slovenskem narodu  je bil 
objavljen tudi članek, v ka-
terem je zapisano, da je De-
reanija na mestu tajnika So-
kola zaradi selitve v Kamnik 
nasledil Ivan Mejač. 

V začetku svoje zdravniš-
ke prakse je bil Julij Dere-
ani zdravnik splošne pra-
kse, kasneje pa je v Kamni-
ku opravljal delo  okrožne-
ga  zdravnika. Kot okrožni 
zdravnik je bil leta 1899 
naveden med zdravni-
ki, ki so imeli pravico vo-
liti v zdravniško zbornico. 

Po smrti  Augusta Walter-
ja  leta 1910 je občasno op-
ravljal tudi delo obratnega 
zdravnika v kamniški smo-
dnišnici. 

Dereani se je dvakrat po-
ročil. S prvo ženo Mari-
jo sta imela sina, ki je naj-
verjetneje umrl že zelo 
zgodaj. Leta 1894 je zara-
di tuberkuloze  umrla tudi 

Marija. Drugič se je poročil 
z Mengšanko Frido Kurzt-
haler, po rodu češko Nem-
ko. Imela sta sina Alberta. 
Leta 1913 sta kupila hišo na 
Trgu 23 (danes Glavnem 
trgu) v Kamniku, v kateri si 
je v pritličju uredil ordina-
cijo. Po drugi svetovni voj-
ni je bil v tej hiši nekaj časa 
zdravstveni dom.

Zanimivi Gorenjci tedna iz dežele Kranjske:
   V Kovorju pri Tržiču se je 18. 12. 1813 rodil narodni 

buditelj duhovnik Andrej Aljančič. Leta 1888 je 
postal papežev prelat. Za Kovor je skoraj povsem 
na svoje stroške dal narediti vodovod. V oporoki je 
dva tisoč goldinarjev zapustil revnim učencem iz 
Kovorja. 

   V Kranju se je 18. 12. 1820 rodil Ivan Blažir, in 
sicer očeti Ivanu, gostilničarju, in materi Barbari, 
rojeni Wenzel. Kot tajnik na notranjem ministrstvu 
je zahteval, da so državni zakoni tudi v slovenščini.

   V Stražišču se je 20. 12. 1792 rodil prostozidar, 
vitez s Khislsteina Sigismund Pagliaruzzi. Njegov 
oče je bil kranjski župan vitez s Khislsteina Natalis 
Pagliaruzzi.

   V Češnjevku pri Cerkljah se je 20. 12. 1884 rodil 
Janko Hacin. Kot gospodarski in finančni  
izvedenec jugoslovanske vlade je sodeloval na več 
mednarodnih konferencah.

Peter Colnar

Milena Miklavčič

»Hčerka Sara je postajala 
podobna materi. Začela jo je 
obiskovati, kradla mi je denar 
in ga nosila k njej. Vse sem 
ji odpuščal, ker sem upal, da 
bo lepa beseda kaj zalegla. A 
ni. Ni mi kazalo drugega, kot 
da sem se po pomoč obrnil k 
njeni razredničarki. A sem se 
opekel, da se bolj nisem mo-
gel. Ko je izvedela, da sem sa-
mohranilec, da sam skrbim 
za otroke, da mama ni priso-
tna, sem postal nekakšen pe-
dofil, ki mu je treba otroke 
nemudoma odvzeti!«

Žensk, ki so si podajale 
kljuke in zapisovale »stro-
kovna mnenja«, sploh ni več 
štel. Niko pravi, da je bila ena 
bolj pametna kot druga, no-
bena pa mu ni povedla, kaj 

storiti. Še dobro, da je vmes 
posegla usoda: bilo je ravno 
okoli novoletnih praznikov 
in Brigito so v eni od trgovin 
zasačili, ko je kradla. Sara pa 
ji je krila hrbet na ta način, 
da je nakradeno robo skri-
la v šolsko torbo. Ko so ju za-
sačili, policisti niso imeli us-
miljenja. Zmagala je zdrava 
kmečka pamet in ženske, ki 
so pred tem »psihično mal-
tretirale« Nika, so ugotovi-
le, da pa morda sploh ni tako 
slab, kot so mislile. 

»Sara se je vrnila domov. 
Bila je precej prestrašena, 
očitno ji je bližnje srečanje s 
policijo nagnalo strah v kos-
ti. Kasneje mi je tudi zaupa-
la, da jo je mamin partner ves 
čas zalezoval in jo otipaval, 
mama pa se je temu smeja-
la. Lasje so mi šli pokonci, ko 
sem jo poslušal. Spominjam 
pa se, da mi je takrat priseg-
la, da se ne bo nikoli poroči-
la, pa je bila še otrok! Besedo 
drži še danes, pa je stara že 37 
let,« pripoveduje Niko.

Najprej je spravil h kruhu 
Erika. Izučil se je za peka, a 
je pozneje naredil še slašči-
čarsko šolo in tudi hotelir-
sko, danes je v svojem pok-
licu zelo cenjen in tudi poz-
nan. S krušnim očetom ima 
vsakodnevne stike, mame ni-
koli ne omenja. Njegovi otro-
ci del počitnic preživijo pri 
Niku. Že to veliko pove o nji-
hovih medsebojnih odnosih. 

»Če ne bi kar naprej raz-
mišljal o ženskah, bi bilo 
moje življenje veliko lepše,« 
nadaljuje, medtem ko nekaj 
teh ponesrečenih zvez na-
merno preskočiva. Ne želi, 
da pišem o tistih, ki so bile 
muhe enodnevnice, ki so 
prišle in čez kakšen dan ali 
dva ponovno izginile.

»Morda je prav, da omenim 
Marijo. Doma je bila nekje iz 
Selške doline. Spoznal sem 
jo prek oglasov. Po poklicu je 
bila šivilja, znala pa je delati 
tudi klobučke, saj je bila ne-
kaj časa zaposlena v Šeširju. 
Bila je zelo zanimiva ženska, 
veliko je vedela o marsičem. 
Domov je prinašala različne 
revije, reševala je križanke, 
verjela je v horoskop. Dovo-
lil sem ji, da je predsobo spre-
menila v šivalnico. K njej so 
prihajale različne ženske, za 
katere je šivala. Nič nisem 
imel proti, ko sem jih poslu-
šal, kako so se smejale, šalile. 
Lepo je bilo, ker je v moje živ-
ljenje prinesla smeh in dobro 
voljo. Ob nedeljah sem ji po-
magal pospraviti po ''delavni-
ci'', potem pa sva šla kam ven, 
na kozarec vina, na grad ali v 
živalski vrt. Motilo me je le, 
ker se me je v postelji izogi-
bala, meni pa je tisto cartanje 
veliko pomenilo. Nekoč sem 
doma pozabil neko orodje, 
ki sem ga potreboval, da sem 
lahko na terenu ''oživil'' avto, 
ki je odpovedal pokorščino. 

Čudno se mi je zdelo, da je 
takšna tišina, saj je imela Ma-
rija navado, da je radio na ves 
glas ropotal. Ko sem vstopil 
v dnevno sobo, sem onemel. 
Na kavču sta bili dve na pol 
goli ženski, ki sta se ne le obje-
mali, počeli sta še druge reči. 
Mislil sem, da me bo kap. Po-
tem pa je me Marija le opazi-
la. Videl sem, da ji ni bilo vse-
eno. Ko sem se toliko zbral, da 
sem se lahko premaknil, sem 
zagrabil škatlo z orodjem, se 
obrnil in stekel iz stanovanja. 
Po službi sem se ga na mrtvo 
napil. Prespal sem kar v avto-
mobilu, nisem se upal sooči-
ti z njo. A ko sem se vrnil do-
mov, je že ni bilo več. Priča-
kal me je list papirja, na kate-
rem je pisalo – oprosti. Niko-
li več je nisem videl, pa sem 
jo iskal. Tudi pri njenih soro-
dnikih. A mi niso hoteli pove-
dati, kje je, ali pa res niso ve-
deli. Nikoli ne bom izvedel.«

Nekaj časa se je družil z 
Bernardo. Bila je sicer poro-
čena, a je bil njen mož stal-
no na poti. Vozil je tovornjak, 
največkrat vse tja do Rusije. 
Kdaj pa kdaj se je zgodilo, da 
je za več tednov mrknil, pa 
nihče ni vedel, kje točno je. 

»Bernarda je bila osamlje-
na, otroka sta bila že v sred-
nji šoli, doma ni imela kaj 
početi, pa me je začela va-
biti k sebi. Všeč ji je bilo, da 
sem bil zelo vnet za tiste reči. 
Ja, logično, da sem bil, saj je 
od takrat, ko sem bil nazad-
nje s pravo žensko, minilo 
že več mesecev. Malo me je 
streznilo, ko so se stranke za-
čele pritoževati, ker sem za-
mujal s popravilom avtomo-
bilov. Imela je ogromne prsi, 
takšne, o kakršnih sanja vsak 

moški! Tudi njena rit je bila 
velika. Ni bilo večjega užitka 
kot takrat, ko sem se potopil 
vanjo! A človek se, če ni ču-
stev, tudi potice naveliča. Sle-
dila je daljša abstinenca, ki 
mi je prav prišla. Zaprl sem 
se v delavnico, približevala se 
je Erikova matura, ko je bilo 
treba fanta obleči od nog do 
glave. Spominjam se, da sem 
na njegovem maturantskem 
plesu tudi sam užival. Veli-
ko sem plesal, četudi so igra-
li v glavnem ''tingltongl'', ka-
dar pa sem počival, sem opa-
zoval druge starše. Mnogi so 
sedeli kot kup nesreče – in to 
kljub prazničnemu razpolo-
ženju. Že na obrazih se jim je 
videlo, kdo od njih živi skupaj 
pod prisilo in kdo v harmoni-
ji. Takrat sem se zavedel, da 
ima vsaka medalja dve plati. 
Tudi to, da z nobeno žensko 
več kot toliko ne zdržim, ima 
v sebi nekaj pozitivnega, to 
pa je, da mi je prizaneseno, 
da bi mi kakšna dnevno pila 
kri. Bil sem tudi – vsaj tako 
sem mislil – dobro ohranjen, 
imel sem pozitiven pogled 
na svet, iskreno sem se vese-
lil Erikovega uspeha, četudi 
ni bil moj krvni sin. Zdelo se 
mi je, da mi nič ne manjka, 
kar je bilo tudi res.«

Eden od prijateljev ga je po-
vabil s seboj na Triglav. Četu-
di mu je pohodništvo smrde-
lo, je vseeno sprejel povabilo, 
ker je slišal, da je v gorah veli-
ko družbe. Tudi ženske.

»Odločili smo se, da bomo 
najprej malo ''potrenirali''. 
Odpeljali smo se do Moj-
strane in do Vrat potem na-
daljevali peš. Med potjo nas 
je ujela nevihta, tako da smo 
prišli do koče premočeni in 

premraženi. S seboj nisem 
imel ničesar, da bi se lahko 
preoblekel. Prijatelj ni vedel, 
kaj naj stori z mano. Takrat pa 
se na vratih pokaže ena od ku-
haric in mi brez besed prisko-
či na pomoč z nekaj cunjami, 
ki so jih planinci pozabili v 
koči, ona pa jih je za vsak slu-
čaj spravljala. Hvaležno sem 
ji stisnil roko in jo pri tem 
pogledal v oči. Takrat pa so 
med nama preskočile iskrice, 
moje srce se je vnelo kot še ni-
koli poprej. Nič ni bilo s Tri-
glavom, ostal sem v koči in se 
Suzani dva dni motal pod no-
gami. Obljubila mi je, da se 
bova jeseni, ko kočo zaprejo, 
spet videla. Res sva se. Za čez 
zimo se je preselila k meni 
in prav lepo sva se imela. Ker 
ni mogla sedeti križem rok, 
sva temeljito pospravila moj 
brlog, vsak dan me je razvaja-
la s hrano, tudi v postelji sem 
si lahko le prste lizal, tako 
dobra je bila! Potem je priš-
la pomlad, spet je odšla v Vra-
ta. Nič mi ni obljubila, kdaj se 
bova spet videla. Jokal sem za 
njo, srce me je bolelo, a nasle-
dnjo jesen je, kot se je izkaza-
lo, našla drugega. 

Bilo je še nekaj žensk, ki 
so ji sledile, a s seboj niso 
prinesle ognja, le pepel. Se-
daj sem že nekaj časa sam, 
obujam spomine, skrbi me 
za hčerko, ker postaja vedno 
bolj čudaška. Če pa bi bila kje 
še kakšna primernih let, čis-
ta, dobra v postelji … ne, res 
se je ne bi branil!«

Preden sem odšla, mi je 
zaupal, da si je začel zapiso-
vati, za koliko so ga ženske 
že opetnajstile. Brigita, kot 
kaže, ni bila zadnja.

(Konec)

Kako je Niko zaman iskal pravico, 3. del

Žrtev ali bedak
usode
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Razgledi

Vaš razgled

Miha Naglič

»Ko se je zmračilo in so 
se od vseh strani oglasi-
li zvonovi, smo se razvrsti-
li za obhod okoli ogla. Prva 
je šla moja mati s posveče-
no vodo, za njo je oče nesel 
križ in molil rožni venec, za 
očetom pa stara mati s ka-
dilom. In za njimi še osta-
li družinski člani. Vedno pa 
je moral ostati kdo za varu-
ha v hiši, ker se je že pripe-
tilo, da je kak nepridiprav 
medtem ukradel poprtnak 
z mize, mimogrede pogle-
dal še v peč, ali gleda iz ka-
kšnega lonca kaj svinjske-
ga. Pravili so, da je v Ži-
rovskem vrhu pri Rigelčenu 
nekoč, ko so šli okoli ogla, 
prišel rokovnjač in odnesel 
iz peči kračo, ki se je kuhala 
za praznike. Potem je bil še 

tako nesramen, da je stopil v 
hišo in rekel: 'Šulnte župn-
te, plečnte mavhnte, dedca v 
rit pavhnte!' S tem je hotel 
reči, da je vzel kračo iz lonca, 
namesto nje pa vrgel v juho 
star čevelj. Pri obhodu okoli 
hiše, hleva in kozolca je mo-
ral vsakdo pri vsakem sad-
nem drevesu potresti po eno 
vejo, da bi prihodnje leto 
dobro rodilo. Preden smo se 
vrnili, je trajalo precej časa, 
posebno če je bil visok sneg; 
nato smo morali obiti še vse 
sobe, v vsaki odmoliti po en 
očenaš in češčenomarijo ter 
temeljito požegnati in poka-
diti, da bi odgnali nesrečo in 
bolezni od hiše. Spominjam 
se, da je bil oče nekoč rav-
no pri litanijah, ko je odprl 
hlevska vrata, da bi blagoslo-
vili še živino, in molil: 'Vra-
ta nebeška ...' Še krava je 

zamukala. Ko smo končali 
obhod, je stara mati odnes-
la lonec s kadilom pred hišo 
na vogal ter opazovala, na 
katero stran nosi veter dim. 
Če je šel po burji, je bilo pri-
hodnje leto suho, če ga je za-
vijal jug, pa mokro, itn. Oče 
je medtem nabil svojo sta-
ro pištolo dvocevko in nato 
pred hišo ustrelil v zrak; to 
je odganjalo čarovnice in 
podobno golazen … Ko se 
je približal čas za polnočni-
co, se je hiša začela prazni-
ti in s staro materjo sva os-
tala sama na peči. Ona je ki-
mala in dremala, meni pa so 
rojile po glavi pripovedke, 
ki sem jih malo prej slišal, 

buljil sem v okna, v katerih 
bi se lahko prikazala kakšna 
mrtvaška glava ali kak drug 
strah, dokler nisem zaspal.« 
(Str. 10–11)

Gornji odlomek sem izbral, 
ker smo ravno pred božičem. 
Knjiga je tudi sicer zelo ber-
ljiva in hkrati gledljiva, saj je 
glavni junak slikar; njegovi 
spomini so obogateni s po-
snetki njegovih slik. Franjo 
Kopač (1885–1941), očeta ar-
hitekta Vlasta, je bil prvi aka-
demski slikar med Žirovci, 
svoj čas profesor na Gimna-
ziji Kranj, najdlje pa v Splitu, 
kjer je umrl. Monografija vse-
buje tudi zapise več avtorjev 
o njegovem življenju in delu.

Nove knjige (413)

Franjo Kopač - Matevžkov 
malar

Franjo Kopač - Matevžkov malar,  
uredila Tončka Stanonik, Pegaz International, 
Ljubljana, 2017, 126 strani

Alenka Bole Vrabec

… ljuba dobra mamá: Bog 
za pozdrav in vse presvetlje-
no od srca. Preživi v svoji ti-
hoti prisrčen praznik, tako 
kot jaz v svoji, vsak v svoji 
sobi, imava najboljše, lah-
ko se potopiva vase in to je 
konec koncev najbolj sveča-
no, kar si lahko zamislimo … 
To je delček božičnega pis-
ma, ki ga je eden največjih 
pesnikov Rainer Maria Ril-
ke (*1875) poslal materi Phii 
Rilke iz devinskega gradu 
pri Nabrežini 21. decembra 
1911. Bil je gost grofice Ma-
rie von Thurn und Taxis in je 
preživljal veliko ustvarjalno 
krizo. Tu so se začele rojeva-
ti njegove Devinske elegije, 
lirični biseri, ki jih je zmo-
gel dokončati šele dvanajst 
let pozneje.  

Rilkejeva mati, Pražan-
ka iz bogataške družine, ki 
je do očetove smrti živela 
brezskrbno življenje, se je po-
ročila z Rilkejevim očetom, 
katerega vojaška kariera se 
je 'sfižila'. Zato je želel zanjo 
navdušiti sina, ki pa ni imel 
smisla za kadetnico. Mati, ki 
je znala uživati življenje, je 
bila tudi globoko verna in se 
je s soprogom kmalu razšla. 
Slutila je sinovega genija.

Rainer Maria Rilke ni bil 
bitje, ki bi kot družinski člo-
vek živel vezan na isti kraj. 
Njegovo življenje ni bilo lah-
ko, kljub mecenom, ki so ga 
izjemno cenili. Njegov veli-
ki vzornik v delu je bil fran-
coski kipar Auguste Rodin, 
o katerem je napisal tudi 
knjigo. Rilkeja je vznemirjal 
svet, zato so bila njegova bo-
žična pisma materi, napisa-
na v letih 1900–1925, iz zelo 
različnih krajev. Šestindvaj-
setega ni napisal, saj je 29. 
decembra 1926 umrl v švi-
carskem kraju Raron v juž-
nem Wallisu. Ne glede na to, 
da se nista videla, sta sin in 
mati šesto uro zvečer 24. de-
cembra spremenila v pleme-
nito druženje spominov ob 
uri Jezuščkovega rojstva. Ve-
čeri pod božičnim drevcem, 
ki jih je Phia prirejala Rilke-
ju v otroštvu, so bili za oba 
nekaj svetega; od matere k 
sinu in od sina k materi so 
romala zelo osebna in podu-
hovljena darilca. Ko je Rilke-
ja obiskala sloveča egipčan-
ska lepotica Nimet Bey, ji je 

želel v vrtu ubrati nekaj vr-
tnic in se je zbodel s trnom. 
Roka se je vnela, zastrupi-
tve ni bilo mogoče zajeziti. 
Na njegovem nagrobniku 
je vklesano Vrtnica, o, čisto 
protislovje, poželenje, biti 
nikogaršnji spanec pod tako 
številnimi vekami.

 

Porova torta/Tortino ai 
porri (različic je precej)

Za 4–6 oseb potrebujemo: 
2 žlici moke, 200 g zmrznjene-
ga listnatega testa, 1 žlico mas-
la, 1 šalotko, 2 srednje velika 
pora, 30 cl sveže smetane, 60 g 
nastrganega parmezana, 3 jaj-
ca, 1 strok česna, sesekljana ze-
lišča – peteršilj, drobnjak, ori-
gano, 1 ščep muškatnega oreš-
čka, sol, poper, nizek okrogel 
model s premerom 24–26 cm 

Por očistimo in ga nare-
žemo na tenke kolobarčke. 
Šalotko in česen seseklja-
mo. Na žlici masla prepra-
žimo zelenjavo. Odtaljeno 
testo položimo na pekač in 
ga ob robovih potegnemo 
navzgor. Testo prepikamo z 
vilicami in ga pustimo poči-
vati 15 minut, nato nanj ena-
komerno razporedimo ohla-
jen por.  

Jajca stepemo, dodamo 
smetano, moko, muškatni 
orešek, parmezan, poper, 
sol in prelijemo čez por. V 
pečici, ogreti na 190°, peče-
mo dobre pol ure, da je povr-
šina zlato rumena. Ponudi-
mo z  radičem v solati.

Pa dober tek!  

Spet božič …
mizica, 
pogrni se

V barve zimske idile odeta soteska Mlačca pri Mojstrani s svojo pravljično ledeno podobo 
v naravo znova vabi vse ljubitelje njenih biserov pa tudi športno-rekreativne navdušence, 
ki želijo tudi v zimskih mesecih začutiti adrenalin in ohranjati kondicijo. Pogumna 
plezalca v lednem slapu na fotografiji pa sta sicer del predstave Žive jaslice v ledu, ki bo v 
prihajajočih prazničnih dneh na ogled v Ledenem kraljestvu soteske. S. L. / Foto: Primož Pičulin

Osupne nas s svojo lepoto, trenutek za tem nas brezčutno opozori, kako nespametni smo 
do nje, je misel z Jezerskega, kjer so obe skrajnosti doživeli v samo nekaj dneh. Če smo 
v preteklih dneh z Jezerskega objavljali predvsem slike opustošenja, ki pričajo o krutosti 
narave, naj jo tokrat pokažemo v najlepši luči. Zimski prizor ob jezeru naj nas znova povabi, 
da obiščemo ta prelepi kraj. D.Ž. / Foto: Gorazd Kavčič 
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S. Kovačič, A. Brun

N
a povabilo nak-
ljanskega župa-
na Marka Mra-
vlje in Druš-
tva upokojencev 

(DU) Naklo je bilo v ponede-
ljek v gostilni Marinšek dru-
ženje občanov, ki so v minu-
lih mesecih praznovali osem-
deset, devetdeset in več let. 
Župan je jubilantom zaželel 
veliko zdravja, ker pa prazniki 
že trkajo na vrata, jim je župan 
zaželel tudi prijetne božične 
praznike in srečno novo leto 
z besedami, naj delijo med 
sabo samo dobro. Iskrene 
čestitke je slavljencem pode-
lil tudi predsednik DU Naklo 
Jože Kajin. Prijetno družen-
je s kosilom je popestrila ple-
sna skupina Skokice, ki delu-
je v Osnovni šoli Naklo pod 
mentorstvom Nataše Zaletelj, 
tokrat so navdušile z muzika-
lom Janko in Metka. In komu 
vse je bila v ponedeljek name-
njena pesem Vse najboljše? 
Mariji Jošt, Marku Pavlinu, 

Mariji Kovačec, Francu Von-
čini, Janezu Pavlinu, Francu 
Uraniču, Francu Debencu, 
Francu Pavlinu, Nikolaji Jak-
šič, Francu Sajovicu in Mari-
ji Mekuč. 

Daniel Kos s Prebačeve-
ga je 9. decembra letos praz-
noval častitljivih osemdeset 

let. Še vedno aktiven gasilec, 
veteran, je naklonjen gasils-
tvu že več kot šestdeset let. Ob 
rojstnem dnevu je v prostorih 
domačega društva pogostil 
tudi svoje kolege iz PGD Pre-
bačevo - Hrastje. 

Gasilstvo je v Danielovem 
srcu imelo vedno poseben 

prostor. Podobno pa je pri 
njem tudi s kolesarstvom. Še 
danes z velikim veseljem sede 
na kolo in se kam odpelje. 
»Za rekreacijo,« pravi Dani, 
kot ga kličejo. Čestitke priso-
tnih so deževale, klepet se je 
razvil v prijetno druženje. Iz 
rok predsednika PGD Preba-
čevo - Hrastje Tomaža Perda-
na pa je slavljenec dobil tudi 
kipec sv. Florjana, zaščitnika 
gasilcev.

Fotografinja Gorenjske-
ga glasa Tina Dokl pa je 18. 
decembra zvečer, dan pred 
rojstnim dnem, doživela pre-
senečenje, ki si ga bo zapom-
nila za vse življenje. Namreč, 
kot pravi Škofjeločan Nejc 
Jemc, je bistvo podoknice v 
tem, da je slavljenec, ki mu je 
namenjena, dejansko prese-
nečen. Seveda je v današnjih 
dneh tovrstno namero slav-
ljencu težko prekriti, a prekal-
jenim glasbenikom je uspelo. 

In kako so fantje sploh priš-
li na idejo? Nejc nam razloži, 
da Tino s kolegom Tonetom 

PRESENEČENJE JE USPELO
V Naklem so nazdravili jubilantom, Daniel Kos je še vedno aktiven gasilec, naši fotografinji Tini Dokl  
pa so pripravili rojstnodnevno presenečenje prekaljeni glasbeniki – in začuda je uspelo do potankosti.

Slavljenci v družbi župana Marka Mravlje ter predsednika in tajnice DU Naklo Jožeta Kajina 
in Slavke Jelenc / Foto: Tina Dokl

Daniel Kos / Foto: A. B.

Fantom je uspelo, da so s podoknico za rojstni dan resnično presenetili našo  
fotografinjo Tino Dokl. / Foto: Primož Pičulin

Habjanom večkrat srečata 
na prireditvah, kamor pride 
kot fotografinja Gorenjskega 
glasa. In tako je enkrat bese-
da nanesla na podoknice in 
da je poanta ravno v njihovi 
iskrenosti, pa četudi »ujame-
jo« slavljenca v pižami – kar 
se je v nadaljevanju naši Tini 
zgodilo ... 

Potem sta se Nejc in Tina 
spet srečala na enem neda-
vnih dogodkov in Nejc je iz 
pogovora razbral, da decem-
bra Tino čaka še peka rojstno-
dnevnih dobrot. Spomnil se 
je njunega pogovora in pomi-
slil na podoknico.

»Tone je bil takoj za. Zraven 
je povabil še njegov kvartet 
Ultima iz Strahinja in never-
jetno je, da so bili v ponedel-
jek zvečer vsi prosti, saj imajo 
nešteto obveznosti. Namreč 
trije člani kvarteta pojejo tudi 
v ljubljanski operi. Jaz sem jih 
spremljal na klavirski harmo-
niki.« Ker Tina v Kranju živi v 
bloku, so se fantje zmenili, da 
bodo šli kar do njenega vho-
da v stanovanje. Imeli so sre-
čo, da jim je prijazni stanova-
lec bloka odprl vhodna vrata. 

Presenečenje je uspelo do 
potankosti, o podoknici pa 
se bo govorilo še nekaj časa.
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HOROSKOP
TANJA IN MARICA

Lahko se udeležite tečaja vedeževanja. 
Naročniki Gorenjskega glasa, izkoristite popust v 
višini 10 %.  Za več informacij čim prej pokličite Tanjo  
na tel. št.:  040 514 975
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TA JE DOBRA

TEŽJI  
SUDOKU

Rešitev:

sudoku_LAZJI_17_102
NALOGA

7 6 3
9 3 1

4 3 5 8 7 9
1 3 4 7

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

5 6 7
7 2

sudoku_LAZJI_17_102

REŠITEV

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

sudoku_LAZJI_17_102
NALOGA

763
931

435879
1347

46
2675
918546

567
72

sudoku_LAZJI_17_102

REŠITEV

756149328
982736541
143528796
615394872
874251639
329687154
291875463
538462917
467913285

sudoku_TEŽJI_17_102
NALOGA

1 4 6 2
8 6 3 2

9 1
8 9

4 9 6 2
7 4

9 5
2 3 7 9

5 3 4

sudoku_TEŽJI_17_102

REŠITEV

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

sudoku_TEŽJI_17_102
NALOGA

1462
8632

91
89

4962
74

95
2379

534

sudoku_TEŽJI_17_102

REŠITEV

175463928
863291745
249587631
328649157
497315862
516728493
932876514
684152379
751934286

Rešitev:

LAŽJI 
SUDOKU

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

Mali vragec bi kradel
Mali vragec prileti v New York in reče: »Jaz sem mali vra-
gec, imam mali kuferček in prišel sem krast.«
Takoj na letališču ga pristojni obrnejo in rečejo: »Tu ne 
moreš krasti, pojdi v Anglijo.«
Poleti tja in spet ista zgodba: »Jaz sem mali vragec, imam 
mali kuferček in prišel sem krast.«
Organi ga takoj obrnejo in pošljejo v Nemčijo: »Pojdi tja 
pa tam kradi, tam se krade.«
In poleti v Nemčijo ... Prileti na letališče in reče: »Jaz sem 
mali vragec, imam mali kuferček in prišel sem krast.«
Tamkajšnji ga takoj obrnejo in rečejo: »Obstaja ena drža-
va tam doli, nižje, Slovenija, tam se krade na veliko, nihče 
ne odgovarja za nič in ne gre v zapor. Tja pojdi.«
Vragec res takoj poleti v Slovenijo, pristane na aerodrom 
na Brniku in reče: »Jaz sem mali vragec, imam ... mali ... 
mali ... Kje je moj kuferček, mater vam lopovsko?!« 

Recept za dolgo življenje 
Starčka, ki je praznoval stoti rojstni dan, je na domu obi-
skal novinar in ga vprašal po skrivnosti njegovega dolgega 
življenja.
»V življenju nisem poskusil niti kapljice alkohola,« se je 
pohvalil.
Naenkrat se je iz sosednje sobe zaslišal strašen ropot.
»Kaj pa je zaropotalo?« je vprašal novinar.
»Ah, oče se je spet pijan prevrnil s postelje.« 

Seli se 
Pride sosed h Gorenjcu in vidi, kako odstranjuje tapete.
O, sosed, vidim, da boš zamenjal tapete. 
Ma, kje pa, selim se. 

Modrost 
Nuna je edina ženska, ki ve, kaj bo jutri oblekla!

Oven (21. 3.–21. 4.) 
Zopet boste iz nemogočega naredili mogoče. Izkušnje so 
tiste, ki vam pomagajo v še ne tako težki situaciji. Poslo-
vno boste dosegli visoke rezultate in tudi v družabnem 
krogu imate dobro obdobje. Ob koncu tedna vas čaka 
presenečenje.

Bik (22. 4.–20. 5.)
V ljubezni boste doživeli bistvene spremembe. Pred vami 
so nova spoznanja in novi izzivi. Našli boste potrditev 
svojih sanj. Navezali boste stik s tistimi, za katere se vam 
v preteklosti še sanjalo ni, da vam bodo prišli blizu.

Dvojčka (21. 5.–21. 6.)
Spoznali boste, kdo so vaši pravi prijatelji. Čeprav misli-
te, da veste, boste vseeno nekoliko šokirani nad spozna-
njem, da niste imeli prav. To bo dobra šola za vas, sploh 
zdaj, ko nameravate na novo graditi prihodnost.

Rak (22. 6.–22. 7.)
Odločiti se boste morali, ali delati tisto, kar vas veseli, in 
vam vzame veliko časa, ali pa delo, ki prinaša več denar-
ja, ne da pa tudi notranjega zadovoljstva. Poslušajte svoj 
notranji glas, ki vas pripelje do cilja oziroma do rešitve 
vaših težav.

Lev (23. 7.–23. 8.)
Želje so velike, denarnica pa tanka. A brez panike, že v 
sredini tedna se situacija zasuka, tako da boste brez več-
jih težav prišli do želenega. Potovanje, na katero se boste 
odpravili, bo prijetna, le malo se bo treba prilagoditi.

Devica (24. 8.–23. 9.)
Trošili boste denar, ki ga niti še niste zaslužili. Za vse to 
vam ne bo mar in ne boste se pustili motiti pri zapravlja-
nju. Vodila vas bo strast po vsem lepem. Končno pa – kaj 
zato? Živi se samo za danes in ne za jutri. Veseli boste.

Tehtnica (24. 9.–23. 10.) 
Težave, ki jih boste občutili, bodo samo trenutne in jih 
boste 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.)
Zopet boste dokazali, da ste oseba, na katero se lahko 
prav vsak zanese. To vam bo prišlo prav, saj boste imeli 
občutek pomanjkanja samozavesti. Proste trenutke boste 
posvetili že skoraj pozabljenemu prijatelju in se imeli 
lepo.

Strelec (23. 11.–21. 12.)
Svoje nezadovoljstvo boste prenašali na druge, namesto 
da bi poiskali čim prej vzrok svoje slabe volje. Nikar naj 
vas potem ne čudi, če se bodo vaši bližnji umikali vsak 
na svoj konec. Dobre novice vas rešijo iz zagate še ob 
pravem času. 

Kozorog (22. 12.–20. 1.)
Obremenjevali se boste s stvarmi, ki so vam še pred 
časom bile vsakdanje. Vse to bo le prehodno obdobje in 
panika ne bo potrebna. Ker imate najraje ustaljen ritem, 
vas bodo neki dogodki spravili s tira. Vsak zakaj ima svoj 
zato.

Vodnar (21. 1.–19. 2.) 
Odkrita čustva vam pomenijo vedno več in tudi sami ste 
za to pripravljeni veliko narediti. Pred vami je situacija, 
v kateri boste morali zelo hitro reagirati, ne bo časa za 
razmišljanje, prav tako ne za izgovore, zaradi katerih ste 
po navadi v težavah.

Ribi (20. 2.–20. 3.)
Vsi strahovi, ki vas bodo spremljali, bodo neutemeljeni. 
Spraševali se boste, ali ste dovolj sposobni in ali drugi 
od vas preveč pričakujejo. Pogovor, ki ga boste imeli v 
sredini tedna, vam bo odprl oči in dal pogum za naprej.
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Emisije CO2: 180−0 g/km. Kombinirana poraba goriva: 7,8−0 l/100 km. 
Emisijska stopnja: EURO 6. Emisije NOX: 0,0737−0 g/km. Število delcev: 
0,00990−0 x 1011. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno 
prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k 
čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 
ter dušikovih oksidov. Akcija velja za vozila letnik 2017 na zalogi in za vsa nova 
naročila do 31.12.2017. *Višina prihranka ter bona staro za novo je odvisna od 
modela. ** Bonus v obliki znižanja maloprodajne cene vozila v vrednosti do 
1.500 EUR z DDV velja v primeru hkratnega financiranja/najema vozila preko 
družbe Porsche Leasing SLO d.o.o. in sklenitvijo VW Zavarovanja (permanentno 
Porsche kasko zavarovanje vozila preko Porsche Versicherungs AG ter 
permanentno obvezno zavarovanje Zavarovalnice Sava d.d.), pod pogoji akcije 
VWBONCMC17. Več na www.porscheleasing.si. Slike so simbolne.

www.volkswagen.si

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

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

VW_Dilerski_CMC9_98x204_.indd   1 23/11/2017   10:43

Delavska c. 4, 4000 Kranj  I  Tel.: 04 27 00 200  I  www.avtohisavrtac.si

1.  nagrada: enodnevna uporaba  
avtomobila VW GOLF 

2.  nagrada: enodnevna uporaba  
avtomobila VW POLO 

3. nagrada: poklanja Gorenjski glas 

Rešitve križanke (geslo, sestavljeno iz črk z
oštevilčenihpoljinvpisanovkuponizkrižanke)
pošlji te do petka, 5. januarja 2018, na Go renj ski 
glas, Ble i  we i so va ce sta 4, 4000 Kranj. Rešitve 
lah ko od da te tudi v na bi ral nik Go renj ske ga gla sa 
pred po slov no stav bo na Ble i we i so vi ce sti 4.
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Enrique Iglesias (42) in Anna Kourniko-
va (36) sta javnost šokirala z novico, da 
sta postala starša.  Nekdanja teniška 
zvezdnica, za katero javnost ni vedela, 
da je noseča, je namreč rodila dvojčka. 
Po poročanju tujih medijev sta se zvez-

dnika razveselila dečka  Nicholasa in deklice Lucy. Več 
podrobnosti ni znanih. Par je skupaj od leta 2001 in kljub 
večletnim namigovanjem nikoli nista potrdila, da sta se 
poročila.

Anna in Enrique imata dvojčka

Igralka Venessa Hudgens (29) je zanikala 
govorice, da je zaročena. “Nisem zaro-
čena in nisem odstranila prstana, ki sem 
ga na levo roko prstanca nadela slučaj-
no po napornem snemanju, ampak vam 
kažem mojo novo pričesko,” je s svojimi 

oboževalci delila zvezdnica, ki je že od leta 2011 v zvezi z 
Austinom Butlerjem (26). Igralka, ki snema drugo sezono 
serije The Shannara Chronicles, pravi, da je ključ uspešne 
zveze komunikacija.

Venessa Hudgens (še) ni zaročena

Eva Longoria bo pri dvainštiridesetih 
prvič postala mamica. Z možem Josejem 
Bastonom (49) pričakujeta sina. Novico 
je potrdil tudi njun predstavnik. Igralka 
in poslovnež ter predsednik televizijske 
mreže Televisa sta se spoznala leta 2013 

in se poročila leta 2016. Baston, ki je bil pred tem dvakrat 
poročen, ima že tri otroke, Eva pa v treh propadlih zakonih 
ni imela potomcev.

Eva Longoria pričakuje prvorojenca

Igralka Hiep Thi Le je znana po vlogi v 
filmu Nebo in zemlja. Stara je bila šestin-
štirideset let. Odigrala je številne manjše 
vloge ter se kasneje odločila za kariero 
kuharice. Kot glavna kuharica je delala v 
elitnih restavracijah, nastopila pa je tudi 

v kuharskem šovu Chopped. Napisala je avtobiografsko 
delo Morska hči: Moje potovanje k svobodi in ženstveno-
sti, ki še ni bilo objavljeno.

Poslovila se je Hiep Thi Le

VRTIMO GLOBUS

A. Brun, M. Likosar

D
ober mesec dni 
nas loči od 23. 
zimskih olim-
pijskih iger v 
Pjongčangu in 

v torek so v Grand hotelu 
Union v Ljubljani predstavi-
li olimpijsko kolekcijo Pjon-
gčang 2018. Za športnike in 
spremljevalce jo je oblikoval 
Kranjčan Sandi Murovec - 
Muri, izdelali pa so jo v podje-
tju Peak. Kolekcijo sestavljajo 
različni sklopi, lepo pa jo zao-
krožijo prepoznavna zelena 
barva in še nekateri detajli, ki 
funkcionalno kolekcijo nare-
dijo izjemno trendovsko. 

Manekenom in mane-
kenkam, ki so nam na mod-
ni brvi predstavili oblačila 
olimpijcev, namenjena tako 
prostemu času kot uradnim 
in neuradnim aktivnostim, 
sta se tokrat v modni vlo-
gi pridružila (sicer poletna 
olimpijca) triatlonka Mateja 
Šimic in kanuist Benjamin 
Savšek. Dogodek je povezo-
vala Anja Hlača Ferjančič. 
Nekaj besed je prisotnim 
namenil tudi vodja sloven-
ske olimpijske reprezentan-
ce Franci Petek, poleg harfe 
pa smo prisluhnili še Katayi. 

Med drugim smo podro-
bneje spoznali zvezdo aktiv-
nih oblačil za prosti čas, pre-
šito puhovko: v temnomodri 

barvi za fante in zeleni razli-
čici za dekleta, ki je del kom-
pleta, namenjenega pros-
ti prodaji; pa maskoto lisja-
ka Foksija in navijaški kom-
plet. Videli smo še aktualen 
hokejski dres za olimpijski 
turnir; po modni brvi se je v 
njem sprehodil kar Tomaž 
Razingar, nekdanji kapetan 
slovenske hokejske repre-
zentance.

Na Glavnem trgu v Kranju 
pa ste lahko prisluhnili tra-
dicionalnim božičnim pes-
mim v drugačni preobleki: 
glavna instrumenta sta bila 
tuba in evfonij, obe nizki tro-
bili, ki v orkestru takoj pade-
ta v oči zaradi svoje velikosti. 
Prvobiten namen koncerta 

Slovenski tuba božič je bil, 
kot pravi učitelj tube in evfo-
nija na Glasbeni šoli Kranj 
Uroš Košir, promocija dokaj 
neznanih glasbil. Gre za 
edinstven dogodek v Slove-
niji, ki so ga letos organizi-
rali tretjič. Nastopajoči so 
bili iz Kranja, prišli pa so še 
iz Prekmurja, Brežic, Celja 
in Slovenskih Konjic – sku-
paj petdeset glasbenikov, ki 
so se pod vodstvom Koširja 
združili v orkester. Glasbo, 
ki jo poslušamo ob božiču, 
so prvič v duetu tube in evfo-
nija zaigrali v Ameriki leta 
1974. So pa Tuba božički k 
sodelovanju ponovno pova-
bili tudi solo pevce Glasbe-
ne šole Kranj. 

MODA IN BOŽIČ
V Ljubljani so predstavili olimpijsko kolekcijo Pjongčang 2018 – oblačila za uradne slovesnosti, treninge, 
ogrevanje, prosti čas in tudi medijske obveznosti. Kranj pa je ponovno gostil Slovenski tuba božič.

V tokratno modno revijo so vpeli elemente plesa, 
predstavili pa tudi navijaške rekvizite. 

V oblačilih nove olimpijske kolekcije sta se sprehodila tudi 
triatlonka Mateja Šimic in kanuist Benjamin Savšek. 

Tomaž Razingar (v modrem dresu) Sandi Murovec - Muri

Božične pesmi smo v Kranju slišali v preobleki tube in 
evfonija. / Foto: Primož Pičulin

Učitelj tube in evfonija na Glasbeni šoli Kranj ter dirigent 
Uroš Košir / Foto: Primož Pičulin

Simpatična Mojca Krajnc je bila voditeljica akademije 
ob občinskem prazniku v Tržiču. Je tudi televizijska 
voditeljica, nazadnje je na Planet TV vodila oddajo 
Jutro s Kosmiko. Po rodu je Celjanka, v Kovorju pa si je 
ustvarila družino. /Foto: Tina Dokl
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PREŠERNOVO GLEDALIŠČE KRANJ

Petek, 22. decembra
19.30 Ferdinand von Schirach: TEROR (v dvorani PGK)

Sobota, 23. decembra
10.00 Ela Peroci, Desa Muck: MUCA COPATARICA (v dvorani PGK, matineja)
19.30 Ferdinand von Schirach: TEROR (v dvorani PGK)

GLEDALIŠČE TONETA ČUFARJA JESENICE

Petek, 22. decembra
19.30 Andrew Lloyd Webber: FANTOM IZ OPERE

Nedelja, 24. decembra
10.00 Matineja: ZGODBA O (NE TAKO) STRAŠNEM ZMAJU

GLEDALIŠKI SPORED

KOLOSEJ DE LUXE, KRANJ (CENTER) 

Sobota, 23. 12.
19.00 PRAVA NOTA 3
20.45 NAJVEČJI ŠOVMEN
17.25 POPOTOVANJE CESARSKEGA 
PINGVINA 2, sinhro.
12.20, 15.00, 17.40, 20.20  
VOJNA ZVEZD: POSLEDNJI JEDI
13.10, 15.10, 17.10 BIKEC FERDINAND, 
sinhro.
15.30 MEDVEDEK PADDINGTON 2, sinhro.
19.10 ČUDO
21.15 UMOR NA ORIENT EKSPRESU
13.15 KOKO IN VELIKA SKRIVNOST, sinhro.

CINEPLEXX, TUŠ, KRANJ

Sobota, 23. 12.
18.40, 20.40, 22.35 PRAVA NOTA 3
20.15 NAJVEČJI ŠOVMEN
14.50, 19.00, 20.50 VOJNA ZVEZD: 
POSLEDNJI JEDI

17.50, 20.00, 22.00 VOJNA ZVEZD: 
POSLEDNJI JEDI, 3D
13.30, 15.40, 17.50  
BIKEC FERDINAND, sinhro.
14.40, 16.50 BIKEC FERDINAND, 3D, sinhro.
13.40, 15.50 
 MEDVEDEK PADDINGTON 2, sinhro.
18.00 ČUDO
22.20 OČKA PROTI FOTRU 2
14.20, 16.30  
KOKO IN VELIKA SKRIVNOST, sinhro.

KINO SORA, ŠKOFJA LOKA

Petek, 22. 12.
20.00 LJUBEZEN NA PRVO BOLEZEN

Sobota, 23. 12.
18.00 BIKEC FERDINAND, 3D, sinhro.
20.00 VOJNA ZVEZD: POSLEDNJI JEDI, 3D

Ponedeljek, 25. 12.
19.00 VOJNA ZVEZD: POSLEDNJI JEDI
Organizatorji filmskih predstav si pridržu-
jejo pravico do spremembe programa.

KINOSPORED

Osrednjeslovenska 93,8 MHz 
Jesenice 92,1 MHz
Tržič 95,1 MHz

 »širimo veselje«

Vam želi ekipa Radia Gorenc.

Srečno 
novo leto 
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Jože Košnjek

Duplje – Božično-novoletne 
razstave so že od leta 2000 
naprej tradicija. Prvo je do-
mače Kulturno turistično 
društvo Pod krivo jelko pos-
tavilo v zgodovinski Vogvar-
jevi hiši v Spodnjih Dupljah, 
decembra leta 2011 pa je 
bila prvič s sedanjo vsebino 
v Dupljanski graščini. Mau-
serjevi, »dupljanski grašča-
ki«, pa so že pred tem v praz-
ničnih decembrskih dneh 
odpirali vrata kolednikom in 
razstavam, povezanim z de-
cembrskimi prazniki. 

Letošnja razstava, ki so jo 
odprli pretekli četrtek in si jo 
bo mogoče v dogovoru z Ma-
tjažem Mauserjem ogledati 
do 7. januarja prihodnje leto, 
je že sedma zapored, ki so jo 
skupaj organizirali dupljan-
sko društvo Pod krivo jelko, 
Srednja šola Biotehničnega 
centra Naklo in seveda dru-
žina Mauser. Tudi letos so 
številno občinstvo pozdra-
vili koledniki Folklorne sku-
pine Društva upokojencev 

Naklo, poleg njih pa harmo-
nikar Žiga Fajdiga iz Zgor-
njih Dupelj in pevci mešane-
ga pevskega zbora Biotehni-
škega centra Naklo iz Stra-
hinja. Besede dobrodošlice 
sta izrekla ravnateljica Sre-
dnje šole Andreja Ahčin in 

predsednik društva Pod kri-
vo jelko Ivan Meglič. Tema 
letošnjih prazničnih ok-
rasitev je gozd. Ideje za-
nje je dala dijakinja Nastja 
Motvoz, udeleženci odprtja 
pa so se lahko sladkali s peci-
vom in še posebej s torto, ki 

jo je za zaključni izpit iz sla-
ščičarstva spekla Tjaša Mo-
roz. Letošnja božično-novo-
letna razstava je tudi uvod 
v praznovanje 40. obletni-
ce prve razstave v obnovlje-
ni graščini. Leta 1978 je kot 
prvi razstavljal France Slana.

Praznična dupljanska graščina
Gozd je navdih letošnje tradicionalne božično-novoletne razstave v dupljanski graščini 
v Spodnjih Dupljah.

Odprtje božično-novoletne razstave v dupljanski graščini
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www.lokavsnegu.si

Festival

loka
v snegu

Miklavževanje, prihod Božička in dedka Mraza, silvestrovanje,  
obdarovanje, koncerti, predstave, pravljice, delavnice, kino,  

Božični LUFt, Ulično gledališče Ana Mraz ...

5. 12. - 31. 12. v Škofji Loki
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Cena počitnic je 186 EUR.
Plačilo je možno v dveh obrokih.

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

ODDIH V TERMAH DOBRNA
Šest dni (pet nočitev in polpenzijonov) bomo bivali v udobnih 
sobah hotela Park s štirimi zvezdicami. 

Program vključuje: 
 neomejeno kopanje v bazenih z zdravilno termalno vodo,  
 vsakodnevno vodno aerobiko,  
 jutranjo gimnastiko pod strokovnim vodstvom fizioterapevta, 

 2-krat vstop v deželo savn, 
 vodne igre v bazenu hotela Vita
 prikaz pravilne uporabe palic za nordijsko hojo
 prevoz z Gorenjske in nazaj
	v petek, zadnji dan, bomo organizirali večerjo v vinski kleti   
 z degustacijo treh vzorcev vina (zamenjava za penzionsko večerjo).

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

Dopolnitev in komentar 
članka »Kdaj brv v Brodeh«, 
ki je bil v Loškem glasu ob-
javljen 28. novembra 2017

Krajevna skupnost je z dopi-
som dne 4. novembra 2014 
obvestila Občino Škofja Loka 
– Oddelek za prometno infra-
strukturo o tozadevni poplavni 
škodi in o posledicah za kraja-
ne in ostale uporabnike te po-
membne povezave.
Občina Škofja Loka je z dopi-
som z dne 8. decembra 2014 
odgovorila in obljubila izde-
lavo dokumentacije po dogo-
voru med občino in krajevno 
skupnostjo, dopis je sopodpisal 
tudi župan.
Odnesena brv je bila okvali-
ficirana kot poplavna škoda, 
vnesena v Aplikacijo Ajda pod 
zaporedno številka 19 v Občini 
Škofja Loka.
Kakšne težave je občina ime-
la s projektiranjem, nam ni 
poznano, dejstvo pa je, da je 
bila Projektna naloga za izde-
lavo projekta razpisana šele 31. 
marca 2016 z rokom izdelave 
90 dni.
Projekt je bil izdelan in predan 
tudi krajevni skupnosti 4. de-
cembra 2017, torej tri leta, en 
mesec in dvanajst dni po ško-
dnem dogodku.
Krajevna skupnost Log je uvr-
stila gradnjo brvi kot prvo prio-
riteto v plan za leto 2018.
Kako je mogoče, da se ome-
njena brv ni pojavila v prvem 
branju občinskega plana za 
leto 2018 med NRP (Načrti 
razvojnih programov), pa mo-
rajo odgovoriti za to zadolženi 
organi oziroma posamezniki 
na Občini Škofja Loka.

KS Log in Civilna  
iniciativa za  

izgradnjo brvi

Kdaj brv  
v Brodeh

V publikaciji Gorenjskega 
gl asa Gorenjska 2017 smo 
v prispevku Občina Naklo 
prebrali (navajam): »Voglar 
je bil osebni zdravnik ruske-
ga carja Petra Velikega, kot 
zdravnik se je zavedal pome-
na čiste pitne vode pri prepre-
čevanju kuge, zato je v oporo-
ki namenil svoji rojstni vasi 
Naklo zelo velik znesek pet 
tisoč goldinarjev za izgradnjo 
prvega vodovoda.«
Slednje, da je bil iz zapuščine 
dr. Gregorja Voglarja, zgra-
jen prvi vodovod v Naklem, 
ne drži. V zgodovini nakelske 
fare iz leta 1885 avtorjev Iva-
na Vrhovnika in Blaža Bla-
znika beremo, da je v Naklem 
deloval vodovod že v začetku 
16. stoletja (str. 70). Prav tako 
avtorja v prispevku omenjata 
lončene cevi, ki so se bile po-
novno izkopane pred nekaj 
leti. Domnevno bi bile cevi po 
obliki izdelave lahko tisočletje 
starejše. O starosti cevi bo po-
dal oceno priznani arheolog. 
Vsota iz zapuščine dr. Gregor-
ja Voglarja, pred tristo leti, je 
zadostovala za nov leseni vo-
dovod. Nakljanci so ga zgra-
dili iz Grapovščice, zajetja 
med Spodnjimi Dupljami in 
Strahinjem, od koder so imeli 
vodovod napeljan v Naklo že 
od leta 1562.  

Damijan Janežič 

Voglarjev 
vodovod

Suzana P. Kovačič

Tržič – Projekt Tržič – mesto 
dobrih misli in želja, ki je na 
pobudo ravnatelja Osnovne 
šole (OŠ) Tržič Staneta Gru-
ma zaživel in tudi polno ži-
vel prejšnje šolsko leto, se ni 
ustavil. Tržiški javni zavo-
di in drugi, iskreni in srčni, 
še naprej skupaj delijo lepe 
misli, kot so sreča, veselje, 
radost, hvaležnost ... Tako 
je bilo tudi na torkovem no-
voletnem bazarju v tržiškem 
mestnem jedru. Mesto je 
oživelo ob številnih obisko-
valcih, ki so prisluhnili pev-
skim zborom iz vseh treh tr-
žiških osnovnih šol s podru-
žnicami in se ustavili ob stoj-
nicah z izvirnimi izdelki, ki 
so plod ustvarjalnosti učen-
cev in učiteljev pa uporab-
nikov varstveno-delovnega 
centra, mladinskega centra, 
... Sladko in zdravo 2018 je 
pisalo na embalaži marme-
lade, ki so jo pri krožku Moja 
ustvarjalnica v OŠ Bistrica 
pri Tržiču skuhali učenci. Po-
vedali so, da so v marmeladi 
pomaranče, mandarine, ja-
bolka, ingver, cimet, klinčki 

pa pomarančna in limonina 
lupinica. Praznično oblože-
ne so bile tudi druge stojni-
ce, ponudile so ročno izdela-
ne lesene praznične okraske, 
sveče, vile, venčke, paketke 
presenečenja, tržiško čokola-
do, domače piškote ... Denar, 
ki so ga zbrali od prodanih 

izdelkov, bo zakrožil v dober 
namen – tudi v šolske skla-
de. Pri stojnici Srečnega lon-
ca so predstavljali ravno izda-
no knjigo Stare tržiške jedi, 
novi okusi, ki je rezultat ozi-
roma nadgradnja študijske-
ga krožka pri Ljudski univer-
zi Tržič. 

Pomemben namen bazar-
ja je druženje, povezovanje, 
sodelovanje in kot je pouda-
ril tržiški župan Borut Sajo-
vic: » Tržič – mesto dobrih 
misli in želja je presežek ne 
po imenu, ampak je prese-
žek zato, ker ga spremljajo 
številna dejanja.« 

Dobrih misli dovolj za vse
Tržiško mestno jedro je oživelo z novoletnim bazarjem, na katerem so sodelovali javni zavodi – od šol, 
vrtca do ljudske univerze, varstveno-delovnega centra, Doma Petra Uzarja, mladinskega centra ... 

Takole veselo praznično je bilo v starem Tržiču na novoletnem bazarju.

Šenčur – Osnovna šola Šenčur danes, 22. decembra, ob 10.30 
vabi na prireditev v počastitev dneva samostojnosti in enotno-
sti, ki jo bodo zaokrožili z mislijo pesnika Toneta Pavčka Bogat 
si, če še imaš – dom. Proslava bo v Domu krajanov Šenčur, 
kjer se bodo domu in domovini poklonili z besedo, glasbo in 
gibom. Nastopili bodo deklamatorji, glasbeniki, plesalke in 
člani gledališkega kluba šenčurske šole.

Bogat si, če imaš – dom

Bled – Na Bledu bodo tudi letos na božični dan oživili znano 
legendo o potopljenem zvonu. V ponedeljek ob 17. uri bodo s 
pomočjo članov Društva za podvodne dejavnosti Bled iz jezer-
skih globin pod Zdraviliškim parkom znova dvignili osvetljeni 
zvon želja. Prireditev ob Blejsko jezero običajno privabi zelo 
veliko obiskovalcev, ki ob tem spoznajo zgodbo o zvončku, 
ki ga je leta 1534 vlil Franziskus Patavinus v italijanski Padovi.

Znova bodo oživili legendo o potopljenem zvonu
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PETKOVA PRIREDITEV 

Izvajata: Jadranka Završnik in Urška Košir 
KAKO JE MEDVED NAŠEL BOŽIČ 

Petek, 22. december 2017, ob 17.30 uri 
OKC Krice krace, Tomšičeva 14                                                                                    

                                      
SOBOTNA MATINEJA 

 Izvaja: Prešernovo gledališče Kranj 
 MUCA COPATARICA 

Sobota, 23. december 2017,  ob 10. uri  
Prešernovo gledališče Kranj 

  
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

                               
 www.pgk.si                  

HALO-HALO GORENJSKI GLAS
telefon: 04 201 42 00

Na ro či la za ob ja vo spre je ma mo po te le fo nu 04/201-42-00, fak su 04/201-42-13  
ali oseb no na Bleiweisovi cesti 4 v Kra nju oz. po poš ti – od po ne delj ka do  
če tr tka do 11. ure! Cene ogla sov in po nudb v ru bri ki so iz red no ugod ne. 

ROZMAN BUS, T: 04/531 52 49, 041/855 630 
SILVESTROVANJE TERME TUHELJ: 30. 12.–2. 1. 2018, TRST - 
RAZPRODAJE: 9. 1. 2018, NAKUPOVANJE GRADEC PRIMARK: 
13. 1.; STRUNJAN: 26.–28.1.. VESEL BOŽIČ IN SREČNO NOVO 
LETO. www.rozmanbus.si.

12  50
EUR

218 strani, 140 x 200 mm,  
spiralna vezava

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

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

www.gorenjskiglas.si

Sponzor nagradne križanke, ki je bila objavljena v petek, 8. 
decembra 2017, je bil ZAVOD ZA TURIZEM IN KULTURO 
KRANJ. Geslo križanke je bilo: PREŠERNI DECEMBER V KRANJU. 
Izžrebani nagrajenci so: 1. nagrada: 8-krat topli napitek prejme 
Darko Kokalj, Kranj, 2. nagrada: 6-krat topli napitek prejme Ida 
Jeraša, Naklo, 3. nagrada: 4-krat topli napitek prejme Franči-
ška Šmid, Selca.  Nagrajencem čestitamo!

Rezultati 102. kroga – 20. decembra 2017
1, 3, 10, 14, 24, 31, 36 in 11

Loto PLUS: 1, 4, 11, 22, 29, 34, 36 in 10
Lotko: 7 1 0 2 7 4

Sklad 103. kroga za Sedmico: 320.000 EUR
Sklad 103. kroga za PLUS: 490.000 EUR
Sklad 103. kroga za Lotka: 630.000 EUR

LOTO

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

Sobota, 2. 12. in 9. 12., od 9. do 12. ure pred župnijsko cerkvijo
ADVENTNI SEJEM 

Petek, 15. 12., ob 20. uri v kulturnem domu
Lucija Ćirović v monokomediji   
S TREBUHOM ZA KRUHOM 

Sobota, 16. 12., ob 19.30 v župnijski cerkvi
Koncert a cappella gospel zbora BEE GEESUS 

Nedelja, 17. 12., ob 16. uri v kulturnem domu
Muzikal za otroke MOJČIN LEPI SVET 
Nedelja, 24. 12., ob 17.15 pred župnijsko cerkvijo 

Božična igra NEBEŠKA MELODIJA
Ponedeljek, 25. 12., ob 16. uri ob jezeru Črnava – Hotel Bor – Grad Hrib

POTOP BOŽIČNEGA DREVESCA 
Torek, 26. 12., ob 14. uri ob jezeru Črnava 

TEK BOŽIČKOV
Število udeležencev je omejeno, za prijavo pokličite   

041 691 190 ali obiščite www.divji-zajci.si.

Sreda, 27. 12., od 10. do 11. ure v TIC Preddvor
Delavnica za otroke NOVOLETNI OKRASKI

Četrtek, 28. 12., od 10. do 11. ure v TIC Preddvor
Delavnica za otroke LJUBKI ANGELČKI

Zavod za turizem Preddvor  I  www.preddvor-tourism.si
Vsi dogodki so brezplačni.
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Obvestila o dogodkih objavljamo v rubriki glasov Kažipot 
brezplačno samo enkrat, pošljete jih lahko na e-poštni na-
slov kazipot@g-glas.si.

PRIREDITVE
Pohod z baklami
Kokrica – Turistično društvo Kokrica vabi v torek, 26. decem-
bra, na tradicionalni pohod z baklami v počastitev dneva sa-
mostojnosti. Pohodniki se bodo zbrali ob 17. uri pred trgovi-
no Mercator na Kokrici. 

Igrica in Božiček
Poženik – V petek, 22. decembra, ob 18. uri bo v Domu kra-
janov Poženik otroška dramska skupina Pod stražo za svoje 
vrstnike uprizorila otroško igrico Didl, daja, zima že prihaja s 
kulturnim programom. Otroke bo obiskal tudi Božiček.

Medgeneracijske prireditve
Kranj – V Medgeneracijskem centru Kranj bodo danes, v 
petek, 22. decembra, ob 15. uri brezplačne inštrukcije an-
gleškega jezika za osnovno šolo, ob 18. uri pa bo družabni 
večer s tombolo. Obvezne so prijave na telefon 041 724 134 
ali na e-naslov mck-prijava@luniverza.si.

IZLETI

Na Šmarjetno goro
Kranj – Društvo upokojencev Kranj vabi na tradicionalni, 
25. pohodniški izlet na Šmarjetno goro (651 m) v četrtek, 4. 
januarja. Odhod bo peš z avtobusne postaje, kjer bo zbor 
ob 9. uri. Prijave z vplačili sprejemajo v pisarni društva do 
srede, 3. januarja.

V Bioterme Mala Nedelja
Kranj – Društvo upokojencev Kranj vabi na kopalni izlet v 
Bioterme Mala Nedelja v torek, 16. januarja. Odhod s poseb-
nim avtobusom bo ob 8. uri izpred Globusa. Vrnitev domov 
je predvidena ob 16. uri. Prijave z vplačili sprejemajo v pisar-
ni društva do zasedbe mest v avtobusu.

Na Jamnik nad Kropo
Kranj – Društvo upokojencev Kranj vabi na planinski izlet na 
Jamnik nad Kropo v četrtek, 11. januarja. Odhod s posebnim 
avtobusom bo ob 8. uri izpred Creine. Hoje bo za tri ure, pot 
je lažja planinska, vrnitev v Kranj je predvidena do 15. ure. 
Prijave z vplačili sprejemajo v društveni pisarni do ponede-
ljka, 8. januarja.

PREDAVANJA

Proučevanje Svetega pisma 
Kranj – Krščanska adventistična cerkev Kranj vabi v soboto, 
23. decembra, ob 9. uri v Dom krajanov Primskovo na pro-
učevanje Svetega pisma s temo Božanstvo samo iz Svetega 
pisma. Pogovor bo povezoval Pavel Repnik.

KONCERTI

Pastirček pripoveduje
Kamna Gorica – Mešani pevski zbor Lipnica (KTD Kamna 
Gorica) vabi danes, v petek, 22. decembra, ob 18. uri na bo-
žični koncert Pastirček pripoveduje, ki se bo začel v cerkvi 
sv. Svete Trojice. Sledi božično prepevanje po vasi z zaključ-
kom pod lipo sredi vasi. Sodelujejo: Vokalna skupina Sorške 
kresnice iz Sore pri Medvodah, Otroško-mladinski pevski 
zbor KD Kropa in pritrkovalci iz Kamne Gorice. 

Dobrodelni koncert na Trsteniku
Trstenik – V sredo, 27. decembra, bo ob 18. uri v telovad-
nici podružnične šole na Trsteniku tradicionalni praznični 
dobrodelni koncert, na katerem bodo igrali Hišni ansambel 
Avsenik, ansambli Aplavz, Jureta Zajca, Svetlin in Spev ter 
pevski sekstet Kostanarji. Povezovalec programa bo Franc 
Pobrežnik.

Božično-novoletni koncerti
Škofja Loka – Mestni pihalni orkester Škofja Loka vabi na 
tradicionalni božično-novoletni koncert, ki bo v ponede-
ljek, 25. decembra, ob 19.30 v Športni dvorani Trata v Škofji 
Loki.

Šenčur – Pihalni orkester občine Šenčur v torek, 26. decem-
bra, ob 19.30 v Športni dvorani v Šenčurju prireja Božično-
-novoletni koncert. Program bo povezovala Anja Markovič, 
kot gostje pa bodo nastopili glasbena skupina MJAV in Ce-
OPZ Vesela srca.

Lesce, Bled, Ljubno – Moški pevski zbor Triglav Lesce 
Bled z zborovodkinjo Matejo Praprotnik vabi na koncerte 
božičnih pesmi, ki bodo: v sredo, 27. decembra, ob 18. 
uri v cerkvi Marijinega vnebovzetja v Lescah (sv. maša ob 
17.30); v soboto, 6. januarja, ob 18. uri v cerkvi sv. Martina 
na Bledu; v nedeljo, 7. januarja, ob 16. uri v cerkvi Mari-
je Udarjene v Ljubnem. Vstop bo prost s prostovoljnimi 
prispevki.

Radovljica – Mešani pevski zbor Anton Tomaž Linhart iz Ra-
dovljice vabi na božični koncert, ki bo jutri, v soboto, 23. 
decembra, ob 18. uri v Baročni dvorani Radovljiške graščine. 
Vstop bo prost.

Primskovo – Mešani pevski zbor Musica viva Kranj Prim-
skovo z zborovodjem Alešem Gorjancem vabi na Koncert 
božičnih pesmi, ki bo v četrtek, 28. decembra, ob 18. uri v 
cerkvi Marije Vnebovzete na Primskovem.

Medvode – Lovski pevski zbor Medvode prireja jutri, v so-
boto, 23. decembra, ob 18. uri v Kulturnem domu Medvode 
Božično-novoletni koncert. Večer bodo dopolnili z gosti Slo-
venskega lovskega pevskega zbora Doberdob iz zamejstva 
ter ormoškimi rogisti.

RAZSTAVE

Koncert in razstava Poduku in razvedrilu
Homec – Ob 110. obletnici ustanovitve prvega prosvet-
nega društva v homški župniji in stoti obletnici izgradnje 
Društvenega doma na Homcu bo v torek, 26. decembra, 
odprtje razstave z naslovom Poduku in razvedrilu. Ob 18. 
uri bo v cerkvi Marijinega rojstva na Homcu božični kon-
cert zbora Consortium musicum ob stoti obletnici smrti dr. 
Janeza Evangelista Kreka, po koncertu pa bo sledilo odprtje 
razstave v Plečnikovi vili. Na ogled bodo še neobjavljene fo-
tografije Petra Nagliča.

PREDSTAVE

Medeni teden
Bohinjska Bela – Kulturno društvo Rudija Jedretiča Ribno 
vabi v soboto, 23. decembra, ob 19. uri v Dom krajanov na 
Bohinjski Beli na ogled komedije Medeni teden.



NEPREMIČNINE
STANOVANJA
ODDAM

2,5-SOBNO stanovanje v hiši v Kranju, 
kuhinja opremljena, En. razred E, tel.: 
04/23-11-818, 051/262-241  
 17004262

HIŠE
PRODAM

DVOSTANOVANJSKO hišo na parceli 
1000 m2, lepa lokacija, Spodnja Go-
renjska, ugodno, tel.: 041/209-066 
 17004284
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 Cena priročnika 

Nepogrešljivi del 
priročnika je lunin koledar 
po mesecih s setvenimi 
podatki. Za primeren čas 
naših aktivnosti v skladu 
z luno nam daje napotke 
za: sajenje in setev, 
hujšanje z luno, ugodne 
dneve za ljubezen, za 
sekanje posameznih vrst 
lesa,  za operacije, za  
parjenje živali,...  
Ne zamudite tudi  
horoskopa za leto 2018. 
V poglavju vrtni koledar 
po mesecih je Miša 
Pušenjak pripravila  
uporaben in natančen 
koledar opravil  v 
sadnem, zelenjavnem 
in okrasnem vrtu.

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

www.gorenjskiglas.si

ZAHVALA

Tiho in mnogo prezgodaj nas je zapustil naš dragi mož, oče,  
dedek, brat, tast in prijatelj

Jože Dernič
iz Preske pri Medvodah

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, sodelav-
cem, gospodu župniku Juretu Koželju za lepo opravljen obred 
ter pogrebni službi Hipnos. Vsem, ki ste našega ljubega očeta 
pospremili na njegovi zadnji poti, še enkrat iskrena hvala. 

Žalujoči: žena Milka, hčeri Mojca z Vidom in Urška z Mitjem, 
vnuki in vnukinje, Bojan in sestra Ivanka z družino

MOTORNA VOZILA
AVTOMOBILI
PRODAM

PEUGEOT 207 1.6 16 V, 88 kw, letnik 
2009, 1. lastnik, garažiran, RC oprema 
max, 16.600 km, tel.: 041/335-539  
 17004157

KARAMBOLIRANA  
VOZILA
KUPIM

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

ODKUPIMO karambolirana vozila, vo-
zila v okvari, slabše ohranjena in nevo-
zna, poceni avtovleka po celi Sloveniji, 
Grega Meze, s.p., Čopova 1, Lesce, 
tel.: 040/629-675 17003984

STROJI IN ORODJA
PRODAM

NAMIZNI šivalni stroj, tel.: 070/363-
782 17004296

GRADBENI  
MATERIAL
KURIVO
PRODAM

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

KLAVIRSKO harmoniko Melodija Men-
geš, 80-basna, lepo ohranjena, cena 
500 EUR, tel.: 041/758-972 
 17004265

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

SUHA, mešana drva, pakirana v bale 
po 1 m3, cena 38 EUR/bala, okolica 
Preddvora, tel.: 030/931-658 17004268

SUHA bukova in mešana drva, možna 
dostava, tel.: 040/668-920 17004294

SUHE trske za podkurit, primerne za 
kamin ali centralno peč, tel.: 041/986-
986 17004290

STANOVANJSKA 
 OPREMA
POHIŠTVO
PRODAM

TROSED, cena po dogovoru, tel.: 
040/430-710 17004301

ŠPORT, REKREACIJA
PRODAM

NOVE smuči Elan insomnia, tel.: 
031/388-843 17004203

Oldhamska cesta 12, 4000 Kranj
Tel.: 04/202 13 53, Fax: 04/202 17 85

GSM 051/320 700, 
E-pošta: info@k3-kern.si

d.
o.

o.

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

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

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

E-mail: info@loka-nepremicnine.si

d.o
.o.

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

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

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

Spoštovani naročniki in bralci 
Gorenjskega glasa
Male oglase in zahvale oziroma 
osmrtnice za sredino izdajo Go-
renjskega glasa, 27. decembra 
2017, sprejemamo do petka, 22. 
decembra, do 11. ure; za petko-
vo, 29. decembra 2017, pa do 
četrtka, 28. decembra, do 8. ure. 
Za prvo številko časopisa v letu 
2018, ki bo izšla 3. januarja 
2018, sprejemamo naročila za 
objave do petka, 29. decembra, 
do 11. ure.  Srečno v letu 2018!

Irena Jereb s.p., Zoisova 1, Kranj  
G: 041 860 938, E: irena@trida.si
www.tridanepremicnine-ij.si

HOBI
KUPIM

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

UMETNINE, NAKIT
PRODAM

TAPISERIJE unikati, izjemne tehnične, 
umetniške, sporočilne in energijske 
vrednosti, tel.: 040/567-544 17004255

OBLAČILA IN 
OBUTEV
PRODAM

STARE ohranjene, manjše in več-
je črne telovnike – za nastope, tel.: 
040/394-076 17004295

KMETIJSKI STROJI
PRODAM

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

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

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

KUPIM

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

TRAKTOR  Zetor, IMT, Ursus, Univer-
zale, Deutz, Štore ali TV, letnik in model 
ni pomemben, tel.: 031/562-809  
 17004174

TROSILEC hlevskega gnoja na 2 ali 4 
pokončne valje, tel.: 030/401-956  
 17004288

PRIDELKI
PRODAM

BELO in rdeče vino cepljenke, tel.: 
040/235-594 17004272

DOMAČE žganje iz neškropljenega 
sadja, mešano iz jabolk, hrušk in sliv, 
cena 8 EUR, tel.: 040/389-518 
 17004293

KRMNI krompir, ugodno, tel.: 
041/840-115 17004289

VEČ silažnih bal, tel.: 041/996-588  
 17004300

VZREJNE ŽIVALI
PRODAM

100 KG težke prašiče, domača krma, 
tel.: 031/215-778 17004274

2 BIKCA simentalca + ČB, težki od 90 
do 130 kg, tel.: 031/378-946 17004286

2 ČB bikca, stara 14 dni, tel.: 
041/692-722 17004266

2 PAŠNI kravi LS in JE, stari 9 in 6 let, 
breji 2.5 meseca, tel.: 041/536-878  
 17004270

2 PRAŠIČA 100 kg in 150 kg, domača 
krma, tel.: 051/205-800 17004277

2 PUJSA, krmljena s kuhano hrano, 
težka okoli 140 kg, okolica Tržiča, tel.: 
041/582-770 17004303

BIKCA limuzin, starega 14 dni, tel.: 
031/617-833 17004278

BIKCA ČB/LS, starega 14 dni, tel.: 
041/378-771 17004280

BIKCA simentalca, starega 4 mesece, 
tel.: 041/756-022 17004302

BREJE telice cike, pašne, tel.: 
041/916-873 17004308

BREJO kravo, telico in telico, sta-
ro 7 mesecev, možna dostava, tel.: 
041/211-602 
 17004273

ČB bikca, starega 14 dni, tel.: 
041/586-662 17004264

ČB bikce, stare 10 do 30 dni, tel.: 
041/833-872 17004281

ČB bikca, starega 10 dni, tel.: 041/ 
506-183 17004297

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

TELICO simentalko, staro 11 mese-
cev, tel.: 041/767-355 
 17004304

TELIČKO simentalko in ČB, staro te-
den dni in teličko ČB, staro 14 dni, tel.: 
041/515-867 17004279

TELIČKO, staro pol leta, in bikca 
4,5 meseca, oba simentalca, tel.: 
041/231-305 
 17004285

ZAJKLJO, ni čistokrvna liska, stara 7 
mesecev, težka 5,5 kg, v Križah, tel.: 
051/819-044 17004287

KUPIM

BIKCA simentalca, starega 7 dni, tel.: 
041/271-294  
 17004291

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

OSTALO
PRODAM

MESO od pašne telice simentalke, tel.: 
041/271-294 17004292

ZAPOSLITVE (m/ž)
NUDIM

IŠČEMO mizarja in varilca za proizvo-
dnjo, redna zaposlitev, delo v Avstriji 
in Nemčiji. Veselimo se vašega klica 
+436764601702, g. Grilc, Diaplan 
Stahl + Holz GmbH, Bahnhof str. 9, 
Klagenfur / Celovec, Avstrija 17003878

IŠČEMO – mizar-monter, pomočnik-
monter ter polagalca podov, redna za-
poslitev, delo v Avstriji in Nemčiji. Vese-
limo se vašega klica +436764601702, 
g. Grilc, Diaplan Stahl + Holz GmbH, 
Bahnhof str. 9, Klagenfurt / Crlovec, 
Avstrija 17003877

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

ZAPOSLIMO kuharja in čistilko v 
Cerkljah. Intertrend, d.o.o., Savska 
loka 21, Kranj, tel.: 041/692-821 
 17004283

IŠČEM

IŠČEM DELO – duo Stari sablji vam 
popestri vaše praznovanje z živo glas-
bo, tel.: 031/325-654 
 17004298

IŠČEM DELO – pomoč v gospodinj-
stvu, znanje programa Vasco, sem 
natančna in zanesljiva, tel.: 031/275-
186  
 17004269

STORITVE
NUDIM

SENČILA ASTERIKS, d.o.o., Cesta na 
Loko 2, 4290 Tržič, tel.: 59-55-170, 
041/733-709; žaluzije, roloji, rolete, 
lamelne zavese, plise zavese, komarni-
ki, markize, www.asteriks.net  
 17004003

ADAPTACIJE od temelja do strehe, 
omete, fasade, kamnite škarpe, tlako-
vanje dvorišč, tudi manjša gradbena 
dela – z vašim ali našim materialom, 
Gradton, d.o.o., Valjavčeva ulica 8, 
Kranj, tel.: 041/222-741 
 17004005

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

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

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

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

ZASEBNI STIKI
33-LETNI pošten fant iščed dekle, ki si 
želi družine, tel.: storzic.si@gmail.com  
 17004271

ŽENITNE raznovrstne, zanimive po-
nudbe, z vse države, različnih starosti. 
Mnogo je samskih fantov, gospodov 
... Hitra spoznavanja, 031/836-378, 
www.zau.si 
 17004007

OBVESTILA
SILVESTROVANJE na Šenturški Gori 
z ansamblom Viharnik in humoristi, 
31. 12. 2017 ob 20. uri. Informacije 
na 031/361-215, Kmečki turizem Pa-
vlin Anica, s.p., Šenturška Gora 23a, 
Cerklje 
 17004060

RAZNO
PRODAM

MASIVNO leseno kredenco; zložljivo 
kozo za žaganje drv in okrasne lončke, 
tel.: 031/254-639  
 17004267

RAZLIČNE nagačene živali, ugodno, 
tel.: 04/25-61-042 
 17004299
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ZAHVALA

V 74. letu nas je za vedno zapustil dragi mož, oče, dedek,  
pradedek, stric, krstni in birmanski boter

Pavel Hudobivnik
p. d. Zajčev Pavel z Luž

V neizmerni žalosti se iskreno zahvaljujemo sorodnikom, sose-
dom, krstnim botrom, prijateljem, bivšim sodelavcem Varnosti 
Kranj, sovaščanom, znancem, vsem, ki so prinesli prapore, RK Vi-
soko - Luže - Milje, PGD Luže, AMD Šenčur, sindikatu Iskraemeca, 
sodelavkam in sodelavcem Iskraemeca, Andrejinim sodelavkam 
Vrtca Žabnica, Rokovim sodelavkam in sodelavcem Vrtca Sončni 
žarek Stara Loka, Romarskemu uradu Brezje, p. Robertu in ge. dir. 
Andreji Eržen Firšt in vsem sodelavcem, Folklorni skupini Iskra-
emeco Kranj, reševalni skupini Kranj, UKC Ljubljana nevrokirur-
gija – dr. Jeklin in dr. Žele, osebni zdravnici dr. Barbari Vavken in 
sestri Mateji Oman, bolniškemu duhovniku p. Danijelu Golavšku. 
Hvala za izrečena sožalja, spodbudne besede, darovane sveče 
in darove za svete maše. Posebna zahvala Žuničevim, Barbari  
Osterman in Anji Frantar, ki so nam v teh dneh bolečine in solz 
stali ob strani, nam pomagali moralno in materialno, v kuhinji 
in strežbi. Zahvala gre tudi gospodu kaplanu Gašperju Mavku in 
gospodu Cirilu Isteniču za lep pogreb s sveto mašo in iskrene be-
sede, pevcem Mešanega pevskega zbora Sveti Mihael Olševek za 
lepo ganljivo petje, nosačem, Mici Žugec, Klemenu Ostermanu 
za lepo zaigrano pesem in pogrebni službi Navček. 
Preprosta beseda HVALA, ki prihaja iz naših src, je namenjena 
vsem imenovanim in neimenovanim ter vsem, ki ste ga poznali, 
spoštovali, ga imeli radi in ga pospremili v tako velikem številu 
na njegovi zadnji poti. 

Vsi njegovi

Kam odhajaš, dragi oče,
kliče žalostno srce,
niti zbogom nisi rekel
ne podal nam ti roke.

ZAHVALA

Dober, plemenit človek, ki je z nami živel, nam ne more biti odvzet,
kajti v naših srcih je zapustil svetlo sled svoje dobrote in plemenitosti. 

V 85. letu starosti se je od nas poslovil naš dragi mož, ati, ata, 
pradedek, brat in tast

Anton Tomažič
iz Britofa

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem 
in znancem za izrečena sožalja, tolažilne besede, podarjene sve-
če in cvetje, denarne darove in vso drugo pomoč. Posebej se za-
hvaljujemo zdravnici dr. Valeriji Vipotnik Zupanc in sestri Cvetki 
za dolgoletno zdravljenje ter dr. Mateji Lopuh za lažje prenašanje 
bolezni v zadnjih dneh njegovega življenja. Hvala RKS – Območ-
no združenje Kranj, Združenju borcev za vrednote NOB Britof - 
Predoslje in Oriani za poslovilne besede, praporščakom, pevcem, 
trobentaču, pogrebni službi Navček ter vsem neimenovanim za 
kakršno koli pomoč. Iskrena hvala vsem, ki ste ga imeli radi, ste 
bili del njegovega življenja ter ste ga pospremili na njegovi zadnji 
poti in ga boste ohranili v lepem spominu. 

Vsi njegovi
Britof, december 2017

ZAHVALA

Prekmalu se je od nas poslovil naš

Dušan Jereb
16. 12. 1970–9. 12. 2017, z Brega ob Savi

Ob boleči izgubi našega Dušana se iskreno zahvaljujemo vsem 
sorodnikom, prijateljem, sosedom, vaščanom, sodelavcem, po-
slovnim partnerjem Savatech, nekdanjim sodelavcem Zebre 
Kranj in znancem za darovane sveče, cvetje ter izrečena ustna in 
pisna sožalja. Hvala dr. Jenkovi in dr. Lopuhovi ter osebju Onko-
loškega inštituta Ljubljana za vso skrb in pomoč v boju z bolez-
nijo. Zahvala g. župniku Cirilu Plešcu za lepo opravljen pogrebni 
obred in pogrebni službi Navček ter Komunali Kranj. Hvala vsem 
imenovanim in neimenovanim, ki ste našega Dušana v tako ve-
likem številu pospremili na njegovi zadnji poti in ga ohranjate v 
lepem spominu. Dušan, pogrešamo te!

Žalujoči vsi njegovi
Kranj, 13. decembra 2017

Ko tvoje zaželimo si bližine,
gremo tja, v ta naš mirni kraj tišine,
tam srce se tiho zjoče,
saj verjeti noče,
da te več med nami ni. 

Čeprav tvoj glas se več ne sliši,
beseda tvoja v nas živi,
povsod te čutimo mi vsi …
Med nami si.

ZAHVALA

V 88. letu nas je za vedno zapustila naša draga mami, babica, 
prababica, sestra, tašča 

Ivanka Oblak
iz Gabrka 

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, sodelavcem, 
prijateljem in znancem, ki ste se od nje poslovili v tako velikem šte-
vilu. Iskrena hvala vsem za izrečena sožalja, darovano cvetje, sveče 
in svete maše. Posebna zahvala vsem zaposlenim in stanovalcem 
CSS Škofja Loka, osebju Bolnišnice Golnik ter vsem, ki ste ji ka-
korkoli pomagali lajšati bolečine ob njeni bolezni. Hvala gospodu 
župniku Mateju Nastranu, pogrebni službi, pevcem, violinistki in 
Tatjani za čustveno slovo. Hvala vsem in vsakomur posebej!

Zdenka, Fani in Anka z družinami
Škofja Loka, december 2017   

Je čas, ki da, je čas, ki vzame, pravijo, je čas, ki celi rane,
in je čas, ki nikoli ne mine, ko zasanjaš se v spomine. 

ZAHVALA
Vsak človek je zase svet,
čuden, svetal in lep
kot zvezda na nebu.
(T. Pavček)

V 85. letu se je od nas poslovil mož, oče in stari oče

Franc Konjar
iz Reteč 59

Zahvaljujemo se vsem sorodnikom, prijateljem, bivšim sodelavcem in znancem,  
ki ste ga pospremili na njegovi zadnji poti.

Žalujoči domači

ZAHVALA

V 92. letu starosti nas je zapustila naša draga mama, sestra, 
babica in prababica

Ivana Potočnik
p. d. Frtnetova mama iz Dolenje vasi

Iskreno se zahvaljujemo sosedom, sorodnikom, vaščanom, prija-
teljem in znancem za izrečena sožalja, darovane sveče in denarno 
pomoč. Posebej se zahvaljujemo Splošni bolnišnici Sežana. Hva-
la gospodu župniku Damjanu Proštu za lepo opravljen pogrebni 
obred, pogrebni službi Akris ter pevcem. Hvaležni smo vsem, ki 
ste jo pospremili na njeni zadnji poti.

Vsi njeni
Dolenja vas, december 2017

Kogar imaš rad, ne umre.
Samo daleč, daleč je ...

ZAHVALA

V 85. letu nas je zapustil dragi mož, ata, stari ata, pradedi in stric

Janez Fajfar
Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem 
in znancem za izrečeno sožalje, tolažilne besede in podarjene 
sveče. Zahvaljujemo se zdravnici Valeriji Zupan, patronažni ses-
tri Mateji Šenk, pevcem iz Šenčurja in g. župniku Nagliču za po-
slovilni obred.

Žalujoči vsi njegovi

ZAHVALA

Nepričakovano nas je zapustil mož, oče, sin in brat

Branko Sukič
iz Kranja, stanujoč na Visokem

En sam dan je spremenil vse – razblinil srečo, razpustil varen ob-
jem in zapustil neskončno praznino ... Vsem, ki ste nas spremljali 
ob neutolažljivem slovesu, se iskreno zahvaljujemo za rahločutno 
pomoč in tolažbo. Z nami je jokalo tudi nebo. 

Žena Nevenka s Svitom in Stelo, mama Anica, sestra Ivica,  
Anja z družino, Ivi in Darko ter vsi njegovi

Z vsakim koščkom človeka
odide del nas samih. 
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Anketa

Marko Trebec, Kranj:

»Mislim, da smo načeloma 
še samostojni v odločanju, 
čeprav nekatere ključne odlo-
čitve niso v naših rokah. Sicer 
pa je ljudstvo še enotno, ko je 
treba, žal pa je politika preveč 
razdeljena.«

Alenka Masten, Kranj:

»Lepo je, da smo povezani v 
EU, a zaradi tega manj sami 
odločamo o svoji prihodno-
sti. Mislim, da se ljudje mar-
sikaj zmenimo in smo bolj 
človeški kot pa politika, ki 
prevečkrat razdeli ljudi.«

Monika Patricija Giacomeli, 
Kranj:

»Precej se pustimo voditi iz 
tujine, naše odločitve niso 
tako samostojne, kot bi lahko 
bile. Preveč poskušamo kopi-
rati tuje države, namesto da 
bi se ravnali po sebi.«

Aleš Slavec, Kranj:

»Kadar je treba, v ključnih 
trenutkih, znamo stopiti 
skupaj. Razdeljena je bolj po-
litika kot pa ljudje. O svojih 
zadevah do neke mere odlo-
čamo sami, tako kot povsod 
drugod.«

Aleš Senožetnik

Pred torkovim dnevom sa-
mostojnosti in enotnosti 
smo mimoidoče na kranjskih 
ulicah povprašali, ali Sloven-
ci še sami odločamo o svoji 
usodi in ali kot narod znamo 
stopiti skupaj in se poenotiti 
vsaj okoli ključnih vprašanj.

Foto: Tina Dokl

Znamo stopiti 
skupaj? 

Boris Ciperle, Kokrica:

»Mislim, da je danes slabše 
kot pred leti. Precej nam dik-
tirajo iz Bruslja. Sicer pa Slo-
venci znamo stopiti skupaj, 
ko je treba. Vesel bi bil, če bi 
bilo tudi v našem parlamentu 
tako.«

info@g-glas.si

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

Danes, jutri in v nedeljo bo po nižinah vztrajala megla ali nizka 
oblačnost, v višjih legah pa bo največ sonca v nedeljo. Jutra 
bodo mrzla. V nedeljo bo v višjih legah razmeroma toplo.

Maja Bertoncelj

Škofja Loka – »Dober večer, 
Božički!« je Blaž Čadež iz 
tekaške skupine Prvi in dru-
gi tekaški korak v sredo zve-
čer na stadionu za OŠ Škofja 
Loka Mesto pozdravil udele-
žence dobrodelnega Božičk-
ovega teka. 

Takšen dogodek je v Ško-
fji Loki potekal prvič, glavna 
pobudnica pa je bila Janja 
Bogataj, ravnateljica Vrtca 
Škofja Loka, skupaj s teka-
ško skupino Prvi in drugi te-
kaški korak. »Današnji na-
men je dobrodelne narave. 
Sem velika ljubiteljica špor-
ta in mislim, da se šport in 
dobrodelnost lahko med se-
boj zelo lepo povezujeta. 
Ker vem, da imamo v našem 
vrtcu družino, ki nujno pot-
rebuje pomoč, sem se odlo-
čila, da dam to pobudo naši 
tekaški skupini. Zaokrožila 
je dobra energija in danes 
smo tukaj, da odtečemo ne-
kaj kilometrov in se podru-
žimo v dober namen – pred-
vsem s to gesto, da družina 
čuti, da ni sama, da nas je ve-
liko, ki jim stojimo ob stra-
ni, in da če nas poveže dobra 
misel, je vsem lažje. Kljub 
mrazu je prišlo veliko Bo-
žičkov. Upam, da bo dogo-
dek postal tradicionalen,« 

je povedala Janja Bogataj. 
Tek ni bil tekmovalne na-
rave. »Ne bo nobenega na-
pora, ne bomo šli v cono 
trpljenja, vse bo v coni udo-
bja, ker je namen današnje-
ga teka drugačen,« je Božič-
kom pojasnil Blaž Čadež. 
Po ogrevanju so nadaljevali 
s tekom po Škofji Loki. Bili 
so prava atrakcija. »Že sicer 
rada tečem, ko gre za dobro-
delnost, pa sploh ni nobene-
ga vprašanja, da ne bi prišla. 
Danes je lep večer,« je po-
vedala Smiljana Erznožnik. 
»Prišla sem zaradi dobro-
delnosti. Družino poznam, 
pa tudi če je ne bi, bi prav 
tako prišla. Če lahko na ta 

način nekomu pomagamo, 
je prav, da se odzovemo v ve-
likem številu,« pa je dejala 
Hermina Jelovčan.

Vsak Božiček je prispeval, 
kolikor je lahko. Prostovolj-
ne prispevke so zbirali za 
petletnega Matijo Kržišni-
ka iz Brodov, ki ima cereb-
ralno paralizo pete stopnje 
in hud globalni razvojni za-
ostanek. Na teku je bila tudi 
njegova mami Metka Krži-
šnik, ki je povedala: »Mati-
ja je pri treh mesecih zbo-
lel za respiratornim sinicij-
skim virusom. Bila sva že v 
bolnišnici in prvo noč je pre-
nehal dihati. Toliko časa ga 
niso mogli intubirati, da je 

doživel takšno pomanjkanje 
kisika, da praktično nima 
več zdravih možganov. Zelo 
veliko nam pomeni, da nam 
je na pomoč sedaj priskoči-
lo toliko ljudi. Res sem bila 
prijetno presenečena, ko 
sem prišla na stadion in vi-
dela toliko Božičkov. Potre-
bujemo nov kombi, ki ga si-
cer že imamo, a še ni v celo-
ti plačan. To je prva stvar, v 
prihodnosti pa bomo potre-
bovali še dvigalo, vse terapi-
je in pripomočke. To ni edini 
dobrodelni dogodek za našo 
družino. Nekaj jih je že bilo, 
nekaj jih še bo. Vidim, da je 
še ogromno dobrih ljudi in 
zelo smo jim hvaležni.« 

V Škofji Loki tekli Božički
V Škofji Loki je potekal dobrodelni Božičkov tek za petletnega Matijo Kržišnika.

Ko gre za dobrodelnost, se Slovenci radi odzovemo. Tudi v Škofji Loki je bilo tako.

Vilma Stanovnik

Stražišče – »Na novem par-
kirišču pod Sv. Joštom se po-
noči redno pojavljajo odpad-
ki. Toda to, kar je bilo danes, 
je malo preveč. Videti je, kot 
da bi nekdo ponoči gledal te-
levizijo. Zraven je ponev, hla-
dilna torba, prazna stekleni-
ca vina in pa blazina za spa-
nje. Mogoče so gledali no-
gomet ali kaj drugega in vse 
pustili na parkirišču. Čudi 
nas tudi to, da je to kraj, kjer 
naravovarstveniki pogosto 
opazujejo vodo, ob industrij-
ski coni Laze. Sprašujem se, 
kdo je odgovoren za odlaga-
lišče, saj so se smeti začele 
pojavljati kmalu po izgradnji 
parkirišča,« opozarjajo Prija-
telji Jošta, ki so parkirišče že 
nekajkrat pospravili.

Kot pojasnjujejo na Ko-
munali Kranj, v zadnjem 
času opažajo pogostejše 

pojavljanje nepravilno od-
loženih odpadkov na odroč-
nih krajih. »Divja odlaga-
lišča se pojavljajo, a jih s 
pomočjo obvestil občanov 
in dežurnih ekip Komuna-
le Kranj redno odstranjuje-
mo. Omenjeno parkirišče je 
v lasti Mestne občine Kranj, 
postavitev ekološkega otoka 
pa v pristojnosti Komunale 
Kranj. Ekološki otoki so ure-
jeni v naseljih in so name-
njeni dodatnemu ločevanju 
odpadkov iz gospodinjstev. 
Na omenjenem parkirišču 
bomo preučili možnost po-
stavitve zabojnikov za loče-
no zbiranje odpadkov oziro-
ma koša za odpadke,« pravi-
jo na Komunali Kranj in do-
dajajo, da na vsako prijavo 
reagirajo takoj, ko izvejo za 
onesnaženje. Tako je dežur-
na ekipa minuli torek nepra-
vilno odložene odpadke pod 
Sv. Joštom že pospravila.

Na parkirišču stara šara
Neznanci redno dovažajo večje odpadke na novo 
parkirišče pod Sv. Joštom, čeprav je odlaganje na 
Zarici brezplačno.

Nekateri odlagajo odpadke na novem parkirišču pod Sv. 
Joštom, čeprav bi jih lahko peljali na Zarico. / Foto: Prijatelji Jošta

Zgornji Tuhinj – Združenje borcev za vrednote NOB Ka-
mnik  pripravlja spominsko slovesnost pri spomeniku 192 
padlim borcem na Prevojah v Zgornjem Tuhinju, med kateri-
mi sta bila tudi vodja ameriške vojne misije kapetan Charles 
Fisher ter dr. Peter Držaj, ki sta 26. decembra leta 1944 padla 
v vasi Češnjice. Spominska slovesnost, ki se je bodo tudi letos 
udeležili predstavniki ameriškega veleposlaništva, bo v sredo, 
27. decembra, ob 11. uri.

Poklon padlim borcem na Prevojah


