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Temno nebo  
kot razvojna priložnost 
Posamezna območja v Evropski 
uniji so že pridobila status obmo
čij 'temno nebo', kar tudi za Go
renjsko in posamezna območja 
znotraj Triglavskega narodnega 
parka lahko predstavlja razvojno 
priložnost.
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GORENJSKA

V Lazah ne  
vidijo napredka
Kot ugotavljajo pri Alpe Adria  
Green, zaposleni na Agenciji RS 
za okolje (Arso) v primeru Indus
trijske cone Laze ne izpolnjujejo 
svojih obveznosti, zato so proti 
njim podali kazensko ovadbo. Na 
Arsu obtožbe zavračajo.

6

GG+

Orgle – glasbilo, ki  
odzvanja skozi stoletja
Tomaž Močnik v Cerkljah vodi de
lavnico, v kateri nastajajo orgle, 
sestavljene iz več tisoč delov. Za 
izdelavo tega zapletenega glasbila 
pa šest zaposlenih trdo dela vse 
leto. V zadnjih letih največ naročil 
dobijo iz tujine.

17

GG+

Darja Reichman:  
Ko pozabim, da igram
Julijo, novo nagrado za najboljšo 
igralsko stvaritev domačega an
sambla v pretekli sezoni, je prejela 
Darja Reichman, ki smo jo v novi 
sezoni Prešernovega gledališča že 
spremljali v predstavah Tri ženske 
in Teror.

21

VREME

Danes bo začelo deževati. 
Ponoči bo snežilo, jutri 
dopoldne bo sneženje  
ponehalo. V nedeljo bo 
delno jasno in mrzlo.

0/1 °C
jutri: sneženje bo ponehalo

70 let Gorenjski časnik od leta 1947
Prvi predhodnik tednika Gorenjec leta 1900
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ZA LEP IN TOPEL DOM OKNA SIBAU  
IZ LASTNE PROIZVODNJE. 

Jubilejni
popust

Priloga:

jeseniške novice
Tematske strani: 

Maja Bertoncelj

Sora, Medvode – V Obči
ni Medvode nadaljujejo z 

odprtji novih pridobitev na 
komunalnem področju. V 
torek sta župan Medvod 
Nejc Smole in predsednik 

KS Sora Mirko Javeršek pre
rezala trak na novem mostu 
v Sori, v sredo pa se je župa
nu pridružil predsednik KS 

Medvode center Branko Fi
šer. Odprla sta prenovljeno 
Medvoško cesto. 

Nov most, obnovljena cesta
V občini Medvode sta bili v tem tednu odprtji dveh novih pridobitev na področju komunalne 
infrastrukture. V Sori je nov most čez Ločnico, v Medvodah pa obnovljena Medvoška cesta.

47. stran

Mateja Rant

Bed – Festivalno dvorano 
na Bledu, ki so jo leta 1961 
zgradili po načrtih arhitek
ta Iva Špinčiča, so v prete
klih letih začeli postopoma 
obnavljati, saj je to nareko
val razvoj kongresnega tu
rizma pa tudi zahteve izva
jalcev koncertov in gledali
ških predstav, so pojasnili v 
Zavodu za kulturo Bled. Po
tem ko so že v letu 2008 pre
novili veliko dvorano, tri leta 
kasneje pa še večino odrske 
tehnike ter sanitarije in ser
visne prostore, so zdaj pre
novo dočakale tudi dvorane 
v južnem delu stavbe. 

Prostor je po novem mo
goče ohraniti v celoti ali ga 
poljubno predeliti v dve ali 
tri manjše dvorane, so ra
zložili na blejskem zavodu 
za kulturo. Posodobili so 
osvetlitev, gretje, prezrače
vanje in opremo. Prenovlje
ni in modernizirani so tudi 
servisni prostori, ki omogo
čajo boljše pogoje za delo 
tehnikov in simultanih pre
vajalcev, so našteli na zavo
du za kulturo in dodali, da 
so zamenjali tudi kritino na 
objektu. »S temi novostmi 
in tako prenovljena bo Fe
stivalna dvorana Bled na en
kratni lokaciji ob jezeru po
novno lahko konkurenčno 

ponudila prostore tako or
ganizatorjem poslovnih sre
čanj kot tudi organizatorjem 
predstav, koncertov in dru
gih dogodkov,« so poudarili 
na zavodu za kulturo. 

Festivalno dvorano so v 
začetku šestdesetih let prej
šnjega stoletja zgradili na
mesto porušenega Zdravi
liškega doma v neposredni 
bližini, ki je bil v preteklosti 
središče kulturnega in dru
žabnega življenja. S prvo ve
čjo prenovo v letu 1989 se je 
Festivalna dvorana že takrat 
postavila ob bok najbolj ra
zvitim kongresnim centrom 
takratnega časa v Ljubljani 
in Portorožu.

Na Bledu posodobili Festivalno dvorano
V preteklih dneh so končali temeljito prenovo prostorov na južni strani 
Festivalne dvorane na Bledu, ki je bila vredna 750 tisoč evrov.

V preteklih dneh so končali temeljito prenovo dvoran na južni strani Festivalne dvorane na 
Bledu. / Foto: Tina Dokl
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Mladi hokejisti 
zbrani na Bledu
Jutri se na Bledu začenja svetovno prvenstvo 
Divizije I, skupine B v hokeju na ledu za mladince, 
naši pa se bodo najprej pomerili z reprezentanco 
Ukrajine. V sklopu priprav so v sredo odigrali 
prijateljsko tekmo z Litvo in izgubili z 0 : 2.

413. stran
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izžrebanemu naročniku časopisa

Knjigo prejme SIMONA STENOVEC iz Medvod.

KO TI ČEK ZA NA ROČ NI KE

Veliki koncert Lepe Brene

Ikona, ena najbolj priljubljenih estradnic nekdanje Jugoslavije 
in dama v vseh pogledih. Lepa Brena prihaja v dvorano Kocka 
na Gospodarsko razstavišče v nedeljo, 24. decembra 2017, ob 
21. uri. Pred svojim nastopom na božični večer napoveduje 
večer spominov, prijetnih občutkov in velikih hitov Čačak, Mile 
voli disko, Sanjam, Cik pogodi, Jugoslovenka, Uđi slobodno, 
Pazi kome zavidiš. Lepa Brena je verjetno najuspešnejša pevka 
nekdanje Jugoslavije z več kot trideset milijonov prodanih raz-
ličnih nosilcev zvoka. Poželjiva ikona jugoslovanske glasbe že 
več kot tri desetletja polni največja domača in tuja koncertna 
prizorišča in povezuje generacije. Znana je po svojem kariz-
matičnem in hkrati uglajenem nastopu, kar je odlika velikih 
glasbenikov z izjemno razvejano diskografijo in številnimi nas-
topi z velikimi glasbeniki našega časa. Organizatorji koncerta 
poleg odlične glasbene zasedbe napovedujejo nove presežke 
v zvočni in svetlobni tehniki, možnost uporabe garderobnih 
omaric, VIP-prostorov ter gostinske ponudbe. 

Dvema naročnikoma Gorenjskega glasa podarjamo po dve 
vstopnici. Nagradno vprašanje: Naštejte tri največje uspešnice 
Lepe Brene. Odgovore s svojimi podatki pošljite do četrtka, 14. 
decembra 2017, na naslov: Gorenjski glas, Bleiweisova cesta 
4, 4000 Kranj, ali na koticek@g-glas.si.

Bianca – nov način intuitivnega pranja 

Podjetje Candy je predstavilo najpametnejši, a hkrati najprep-
rostejši pralni stroj znamke Bianca, s katerim se lahko tudi 
pogovorite. Preko aplikacije Simpy-Fi mu posredujete navodila 
za pranje, preverite stanje pranja, vklopite funkcijo osveževa-
nja perila ali pa ga vprašate za nasvet o odstranitvi trdovratnih 
madežev. Lahko mu celo samo poveste vrsto tkanine in stop-
njo umazanosti perila, pralni stroj pa bo namesto vas izbral 
najprimernejši program pranja. Linija pralnih strojev Bianca 
združuje najsodobnejšo tehnologijo s kakovostnimi materiali 
in varčnostjo ter je kljub širokim možnostim izbire programov 
(več kot sedemsto) izjemno enostavna za uporabo. 

Naročniku Gorenjskega glasa podarjamo baterijski sesalnik 
Hoover SM 156 WD4. Nagradno vprašanje: Kako se imenuje 
linija pralnih strojev, s katero se lahko pogovarjate? Odgovore 
s svojimi podatki pošljite do petka, 15. decembra 2017, na 
naslov: Gorenjski glas, Bleiweisova cesta 4, 4000 Kranj, ali 
na koticek@g-glas.si.

Danica Zavrl Žlebir

Kranj – Z novelo se od-
pravlja začasni varčevalni 
ukrep na področju staršev-
skega varstva in družinskih 
prejemkov, in sicer cenzus 
pri upravičenosti do pomo-
či ob rojstvu otroka. Pomoč 
ob rojstvu otroka znaša 280 
evrov (tako kot že doslej), do 
njega bodo upravičeni vsi ot-
roci, rojeni po 1. 1. 2018 (ne 
glede na materialni položaj 
družine). Tudi postopek bo 
enostavnejši, brez ugotav-
ljanja materialnega položa-
ja družine. 

Po 1. januarju 2019 se uva-
ja izplačilo pomoči ob rojstvu 
otroka v obliki dobroimetja, 
ki ga bo mogoče porabiti za 
otroško opremo, potrebšči-
ne za otroke, otroško hrano 
in podobo. Gre za univerzal-
no pravico, namenjeno star-
šem vseh novorojenčkov ne 
glede na materialni položaj 
družine, na ta način bo po-
rabljena za namen, za kate-
rega staršem pripada.  

V predlagani noveli za-
kona je nov tudi način iz-
rabe očetovskega dopusta. 

Trajanje očetovskega do-
pusta in višina nadomesti-
la ostajata nespremenjena. 
Za očetovski dopust v traja-
nju 30 dni z nadomestilom 
je predvideno, da bodo očet-
je lahko izrabili vseh 30 dni 
očetovskega dopusta skupaj, 
pri čemer morajo najmanj 
15 dni izrabiti kadarkoli od 
rojstva otroka do najkasneje 
en mesec po poteku starše-
vskega dopusta v strnjenem 
nizu oziroma starševskega 

dodatka, preostanek pa do 
končanega prvega razreda 
osnovne šole (lahko ga bodo 
npr. izrabili v celoti istoča-
sno z materjo otroka takoj po 
rojstvu ali v celoti po poteku 
starševskega dopusta, lahko 
pa ga bodo delili na dva dela). 
V praksi se je namreč poka-
zalo, da si očetje želijo dopust 
v celotnem trajanju izrabiti v 
najzgodnejšem obdobju ot-
roka, kar z dosedanjo uredi-
tvijo ni bilo v celoti mogoče. 

Z novelo bodo 30 dni starše-
vskega dopusta lahko uvelja-
vili tudi posvojitelji ali osebe, 
ki jim je otrok zaupan v vzgo-
jo in varstvo z namenom pos-
vojitve, v skladu s predpisi, ki 
urejajo družinska razmer-
ja za otroka, ki je že zaključil 
prvi razred osnovne šole in je 
mlajši od 15 let.  

Na novo je določena sta-
rost otroka, za katerega so 
starši upravičeni do poveča-
nega zneska otroškega do-
datka za 20 odstotkov, in si-
cer za otroka do štirih let (se-
daj do vstopa v šolo). Zara-
di zasledovanja strateškega 
cilja EU 2020 o vključeno-
sti otrok v vrtec od četrtega 
leta starosti do vstopa v šolo 
(ta je 95-odstotna) je takšen 
ukrep smiseln, saj spodbuja 
starše k vključitvi otrok, sta-
rejših od štirih let, v vrtec. 
Do otroškega dodatka ne 
bo upravičen eden od star-
šev, če otrok iz neupraviče-
nih razlogov ne bo obiskoval 
osnovne šole. 

Posledica sprejema zako-
na je povečanje proračun-
skih odhodkov za 905 tisoč 
evrov letno. 

Novosti pri družinskih pravicah
Vlada je sprejela predlog novele zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih. S tem odpravlja 
varčevalne ukrepe, ki jih je uvedla z zakonom o uravnoteženju javnih financ (ZUIF).

Novela uvaja pravico do pomoči pri nakupu vinjete 
za velike družine. Leta 2013 je bil na področju 
cestninjenja osebnih vozil uveden nov cestninski 
razred, v katerem so vozila, katerih višina nad prvo 
osjo presega 1,30 metra in so bile vinjete zanje dražje 
od vinjet za »klasična« osebna vozila. V ta razred 
se uvrščajo tudi mnoga vozila, ki jih uporabljajo 
velike družine. Da bi preprečili dodatno finančno 
obremenitev velikih družin in invalidov, je trenutno 
v veljavi začasna rešitev, ki upravičencem zagotavlja 
pomoč pri nakupu letne vinjete 2B v višini 110 evrov, 
pri čemer sredstva za pomoč zagotavlja družba DARS 
v obliki donacij. Predlagana novela sedaj sistemsko 
ureja pravico do pomoči pri nakupu vinjete za velike 
družine. 

Jože Košnjek

Brezje – Za predstavnike na-
rodnega svetišča Marije Po-
magaj z Brezij je bila poseb-
na čast, da so bili med petsto 
udeleženci nedavnega med-
narodnega kongresa o ver-
skem turizmu in romanjih 
v portugalskem romarskem 
središču Fatima. Fatima ni 
bila izbrana naključno. Le-
tno jo obišče okrog sedem 
milijonov romarjev, letos, 
ko mineva sto let od Ma-
rijinih prikazovanj, pa je 

število še večje. Rektor brez-
janskega svetišča dr. Robert 
Bahčič in direktorica Ro-
marskega urada Brezje dr. 
Andreja Eržen Firšt sta se 
pogovarjala tudi z general-
nim sekretarjem Svetovne 
turistične organizacije Ta-
lebom Rifaiem in mu poda-
rila podobico Marije Poma-
gaj. Generalni sekretar Ri-
fai je povedal, da je Sloveni-
ja dežela, ki je dokazala, da 
lahko postane prepoznavna 
in edinstvena. Slovenija je 
edina država, ki ima besedo 

LOVE, ljubezen, v svojem 
imenu. Poseben poudarek 
dajete okolju, trajnosti in 
naravi. Rad imam Sloveni-
jo in z veseljem se bom še 
vrnil, je dejal. 

Turizem in verski turi-
zem sta tesno povezana, 
ker so cerkvene ustanove 
skrbniki sakralnih spome-
nikov in svetišč. Gospodar-
ske ugodnosti od verskega 
turizma imajo predvsem lo-
kalne skupnosti, zato je od-
ločilno, kakšna razmerja so 
v njej, je povedal generalni 

sekretar. Za dr. Andrejo Er-
žen Firšt je pomembno na-
čelo: Potuj, uživaj in spoš-
tuj. Verski turizem oziroma 
romanja dajeta poudarek 
vrednotam, ki so povezane 
ne le s krščanstvom, ampak 
z vsemi religijami. Ko po-
tujemo, spoznavamo dru-
ge ljudi in njihove vrednote 
in tako prispevamo k miru. 
Dr. Eržen Firštova je pove-
dala, da so se v Fatimi pogo-
varjali s predstavniki Malte, 
ki pripravlja kongres o boži-
ču v Sredozemlju in je prip-
ravljena v program vključi-
ti tudi Muzej jaslic na Brez-
jah. Za dr. Roberta Bahčiča 
je pomembno, da se takih 
kongresov udeležuje tudi 
Cerkev. Moč svetih krajev je 
lahko tudi orodje za razvoj 
trajnostnega turizma, zato 
moramo »svete kraje« v Slo-
veniji stalno izboljševati in 
ljudi spodbujati, da se bodo 
tega zavedali.

Verski turizem koristi 
lokalnim skupnostim
Mednarodnega kongresa o verskem turizmu in romanjih v Fatimi na 
Portugalskem so se udeležili tudi predstavniki Marijinega svetišča z Brezij.

Kranj – Planinska zveza Slovenije je tudi letos podelila prizna-
nja posameznikom v svojih vrstah za njihovo dolgoletno in 
neutrudno prostovoljno delo. Svečane listine PZS je prejelo 
deset zaslužnih posameznikov, med njimi tudi Janez Brojan 
(PD Dovje - Mojstrana), spominske plakete ob življenjskih 
jubilejih pa je za uspešno in predano delovanje prejelo 21 
planincev, tudi nekaj Gorenjcev: za 65 let Alojz Jerman (PD 
Kamnik), za 70 let Olga Rener (PD Križe) in za 80 let Matevž 
Pogačnik (PD Radovljica). Poleg najvišjih priznanj je vodstvo 
PZS podelilo še pet priznanj za posebne dosežke v letu 2017; 
prejeli so jih Roman Benet in Nives Meroi, Stojan Burnik, 
Elizabeta Gradnik, družba Eles in Natalija Štular.

Najvišja priznanja Planinske zveze Slovenije

Ljubljana – Vlada je sprejela poseben projekt za zagota-
vljanje poslovne in plačilne stabilnosti javnih zdravstvenih 
zavodov (JZZ) s ciljem optimizacije vodenja in poslovanja. 
Projekt zavzema tiste zavode, ki konec decembra 2016 v bi-
lanci stanja izkazujejo presežek odhodkov nad prihodki. Cilj 
je, da ti v največ štirih letih vzpostavijo izvajanje dejavnosti 
na način, da bodo tekoče poslovali najmanj z uravnoteže-
nim poslovnim izidom, hkrati pa zagotavljali kakovostno 
izvedbo zdravstvenih storitev. Tako je vlada tudi že spreje-
la uvedbo sanacije za petnajst JZZ, na Gorenjskem sta to 
Splošna bolnišnica Jesenice in Bolnišnica za ginekologijo 
in porodništvo Kranj.

Vlada sprejela sklep o sanaciji bolnišnic
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Objavim pred tednom 
dni članek o tem, da 
na Gorenjskem pri-

manjkuje pediatrov in splošnih 
družinskih zdravnikov. Na to 
opozarjam(o) v presledkih že 
več let. In ljudje, ki jih sreču-
jem, rečejo, povejte nam rešitve. 
Preden vam povem, kakšne so 
rešitve odločevalcev, in podvo-
mim, v kakšni meri te zajema-
jo tudi Gorenjsko, moram za-
pisati, da je postalo kvečjemu 
še huje. Obstoječi zdravniki 
(pediatri, splošni družinski 
zdravniki) na Gorenjskem 
imajo v povprečju toliko preveč 
opredeljenih pacientov, da bi 
nove paciente lahko odklanjali. 
Stiska npr. nastane, ko študen-
tu v šolskem dispanzerju dajo 
vedeti, da je skrajni čas, da si 
poišče izbranega splošnega 
družinskega zdravnika, ker k 
njim po definiciji ne sodi več. 
In se ob menjavi sliši takole: 
»Pohitite z vpisom, imamo 
samo še nekaj prostih mest.« 
Še sreča, da sploh.

Že naziv splošni družinski 
zdravnik se mi zdi v teh okoliš-
činah zgrešen, vsaj v urbanih 
okoljih. Družinski zdravnik 
naj bi bil tisti, ki obravnava celo 
družino, del neke ožje skupnos-
ti – in jo dobro pozna. Kar je 
seveda ogromna prednost. A v 
javnem zdravstvu vsaj na Go-
renjskem očitno nimamo (tako 
govorijo številke!) več normalno 
dostopnih tako zelo pomemb-
nih osnov, ki jih zagotavljata 
pediater in splošni zdravnik, 
ki pregorevata. Če se na Go-
renjskem želimo postopoma 

približati nižjemu normativu 
– tisoč petsto glavarinskih ko-
ličnikov na splošnega družin-
skega zdravnika in pediatra, 
kar je cilj, potem bi se moralo 
število zdravnikov povečati za 
kar sedemdeset odstotkov.

Zdaj pa k rešitvam, kot jih 
vidi mati zdravstvene politike, 
ministrstvo za zdravje. Rešitev, 
pravijo, je več specializacij za 
področje družinske medicine, 
ki jih je v minulih letih že raz-
pisala Zdravniška zbornica 
Slovenije. Število družinskih 
ambulant naj bi se na ta račun 
v Sloveniji že prihodnje leto po-
večalo za trideset do šestdeset. 
Koliko od teh bo na Gorenj-
skem, je odgovor zgolj načelen. 
Specializacije naj bi sicer raz-
pisovali enakomerneje glede na 
potrebe, število specializacij pa 
bo določil minister za zdravje 
dvakrat letno na predlog poseb-
nega odbora. A kdo bo prisilil 
zdravnika, da se bo zaposlil in 
tudi ostal na Gorenjskem, ki 
je med manj privlačnimi za 
delo menda tudi zaradi slab-
ših delovnih pogojev npr. v pri-
merjavi z bližnjo Ljubljano? 
Problemi se vlečejo, ponujene 
rešitve pa so tek na dolge proge, 
kjer cilja še ni videti. Če nima-
te izbranega zdravnika, vsaj ne 
obupajte in kličite, vztrajajte ... 
Kot izhod v sili ostane urgenca, 
kjer pa se jim že kar »meša« od 
nenujnih primerov; v Kranju je 
zagotovo tako. Vse dotlej, ko se 
bo kaj spremenilo na bolje, če se 
bo, pa v tem prazničnem času 
voščim vsem nam, navadnim: 
na zdravje. Dobesedno. 

Lov za zdravnikom

KOMENTAR
Suzana P. Kovačič

Mateja Rant

Bohinj, Bled, Kranj – »Po-
samezna območja v Evrop-
ski uniji so že pridobila sta-
tus tako imenovanih obmo-
čij 'temno nebo', kar tudi 
za Gorenjsko in posame-
zna območja znotraj Trigla-
vskega narodnega parka lah-
ko predstavlja razvojno pri-
ložnost,« je ob predstavitvi 
zaključkov srečanja pouda-
rila Helena Cvenkel iz BSC 
Kranj, ki meni, da bi bila Go-
renjska lahko prva sloven-
ska regija, znotraj katere bi 
na posameznih območjih 
lahko vzpostavili omenjeni 
status. 

Night Light je prvi projekt 
v okviru programa Interreg 
Europe, ki se dotika razvoj-
nega vprašanja zmanjševa-
nja svetlobne onesnaženos-
ti v povezavi s trajnostnim 
razvojem območij. Projekt 
združuje devet partnerjev iz 
sedmih držav; iz Slovenije v 
projektu kot partner sodelu-
je Regionalna razvojna agen-
cija Gorenjske, BSC Kranj. 
V okviru mednarodnega 
srečanja, ki je pred nedav-
nim potekalo v Sloveniji, so 
pripravili dve delavnici. De-
lavnico v centru TNP v Bohi-
nju so posvetili vplivu javne 
razsvetljave v zaščitenih ob-
močjih in območjih Nature 
2000 ter vplivu svetlobne-
ga onesnaženja na biodiver-
ziteto, človeka in astronomi-
jo. Na delavnici na Bledu v 
Hotelu Astoria so razmišlja-
li o možnostih za razvoj traj-
nostnega turizma v poveza-
vi s temnimi območji. S po-
močjo strokovnjakov iz Ni-
zozemske in Danske so na-
kazali možnosti za prve ko-
rake v smeri razvoja tako 

imenovanih temnih obmo-
čij na Gorenjskem. »S ta-
kim statusom bi se postavi-
li na svetovni zemljevid kot 
država, ki skrbi za naravo in 
biodiverziteto,« je poudari-
la Helena Cvenkel. Zmanj-
ševanje svetlobne onesna-
ženosti namreč pozitivno 
vpliva na ohranitev biodi-
verzitete in trajnostni ra-
zvoj zavarovanih obmo-
čij ter prispeva k ohranitvi 
zdravja prebivalcev, k upo-
rabi sodobnih trajnostnih 
tehnologij in razvoju traj-
nostnega turizma, poudar-
jajo snovalci projekta.

Zaključke z delavnic in 
priporočila za razvoj temnih 
območij na Gorenjskem so v 
Podjetniškem centru Kranj 
predstavili tudi gostje iz tuji-
ne. Po besedah Petra Chris-
tensena iz Energetske aka-
demije Samsø Energy na 
Danskem je glavni cilj pro-
jekta predvsem zvišati oza-
veščenost glede svetlobnega 

onesnaževanja. Obenem 
je treba znotraj lokalnih 
skupnosti najti dobre zgod-
be, povezane s temnim ne-
bom. »V turizmu je tre-
ba najprej začeti z majhni-
mi koraki – majhnimi do-
segljivimi stvarmi, ki vodi-
jo do velikih korakov,« sve-
tuje Peter Christensen. Ob 
tem je Femke van Akker iz 
Nizozemske poudarila, da je 
Slovenija lepa dežela, a po-
grešajo zgodbo, s katero bo 
prepoznavna povsod. Zato 
v tem vidi največji izziv. Po 
prepričanju Antonia Cafa-
relle lahko v Sloveniji dose-
žemo velike cilje, ker je veli-
ko sodelovanja pri ozavešča-
nju in ohranjanju temnega 
neba. »V Milanu zaradi sve-
tlobnega onesnaženja pono-
či ni mogoče videti lune na 
nebu,« je razkril in pojas-
nil, da je Italija druga država 
na svetu po svetlobnem one-
snaževanju, ki ima vpliv tako 
na ljudi kot živali in rastline.

Andrej Mohar iz društva 
Temno nebo Slovenije je 
pozdravil prizadevanja za 
zmanjševanje svetlobnega 
onesnaževanja v okviru pro-
jekta Nihgt Light, kljub temu 
pa ga je zanimalo, koliko se 
bo konkretno v odstotkih na 
račun tega zmanjšalo sve-
tlobno onesnaževanje. »Z 
zakonom o svetlobnem one-
snaževanju nam je v zadnjih 
desetih letih uspelo le usta-
viti, ne pa tudi zmanjšati sve-
tlobnega onesnaževanja,« je 
opozoril. Antonio Cafarel-
la je v svojem odgovoru po-
jasnil, da je ta čas prezgodaj 
govoriti o številkah, saj vsaka 
taka zgodba terja čas. Po pre-
pričanju Helene Cvenkel pa 
so predvsem nekatere lokal-
ne skupnosti že veliko nare-
dile na tem področju, a tudi 
sama se strinja, da je treba 
nadaljevati po korakih, saj 
je med drugim treba spre-
meniti razmišljanje, kaj je 
sploh možno narediti.

Temno nebo kot razvojna 
priložnost za Gorenjsko
Regionalna razvojna agencija Gorenjske – BSC Kranj je v sodelovanju s Triglavskim narodnim parkom 
gostila mednarodno srečanje projekta Night Light.

Na predstavitvi zaključkov z dvodnevnih delavnic projekta Night Light in priporočil za 
razvoj temnih območij na Gorenjskem / Foto: Gorazd Kavčič

Suzana P. Kovačič

Tržič – Slavnostna akademi-
ja v počastitev občinskega 
praznika bo v soboto, 9. de-
cembra, ob 19. uri v Kultur-
nem centru Tržič. Prilož-
nost, ko bodo posamezni-
kom in ustanovam, zaslu-
žnim za napredek in pre-
poznavnost občine, podelili 
priznanja Občine Tržič. Na-
ziv častne občanke za dol-
goletno delo na področju 

vzgoje in izobraževanja, pri-
spevek na kulturnem, ume-
tniškem in znanstvenem 
področju ter ohranjanje bo-
gastva slovenskega jezika 
in lokalnih narečij bo pre-
jela Jožefa (Jožica) Koder. 
Plaketo Občine Tržič bos-
ta prejela za aktivno prosto-
voljstvo Matjaž Potočnik in 
Društvo Gorska reševalna 
služba Tržič. Diplome Ob-
čine Tržič pa bodo prejeli di-
rektor podjetja Intec MKD 

Milan Zupančič, turistič-
ni krožek OŠ Križe in Žu-
pnijska karitas Križe. Naziv 
ambasador Občine Tržič za 
aktivno delovanje, neumor-
no ustvarjanje in uspešno 
izvedbo projektov, s čimer 
pomembno prispeva k pro-
mociji šole in s tem h kre-
pitvi prepoznavnosti občine 
Tržič, bo podeljen OŠ Tržič. 
Župan Borut Sajovic bo po-
delil tudi županova prizna-
nja. Kulturni program bodo 

oblikovali Mešani pevski 
zbor Ignacij Hladnik, KUD 
Leyli, Folklorna skupina 
Karavanke, pianist Boštjan 
Golinar in moderatorka 
Mojca Krajnc. Uradno sicer 
občina praznuje 12. decem-
bra, na dan, ko je leta 1492 
trške pravice Tržiču naklo-
nil avstrijski cesar Friderik 
III. Za današnjo podobo Tr-
žiča pa je pomembno deja-
nje izpred devetih desetle-
tij, ko je jugoslovanski kralj 
Aleksander I. Tržiču pode-
lil mestne pravice. Po kra-
ljevem odloku je tako Tr-
žič postal mesto, ki igra pri-
merno vlogo v državnem, 
gospodarskem in kultur-
nem življenju. 

Občina Tržič praznuje
Naziv častne občanke bodo ob občinskem prazniku podelili Jožefi Koder. 
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Z A P O S L I
KOMERCIALISTA  (m/ž)  

za prodajo tehničnih izdelkov po terenu
z višjo ali srednjo izobrazbo ekonomske, komercialne  

ali tehnične smeri, 
izpitom kategorije B, 

znanjem angleškega ali nemškega jezika in 
poznavanjem računalniških programov (Word, Excel, e-pošta)

in

ELEKTRO VZDRŽEVALCA (m/ž) 
s poklicno ali srednjo izobrazbo elektro smeri (elektronik)  
ali drugim tehničnim poklicem in pridobljenimi delovnimi  

izkušnjami v elektro stroki. 

Če izpolnjujete pogoje in si želite zanesljivo zaposlitev v  
urejenem okolju v Železnikih,  svojo ponudbo z dokazili pošljite 

do 24. 12. 2017 na elektronski naslov : vanja.habjan@niko.si.

Za dodatne informacije lahko pokličete na tel. št. 04/51 17 725  
ali 040 756 241, Vanja Habjan.

Aleš Senožetnik

Cerklje – Prvi sneg, ki smo ga 
letos dočakali dokaj zgodaj, 
vabi v gore predvsem gorni-
ke in turne smučarje ter dru-
ge ljubitelje narave. A ob tem 
predstavniki Planinske zve-
ze Slovenije, Gorske reševal-
ne zveze Slovenije (GRZS) 
in Združenja gorskih vodni-
kov Slovenije opozarjajo, da 
se v gore odpravimo le pri-
merno opremljeni in z do-
volj znanja, saj nam oprema 
v nahrbtniku, ki je ne znamo 
uporabljati, ne koristi.

Lavinski trojček je 
obvezna oprema

Po besedah Matjaža Šer-
kezija, inštruktorja GRZS, 
je zaradi novozapadlega sne-
ga snežna odeja v gorah še 
precej mehka. Zaradi moč-
nega vetra pa je nastalo tudi 
precej nevarnih klož, ki so 
najpogostejša oblika snež-
nega plazu. 

Zato je lavinski trojček ob-
vezna oprema, ko se pozimi 
odpravimo v gore. Gre za la-
vinsko žolno, ki grobo dolo-
ča lego ponesrečenca, lavin-
sko sondo za fino določanje 
lege ponesrečenca, ter la-
vinsko lopato za izkopava-
nje. »Če manjka le en ele-
ment lavinskega trojčka, se 
drastično podaljša čas iska-
nja zasutega,« je povedal in-
štruktor GRZS Klemen Vo-
lontar. Dodal je še: »Opre-
ma je zdaj praktično doseg-
ljiva vsakomur, vendar smo 
z nakupom šele na pol poti. 
Kljub kakovostni in napre-
dni opremi za izvajanje ve-
ščin, ki nam v najkrajšem 
času omogočijo najti in iz-
kopati zasutega izpod sne-
ga, pa brez znanja ne gre.«

V visokogorje se pozimi 
nikar ne odpravimo brez 

čelade, cepina in derez. 
Ker se na tržišču pojavlja-
jo različne verižne in gu-
mijaste izpeljanke derez, 
predsednik Združenja Gor-
skih vodnikov Slovenije Mi-
tja Šorn in gorski vodnik 
Miha Habjan opozarja tudi 
na pravilno izbiro opreme: 
»Edina pravilna izbira so 
10- ali 12-zobe gorniške de-
reze. Različne verige in gu-
mijaste izpeljanke so name-
njene hoji v mestu in sredo-
gorju, niso pa primerne za 
resnejše gorske ture.«

V nahrbtnik poleg toplih 
in lahkih oblačil ter hra-
ne in pijače sodijo tudi čel-
na svetilka, komplet opre-
me za prvo pomoč in t. i. 
astronavtska folija. »Gre za 
aluminijasto folijo, v kate-
ro lahko zavijemo pones-
rečenca in tako ohranimo 
njegovo telesno tempera-
turo. Če ne drugega pa pri-
de prav, da se v mokrem bi-
vaku usedemo nanjo,« raz-
laga Matjaž Šerkezi.

Uporabe opreme se lahko 
naučimo na tečajih

Za varnejšo pot v gore tako 
GRZS kot Planinska zveza 
Slovenije organizirata več 
tečajev, kjer lahko pridobi-
mo potrebno znanje in teh-
nike hoje v gore s cepinom 
in derezami. Z včlanitvijo v 
kakšnega od številnih pla-
ninskih društev in klubov se 
poleg popustov in zavarova-
nja, ki ga prinaša članstvo v 
planinski zvezi, lahko prik-
ljučimo tudi kakšni od orga-
niziranih skupin. Kot pravi 
generalni sekretar PZS Ma-
tej Planko, je namreč med 
posredovanji gorskih reše-
valcev zelo malo dogodkov 
na organiziranih planinskih 
aktivnostih.

S statistiko se sicer ne mo-
remo pohvaliti, pravi pred-
sednik GRZS Igor Potočnik. 
Letos je GRZS izpeljala že 
481 reševalnih akcij, lani pa 
v celem letu 483. Vendarle 
je bilo smrtnih žrtev tretjino 

manj kot lani, 26. Največ ne-
sreč je bilo na območju tri-
glavskega pogorja in Kam-
niško-Savinjskih Alp, v dveh 
tretjinah primerov pa so gor-
ski reševalci reševali domače 
obiskovalce gora. Kot pravi 
Potočnik, največ nesrečam 
še vedno botruje zdrs, dru-
gi vzrok po številu nesreč je 
nepoznavanje terena, sledi-
jo telesna in duševna neprip-
ravljenost ter težave med po-
letom z jadralnim padalom.

Gorski reševalci pa preje-
majo tudi neupravičene kli-
ce, kar se Potočniku zdi ne-
zaslišano. Bodisi je posame-
zniku zmanjkalo vode bo-
disi klica ni znal pojasniti, 
čeprav je bil na dobro ozna-
čeni in opremljeni planin-
ski poti in brez poškodb. »V 
naše hribe zahajajo ljudje, ki 
tja ne sodijo,« pravi predse-
dnik GRZS, ki ob tem opo-
zarja tudi starše, naj otrok 
ne silijo v visokogorje, če si 
tja ne želijo in niso ustrezno 
pripravljeni.

Tudi z znanjem v gore
Za varno obiskovanje gora pozimi ustrezna oprema ni dovolj. Moramo jo znati tudi uporabljati, so si 
enotni strokovnjaki ob začetku zimske sezone.

V gore se nikar ne odpravimo brez primerne opreme in znanja, opozarjajo gorski 
inštruktorji. Na fotografiji sta Mitja Šorn in Miha Habjan.

Suzana P. Kovačič

Naklo – Proračun za Obči-
no Naklo v letu 2018 predvi-
deva prihodke v višini dob-
rih pet milijona evrov in od-
hodke v višini slabih 6,8 mi-
lijona evrov. Glede na pred-
videno realizacijo proračuna 
za letošnje leto pri občinski 
upravi ocenjujejo, da bo ko-
nec leta predvideni presežek 
v višini približno 1,8 milijo-
na evrov, ki ga bodo prene-
sli v proračun leta 2018. Med 

večjimi načrtovanimi inve-
sticijami so v Naklem širi-
tev doma starejših občanov, 
nakup drsališča in dokonča-
nje športnega parka ob no-
vem krožišču, obnova Glav-
ne ceste, nadgradnja večna-
menskega objekta za potre-
be knjižnice, v Podbrezjah 
pa začetek gradnje sekun-
darne kanalizacije. Župan 
Marko Mravlja je povedal, da 
bodo pokrito drsališče pred-
vidoma odprli sredi januar-
ja, za obnovo Glavne ceste 

od Bolera in mimo OŠ Nak-
lo skozi naselje Pivka do kro-
žišča z obnovo kanalizacije, 
vodovoda, umestitvijo ploč-
nika pa je pogodba za izved-
bo del prve faze že podpisa-
na, gradnja se bo začela ta-
koj spomladi. Potrebo po ši-
ritvi doma starejših sta že 
večkrat izpostavila tudi sve-
tnika Zdravko Cankar in 
Ivan Meglič. Slednji je na 
seji predlagal, naj se poveča-
jo proračunska sredstva v ta 
namen in se zgradi še druga 

etaža v domu, s čimer bi na-
mesto načrtovanih petnajst 
dodatnih postelj pridobili 
trideset postelj. V proračunu 
pri postavki obnove cest pa 
Meglič pogreša natančnejšo 
obrazložitev, na katerih od-
sekih in kaj se bo delalo. Sve-
tniki so podprli predlog prip-
ravljavca proračuna, da se 
več denarja nameni krajevni 
knjižnici v Naklem, Meglič 
meni, da bi lahko bolj pod-
prli tudi dejavnost kulturnih 
in športnih društev.

Proračun skozi prvo sito
Nakljanski občinski svetniki so na novembrski seji sprejeli osnutek občinskega proračuna za prihodnje 
leto. Med pomembnejšimi investicijami je tudi širitev doma starejših občanov v Naklem.

Marjana Ahačič

Radovljica – Danes zvečer 
bodo v Radovljici pripravi-
li slovesnost ob občinskem 
prazniku. Osrednja proslava 
se bo začela ob 20. uri v Lin-
hartovi dvorani, ko bo župan 
Ciril Globočnik izročil pri-
znanja občinskim nagrajen-
kam in nagrajencem. Pre-
jemniki plaket Antona To-
maža Linharta so letos Me-
šani pevski zbor Anton To-
maž Linhart, slikar Nikolaj 
Mašukov ter Andrej Potoč-
nik iz KUD Podnart. Preje-
mniki pečatov Občine Rado-
vljica so fotograf Žarko Pe-
trovič, harmonikar Tomaž 
Cilenšek in Martin Kočevar, 
župnik iz Kamne Gorice. 
Medalje Občine Radovljica 
pa bodo prejeli zgodovinar-
ka Saša Florjančič, vsestran-
ski kulturni delavec iz Kro-
pe Anže Habjan ter Mladin-
ski pevski zbor Navdih. V 
kulturnem sporedu prosla-
ve bodo nastopili MePZ 
A. T. Linhart Radovljica, 

Harmonikarski orkester 
Glasbene šole Radovlji-
ca, dramska igralka Manca 
Ogorevc in otroška dramska 
skupina Čoftica KD Kropa. 
Muzeji radovljiške občine 
ob prazniku danes ob 17. uri 
v Graščini pripravljajo pre-
davanje dr. Vladimirja Si-
miča z naslovom Linhartovi 
slovenski komediji kot prav-
no-zgodovinski vir. Tradici-
onalna podoknica Linhartu, 
sprehod z Zborom A. T. Lin-
hart Radovljica, bo letos v ne-
deljo, 10. decembra; začel se 
bo ob 17. uri pri spomeniku 
Josipini Hočevar. Že včeraj 
pa so v galeriji Avla v občin-
ski stavbi odprli razstavo av-
torskih del Alojza Zormana 
- Fojža, prejemnika Linhar-
tove plakete leta 2016. Ra-
dovljičani 11. decembra, na 
obletnico rojstva rojaka An-
tona Tomaža Linharta, pra-
znujejo drugi občinski pra-
znik. Na prvem se avgusta 
spomnijo ustanovitve Can-
karjevega bataljona na Vo-
diški planini.

Občinski praznik 
v Radovljici

www.jelovica-hise.si/zaposlitev.html

K sodelovanju vabimo 
VODJO GRADBIŠČA 

Za več informacij obiščite 
pokličite na 04 5113 136 
ali spodnjo povezavo.
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Kotel na polena

Fröling S3 Turbo 20 kW

+ hranilnik toplote 1800l z izolacijo

+ montaža in prvi zagon kotla

 

= 8.350,00 EUR  

več kot 3.500 zadovoljnih  
uporabnikov v SlovenijiAKCIJA

36 plačil po

99 EUR
ŽE ZA

*podrobnosti na www.biomasa.si 041 383 383   www.biomasa.si
KOTLI NA POLENA, SEKANCE in PELETE

- do 5.000,00 EUR subvencije  

Eko sklada (do porabe sredstev)

Danica Zavrl Žlebir

Šenčur – Občinski svet v Šen-
čurju je na novembrski seji 
že dobil v prvo branje osnu-
tek proračuna za leto 2018. 
Predvidevajo za deset milijo-
nov evrov proračunskih od-
hodkov, med katerimi je kar 
60 odstotkov namenjenih 
naložbam. Največja je grad-
nja čistilne naprave v Trbo-
jah in v južnem delu občine 
tudi kanalizacija. Ta inve-
sticija je tudi razlog, zaradi 
katerega se bo Občina Šen-
čur po več letih brez vsakega 
dolga najverjetneje zadolži-
la. Predviden je dolg v višini 
1,9 milijona evrov. 

To se še ne bo zgodilo 1. ja-
nuarja 2018, saj prenos iz le-
tošnjega proračunskega leta 
omogoča normalen vstop v 
novo, poleg tega načrtujejo 
tudi več prodaj zemljišč, ki 
bodo okrepile občinsko bla-
gajno, so z občinske uprave 

pojasnili svetnikom. Te je na-
mreč skrbelo, ali bo zadolže-
vanje, ki naj bi se razpotegni-
lo kar za desetletje, zadržalo 
kake druge investicije v tem 
obdobju. Kot je povedal žu-
pan Ciril Kozjek, imajo pred-
pisano kvoto, do katere se 
lahko zadolžijo, lahko pa se 
bodo tudi za manjši znesek 
ali pa naposled sploh ne. To 
je namreč odvisno tudi od na-
daljnjih dogodkov. Vsekakor 
se bodo potegovali za evrop-
ski denar, ali ga bodo tudi do-
bili, pa je odvisno od tega, ali 
bo uspel dogovor s sosednjo 
občino glede dodatnih pri-
ključitev na čistilno napravo 
iz dveh naselij kranjske obči-
ne in od uvrstitve projekta v 
načrt razvojnih programov. 
Naložba na jugu občine pa je 
potrebna, saj si prizadevajo, 
da bi izenačili standard obča-
nov v vseh naseljih.   

Severni del občine je 
komunalno že urejen, 

svetnico Tatjano Perčič pa 
je ob tem zanimalo, kdaj bo 
dokončno urejena cesta na 
Olševku, saj v proračunu ni 
zasledila denarja za ta na-
men. Dobila je odgovor, da 
na tem območju še vedno 
niso končani sodni postop-
ki in tudi ne pričakujejo, da 
bi bili pravnomočni v letu 
2018. Le upajo lahko, da 
bodo sodni mlini čim prej 
zmleli. Zanimiva je bila po-
buda svetnika Saša Gašper-
lina, ki je predlagal, naj se 
v proračunu znižajo postav-
ke za kulturo in se poveča-
jo pri športu. Za slednjega je 
denarja premalo, da bi lah-
ko izpeljali vse programe, 
medtem pa sredstva za kul-
turo že več let zapored niso 
bila porabljena, je rošado 
utemeljil svetnik. Mladi za 
Šenčur so predlagali, naj se 
poveča postavka za mlade, 
na kar sta se odzvala nek-
danja aktivna člana Mladih 

Aleš Perič Močnik in Simon 
Kuhar, ki sta menila, da pro-
grami mladih danes vsebin-
sko šepajo in naj svoje zah-
teve po povečanju proračun-
skega denarja utemeljijo z 
argumenti. Valerija Graši-
ča pa je zanimalo, kakšni so 
načrti v zvezi s kolesarski-
mi stezami. Občina Šenčur 
je vključena v sistem go-
renjske kolesarske mreže, 
za ureditev kolesarskih stez 
se bodo potegovali skupaj z 
Občino Cerklje (morda tudi 
Preddvor), kolesarske ste-
ze bodo urejali tudi ob grad-
nji kanalizacije in obnovi 
cest v južnem delu občine, 
kolesarska steza je predvi-
dena tudi ob rekonstrukci-
ji regionalne ceste Šenčur–
Kranj. V središču občine pa 
je predvidena gradnja kole-
sarnic, ki je tudi ena od za-
vez trajnostne mobilnosti iz 
letos sprejete celostne pro-
metne strategije.

Morda se bodo zadolžili 
Potem ko je bila Občina Šenčur dolgo brez dolga, v proračunskem letu 2018 predvidevajo, da se bodo 
zadolžili. Denar namreč potrebujejo za največji naložbeni projekt, gradnjo čistilne naprave v Trbojah in 
kanalizacije na južnem delu občine.

Mateja Rant

Kranj – V Šolskem cen-
tru Kranj so pretekli teden 
pripravili že tradicional-
ni dan odprtih vrat. Dopol-
dne so se v okviru karierne-
ga dneva dijakom predsta-

vile fakultete predvsem teh-
niških smeri, popoldne pa 
so na Robotkovem dnevu 
za učence organizirali raz-
lične delavnice. »Na študij-
ski tržnici v avli šole so ime-
li dijaki priložnost spozna-
ti 21 fakultet in visokih šol, 
pet fakultet je za gimnazij-
ce pripravilo tudi predava-
nja po predavalnicah,« je 
razložila koordinatorka ka-
riernega dneva Mirjana Er-
lah Košnik. Pojasnila je, da 
tako lahko dijaki pred vpi-
som zberejo informacije o 

posameznih fakultetah ter 
se spoznajo s profesorji in 
študenti. Na ta način jim 
poskušajo olajšati odloči-
tev, katere fakultete bodo 
obiskali ob informativnih 
dnevih. Na karierni dan po-
vabijo tudi delodajalce, čla-

ne združenja Konektor. V 
okviru Robotkovega dneva 
pa so se učenci, ki jih zani-
majo tehniški poklici, lahko 
seznanili s poklicnimi pro-
grami, za katere izobražuje-
jo v Šolskem centru Kranj. 
Obiskovalci so si ves dan 
lahko ogledali tudi električ-
ni avto, ki so ga v okviru ak-
tivnosti projekta E-Avto-
Mladi ustvarjali tudi njiho-
vi dijaki in mentorji v sode-
lovanju z Alpe Adria Green, 
Inštitutom Metron in Inšti-
tutom Jožefa Stefana.

Promocija 
tehniških poklicev
Na dnevu odprtih vrat v Šolskem centru Kranj so 
pripravili predstavitev študija na fakultetah, na 
katere se najpogosteje vpisujejo njihovi dijaki.

Fakultete so svoje programe dijakom predstavile v okviru 
kariernega sejma v šolski avli. / Foto: Tina Dokl

Aleš Senožetnik

Cerklje – Primarni kanali-
zacijski vod v Šmartnem in 
Glinjah je zgrajen nekva-
litetno, trdi eden od kraja-
nov v pismu občinski upra-
vi Občine Cerklje in nekate-
rim svetnikom. Kot piše, so 
lani kanalizacijske cevi očis-
tili kamenja in peska. »Letos 
pa so se začeli ''lepiti'' sti-
ki na vseh ceveh, ker da so 
vsi spoji netesni in zadeva 
pušča, obenem pa v kanali-
zacijo vdira podtalnica. Le-
pljenje in prevažanje fekal-
nih voda s cisternami ''gor 
in dol'' še poteka in bo oči-
tno še nekaj časa,« je neza-
dovoljen občan.

Da so bila dela izvede-
na nekvalitetno, se stri-
nja tudi župan Franc Če-
bulj, ki pravi, da na občin-
ski upravi nikakor ne sto-
jijo križem rok. »Pritiska-
mo na izvajalca, Gorenjsko 

gradbeno družbo, da zade-
vo čim prej uredi. Zaveda-
mo se odgovornosti in na-
redili bomo vse, da bodo te 
anomalije odpravljene,« od-
govarja Čebulj, ki dodaja, da 
so v tem primeru uveljavlja-
li tudi bančno garancijo. Kri-
tičen pa je tudi do izvajalca 
del. »Isto podjetje lahko dela 
opravi zelo kvalitetno, lahko 
pa tudi zelo slabo, odvisno 
od tega, kdo je vodja grad-
bišča,« je povedal na zadnji 
seji občinskega sveta.

Na očitke o »lepljenju« 
spojev pa odgovarja, da je od 
izvajalca sam zahteval varje-
nje vseh spojev cevi, ne glede 
na to, ali puščajo ali ne. More-
bitni vdori vode pa ga bolj kot 
na primarnem vodu skrbi-
jo ob priklopih na stanovanj-
ske in druge objekte, če ti ne 
bi bili izvedeni pravilno. Zato 
bo od komunalnega podjetja 
zahteval tudi poostren nad-
zor v teh primerih.

Težave s kanalizacijo
Kanalizacija skozi Glinje in Šmartno je zgrajena 
nekvalitetno, meni občan.

Tržič – Občinski svetniki so na novembrski seji podali mne-
nje k imenovanju ravnateljice Vrtca Tržič. Med tremi kandi-
datkami, ki so svetnikom predstavile svoj program, je največ 
njihovih glasov prejela Tatjana Blaži, sedanja vršilka dolžnosti 
direktorice Vrtca Tržič. Blažijeva je že pred tem dobila večinsko 
podporo na vzgojiteljskem zboru, 43 glasov od 65 oddanih, 
prav tako tudi Sveta staršev Vrtca Tržič. Svet zavoda Vrtca Tržič 
je soglasno podprl njeno imenovanje za ravnateljico. Zadnje 
soglasje, ki ga še potrebuje, je s strani pristojnega ministrstva. 

Tatjana Blaži dobila največ glasov

Kranj – OMV Slovenija od petka, 1. decembra, dalje ponuja na 
petnajstih bencinskih servisih ob slovenskem cestnem križu dve 
vrsti dizelskega goriva – poleg običajnega še zimski dizel, ki za-
gotavlja delovanje motorja tudi pri minus štiridesetih stopinjah 
Celzija. Na Gorenjskem ga točijo na obeh bencinskih servisih 
v Radovljici. Zimski dizel je zasnovala inovacijska skupina v 
Avstriji, proizvajajo pa ga le v OMV-jevi rafineriji Schwechat, 
ki je ena največjih in najsodobnejših v Evropi in od koder ga 
neposredno vozijo tudi na bencinske servise v Sloveniji.  

OMV z dvema vrstama dizelskega goriva
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Ko gre za dinozavre, niso radovedni zgolj otroci, ti gi-
gantski pradavni plazilci navdušijo tudi odrasle. Spodbu-
jajo domišljijo in nas vabijo na pustolovsko zgodovinsko 
potovanje. Dinozavrska pustolovščina v celovškem Mini-
mundusu bo s številnimi zanimivostmi in igrami zagotovo 
všeč prav vsem!

Pradavni giganti v naravni velikosti
Notranji prostori Minimundusa se pozimi spremenijo v 
svet dinozavrov. Nekateri največji eksponati so tako veliki, 
da so morali ostati zunaj, kajti vsi dinozavri se predstavljajo 
v naravni velikosti.  

Gigantski in mogočni dinozavri vas bodo navdušili
Ogledati si je možno različne vrste dinozavrov, npr. gigants-
ke rastlinojedce pa tudi strašanske mesojedce, kot sta npr. 
tiranozaver rex in alozaver, ter njihove mladiče. V čudovitem 
svetu dinozavrov s številnimi mogočnimi modeli bodo na 

Prvega decembra so v Minimundusu odprli čudovit dinozavrski svet in tako se pustolovsko potovanje, primerno za vse 
družinske člane, lahko začne. Ta zanimiva razstava daje zabaven vpogled v zgodovino in razvoj zemlje. 

Čudovit dinozavrski svet pri Minimundusu

Foto: (c) Daniel Kattnig Foto: (c) Daniel Kattnig

Foto: (c) Minimundus

Minimundus
mali svet ob Vrbskem jezeru

A-9020 Klagenfurt am Wörthersee/
Celovec ob Vrbskem jezeru

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

e-pošta: info@minimundus.at
www.minimundus.at

svoj račun prišli tudi tisti, ki iščejo čisto poseben motiv za 
nepozaben posnetek. 

Otroška dinozavrska delavnica
V tem čudovitem dinozavrskem svetu pa je poskrbljeno tudi 
za zabavo. Ob veselih dinozavrskih igrah se bodo nasmejali 
prav vsi družinski člani, v otroški dinozavrski delavnici pa se 
bodo najmlajši pustolovci lahko poskusili tudi kot arheologi 
in iskali skrivnostne zaklade, relikte in fosile iz pradavnosti. 

4D-kino z novim filmom – 
cena za ogled je všteta v vstopnico!
Filmska novost v 4D-kinu popelje obiskovalce v dobo gi-
gantov iz davne preteklosti. Ob gledanju filma občutimo, 
kot da dinozavri resnično živijo in nas obdajajo. Na koncu 
obiska pa lahko pri „drevesu znanja“ preverimo še lastno 
poznavanje dinozavrov.
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Vilma Stanovnik

Kranj – Mednarodno društvo 
za varstvo okolja in narave 
Alpe Adria Green (AAG) je 
na vrhovno državno tožil-
stvo podalo kazensko ovad-
bo zoper Agencijo Republi-
ke Slovenije za okolje (Arso) 
oziroma zoper odgovorne 
osebe, ki niso spoštovale 
sodbe upravnega sodišča iz 
junija lani in s tem povzroči-
le povečevanje okoljske ško-
de na področju industrijske 
cone Laze pri Stražišču.

Kazenska ovadba

 Kot so sporočili iz Alpe 
Adria Green, je društvo ka-
zensko ovadbo podalo 1. 
decembra, in sicer zaradi 
suma zlorabe uradnega po-
ložaja in uradnih pravic ter 
nevestnega dela v službi. 

Društvo je namreč 20. no-
vembra 2015 na upravno so-
dišče podalo tožbo proti mi-
nistrstvu za okolje in prostor, 

ker je zavrnilo njihovo pritož-
bo zoper sklep o ustavitvi po-
stopka, ki ga je izdal Arso 
z obrazložitvijo, da nasta-
le škode v Industrijski coni 
Laze, v kateri deluje 25 go-
spodarskih subjektov, ni mo-
goče vzročno povezati s posa-
meznim povzročiteljem.

Upravno sodišče je junija 
lani razsodilo v prid društva 
in odpravilo sklep Arsa iz ju-
lija 2015. Tako je upravno so-
dišče zadevo vrnilo na Arso 
v vnovični postopek in mu 
dalo navodila glede ugotav-
ljanja vzročne zveze med 
okoljsko škodo in dejavno-
stjo povzročiteljev ter ga 
opozorilo, da v zvezi s škodo 
na vodah in okoljsko škodo, 
povzročeno tlom, v obravna-
vani zadevi dejansko stanje 
ni bilo ugotovljeno.

»Čeprav je bila sodba izda-
na že junija lani, pa Arso vse 
do danes ni začel uresniče-
vati sklepa sodišča,« opozar-
jajo v AAG in dodajajo, da je 
agencija s tem kršila zakon 

o upravnem sporu. Zato je 
društvo oktobra na mini-
strico za okolje in prostor in 
prostor, predsednika vlade, 
vlado, državni zbor in varu-
hinjo človekovih pravic pos-
lalo odprto pismo z zahtevo, 
naj ukrepajo pri zavlačeva-
nju začetka postopka ugotav-
ljanja nastanka okoljske ško-
de na območju Industrijske 
cone Laze, ki bi ga moral iz-
vesti Arso po uradni dolžnos-
ti, vendar se temu izogiba.

Ministrstvo in generalni 
sekretariat vlade sta se na 

pismo odzvala in pozvala 
Arso, naj pojasni, zakaj od-
ločba ni bila pravočasno iz-
dana. Vendar v društvu od-
govorov Arsa do oddaje 
ovadbe niso prejeli.

Obtožbe zavračajo

Kot v odgovoru za naš ča-
sopis pravijo na Arsu, so na-
vedbe AAG glede neuresni-
čevanja sodbe upravnega so-
dišča neresnične. Pojasnju-
jejo tudi, da je postopek ugo-
tavljanja okoljske škode na 
območju Industrijske cone 
Laze zahteven. »Na obmo-
čju IC Laze delujejo števil-
ne gospodarske družbe. Ves 
čas potekajo aktivnosti, in si-
cer poizvedovanja na pristoj-
ni inšpektorat glede more-
bitnih nepravilnosti pri rav-
nanju gospodarskih družb, 
ki delujejo na omenjenem 
območju, poizvedovanja na 
Mestni občini Kranj o aktiv-
nostih glede izgradnje kana-
lizacijskega omrežja kakor 

tudi aktivnosti naslovnega 
organa v zvezi z vzorčenjem 
in analiziranjem vzorcev s 
prizadetega območja,« pra-
vijo na Arsu in dodajajo, da 
so po prejemu sodbe opravi-
li več aktivnosti. Tako je bila 
štirikrat opravljena poizved-
ba na Inšpektorat RS za oko-
lje in prostor, poslan je bil 
poziv Mestni občini Kranj, 
prav tako pa je bil opravljen 
odvzem vzorcev voda in ze-
mljine iz območja nad Indu-
strijsko cono Laze in pod njo. 

»Trenutno se na terenu 
ugotavlja morebitno okolj-
sko škodo, povzročeno vo-
dam in tlom (odvzem vzor-
cev, vzorčenje itd.). Po pri-
dobitvi poročila o odvze-
tih vzorcih iz območja nad 
Industrijsko cono Laze in 
pod njo (analiza vzorcev tra-
ja približno 14 dni), bo Arso 
nadaljeval z aktivnostmi gle-
de ugotavljanja povzročene 
okoljske škode na prizade-
tem območju,« še pojasnju-
jejo. 

V Lazah ne vidijo napredka
Kot ugotavljajo pri Alpe Adria Green, zaposleni na Agenciji Republike Slovenije za okolje v primeru Industrijske cone Laze ne 
izpolnjujejo svojih obveznosti, zato so proti njim podali kazensko ovadbo. Na Arsu obtožbe zavračajo.

Na Arsu pravijo, da so po 
prejemu sodbe opravili 
več aktivnosti. Tako je 
bila štirikrat opravljena 
poizvedba na inšpektorat 
za okolje in prostor, 
poslan je bil poziv Mestni 
občini Kranj, opravljen 
pa je bil tudi odvzem 
vzorcev voda in zemljine.

Domžale – Občina Domžale 
je prisluhnila sedmim šolam 
vožnje, ki delujejo na obmo-
čju občine in v bližnji okolici, 
in pristopila k ureditvi poligo-
na varne vožnje. Površine za 
centrom Ten-ten v Domža-
lah, ki so jih v ta namen upo-
rabljali doslej, namreč niso 
več zadostne, zato je občina 
pripravila potrebne načrte za 
ureditev poligona na občin-
skem zemljišču za trgovskim 
centrom v Zgornjih Jaršah. 
Kot je povedal župan, čakajo 
še nekaj soglasij in gradbeno 
dovoljenje, poligon pa naj bi 
predvidoma zaživel po no-
vem letu, tako da se mladim 
voznikom ne bo več treba 
voziti na Vransko, v Kranj ali 
na Vrhniko.

Uredili bodo poligon 
varne vožnje

Kranj – Zavod za turizem in 
kulturo Kranj danes prireja 
drugi Kranjski turistični fo-
rum. Dopoldanski del, ki po-
teka v Gorenjskem muzeju, 
je namenjen ponudnikom 
namestitev, popoldanski, 
osrednji del v dvorani Mestni 
knjižnici Kranj pa vsem turi-
stičnim deležnikom v Kranju 
in okolici.

V Kranju danes 
turistični forum
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Oba projekta sta omenje-
ni krajevni skupnosti uvrsti-
li na prvo mesto želja v tem 
mandatu. Z njima pa sledi-
jo tudi ciljem, zapisanim v 
Celostni prometni strate-
giji Občine Medvode. Oba 
projekta sta v celoti financi-
rana iz občinskega proraču-
na, obema pa je skupno tudi 

to, da sta bila zaključena kas-
neje, kot je bilo predvideno. 
V Sori je bil stari most neu-
strezne širine in ni omogo-
čal normalnega srečevanja 
dveh vozil, zato so najprej za 
potrebe obvoza uredili nado-
mestnega, nato pa na mes-
tu prejšnjega zgradili nove-
ga, širšega. Zgradili so tudi 
nov pločnik in tako poveza-
ni naselji Rakovnik in Sora, 
kar omogoča varno šolsko 
in sprehajalno pot. Zgraje-
na je bila tudi manjkajoča 
javna razsvetljava. Vrednost 

investicije je okrog dvesto ti-
soč evrov.

V Medvodah je občina le-
tos zaključila drugo in tre-
tjo fazo obnove Medvoške 
ceste in s tem zaključili pro-
jekt, ki se je s prvo fazo začel 
v letu 2014. Cesto so rekon-
struirali od podvoza z držav-
no cesto do obračališča Lju-
bljanskega potniškega pro-
meta. Cestišče je bilo prej 

precej dotrajano, površine 
za pešce pa preobremenje-
ne, saj predstavljajo poveza-
vo velikega števila občanov 
s centrom mesta. V sklopu 
del so bile obnovljene vozišč-
ne konstrukcije, uredilo se je 
odvodnjavanje cestišča, na 
novo so se uredile in razširi-
le površine za pešce, skupaj 
z javno razsvetljavo, postaja-
lišči avtobusnega prometa in 
obstoječa križišča. Postavlje-
na je bila tudi nova urbana 
oprema. Vrednost investicije 
je okrog 230 tisoč evrov.

Nov most, 
obnovljena cesta
31. stran

Župan Nejc Smole (levo) je s predsednikom KS Medvode 
center Brankom Fišerjem s prižigom iskrice uradno odprl 
prenovljeno Medvoško cesto.

Jasna Paladin

Godič – Inšpektorat za oko-
lje in prostor, ki v Eko resor-
tu pod Veliko planino v Go-
diču pri Kamniku še vedno 
vodi postopke za odstrani-
tev sedemnajstih tipskih le-
senih hišk, ki nimajo grad-
benega dovoljenja, devet 
manjših lesenih objektov in 
toplar, v katerem se odvija 
poslovna in gostinska dejav-
nost, bo imel – kot kaže – v 
tem turističnem kompleksu 
ob Kamniški Bistrici, ki sicer 
odlično posluje in je med tu-
risti zelo priljubljeno, še ve-
liko dela.

Po tem, ko lastnik eko re-
sorta Matjaž Zorman že vrsto 
mesecev večinoma uspešno 
dokazuje, da gre za mobil-
ne objekte in da ima vsa do-
voljenja, ki jih potrebuje, po-
dal pa je tudi vlogo za spre-
membo prostorskih načrtov, 
se je na seznamu domnevno 
črnih gradenj v njegovi las-
ti znašla tudi osemnajst me-
trov visoka in 150 ton težka 
lovska opazovalnica, ki so jo 
pred očmi javnosti pred dne-
vi postavili sredi eko resorta. 
Izkazalo se je namreč, da ne 
gre za lovsko opazovalnico, 
ampak razgledni stolp, ki sto-
ji na temeljih, zaradi česar bi 
potreboval gradbeno dovolje-
nje, ki pa ga na zemljišču, ki 
je opredeljeno kot prvovrstna 

kmetijska površina, ne bi 
mogel dobiti niti zanj ni za-
prosil.

Matjaž Zorman vztraja, 
da gre za mobilni objekt, o 
čemer so se lahko prepriča-
li številni, ki so prisostvovali 
njegovi postavitvi, in da je na 
betonske temelje zgolj pos-
tavljen in ga je zato kadarkoli 
mogoče prestaviti, prav tako 

naj bi dobil potrebno soglas-
je Zavoda za gozdove Slove-
nije, a prav tu so to njego-
vo trditev zanikali. »Druž-
ba Palmieru, ki je postavi-
la največjo lovsko opazoval-
nico na svetu, je zlorabila 
naše soglasje. Zaprosila je 
namreč za soglasje za malo 
večjo klasično leseno lovsko 
prežo, zgradila pa razgledni 

stolp. Za postavitev tako veli-
kega stolpa z betonskimi te-
melji bi vlagatelj potreboval 
gradbeno dovoljenje,« pra-
vi vodja ljubljanske območ-
ne enote Zavoda za gozdove 
Slovenije Viktor Miklavčič.

Kaj bo ob svojem obisku 
ugotovila okoljska inšpek-
cija, bo znano v prihodnjih 
dneh.

Opazovalnica brez dovoljenja
Kot kaže, tudi lovska opazovalnica velikanka, kot so svojo najnovejšo pridobitev, s katero naj bi se 
vpisali v Guinnessovo knjigo rekordov, poimenovali v Eko resortu pod Veliko planino, nima vseh 
potrebnih dovoljenj.

Ali je najnovejša pridobitev v Eko resortu pod Veliko planino lovska opazovalnica ali 
razgledni stolp, za katerega bi bilo potrebno gradbeno dovoljenje, bodo ugotavljali 
inšpektorji.

Medvode – Medvoški občinski svetniki so na seji pretekli teden 
dali soglasje k predčasni razrešitvi Gorazda Renka z mesta 
direktorja Javnega zavoda Sotočje Medvode, na katerega je 
bil imenovan oktobra lani. Direktorja imenuje in razrešuje 
svet Javnega zavoda Sotočje s soglasjem občine kot ustano-
viteljice. Svet zavoda je ugotovil, da so za njegovo razrešitev 
izpolnjeni vsi pogoji, ter se odločil, da direktorja predčasno 
razreši. Očitajo mu, da pri svojem delu ni ravnal po predpisih 
in splošnih aktih zavoda in neutemeljeno ni izvrševal sklepov 
organov zavoda in je ravnal v nasprotju z njimi. Svetniki so 
za v. d. direktorja na isti seji dali soglasje Škofjeločanu Alešu 
Kalanu, in sicer do imenovanja direktorja, a največ za eno leto.  

Predčasna razrešitev direktorja

Domžale – Garažna hiša, ki jo je Občina Domžale s pomočjo 
evropskega denarja (prejeli so 1,5 milijona evrov) postavila v 
središču mesta, je bolj kot ne prazna, zato si na občini pri-
zadevajo spremeniti režim parkiranja. Najem parkirišča zdaj 
namreč ni mogoč, saj gre le za t. i. sistem parkiraj in se pe-
lji. »Garažna hiša je bila zgrajena s predpostavko, da bodo 
uporabniki z enotno vozovnico parkirali ter se nato vozili z 
avtobusom, vlakom ali LPP. Parkiranje se je nekako še prijelo, 
a nihče se nato ne pelje naprej z javnim prevozom. Neuspe-
šni so bili tudi zadnji pogovori z ministrstvom, da bi proga 
LPP pripeljala do Domžal, saj ima na tem območju koncesijo 
Kam-bus. Garažna hiša preprosto ni zaživela in prav nič ne 
moremo storiti,« je priznal domžalski župan Toni Dragar. 
Zaradi evropskega denarja se mora občina dogovorjenega 
režima držati pet let, torej še dve leti, nato pa bodo parkirni 
režim spremenili in omogočili mesečne najemnine parkirišč 
(teh je v garažni hiši okoli dvesto) tudi okoliškim prebivalcem.

Garažna hiša sameva
Čarobni prazniki s Skupino Pošta Slovenije

Ste že preizkusili  
PS Paketomat?

Za priročno, hitro in diskretno dostavo ob vašem 
naslednjem nakupu v katerikoli spletni trgovini 
uporabite PS Paketomat! Če spletni trgovec ne 
ponuja možnosti dostave v PS Paketomat, si to 
zagotovite sami. Izberite Pošto Slovenije za dosta-
vo svojega paketa, za naslov izpišite lokacijo vam 
najbližjega paketomata, dodajte mobilno številko 
in prevzemite paket. Pakete lahko prevzamete  
ali oddajate na 24 lokacijah, 24 ur na dan, 7 dni v 
tednu. Več informacij na www.pspaketomat.si.

Čas obdarovanja je spet pred vrati.  
V zraku je že čutiti vznemirljivo pričakovanje praznikov. Najti pravo darilo ni lahka 
naloga, vendar ko ga najdemo, vemo, da bo trenutek, ko ga bomo podarili, poln 
veselja. Vabimo vas, da obiščete poštne poslovalnice, kjer vas že čaka bogata  
ponudba božično-novoletnih voščilnic in razglednic, darilc za vaše najdražje 
in izdelkov za praznično okrasitev vašega doma. Preverite tudi aktualno ponudbo 
v spletni trgovini www.mojpaket.si, kjer boste  našli vse od kakovostnih igrač 
za otroke do izdelkov bele tehnike, računalnikov ter izdelkov za vaš dom. Nudijo 
vam nakup na daljavo, vključno z dostavo naročenega blaga na želeni naslov. 
Aktualno ponudbo izdelkov, ki jih lahko naročite tudi na poštnem okencu, si 
oglejte tudi v Prodajnem katalogu, ki ga v začetku meseca prejmete na dom.

Ogrejte srca vaših najdražjih  
z lepo mislijo in željo. 
Zapišite jo na voščilnico, na Pošti Slovenije pa bodo poskrbeli, da bo prispela v 
prave roke. Tudi letos lahko izberete poštne znamke z božičnimi in novoletnimi 
motivi. Na vseh poštah so na voljo tudi zvežčki z 12 samolepilnimi znamkami,  
za naslovnike v Sloveniji z oznako A (za voščilnice) ali B (za razglednice) in za  
naslovnike v tujini z oznako C (za voščilnice in razglednice). 

Zaradi povečanega prometa v decembru Pošta Slovenije priporoča pravočasno oddajo božično-novoletnih razglednic 
in voščilnic – za naslovnike v tujini do 8. decembra, za naslovnike v Sloveniji pa do 19. decembra 2017.  
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Ljudska univerza Kranj
Cesta Staneta Žagarja 1

4000 Kranj
T: 04/280 48 00

S: www.luniverza.si
E: info@luniverza.si

Kupon izrežite in ga predložite na LU Kranj.

10% 
popust na 12-urno 
delavnico japonskega 
liftinga

KUPON VELJA SAMO ZA  
NAROČNIKE DO 15. 1. 2018.

Avtohiša Real, d. o. o., 
PE Remont Kranj, Ljubljanska 22, Kranj

T: 04 20 15 220
www.remont-kranj.si 

Ugodnost velja za vse storitve nad 60 EUR, opravljene v PE Remont 
Kranj. Kupon izrežite in ga predložite prodajalcu v avtohiši.

5 l vitrexa 
Pri katerikoli opravljeni 
storitvi nad 60 EUR  
podarimo 5 l vitrexa.

KUPON VELJA  
SAMO ZA NAROČNIKE 
DO 30. 1. 2018.

40 EUR
za nakup pohištva

KUPON VELJA SAMO ZA  
NAROČNIKE DO 31. 1. 2018.

Salon pohištva Prevc Žabnica
Dorfarje 17, Žabnica

T: 04/ 502 19 00
E: info@prevc.si

www.prevc.si

Darilni bon velja za enkratni nakup pohištva nad 500 € in  
se izključuje z drugimi boni ter promocijami.

Kupon izrežite in ga predložite prodajalcu v salonu pohištva.

RODEX, d. o. o.
Rovska cesta 2, 1235 Radomlje, tel.: 01 7299 200

info@rodex.si, www.RODEX.si

Ob nakupu storitve predložite kupon. 

15% 
popust na obloge  
tovornega dela vozila

KUPON VELJA SAMO ZA  
NAROČNIKE DO 31. 1. 2018.

20 % 
popusta za najem  
apartmaja nad 3 dni

KUPON VELJA SAMO ZA  
NAROČNIKE DO 30. 6. 2018.

Apartmaji in wellness  
center Korošec
Ljubija 5, 3330 Mozirje

GSM: 031 619 634
Tel.: 03 583 11 22

Faks: 03 839 01 23
E-pošta: korosec.rebercnik@siol.net

Kupon izrežite in ga predložite na recepciji. Popusti se izključujejo.

Naročila sprejemamo: 
na vseh Poštah Slovenije

na telefonski številki: 02/450 21 89
na www.mojpaket.si/gorenjski

Kupon izrežite in ga predložite prodajalcu.
Brezplačna dostava.

28% 
popust
SET za odpiranje in hlajenje vina  
Vacu Vin Black Lt. Ed.
Stara cena z DDV: 24,99 € 
Nova cena: 17,99 €

KUPON VELJA SAMO ZA  
NAROČNIKE DO 30. 1. 2018.

.si

AVTOPRALNICA na  
bencinskem servisu OMV,  

Škofja Loka.

Ob nakupu storitve predložite  
kupon Gorenjskega glasa.

50 % 
popust na celoviti  
avtopralni program  
Raintecs

KUPON VELJA SAMO ZA  
NAROČNIKE DO 30. 1. 2018.

10 % 
popust pri nakupu  
darilnega bona Proalp

KUPON VELJA SAMO ZA  
NAROČNIKE DO 31. 12. 2017.

Proalp, Planet Tuš Kranj
Tel.: 040 251 169

info@proalp.si, www.proalp.si

PROALP, d. o. o., Lom pod Storžičem 74, 4290 Tržič

Kupon izrežite in ga predložite v prodajalni.

www.proalp.si

Trgovina Kocar
Irena Šantak, s. p.

Delavska cesta 1a, Stražišče pri Kranju
DČ: pon–pet 9.–12. in 15.–19. ure, sob 8.–13. ure

T: 051 636 080        trgovina Kocar
 

Kupon izrežite in ga predložite prodajalcu.

Konopljin balzam 
za ustnice
gratis ob nakupu nad 25 EUR

Darila, izdelki iz domače obrti,  
ročnih del, naravne kozmetike, energije  
in zdravja ....

KUPON VELJA SAMO ZA  
NAROČNIKE DO 31. 1. 2018.

STC Stari vrh, d. o. o.
Sv. Lenart 51, 4227 Selca

GSM: 031/663 235
info@starivrh.si, www.starivrh.si

Kupon izrežite in ga predložite na blagajni.

PRESENEČENJE 
v času božično-  
novoletnih praznikov

KUPON VELJA SAMO ZA  
NAROČNIKE DO 2. 1. 2018.

KUPONI ZVESTOBE info@g-glas.si

VZOREC

samo za naročnike Gorenjskega glasa

VZOREC

samo za naročnike Gorenjskega glasa

VZOREC

samo za naročnike Gorenjskega glasa

VZOREC

samo za naročnike Gorenjskega glasa

VZOREC

samo za naročnike Gorenjskega glasa

VZOREC

samo za naročnike Gorenjskega glasa

VZOREC

samo za naročnike Gorenjskega glasa

VZOREC

samo za naročnike Gorenjskega glasa

VZOREC

samo za naročnike Gorenjskega glasa

VZOREC

samo za naročnike Gorenjskega glasa



www.gorenjskiglas.si

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

Noč je še. Počasi se prebujam. V postelji 
je toplih šestintrideset, sedemintrideset 
stopinj. Diham umirjeno, globoko. Mhm, 
zvečer obešeno perilo, dovolj vlage tudi 
zanjo. Kopalnica vabi, topla voda močno 
prija. Sedemintrideset, včasih tudi devet-
intrideset stopinj – kadar imam občutek, 
da je mastna. Menda je ne drgnem pre-
več? Frotir ne pusti nobene kapljice na 
njej. Radijski val me ujame: minus deset 
stopinj. Hvala, zdaj vem. 
Svileno perilo, volnene dokolenke, žame-
tne hlače, bombažna srajca, plašč iz ume-
tnega krzna, usnjene rokavice, ogromna 
pletena kapa.
Zapuščam ugodje, zaklenem dvakrat. 
Hodnik spregovori z majavim škripan-
jem. Zlizane kamnite stopnice drsijo pod 
gumijastimi podplati. Skozi vhodna vra-
ta stopim v ...
... sončno, mrzlo, vetrovno – jutro.
Mavrične barve ujete v ivju. V podhodu 
brije na vso moč. Zakaj ima plašč še ved-
no zašite žepe? Aaa-pči-haaa. Obrišem si 
razdražen nos. Ustnic sploh ne čutim več! 
Na udaru so vsa čutila!
Zima se je komaj začela, jaz pa takole. 
Solzavo, pordelo, zanohtano, smrkasto, 
z razpokanimi ustnicami ...
Le kaj mi je? Tolikokrat pozabim! Ne, od 
danes bo drugače. Moram po nasvet. 
Kam že? Oh, seveda, v lekarno stopim. 
Tam se bodo gotovo potrudili.
V zavetju doma počasi urejam misli. Pre-
mlevam dnevne dogodke. Prhanje, brisa-
nje. Koža pripravljena na vlaženje in obno-
vo maščobne zaščite. Jaz pa ... nič. »Takoj po 
čiščenju je kožo modro navlažiti in zaščiti-
ti,« so rekli v lekarni. »Bodite prijazni do sebe 
in se namažite po celem telesu.«
Ugotoviti moram, katera krema ali mleko 
najbolj ustreza moji koži. Bolj suha je – se 
mi zdi. Neugoden občutek ob razpokani, 
srbeči koži dobro poznam. Še dobro, da 
nimam sušilnega stroja in obešam perilo 
v kopalnici. Plus zame!
Ni samo koža na obrazu tista, ki potre-
buje mojo pozornost. Vrat in dlani so po 

navadi zaščiteni s šalom in rokavicami, 
a jim namenjam precej manj pozorno-
sti, kot bi si zaslužili. Kolikokrat na dan si 
z milom operem roke. Jih s papirnato bri-
sačo zbrišem do suhega. Tudi tukaj ... nič. 
»Za roke je še posebno primerna mastna 
krema,« so me poučili v lekarni.
Pravo presenečenje zame! »Tudi pozi-
mi uporabljajte izdelke s sestavinami za 
zaščito kože pred ultravijolično svetlo-
bo,« so svetovali. »A ni to za poleti?« se 
nasmehnem svoji začudenosti. »Čistejši 
zrak pozimi, športne aktivnosti v gorah 

in sonca nevajena koža hitro privedejo do 
opeklin,« odzvanja opozorilo v moji gla-
vi. »Mrzel zrak je suh, naj bo krema vedno 
uporabljena za zaščito nepokritih delov 
kože. Pa na sončna očala ne pozabite!«
V spokoju kopalnice koža željno vsrkava 
blagi tonik, med prsti segreta krema než-
no objema lica. Poljub mazilu za ustnice. 
Drugače je. Polno, čvrsto, kipeče. Splača 
se te braniti, moja koža. Obljubim, da bo 
odslej poskrbljeno zaté. 

Mag. Boštjan Bahar, mag. farm.

Jutro, kot je to ...

Razveselite svoje bližnje  
s prazničnim darilom - 
kozmetičnim izdelkom 

Galenskega laboratorija 
Gorenjskih lekarn.

DARILO
Kozmetika kot

oglas-gg-DARILO.indd   1 29.11.2017   20:55:39

Pred Hoferjevo poslovalnico na Smledniški cesti v Kranju se 
danes ob 10. uri začenja prireditev ob namestitvi avtomatske-
ga eksternega defibrilatorja (AED), ki je dragocena pomoč pri 
oživljanju človeka. Predstavili bodo Iniciativo za AED, projekt 
Defibrilatorje na ulice in prikazali oživljanje z uporabo AED-ja. 
V Hoferju so se odločili, da bodo na 22 poslovalnic v Sloveniji 
in ob bazenu ŠRC Golovec Celje namestili AED-je, ki bodo 
dostopni vsem, ki jih bodo potrebovali.

Predstavitev projekta Defibrilatorje na ulice

V Mestni knjižnici Kranj bodo v četrtek, 14. decembra, ob 18. 
uri, v pogovoru s predsednico Slovenskega združenja Europa 
Donna Tanjo Španić, predstavili to organizacijo civilne družbe, 
ki povezuje zdrave ženske, bolnice z rakom dojk, posameznike 
in strokovne institucije v boju proti raku dojk. Glavni cilji zdru-
ženja so vsem ženskam v Sloveniji zagotoviti enake možnosti 
za zgodnje odkritje bolezni, presejalni programi ter takojšnje 
in učinkovito zdravljenje in rehabilitacija.

V knjižnici o slovenskem združenju Europa Donna

Miroslav Cvjetičanin

V
sakdo si zaslu-
ži razvajanje, 
ne le otroci. 
Hudomušno, a 
pravilno miš-

ljeno. Kaj si odrasla oseba 
sploh še privošči? Vsakdan-
ji delovni ritem na relaciji 
služba–dom se nam je zažrl 
v življenje, da vse bolj poza-
bljamo nase. Stvari so pos-
tale pomembnejše od nas. 
Saj še avto bolj negujemo 
kot sebe! Vzklik, ki ni daleč 
od resnice …
Ljudem je težko približati 
velnes, ker večina takoj 
pomisli na luksuz, za kate-
rega imajo pretanke denar-
nice, na razvajanje, ki ga 
trenutno ne potrebujejo … 
Vendar je resnica drugačna, 
bolj dostopna, zato pa vel-
neški centri ne samevajo. 
Lahko rečemo, da so vsi 
dobro obiskani, da ima veči-
na dobro ponudbo in prije-
ten ambient.
Dober velneški center ima 
bazene, masažne salone, 
savne, pedikerje, maniker-
je, osebne trenerje, prostor 
za popoln "odklop od sve-
ta", zdravo prehrano in 
predvsem prijazno osebje, 
ki v njem dela. Žal je še 
vedno zakoreninjeno prep-
ričanje, da je odhod v velne-
ški center prevelik izdatek 
oziroma je primeren morda 
samo za izredne priložnos-
ti, kot je npr. darilo za roj-
stni dan v obliki darilnega 
bona za določeno storitev. 
Vendar če se zavedamo, da 
smo sami odgovorni za pre-
ventivno delovanje pri ohra-
njanju lastnega zdravja, 
potem je potreben razmis-
lek o prioritetah. Prepriče-
vanje o koristnosti velnesa 
je odveč. Moramo pa napi-
sati, da je trenutno najboljši 

ščit za vse tiste, ki živijo 
stresno, ki delajo na fizično 
zahtevnem delovnem mes-
tu, ki imajo zdravstvene 
težave, ki jim pomaga naj-
prej dober počitek in potem 
šele strokovno zdravniško 
zdravljenje. Tega se žal 
večina zave, ko je morda že 
prepozno. Zato je zelo 
pomembna ozaveščenost 
ljudi in zavedanje, da so 
sami odgovorni zase in svo-
je zdravje. Preventivno 
delovanje vključuje nasled-
nja temeljna področja: spro-
ščanje, gibanje, zdravo pre-
hranjevanje in duševna 
aktivnost.

Zakaj so velneški centri 
priljubljeni

Zato, ker se v njih počutje 
izboljša dobesedno že ob 
vhodu. Vsakdo se po prvi 
izkušnji vpraša, zakaj ga ni 
obiskal že prej. Tam je dob-
ra družba, tam je strokovno 
in prijazno osebje, ki se 
posveti vsakemu obiskoval-
cu posebej. Tam je idealno 
okolje za počitek, za polnje-
nje baterij. Tam je ravno 
tisto, kar naše telo potrebu-
je, pravzaprav ne samo telo, 
ampak tudi glava. Velneški 
centri so najboljše okolje, v 
katerem hkrati novo energi-
jo nabirata telo in glava.

Zbirališče pozitivnih ljudi

In prav zato so priljubljeni, 
ker se tam zbirajo enako 
misleči ljudje, ki dobro poz-
najo ponudbo tovrstnih sto-
ritev. In če se ozrete po pov-
prečno dobrem velneškem 
centru, boste hitro ugotovi-
li, da je narejeno vse, da se 
imate kar se da lepo, da je 
narejeno vse za vaše "crklja-
nje". Ne, ne gre za luksuz, 
ampak za zdravje.

Velnes ščiti pred 
stresom
Velnes je celosten življenjski slog posameznika, 
ki mu pomaga pri dobrem počutju, je proces 
osebnostne rasti in njegova lastna odgovornost 
za ohranjanje zdravja.

Ne gre za modno muho, ampak za način življenja, ki 
ohranja človekovo zdravje kot njegovo največjo vrednoto.



Dobro počutje

10 Zdravje & lepota, petek, 8. decembra 2017

Bleiweisova ulica 16, 4000 Kranj
Tel.: 04/208 22 24
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Dermatološka zasebna ordinacija

DERMATOVENEROLOGIJA NATALIJA EVDAKOVA BODIROŽA, GOSPOSVETSKA UL. 10, KRANJ

Dermatološka Zasebna ordinacija - Dermatološko Estetski Center         Bleiweisova c. 16, Kranj, www.dermakranj.com, tel.: 04 208 22 24 

Dermatološka Zasebna ordinacija - Dermatološko Estetski Center v Kranju
Pomlajevalni programi v našem centru: svetovanje, plasmolifting, mezoterapija, biorevitalizacija, 
injekcije filerjev in botulintoksina, mezoniti za facelift, kemični pilingi z AHA-kislinami, TCA-pilingi.
 PLAZMOLIFTING TUDI PRI NAS! Plasmolifting™ je naravna metoda pomlajevanja, revitalizacije 

in zdravljenja kože   KONZULTACIJA žilnega kirurga   ULTRAZVOK ven spodnjih okončin  
   SKLEROZACIJA ven   Odstranjevanje znamenj in kožnih izrastkov z Radiofrekvenco   Pregled 

kožnih znamenj s Fotofinder digitalnim dermatoskopom

Si želite počitka in sprostitve v apartmaju, wellnes-
su, v mirnem okolju, daleč od vrveža, pa vendar bli-
zu? Preživeti prijetne urice v sauni, jacuzziju, sami, 
brez radovednežev. Potem smo pravi naslov za Vas.

V mirnem okolju, na vasi, v objemu gozdov,smo za vas 
uredili 5 zelo lepo urejenih, klimatiziranih apartmajev 
v lesenih hišah. Poleg lepe okolice lahko uživate v našem 
wellnessu, kjer so vam na voljo 4 različni prostori za 
individualno razvajanje s saunami, jacuzziji, masažami 
in kozmetičnimi storitvami. Na *Urškinem gartlcu* si 
lahko brezplačno naberete sezonsko zelenjavo in začim-
be. Na voljo je jezero za plavanje in vožnjo s čolnom, ribo-
lov, pozimi drsanje, otroško igrišče za otroke, vrt in žar, 
brezplačni ležalniki. Nudimo najem koles, tekaških smu-
či, za sproščanje adrenalina pa motorne sani in spust s 
katuroc - zorbom.

Urška Reberčnik s.p., Ljubija 5, 3330 Mozirje
tel. 03 583 11 22, 031 619 634

korosec.rebercnik@siol.net
www.turizemkorosec.com 

https://www.facebook.com/Apartmaji-in- 
Wellness-Center-Koro%C5%A1ec-135649928581/
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Urška Reberčnik, s. p., Ljubija 5, 3330 Mozirje
03 583 11 22, 031 619 634

korosec.rebercnik@siol.net, www.turizemkorosec.com
https://www.facebook.com/Apartmaji-in-Wellness-Center-Korosec

APARTMAJI, SAVNE, JACUZZIJI, MASAŽE, KOZMETIČNI SALON
Si želite počitka in sprostitve v apartmaju, wellnessu, v mirnem okolju, daleč 
od vrveža, pa vendar blizu? Preživeti prijetne urice v savni, jacuzziju, sami, 

brez radovednežev? Potem smo pravi naslov za vas.

V mirnem okolju, na vasi, v objemu gozdov smo za vas uredili pet zelo lepo ureje-
nih, klimatiziranih apartmajev v lesenih hišah. Poleg lepe okolice lahko uživate v 
našem wellnessu, kjer so vam na voljo štirje različni prostori za individualno raz-
vajanje s savnami, jacuzziji, masažami in kozmetičnimi storitvami. Nudimo 
najem koles, tekaških smuči, za sproščanje adrenalina pa motorne sani in spust s 
katuroc – zorbom. Pozimi zaledeni jezero in je na voljo tudi drsanje. 
Sama okolica vas vabi na sprehode, planinarjenje, smučanje ... V bližini je smučišče 
Golte in alpinetum (5 min.),  terme Topolšica (12 min.). Lahko se odpravite na ogled 
znamenitosti (Snežna jama, jama Pekel, rudnik Velenje, muzeji ...), jezdenje konj ...

2-dnevni paket: SAMO MIDVA • 2 x nočitev za 2 osebi v apartmaju po izbiri  
(zelen, rumen ali oranžen) • 1 x savna s faraonovo ali mesečevo kopeljo s svečkami 

in penino (2h) • 2 x masaža *DOTIK* • čokoladna kamasutra • sladka razvada • 
turistična taksa • končno čiščenje. Cena: 259,00 € / 2 osebi

DARILNI BONI ZA NAŠE STORITVE SO LAHKO  

LEPO DARILO ZA VAŠE NAJDRAŽJE!

          IZLET // 20. DECEMBER 2017

ADVENT V SALZBURGU  
IN RED BULL HANGAR 7
Vabimo vas na izlet v adventni Salzburg, sicer rojstno mesto Wolfganga Amadeusa  
Mozarta. V mestu si bomo ogledali najpomembnejše stavbe in tudi nekaj prizorišč, kjer 
so snemali film Moje pesmi, moje sanje, zgodbo o pevsko nadarjeni družini von Trapp 
in nesojeni nuni Marii. Pred ogledom mesta se bomo ustavili v Red Bull Hangarju 7, 
moderno oblikovani stavbi, kjer so razstavljena različna vozila, ki jih sponzorira podjetje 
Red Bull. Na ogled bodo bolid formule 1, letalo, vesoljska obleka človeka, ki je skočil »z 
roba vesolja« in uspešno pristal s padalom, in še marsikaj adrenalinskega. 
V Salzburgu bo tudi nekaj časa za samostojne oglede po ozkih ulicah in trgih ter 
postanke pri stojnicah s kuhanim vinom.

Cena izleta je 32 EUR. 
Cena vključuje:  prevoz, ogled Red Bull Hangarja 7, lokalno 
vodenje po mestu Salzburg, vodenje izleta, sendvič in DDV. 

Odhodi avtobusa:
z AP Škofja Loka ob 6.20,  z AP Mercator Primskovo ob 6.40
z AP Globus Kranj ob 6.50, z AP Radovljica ob 7.15

Za rezervacijo čim prej pokličite na tel. št.: 04/201 42 41,   
se oglasite  osebno na Bleiweisovi  c. 4 v Kranju ali pišite na: narocnine@g-glas.si.
Za odjave, ki prispejo kasneje kot v ponedeljek, 18. decembra 2017, ob 10. uri, zaračunamo potne stroške.
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Suzana P. Kovačič

Natalija Evdakova Bodiroža 
iz Dermatološko-estetskega 
centra v Kranju najprej 
pojasni, da je terapija z last-
no plazmo neškodljiv in 
naraven postopek, ki je zas-
novan na lastnostih krvne 
plazme človeka oziroma 
trombocitne plazme lastne 
krvi (lastnih celic): »Terapi-
ja z lastno plazmo je posto-
pek z uporabo injekcij na 
določenih predelih kože. 
Stimulira in spodbuja rege-
neracijo kože in obnavljan-
je kožnih celic, aktivira pro-
cese metabolizma v kožnih 
celicah, normalizira vlaž-
nost kože in vzpostavlja 
njeno naravno ravnotežje. 
Je tudi zelo močan pomlaje-
valni koktajl, ki vsebuje 
rastne faktorje, plazemske 

beljakovine in elektrolite, ki 
so odgovorni za postopek 
biostimulacije in obnavlja-
nja kožnih celic.«
Terapija s plazmo in lastno 
krvjo je znana že od leta 
1876 kot avtohemoterapija. 
Postopek je v sodobni medi-
cini sestavljen iz odvzema 
in centrifugiranja krvi, pri-
prave pacienta na poseg in 
injiciranja plazme na žele-
ne predele. Klinični učinki 
v estetski dermatologiji so 
med drugim, kot povzame 
Natalija Evdakova Bodiroža: 
»… zmanjševanje obraznih 
gub, zaviranje procesa sta-
ranja kože, izboljšanje polti 
obraza, odprava hiperpig-
mentacije kože, pomlajeva-

nje, povečanje mišičnega 
tonusa, napetosti in elastič-
nosti kože obraza pa zdrav-
ljenje aken, zmanjšanje 
podočnjakov, zmanjšanje 
učinka celulita ...« 
Terapija z lastno plazmo je 
učinkovita tudi pri zdravs-
tvenih tegobah. »Plazma se 
uporablja kot dodatna tera-
pija pri zdravljenju nekate-
rih kožnih bolezni, kot so 
ekcem, virusne bradavice in 
bolezni nohtov. Dokazano 
je tudi hitrejše celjenje kro-
ničnih ran in ulkusov stopal 
pri diabetikih. Prav tako so 
zelo dobri rezultati pri zdra-
vljenju opeklin. Terapija s 
plazmo je učinkovita tudi 
proti izpadanju las in zdrav-
ljenju nekaterih vrst alopeci-
je,« pojasni Natalija Evdako-
va Bodiroža in doda, da pa 
se koncentrirana trombocit-

na plazma uporablja v orto-
pediji pri zdravljenju vnetih 
tetiv in zgodnjih oblik okva-
re sklepov, v nevrologiji kot 
dodatna terapija pri glavobo-
lih, migrenah, težavah s 
hrbtenico, bolečinah v vratu. 
Uporaba plazme je pogosta 
v stomatologiji, parodonto-
logiji, zobni protetiki (pri 
implantatih, za hitrejše cel-
jenje in regeneracijo tkiva 
ali pri boleznih in vnetjih 
dlesni, ustnic). »Ne nazad-
nje lastno plazmo uporab-
ljajo tudi v estetski ginekolo-
giji, za pomlajevanje nožni-
ce, obnavljanje tkiva, pove-
čanje vlažnosti in elastično-
sti nožnice, izboljšanje spol-
ne funkcije.«

Povrnite si naravno 
lepoto
Uporaba lastne plazme, ki se uporablja tako za 
zdravljenje kot pomlajevanje, se je v zadnjih letih 
močno povečala. Terapijo z lastno plazmo na 
kratko predstavlja Natalija Evdakova Bodiroža, 
dr. med., spec. dermatologije.

Natalija Evdakova Bodiroža: »Terapija z lastno plazmo je 
tudi zelo močan pomlajevalni koktajl.«

Terapija z lastno plazmo je učinkovita tudi pri 
zdravstvenih tegobah. Plazma se uporablja kot 
dodatna terapija pri zdravljenju nekaterih kožnih 
bolezni, kot so ekcem, virusne bradavice, bolezni 
nohtov ...

Suzana P. Kovačič

V 
sodelovanju z 
Društvom Spo-
minčica na 
Ljudski univer-
zi Kranj v četr-

tek, 21. decembra, ob 12. uri 
odpirajo Demenci prijazno 

točko v Kranju. Staranje 
prebivalstva prinaša sooča-
nje z različnimi izzivi, eden 
izmed njih je tudi demenca. 
Namen Demenci prijaznih 
točk pa je ozaveščati javnost 
o tej bolezni možganskih 
celic in pomagati osebam z 
demenco in njihovim svoj-

cem ter izvajati usposablja-
nja za zaposlene v tistih 
poklicih, ki lahko pridejo v 
stik z osebo z demenco. V 
Sloveniji za posledicami 
bolezni trpi več kot 32 tisoč 
bolnikov in njihovih svoj-
cev, leta 2016 je bila spreje-
ta tudi nacionalna strategija 

obvladovanja demence do 
leta 2020, ki daje poudarek 
sodelovanju kot ključnemu 
pogoju za uspešnejše obvla-
dovanje demence. Demenci 
prijazno točko v Kranju bo 
odprla Štefanija L. Zlobec, 
predsednica Društva Spo-
minčica.

Demenci prijazna točka 
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Lekarna BÄREN APOTHEKE Celovec/Klagenfurt
Del optimalnega zdravja 
in dobrega počutja je tudi 
zdrava in negovana koža. 
Zato je celovška lekarna 
BÄREN APOTHEKE specia-
lizirana tudi na vrhunske 
kozmetične izdelke.

V primeru, da se zgodi, da 
določenih zdravil ni na zalo-
gi, poskrbi ekspresna služba 
za hitro dobavo. V kratkem 
času vam priskrbimo celo 
zdravila iz Nemčije. 

Z veseljem vam svetuje-
mo tudi po telefonu ali po 
elektronski pošti. Lastna 
parkirišča pa zagotavljajo, 
da bo obisk udoben!

Osnovna smernica vseh 
sodelavcev znane lekar-
ne BÄREN APOTHEKE v 
koroški prestolnici Celovec 
je poleg splošne medicine 
tudi optimalno svetovanje 
na področju alternativnih 
zdravstvenih možnosti. 
Zelo pomembna so tudi 
številna področja home-
opatije, terapije s Schüss-
lerjevimi solmi in z Bacho-
vimi cvetnimi pripravki. 
Strokovni sodelavci lekar-
ne si radi vzamejo čas za 
optimalno svetovanje na 
vseh področjih. V središču 
pozornosti je zdravje in 
dobro počutje vsake posa-
mezne stranke. 

Neposredno ob glavni celovški vpadnici s smeri Ljubelja, na ulici Rosentalerstrasse, se nahaja ta znana lekarna BÄREN APOTHEKE, 
ki jo vodi mag. dr. Romana Hassler.  BÄREN APOTHEKE je klasična lekarna, ki ima poleg zdravil tudi zelo široko ponudbo izdekov s 
področij homeopatije, fitoterapije, prehrambnih dodatkov in kozmetike.

LEKARNA BÄREN APOTHEKE
A-9020 Klagenfurt/Celovec, Rosentalerstrasse 73  •  tel. 0043/463/22225  •  faks + 17
e-pošta: baerenapotheke@hotmail.com  •  www.baerenapotheke-klagenfurt.at
ODPRTO: pon. - pet. 8.00 - 18.00,  sobota 8.00 - 12.00  •  GOVORIMO SLOVENSKO

• ZDRAVILA   • HOMEOPATIJA   • FITOTERAPIJA
• PREHRAMBNI DODATKI • KOZMETIKA

• EKSPRESNA DOBAVA ZDRAVIL IZ NEMČIJE
(informacije o dobavi dobite tudi po elektronski pošti)
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 VRHUNSKA FIZIOTERAPIJA: manualna, fizikalna, svetovanje 
(individualna celostna obravnava)  OLIMPIJSKI REFERENČNI 
ŠPORTNO-MEDICINSKI CENTER (ORŠMC) za fizioterapevtsko 
dejavnost  SPECIALISTIČNI PREGLEDI (ortoped, travmatolog)  

 VADBE (kineziolog, Feldenkrais)  COACHING & MENTALNI 
TRENING (NLP & IMT)  MASAŽE  DELAVNICE 

 PROGRAMI PROMOCIJE ZDRAVJA NA DELOVNEM MESTU

Železniška ulica 5, 4248 Lesce
tel: +386 4 531 69 75, gsm: +386 40 81 85 85

e-pošta: info@althea.si
spletna stran: www.althea.si

FB: https://www.facebook.com/AltheaCenterZdravja/

Marjana Ahačič

»Odkar lakota v naši deželi 
ni več vsakdanji problem, 
imamo vedno več težav z 
obilico cenene hrane, ki je 
skoraj praviloma nezdrava 
in celo škodljiva. Na hitro 
poteši lačne oči, potem pa 
nas redi, nam dviguje krvni 
sladkor, maščobe in pritisk. 
Ko se odločimo, da bomo 
spremenili svoje prehran-
ske navade, pogosto vidimo 
samo neprijetne omejitve, 
ki nam jih zapovedujejo 
najrazličnejše diete. Kaj pa, 

če bi na vse to pozabili, če 
bi jedli samo dobro, zelo 
dobro, celo vrhunsko – in 
pri tem, skoraj nehote, jedli 
tudi zdravo?« je v uvod h 
knjig Najboljše z vrha, v 
kateri so zbrani kuharski 
recepti 32 vrhunskih slo-
venskih kuharjev, izdalo pa 
jo je Društvo za pomoč 
otrokom s presnovnimi 
motnjami, zapisal prof. dr. 
Tadej Battelino, predstojnik 
Kliničnega oddelka za 
endokrinologijo, diabetes 
in bolezni presnove na ljub-
ljanski Pediatrični kliniki.

Ideja za to prav posebno 
kuharsko knjigo se je poro-
dila Marceli Klofutar, 
Radovljičanki, ki skupaj s 
chefom Urošem Štefeli-
nom vodi restavracijo Pod-
vin. Marcela je namreč tudi 
mama najstnika, ki je že v 
osnovni šoli zbolel za slad-
korno boleznijo, zato ve, 
kako zahtevno je pripraviti 
zdrav in okusen obrok, 
prav tako pa tudi, da to ni 
nemogoče. »Sodobna pre-
hrana ljudem s sladkorno 
boleznijo ne prepoveduje 
cele vrste živil, s čimer bi 
oropala posameznika za 
ideje pestreje sestavljenih 
krožnikov. Sodobni način 
življenja in nova spoznanja 
na področju diabetologije 
in nutricionistike omogo-
čajo, da lahko tudi ljudje s 

sladkorno boleznijo uživajo 
v vrhunski kulinariki,« 
poudarja nutricionistka 
Andreja Širca Čampa. 
»Togih pravil pri načrtova-
nju obrokov ni več. Načrto-
vanje prehrane že nekaj let 
temelji na oblikovanju ose-
bnega prehranjevanja sloga 
posameznika. Pravilo, da 
ena dieta ustreza vsem lju-
dem s sladkorno boleznijo, 
spada v zgodovinski arhiv.« 
Urednika knjige profesori-
ca Nataša Bratina, predse-
dnica Društva za pomoč 
otrokom s presnovnimi 
težavami, in asistent Kle-
men Dovč pravita, da so s 
knjigo želeli predvsem 
pokazati, da zdrava prehra-
na ne osiromaši jedilnika, 
temveč ga lahko celo zelo 
obogati.

Tudi sladkorni bolniki lahko 
uživajo v vrhunski kulinariki
Sodobna prehrana ljudem s sladkorno boleznijo ne prepoveduje več cele vrste živil, poudarjajo 
prehranski strokovnjaki. V knjigi Najboljše z vrha, ki jo je izdalo Društvo za pomoč otrokom s 
presnovnimi motnjami, so zbrani recepti dvaintridesetih vrhunskih slovenskih kuharjev, ki 
dokazujejo, da je tudi okusno lahko zdravo. 

Dr. Nataša Bratina in Marcela Klofutar / Foto: Tina Dokl

Andreja Širca Čampa: »Takšno prehrano si zaslužimo 
vsi – tisti s sladkorno boleznijo in tisti brez nje. Edino 
pravilo, ki ga moramo upoštevati, naj bo: zmerno, 
redno, sveže, pestro.«
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Igor Kavčič

Ljubljana – Ob mednaro-
dnem dnevu invalidov in se-
demdesetletnici zavoda Ci-
rius – Centra za izobraževa-
nje, rehabilitacijo in uspo-
sabljanje Kamnik, so v pe-
tek v preddverju velike dvo-
rane državnega zbora prip-
ravili svečanost z razstavo 
nagrajenih fotografij in po-
delitvijo nagrad mednaro-
dnega fotografskega salo-
na Ljubezen do drugačnos-
ti 2017. Salon sta pod pokro-
viteljstvom Fotografske zve-
ze Slovenije in mednarodne 
zveze za Fotografsko umet-
nost FIAP organizirala Fo-
tografsko društvo Janez Pu-
har Kranj in Cirius, ki sta 
tudi pobudnika omenjenega 
mednarodnega fotografske-
ga natečaja. Razpisani sta 
bili dve temi, in sicer Hen-
dikep ter Prosto, ki je stan-
dardna tema na vseh nateča-
jih. Dodatno so uvedli še po-
seben natečaj, v katerem so 
na obe temi lahko sodelovali 

le avtorji s posebnimi potre-
bami. Za obe temi so pode-
lili po dva kompleta medalj 
FIAP (zlata, srebrna, brona-
sta), dva kompleta medalj 
FZS (zlata, srebrna, brona-
sta) ter šest pohval FIAP in 
šest pohval Ciriusa. Med av-
torje s posebnimi potreba-
mi so podelili dva kompleta 

medalj Janez Puhar (zlata, 
srebrna, bronasta) in šest di-
plom Ciriusa. Pripravili so 
tudi ličen katalog na šestde-
setih straneh z reprodukci-
jami vseh nagrajenih foto-
grafij.

Kot je povedal član žiri-
je Vasja Doberlet, je na raz-
pis 178 avtorjev iz 35 držav 

poslalo več kot tisoč dvesto 
fotografskih del. Za projek-
cijo, ki je potekala v torek v 
okviru strokovnega simpo-
zija Iluzija otrok s posebni-
mi potrebami – za družbeno 
pravičnost v Kristalni palači v 
BTC-ju v Ljubljani, je bilo iz-
branih 263 fotografij, skup-
no pa je bilo podeljenih 49 
nagrad avtorjem iz 15 držav. 
Čeprav je bila ena od katego-
rij namenjena zgolj osebam 
s posebnimi potrebami, so 
nekateri med njimi osvojili 
nagrade tudi na siceršnjem 
fotografskem natečaju. Na 
slovesnosti v državnem zbo-
ru sta bila govornika direk-
tor Ciriusa Goran Pavlič, ki 
je orisal delo in cilje centra, 
Vasja Doberlet pa se je v ime-
nu več kot sto let starega fo-
tografskega društva, ki da-
nes deluje pod imenom FD 
Janez Puhar, zahvalil za po-
vabilo k sodelovanju in za-
upanje pri tem človekoljub-
nem fotografskem projek-
tu. V spomin na dogodek je 
predsedniku državnega zbo-
ra dr. Milanu Brglezu in Go-
ranu Pavliču izročil kopijo 
več kot sto let starega Štatu-
ta prvega slovenskega kluba 
fotografov amaterjev v Kra-
nju. Razstava nagrajenih del 
bo ob koncu leta postavljena 
še v Ciriusu Kamnik.

Ljubezen do drugačnosti
V državnem zboru so prejšnji petek podelili nagrade drugega mednarodnega 
fotografskega salona Ljubezen do drugačnosti.

Alešu Zupanu je diplomo Ciriusa za fotografijo z naslovom 
Vlak podelil predsednik državnega zbora dr. Milan Brglez. 
Na levi Vasja Doberlet, častni predsednik FD Janez Puhar, 
Kranj, in Goran Pavlič, direktor Ciriusa. / Foto: Jure Kravanja

Radovljica – V torek, 12. decembra, ob 19.30 bo v Knjižnici 
Radovljica pogovor s profesorjem Slavkom Goričarjem. Svoje 
življenje je posvetil glasbi in klarinetu pa tudi pedagoškemu 
delu na Akademiji za glasbo v Ljubljani, kjer je svoje bogato 
znanje in izkušnje delil s številnimi študenti. O tem in še mar-
sičem se bosta pogovarjala z Marijo Kolar. Glasbe vsekakor 
ne bo manjkalo, saj bo zapel Oktet Lip Bled.

Življenje s klarinetom

Igor Kavčič

Kranj – Krstna slovenska 
uprizoritev drame Teror mi-
nulo nedeljo na odru Pre-
šernovega gledališča je še 
enkrat znova potrdila, da 
imamo v Kranju prvorazred-
no gledališče, ki je aktualno 
v času in prostoru, v katerih 
živimo, z uprizarjanjem an-
gažiranih dramskih besedil 
pa nam vedno znova da mis-
liti – ne zgolj o tem, kako si 
bomo lastno eksistenco za-
gotavljali jutri, ampak tudi 
na dolgi rok o tem, kako da-
leč bomo s tem našim počet-
jem sploh še eksistirali.

Nemški prozaist, po stro-
ki sicer pravnik, Ferdinand 
von Schirach je dramo Teror 
napisal leta 2014, leto kasne-
je so jo prvič uprizorili v Ber-
linu, komaj dve leti zatem, 
drama je vmes postala sve-
tovna uspešnica, si jo lahko 
ogledamo v Kranju. Drama 
odpira danes izjemno aktu-
alno problematiko teroriz-
ma. Odvija se v sodni dvora-
ni, kjer sodijo vojaškemu pi-
lotu. Ta je sestrelil potniško 
letalo, ki so ga ugrabili terori-
sti in ga usmerili na poln sta-
dion, kjer je v tistem času po-
tekala nogometna tekma. Pi-
lot je s tem v smrt poslal vse 

potnike na letalu, hkrati pa 
obvaroval občinstvo na stadi-
onu. Predstava je torej sodni 
proces, v katerem argumen-
te soočita državna tožilka in 
obramba obtoženega, pri če-
mer pred sodišče k pričanju 
pozoveta tudi priči. O tem, 
ali je obtoženi kriv ali ne, na 
koncu odloča občinstvo, ki v 
predstavi z glasovanjem nas-
topi kot porota. Po krajšem 
odmoru in preštetih glasovih 
sodnik prebere sodbo. Vedno 
ima seveda na voljo dve sod-
bi. Premierna publika je pilo-
ta s 63 glasovi za in 143 glasovi 
proti obtožbe oprostila. 

Predstavo Teror lahko gle-
damo najmanj s treh zornih 
kotov – kot igralsko perfek-
cijo, skozi aktualnost bese-
dila, ki nam v ponujeni di-
lemi omogoča miselno hojo 
po robu med civilizacijo in 
barbarstvom, in ne nazad-
nje – glasovanje je tudi in-
terakcija z gledalci, ki s tem 
dobimo občutek odločeval-
ca, kar imamo »zahodnjaki« 
v sodobnem svetu tako radi, 
mar ne? 

Igralski ansambel je iz-
jemen. V predstavi imajo 
igralci pri kreiranju posa-
meznih likov zelo malo ma-
nevrskega prostora, saj oder 
postane sodna dvorana, ki z 

vsemi svojimi značilnostmi 
od njih zahteva popolno di-
sciplino. Ampak kljub temu 
je režiser Eduard Miler iz 
ansambla iztisnil tisto, kar 
je najpomembnejše – obču-
tek, da je tudi sodišče prav-
zaprav prostor igre, med to-
žniki in zagovorniki, med 
državo in ljudstvom. Mogo-
če so tudi liki, ne le poveda-
no, odločali pri končni odlo-
čitvi občinstva. Tožilka Dar-
ja Reichman bi s prepričlji-
vim nastopom brez dvoma 
uspela tudi v resnični sodni 
dvorani in je zagotovo mar-
sikoga prepričala k obsodbi. 
Prav tako je branilec Aljoša 
Trnovšek z odvetniško vehe-
mentnostjo in čustveno pre-
friganostjo dobro prepriče-
val poroto. Pilot Lars Koch, 
igra ga Miha Rodman, pre-
lep in premlad, da bi bil ob-
sojen, je jasno dokazoval, za-
kaj je vojak, in prav tako tudi 
Peter Musevski, ki se celo-
ten poklicni vek zaveda, kaj 
je hierarhija. Vesna Slapar 
v vlogi priče oziroma neke 
vrste »vzporedne tožilke« je 
še vedno prizadeta ob izgu-
bi moža potegnila dovolj jas-
no ločnico med tem, kaj je 
umor in kaj junaštvo.

Na trenutke zdi, da je 
zgodba vendarle nekoliko 

poenostavljena, saj bi za bolj 
premišljeno sodbo na sodiš-
če klicali še nekatere druge 
priče, bržkone tudi obsojen-
ce, razjasniti pa bi bilo tre-
ba tudi nekatere momente, 
na primer o izpraznitvi sta-
diona ali možnosti, da so po-
tniki na letalu obvladali tero-
rista. A to ne zmoti dejstva, 
da imamo gledalci na kon-
cu možnost razmisliti o sod-
bi. Pa čeprav salonsko s se-
deža, ne da bi bili resnično 
postavljeni pred to zahtev-
no nalogo. Vendarle gre za 

gledališče in uro in pol, ne pa 
za dolgotrajno večurno raz-
pravo na sodišču.

Dobro je, da se ljudje pre-
izprašujemo tudi o tem in 
ob tem skušamo prepoznati, 
kdo in kaj pravzaprav smo – 
mi, ljudje. Ali naj se človek v 
sodobni družbi odloča sebič-
no in v veri v lastno pravilno 
odločitev v sebi vedno zno-
va prepozna tudi nekaj »bož-
jega« ali pa naj se ravna po 
zakonih, ki jih je, zato da bi 
bila družba bolj demokratič-
na in pravična, napisala širša 

človeška skupnost. Kakšna je 
vrednost posameznega živ-
ljenja – se ta določa na tržni-
ci? Čeprav imamo mogoče 
po razsodbi občutek televo-
tinga, je prav, da razmišlja-
mo o tem. In če kaj, je to naj-
večji kredit, ki nam ga ponuja 
predstava Teror. Da se bomo 
vsi mi bolj trudili ravnati in 
delovati v smeri, da do takih 
vprašanj in dilem, kot jih je 
imel tistega večera pilot Lars 
Koch, sploh ne bi nikoli priš-
lo. In ne bodo nepravi ljudje 
pritiskali na neprave gumbe.

Božja dilema za običajne ljudi
V nedeljo so v Prešernovem gledališču premierno uprizorili dramo Teror Ferdinanda von Schiracha v režiji Eduarda Milerja. V času in prostoru aktualna 
predstava je v dveh letih postala svetovna uspešnica. Odlična igra, konec napisala publika, vprašanje, kam gre človeštvo, pa ostaja odprto.

Ne dvomimo, da sta k odločitvam porote pripomogla tudi Aljoša Ternovšek v vlogi branilca 
in Darja Reichman kot državna tožilka. / Foto: Nada Žgank

Škofja Loka – Danes, v petek, 8. decembra, ob 19. uri bo v 
Sokolskem domu koncert profesorjev Glasbene šole Škofja 
Loka in odprtje razstave puštalskih ustvarjalcev Puštuci u Lok. 
V Oknu Loške hiše pa so na ogled ročno izdelane maske par-
keljnov Puštalca Nejca Svoljšaka z naslovom Miklavževanje. V 
Mali galeriji si lahko ogledate razstavo Albine Nastran Knjižna 
kazala, katerih motivika izhaja iz slovenske krasilne umetnosti. 
Razstave bodo na ogled do 3. januarja prihodnjega leta.

Puštuci u Lok

Kranj – Po izjemno odmevni premieri kontroverzne drame 
Teror v Prešernovem gledališču organizirajo okroglo mizo, 
na kateri bodo načeli aktualna vprašanja, ki jih predstava od-
pira. Govorili bodo o terorizmu, nacionalni varnosti, skrbi za 
slovenski zračni prostor, sistemih zaščite ljudi na množičnih 
prireditvah … Okrogla miza bo v petek, 8. decembra 2017, 
po večerni predstavi Terorja, predvidoma ob 21.30 v dvorani 
Prešernovega gledališča. Okroglo mizo bo vodil prof. dr. Iztok 
Podbregar, dekan Fakultete za organizacijske vede v Kranju, 
nekdanji general in podpolkovnik v Slovenski vojski, izšolani 
vojaški pilot, njegovi sogovorniki pa bodo: Vlasta Nussdorfer, 
varuhinja človekovih pravic RS, prof. dr. Peter Umek, krimi-
nalistični psiholog in pogajalec z delinkventi, Martin Koželj, 
vodja varnosti in integritete pri Nogometni zvezi Slovenije, 
polkovnik Blaž Pavlin, ki je v Slovenski vojski odgovoren za 
nadzor zračnega prostora iz zraka, in Janja Roblek, predse-
dnica sodnega sveta na kranjskem sodišču. 

Okrogla miza o terorju 
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Bled – V začetku tedna se je 
na zaključnih pripravah na 
Bledu zbrala naša hokejska 
reprezentanca do 20 let. Na 
seznamu glavnega trener-
ja Gorazda Reklja so vratar-
ji Žiga Kogovšek, Uroš Plavc 
in Luka Sotlar, branilci Lan 
Brun Rauh, Nejc Brus, Ja-
kob Jugovic, Tine Klofutar, 
Gašper Korošec, Peter Pavc, 
Nejc Stojan, Žiga Uruka-
lo in Nejc Voh ter napadal-
ci Matevž Ban, Martin Bo-
hinc, Nik Brglez, Jan Drozg, 
Filip Jeram, Rok Kapel, Anej 
Kujavec, Luka Pretnar, Pa-
trik Rajsar, Mark Sever, Jaka 
Sodja, Erik Svetina, Jaka 
Šturm, Maj Tavčar in Patrik 
Tišlar.

V sklopu priprav so naši 
mladi Risi v sredo popoldne 
odigrali prijateljsko tekmo z 
reprezentanco Litve in izgu-
bili z 0 : 2. Jutri ekipe čaka že 
prvi tekmovalni dan svetov-
nega prvenstva. Prva tekma 
bo ob 13. uri, ko se bosta po-
merili reprezentanci Italije 
in Poljske, ob 16.30 bo sledi-
la tekmam med našo repre-
zentanco in reprezentanco 
Ukrajine, ob 20. uri pa bo 

še tekma med ekipama Litve 
in Norveške. Tudi nedeljski 
spored se bo začel ob 13. uri, 
ko bo tekma med Norveško 
in Italijo. Ob 16.30 bo sledi-
lo srečanje med Slovenijo in 
Litvo, ob 20. uri pa še med 
Poljsko in Ukrajino. Vstop-
nine za tekme ne bo.

V ponedeljek bo na prven-
stvu prost dan, v torek pa se 

bosta ob 13. uri najprej po-
merili reprezentanci Nor-
veške in Ukrajine, ob 16.30 
se bodo naši mladi Risi zo-
perstavili Poljakom, ob 20. 
uri pa bo tekma Litva – Italija. 
V sredo ob 13. uri bo najprej 
srečanje med Poljsko in Li-
tvo, ob 16.30 bodo naši prek-
rižali palice z Norvežani, ob 
20. uri pa bo še tekma med 

Italijo in Ukrajino. V četrtek 
bo prost dan, tekmovanje pa 
se bo zaključilo v petek, ko 
bo ob 13. uri tekma Ukrajina 
– Italija, ob 16.30 Slovenija 
– Italija in ob 20. uri Norve-
ška – Poljska. Takrat bo tudi 
znano, katera izmed ekip bo 
v prihodnji sezoni nastopa-
la v višji kakovostni skupini 
svetovnega hokeja. 

Hokejisti zbrani na Bledu
Jutri se na Bledu začenja svetovno prvenstvo Divizije I, skupine B v hokeju na ledu za mladince, naši pa 
se bodo najprej pomerili z reprezentanco Ukrajine.

Na sredini pripravljalni tekmi so se naši mladi hokejisti pomerili z reprezentanco Litve in 
izgubili z 0 : 2. / Foto: Tina Dokl

Vilma Stanovnik

Brdo pri Kranju – Na začetku 
tega tedna je izvršni odbor 
Nogometne zveze Slovenije 
za mesto selektorja članske 
nogometne reprezentan-
ce Slovenije potrdil Tomaža 
Kavčiča. Kavčič bo slovensko 
reprezentanco vodil od 1. ja-
nuarja 2018 do konca kva-
lifikacij za evropsko prven-
stvo leta 2020. Kavčič je tako 
sedmi selektor slovenske 

članske vrste, pred njim so 
to vlogo opravljali Bojan Pra-
šnikar trikrat, Srečko Kata-
nec dvakrat ter Zdenko Ver-
denik, Branko Oblak, Ma-
tjaž Kek in Slaviša Stojano-
vić po enkrat.

»Vesel sem, da smo 
končno Tomaža Kavčiča po-
trdili za selektorja sloven-
ske reprezentance. Mislim, 
da je odločitev po pretehta-
nih argumentih dobra. Iskali 
smo karakterno in korektno 

osebo, ki pozna slovenski no-
gomet. Tomaž ga pozna, vo-
dil je mlado reprezentanco 
in iz te reprezentance jih ve-
liko igra med člani,« je odlo-
čitev pojasnil predsednik No-
gometne zveze Slovenije Ra-
denko Mijatović.

»S Tomažem bomo lah-
ko prišli do tako želenega 
cilja, ki si ga tudi postavlja-
mo, to pa je uvrstitev na Euro 
2020,« je še povedal Mijato-
vić.

»Moje mišljenje je, da 
Slovenija potrebuje vsake-
ga dobrega igralca. V glavi 
imam, kaj in kako bomo ig-
rali, ampak treba je počakati 
na prvo tekmo. Cilj je vedno 
zmaga. Kako do nje, je drugo 
vprašanje. Treba bo videti, v 
kakšnem stanju bodo igralci 
v naslednjih dveh, treh me-
secih, treba bo tudi narediti 
nekaj na ekipnem duhu. Če 
sam sebe ne ceniš, ni nič,« je 
povedal Tomaž Kavčič.

Novi selektor je Tomaž Kavčič
Za naslednika Srečka Katanca so delegati potrdili Tomaža Kavčiča, ki ga je za novega selektorja 
slovenske nogometne reprezentance predlagal predsednik Radenko Mijatović.

Kranj – V soboto so vaterpolisti VK Ljubljana Slovan, AVK Tri-
glav, AVK Branik in VK Koper 1958 odigrali prvi tekmi polfinala 
pokala Slovenije. Polfinalna para sta bila VK Ljubljana Slovan 
in AVK Branik ter VK Koper 1958 in AVK Triglav. Tekme v Lju-
bljani na bazenu Kodeljevo ni bilo, saj je AVK Branik odpovedal 
sodelovanje in jo je Tekmovalna komisija registrirala z 10 : 0. 
Na bazenu Žusterna v Kopru pa je AVK Triglav s 13 : 7 (4 : 2, 
4 : 2, 2 : 1, 3 : 2) premagal vaterpoliste VK Koper 1958. Za AVK 
Triglav sta po trikrat zadela Benjamin Popovič in Marko Gostič, 
po dvakrat sta bila uspešna Dejan Gostič in Aljaž Troppan, po 
enkrat pa še Matic Rahne, Žiga Močnik in Jan Justin. Povratni 
tekmi bosta jutri, triglavani jo bodo v pokritem olimpijskem 
bazenu v Kranju začeli ob 18. uri, finale pa bo 16. decembra.

Vaterpolisti Triglava na pol poti do finala

Kranj – Ta konec tedna se bo s tekmami 19. kroga končal 
jesenski del tekmovanja v prvi slovenski nogometni ligi Tele-
kom. Tako Triglav kot Domžale čaka gostovanje. Triglav bo 
jutri igral v Dravogradu, nasprotnik pa bo Ankaran (začetek 
tekme ob 13. uri). Kranjčani si želijo nove zmage, saj so Pri-
morci zadnji na lestvici. Domžale prav tako jutri odhajajo v 
Velenje, kjer jih čaka Rudar (začetek tekme ob 15. uri). To bo 
obračun z zgornjega dela lestvice, na kateri so Domžalčani 
na tretjem, Velenjčani pa na četrtem mestu. 

Pred nogometaši v prvi ligi zadnji jesenski krog

Vilma Stanovnik

Vir pri Domžalah – V kultur-
nem domu na Viru pri Dom-
žalah so včeraj pripravili skle-
pno prireditev ob zaključku 
letošnje poletne sezone tek-
movanj v smučarskih sko-
kih in nordijski kombinaci-
ji. Prireditev je pripravil SSK 
Sam Ihan, Smučarska zve-
za Slovenije pa je na njej po-
delila priznanja najboljšim 

tekmovalkam in tekmoval-
cem za dosežene uspehe na 
mednarodnih tekmovanjih 
FIS in na tekmovanjih v okvi-
ru Pokala Cockta.

Po tradiciji je bil najuspe-
šnejši kranjski Triglav, ki je 
tako že 46. osvojil naslov po-
letnega ekipnega klubske-
ga državnega prvaka. Dru-
go mesto je pripadlo Iliriji iz 
Ljubljane. V deseterici naj-
boljših klubov Slovenije so 

še trije predstavniki Gorenj-
ske: Alpina iz Žirov je osvo-
jila peto mesto, Tržič FMG 
je bil sedmi, SSK Mengeš pa 
osmi. Drugi gorenjski klubi 
so dosegli naslednje uvrsti-
tve: 11. Stol Žirovnica, 13. Ra-
teče - Planica, 16. SSK Bohinj, 
20. NSK Medvode in 22. NSD 
Bohinj. Med regijami pa je bil 
vrstni red naslednji: 1. gorenj-
ska, 2. ljubljansko-notranjska 
in 3. štajersko-koroška.

V tekmovanju za Pokal 
Cockta je v skupnem seštevku 
slavil Triglav pred Ilirijo in Ve-
lenjem. Triglav je bil v skokih 
najboljši pri fantih in tretji pri 
dekletih. V nordijski kombi-
naciji pa je kranjski klub drugi 
pri fantih in pri dekletih. Pre-
senetila je Ilirija z zmagama v 
nordijski kombinaciji, v sko-
kih pa je bila dvakrat druga. 
Ekipa Alpine Žiri je bila zma-
gala med dekleti. 

Triglavani znova najuspešnejši

Kranj – Kranjske skupine društva Šola zdravja bodo predstavile 
vsakodnevno jutranjo telovadbo na prostem. Potekala bo v pone-
deljek, 11. decembra, ob 7.30 v Parku La Ciotat – na zelenici pred 
kinom Kolosej De Luxe Kranj (nekdanjim Kinom Center). Predsta-
viti želijo vadbo, s katero, kot pravijo, pod vodstvom prostovoljcev 
na strokoven in prijazen način poskrbimo za svoje zdravje.

Predstavitev jutranje telovadbe na prostem

Jože Marinček

Kranj – Hokejisti HK Triglav 
so pretekli konec tedna od-
igrali tekmi v mednarodni 
hokejski ligi IHL in obakrat 
zmagali. Najprej so prema-
gali ekipo HK MK Bled s 4 : 2 
(2 : 0, 2 : 0, 0 : 0), tekma pa je 
štela tudi za državno prven-
stvo. Za Blejce je dvakrat za-
del Nejc Mašič, za Triglav pa 
je bil dvakrat uspešen Žan 
Zupan, po enkrat pa Miha 
Vilfan in Mihael Potočnik. 
Z novimi tremi točkami se 
je HK Triglav na lestvici dr-
žavnega prvenstva izenačil 

s hokejisti HDD SIJ Acroni 
Jesenice in HK SŽ Olimpi-
ja, HK MK Bled je peti. Dan 
kasneje je sledila še ena tek-
ma lige IHL. Hokejisti HK 
Triglav in HK Vojvodina so 
odigrali prestavljeno tekmo 
16. kroga. Kranjčani so bili 
ponovno in goste iz Novega 
Sada premagali z 9 : 2 (3 : 0, 
4 : 0, 2 : 2). Trikrat se je med 
strelce vpisal Anže Terlikar, 
dvakrat Miha Vilfan in Anže 
Prostor, po enkrat pa Krištof 
Potočnik in Žan Zupan. V 
vodstvu lige IHL je HK Tri-
glav s 44 točkami, HK MK 
Bled je šesti.

Zmagi in vodstvo  
na lestvici

Maja Bertoncelj

Ljubljana – Slovenski de-
skarji v paralelnih discipli-
nah so pod vodstvom trener-
ja Medvoščana Izidorja Šu-
šteršiča jesen preživeli na 
avstrijskih ledenikih, konec 
novembra pa so jim vremen-
ske razmere vendarle omo-
gočile selitev v nižje ležeča 
zimsko-športna središča. 

Tako so tudi na pobočju 
Pra di Tore v italijanski Ca-
rezzi, torej na prizorišču 
uvoda svetovnega pokala, 
naredili dober trening. Po 
dolgem času je bila zbrana 
praktično celotna slovenska 

reprezentanca. Dva dni je bil 
z njimi tudi Tržičan Žan Ko-
šir. Treningu v Carezzi sta 
sledila še dva paralelna vele-
slaloma FIS pretekli konec 
tedna v bližnjem Pfeldersu. 
Po prihodu domov so se naši 
deskarji zbrali na Rogli, kjer 
so opravili zaključne trenin-
ge pred odhodom na prva pa-
ralelna veleslaloma za evrop-
ski pokal, ki bosta ta konec te-
dna v nemškem Hochfügnu 
in na katerih bo nastopil tudi 
Škofjeločan Jure Hafner.

Prvo tekmo za svetovni po-
kal pa bodo imeli prihodnji 
konec tedna v italijanski Ca-
rezzi.

Zaključni treningi na Rogli
Deskarji na snegu v paralelnih disciplinah se 
pripravljajo na prve tekme svetovnega pokala.
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Cveto Zaplotnik

Kranj – Slovenski žagarji, čla-
ni Slovenskega lesnega zdru-
ženja Sloles, so se pred dnevi 
obrnili na javnost z obvesti-
lom, da jih pesti pomanjka-
nje hlodovine in drugih goz-
dnih lesnih sortimentov, ker 
naj bi Slovenski državni goz-
dovi po novih pravilih proda-
je, prek javnega zbiranja po-
nudb, prodajo 150 tisoč ku-
bičnih metrov lesa preusme-
rili na trgovce, ki ga bodo 
lahko prodali na trgih zunaj 
Slovenije. Čeprav naj bi cene 
lesa na slovenskem in tudi 
avstrijskem trgu v drugi po-
lovici leta padle vsaj za deset 
odstotkov, jih SiDG ni zni-
žal, člani Slolesa pa so zara-
di negotovosti dobave lesa iz 
zasebnih gozdov kljub temu 
dali ponudbo za nakup lesa 
po ponujenih cenah. Ker 
je nekaj kupcev, večinoma 
trgovcev, oddalo ponudbo 
za nakup po višji ceni, je pri-
marna predelovalna indu-
strija ostala brez dobave lesa 
iz državnih gozdov ter hkrati 
tudi brez dobav certificirane-
ga lesa, ki ga zasebni lastniki 
gozdov nimajo. »Situacija ni 
enostavna, saj so pred nami 
meseci, ko bo zaradi zime in 
s tem neugodnih vremen-
skih razmer manj sečenj in 
manj razpoložljive hlodo-
vine na trgu,« ugotavljajo v 
združenju Sloles in dodaja-
jo, da bo to zelo neugodno 
vplivalo na poslovanje pod-
jetij v lesnopredelovalni de-
javnosti. 

Člani Slolesa, ki imajo v 
lasti kar 46 odstotkov žagar-
skih zmogljivosti v Sloveni-
ji, pričakujejo od SiDG raz-
pis za prodajo lesa po dolgo-
ročnih pogodbah in po enot-
ni ceni, ki bo temeljila na 
povprečni tržni ceni za po-
samezne gozdne lesne sor-
timente, pri tem pa zahte-
vajo, da SiDG sklepa takšne 
pogodbe z lokalnimi žagar-
ji (s kratkimi transportni-
mi potmi) in le s pravnimi 
osebami in podjetniki, ki se 
ukvarjajo s primarno prede-
lavo lesa. »Dolgoročno za-
gotovljena dobava surovi-
ne, tako po dinamiki doba-
ve kot po količini, je pogoj, 
da lahko investiramo v po-
sodabljanje primarne lesne 
predelave,« pravijo v Slolesu 

in dodajajo, da bo le tako slo-
venska lesna predelava lah-
ko konkurenčna na svetov-
nem trgu, na katerem je av-
strijska ena najuspešnejših.

V družbi Slovenski držav-
ni gozdovi ostro zavrača-
jo očitke, da naj bi bili glav-
ni krivci za to, da so sloven-
ski žagarji pred zimo osta-
li brez hlodovine iz držav-
nih gozdov. Kot pojasnjuje-
jo, načrt prodaje lesa določi-
jo glede na letni obseg seč-
nje, pri oblikovanju letoš-
njega načrta prodaje je bil 
»problem v strukturi redne 
sečnje in strukturi neraz-
porejene sečnje«, med ka-
tero uvrščajo posek od lu-
badarja napadenega drev-
ja. Ker so kupcem na pod-
lagi sklenjenih pogodb že 

dobavili dogovorjene količi-
ne lesa, so na podlagi julija 
spremenjenih pravil o pro-
daji lesa objavili še nekaj jav-
nih zbiranj ponudb lesa, pri 
tem pa je bilo merilo ponu-
jena cena. Na podlagi pris-
pelih ponudb za nakup 150 
tisoč kubičnih metrov lesa 
so razdelili razpoložljivo ko-
ličino, pri tem pa ocenjuje-
jo, da bo večina tega lesa pre-
delanega v Sloveniji. Kar za-
deva zahteve Slolesa, v druž-
bi Slovenski državni gozdo-
vi odgovarjajo, da jih vsebu-
jejo že nova pravila o proda-
ji lesa. Ta pravila omogoča-
jo družbi sklepanje dolgo-
ročnih pogodb s predeloval-
ci lesa ter poleg sklepanja to-
vrstnih pogodb še druge na-
čine prodaje.

Primanjkuje jim hlodovine
Slovenski žagarji, združeni v Slovensko lesno združenje Sloles, so pred zimo ostali brez dobav lesa iz 
državnih gozdov. Za to krivijo družbo Slovenski državni gozdovi (SiDG), kjer pa očitke ostro zavračajo. 
Sloles se zavzema za sklepanje dolgoročnih pogodb, v Slovenskih državnih gozdovih pa poudarjajo, da 
jim to omogočajo že nova pravila o prodaji lesa.

V družbi Slovenski državni gozdovi, ki gospodari z državnimi gozdovi, zatrjujejo, da so letos 
veliko večino hlodovine prodali domači lesni industriji.

Cveto Zaplotnik

Kranj – Vlada je spremenila 
uredbo o sofinanciranju pre-
mij za zavarovanje osnovne 
kmetijske pridelave in ribi-
štva. Pri zavarovanju posev-
kov, nasadov in plodov pred 
nevarnostjo toče, požara, 
udara strele, pozebe, popla-
ve in viharja je višino sofi-
nanciranja zavarovalne pre-
mije zvišala z dvajset na šti-
rideset odstotkov, izjema so 
le zavarovanje sadja, kjer je 
višino premije zvišala s šti-
rideset na petdeset odstot-
kov, ter zavarovanje hme-
lja in grozdja, kjer je delež 

sofinanciranja zvišala s tri-
deset na petdeset odstotkov. 
Poleg države lahko prispeva-
jo k zavarovalni premiji tudi 
občine, vendar skupni de-
lež sofinanciranja iz javnih 
sredstev ne sme preseči 65 
odstotkov obračunane zava-
rovalne premije.

Vlada se je za zvišanje 
stopnje sofinanciranja pre-
mije odločila zaradi vse po-
gostejših naravnih ujm (že 
dve leti zapored je bila poze-
ba) in pričakovanja kmetij-
skih gospodarstev, da bodo 
zaradi zagotavljanja stabil-
nega dohodka zavarovale 
več kmetijskih površin. 

Višje sofinanciranje 
zavarovalne premije

Cveto Zaplotnik

Kranj – Zbornica kmetijskih 
in živilskih podjetij pri Go-
spodarski zbornici Sloveni-
je pripravlja v sodelovanju s 
Kmetijsko gozdarsko zbor-
nico Slovenije spletni kata-
log živil za javno naročanje 
kmetijskih pridelkov in ži-
vil. Katalog bo javnim zavo-
dom omogočil poenostavlje-
no in smiselno oblikovanje 
javnih naročil hrane, kme-
tijam pa prodajo pridelkov 
in živilskih izdelkov. Kata-
log bo sestavljen iz dveh de-
lov oziroma iz dveh košaric. 
V zeleni košarici bodo po-
nudbe vseh, ki želijo sodelo-
vati v rednem javnem naro-
čanju, v rjavi košarici pa po-
nudbe tistih, ki želijo pro-
dajati v javne zavode pre-
ko izvzetih sklopov. Kmetij-
sko gozdarska zbornica vabi 

kmetije, da se s svojo ponud-
bo umestijo v rjavo košarico. 
V tem primeru se kmetija in 
javni zavod dogovorita ne-
posredno: kmetija prejme 
od zavoda povpraševanje po 
e-pošti, mu dobavi hrano in 
izstavi e-račun. 

Spletni katalog živil za jav-
no naročanje bo vseboval 
podatke o pridelkih in izdel-
kih ter podatke o ponudni-
kih. Da bi katalog lahko ob-
likovali, naj kmetje svojemu 
terenskemu kmetijskemu 
svetovalcu sporočijo, v kate-
rih kategorijah želijo ponu-
diti pridelke oziroma izdel-
ke. Kategorij je devetnajst, 
med njimi so mleko in mleč-
ni izdelki, meso in mesni iz-
delki, kruh, pekovski in fini 
pekovski izdelki, sveže sad-
je, sveža zelenjava, stročni-
ce, zamrznjena zelenjava in 
sadje, med in jajca. 

Priložnost za prodajo 
pridelkov javnim zavodom

Kranj – Ministrstvo za kmetijstvo je objavilo javni razpis, na 
podlagi katerega bo namenilo dva milijona evrov za izvedbo 
agromelioracij na komasacijskih območjih. Do podpore so 
upravičeni tisti, ki so jih lastniki kmetijskih zemljišč pooblastili 
za izvedbo agromelioracij. Vlogo za pridobitev podpore bo 
možno vložiti od 18. decembra do 9. marca.

Denar za agromelioracije

Groblje – Jutri, v soboto, bo v dvorani Biotehniške fakultete 
na Rodici občni zbor Društva rejcev govedi črno-bele pasme v 
Sloveniji. Člani društva bodo obravnavali poročila o letošnjem 
delu in program dela za prihodnje leto, seznanili pa se bodo 
tudi s Skupno kmetijsko politiko Evropske unije v obdobju 
2018–2020, z izvajanjem strokovnih nalog na področju kon-
trole in selekcije ter s prihodnjo organiziranostjo selekcijske 
službe. Rejcem krav z življenjsko mlečnostjo nad 100.000 
kilogramov mleka bodo podelili priznanja za rejske dosežke.

Rejci črno-belih goved bodo zborovali

Cerklje, Kranj – Kmetijska svetovalna služba pripravlja prihodnji 
teden dve predavanji o ugotavljanju ketoze pri kravah molzni-
cah. Prvo predavanje bo v torek, 12. decembra, ob 10. uri v 
prostorih Kmetijske zadruge Cerklje v Cerkljah, drugo pa dan 
kasneje, v sredo, ob 10. uri v sejni sobi Kmetijsko gozdarske 
zadruge Sloga Kranj na Primskovem. Predaval bo Franc Pavlin, 
specialist za živinorejo v Kmetijsko gozdarskem zavodu Kranj.

Ugotavljanje ketoze pri kravah molznicah

          IZLET // 12. DECEMBER 2017

MUZEJ JASLIC IN ADVENTNA LJUBLJANA
Vabimo vas, da se skupaj odpravimo pogledat lepote adventnega časa. Najprej 
se bomo odpeljali na Brezje, kjer si bomo ogledali Muzej jaslic. To je edin-
stvena zbirka, ki vsebuje več kot tristo različnih eksponatov – jaslic z vseh 
koncev sveta. Nato se bomo odpeljali proti Cerkljam na Gorenjskem, kjer 
nam bodo na posebnih jaslicah pokazali najbolj zanimive stavbe tega kraja.  
Sledilo bo kosilo. V Ljubljani bomo obiskali Slovenski etnografski muzej. Ogle-
dali si bomo razstavo z naslovom Med naravo in kulturo. Spoznali bomo veli-
ko zanimivega o naši dediščini, predvsem o tisti, povezani z adventnim časom. 
Po obisku muzeja se bomo peš odpravili v središče Ljubljane, ki bo tudi letos 
lepo okrašena. Lahko se boste sprehodili med stojnicami. Obiskali bomo tudi 
ljubljansko stolnico oziroma cerkev svetega Nikolaja. Z nami na izletu bo tudi  
naš novinar Jože Košnjek.

Cena izleta je 30 EUR. 
Cena vključuje: ogled Muzeja jaslic na Brezjah, ogled razstave jaslic  
v Cerkljah na Gorenjskem, ogled Slovenskega etnografskega muzeja  
v Ljubljani, voden ogled ljubljanske stolnice, kosilo, vodenje izleta in DDV.

Odhodi avtobusa:
z AP Škofja Loka ob 7.20,  z AP Mercator Primskovo ob 7.40
z AP Globus Kranj ob 7.50, z AP Radovljica ob 8.15

Za rezervacijo čim prej pokličite na tel. št.: 04/201 42 41,  se oglasite  osebno  
na Bleiweisovi c. 4 v Kranju ali pišite na: narocnine@g-glas.si.
Za odjave, ki prispejo kasneje kot v petek, 8. decembra 2017, ob 10. uri, zaračunamo potne stroške. 
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Smo podjetje s 60-letnimi izkušnjami na področjih 
finomehanike, elektromehanike in elektronike, z lastnim 

razvojem in trženjem zahtevnih sistemov, izdelkov in 
tehnologij, v celoti usmerjeno v izvoz.

Naše ambiciozne načrte podpirajo standardi kakovosti in 
proces nenehnih izboljšav, predvsem pa motivirani, sposobni in 
prizadevni sodelavci. Smo prvo slovensko podjetje, ki je za svoja 

prizadevanja na področju izobraževanja in razvoja zaposlenih 
prejelo mednarodni naziv »VLAGATELJI V LJUDI«.

Družba šteje 730 sodelavcev.  

Ponujamo vam možnost, da skupaj z nami uresničite svoje 
poklicne ambicije.

K sodelovanju vabimo:

KADROVIK (m/ž)
Pogoji za zasedbo delovnega mesta:
  visokošolska strokovna ali univerzitetna izobrazba ka-

drovske smeri
 2 leti delovnih izkušenj na kadrovskem področju
 poznavanje orodij MS Office
 poznavanje delovnopravne zakonodaje

Opis del in nalog:
 urejanje in vodenje kadrovske dokumentacije
 organiziranje izobraževanj in usposabljanj
 sodelovanje pri selekcijskem intervjuju
  izvajanje procesov zaposlovanja, premeščanja in od-

hodov iz podjetja
  pripravljanje strokovnih podlag in navodil s področja dela
  vodenje evidenc, izdelovanje analiz in pripravljanje 

poročil
 priprava in spremljanje kadrovskih planov
 vodenje in sodelovanje pri organizacijskih projektih

Nudimo:
  zaposlitev za daljše obdobje po uspešno opravljeni 

preizkusni dobi,
  možnost strokovnega usposabljanja in izobraževanja,
  dinamično delo s strokovnimi izzivi,
  financiranje pokojninskega načrta, po katerem družba 

zaposlenim plačuje premijo prostovoljnega dodatne-
ga pokojninskega zavarovanja.

Osebnostne lastnosti:
  komunikativnost
  organizacijske sposobnosti
  osebna urejenost
  natančnost in zanesljivost
  proaktivnost

Dodatno prednost imajo kandidati, ki:
  poznajo program SAP,
  poznajo sistem evidentiranja delovnega časa.

Delo bo potekalo v inovativnem okolju po načelih  
timskega in ustvarjalnega sodelovanja.

ORODJAR NA ŠTANCAH (m/ž)
Pogoji za zasedbo delovnega mesta:
  IV. ali V. stopnja izobrazbe tehnične smeri
  izkušnje pri izdelavi orodij za štancanje
  osnovno poznavanje standardov avtomobilske industrije
  osnovno poznavanje tehnične dokumentacije

Opis del in nalog:
  izdelovanje orodij in naprav
  preizkušanje orodij na strojih
  vzdrževanje orodij in naprav …

Nudimo:
  delo na naprednih projektih,
  priložnost za osebni in karierni razvoj.

Osebnostne lastnosti:
  natančnost, samoiniciativnost, sistematičnost  

zanesljivost, ročne spretnosti
     
Delo bo potekalo v inovativnem okolju po načelih 
timskega in ustvarjalnega sodelovanja.

KONSTRUKTER (m/ž)
Pogoji za zasedbo delovnega mesta:
 VII. stopnja izobrazbe strojne smeri
  aktivno znanje vsaj enega tujega jezika (angleščina ali 

nemščina)

Opis del in nalog:
  koncipiranje, razvoj in konstruiranje izdelkov/sklopov iz-

delkov
 izdelava tehnične dokumentacije
  sodelovanje pri uvajanju inovativnih rešitev/izdelkov 

v sklopu timskega dela
 načrtovanje, testiranja in analize prototipov

Nudimo:
 delo na naprednih projektih,
 stimulativno nagrajevanje,
 priložnost za osebni in karierni razvoj,
 sodelovanje s tujimi partnerji.

Osebnostne lastnosti:
  inovativnost, natančnost, samoiniciativnost, volja po spo-

znavanju novosti, sposobnost timskega in samostojnega 
dela, organizacijske sposobnosti, sposobnost strateškega 
razmišljanja, sposobnost tehničnega presojanja in odlo-
čanja, sposobnost koordinacije in usmerjanja sodelavcev

Dodatno prednost imajo kandidati, ki:
 imajo željo po konstruiranju,
 absolventi strojništva.

Delo bo potekalo v inovativnem okolju po načelih  
timskega in ustvarjalnega sodelovanja.

Delovna mesta so prosta na lokaciji v LIPNICI.

Cenimo samostojnost, komunikativnost, samoiniciativnost, 
pripravljenost za timsko delo, zanesljivost, ažurnost ter željo 

po pridobivanju novih znanj in srečevanju z novimi izzivi.

Če imate veliko dobre volje in željo po napredovanju, 
Vas vabimo, da se nam pridružite.

Prijavo s kratkim življenjepisom pošljite na naš naslov,  
najkasneje do 15. 12. 2017.
ISKRA MEHANIZMI, d. o. o.

Lipnica 8, 4245 Kropa, tel.(04) 53 55 109, (04) 62 03 319
www.iskra-mehanizmi.si

E-pošta: kadri@iskra-mehanizmi.si 

Iskra Mehanizmi, d. o. o.

Smo podjetje s 50-letnimi izkušnjami na področjih finomehanike, elektromehanike in 
elektronike, z lastnim razvojem in trženjem zahtevnih sistemov, izdelkov in tehnologij, 

v celoti usmerjeno v izvoz.

Naše ambiciozne načrte podpirajo standardi kakovosti in proces nenehnih izboljšav, predvsem 
pa motivirani, sposobni in prizadevni sodelavci. Smo prvo slovensko podjetje, ki je za svoja 

prizadevanja na področju izobraževanja in razvoja zaposlenih prejelo mednarodni naziv 
»VLAGATELJI V LJUDI«.

Družba šteje 490 sodelavcev.
Ponujamo vam možnost, da skupaj z nami uresničite svoje poklicne ambicije.

Vabimo vas, da se nam pridružite kot: 

SODELAVEC ZA PODROČJE KAKOVOSTI (Q) – TESTIRANJE (m/ž)

Pogoji za zasedbo delovnega mesta:
najmanj VII. stopnja izobrazbe tehnične smeri,•	
aktivno znanje vsaj enega tujega jezika: angleščina ali nemščina,•	
funkcionalna znanja s področja standardov kakovosti in avtomobilskih standardov,•	
obvladovanje metod kakovosti FMEA, MSA, SPC, APQP in PPAP.•	

Opis del in nalog:
razvijanje, izdelovanje in validiranje novih merilnih postopkov,•	
sodelovanje pri načrtovanju serijske merilne opreme,•	
sodelovanje pri načrtovanju in izvajanju laboratorijskih testov,•	
izdelovanje analiz in pripravljanje poročil,•	
uvajanje novih postopkov dela.•	

Ponujamo:
delo na naprednih avtomobilskih projektih,•	
stimulativno nagrajevanje,•	
priložnost za osebni in karierni razvoj,•	
sodelovanje s tujimi partnerji.•	

Osebnostne lastnosti:
inovativnost, natančnost, samoiniciativnost, volja po spoznavanju novosti, sposobnost  •	

 timskega in samostojnega dela, organizacijske sposobnosti, ambicije po vodenju   
 skupine sodelavcev ali projektov.

Prosto delovno mesto je v Lipnici.

VZDRŽEVALEC – MEHATRONIK (m/ž)

Pogoji za zasedbo delovnega mesta:
V. stopnja izobrazbe tehnične smeri,•	
poznavanje področja mehatronike,•	
delovne izkušnje na področju elektrovzdrževanja,•	
izkušnje pri vzdrževanju paletnih linij.•	

Opis del in nalog:
diagnosticiranje napak v delovanju linij,•	
pripravljanje strojev in naprav za zagon, posluževanje in nadzor nad delovanjem,•	
izdelovanje programov in programiranje strojev in naprav,•	
nastavljanje strojev in naprav ter vzdrževalna dela.•	

Ponujamo:
delo na naprednih projektih,•	
priložnost za osebni in karierni razvoj.•	

Osebnostne lastnosti:
inovativnost, natančnost, zanesljivost, volja po spoznavanju novosti, organizacijske   •	

 sposobnosti. 

Prosto delovno mesto je v Kamniku.

PROIZVODNI DELAVEC NA PODROČJU KONTROLE (m/ž)

Pogoji za zasedbo delovnega mesta:
vsaj IV. stopnja izobrazbe tehnične smeri,•	
delovne izkušnje na področju kontrole proizvodov.•	

Opis del in nalog:
izvajanje kontrol v procesu realizacije proizvoda,•	
sodelovanje pri reševanju reklamacij,•	
sodelovanje v procesu izdelovanja kontrolne dokumentacije,•	
izvajanje meritev.•	

Ponujamo:
delo na naprednih projektih,•	
priložnost za osebni in karierni razvoj.•	

Osebnostne lastnosti:
natančnost, zanesljivost, dober vid, ročne spretnosti.•	

Prosto delovno mesto je v Kamniku.

Delo bo potekalo v inovativnem okolju po načelih timskega in ustvarjalnega sodelovanja.

Cenimo samostojnost, komunikativnost, samoiniciativnost, pripravljenost za timsko delo, 
zanesljivost, ažurnost ter željo po pridobivanju novih znanj in srečevanju z novimi izzivi.

Če imate veliko dobre volje in željo po napredovanju, vas vabimo, da se nam pridružite.

Prijavo s kratkim življenjepisom pošljite na naš naslov:

ISKRA MEHANIZMI, d. d., Lipnica
Lipnica 8, 4245 Kropa, tel. (04) 53 55 109, faks (04) 53 36 593
www.iskra-mehanizmi.si
e-pošta: bbenedicic@iskra-mehanizmi.si

•	 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

MERKUR
nepremicnine

Najem pisarn, konferenčnih dvoran 
in organizacija delavnic

Poslovna stavba Merkur Naklo, Cesta na Okroglo 7

Cveto Zaplotnik

Kranj – Podjetji Petrol in 
Mbills sta prejšnji petek 
javnosti predstavili novost v 
Sloveniji – standard za mo-
bilno plačevanje, ki podpi-
ra brezpapirno in brezgoto-
vinsko plačevanje. Kot je ob 
tem povedal Tomaž Berloč-
nik, predsednik uprave Pe-
trola, sodelovanje z Mbil-
lsom pomeni uresniči-
tev njihove vizije vstopa v 

inovativne mobilne plačil-
ne storitve. »Uporabniki 
lahko odslej s Petrol Mbil-
ls plačujejo na vseh Petro-
lovih bencinskih servisih 
po Sloveniji,« je poveda-
la Jerica Urbančič, direkto-
rica marketinga v podjetju 
Mbills, in dodala, da je na 
Petrolovih blagajnah mož-
no tudi izplačevanje goto-
vine iz mobilne denarni-
ce ali vplačevanje gotovi-
ne za polnjenje tovrstne 

denarnice. »Posnetek ak-
tualnega stanja kaže, da na 
trgu manjka enoten stan-
dard v mobilnem plačeva-
nju. Tako v svetu kot doma 
se pojavljajo številni različ-
ni zaprti sistemi, pri kate-
rih se uporabniki srečujejo 
z različnimi delnimi funk-
cionalnostmi in z različno 
uporabniško izkušnjo. Z 
rešitvijo mBills.si smo žele-
li te ovire premostiti in smo 
razvili široko platformo, ki 

je več kot le mobilna denar-
nica in na katero se lahko 
preprosto priključijo tudi 
druga podjetja, trgovci, 
banke in ostali uporabni-
ki. Z njo že danes plačuje-
mo brezpapirno in brezgo-
tovinsko, s čimer smo go-
tovino že poslali v zgodo-
vino,« ugotavlja Matjaž Ča-
dež, predsednik nadzorne-
ga sveta družbe Mbills, v ka-
teri ima Petrol odslej 76-od-
stotni lastniški delež. 

Uvedli standard za mobilno plačevanje
Podjetji Petrol in Mbills sta predstavili novost v Sloveniji – standard za mobilno plačevanje.

Marjana Ahačič

Kranjska Gora, Kranj – Vses-
lovensko združenje malih 
delničarjev je spomladi na 
kranjsko okrožno sodišče 
vložilo predlog za sodni pre-
izkus denarne odpravnine 
zaradi iztisnitve 220 malih 
delničarjev družbe Hit Alpi-
nea, zdaj pa želijo v postopek 
priključiti tudi tiste razlašče-
ne oziroma iztisnjene delni-
čarje, ki se bodo sekciji Hit 
Alpinea še pridružili. Zdru-
ženje je namreč vsem iztis-
njenim delničarjem poslalo 
delničarske sporazume ter 
pooblastila odvetniški druž-
bi, s katerimi se lahko ne-
posredno pridružijo postop-
kom, ki jih je kot edini delni-
čar sprožilo združenje.

V tem času sicer poravnal-
ni odbor po nalogu sodišča 
pripravlja izvedensko mne-
nje glede višine denarne od-
pravnine, ki bi bila primerna 

za iztisnjene delničarje. Kot 
opozarjajo na združenju, je 
knjigovodska vrednost del-
nice konec leta 2015 znaša-
la 2,39 evra, kar je 6,3-kra-
tnik ponujene denarne od-
pravnine, ki si jo je izglaso-
val glavni delničar podjetja, 
to je družba Hit Nova Gori-
ca. V združenju so prepriča-
ni, da bi v takšnem primeru 
delničarjem pripadlo več kot 
343 tisoč evrov dodatne de-
narne odpravnine. »V Vses-
lovenskem združenju malih 
delničarjev smo zadovoljni, 
da bo o zadevi svoje mnenje 
podal tudi poravnalni odbor, 
hkrati pa puščamo odprta 
vrata možnosti poravnave. 
Predvsem v primeru sled-
nje je toliko pomembnejše, 
da se preostali mali delni-
čarji čim prej pridružijo po-
stopku, zato jih ponovno va-
bimo k podpisu delničarske-
ga sporazuma in pooblastila 
odvetniku,« so še sporočili.

Mali delničarji za 
večjo odpravnino

Kranj – Kranjska družba Iskratel je kot prva v Evropski uniji 
pridobila certifikat najnovejše generacije standardov TL9000 
za področje telekomunikacij, ki opredeljuje sistem vodenja ka-
kovosti za načrtovanje, razvoj, proizvodnjo, dobavo, namesti-
tev in vzdrževanje telekomunikacijskih izdelkov, tako strojne in 
programske opreme kot tudi storitev. Gre za panožni standard, 
ki bo podjetju koristil kot močna strokovna podlaga za prido-
bivanje novih poslov in je nadgradnja standarda ISO 9001, so 
sporočili. Certifikat podeljuje Quality Austria, ki je certifikacijski 
organ v EU, pristojen za to področje. Iskratel je pridobil osnovno 
različico tega certifikata že pred enajstimi leti, za prilagoditev 
svojih sistemov vodenja po najnovejši različici pa so ga prejeli 
prvi med prejemniki v EU, so še razložili v kranjski družbi.

Iskratel prvi v Evropi s standardom TL9000
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Simon Šubic

Kranj – Na kranjskem okro-
žnem sodišču so v sredo na-
daljevali sojenje Tržičanu 
Dušku Krupljaninu, ki ga to-
žilstvo obtožuje preprečitve 
uradnega dejanja policistu 
Miranu Murniku 17. aprila 
letos in napadu nanj, ki naj 
bi ga zagrešil skupaj mlajšim 
bratom Danijelom. Slednji je 
kljub nestrinjanju z vso vse-
bino obtožnice krivdo priz-
nal že na predobravnavnem 
naroku in je bil pravnomoč-
no obsojen na šest mesecev 
zapora, ki ga je prestal že v hi-
šnem priporu. Obtoženi Du-
ško pa krivdo odločno zavra-
ča, češ da je obtožnica prire-
jena v korist policista, ki da 
je tega dne močno prekora-
čil svoja pooblastila. Priz-
nava le, da ga je – predhod-
no izzvan s strani policista – 
enkrat udaril. Policist Mur-
nik je po navedbah tožilstva 
uporabil opozorilni strel, da 
se je ubranil napada bratov 
Krupljanin, s čimer pa se Du-
ško prav tako ne strinja in na-
vaja, da naj bi policist name-
raval streljati v Danijela, kar 
pa mu je obtoženi zadnji tre-
nutek preprečil.

Na zadnji obravnavi so na 
predlog obrambe zasliševali 

priče, ki so bile obravnava-
nega dne prisotne na kraju 
dogodka in so v glavnem po-
trdile, kar je obtoženec pove-
dal v zagovoru. Tako so zas-
lišali Žana Dolharja iz bli-
žnje gostilne, v kateri je ne-
kaj dni pred dogodkom priš-
lo do drzne tatvine, kar je 
bil tudi razlog, da je policist 
Murnik želel identificirati 

Duška Krupljanina, ko se je 
tisto nedeljo s štiriletnim ne-
čakom sprehajal po Tržiču. 
Policist naj bi namreč želel 
ugotoviti, ali je Duško osu-
mljenec omenjene tatvine, 
kar je v nadaljevanju sproži-
lo zaplet. Ko naj bi namreč 
policist ocenil, da se obtože-
ni postopku identifikacije 
upira, ga je poškropil s sol-
zivcem, zaplet pa se je po-
tem stopnjeval vse do očita-
nega napada bratov Kruplja-
nin na policista, ki je zato 
opozorilno streljal. Dolhar 
je na sodišču potrdil, da ga je 
Duško takrat poklical in mu 
povedal, da ga policist obto-
žuje, da je osumljenec tatvi-
ne v njihovi gostilni. »Po te-
lefonu sem slišal Duška, ki 
je govoril policistu, naj neha-
jo, da naj otroka peljejo do-
mov in da prinese dokumen-
te. Slišal sem tudi otroka, ki 
je jokal, da ga peče. Nisem 
slišal, da bi Duško policistu 
karkoli grozil ali ga žalil, ne 
spomnim se, da bi mu poli-
cist kaj ukazal,« je razložil 
Dolhar in dodal, da je kasne-
je poklical Danijela Kruplja-
nina in mu sporočil, kaj se 
dogaja. 

Zoran Bjelić pa je obnovil 
svoje videnje drugega dela 
dogodka, ko naj bi brata 

Krupljanin skupaj napad-
la policista Murnika v po-
licijskem službenem avto-
mobilu. Zatrdil je, da obto-
ženi Duško v nobenem tre-
nutku ni napadel policista, 
temveč je zadrževal svojega 
brata Danijela, ki se je sklo-
nil v policijski avtomobil in 
zgrabil policista. »Potem je 
šel Duško na drugo, sovo-
znikovo stran, in ko je po-
licist potegnil pištolo, ga je 
potegnil za roko, policist pa 
je potem ustrelil skozi ve-
trobransko steklo. Duško 
je tedaj zavpil Danijelu, naj 
zbeži, sicer ga bo policist 
ustrelil. Zbežala sta vsak v 
svojo smer, policist pa je šel 
iz vozila, stopil v razkorak 
in s pištolo izmenjaje meril 
v njuna hrbta. Zato smo jaz 
in drugi prisotni začeli vpi-
ti, naj ne strelja, saj vidi, da 
bežita.« Na vprašanje obto-
ženega, kam je policist v av-
tomobilu najprej pomeril s 
pištolo, je priča odgovori-
la, da proti Danijelovi glavi, 
vendar ne more vedeti, ali je 
nameraval tudi streljati. 

Sojenje se bo nadaljevalo 
22. decembra, za začetek ja-
nuarja pa je sodnica Andri-
jana Ahačič napovedala tudi 
terenski ogled kraja dejanja 
in rekonstrukcijo dogodka.  

Policista le potegnil za roko
Ena od zaslišanih prič na sojenju Dušku Krupljaninu zaradi napada na tržiškega policista aprila letos je 
potrdila navedbe obtoženega, da je napadeni policist s pištolo najprej pomeril v obtoženčevega brata.

Gostobesedni Duško 
Krupljanin rad komentira 
potek sojenja, zato ga 
je sodnica že večkrat 
opozorila, da ga bo 
prisiljena odstraniti iz 
sodne obravnave. / Foto: arhiv GG

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

Uspešnica Ogenj, rit in kače niso za igrače je zabeležila več kot enajst tisoč 
prodanih izvodov, tri leta zapored kraljuje na prvem mestu po branosti 
v slovenskih knjižnicah, predstavljena pa je bila na več kot osemstotih  
literarno-pogovornih dogodkih. Sedaj je izšel drugi del knjige Ogenj,  
rit in kače niso za igrače – Babice, hčere, vnukinje. Tako kot prvo tudi to 
odlikujejo objektivnost, primeren besedni zaklad in spoštljiv odnos do pri-
povedovalca. Avtorica želi biti le zapisovalka slišanih zgodb in nič drugega.
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mehka vezava
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S pomočjo skrbno 
izbranih receptov v 
tokratni izdaji, boste 
dosegli nove užitke 
in znano čarovnijo 
okusa na najslajši 
možni način. Izbirate 
lahko med recepti za 
krhka peciva, kekse 
brez peke in razne 
ostale slaščice. Naj 
vam bo kuharica 
vir navdiha in 
najboljši pomočnik 
pri načrtovanju 
in preživljanju 
najlepših trenutkov 
z družino in 
prijatelji. 

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

www.gorenjskiglas.si

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

Lepo okrašena miza 
je del dobrodošlice, 
s katero vabljencem 
sporočamo, da so 
zaželeni in da jih čaka 
nepozaben dogodek. 
Preden pa se lotimo 
okrasitve mize, je 
pomembno, da vemo, 
za kakšen namen 
krasimo mizo, za koga 
mizo pripravljamo.  V 
knjigi je opisanih14 
posebnih pogrinjkov 
s številnimi fotografi-
jami, dodani pa so še 
jedilniki za ta namen 
in opisi receptov 
zanimivih jedi. 

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

www.gorenjskiglas.si

               + poštnina
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Simon Šubic

Škofja Loka – V torek nekaj 
minut pred polnočjo so ško-
fjeloški gasilci posredovali 
v zapuščenem objektu nek-
danjega hotela Transturist v 
Škofji Loki, kjer so zgorele 
lesene obloge v eni od sob v 
drugem nadstropju. Hujših 
posledic in gmotne škode si-
cer ni bilo, je pa zadnji požar, 
za katerega vzrok ni znan, 
vnovič opozoril na problema-
tiko zapuščenih in propada-
jočih objektov, v katere se na-
vadno vsaj pozimi radi zate-
čejo brezdomci. 

Po besedah občinskega ga-
silskega poveljnika v Ško-
fji Loki Andreja Štremflja so 
opuščeni objekti z neurejeno 
požarno varnostjo, razsuto 
notranjostjo potencialno ne-
varni za gasilce, ki v njih iz-
vajajo intervencijo, še zlasti v 
nočnem času, ko njihovo delo 
otežuje še slaba vidljivost. »V 
takih objektih na tleh leži 
razbito steklo, pogosto tudi 

uporabljene injekcije, izpu-
ljene deske z žeblji, živalska 
trupla in iztrebki, kar je lah-
ko tudi kužno. Poleg tega ga-
silci ne poznajo objekta, ker 
požarni načrt zanj ne obstaja 
več, nikdar se tudi ne ve, ko-
liko ljudi, navadno brezdom-
cev, se v njem nahaja. Poleg 
tega, da morajo na intervenci-
ji že tako skrbeti za svojo var-
nost, lahko gasilce ogrožajo 

tudi strupene snovi, ki se 
sproščajo v zrak ob gorenju 
starih materialov,« je dejal 
Štremfelj in ocenil, da so la-
stniki takih objektov tudi ma-
lomarni do svojega premože-
nja, ko vso skrb za požarno 
varnost enostavno prepustijo 
javni gasilski službi.

Z Zavarovalnice Triglav, 
ki je lastnica objekta, tega pa 
že dolgo tudi neuspešno pro-
daja, so sporočili, da so zara-
di zapuščenosti hotelskega 
objekta sprejeli ukrepe za 
povečanje varnosti ljudi in 
samega objekta. »Tako smo 
z deskami obili vse vhode na 
severni, vzhodni in zahodni 
strani objekta v kletnem ni-
voju, pozidali steklene izlož-
bene stene s siporeks bloki 
na pritličnem nivoju, monti-
rali nova kovinska vrata kot 
edini dostop v notranjost 
objekta, na več mestih pri-
trdili opozorilne table z na-
pisom, da je približevanje in 
vstop v objekt prepovedan in 
smrtno nevaren, na vhodnih 
vratih na južni strani in na 
fasadi na severni strani pa 
izobesili tablo z oznako, da 
je objekt varovan,« so pojas-
nili. Kljub sprejetim ukre-
pom pa občasno prihaja do 
vlamljanja v objekt, včasih 
pa tudi do uničevanja za-
sebne lastnine iz razloga ob-
jestnosti, so dodali.

Gorelo v nekdanjem hotelu
Manjši požar v nekdanjem hotelu Transturist v Škofji Loki ni povzročil hudih 
posledic, vseeno pa je opozoril na vprašljivo požarno in siceršnjo varnost 
vseh zapuščenih objektov. 

Škofjeloški gasilci so v nekdanjem hotelu Transturist že 
večkrat intervenirali. / Foto: Simon Šubic
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Aktualno
V knjižici so predstavili tudi loški 
profesorski ceh, ki je ustanovil 
muzejsko društvo. Stran 20

Pogovor
Julijo, novo nagrado za najboljšo 
igralsko stvaritev, je prejela 
Darja Reichman. Stran 21

MultiKulti
Špela Kolenc je pol leta v kitajski 
vasici spoznavala veščino 
taijiquan (taičičuan). Stran 22

Aleš Senožetnik

Orgle danes povezujemo 
predvsem s cerkveno liturgi-
jo, a izvirajo že iz časov pred 
Kristusovim rojstvom. Leta 
264 pred našim štetjem jih 
je iznašel grški izumitelj in 
matematik Ktezibij iz Ale-
ksandrije. Veličino zvoka 
tega glasbila pa so prepoz-
nali že Konstantinoplu, kjer 
so jih lahko igrali le ob nav-
zočnosti cesarja. Šele pred 
dobrim tisočletjem so se po-
novno pojavile tudi v Zahod-
ni Evropi, kjer so pravi raz-
cvet doživele v času baroka 
in še posebno skladatelja Jo-
hanna Sebastiana Bacha.

Mojstre, ki bi v Sloveni-
ji znali izdelovati orgle, lah-
ko preštejemo na prste ene 
roke. Ta inštrument, ki velja 
za najbolj zapleteno napra-
vo, kar si jih je v predindu-
strijski dobi izmislil človek, 
in do danes največje glasbi-
lo, kar jih poznamo, vsebu-
je več tisoč delov. Za njegovo 
izdelavo od prvih načrtov do 
postavitve in končne uglasi-
tve pa se v Orglarstvu Moč-
nik šest zaposlenih trudi vse 
leto. »Vsake orgle so unika-
tne, saj ni dveh enakih pro-
storov. Že pri načrtovanju 
je treba upoštevati velikost 
in akustiko prostora, pred-
vsem pri določanju velikos-
ti menzur v piščalih,« pra-
vi Tomaž Močnik, po rodu 
iz Cerkelj, ki pa sicer živi v 
Železnikih, kjer je tudi or-
ganist.

Glasba mu je bila polože-
na v zibko, kar izdaja že nje-
gov priimek – Močniki na-
mreč slovijo kot odlični glas-
beniki – ne le v Cerkljah, 
temveč tudi daleč naokoli. 
Tomaž je orgle vzljubil, ko je 
še kot srednješolec ob odho-
du k vojakom zamenjal bra-
ta, ki je bil organist v doma-
či župnijski cerkvi. Čeprav 
se je izšolal za inženirja ra-
diologije, pa se je med štu-
dijem učil tudi igranja orgel, 
nato pa se zaposlil v orglar-
ski delavnici, ki so jo takrat 
odprli pri mariborski škofiji. 
Tam je ostal sedem let, dok-
ler ni leta 1998 odprl lastne-
ga podjetja, ki uspešno delu-
je še danes.

Prve so izdelali za nakelsko 
župno cerkev leta 2000. V 
zadnjih letih pa večina naro-
čil prihaja iz tujine. Resda so 
pred kratkim nove orgle iz-
delali tudi za cerkev sv. Ju-
rija v Šenčurju, a kot pra-
vi Tomaž Močnik, gre bolj 

za svetlo izjemo. »V začetku 
smo orgle v glavnem izdelo-
vali za slovenske cerkve, po 
letu 2010 pa so naročila prak-
tično usahnila. Danes v pod-
jetju izdelamo ene ali dvoje 
orgel na leto, naročila pa ve-
činoma prihajajo iz Švedske, 
Danske, Nemčije in drugih 
severnih držav.«

Od konkurence jih razli-
kuje fleksibilnost. Orgle se 
namreč precej razlikujejo. 
Trenutno v delavnici nasta-
jajo ene, ki bodo zgrajene v 
ameriškem slogu iz začetka 
dvajsetega stoletja, za cer-
kev v Adergasu pa so pred 
leti izdelali orgle, nareje-
ne po vzoru nemškega iz-
delovalca Hildebrandta, so-
dobnika Johanna Sebastia-
na Bacha, skladatelja, ki je 
to glasbilo postavil na pie-
destal svoje bogate glasbe-
ne zapuščine. »Želeli smo 
izdelati inštrument, na ka-
terega bi se dalo kar se da 
avtentično zaigrati Bachovo 

orgelsko glasbo,« razlaga 
sogovornik, ki mu je podvig 
uspel, glasbilo v Adergasu 
pa je zaradi svoje kvalitete 
postalo eno najbolj znanih, 
o katerem tudi tuji organisti 
vedo povedati le najboljše.

Za razliko od nekate-
rih drugih orglarskih moj-
strov, ki so specializirani le 
za en stil orgel, Tomaž Moč-
nik pravi, da mu preklaplja-
nje med različnimi stili ne 
predstavlja težav. Tuji stro-
kovnjaki, ki so spoznali nje-
govo delo, pa so preseneče-
ni, kako mu uspe intonira-
ti tako različne inštrumen-
te. Intoniranje pomeni dolo-
čanje barve in jakosti zvoka 
posameznega registra in ga 
je za razliko od uglaševanja 

sposoben opraviti le človek. 
»Da dosežeš baročni ali ro-
mantični zvok, moraš upo-
rabiti popolnoma drugače 
metode, ne glede na to, da 
so dimenzije piščali v obeh 
glasbilih enake.«

Intoniranje enega regi-
stra traja ves dan, zato le in-
toniranje orgel s 25 registri 
torej mojstru vzame sko-
raj mesec dni dela. »Za to 
delo moraš imeti dar – po-
leg dobrega posluha, izku-
šenj in seveda znanja.«

V poklicu, ki se marsiko-
mu zdi predvsem precej ro-
mantičen, pa se spopada-
jo tudi s povsem sodobni-
mi težavami. Med približno 
1700 piščalmi, kolikor jih 
imajo orgle s 25 registri, je 

okoli tristo lesenih, preosta-
le pa so narejene iz cina, zli-
tine kositra in svinca. Upo-
rabo slednjega so bruseljski 
birokrati že dvakrat hoteli 
prepovedati, s čimer bi izde-
lovanje orgel postalo doma-
la nemogoče. »Že dvakrat v 
desetih letih smo evropski 
orglarji podpisovali petici-
jo in na koncu vendarle do-
segli, da uporaba svinca os-
tane izjema za orglarstvo. 
Alternative v tem primeru 
namreč ne poznamo.«

Ne glede na vse, bodo 
orgle še dolgo zvenele v 
cerkvah in koncertnih dvo-
ranah. Ob pravilnem in re-
dnem vzdrževanju namreč 
zlahka dosežejo življenjsko 
dobo nekaj stoletij.

Orgle – čudovito glasbilo, ki 
odzvanja skozi stoletja
Tomaž Močnik v Cerkljah vodi delavnico, v kateri nastajajo orgle. Za izdelavo tega zapletenega glasbila pa šest zaposlenih trdo  
dela vse leto. V zadnjih letih največ naročil dobijo iz tujine.

Tomaž Močnik v delavnici, kjer nastajajo orgle

Orgle so sestavljene iz več tisoč delov.
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Simon Šubic

O financiranju zasebnega 
šolstva

Do državnozborskih voli-
tev je še približno pol leta, 
do tedaj pa se bo vlada oči-
tno morala precej potruditi, 
da bo mandat končala brez 
večjih razpok v koaliciji. Vse 
bolj se zapleta pri izpolnit-
vi ustavne odločbe glede fi-
nanciranja zasebnih osnov-
nih šol, saj imajo koalicijske 
stranke o tej temi različne 
poglede. SMC in DeSUS sta 
tako na seji državnozborske-
ga odbora podprli rešitev, da 
država obvezni del javnega 
programa v zasebnih osnov-
nih šolah financira 100-od-
stotno, razširjenega pa ne, a 
del poslancev SMC je hkra-
ti vložil dopolnilo k noveli 
zakona o organizaciji in fi-
nanciranju vzgoje in izobra-
ževanja, s katerim predla-
ga 65-odstotno financiranje 
razširjenega programa. V 
SD na drugi strani ne spre-
jemajo nobene od predla-
ganih rešitev in ugotavlja-
jo, da je novela postala mate-
rija političnega barantanja. 
Zanje je prava pot le spre-
memba ustave. Neenotnega 
pogleda so tudi v opozicij-
skih strankah. SDS in NSi 
zagovarjata 100-odstotno fi-
nanciranje javno veljavnega 
programa v zasebnih osnov-
nih šolah, torej obveznega 
in razširjenega programa, v 
Levici prizadevanja za večje 

financiranje zasebnih šol ra-
zumejo kot napad na javno 
šolo, v Stranki Alenke Bratu-
šek pa so prav tako za spre-
membo ustave.

Finančna ministrica 
zaskrbljena

Finančna ministrica Mate-
ja Vraničar Erman je ta teden 
izrazila zaskrbljenost zaradi 
vedno novih zahtev za dodat-
no zvišanje plač in posledič-
no napovedi stavk v javnem 
sektorju. Te zahteve so po 
mnenju ministrice »popol-
noma nerazumljive«, zato 
je nepopuščanje »željam po 
kreiranju dodatnih odhod-
kovnih apetitov« pomembno 
za zagotovitev spoštovanja 
evropskih pravil. Napovedim 
novih stavk se čudi tudi mi-
nister za javno upravo Boris 
Koprivnikar, saj so po nje-
govih besedah pogajanja o 
odpravi plačnih anomalij za 
delovna mesta do vključno 
26. plačnega razreda z izje-
mo gasilcev pod streho od 
poletja, pogajanja o odpravi 
plačnih anomalij za zaposle-
ne v višjih razredih pa pote-
kajo že vso jesen. A ker so s 
potekom nadaljnjih pogajanj 
nezadovoljni, bo stavkov-
ni odbor sindikata poklicne-
ga gasilstva v ponedeljek od-
ločal o stavki. Stavkovne ak-
tivnosti so zaradi nestrinja-
nja z načinom vodenja poga-
janj napovedali tudi v poga-
jalski skupini sindikatov jav-
nega sektorja, ki jo vodi Jakob 

Počivavšek, podobna napo-
ved pa prišla tudi iz vrst Sin-
dikata vzgoje, izobraževanja, 
znanosti in kulture Sloveni-
je. Poleg tega so tudi v Zve-
zi društev upokojencev Slo-
venije (Zdus) državni zbor 
in vlado pozvali k sprejetju 
ukrepov za omilitev negativ-
nih učinkov interventne za-
konodaje na pokojnine. V 
Zdusu med drugim predla-
gajo, naj se od leta 2018 dalje 
pokojnine redno usklajujejo 
v skladu s sistemskim zako-
nom, v naslednjih letih naj se 
izpeljejo tudi izredne uskla-
ditve, uveljavijo pa naj se tudi 
spremembe lestvice za od-
mero starostnih pokojnin, s 
tem pa tudi predčasnih in in-
validskih pokojnin. Vlada je 
sicer prejšnji teden s pregla-
sovanjem sprejela uredbo, s 
katero se bodo popravile pla-
če približno 2400 ravnate-
ljem in direktorjem javnih 
zavodov. V združenjih ravna-
teljev so razložili, da ne gre za 
dvig plač, ampak za odpravo 
dolgoletnih anomalij in kri-
vic, saj se zdaj dogaja, da pla-
če zaposlenih presegajo pla-
če ravnateljev.

Stavka na Sovi

Stavkajočim so se v zadnjih 
dneh pridružili tudi zaposle-
ni na Slovenski obveščeval-
no-varnostni agenciji (Sova), 
ki zahtevajo izboljšanje sta-
tusa in vrednotenja delovnih 
mest, izvajanje socialnega 
dialoga in povečanje števila 

zaposlenih. Predsednik Sin-
dikata državnih organov Slo-
venije Frančišek Verk je po-
jasnil, da je glavni problem 
plačilo, ki v marsikaterem 
segmentu ni primerljivo niti 
s policijskimi plačami. Poleg 
tega so kadrovsko oslabljeni, 
direktor Zoran Klemenčič 
pa po njegovem nima poslu-
ha za socialno partnerstvo. 
Agencija kljub stavki nalo-
ge, pomembne za nacional-
no varnost in druge intere-
se države, izvaja nemoteno 
in v skladu z določili zako-
na o Sovi, so pojasnili v vla-
dnem uradu za komunici-
ranje. Za obrambnega stro-
kovnjaka Klemna Grošlja je 
stavka na Sovi nekaj nepred-
stavljivega in unikatnega ter 
odraz tega, da je obveščeval-
na služba očitno v popolnem 
razsulu.

Ministrica na bolniškem 
dopustu

Vlada je bila ta teden na 
delovnem obisku v Zasav-
ju in Posavju, kamor pa ni 
odšla ministrica za zdravje 
Milojka Kolar Celarc, ki so 
jo minuli petek zaradi res-
nejšega zdravstvenega sta-
nja sprejeli na internistični 
prvi pomoči interne klinike. 
V soboto zgodaj zjutraj so jo 
že odpustili v domačo oskr-
bo, na delovno mesto pa se 
bo vrnila, ko ji bo to dopuš-
čalo zdravstveno stanje, so 
pojasnili na ministrstvu za 
zdravje.

Stavkajo celo obveščevalci
Medtem ko sindikati javnega sektorja vladi tik pred iztekom njenega mandata znova grozijo s stavko, 
pa se je potihoma stavka že začela v obveščevalni agenciji Sova.

Predsednik Zdusa Janez Sušnik je poslance in vlado pozval 
k odpravi za upokojence uničujočih varčevalnih ukrepov. 

Minister Boris Koprivnikar niz stavkovnih aktivnosti javnega 
sektorja ocenjuje kot taktiziranje pred zaključkom mandata 
vlade. / Foto: Gorazd Kavčič

Ministrica za zdravje Milojka Kolar Celarc je pred tednom 
dni potrebovala zdravniško pomoč. / Foto: arhiv GG

Slovenci v zamejstvu (589)

Krekova misel na Koroškem
V knjižnem klubu Mohor-

jeve založbe v Celovcu je bil 
aktualen pogovor o zgodovi-
ni, sedanjosti in prihodno-
sti slovenskega zadružniš-
tva na Koroškem. O njem 
sta pripovedovala dr. Val-
ter Lukan, koroški Slovenec, 
zgodovinar in raziskovalec 
zadružništva, tudi Krekove-
ga, in Rudi Vouk, odvetnik 
in predsednik Društva za va-
rovanje slovenskega zadruž-
ništva na Koroškem. Zadru-
žništvo je bilo, kot je dejal 
ravnatelj Mohorjeve dr. Ka-
rel Hren, ki je vodil pogo-
vor, dolga leta gospodarska 
hrbtenica življenja in pre-
živetja Slovencev na Koro-
škem. Slovensko zadružniš-
tvo in bančništvo se je zad-
nja leta znašlo v hudi krizi. 
Nje in njenih posledic se po 

njegovih besedah Slovenci 
na Koroškem in njihove za-
stopniške organizacije pre-
malo zavedajo in se o njej 
predvsem premalo pogovar-
jajo.  

Poleg aktualne krize slo-
venskega zadružništva na 
Koroškem je bila razlog za 
pogovor tudi 100. obletni-
ca smrti Janeza Evangeli-
sta Kreka (1865–1917), ute-
meljitelja krščansko-social-
nega gibanja in zadružniš-
tva na Slovenskem in tudi 
širše. Krekov vpliv je še po-
sebej v začetku 20. stole-
tja segel tudi na Koroško, 
kjer je dobilo slovensko za-
družništvo »domovinsko« 
pravico že prej. Leta 1851 je 
bila ustanovljena Mohor-
jeva založba kot neka obli-
ka zadružništva, leta 1872 

prva posojilnica v Šentjako-
bu, ki je bila tudi prva de-
narna ustanova v Avstriji in 
leta 1899 blagovna zadruga 
v Sinči vasi. Zadružništvo 
je bila »Arhimedova točka« 
Slovencev na Koroškem in v 
njem se je skrivala največja 
narodna moč, je povedal na 
ponedeljkovem pogovoru 
dr. Valter Lukan. Razlogi za 
nastajanje in skokovit razvoj 
slovenskega zadružništva so 
bili najprej narodno-politič-
ni in šele nato gospodarski. 
Zaradi vpliva Krekove misli 
je dobivalo koroško sloven-
sko zadružništvo tudi ved-
no več socialnega in solidar-
nostnega potenciala, je po-
vedal dr. Valter Lukan. Rudi 
Vouk pa je povedal, da je slo-
venska manjšina, čeprav je 
majhna, ena redkih s svojo 

gospodarsko strukturo, iz 
katere črpa moč, sredstva in 
samozavest za obstoj. Čas po 
plebiscitu in druga svetovna 
vojna sta udarili po sloven-
skem zadružništvu. To so 
bila leta, ko se je postavilo na 
noge nemško, ki ga Sloven-
ci niso mogli več ujeti. Ne-
gativne so bile tudi posledi-
ce vmešavanja povojne jugo-
slovanske politike. Sloven-
sko zadružništvo se je lahko 

postavilo na noge šele po 
petdesetih letih preteklega 
stoletja in postalo znova hrb-
tenica delovanja manjšine z 
delovnimi mesti, negova-
njem jezika v javnosti in po-
močjo društvom. Žal je pred 
leti znova zašlo v težko kri-
zo. Razmere so se spreme-
nile in slovenske zadruge in 
posojilnice temu niso sledi-
le. Prišel je čas za spremem-
be, je povedal Rudi Vouk. 

Rudi Vouk in dr. Valter Lukan

Jože Košnjek
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Miha Naglič

Še je čas za ukrepanje

»Še vedno je čas za ukrepa-
nje, čeprav segrevanja plane-
ta ne moremo ustaviti. Pre-
pozno je, temperatura se je 
od dobe pred industrijsko re-
volucijo že dvignila za 1,1 °C. 
Toda za ukrepe, s katerimi bi 
preprečili še večjo škodo in se-
grevanje katastrofalnih razse-
žnosti, je še čas. Svetovnemu 
segrevanju se ne moremo iz-
ogniti, ta trenutek smo zamu-
dili. Vseeno pa se da še mar-
sikaj storiti, da se položaj ne 
bi poslabšal.« Kje smo bili v 
tem oziru bolj uspešni in kje 
manj? »Na področju energe-
tike je bil napredek v zadnjih 
letih zares velik, predvsem 
pri pridobivanju elektrike 
iz obnovljivih virov. Stroški 
sončne energije so se moč-
no zmanjšali, velik je napre-
dek pri vetrni energiji in shra-
njevanju energije v baterijah 
oziroma akumulatorjih. Tu 
gredo stvari v pravo smer. Si-
cer ne dovolj hitro, pa vendar. 
Drugače je na drugih področ-
jih. Pri preprečevanju krčenja 
gozdov, uvajanju do okolja 
prijaznih kmetijskih praks in 
varovanju morij ne moremo 
govoriti o omembe vrednem 
napredku. Na vseh teh pod-
ročjih močno zaostajamo. Z 
energetskega vidika je zgod-
ba brez dvoma veliko boljša.« 

Pričakovali bi, da bo uvaja-
nje obnovljivih virov energi-
je v Evropi hitrejše kot drug-
je. Zakaj ni? »Poglavitni raz-
log je pomanjkanje politične 
volje. Cena vsekakor ni ovira. 
To je najcenejši nov vir ener-
gije na planetu, pa naj gre za 
vetrne elektrarne na kopnem 
ali morju ali za sončne elek-
trarne. Cene se vztrajno zni-
žujejo, tako da so po ekonom-
ski plati konkurenčne tako 
rekoč kateremu koli druge-
mu obstoječemu viru. Toda 
v Evropi opažamo, da elektri-
ka iz obnovljivih virov, ki pri-
haja v sistem v vse večjih koli-
činah, vse bolj ogroža poslov-
ne modele energetskih podje-
tij, ki so veliko vlagala v zgra-
ditev termoelektrarn na pre-
mog in plin. Ti obrati zdaj 
prinašajo manj dobička in so 
ekonomsko vse manj upravi-
čeni. Energetska podjetja se 
zato bojujejo proti novi kon-
kurenci, pritiskajo na vlade, 
da bi čim bolj omejile vlaga-
nje v obnovljive vire. Pri tem 
so zelo učinkovita. V Nemči-
ji so tako lani na primer spre-
menili načrt energetske tran-
zicije; zdaj je veliko manj ve-
likopotezen pri uvajanju ob-
novljivih virov. Razlog za to 
so predvsem močni intere-
si industrije premoga … Ko 
si prizadevamo za sistemski 
prehod na obnovljive vire, 
se v obstoječem sistemu čuti 
stres, in čeprav se nekdanji 

poslovni modeli ne obnese-
jo več, se vseeno poskuša oh-
raniti staro stanje. To je eden 
ključnih dejavnikov, ki upo-
časnjujejo napredek v raz-
ličnih državah.« Pričakovali 
bi, da bo največji napredek v 
Nemčiji kot vodilni evropski 
ekonomiji? »O dogajanju na 
tamkajšnjem energetskem 
trgu je veliko napačnih infor-
macij. Z vseh koncev sveta do-
bivamo komentarje, da nem-
ški primer dokazuje, da sis-
tem obnovljivih virov ne de-
luje. Izpusti CO2 v Nemči-
ji so se res zvišali, toda ne za-
radi uvajanja obnovljivih vi-
rov. Več ko je elektrike iz ob-
novljivih virov na nemškem 
trgu, tem manj je elektrika 
iz termoelektrarn potrebna 
za pokrivanje nemške pora-
be. Dogaja se, da termoelek-
trarne vse več obratujejo, toda 
to elektriko izvažajo. Nemči-
ja je torej brez dvoma odgo-
vorna za te izpuste, toda to 
ne pomeni, da je premog po-
treben zaradi nezanesljivosti 
obnovljivih virov v Nemčiji, 
saj se izvaža. Morda se zdi, 
da gre za malenkostno razli-
ko, vendar je pomembna. Ni 
res, da obnovljivi viri poveča-
jo izpuste, ampak industrija 
premoga išče nove trge, ker 
doma niso več tako potrebni. 
Mislim, da je zato pri uvaja-
nju obnovljivih virov ključno 
skrbno načrtovanje, da bi se 
izognili takim situacijam. Če 

energetski trg ne deluje dob-
ro, je to zato, ker ni bil primer-
no načrtovan. Prehod na ob-
novljive vire mora biti dobro 
načrtovan, sicer boste plačali 
več, kot je treba, in imeli pre-
velike zmogljivosti; prav to se 
zdaj dogaja v Evropi …« (Vir: 
Nina Slaček, MMC RTV SLO)

ZDA brez migrantov?

»Nobena država ni naredi-
la več kot ZDA in naša veli-
kodušnost se bo nadaljevala. 
A naše odločitve glede prise-
ljenskih politik morajo ved-
no sprejemati Američani in 
samo Američani.« Tako je 
Nikki Haley, ameriška ve-
leposlanica pri ZN, razlo-
žila odločitev administraci-
ja predsednika Trumpa, da 
se ZDA, ki so nastale iz mi-
grantov, umikajo iz svetov-
nega pakta za migracije, ka-
terega cilj je izboljšati polo-
žaj migrantov in beguncev.

Bojte se rešiteljev

Wolf Biermann (1936), 
nemški pesnik in kantavtor: 
»Svet seveda moram izbolj-
ševati, s trudom in smelostjo; 
moramo ga izboljšati, vendar 
pa si ga ne smemo prizadeva-
ti rešiti. Kdor ga poskuša reši-
ti, je uničevalec človeštva. To 
je moje mnenje. Strah me je 
rešiteljev sveta, ne glede na 
to, v kakšnem kostumu teka-
jo naokoli.«

Se planet še segreva?
Na vprašanje v naslovu odgovarja Emily Rochon, strokovnjakinja za energetiko pri organizaciji 
Greenpeace. In na druga vprašanja, denimo: Zakaj ni uvajanje obnovljivih virov energije v Evropi hitrejše?

Emily Rochon, strokovnjakinja za energetiko pri organizaciji 
Greenpeace, med enim od številnih nastopov / Foto: Greenpeace

Nikki Haley, Američanka indijskih staršev (1972), zdaj 
ameriška veleposlanica pri OZN, in izraelski premier 
Benjamim Netanjahu, Jeruzalem, 7. 6. 2017 / Foto: Wikipedija

Kontroverzni Wolf Biermann (levo) med intervjujem na 
sloviti »modri zofi« (Blaue Sofa) med knjižnim sejmom v 
Leipzigu, 23. 3. 2007 / Foto: Wikipedija

Jože Košnjek

Prav je, da v pisanju o zgo-
dovini našega časopisa na-
menim nekaj več besed lju-
dem, ki so ga ustvarjali in 
jim ga je uspelo toliko let, 
brez usodnejših pretresov, 
obdržati živega in vitalnega. 
Mislim na novinarje in ured-
nike. Vsak je vgradil svoj ka-
menček v naš skupni moza-
ik. Nekaterih žal ni več med 
nami.  

Prvih dvajset let izhajanja, 
ko je Gorenjski glas iskal in 
našel svoje mesto pod son-
cem, so ga vodili, urejeva-
li in tudi pisali: Marjan Te-
latko, Verko Gasar, Dušan 
Bavdek, Miro Zakrajšek, Mi-
loš Mikeln, Gregor Kocjan, 
Karel Makuc, Zdravko To-
mažej, Vojko Novak in Slav-
ko Beznik. Novinarska eki-
pa se je spreminjala, na tre-
nutke je bila zelo majhna, da 
je kljub manjšemu obsegu 

časopisu komaj zmogla delo. 
V Gorenjskem glasu so svojo 
novinarsko pot začenjali ali 
nadaljevali: Marjola Kobal, 
Miha Klinar, Črtomir Zorec, 
Dolfe Čebulj, Drago Kastelic, 
Ljubica Kristan, Bogdan Fa-
jon, Jože Žontar, Vid Štempi-
har, Iztok Avsec, Zdravko To-
mažej, Jože Podobnik, Stane 
Škrabar, Andrej Triler in Mi-
lan Živkovič. In nepozabni 
fotoreporter Franc Perdan, 
ki je bil mnogim od nas ne 
le prijatelj, ampak mentor. 
V uredništvo so prišle sveže, 
mlade moči: Peter Colnar, 
Metka Sosič, Sonja Šolar Zu-
pan in Vili Guček. Nekateri 
od njih so Gorenjski glas za-
pustili in v drugih medijih ali 
poklicih naredili uspešne ka-
riere. 

Sredi sedemdesetih let se 
je začel Gorenjski glas po-
mlajevati. Uredništvo sta 
prevzela Igor Janhar, ki je 
mnogo prezgodaj sklenil 

svojo življenjsko pot, in Al-
bin Učakar. V časnikarske 
vrste so vstopili Andrej Ža-
lar, Lea Mencinger in Igor 
Guzelj. Za njimi sem leta 
1969 prišel sam in kmalu za 
mano Leopoldina ali Poldka 
Bogataj, Helena Jelovčan, 
Janez Govekar, Darinka Se-
dej in Danica Dolenc. Sledi-
li so nam mlajši časnikarji 

Marija Volčjak, Stojan Saje, 
Cveto Zaplotnik, Danica 
Zavrl Žlebir, Dušan Hu-
mer, Vilma Stanovnik in 
Urša Peternel ter za njimi 
še Vine Bešter, Igor Kavčič, 
Marjana Ahačič, Boštjan Bo-
gataj in Simon Šubic. Z izje-
mo prezgodaj umrlega Bo-
štjana Bogataja in še neka-
terih večina še naprej tvori 
jedro novinarske ekipe, se-
veda skupaj z Matejo Rant, 
Suzano Podgoršek Kovačič, 
Alenko Brun, Ano Volčjak 

Aleksič, ki je urednica sple-
tnega časopisa, Ano Šubic, 
Majo Bertoncelj, Jasno Pa-
ladin in »najmlajšim« Ale-
šem Senožetnikom. Skupaj 
z odgovorno urednico Mari-
jo Volčjak in njenima name-
stnikoma Danico Zavrl Žle-
bir in Cvetom Zaplotnikom 
je to ekipa, ki zmore in zna 
veliko. Pomemben del Gla-
sove ekipe so bili tudi foto-
reporterji, po Francu Perda-
nu so bili to Jože Zaplotnik, 

Gorazd Šinik, Jure Cigler ter 
Tina Dokl in Gorazd Kavčič, 
ki sta del ekipe še zdaj. Na 
uredniških mestih so Igorja 
Janharja in Albina Učakar-
ja nasledili glavni uredniki 
in direktorji: Anton Miklav-
čič, Igor Slavec, Milan Baj-
želj, Štefan Žargi, Marko 
Valjavec in Marija Volčjak 
ter odgovorni uredniki: An-
drej Žalar, Jože Košnjek, Le-
opoldina Bogataj in Marija 
Volčjak.

Sedemdeset let Gorenjskega glasa (21)

Novinarji in uredniki

Pokojna novinarka Darinka 
Sedej je videla tudi tisto, 
česar običajni ljudje niso, in 
zapisala, česar si drugi niso 
upali ali znali.

Fotoreporter Franc Perdan 
iz Stražišča. Tudi zaradi 
njega in njegovih izvrstnih 
fotografij so ljudje naročali 
in brali Gorenjski glas. Umrl 
je leta 2001.

Novinar Janez Govekar 
je umrl veliko prezgodaj. 
Pisal je preprosto, ljudsko, 
doživeto. Za mnoge v 
Poljanski dolini je bil »naš 
novinar«. 

Novinarka in urednica 
Leopoldina Bogataj - 
Poldka. Umrla je leta 2013.
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Danica Zavrl Žlebir

Besedno zvezo dr. Pavle
ta Blaznika so si izposodi
li nasledniki ustanoviteljev 
Muzejskega društva Škofja 
Loka, ki so ob letošnji osem
desetletnici izdali knjižico 
Za našo stvar. V njej so Hele
na Janežič (tudi urednica 
knjige), Judita Šega, Mojca 
Ferle, Jernej Tavčar in Šte
fan Kržišnik popisali okoliš
čine nastanka muzejskega 
društva in pozneje muzeja 
in zgodovinskega arhiva ter 
predstavili enajsterico naj
bolj markantih mož iz pro
fesorskega ceha.

»Ideja o knjigi se je poro
dila ob prebiranju pisem, ki 
so si jih pisali trije ustanov
ni člani muzejskega društva 
– Pavle Blaznik, France Pla
nina in Tine Debeljak, tri
je Podnunci, kakor so se 

imenovali med seboj od ra
nih let neločljivi prijatelji, 
doma v Škofji Loki, v ulici 
pod nunskim samostanom. 

Dodatno so k razvoju ide
je prispevala tudi pisma dr. 
Tineta Debeljaka, ki so letos 
prišla iz Argentine, kamor 

se je bil Debeljak umaknil 
po drugi svetovni vojni,« je 
o nastanku knjižice dejala 
Helena Janežič. Iz pisem je 

čutiti pristne, iskrene, prija
teljske in spoštljive odnose 
med njimi. Čeprav so ime
li na družbene razmere raz
lične poglede in jih je po voj
ni ločevala celina in tudi že
lezna zavesa, so ohranili to
varištvo in povezanost, po
membni vrednoti, ki so av
torje vodili tudi pri pisanju 
knjige Za našo stvar. Poleg 
pisem so bili dober vir tudi 
zapisniki, kronika sestankov 
profesorskega ceha, ki se je 
začel sestajati leta 1930. Kro
nist France Planina je vestno 
beležil slikovite, pogosto tudi 
hudomušne detajle vsakole
tnih srečanj. Dokument hra
ni škofjeloška enota Zgodo
vinskega arhiva Ljubljana.

Možje iz profesorske
ga ceha (hudomušno so ga 
imenovali tudi profesorski 
cunf) so muzejsko društvo 
ustanovili, da bi zbirali na
rodopisne, zgodovinske, 
zemljepisne in prirodopi
sne predmete in spodbudili 
ustanovitev muzejske zbir
ke s knjižnico in arhivom. 
To so vestno zapisali tudi v 
pravila, sprejeta na ustanov
nem zboru. In enako vestno 
so te zaveze tudi izpolnili.

Profesorjev, ki so se vsaj 
enkrat udeležili letnega sre
čanja profesorskega ceha, je 
bilo več kot trideset, knjižica 
pa predstavlja enajsterico, ki 
je bila navzoča na prvem se
stanku. Skozi njihove oseb
ne zgodbe razkrije tudi duh 

takratnega časa, vzdušje 
med loško intelektualno eli
to, ki je spodbudila nasta
nek društva in muzeja. Naj
več zaslug za rojstvo profe
sorskega ceha ima profe
sor Ivan Dolenec, zamisel 
o srečanjih loških profesor
jev se mu je porodila, ko je 
leta 1929 s profesorjem Ja
kobom Šolarjem preživel 
nekaj lepih dni v Dražgo
šah in na Jelovici. Prišla sta 
do spoznanja, da je na Lo
škem veliko profesorjev, ki 
se med seboj premalo po
znajo. »Sklenila sva, da jim 
prihodnje leto ponudiva 'or
ganizacijo', ki ne bo nala
gala dolžnosti, pač pa pri
našala prijetne ure: povabi
la bova med počitnicami vse 
profesorje iz Loke na prija
teljski sestanek,« je zapisal 
starosta in srce profesorske 
skupnosti. Po drugi svetovni 
vojni ga je, enako kot Jakoba 
Šolarja, tedanji režim zaprl 
in učenjak se je zadnji deset
letji svojega življenja preživ
ljal s kmetovanjem v doma
či Sopotnici. Profesorski 
ceh so poleg njiju sestavljali 
že omenjeni trije Podnunci, 
Pavle Blaznik, France Plani
na in Tine Debeljak, France 
Koblar, Lovro Sušnik, Fran
ce Košir (slikar, edini ume
tnik v profesorskem cehu, 
najmlajši med njimi, umrl 
star komaj 33 let), Ivan Mo
linaro, Maks Miklavčič in 
Martin Gorjanec.

Možje iz uglednega 
profesorskega ceha
Loški profesorski ceh, ki je leta 1937 ustanovil muzejsko društvo, ima zasluge tudi za ustanovitev 
Loškega muzeja, nastalega le dve leti pozneje. Skupnost učenjakov, ki jim je bilo skupno delo »za našo 
stvar«, kakor je pogosto dejal eden od njih, dr. Pavle Blaznik, je predstavljala pravo akademsko elito. 

Avtorji knjige o loškem profesorskem cehu Za našo stvar, skrajno levo sedanja urednica 
Loških razgledov Marija Lebar in predsednik muzejskega društva Aleksander Igličar 

Dr. Jurij Kurillo

V zadnjem letu prve svetov
ne vojne leta 1918, ki je v glav
nem prizadela le Evropo, se 
je pojavila po svetu še druga 
»morija« – gripa ali influenca. 
Nastala je t. i.  pandemija, ki 
je trajala še naslednje leto in 
»pobrala« po vsem svetu ok
rog dvajset milijonov ljudi ali 
2,5 odstotka svetovnega prebi
valstva. Nekateri strokovnjaki 
menijo, da so bile te številke 
še veliko višje. Poznejše pan
demije, azijska gripa l. 1957, 
hongkonška gripa l. 1986 pa 
tista l. 2009, so bile nekoli
ko manj divje, čeprav so vzele 
na stotisoče življenj. Naj ome
nim, da je zaradi gripe l. 1917 
v 77. letu starosti umrl tudi 
francoski kipar Auguste Ro
din, najvplivnejši kipar 20. 
stoletja ... »Normalne« vsako
letne epidemije so v novejšem 
času nekoliko blažje zaradi 
učinkovitega zdravljenja dru
gotnih bakterijskih okužb.

Čeprav je bila ta bolezen 
znana zdravnikom že dolga 
stoletja, so pravega povzro
čitelja odkrili šele l. 1933, 
ko so angleški bakteriologi 
Smith, Andrewes in Laidlaw 
izolirali pri številnih bolni
kih z gripo virus z dvema ti
poma, A in B. Leta 1949 je 
Taylor odkril še tretji virus, 
C, ki povzroča le blage okuž
be dihal pri otrocih. Pozneje 
so dognali, da prizadene vi
rus B zgolj ljudi, druga dva 
pa tudi nekatere živali (ptič
ja gripa, prašičja gripa). 

Otroci jo lažje prebolijo 
kot starejši 

Epidemično obolevanje 
ljudi se ponavlja vsako leto, 
večinoma pozimi, ko lah
ko zboli kar od 10 do 20 od
stotkov prebivalstva, vča
sih pa tudi več. V epidemi
jah se pojavljajo različni že 
omenjeni virusi, za katere 
je značilna vsakoletna spre
menljivost.

Človek se lahko okuži od 
drugega bolnika s kapljič
nim prenosom ali telesnim 
stikom. Bolezenski znaki 
gripe se pri okuženem po
javijo po le eno do tridnev
ni inkubaciji, nenadoma z 
mrazenjem, mrzlico, glavo
bolom, utrujenostjo in zna
čilnimi mišičnimi bolečina
mi po udih. Bolnik postane 
hripav in začne kašljati z bo
lečinami v žrelu in za prsni
co. Telesna temperatura se 
dvigne do štirideset stopinj 
in pade šele po nekaj dneh. 
Samo obolenje običajno tra
ja en teden. Nekateri ljud
je, zlasti otroci, lažje prebo
lijo gripo, čeprav se pri njih 
pogosto pojavljajo boleči
ne v trebuhu in driska. Bolj 
so prizadeti starejši bolni
ki in taki s kroničnimi bole
zenskimi motnjami na led
vicah, srcu, z diabetesom, 
nosečnice, otroci, mlajši od 
dveh let. Tudi okrevanje po 
gripi je pri njih daljše.

Najbolj se je bati virusne 
pljučnice

Gripa je posebno nevarna 
zaradi možnih zapletov. Še 
najbolj se je bati primarne 
virusne pljučnice, ki se lah
ko pojavi ne le pri že ome
njenih manj odpornih sku
pinah, pač pa tudi pri mladih 
ljudeh. Nekaj dni po koncu 
bolezenskih znakov gripe se 
lahko pokaže sekundarna 
bakterijska pljučnica. Red
kejši so zapleti na drugih 
organih, srcu in možganih. 
Zaščita po preboleli bolezni 
traja nekaj mesecev, vendar 
zgolj pred istim tipom influ
ence. Domnevajo, da je smr
tnost pri gripi nekako eno
odstotna, vključeni pa so 
predvsem od drugih obolenj 
ogroženi bolniki.

Za dokaz gripe se zdrav
niki ravnajo predvsem po 
kliničnih znamenjih, ki jih 
ugotovijo pri obolelem; po
membni so lahko podatki 

o morebitnem stiku z dru
gim gripoznim bolnikom. 
Po potrebi naredijo različne 
krvne preiskave, redko pa 
poskusijo neposredno najti 
pravi virus.

Zdravljenje bolezni z obi
čajnim potekom je zgolj 
simptomatsko, kar pomeni 
predvsem počitek v poste
lji, učinkovito zbijanje viso
ke temperature z zdravili in 
morda obkladki, pitje vode
nih tekočin, recimo čaja.

Za zdravljenje s protiviru
snimi zdravili se zdravniki 
odločajo le pri najtežjih ob
likah bolezni ali velikih tve
ganjih za tak potek obolenja. 
Uporaba protivirusnih zdra
vil ne more nadomestiti cep
ljenja proti gripi.

Najpomembnejše je 
cepljenje 

Pred to močno nalezljivo 
boleznijo se lahko nekoliko 
zavarujemo tako, da zboleli 
ostanejo doma, da si temelji
to umivamo roke, kašljamo v 
papirnat robček ali rokav, da 
se izogibamo stiskanju rok – 
temu bi se morali odpoveda
ti tudi pri verskih obredih ... 

Najvažnejše pa je vsekakor 
vsakoletno cepljenje.

Cepljenje proti gripi, ki 
ščiti po dveh tednih približ
no eno leto tako pred samo 
boleznijo kot pred zapleti, je 
zlasti priporočljivo za otroke 
od šestega meseca do dru
gega leta starosti, nosečni
ce, zdravstvene in druge za
poslene, ki so veliko v stiku z 
ljudmi, kronične bolnike in 
ljudi, starejše od 65 let. Ce
piti se ne smejo akutno obo

leli s temperaturo, z običaj
nim cepivom pa ne tisti, ki 
so na cepivo proti gripi aler
gični (jajčni beljak).

Za zaviranje epidemije 
gripe je najvažnejša precep
ljenost prebivalstva, ta pa je 
prav v Sloveniji med najniž
jimi v Evropi, saj znaša pri 
starejših le slabih deset od
stotkov, v nasprotju z neka
terimi drugimi državami, 
denimo Nizozemsko (75 od
stotkov!), Švedsko, Italijo, 
Španijo, Veliko Britanijo.

Cepivo proti gripi je na 
svetovni ravni vsako leto 
sestavljeno tako, da povzroči 
imunost proti vsakokratnim 
sevom influenčnih virusov.

Gripa je nevarna zaradi 
možnih zapletov
Epidemično obolevanje ljudi se ponavlja vsako leto, večinoma pozimi, ko lahko zboli kar od deset 
do dvajset odstotkov prebivalstva, včasih pa tudi več.

Za zaviranje epidemije gripe je najvažnejša 
precepljenost prebivalstva, ta pa je prav v Sloveniji med 
najnižjimi v Evropi, saj znaša pri starejših le slabih 
deset odstotkov, v nasprotju z nekaterimi drugimi 
državami, denimo Nizozemsko (75 odstotkov!), 
Švedsko, Italijo, Španijo in Veliko Britanijo.
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Igor Kavčič

Ne dvomim, da ste – kot mi, 
gledalci – še vedno pod vti-
som nedeljske premiere 
drame Teror, v kateri ste in-
terpretirali lik državne tožil-
ke Nelsonove, še ene od tis-
tih vaših vlog v zadnjih treh 
letih, ki nagradi dajejo doda-
ten lesk ...

»Ne samo premiera in po-
leg nje še tri ponovitve ta te-
den, še vedno sem pod moč-
nim vtisom samega študija 
predstave, za katerega bi si 
ob dejstvu, da smo v tem času 
z dvema drugima predstava-
ma precej gostovali po Slove-
niji, kljub skoraj dvema me-
secema vaj, vseeno želela 
vzeti še nekaj več časa.« 

Tudi zaradi same narave 
dramskega besedila, ki od 
igralcev zagotovo že v proce-
su vaj zahteva temeljite pre-
misleke ter odgovore, mogo-
če tudi opredelitve glede na 
obravnavano tematiko?

»Vsekakor je od začetka 
pomemben temeljit razmi-
slek tako o posameznih likih 
kot o predstavi v celoti. Igral-
ci smo morali osvojiti delo-
vanje in govorico na sodišču. 
Doslej še nisem bila na so-
dišču in upam, da mi nikoli 
ne bo treba, bi pa v času štu-
dija seveda želela prisluhniti 
kakšni državni tožilki in spre-
mljati obravnavo oziroma so-
jenje. To še ne pomeni, da bi 
zato vlogo lahko naredila še 
bolje, zagotovo pa bi pridobi-
la določene izkušnje. Pri delu 
smo se zgledovali po filmih, 
ki se v veliki meri dogajajo 
v sodnih dvoranah, celotna 
ekipa z režiserjem in drama-
turginjo na čelu pa se je stri-
njala, da gre kljub vsemu za 
gledališče in ne za dosledno 
preslikavo sodišča in sodne-
ga postopka. Vendar sta tako 
tu kot tam oder in dvorana, 
igralci na eni in gledalci na 
drugi strani.«

 
Brez improvizacije? 

»Ta odpade. Kljub dolgo-
letnim izkušnjam lahko re-
čem, da je bil študij pred-
stave zelo zahteven. Takoj 
sem dojela, da se bom mo-
rala besedilo naučiti sama, 
doma. To za igralce in v po-
stopkih običajnega obliko-
vanja nove predstave v slo-
venskih gledališčih ni ute-
čena praksa. Pravniški jezik 
je zahteven in natančen, ne 
dopušča drugačnih formu-
lacij, še zlasti ko gre za be-
sedilo tožilke. Povedati ga 
je treba natančno, hkrati pa 
ne smeš dovoliti občutka, da 
ga govoriš na pamet, da si 
se ga ''napiflal''. Kot tožilka 

besedilo interpretiram s sta-
lišča tožilke. Tu ni prostora 
za nobeno spreminjanje be-
sedila, kar je od nas igralcev, 
ki smo v zadnjih letih v na-
šem gledališču ustvarili več 
avtorskih projektov in tudi 
čustveno močnih dram, pri 
katerih smo velik del svojih 
vlog oblikovali sami, zahte-
valo popolno disciplino.«

Prešernovo gledališče je 
v zadnjih petnajstih letih 
postalo prepoznavno po 
predstavah, ki nastavljajo 
ogledalo družbi, so aktualne 
v času in prostoru, so druž-
beno kritične ter spodbujajo 
razpravo in nam dajo misliti 
na dolgi rok. Je težko igrati v 
takem gledališču?

»Nasprotno. Zelo sem po-
nosna, da delam v takem 
gledališču, hkrati pa vese-
la in hvaležna, da imam pri-
ložnost igrati v predstavah, 
s katerimi je gledališče ne 
le v Kranju, ampak tudi šir-
še v Sloveniji in v mednaro-
dnem prostoru, zelo viso-
ko umeščeno. Bilo bi še viš-
je, če v Ljubljani ali Maribo-
ru ne bi kdaj morda tudi na-
lašč malce prezrli prodor-
nih predstav našega gleda-
lišča in res aktualnega, zelo 
sodobnega gledališkega re-
pertoarja. Ni dvoma, da smo 
prepoznavni, a če se da, nas 
radi tudi ''odrežejo'', da gle-
dalci ne bi primerjali naših 
in njihovih predstav. To je 
jasno videti iz njihovega iz-
bora naših predstav, s kate-
rimi nas povabijo na gosto-
vanje v Ljubljani. Saj poz-
nate tisto, da je iz Kranja v 
Ljubljano čisto blizu, v obra-
tni smeri pa tako zelo daleč. 
Helverjevo noč smo igrali 
v Gleju in Mini teatru, kar 
je seveda super, ampak tja 
hodi druga publika kot tista, 
ki bi prišla na Mali oder SNG 

Drama. Prepričana sem, da 
bi napolnila dvorano in to 
večkrat. Ljudje bi predstavo 
tako kot drugje po Sloveniji, 
zagotovo dobro sprejeli, am-
pak kaj, ko nas ne povabijo. 
Gostujemo s komedijami, 
kar je lepo in prav, ampak 
ljubljanski publiki bi želeli 
pokazati tudi kakšno drugo, 
zahtevnejšo predstavo.

Po drugi strani pa menim, 
da je na izgubi tudi ljubljan-
ska publika. Če si sama ne 
ogledam kakšne dobre pred-
stave, ne obiščem kvalitetne 
razstave, ne preberem odlič-
ne knjige ali ne vidim pret-
resljivega filma, sem izgu-
bila nekaj pomembnega. To 
velja, to si upam trditi, tudi 
za publiko, ki ne vidi naših 
predstav. In niti ne ve za-
nje. Ko bi vedeli, bi zagoto-
vo prišli v Kranj, ni tako da-
leč kot recimo do Celovca ali 
v Italijo, ko si gredo kupit 
novo omaro.« 

Tudi sami živite v Ljubljani, 
v Kranju pa igrate že več kot 
dvajset let. Kolikokrat v teh 
letih ste pomislili, da bi po-
begnili v katero od ljubljan-
skih gledališč?

»Iskreno povedano – ved-
no, ko pomislim na to, sem 
vesela, da se nisem odločila 
za Ljubljano, čeprav sem raz-
mišljala o tem. Predvsem na 
začetku kariere, ko sem bila 
še v Celju, sem dobila to mož-
nost, pozneje, ko sem se pre-
selila v Kranj, pa se niti ni-
sem več trudila, hitro je pos-
talo jasno, da bi drugje tež-
ko odigrala toliko kvalitetnih 
vlog in odličnih predstav kot 
v Prešernovem gledališču.« 

Gostujoči režiserji že po tra-
diciji radi pohvalijo, kako 
lepo je delati v Prešernovem 
gledališču. So to izjave zgolj 
iz prijaznosti ali je res tako?

»Prepričana sem, da se pri 
nas res dobro počutijo in radi 
režirajo. Morda tudi zato, ker 
v našem gledališču delajo pod 
manjšim pritiskom, ni se jim 
treba na vsak način dokazati. 
Zato si tudi več upajo in dela-
jo radikalnejše predstave. Ko 
režirajo v Drami ali na odru 
Cankarjevega doma, so naj-
brž bolj izpostavljeni, med-
tem ko so pri nas precej bolj 
pogumni in sproščeni, zaradi 
česar v zadnjem času skupaj 
že redno ustvarjamo boljše 
predstave. To seveda omogo-
či celotna ekipa, ne samo nas 
devet igralcev, ampak tudi tis-
ti za ali pod odrom in tudi di-
rektorica in umetniška vodja, 
ki uspešno vodita, izbirata in 
trdno podpirata tak program. 
Smo majhen kolektiv in zna-
mo stopiti skupaj, ko je treba. 
To velja tudi igralce. Čeprav 
bi bila še en ali dva mlajša 
igralca, ko bi bilo to možno, 
zelo dobrodošla.«

Vloge, ki ste jih v zadnjih 
treh letih ustvarili v predsta-
vah Hilda, Pred upokojitvi-
jo, Helverjeva noč, te dni v 
drami Teror, so kot cveto-
či travnik vaše druge igral-
ske pomladi. Kaj je tisto, kar 
vam daje moč?

»Verjamem, da se vloge 
vedno nekako ''poklopijo''. 
Če dobiš zahtevno in močno 
vlogo in veš, da ti jo je uspelo 
dobro odigrati, ti to da samo-
zavest in notranjo trdnost, ki 
te potem peljeta v nove, mor-
da še zahtevnejše izzive. 
Zdaj to jasno vidim. To ne 
pomeni, da prej nisem bila 
dovolj samozavestna, a zdaj 
predvsem delam z večjim 
pogumom in lahkoto. Ko mi 
je uspelo odigrati vlogo go-
spe Lemarchand v Hildi, ki 
je izredno zahtevna, tako v 
dramskem pomenu kot za-
radi samega besedila, ki ima 

pretežno monološko struk-
turo, hkrati pa sem morala 
igrati neposredno pred gle-
dalci, da sem jim skoraj sto-
pala po nogah in gledala vsa-
kega posebej v oči, od blizu 
videla njihove odzive, sem 
s tem pridobila neizmeren 
kredit za naprej. Zdi se mi, 
da od takrat dalje še tako tež-
ke vloge lažje delam. 

Zato imam občutek, da 
se je Karla v Helverjevi noči 
preprosto morala zgoditi, 
bila je izziv, ki je čakal name 
na naslednji stopnici. Prav-
zaprav se je zgodila celotna 
predstava. Že študij sam je bil 
kljub boleči in težavni temati-
ki čudovit, s soigralcem Bla-
žem sva se odlično ujela, zgo-
dila se je kemija, ki je v taki 
predstavi izredno pomemb-
na. Pomeni nekakšno gle-
dališko obdarovanje. V gle-
dališču se to zgodi zelo red-
ko. Morda se bomo v nasled-
nji predstavi spet srečali isti 
igralci, pa ne bo tako. V Hel-
verjevi noči preprosto poza-
bim, da igram.«

Tudi gledalci smo pozabi-
li, da igrate, tako zares se je 
zdelo vse skupaj ... 

»Tega na odru ne doži-
viš pogosto, čeprav naj bi 
bilo vedno tako. So predsta-
ve, ko to preprosto ni mo-
goče. Na sodišču, recimo, 
ne moreš pozabiti, da igraš. 
Pri Helverjevi noči se zgodi 
transcendenca, ki te prestavi 
v drug svet. Že ko z Blažem 
šele začenjava predstavo, ko 
kuham juho, ekipa v ozadju 
pa končuje še zadnje pripra-
ve za začetek, se me polašča 
neke vrste blažen mir, kot da 
sem stopila nekam, kjer sem 
doma. Čeprav se bo v nasled-
nji uri in pol odvijalo nekaj 
groznega, bo to hkrati nekaj 
neskončno lepega, transcen-
dentnega. Seveda je v igral-
skem poklicu potrebna izje-
mna psihofizična kondicija. 
Ogromno moraš vložiti v to, 
da boš vlogo sposoben ločiti 
od resničnega življenja. Da 
znaš iz vloge tudi izstopiti. To 
ločnico moraš znati narediti, 
sicer se ti lahko še zmeša.«

Julijo ste prejeli kot prvi. 
Kako jo vidite?

»Zelo sem je vesela in mi 
res veliko pomeni. Je po-
membna nagrada in velika 
spodbuda za vse nas, zato 
nadvse pozdravljam pobudo 
Prešernovega gledališča in 
Gorenjskega glasa. Mislim, 
da je bil že čas za to, da do-
bijo tudi obiskovalci našega 
gledališča možnost povedati 
svoje mnenje. Pa še enkrat-
na je, saj je drugje po Slove-
niji nimajo.«

Ko pozabim, da igram
Julijo, novo nagrado za najboljšo igralsko stvaritev domačega ansambla v pretekli sezoni, je prejela Darja Reichman.

Darjo Reichman smo v novi sezoni že spremljali v predstavah Tri ženske in Teror. / Foto: Tina Dokl

Darja 
Reichman

»Gledališče 
se je od mojih 
začetkov do 
danes zelo 
spremenilo, zato 
sem hvaležna 
za vsak nov 
izziv, ki mi 
pride naproti. 
Kot igralec se 
moraš razvijati, 
iti moraš naprej. 
Seveda vem, 
da ne morem 
spet biti mlada 
igralka, ne 
morem biti 
odlična Maruša 
Majer, lahko pa 
sem, kar sem 
– in se s tem, 
kar zmorem 
in znam, 
ustvarjalno 
uspešno 
vključim tudi 
v zame novo 
in povsem 
drugačno 
predstavo.«
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Suzana P. Kovačič

Monika Gjorgjievska je v 
šolskem letu 2017/18 vpisa-
la magistrski študijski pro-
gram na Fakulteti za držav-
ne in evropske študije na 
Brdu pri Kranju, smer Med-
narodne in diplomatske štu-
dije. Prihaja iz Skopja, glav-
nega mesta Makedonije, se-
litev v Kranj septembra pa 
ni njen prvi stik s Slovenci. 
Avgusta je v Skopju poteka-
lo evropsko prvenstvo v ko-
šarki za dekleta do 16. leta, 
Monika, ki je bila najprej 
dodeljena za vodičko alban-
ski ekipi, je po spletu naklju-
čij pristala na mestu vodič-
ke Slovencev. Ekipe se spo-
minja kot zelo zagnane, vse 
je bilo podrejeno trenin-
gom in tekmam. Resda pr-
venstva naša dekleta niso 
osvojila, je pa celotna ekipa 
s svojim odnosom, sloven-
skim karakterjem navduši-
la Moniko, da je bila še bolj 
prepričana, da je Slovenija 
prava izbira za nadaljevanje 
študija s področja medna-
rodnega prava, iz katerega 

je pred dobrega pol leta di-
plomirala na Pravni fakulte-
ti v Skopju. Za podiplomski 
študij je sicer najprej izbira-
la med Ameriko, Španijo in 

Slovenijo, h končni odločitvi 
je nekaj prispeval tudi dogo-
vor med Slovenijo in Make-
donijo o izmenjavi študen-
tov. Kar pomeni, da ji vsaj 

za šolnino finančno ni treba 
skrbeti, za nastanitev in dru-
ge stroške, povezane z biva-
njem, pa je prihranila s štu-
dentskim delom že v Sko-
pju in dvakrat na študent-
sko-delovni izmenjavi blizu 
Bostona v Ameriki, kjer je 
opravljala različna dela v le-
tovišču s petimi zvezdicami. 

Monika slovenščino us-
vaja neverjetno hitro. Opra-
vila je začetni tečaj, a sta ji 
bila slovenska živijo in do-
ber dan premalo. Slovenšči-
no vadi, ko le dobi priložnost 
za pogovor. Včasih se kje za-
takne in takrat se prav sim-
patično sliši »Monikin espe-
ranto«. Kot edina tuja štu-
dentka v svoji skupini na fa-
kulteti predavanja posluša v 
slovenščini. »Poskušam sle-
diti predavateljem, na srečo 
je pri mednarodnem pravu 

veliko internacionalizmov, 
tako lahko hitreje povežem 
povedano. Težje pa govorim 
slovensko. Izpite sicer lahko 
delam v angleščini. Imamo 
tudi gostujoče profesorje iz 
držav Evropske unije, njiho-
va predavanja pa tako pote-
kajo v angleščini. Začetek 
študija je obetaven in zani-
miv, saj npr. človekovih pra-
vic ne obravnavamo zgolj te-
oretsko, ampak na podlagi 
konkretnih sodnih prime-
rov iz področij Evropske uni-
je,« je pojasnila. 

Hvaležna je slovenskim 
košarkarskim trenerjem 
in vodji slovenske ekipe z 
evropskega prvenstva, ki so 
ji precej olajšali prvi stik s 
Slovenijo, ji pomagali pri 
nastanitvi v kranjskem štu-
dentskem domu, kjer se od-
lično počuti. Zgovorna kot 

je, je hitro našla stik z drugi-
mi študenti – ne samo svoje 
fakultete, ampak tudi Fakul-
tete za organizacijske vede 
v Kranju. Občuduje sloven-
ske gore, naravo, posnetki 
so skrbno shranjeni v nje-
nem fotoaparatu. Kranj se ji 
je prikupil, je precej mirnej-
ši in predvsem veliko manjši 
od njenega rojstnega Skop-
ja s skoraj milijon prebivalci. 

Monika je že ob dodiplom-
skem študiju v Skopju pri-
jela za marsikatero delo in 
gradila izkušnje. Kar ne-
kaj let je sodelovala z make-
donskim nacionalnim gle-
dališčem na področju mar-
ketinga, v vojnem filmu Ni-
kogaršnja zemlja je bila sta-
tistka, z mednarodno sku-
pino študentov je bila pole-
ti v Adani na jugu Turčije 
na seminarju Od imigraci-
je do integracije, kjer je ime-
la povsem človeško izkušnjo 
s sirskim begunskim cen-
trom, sirskimi otroki. Prib-
ližno dve leti bo trajal njen 
podiplomski študij pri nas, 
potem pa ... kdo ve, kam jo 
bo ponesla pot. 

Iz Skopja v Kranj zaradi študija
Makedonka Monika Gjorgjievska se je odločila za podiplomski študij mednarodnega prava v Sloveniji, prvi osebni stik s Slovenci pa je imela že na letošnjem 
evropskem prvenstvu v košarki za dekleta do šestnajstega leta, ki ga je gostila Makedonija. Simpatično in zgovorno Moniko srečate v Kranju, kjer zdaj živi.

Monika Gjorgjievska / Foto: Tina Dokl

Monika slovenščino usvaja neverjetno hitro. Opravila 
je začetni tečaj, a sta ji bila slovenska živijo in dober 
dan premalo. Slovenščino vadi, ko le dobi priložnost 
za pogovor. Včasih se kje zatakne in takrat se prav 
simpatično sliši »Monikin esperanto«.   

Urša Peternel

»Taijiquan uri koncentra-
cijo in spravlja um v umir-
jeno stanje. Človeku poma-
ga najti stik s samim se-
boj,« pravi 31-letna Špela 
Kolenc iz Smokuča, po izo-
brazbi glasbenica in profe-
sorica klasičnega saksofo-
na, ki pa jo je življenje za-
neslo v povsem drugo smer: 
v smer poglobljenega študi-
ja veščine taijiquan. Tako je 
Špela letos kar pol leta pre-
živela na Kitajskem, kjer je 
v vasici Chenjiagou (po naše 
Chen vas) postala uradna 
učenka mojstra Chen Ziqi-
anga. Mojster je pripadnik 
dvajsete generacije družine 
Chen, ki je tudi zasnovala 
Chen taijiquan. Špela se je v 
šestih mesecih bivanja v od-
maknjeni vasici povsem po-
svetila študiju te meditativ-
ne borilne veščine, in to pri 
samem izviru. Dnevi so bili 
v celoti posvečeni intenzivni 

vadbi, ki jo je usmerjal sam 
mojster Chen Ziqiang sku-
paj z ostalimi inštruktorji – 
prav tako njegovimi učenci. 
Vadila je po osem ur na dan. 
»Ker v fokusu nimaš drugih 
stvari, temveč ves dan samo 
vadiš, se lažje osredotočiš 
na samo vadbo, bolj ozaves-
tiš princip gibanja in ga po-
notranjiš. Kar je bilo prej v 
umu, sem prenesla v telo, 
bolj sem ozavestila teles-
ne strukture. Z vadbo sem 
pridobila pretočnost, samo-
zavest, bolj sem prepričana 
sama vase, počutim se moč-
nejšo, tako fizično kot psi-
hično,« pravi Špela, ki je na 
koncu prejela učiteljski cer-
tifikat in je zdaj pripravljena, 
da svoje znanje začne prena-
šati tudi na druge. Tako ja-
nuarja namerava začeti pou-
čevati Chen taijiquan v Kra-
nju, Žirovnici in Ljubljani. 
Tudi na Gorenjskem sicer 
obstaja že kar nekaj šol tai-
jiquana, Špela pa si želi, da 

bi postavila višje kriterije te 
veščine. Opaža, da ljudje na 
zahodu prehitro pričakujejo 
rezultate. A pri taijiquanu so 
po Špelinih besedah potreb-
ni vztrajnost, predanost in 
trud, ki pa je poplačan s tem, 
da postanemo bolj umirje-
ni, da živimo v večji harmo-
niji in bolj naravno. Zato je 
tudi zasnovala zavod Mod-
ri lotos, katerega poslanstvo 
je zavzemanje za celostni ra-
zvoj posameznika in družbe. 
Kako pa se je Špela, vrhun-
sko izobražena glasbenica, 
sploh srečala s taijiquanom? 
Kot pravi, je že v času študi-
ja saksofona (študirala je v 
Ljubljani in Amsterdamu) 
začela spoznavati drugačne 
metode, s katerimi si lahko 
pomaga pri zakrčenosti pri 
igranju inštrumenta. Tako 
se je v šoli za bioterapevte, 
ki jo je vodil Marjan Ogo-
revc, seznanila z metodami 
samozdravljenja in terapev-
tskimi pristopi s področij 
karmične diagnostike, bio-
energije, tradicionalne kitaj-
ske medicine ... Opravila je 
tudi tečaj iz refleksoterapije, 

zatem obiskovala študij in-
dijske vedske astrologije, 
se izobraževala na podro-
čju kultivacije uma, joge in 
Chen taijiquana. Potem ko 
je tri leta poučevala saksofon 
v različnih glasbenih šolah 

in tudi na konservatoriju za 
glasbo in balet v Ljubljani, 
pa je v nekem obdobju osta-
la brez redne zaposlitve. »Na 
neki točki sem se morala od-
ločiti, kako naprej. In poka-
zala se je priložnost, da za 

pol leta odidem na Kitajsko. 
Ker sem vedela, da takšne 
priložnosti v življenju ne bo 
več, sem jo zgrabila,« pravi. 
In kot dodaja, je taijiquan ži-
vljenjska naložba. Ne le za-
njo, za vsakogar. 

V kitajski vasici spoznavala sebe
Špela Kolenc iz Smokuča je pol leta preživela v odmaknjeni kitajski vasici, kjer je pri izviru spoznavala veščino taijiquan (taičičuan). Kot učiteljica zdaj svoje 
znanje namerava prenašati na druge. Kot pravi, je taijiquan življenjska naložba za vsakogar.

Špela Kolenc v tradicionalnem oblačilu

Taijiquan (taičičuan) je starodavna kitajska (borilna) 
veščina gibanja, ki prinaša harmonijo in ravnovesje.
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Na Gorenjskem v deželi Kranjski

Ivan Bernik in Šmarjetna gora
Stari Kranjčani so vča-

sih pravili, da leži pod tak-
rat 654 metrov visoko Šmar-
jetno goro nad Kranjem zla-
to, vendar naj bi ga bilo pre-
malo, da bi se ga splačalo iz-
kopavati. Ta zadnji odrastek 
Škofjeloškega hribovja je da-
nes visok samo še 643 me-
trov, ker so vrh znižali, da so 
dobili več prostora za hotel 
Bellevue in njegovo okolico. 

Manj je znano, da se je na 
Šmarjetni Gori 9. decem-
bra 1871 rodil filozof Ivan 
Bernik. Tako vsaj piše v le-
ksikonu, verjetno se je ro-
dil v domačiji malo pod vr-
hom. Filozofijo je študiral 
na Dunaju, bil nato profe-
sor pripravnik na gimnazi-
ji v Celju in kasneje pisar v 
Ljubljani. Menil je, da iz res-
ničnega in dobrega ni mo-
goče izpeljati lepega, vendar 

je vsaka lepa stvar hkrati re-
snična in dobra … Umrl je 
star le 25 let.

Šmarjetna gora ima dva 
vrhova. Nižji vrh (592 m) je 
znan iz turških časov in je 
obdržal ime Grmada. Tu so 
na Gradišču odkrili arheolo-
ške ostanke, ki njegovo kul-
turo uvrščajo v osmo stole-
tje pred našim štetjem. Na 
južnih pobočjih so v strmi-
ni ohranjene ozke terase, na 
katerih so prazgodovinski 
ljudje gojili vinsko trto, ki 
je na Šmarjetni gori priso-
tna še danes. Sedanja trta je 
cep najstarejše trte v Slove-
niji, znane mariborske trte.

Že pred drugo svetov-
no vojno in tudi po njej je 
bil vrh oziroma tamkaj-
šnja cerkvica sv. Marjete 
priljubljena božja pot. An-
drej Babič, povojni direktor 

Gostinskega podjetja Cen-
tral (pred tem je bil pred-
sednik okraja Kranj), je po-
vedal, da so tedanji kranj-
ski veljaki ob obisku Edvar-
da Kardelja odpeljali gos-
ta tudi na vrh Šmarjetne 
gore. Navdušen nad izre-
dnim razgledom je gost mi-
mogrede pripomnil, da bi 
bil lahko tu tudi kakšen ho-
tel. Kranjčani so se odločili, 
da bodo izkoristili nič hude-
ga slutečo misel takrat vse-
mogočnega moža kot pobu-
do, vendar so se zavedali, 
da bi bilo dobro akcijo pod-
krepiti tudi z mnenjem tu-
rističnih strokovnjakov. Di-
rektor tedaj slovitega hote-
la v Podvinu jim je odločno 
povedal, da majhen prostor 
na vrhu nikakor ne zadošča 
za center turizma. Zavzeti 
Kranjčani so vrnili udarec. 

Uspelo jim je, da je Ne-
deljski dnevnik objavil velik 
članek z naslovom Bled se 
trese pred Šmarjetno goro. 
V njem so pojasnjevali, da 
se blejski turizem boji kon-
kurence in da zato naspro-
tuje gradnji. Začeli so gra-
diti, seveda pa niso uničili 
blejskega turizma … Prvot-
ni delček sedanjega hote-
la Bellevue je imel izredne 

težave, tudi zato, ker je za 
nekaj let presahnila dnevna 
reka obiskovalcev. Šele, ko 
je prešla zgradba v zasebne 
roke in je bilo praktično vse 
zgrajeno na novo, so se obi-
skovalci vrnili. Kot privlač-
nost sta ostala tudi obnov-
ljena cerkvica sv. Marjete in 
seveda spomin na filozofa 
Ivana Bernika z osamljene 
domačije pod vrhom.

Zanimivi Gorenjci in dogodki tedna iz dežele Kranjske:
   Na Sovodnju (občina Gorenja vas - Poljane) se je  

4. 12. 1821 rodil kipar Franc Ksaver Zajec.  
Bil je prvi akademsko šolani kipar 19. stoletja in 
podobar, ki so mu zaupali tudi večja dela.

   V Kobaridu se je 5. 12. 1745 rodil zdravnik,  
tovarnar in kranjski župan, vitez s Khislsteina  
Natalis Pagliaruzzi. Viri sicer pravijo, da je bil pred 
njim prvi izvoljeni kranjski župan Konrad Lokar 
leta 1861.

   Dne 6. 12. 1332 je prvič s točnim datumom ome-
njena Blagovica. Otokar in Nikolaj Blagoviška sta 
prodala samostanu v Mekinjah svojo kmetijo v Mali 
Soteski v Moravški župniji. Vitezi Blagoviški so bili 
stara in pomembna kranjska plemiška rodbina.

Peter Colnar

Milena Miklavčič

Ko pride Niko do bese-
de, človek ne ve, ali bi jokal 
ali se smejal. Njegova zgod-
ba zveni zelo neverjetno, 
kdo drug bi celo dejal, da je 
privlečena za lase. Vsak pa 
si, ko Niko postavi piko na i, 
ustvari sodbo sam. Ta sodba 
pa je pri marsikom odvisna 
od lastnih izkušenj, to se pa 
tako in tako ve!

Niko pravi, da ima njego-
va zgodba globoke korenine. 
Njeni zametki segajo v čase, 
ko ženske še niso imele po-
polne prevlade nad moški-
mi, v čase, ko je bil femini-
zem še v povojih. Takrat so 
bili moški še »pravi« moš-
ki in redki so dopustili, da 
ženska pometa z njimi. Niko 
– vsaj tako trdi – je bil druga-
čen. Ženski, ki ji je podaril 

dušo in srce, je dovolil, da je 
lahko počela z njim vse, kar 
se ji je zljubilo. In to je bila 
njegova velika napaka, veli-
ka šola, zaradi katere je iz-
stopal med pripadniki svo-
jega spola.

»Moja hči, ki je stara 37 
let, denimo, moškega sploh 
ne potrebuje več. Skupaj s 
prijateljicami, ki so enake-
ga mišljenja, obiskuje sean-
se, kjer se božajo po jajčni-
kih in maternicah. A ker ne 
dobi tiste prave in primer-
ne energije, je doma pogos-
to depresivna, brez volje je. 
Če ji ni kaj prav, pa nadme 
dvigne celo roko. Čuden je ta 
svet, čuden,« ugotavlja.

Brigito je spoznal v poznih 
sedemdesetih letih. Bil je 
mlad, nadobuden fant, rav-
no je prišel od vojakov. Kot 
mehanik je kar dobro zaslu-
žil. Njegov konjiček je bil, da 
je iz več odpadnih avtomobi-
lov sestavil novega in ga po-
tem tudi dobro prodal. Mno-
gi so romali v ostale bratske 
republike, plačilo je bilo hit-
ro in na roke. Vsake toliko 
časa se je šel ostrič v frizerski 
salon, ki je stal le lučaj stran 
od delavnice. 

»Minka je bila zelo prijaz-
na frizerka. O vsem je vse ve-
dela, včasih mi je pripeljala 
tudi kakšno stranko. Zmeraj 
sem ji pustil bogato napitni-
no, sem in tja se mi je zde-
lo, da bi bila pripravljena na 
kaj več, a sem se delal neum-
nega in teh skritih namigov 
nisem opazil. Navsezadnje 

je bila najmanj enkrat sta-
rejša od mene in stare babe 
mi niso nikoli dišale. Nekoč 
pa beseda da besedo, omeni 
mi, da ima hčerko, ki se je 
zatekla domov, ker jo je mož 
tepel in ji grozil, da jo bo 
ubil. Nergala je in nergala, 
kako je revše osamljeno, da 
nima nikogar, ki bi jo peljal 
na kavo, in tako je naneslo, 
da sem se ponudil. Malo iz 
radovednosti malo pa zato, 
ker za ženske nisem imel 
časa, pa bi mi prijalo, če bi 
se s kakšno malo zamotil. Že 
naslednji dan me je Brigita, 
njena hči, pričakala v frize-
raju. Bila je vsa nališpana, za 
pol glave višja od mene, lepa 
kot sam vrag! Ko sem jo zag-
ledal, je bila prva stvar, na ka-
tero sem pomislil, kako to, 
da se je takšne lepote neki 
drug moški želel znebiti. Nič 
mi ni bilo jasno. Šla sva na 
kavo, bil je lep, a zelo mrzel 
spomladanski dan. Vso pot 
je čebljala o svojem bivšem, 
in ker sem le kimal – kaj pa 
bi drugega – me je na koncu 
direktno pobarala, ali slučaj-
no koga poznam, ker bi žele-
la, da ga nekdo pošteno pre-
tepe. Na široko sem zazijal, 
takšne želje iz tako lepo naš-
minkanih ust res nisem pri-
čakoval! Pa sem ji kar narav-
nost povedal, da z moje stra-
ni iz te moke ne bo kruha! 
''Saj ste mehaniki znani po 
tem, da se radi pretepate,'' 
se je priliznjeno nasmeja-
la, a ko je videla, da sem os-
tal smrtno resen, je začela 

govoriti o drugih rečeh. Ime-
la je sina, ki je bil star tri leta. 
Pokazala mi je njegovo foto-
grafijo in preostanek popol-
dneva sva potem govorila o 
otrocih. Na randi sva šla še 
nekajkrat, dokler se ni zgo-
dilo neizbežno: dala sva se 
dol in ona je menda že tak-
rat zanosila. ''Lepo in prav, 
boš pa šla delat splav,'' sem 
ji rekel. Začela je na ves glas 
jokati, da ona ni takšna, da 
tega ne bo storila za noben 
denar. No, to, kar je izrekla, 
je bila čista laž. Pozneje sem 
izvedel, da je imela prvi splav 
že pri petnajstih letih, dokler 
me ni ujela, pa še kdove ko-
likokrat. Ko sem pristal, da 
zaživiva skupaj, je dirigent-
sko palico vzela v roke nje-
na mama Minka. Dogovorili 
smo se, da bo našla stanova-
nje, opremil ga bom pa jaz, 
ker onidve nista imeli nič 
denarja. Tudi prav. Do tak-
rat sem živel pri starših, čas 
je že bil, da grem na svoje. 
Potem pa mi slučajno pride 
v roke časopis. V oči mi pade 
novica, da so našli moškega, 
ki ga je nekdo hudo prete-
pel, da je v kritičnem stanju, 
policija pa zaman išče napa-
dalce. Po inicialkah sodeč bi 
lahko bil Brigitin bivši! Se-
del sem v avto in se odpeljal 
do bodoče tašče. Nič ni vede-
la. Brigita se je sicer delala 
nedolžno, češ da se ji ne sa-
nja, vendar sem na vodi ču-
til, da laže. Ko je videla, da 
sem postal slabe volje, se je 
stisnila k meni in – logično, 
po izdatnem muckanju sem 
na vse dvome in strahove 
čisto pozabil. Poroka je bila 
zelo razkošna. Kar nisem 
zapravil za opremo stanova-
nja, sem za poročno slavje. 
Na koncu sem bil brez ficka 
v žepu. Tašča ni primaknila 

niti dinarja, čeprav je bilo 
več kot polovico svatov nje-
nih. Sina Erika je vzela v 
varstvo ena od prijateljic, da 
sva lahko šla na poročno po-
tovanje v Dubrovnik. Prav 
smilil se mi je fantič, ker smo 
ga za teden dni porinili v tuje 
roke. Tašča zanj, seveda, ni 
imela nobenega časa. O po-
drobnostih poročnega poto-
vanja ne bi razpredal, saj sva 
tisti teden večino časa preži-
vela v postelji in na različnih 
večerjah. Kot nora bi kupova-
la tudi bižuterijo, a sem ji po-
vedal, da ni več denarja, da ne 
more. O, kako se ji je nos po-
vesil! O njenem kujanju bi 
lahko napisal debele knjige! 
V bistvu je vse gradila na pret-
kanosti, na korenčku in pali-
ci. Z eno roko se mi je dobri-
kala, z drugo me je kaznova-
la. V kakšnem trenutku me 
je pripeljala tako daleč, da bi 
zato, da mi ''da'', naredil vse, 
kar bi zahtevala od mene,« 
prostodušno prizna. 

Skupno življenje je bilo že 
od prvega trenutka, sploh pa 
po tistem, ko sta se z Brigito 
preselila na svoje, zelo raz-
burkano. Niko se je znašel 
v zagati: po eni strani je od 
njega zahtevala vedno več 
denarja, po drugi strani pa 
je pričakovala, da jo bo med 
nosečnostjo držal za roko, 
razvajal, ji kuhal in podob-
no. Da bi šla nazaj v službo? 
Ni govora! Ležala je doma, 
kot bi bila nosečnost inva-
lidnost tretje stopnje. Med-
tem ko je Niko garal, da bi 
zadovoljil njene pretirane 
želje, se je ona zabavala s pri-
jateljicami. 

»Kadarkoli sem prišel do-
mov na dopoldansko ma-
lico ali na kosilo, se je Erik 
sam igral v svoji sobi, ženske 
pa so sedele v kuhinji, pile, 

kadile, poslušale glasbo, se 
zabavale. Takšna zgodba se 
je ponavljala iz dneva v dan. 
Otrok se mi je zelo smilil 
in neštetokrat se je godilo, 
da sem ga vzel s seboj v de-
lavnico. V roke sem mu dal 
kakšno enostavno orodje in 
potem mi je z užitkom ''po-
magal'' pri delu. Pogosto ga 
je vzela s seboj domov moja 
sestra. Tudi ona je imela – 
tako kot jaz – zelo rada otro-
ke. Nikoli mi ni očitala, da 
sem si izbral takšno zanikr-
no ženo, zmeraj mi je po-
skušala pomagati. To poč-
ne še danes, ko sva že bolj v 
letih, za povrh pa je ona še 
zelo bolna – huda sladkorna 
bolnica. Devet mesecev no-
sečnosti je hitro minilo, ro-
dila se je Sara. Otroka sem 
bila zelo vesel, kaj ne bi bil! 
A žena je bila nenehno pre-
utrujena, za nobeno rabo ni 
bila. Vse sem moral postoriti 
sam. Saro je že po enem ted-
nu odstavila od prsi. Jaz sem 
bil tisti, ki sem ponoči vsta-
jal in jo hranil. Ona je spa-
la kot klada, niti premaknila 
se ni, ko je otrok jokal in jo-
kal. Kmalu so se začeli tudi 
očitki: da premalo storim za-
njo, da se ji nič ne posvečam, 
da se počuti zapuščeno. Pro-
sil sem sestro, da pride pazit 
oba otroka, Brigito pa sem 
naložil v avto in jo odpeljal v 
Trst. Edino zdravilo za njeno 
slabo voljo so bile četrtkove 
bogato obložene stojnice na 
Ponte Rossu. Pa ko bi naku-
povala le zase! Ne! Prtljažnik 
se je domov grede šibil pod 
težo daril tudi za njene pri-
jateljice in taščo. Težko pri-
služen denar sem metal sko-
zi okno za ničvredne neum-
nosti. A sem bil bedak na ku-
bik ali nisem bil?«

(Nadaljevanje prihodnjič)

Kako je Niko zaman iskal pravico

Žrtev ali bedak
usode
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Razgledi

Miha Naglič

»Moralo je biti sredi 
šestdesetih let prejšnjega 
stoletja. Silvestrovanje. Go-
stilničar njegovih let, bivši 
partizan. Vesela, a ne po-
divjana Družba. Seveda tudi 
spomini. Gostilničar Tone 
je postajal čedalje bolj vinjen 
in hkrati miselno razma-
jan. Potem je prisedel k naši 
mizi. Močno rdeč, a ne vin-
ski obraz, bolj obraz notra-
nje napetosti. Potem je začel 
zlagoma in tiho. 'Juniia 1945 
sem bil v Rogu. Ne vem, kdo 
je izbral brezno, ki jih je ta 
goščava polna. Nisem vedel, 
le slutil sem, da se bo začel 
poboj. Pripeljali so jih zveza-
ne s kovinsko žico, nekateri 
bosi, drugi le v spodnjem pe-
rilu. Mladi, seveda Slovenci 
kot mi. Prepadeni obrazi, 

vprašujoče, proseče oči. Ni 
bilo videti zunanjih znakov 
morebitnega prejšnjega fi-
zičnega nasilja. Bili so žejni, 
poveljujoči ni dovolil poteši-
ti njihove žeje. Obrazi upad-
li. Razvezovanie, nato eden 
po eden strel v tilnik in po-
tisk v brezno. Kriki, topi od-
mevi padanja trupel na trup-
la. Nižje od kraja ubijanja br-
nenje kamionov. Trajalo je, 
zame, vsaj pet ur, potem so 
me zamenjali. Vsi strelci so 
večkrat posegli po stekleni-
ci konjaka. V zraku mešani-
ca alkoholnih hlapov, urina 
in človeškega blata. Ne mo-
rem pozabiti. Vmes med po-
bitimi so bili tudi moji dob-
ri vaški znanci, pred vojno 
smo veselo skupaj vasova-
li. Zdaj pa ubijanje. Zakaj so 
izbrali samo mene, ne mo-
rem jim odpustiti, da so mi 

naložili to težko breme.' Po-
tem je nagnil steklenico vina 
in se dolgo zalival. Potem je 
sklonil glavo in za mizo zas-
pal. Še zdaj ga vidi, kot bi bilo 
to pravkar ali le včeraj. Tisti, 
ki ga je izbral v skupino ubi-
jalcev, je sedel za svojo pisal-
no mizo v Ljubljani, spreje-
mal telefonska sporočila iz 
breznu bližnjega naselja ter 
se zadovoljno nasmihal. Ne-
predstavljivo. Tisti, ki so ubi-
jali pred brezno pripeljane, 
so ubijali tudi sebe. Nobene-
ga dvoma ni o tem. Tega sil-
vestrovanja ne bo nikoli po-
zabil.« (Str. 84–85)

Tisti on, ki je doživel 
zgodbo gostilničarja Tone-
ta, je drugi, zgodovinski jaz 

Zdenka Roterja, s katerim 
se avtor ves čas pogovarja. 
Tine Hribar v spremni be-
sedi ugotavlja, da je Roter v 
tej knjigi razkril svoj »pra-
vi obraz«. Prekinil je zaroto 
molka o povojnih pobojih v 
Kočevskem rogu. »Režiser« 
pobojev, ki »je sedel za svo-
jo pisalno mizo v Ljubljani«, 
je bil Ivan Maček - Matija, 
nad njim je bil samo še Kar-
delj. Kočevski poboji so bili 
povsem slovenska »rabota«, 
njene psihične in moralne 
žrtve pa so postali tudi ubi-
jalci sami. Svetla stran knji-
ge je Roterjeva zvestoba par-
tizanski tovarišiji in njegova 
refleksija našega časa. Res 
dragoceno pričevanje!

Nove knjige (411)

Pravi obraz Zdenka Roterja

Zdenko Roter, Pravi obraz, Sever & Sever, Ljubljana, 
2017, 200 strani

Vaš razgled

Poznamo veliko različnih biserov, a najlepši so Biseri (iz CUDV Matevž Langus Radovljica) 
na fotografiji, ki nas bogatijo in nas učijo, da so v življenju pomembni trenutki, ki nas 
navdihujejo in navdušujejo. Navdušimo jih tudi mi in jim vrnimo to njihovo toplino s 
prijaznim pogledom, pozdravom in z nakupom njihovih izdelkov, ki so izdelani z veliko 
srčnosti in ljubezni. Z njimi zato naprej podarimo tudi delček ljubezni ...  T. D. / Foto: Tina Dokl

V prazničnem decembru in tudi sicer je pomembno, da smo pametni za volanom in da se, 
kadar vozimo, izogibamo alkoholu in brezglavemu hitenju. Zgornja fotografija reševanja 
ponesrečenega je nastala na reševalni vaji, vendar nazorno prikazuje, kako odgovorno in 
stresno je delo gasilcev, policistov in reševalcev. Take stresne situacije lahko negativno 
vplivajo na njih pa tudi na življenje njihovih družin. Zato bodimo odgovorni v prometu in 
tudi tistim, ki nam ob nesreči prvi pomagajo, omogočimo čim lepše praznike. T. D. /Foto: Tina Dokl

Alenka Bole Vrabec

Letos je minilo 430 let, 
odkar so obglavili Mari-
jo Stuart, ki so jo razgla-
sili za kraljico, ko je imela 
šest dni. Njen enaintridese-
tletni oče, poročen z Mari-
jo Gviško iz družine franco-
skih vojvod, je bil silno razo-
čaran, ker se je 8. decembra 
1542 rodila deklica, on pa je 
pričakoval moškega potom-
ca, ki bi bil zaradi sorodstve-
nih vezi tudi pretendent na 
angleški prestol. Deklico so 
okronali, ko ji je bilo devet 
mesecev, regentka je posta-
la njena mati. Med Angleži 
in Škoti so bili zmeraj bolj 

krvavi spori med katoličani 
in evangeličani. Mati je de-
klico skrivala, in ko so Ško-
tom prišli na pomoč Fran-
cozi, je petletna punčka od-
potovala na francoski dvor. 
Bila je izjemno nadarjena, 
poleg angleškega jezika je 
govorila francosko, italijan-
sko, špansko, latinsko in gr-
ško. Pri petnajstih se je po-
ročila z nekaj mlajšim fran-
coskim prestolonasledni-
kom in bila poldrugo leto 
tudi francoska kraljica. Ko 
se je kot mlada vdova kralja 
Franca II. vrnila na Škotsko, 
so gorečo katoličanko cenili 
in spoštovali. Ko pa je njen 
drugi mož vpričo nje ubil 
njenega tajnika in ljubim-
ca Riccioja, se je zapletla v 
politične boje. Bila je pora-
žena v vseh bitkah. Nekega 
dne je v gradu, kjer je bivala, 
odjeknila eksplozija, v kate-
ri je preminil njen drugi 
mož, o katerem se je izkaza-
lo, da so ga zadavili že pred 
eksplozijo. Šušljalo se je, da 
je imela prste vmes tudi kra-
ljica, ki se ji je prestol zama-
jal. Škotsko plemstvo jo je 
leta 1567 prisililo k odstopu, 
kralj je postal njen mladole-
tni sin Jakob, poznejši kralj 
Škotske in Anglije. Marija 
se je zatekla v Anglijo, mis-
leč, da bo dobila pomoč pri 
Elizabeti I., svoji sorodnici. 
Ta pa jo je dala zapreti. Kra-
ljici se nista nikoli srečali. 
Devetnajst let je Marija Stu-
art preživela zaprta v različ-
nih dvorcih in kovala zaro-
te proti Elizabeti I., dokler ta 
»zaradi veleizdaje« slednjič 
ni podpisala njene smrtne 

obsodbe z obglavljenjem 8. 
februarja 1587.

                                           .   

Sladica Marije Stuart 
(nastala ob prvi vrnitvi na 
Škotsko)

Zanjo potrebujemo: 1 za-
vitek listnatega testa, 2 žlici ro-
bidove marmelade, 90 g mas-
la, 85 g sladkorja, 4 jajca, 90 
g citronata in oranžata (kan-
dirana lupinica pomaranč oz. 
limon), 45 g sultanin, 3 žlice 
moke s sredstvom za vzhajanje 
(na skodelico 1,5 žličke pecilne-
ga praška).

Pečico segrejemo na 240°. 
Globok pekač s premerom 
22 cm premažemo s stoplje-
nim maslom. Testo razva-
ljamo na pomokani površi-
ni in z njim obložimo pekač, 
testo pa ob robu potegnemo 
navzgor. Pekač damo za 20 
minut na hladno, nato z vi-
licami prepikamo testo in ga 
pečemo 10 minut. Namaže-
mo ga z marmelado in oh-
ladimo. V majhni posodi 
umešamo sladkor in mas-
lo. Stepamo in počasi doda-
jamo jajce za jajcem, da se 
testo speni. Nato vmešamo 
kandirano sadje, sultanine 
ter 3 žlice moke, ki smo ji do-
dali pecilni prašek. V pečici, 
ogreti na 230°, pečemo sla-
dico 10 minut, nato zniža-
mo temperaturo na 210° in 
pečemo približno še 25 mi-
nut. Napravimo preskus z 
zobotrebcem. Če je suh, ko 
ga potegnemo iz sredice, je 
sladica pečena. Ponudimo 
toplo ali mrzlo, največkrat s 
stepeno sladko smetano. 

Pa dober tek!

Marija I. Škotska

mizica, 
pogrni se



Alenka Brun

P
o kar 33 letih se je 
zbrala prva postava 
priljubljene in zna-
ne predstave, ki je 
preživela: Avdici-

je, katere originalni naslov 
je Audicija. 

Najprej so fantje nasto-
pili letos oktobra v Saraje-
vu, potem v Tuzli, Zenici, 
Zagrebu, Osijeku, Beogra-
du, Novem Sadu in Splitu. 
Sledil je obisk Münchna in 
Dunaja, konec decembra 
pa jih lahko pričakujemo v 
Ljubljani. Evropsko turnejo 
bodo nadaljevali drugo leto. 
Odpravili pa se bodo celo do 
Kanade, v Ameriko in obi-
skali Avstralijo. Prava veli-
ka turneja, kjer v Avdiciji na 
odru ponovno lahko spre-
mljamo prigode posamez-
nih likov, ki jih upodablja-
jo člani prvotne zasedbe – 
danes nekateri tudi prepoz-
navna imena filmskega sve-
ta: Admir Glamočak, Emir 
Hadžihafizbegović, Senad 

Bašić, Jasmin Geljo, Saša 
Petrović, Mladen Nelević in 
Željko Ninčić.

Predstava je nastala decem-
bra leta 1984. Do danes smo 
lahko Slovenci na odrih vide-
li tudi nekaj domačih različic 

originala – z mlajšimi in sta-
rejšimi igralskimi zasedba-
mi. Prva Avdicija pa je bila 
pravzaprav zaključni izpit na 
Akademiji scenskih umet-
nosti v Sarajevu. Ustvarili so 
jo študentje prvih generacij 

smeri igre s pomočjo profe-
sorjev Bore Stjepanovića in 
tudi Emirja Kusturice. Pred-
stava je doživela velik uspeh 
in čez dve leti je že sledila 
jugoslovanska turneja. Ko je 
prvotna Avdicija praznovala 

AVDICIJA, KI ŠE VEDNO TRAJA
V ponedeljek smo v ljubljanskem Austria Trend Hotelu srečali posebno ekipo: skupino igralcev, 
obrazov, ki so svojo umetniško pot začeli skupaj v nekdanji Jugoslaviji in se jih spominja tako starejša 
kot srednja generacija, zanjo pa so slišali tudi že mlajši. Na oder Hale Tivoli namreč dvaindvajsetega 
decembra prihaja kultna predstava Avdicija – in to v originalni zasedbi.

Emira Hadžihafizbegovića poznamo tudi z malih zaslonov 
in velikih platen.

Željko Ninčić in Jasmin Geljo, ki ga v predstavi ravno tako 
srečamo v dvojni vlogi.

Igralska zasedba, v kateri je prisotne veliko pobalinske energije.

svoj 25. rojstni dan, so se 
konec decembra 2009 zbrali 
igralci iz originalne zasedbe 
in odigrali dve predstavi na 
prvotnem odru. Pred časom 
pa je Adnan Mundžić, pro-
ducent tokratne Avdicije, ki 
je živel sicer v Avstraliji in se 
je potem vrnil v Sarajevo, pri-
šel na idejo, da bi zbral čla-
ne prvotne zasedbe in bi šla 
predstava na novo turnejo. 
Da je vse spravil skupaj, je 
potreboval več kot pol leta. 
Člani zasedbe namreč danes 
živijo na različnih kontinen-
tih, v različnih državah in 
delajo na različnih projek-
tih. Bil je vztrajen in jih je na 
koncu prepričal, da vse sku-
paj ima smisel. In po veliki 
tremi, ki je bila prisotna pred 
nastopom v Sarajevu, so po 
nastopu ugotovili, da je imel 
prav, pravi član igralske eki-
pe Admir Glamočak 

Admir Glamočak je sicer 
profesor na Akademiji scen-
skih umetnosti v Sarajevu, 
kjer poučuje igro. Smeje pri-
pomni, da je tokrat na drugi 
strani, a da sicer tudi druga-
če vedno reče, da je igralec. 

Razloži, da so z Avdicijo v 
Sloveniji drugič, saj so v pre-
teklosti s predstavo že obis-
kali Maribor. Tokrat so zače-
li s predstavami na doma-
čem odru in odziv je bil 
enkraten. »Bilo je nostalgič-
no na poseben način. Igral-
ci imamo sedaj trideset in 
nekaj let več in nismo vede-
li, kako bo,« razlaga Glamo-
čak, ki ga v predstavi lahko 
spremljamo v vlogi Mustafa 
Sudžaka in Simonide Puha-
lo. Ljudje so si očitno zaže-
leli, da poustvarijo tisto, 
kar so že počeli. Nadaljuje: 
»Domnevam, da so si zaže-
leli nekih preteklih občut-
kov, lepših dni in humor-
ja, ki ni obremenjen s poli-
tiko ter dnevnimi, aktualni-
mi dogodki.«

Originalni tekst so nekoli-
ko predelali, a le toliko, da so 
stvari, ki so morda zastarele, 
izpustili. Predstava prina-
ša dobro energijo, uro in pol 
zabave in smeha. Glamočak 
upa, da bo slovenska publi-
ka predstavo dobro sprejela; 
morda bo vzbudila spomin 
na neki drugi čas. 

V CINEPLEXXU OD
13. DECEMBRA

VSTOPNICE SO ŽE V PRODAJI.
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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_98
NALOGA

8 1 5
3 4 9

3 5 8
9 1 2 3

7 5
3 8 6 2

2 4 9
1 3 9

5 4

sudoku_LAZJI_17_98

REŠITEV

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

sudoku_LAZJI_17_98
NALOGA

815
349

358
9123

75
3862

249
139

54

sudoku_LAZJI_17_98

REŠITEV

816492753
345671928
792358164
968124375
124735896
573986412
637249581
481567239
259813647

sudoku_TEZJI_17_98
NALOGA

7 8 9
1 6 8 7

5
6 9 2 7 8

8 7 3 4 6
8

5 4 3 2
9 5 3

sudoku_TEZJI_17_98

REŠITEV

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

sudoku_TEZJI_17_98
NALOGA

789
1687

5
69278

87346
8

5432
953

sudoku_TEZJI_17_98

REŠITEV

789435126
125689374
643127589
564912738
312876495
897354261
238591647
956743812
471268953

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.                        

Gorenjec kupuje žaro
Gorenjcu umre žena in gre kupit žaro. Pri pogrebniku se 
pozanima, koliko ta stane.
»Dvesto evrov,« odgovori pogrebnik.
»Imate kakšno cenejšo?«
»Imamo. Na primer tale enostavnejša je petdeset evrov.«
»Koliko je pa tista na mizi?«
»Tisto je pa kozarec od kumaric. Dam vam ga zastonj.«
»Vzel ga bom,« odgovori Gorenjec. »Saj je tako ali tako 
ves čas ob oknu visela.«

Seks in silvestrovanje 
»Da, da, najlepša stvar na svetu je seks!«
»Meni se pa zdi silvestrovanje lepše.«
»Kako – silvestrovanje?«
»No, silvestrovanje je bolj pogosto.«

Fakir kupuje žeblje 
V Merkurjev trgovski center vstopi fakir in naroči proda-
jalcu: 
»Dva tisoč žebljev dolžine 15 centimetrov, prosim.«
»Za kaj pa boste potrebovali toliko žebljev?« je radoveden 
prodajalec. 
»Žena mi bo preoblekla posteljo!«

Na kliniki 
Medicinska sestra je dala bolniku lonček za vzorec urina, 
ga poslala v kopalnico in mu naročila, naj ga napolni.
Po nekaj minutah se pacient vrne in izroči prazen lonček 
ter reče: »Sploh ga nisem potreboval, v prostoru je bilo 
stranišče.«

Živalstvo in rastlinstvo 
Najboljši primer simbioze med floro in favno je sarma.

Oven (21. 3.–21. 4.) 
Ne bojujte se proti nujnimi spremembami. Sprejmite nov 
način razmišljanja, s tem pa bodo tudi odločitve drugač-
ne, kot so bile do sedaj. Zaupali boste zunanjim vplivom, 
vodili vas bodo točno tja, kjer tudi morate biti.

Bik (22. 4.–20. 5.)
Marsikaj bi bili pripravljeni storiti, če bi vedeli, da vam to 
prinese pozitivne rešitve. A ni kaj, sedaj je prišel čas za tve-
ganje, saj drugače nikoli ne boste izvedeli, kaj vse bi še lah-
ko bilo. Vztrajnost in trma vam bosta sedaj prišli zelo prav.

Dvojčka (21. 5.–21. 6.)
Za vami so naporni dnevi in določene stvari vam še kar 
ne bodo šle iz glave. Čeprav veste, da se vsaka stvar zgodi 
z določenim namenom in da ima vsak zakaj svoj zato, se 
boste kljub temu spraševali, zakaj prav vi. Na to ni odgo-
vora.

Rak (22. 6.–22. 7.)
Veliko se boste posvečali svojim hobijem in ujeli še zadnje 
trenutke zasluženega dopusta. Izkoristili boste tudi ugo-
den vpliv planetov, za kar vam v nobenem primeru ne bo 
žal. Čeprav se vam bo poslovno vse zdelo v redu, vseeno 
bodite previdni. 

Lev (23. 7.–23. 8.)
Skušali boste pozabiti na vsakodnevne težave ter se 
posvetili ljudem, ki jih imate radi in za katere ste v zad-
njem obdobju imeli premalo časa. Vse se bo rešilo za vas 
pozitivno. Le ne tratite energije tam, kjer sploh ni treba.

Devica (24. 8.–23. 9.)
Odločili se boste za večje spremembe v svojem življenju 
in naredili velik korak za uresničitev svojih želja in pričako-
vanj. Radi ste čakali, da so se drugi odločali namesto vas, 
a zato bili tudi za marsikaj prikrajšani. Presenečeni boste.

Tehtnica (24. 9.–23. 10.) 
V tednu, ki prihaja, bodite še posebno pazljivi pri denar-
ju. Nekdo vam bo ponujal izvrstne možnosti, a za lepimi 
besedami se skriva pohlep. V ljubezni se pripravite na dob-
re spremembe. Dobili boste sporočilo, ki vas bo postavilo 
pred dejstvo.

Škorpijon (24. 10.–22. 11.)
Končno je prišel čas, da boste lahko izpregli in se v celoti 
posvetili sami sebi in svojim najbližjim. Novice vas bodo 
prijetno presenetile in zopet boste začeli premišljevati o 
lepih stvareh, ki ste jih v zadnjem času imeli vse premalo. 

Strelec (23. 11.–21. 12.)
V osebnem življenju se boste počutili zmedeno. Hujših 
posledic ne bo, razen tega, da se boste malce oddaljili od 
svojih zastavljenih ciljev. Na delovnem mestu ne boste 
zmogli vsega dela in nikar se ne branite ponujene pomoči.

Kozorog (22. 12.–20. 1.)
S svojo slabo voljo boste začeli utrujati tudi svojo okolico. 
Če boste pretiravali, kar je seveda možno, se vam bodo 
prav vsi izognili. Za to bosta največ krivi vaša negativnost 
in pomanjkanje samozavesti. Vseeno boste naredili korak 
naprej.

Vodnar (21. 1.–19. 2.) 
Malce bolj morate biti vztrajni in strpni. Na cilj se ne pri-
de vedno po ravni poti. Pomembno je, da je želja dovolj 
goreča in da imamo cilj. Pri financah se boste malo preveč 
zapletli, česar pa ne morete preprečiti. Obisk vas bo pre-
senetil.

Ribi (20. 2.–20. 3.)
Skrajni čas je že, da veter razpiha temne oblake, ki jih ima-
te že predolgo časa nad sabo. Veseli boste različnih pogo-
vorov, ki vam odprejo oči o pomembnih spremembah, ki 
so pred vami. Petek bo vaš dober dan.
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PREŠERNI
DECEMBER KRANJ

2.– 31. DECEMBER 2017

www.visitkranj.si

6.– 16. 12.  KONCERTI POD BOŽIČNO
  SMREKO
10.– 30. 12. PRAVLJIČNI GOZD
21. 12.   ŽUPANOV BOŽIČNI KONCERT
  NINA PUŠLAR
20.– 30. 12. PRAZNIČNI KONCERTI 
  NA GLAVNEM TRGU
31. 12.   SILVESTROVANJE
  S SKUPINO POP DESIGN

NAKUPUJMO V MESTU!
Pridelani lokalno, oblikovani ročno, usmerjeni 

trajnostno in oplemeniteni sodobno so 
izdelki iz ponudbe kranjskih trgovinic. 

Naj najdejo svoje mesto pod božično smrečico!
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1. nagrada: 8-krat topli napitek
2. nagrada: 6-krat topli napitek
3. nagrada: 4-krat topli napitek

Topli napitek dobite v sejemski Hiški kavarne Khislstein 12.56 v času Prešernega 
decembra od 20. do 30. decembra na Glavnem trgu med 18. in 21. uro.

Re šit ve kri žan ke (ges lo, se stav lje no iz črk z ošte vil če nih polj in vpi sa no v ku pon 
iz kri žan ke) po šlji te do srede, 20. decembra 2017, 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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Britanski glasbenik Elton John (70) 
žaluje za mamo Sheilo Farebrother, 
ki je umrla v starosti dvaindevetde-
set let. “Žalostno sporočam, da je 
umrla moja mama. Sem v šoku. Var-
no potuj, hvala za vse, rad te imam,” 

je zapisal na družabnem omrežju John, ki je bil dolga leta 
v sporu z mamo, aprila letos pa sta končno rešila nesogla-
sja. Petkratni dobitnik grammyja je nastopal v Barceloni, 
usoda prihodnjih koncertov pa še ni znana.

Elton John žaluje za mamo

Ameriški pevec John Mayer (40) je pre-
stal nujno operacijo zaradi vnetja sle-
piča. “John Mayer je hospitaliziran in 
urgentno operiran zaradi slepiča, zato 
bo koncert v New Orleansu prestavljen. 
Več informacij sledi,” so v izjavi za jav-

nost zapisali člani zasedbe Dead & Company, katerih član 
je tudi Mayer. Glasbenik je iz bolnišnice že objavil prvo 
fotografijo, na kateri pozira v bolnišnični pižami in zapi-
sal: Še vedno jo imam.

John Mayer prestal urgentno operacijo

Po aretaciji Naye Rivere (30) zaradi 
nasilja v družini, je igralka vložila 
zahtevek za ločitev od moža Ryana 
Dorseyja (34). Poročila sta se julija 
2014, septembra 2016 pa je igral-
ka prvič zahtevala ločitev. Par ima 

skupaj dveletnega sina Joseyja. Od moža zahteva deljeno 
skrbništvo in izračun zakonske preživnine za oba. Rivera 
je bila pred tem zaročena z raperjem Big Seanom.

Naya že drugič vložila zahtevek za ločitev

David Cassidy, ki je pred dnevi umrl 
pri starosti sedeminšestdeset let, 
je v oporoki izključil hčerko, ena-
intridesetletno igralko Katherine 
Cassidy. Celotno premoženje v 
višini sto petdeset tisoč dolarjev je 

zapustil sinu Beauju. “Moja namera je, da se Katherine ne 
zagotovijo nobene koristi,” je zapisal v oporoki. Kljub vse-
mu gre opozoriti, da je bila slednja sestavljena leta 2004, 
ko sta imela oče in hčerka precej vzponov in padcev. 

David Cassidy vse zapustil sinu

VRTIMO GLOBUS

Alenka Brun

N
a zimskem 
Jamatlonu je 
premagovalo 
knapovske ovi-
re 231 jamat-

loncev v 63 ekipah oziroma 
sto žensk in 131 moških. Pri-
šli so iz vse Slovenije in tudi 
tujine. Po prevzemu start-
nih številk v Hrastniku so 
se s posebnim avtobusom 
odpeljali v Trbovlje na rud-
niški Ajnzer, kjer se je njiho-
va nenavadna dogodivščina 
začela. V jami so jih čakale 
bolj ali manj zahtevne rudni-
ške ovire, nad njimi so bde-
li rudarji in Perkmandeljc, 

petkilometrsko progo pa so 
zaključili spet v Hrastniku 
in luč sveta ugledali po zad-
njem vzponu Barbare vpad-
nika. 

Na Jamatlonu podeli-
jo kup izvirnih nazivov in 
med udeleženci smo zas-
ledili tudi Gorenjca Toma-
ža Razingerja. Jamatlona se 
je udeležil s svojo ekipo in 
osvojil naziv najbolj simpa-
tičnega udeleženca oziroma 
luftrajderja.

Smučišče Krvavec pa se 
že nekaj dni koplje v soncu. 
Snega mu ne manjka in tako 
tudi ne smučarjev. V sredo 
pa so na priljubljeni gorski 
plaži na smučišču organizi-
rali poseben zimski piknik. 

Tokrat prvič, a ker je bila 
dogodivščina dobro spre-
jeta, že razmišljajo o dru-
gem. Glavno besedo je ime-
la tokrat perutnina s Ptuja na 
žaru. Obiskovalci piknika so 
si privoščili vse od ražnjičev 
do zanimivih majhnih sen-
dvičev, okušali meso, ki se 
je med peko navzelo von-
ja cedre, ki jo je predhod-
no chef Treh lučk s Sremi-
ča Dejan Mastnak namakal 
v vodi z božičnimi začimba-
mi. Zakonca Dejan in Bar-
bara Žafran sta skrbela za 
žar, kjer se je ves čas peklo 
lepo število »izdelkov za 
vrhunski piknik program«, 
kot sta Žafranova poime-
novala mesne dobrote. Za 

nasmehe in malo drugačne 
fotografije sta skrbeli mas-
koti, simpatični kokoški. 
Direktor Ptujske kleti Vin-
ko Mandl se je oglasil s svo-
jo ekipo, brizganec s haloža-
nom je bil prava uspešnica 
piknika. Pred začetkom pik-
nika so povabljeni smuča-
li z Juretom Koširjem ali pa 
preizkušali tako imenovani 
snow biking.

Vezni tekst so organiza-
torji prepustili priljubljene-
mu 6pack Čukurju, ki se rad 
pošali, da je keramičar med 
pevci in pevec med kera-
mičarji. Spretno je krmaril 
med dogajanjem, na glasbe-
nem odru pa so se mu prid-
ružili še Orleki in Alfi Nipič.

ZIMSKI PIKNIK
Prvo soboto v decembru je Zasavje gostilo že osmi Jamatlon, Krvavec pa pred kratkim malce drugačen 
– zimski in perutninski – piknik, kjer so za glasbeno vzdušje poskrbeli tudi Alfi Nipič, Orleki in 6pack 
Čukur, ki je na pikniku nastopil tudi v vlogi moderatorja dogodka.

Goga Gordana Sredojević (leva) je poskrbela, da so piknik 
obiskali tudi hrvaški novinarji. Na fotografiji je z Anjo 
Vogrič iz Potovanja.over.net.

Kuharski mojster Dejan Mastnak je z veseljem odgovarjal 
na vprašanja obiskovalcev piknika, ki so se nanašala tako 
na žar in meso kot na različne tehnike peke.

Nasmejani Dejan Žafran in soproga Barbara med delom Ekipa Ptujske kleti: Blaž Obran, Ana Nimac in Vinko Mandl 

Alfi Nipič in Boštjan Čukur, znan kot 6pack Čukur. Vlado Poredoš, prvi mož skupine Orlek

Simpatični promotorki Lauro Škrabl in Anjo Merc smo 
na sončno sredo srečali v vlogi maskot, kokošk s Ptuja 
– na pikniku, ki ga je gostila krvavška Plaža. / Foto: A. B.
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HALO-HALO GORENJSKI GLAS
telefon: 04 201 42 00

Na ro či la za ob ja vo spre je ma mo po te le fo nu 04/201-42-00, fak su 04/201-42-13  
ali oseb no na 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 
BOŽIČNI RADENCI: 26. - 28. 12.; SILVESTROVANJE TERME  
TUHELJ: 30. 12.–2. 1. 2018.  TRST - RAZPRODAJE: 9. 1. 2018. 
www.rozmanbus.si.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
PETKOVA PRIREDITEV 
Izvaja: Kaličopkovo gledališče 

VEVERIČEK POSEBNE SORTE 
Petek, 8. december 2017, ob 17.30 uri 

OKC Krice krace, Tomšičeva 14                                                                                    

                                      
SOBOTNA MATINEJA 
 Izvaja: KUD Dudovo drevo 
 NAJLEPŠE DARILO 

Sobota, 9. december 2017,  ob 10. uri  
Prešernovo gledališče Kranj 

  
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

                               
 www.pgk.si                  

MEDOBČINSKO DRUŠTVO INVALIDOV KRANJ obvešča , da 
je IO na seji dne 28. 11. 2017 na podlagi 31. člena Statuta MDI 
Kranj sprejel SKLEP, da se objavi KANDIDACIJSKI POSTOPEK 
ZA VOLITVE V ORGANE MDI KRANJ. Prijave sprejemajo v pi-
sarni društva do 21. 12. 2017.

Obrazec se dobi v pisarni društva v času uradnih ur.
MEDOBČINSKO DRUŠTVO INVALIDOV KRANJ, BEGUNJSKA ULICA 10, KRANJ

7 30
EUR

 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

Sponzor nagradne križanke, ki je bila objavljena  v Kranjčanki 
17. 11. 2017, je bil CENTER HOČEVAR iz Reteč pri Škofji Loki, ki 
poklanja naslednje nagrade: 1. nagrada – BON  v vrednosti 40 
€ dobi Franc ŽURA iz Kranja; 2. nagrado – BON v vrednosti 30 € 
dobi Franc HORVAT iz Vodic; 3. nagrado – BON v vrednosti 20 € 
dobi Marta KRAŠOVEC iz Škofje Loke.

Sponzor nagradne križanke, ki je bila objavljena  v Loških novi-
cah 14. 11. 2017, je bil CENTER HOČEVAR iz Reteč pri Škofji Loki, 
ki poklanja naslednje nagrade: 1. nagrada – BON  v vrednosti 40 
€ dobi Darinka MEZEG iz Gorenje vasi; 2.nagrado – BON v vred-
nosti 30 € dobi Anka PETERLIN iz Škofje Loke; 3. nagrado – BON 
v vrednosti 20 € dobi Jerica ZADRAŽNIK z Visokega pri Kranju.

Nagrajencem čestitamo !

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

PRIREDITVE
Kako so se na Jesenice včasih priseljevali?
Jesenice – Zaključek študijskega krožka ob izdaji knjižice 
Kako so se na Jesenice včasih priseljevali? bo v torek, 12. 
decembra, ob 18. uri zgornji dvorani Kolperna.

Bralni maraton Brati gore 
Stara Fužina – V Centru TNP Bohinj se bo gorniška literatura 
maratonsko brala jutri, v soboto, 9. decembra, od 17. do 21. 
ure. V nedeljo, 10. decembra, bo prireditev z istim naslovom 
ob 17. uri namenjena otrokom. 

Medgeneracijske prireditve
Kranj, Šenčur, Cerklje – V Medgeneracijskem centru Kranj se 
bo danes, v petek, 8. decembra, ob 17. uri začela popravljal-
nica oblačil, v ponedeljek, 11. decembra, bodo ob 16. uri 
brezplačne inštrukcije fizike in matematike, v torek, 12. de-
cembra, pa bo ob 17. uri možen ogled razstave Otroštvo v 
Kranju. Zbor bo pred Mestno hišo na Glavnem trgu. Umo-
vadba za starejše bo v ponedeljek, 11. decembra, ob 9.30 v 
Domu krajanov Šenčur, v torek, 12. decembra, ob 9. uri pa v 
TIC-u v Cerkljah. V torek, 12. decembra, bo ob 15.30 v Športni 
dvorani ob Osnovni šoli Šenčur Vadba za zdravo hrbtenico. 
Obvezne prijave za vse prireditve sprejemajo po telefonu 
041 724 134 ali na e-naslovu mck-prijava@luniverza.si.

Za otroke
Preddvor – Bralna urica z zgodbico Pipi in Melkijad bo v pro-
storih TIC-a v soboto, 9. decembra, ob 10. uri.

IZLETI

V predbožični Gradec
Preddvor – Društvo upokojencev Preddvor vabi v četrtek, 14. 
decembra, na izlet v predbožični Gradec z ogledom njegovih 
znamenitosti. Prijave in informacije po telefonu: 040 557 363 
(Marija) do 11. decembra oz. do zasedbe mest v avtobusu.

V neznano
Šenčur – Društvo upokojencev Šenčur organizira v sredo, 
20. decembra, pohod v neznano. Skupne zmerne lahke hoje 
bo do tri ure. Ob zaključku pohoda bo topla malica. Infor-
macije in prijave zbira do ponedeljka, 18. decembra, Franci 
Erzin, tel. 041 875 812.

PREDAVANJA

Od pogovora do dogovora
Kranj – Humana, združenje svojcev pri skrbi za mentalno 
zdravje, vabi v ponedeljek, 11. decembra, ob 16. uri na brez-
plačno predavanje z naslovom Od pogovora do dogovora, 
ki bo potekalo v prostorih Humane na Oldhamski 14 (pri 
Vodovodnem stolpu). Predavanje bo vodila Nevenka Ropret, 
univ. dipl. soc. delavka. 

Kreativni podjetniški večer
Tržič – V četrtek, 14. decembra, se bo ob 19.30 v Restavraciji 
Raj (nad avtobusno postajo Tržič) začel kreativni podjetniški 
večer.

Gost bo George Deriso, nekdanji menedžer podjetja Apple 
Avstralija, bil je direktor svetovalne družbe Gartner, nato še 
menedžer v AT&T ter ustanovitelj številnih podjetij. Predava-
nje bo v angleškem jeziku. Prijavite se na prijava@trzicpod-
jeten.si, 041 719 053 ali 04 592 55 51. Udeležba je brezplačna.

OBVESTILA

Predstavitev waldorfske pedagogike in delavnica 
polstenja
Naklo – Predstavitev waldorfske pedagogike bo v Vita centru 
Naklo v torek, 12. decembra, ob 17. uri. Sočasno bo potekala 
brezplačna ustvarjalna delavnica mokrega polstenja za vse 
generacije ter igralna urica za bodoče prvošolčke.

Srečanje ljudi s težavami s ščitnico
Radovljica – Društvo za pomoč pri obolenjih ščitnice Me-
tuljčica organizira brezplačno srečanje Skupine za samopo-
moč v Radovljici v ponedeljek, 11. decembra, ob 18.15 v pro-
storu Mladinskega centra KamRa, Ljubljanska 19.

Občni zbor AMD Kranj
Kranj – AMD Kranj bo imel v torek, 12. decembra, ob 18. uri 
v prostorih Medgeneracijskega centra na Hujah, Cesta na 
Klanec 7, občni zbor.

KONCERTI

Ob petletnici MePZ Petra Liparja
Kranj – Ob petletnici delovanja MePZ Petra Liparja pri Dru-
štvu upokojencev Kranj z zborovodkinjo Nado Krajnčan in 
gosti zbor vabi na koncert, ki bo danes, v petek, 8. decem-
bra, ob 18. uri v Avli Mestne občine Kranj, Slovenski trg 1.

Koncert Anje Baš in Mitja Šinkovca
Radovljica – Kulturno društvo Bid Bang vabi na novoletni 
koncert 18ka z Anjo Baš in Mitjem Šinkovcem v soboto, 9. 
decembra, ob 20. uri v Linhartovi dvorani v Radovljici.

PREDSTAVE

Dedek se upre
Trzin – Komedijo Bohuslava Novotnyja Dedek se upre bodo 
v režiji Jožeta Valentiča uprizorili gledališčniki KUD Svoboda 
Zalog iz Ljubljane jutri, v soboto, 9. decembra, ob 20. uri v 
Kulturnem domu Trzin.

Medeni teden
Lancovo, Zgornje Gorje – Kulturno društvo Rudija Jedretiča 
Ribno bo jutri, v soboto, 9. decembra, ob 18. uri komedijo 
Medeni teden uprizorilo v Kulturnem domu na Lancovem, 
v nedeljo, 10. decembra, pa ob 18. uri v Gorjanskem domu 
v Zgornjih Gorjah.

KINOSPORED

PREŠERNOVO GLEDALIŠČE KRANJ

Petek, 8. decembra
19.30 Ferdinand von Schirach: TEROR (v dvorani PGK, javna generalka)
20.00 Plesni ognjemet 2017 (Stolp Škrlovec)

Sobota, 9. decembra
10.00 Patrick McDonnell: NAJLEPŠE DARILO (v dvorani PGK, matineja)
18.00 Plesni ognjemet 2017 (v dvorani PGK)

Nedelja, 10. decembra
16.00, 18.00 Čajkovski: HRESTAČ (v dvorani PGK)

Ponedeljek, 11. decembra
20.00 Asher Kravitz: JUDOVSKI PES (v Stolpu Škrlovec)

GLEDALIŠČE TONETA ČUFARJA

Sobota, 9. decembra
18.00 Feri Lainšček: PETELINJI ZAJTRK

Nedelja, 10. decembra
10.00 Gašper Stojc: OMARA STARA ŠARA (matineja)
19.30 Verdi: DAMA S KAMELIJAMI (balet)

Ponedeljek, 11. decembra
17.00 Gašper Stojc: OMARA STARA ŠARA

GLEDALIŠKI SPORED

KOLOSEJ DE LUXE, KRANJ (CENTER) 

Sobota, 9. 12.
20.20 IVAN
13.25, 15.20, 17.15 MEDVEDEK 
PADDINGTON 2, sinhro.
13.50, 18.15 ČUDO
19.10, 21.15 UMOR NA ORIENT EKSPRESU
16.00 KOKO IN VELIKA SKRIVNOST, sinhro.

CINEPLEXX, TUŠ, KRANJ

Sobota, 9. 12.
20.30, 22.25 24 UR DO SMRTI
13.30, 15.40, 17.50 MEDVEDEK 
PADDINGTON 2, sinhro.
15.00, 18.00, 19.50 ČUDO
21.00 LIGA PRAVIČNIH

17.00, 20.00, 22.10 OČKA PROTI FOTRU 2
19.00, 21.15 UMOR NA ORIENT EKSPRESU
14.30, 16.20, 17.20 KOKO IN VELIKA 
SKRIVNOST, sinhro.
13.50, 15.30 KOKO IN VELIKA SKRIVNOST, 
3D, sinhro.
18.50, 22.10 POREDNE MAME 2: BOŽIČ

LINHARTOVA DVORANA , RADOVLJICA

Petek, 8. 12.
20.00 ČUDO

Sobota, 9. 12.
18.00 MEDVEDEK PADDINGTON 2, sinhro.
20.00 ČUDO
Nedelja, 10. 12.
17.00 MEDVEDEK PADDINGTON 2, sinhro.
19.00 ČUDO

Organizatorji filmskih predstav si pridržujejo pravico do spremembe programa.

Združenje borcev za vrednote NOB Radovljica in Odbor 
Prešernove brigade jutri, v soboto, 9. decembra, organizira-
ta spominsko slovesnost ob 74. obletnici boja III. bataljona 
Prešernove brigade. Slovesnost se bo na mestu boja, pri 
spomeniku na Goreljku v bližini hotela na Pokljuki, začela 
ob 11. uri. Slavnostni govornik bo zgodovinar dr. Martin 
Premk.

Jutri spominska slovesnost na Pokljuki



NEPREMIČNINE
STANOVANJA
PRODAM

GARSONJERO, na naslovu Kropa 
3d, Kropa, velikosti 22,30 m2. Rok za 
oddajo zavezujočih ponudb je 21. 12. 
2017. Izhodiščna cena je 10.000,00 
EUR. Stečajna upraviteljica Anita Kod-
ba, s.p., Oplotniška 1a, Slov. Konjice, 
tel.: 040/190-977 17003972

HIŠE
KUPIM

MANJŠO hišo – Radovljica, Bled, Ži-
rovnica z okolico. Plačam takoj, tel.: 
031/489-477 17004000

VIKENDI, APARTMAJI
ODDAM

TERME Olimie – samostojna hiška, 
ogrevana, 5 vstopnic, samo 25 EUR/
dnevno, tel.: 030/619-628 17004076

POSESTI
PRODAM

NA Golniku prodam zazidljivo parcelo 
z gospodarskim poslopjem na parceli, 
tel.: 040/204-184 17004068

ZAZIDLJIVA parcela na Lancovem, 
499 m2, lepa lokacija, priključki na 
parceli, ugodno, tel.: 031/451-822 
 17004108

ZAZIDLJIVO parcelo, kompletno 
oprem ljeno, 693 m2, na Blejski Dobra-
vi, tel.: 051/391-806 17004116

GARAŽE
ODDAM ali prodam garažo za nebotič-
nikom, tel.: 04/20-11-400 17004106

ODDAM

GARAŽO za pošto, 16 m2, varovana, 
70 EUR/mesec, tel.: 031/549-008 
 17004069

30 Gorenjski glas
petek, 8. decembra 2017MALI OGLASI malioglasi@g-glas.si

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.

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 

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

                        + poštnina

32 85
EURKnjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu,  

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

www.gorenjskiglas.si

161 strani, 190 x 255 mm, mehka vezava

Pisateljica, pesnica in 
prevajalka Milanka 
Dragar je nedavno 
izdala knjigo Dediščina 
molka. V njej na 
osnovi pričevanj in 
dokumentarnih virov 
piše o množičnih 
pobojih Slovencev in 
Hrvatov v Crngrobu 
in hrvaških otrok v 
Matjaževi jami pri 
Pevnem maja 1945. 
Tem ljudem ni bilo 
nasilno odvzeto le 
življenje, ukraden jim 
je bil tudi grob, pravi 
avtorica, ki je pred leti 
raziskovala tudi zločine 
v Srebrenici.

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

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

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

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

MOTORNA VOZILA
AVTOMOBILI
PRODAM

KOMBI Hyundai H1, let. 2005, 6 se-
dežev, 128.000 km, odličen, modre 
barve, 3.150 EUR, tel.: 031/374-706 
 17004127

SEAT Toledo TDi, letnik 1997, servisi-
ran, registriran do 15. 3. 2018, cena 
800 EUR, tel.: 04/59-57-448 
 17004101

SUZUKI Jimny, letnik 2006, dobro 
ohranjen, 154.000 km, cena 4.900 
EUR, tel.: 04/25-26-860, 041/816-
528  
 17004139

MOTORNA KOLESA
PRODAM

USNJENO jakno in hlače, št. 54, za 
motor, tudi žensko opremo cycle espi-
rit, 2-krat rabljeno, tel.: 031/520-004  
 17004138

AVTODELI IN OPREMA
PRODAM

4 ZIMSKE gume s platišči, 165/65-14 
za Peugeot 206, komplet 50 EUR, tel.: 
051/423-322  
 17004147

LEPA ALU platišča za golfa 4, 7 J x 15 
H2, 195/65 R15, tel.: 04/51-91-868, 
031/201-467  
 17004118

UNIVERZALNI strešni nosilec za avto, 
izdelovalec Zupan, tel.: 041/717-618  
 17004096

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

TEHNIKA
PRODAM

TV komunikator Box S, malo rabljen, 
za Siol operaterja, z daljincem, tel.: 
041/413-102 17004071

PODARIM

TELEVIZIJO Gorenje, tel.: 040/501-
213 17004107

STROJI IN ORODJA
PRODAM

ŠIVALNI stroj za šivanje krzna, ugo-
dno, tel.: 040/886-507 17004121

GRADBENI  
MATERIAL
PRODAM

HRASTOVE deske 3 in 5 cm ter priz-
me, ugodno, tel.: 031/810-400  
 17004129

SUHE smrekove, brezove in hrastove 
plohe, tel.: 031/280-049 
 17004135

VHODNA vrata, nova, masivni les, 
cena 400 EUR, levo odpiranje, tel.: 
041/369-014 
 17004143

KUPIM

ODKUPUJEMO kostanjeve drogove 
(za elektrogospodarstvo), dolžine 9–11 
m (tudi neobeljene), 041/86-55-96, 
031/33-99-28, SES, d.o.o., Opekar-
ska ul. 22, Maribor 17003999

MESO od pašne telice simentalke, tel.: 
041/271-294 17004104

MOŠKO jagnje, težak 45 kg, za zakol 
ali pleme, tel.: 041/566-429 17004154

OSLA, brejo oslico, voz in vprego za 
osla, tel.: 051/647-888 17004149

OVCE z jagneti ali brez, tel.: 041/843-
955 17004119

PRAŠIČA, težkega 180 kg, domača 
krma, tel.: 031/793-390 17004093

PRAŠIČE, težke okrog 100 kg, možna 
dostava, tel.: 041/760-789  
 17004148

TELICI simentalki, stari 8 mesecev, 
težki cca 250 kg, vajeni paše, tel.: 
040/539-023 17004079

TELICO simentalko, staro 12 mese-
cev,  po iziri, tel.: 030/367-549 
 17004105

TELICO simentalko, 9 mesecev brejo, 
pašno, tel.: 041/706-051 17004155

TELIČKO ČB, staro 4 tedne, tel.: 
04/25-03-043, 031/210-494 
 17004097

TELIČKO križanko ČB/CHA, staro 14 
dni, tel.: 041/357-944 17004136

TELIČKO limuzin, težko 120 kg ali me-
njam za bikca ter od 160 kg polovico 
prašiča, tel.: 04/25-71-084  
 17004146

VEČ bikcev, starih od 6 mesecev dalje, 
tel.: 041/331-887 17004061

KUPIM

BIKCA simentalca, starega 7 dni, tel.: 
041/271-294 17004073

NAJVEČJI ODKUPOVALEC živine za 
Avstrijo - Kogler. Plačano v nekaj dneh 
– nove višje cene, eko plus. Pobiramo 
samo do 20. 12. 2017. Kogler Franz 
A., d.o.o., Parmova 53, Ljubljana, tel.: 
064/130-081  
 17004038

PRAŠIČA, težkega 100 kg za za-
kol, hranjenega z domačo krmo, tel.: 
041/677-605 17004115

OSTALO
PRODAM

MESO, polovico od teleta, 55 kg, staro 
pol leta, tel.: 041/250-205  
 17004112

SLAMO v kockah za male živali, tel.: 
031/360-178 17004150

SUHA mešana drva, traktorsko pri-
kolico za prevoz živine in brane, tel.: 
031/343-177 
 17004075

ZAMENJAM

TELIČKO simentalko menjam za bikca 
mesne pasme, tel.: 031/699-145  
 17004083

ZAPOSLITVE (m/ž)
NUDIM

ZAPOSLIM voznika kombija za prevo-
ze po Sloveniji. B kategorija vozniškega 
izpita. Z delom se lahko prične takoj. 
Orel transport Gregor Bergant, s.p., 
Trnje 16, Šk. Loka, 031/564-285, 
gregor.orel@siol.net 
 17004066

ZAPOSLIMO 2 terenska komercialista 
(m/ž) za prodajo medicinsko-terapev-
stkih pripomočkov. Prodaja znanim 
kupcem, vpeljan prodajni program, 
odličen zaslužek. Španovina, d.o.o., 
Savska Loka 21, Kranj, tel.: 041/697-
415  
 17004153

IŠČEMO mizarja in varilca za proi-
zvodnjo, kot okrepitev za našo eki-
po, 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

KNJIGOVEZ ali pomočnik knjigoveza, 
delovno mesto: Celovec. Pogoji: ustre-
zna izobrazba in/ali praktične izkušnje, 
takojšen nastop dela možen. Mohorje-
va družba, Viktringer Ring 26, 9020 
Celovec 
 17004152

IŠČEMO – mizar-monter, pomočnik-
monter ter polagalca parketa in linoleja, 
kot okrepitev za našo ekipo, redna za-
poslitev, delo v Avstriji in Nemčiji. Vese-
limo se vašega klica +436764601702, 
g. Grilc, Diaplan Stahl + Holz GmbH, 
Bahnhof str. 9, Klagenfurt / Celovec 
 17003877

IŠČEM

IŠČEM DELO – popestrite si praznova-
nje z glasbo v živo, v prijetni družbi, tel.: 
031/325-654  
 17004103

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 vsa gradbena dela, no-
tranje omete, strojne omete, fasade, 
adaptacije, tlakovanje dvorišča, ograje, 
kamnite škarpe in dimnike, kvalitetno, 
hitro in poceni. SGP Beni, d. o. o., 
Struževo 7, Kranj, tel.: 041/561-838 
 17003656

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

KURIVO
PRODAM

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

BUKOVA suha drva, 7 m3, tel.: 
031/622-529 17004064

DRVA hruške, primerne za kamin, ter 
mešana – jesen, gaber, jelša, tel.: 
031/676-447 17004102

SUHE trske za podkurit, primerne za 
kamin ali centralno peč, tel.: 041/986-
986 17004130

STANOVANJSKA 
 OPREMA
POHIŠTVO
PRODAM

JEDILNI kuhinjski kot, komplet, tel.: 
031/307-045 17004082

GOSPODINJSKI  
APARATI
PRODAM

MESOREZNICO Titan MME 10, tel.: 
040/796-911 17004151

PRALNI stroj Gorenje, ugodno, tel.: 
04/20-28-373 17004156

OGREVANJE, 
HLAJENJE
PRODAM

MALO rabljen, 80-litrski bojler, ugo-
dno, tel.: 031/736-852 
 17004131

OLJNI gorilec Api, zelo ugodno, skoraj 
nov, malo rabljen, tel.: 04/25-51-141  
 17004080

GLASBILA
PRODAM

DIATONIČNO harmoniko Melodija, 
uglasitev Be, Es, As, stara 2 leti, cena 
po dogovoru, tel.: 031/302-411  
 17004140

HOBI
PRODAM

GOBELINE iz narezanih prejic, več vrst 
in velikosti, tel.: 031/853-473  
 17004095

KUPIM

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

KNJIGE,  
PUBLIKACIJE
PRODAM

RAFFOVE knjige in fotografije, DVD-je, 
fotostrip, pripomočke, tel.: 040/155-
604 17004087

ZLATA Biblija v lesenem kovčku, oš-
tevilčena, certifikat, v slovenščini, tel.: 
040/687-155 17004099

STARINE
PRODAM

SKRINJE in več drugih stvari iz stare 
kmečke hiše, star kozolec, marke, tel.: 
031/316-548 17004125

OBLAČILA IN 
OBUTEV
PRODAM

ČRNO žensko jakno, umetno krzno; 
črno večerno obleko Jute, črne buler-
je, št. 40-41, tel.: 070/687-155  
 17004098

LOVSKO obleko, večjo številko 62- 
64, tel.: 040/551-388 17004137

OTROŠKA OPREMA
PODARIM

AVTOSEDEŽ, otroški trikolesnik in po-
ganjalček, tel.: 031/583-269 17004142

ŽIVALI IN  
RASTLINE
PRODAM

2 MESECA staro zlato prinašalko, brez 
rodovnika, bo že celjena in čipirana, 
tel.: 031/355-947  
 17004120

PTIČJO kletko, novo, za male pti-
ce – kanarčke, cena 20 EUR, tel.: 
040/215-044 17004074

PASEMSKO kvalitetno Jack Russell 
terierko, mlado psičko z rodovnikom, 
tel.: 031/669-039 17004092

PODARIM

KUŽKE mešančke med labradorko in 
lesijem, tel.: 041/996-831 17004088

KMETIJSKI STROJI
PRODAM

2 MOTORNI žagi, v izpravnem stanju, 
tel.: 070/772-046 17004100

AGROIZBIRA Prosen Čirče: velika pro-
dajna akcija akumulatorjev Topla, Kr-
pan, Duracell. Agroizbira Kranj, d.o.o., 
Smledniška cesta 17, 4000  Kranj,, 
tel.: 04/23-24-802 
 17003775

GORSKI traktor Buchner polytrac 40, 
let. 1990, 2.100 ur, malo rabljen in 
lepo ohranjen, cena 10.000 EUR, tel.: 
041/508-281 17004026

GORSKI traktor Reform muli 150, z 
nakladalko sena, 3.600 del. ur, malo 
rabljen  in lepo ohranjen, cena 12.000 
EUR, tel.: 031/483-398  
 17004046

GOZDARSKO vitlo Tajfun, 4-tonsko, 
tel.: 041/504-662 
 17004086

OVIJALKA Zambeli, hribovit teren, pu-
halnik Eolo z noži, brtavkasta brana, 
tel.: 031/316-548 
 17004128

STAREJŠI kultivator z ježi, širine 2 m, 
tel.: 031/699-145  
 17004084

TRAKTOR IMT 539, predsetvenik 
Gorenjc, puhalnik za seno Grič, tel.: 
041/356-157 17004067

KUPIM

NAKLADALKO za seno, Sip novi pionir 
17 ali 20, tel.: 041/204-925  
 17004113

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

TRAKTOR, dobro ali slabše ohranjen, 
znamka ni pomembna, tel.: 041/872-
029 
 17004110

PRIDELKI
PRODAM

KRMNI krompir z dostavo in kupim 
traktor, tel.: 031/604-918 17004081

KROMPIR za krmo, tel.: 031/225-
062 17004089

KROMPIR, beli sora, rdeči red fantasy 
in rumeni marabel, tel.: 051/352-885  
 17004133

KROMPIR, jedilni ali krmni, beli ali rde-
či, tel.: 031/229-857  
 17004114

MESO mladega bika in kupim bikca 
200–300 kg, tel.: 041/728-092 
 17004126

PROSENO bio kašo, ugodno, tel.: 
041/724-123 17004077

VINO kraški teran, cena 2 EUR/l, me-
šano belo 1.10 EUR/l. Zbiram naročila 
za dostavo, tel.: 031/795-008  
 17004111

VZREJNE ŽIVALI
PRODAM

1 LETO starega ovna in 2 ovci za za-
kol, tel.: 040/642-985 
 17004090

5 BIKCEV, starih 14 dni do 2 mese-
ca, pasma simentalci oz. limuzin, tel.: 
031/485-371 17004132

8 MESECEV brejo telico simentalko, 
tel.: 041/371-996 17004094

BIKCA mesne pasme in ČB bikca, sta-
ra 14 dni, tel.: 041/744-502  
 17004065

BIKCA simentralca, težkega  cca 270 
kg, tel.: 040/344-705 17004144

BIKCA simentalca, teličko križanko 
in ČB teličko, stari so 14 dni, tel.: 
041/515-867 
 17004145

BREJO telico LS in 3 teličke LS, raz-
lične starosti, tel.: 04/59-57-083, 
041/833-202 17004117

BREJO pašno kravo dojiljo, po izbiri, 
okolica Medvod, tel.: 031/408-904 
 17004124

KOZO za rejo ali zakol, tel.: 030/270-
280 17004085

KRAVO simentalko po prvem tele-
tu, dobra mlekarica ali telico, tel.: 
041/746-690 17004070

KUNCE orjaške lisce, odrasle samce, 
tel.: 041/724-123 17004078

Rezultati 98. kroga – 6. decembra 2017
11, 19, 20, 30, 35, 36, 38 in 25

Loto PLUS: 5, 7, 16, 22, 24, 29, 35 in 18
Lotko: 6 4 2 2 9 2

Sklad 99. kroga za Sedmico: 250.000 EUR
Sklad 99. kroga za PLUS: 430.000 EUR
Sklad 99. kroga za Lotka: 580.000 EUR

LOTO

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

E-mail: info@loka-nepremicnine.si

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

ZAHVALA

V 31. letu se je od nas za vedno poslovil dragi mož, ati, sin, brat, prijatelj

Matej Buh
iz Hoste

V neizmerni žalosti se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, 
sosedom, prijateljem, znancem, sošolcem, sodelavcem, kolektivu 
Domela in Zidarstva Božnar, kolektivu vrtca Trnovo in Žabnica 
in ostalim za ustno in pisno izrečena sožalja, tolažilne besede, 
cvetje, sveče in vso materialno in moralno pomoč. Hvala g. župni-
ku Jožetu Stržaju, pevcem, nosačem ter pogrebni službi. Hvala 
vsem imenovanim in neimenovanim, ki ste ga imeli radi, ste bili 
del njegovega življenja in ga boste ohranili v lepem spominu. 

Vsi njegovi
Hosta, Kremenik, oktober 2017

Ko se v sekundi ustavi čas
in glas za vedno onemi. 

ZAHVALA

V ponedeljek, 27. novembra, smo se še zadnjič poslovili od naše 
drage žene, mame, babice, sestre in tete

Angele Brešar
iz Čirč pri Kranju

Ob njenem slovesu se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, 
sosedom, prijateljem in znancem za vso pomoč, izrečene besede 
sožalja in tolažbe. Iskrena hvala dr. Tatjani Primožič in dr. Mateji 
Lopuh za pomoč in podporo. Hvala vsem, ki ste jo imeli radi, bili 
z njo v mislih, se od nje poslovili in jo pospremili na zadnjo pot 
k počitku.

Žalujoči vsi njeni

Tam, kjer si ti,
ni sonca in ne luči,
le tvoj nasmeh
nam v srcih še živi. 
Nihče ne ve,
kako boli,
ko se zavemo, 
da te več ni.

ZAHVALA

Ob prerani izgubi našega dragega moža, očeta in brata

Milana Oterja
se iskreno zahvaljujemo sorodnikom, prijateljem, sosedom, nje-
govim nekdanjim sodelavcem ter znancem za izrečena sožalja, 
darovane sveče in vsem, ki ste ga tako številno pospremili na nje-
govi zadnji poti. Zahvala tudi gastroenterološki kliniki na Japljevi 
in intenzivni na UKC.

Vsi njegovi
Stara Loka, 29. novembra 2017

ZAHVALA
Naj ji Vsemogočni nakloni dobroto, 
kot jo je ona vse življenje naklanjala nam!

Ob smrti drage tete in botre

Zofke Demšar
1927–2017

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem 
in znancem, ki ste se od nje poslovili v tako velikem številu. Iskre-
na hvala vsem za izrečeno sožalje in sveče. Posebej se zahvalju-
jemo gospodu župniku Damjanu Proštu, pogrebni službi Navček 
in pevcem Klasje iz Predoselj. Vsem in vsakemu iskrena hvala.

Vsi njeni
Selca, 3. decembra 2017

ZAHVALA

Mineva mesec dni, odkar nas je zapustil naš dragi mož, oče, dedek in pradedek 

Andrej Ropret 
iz Cerkelj

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem ter znancem za izreče-
na sožalja in podarjene sveče. Posebna zahvala lovskima družinama Krvavec in Vodice 
in pogrebniku za lepo opravljen pogrebni obred. Hvala govornikoma, patronažni sestri 
Andreji ter vsem neimenovanim za kakršno koli pomoč. Iskrena hvala vsem, ki ste ga 

pospremili na njegovi zadnji poti in ga boste ohranili v trajnem spominu.

Vsi njegovi
Cerklje, Zalog, december 2017

ZAHVALA
Kogar imaš rad,
nikoli ne umre,
le daleč, daleč je ...

V 85. letu se je od nas poslovil naš dragi

Štefan Vidic
Hvala vsem, ki ste mu bogatili življenje, ga imeli radi in ga pospremili na njegovi  

zadnji poti. Hvala vsem, ki ste nam v težkih trenutkih stali ob strani.
Hvaležni smo, ker si bil del našega življenja. 

Vsi njegovi

Z žalostjo sporočamo, da je umrl naš dolgoletni sodelavec

Jože Zupančič
upokojenec

Ohranili ga bomo v trajnem spominu.

Delavke in delavci Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije
Območna enota Kranj

ZAHVALA

V 90. letu se je od nas poslovil naš ati, dragi mož, ata, pradedek

Jože Arnež
Martunov ata s Popovega pri Tržiču

Iskrena hvala vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in znan-
cem za izrečena sožalja, svete maše, cvetje in denarne darove. 
Hvala g. župniku za lepo opravljen obred, pevcem za iskreno pe-
sem, zahvala pogrebni službi Komunale Tržič. Hvala za podporo 
patronažni sestri Cvetki in zdravnici dr. Kališnik Sušnik ter dr. 
Kikel. Hvala vsem, ki ste ga imeli radi, ga v času njegove bolezni 
obiskovali in ste ga pospremili na njegovi zadnji poti.

Vsi njegovi

Kogar imaš rad, nikoli ne umre.
Le daleč, daleč je ...

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

POLAGANJE vseh vrst keramike, kom-
pletna adaptacija kopalnic, Pečarstvo 
Železnik, Stanislav Železnik, s.p., Vin-
harje 14, Poljane nad Šk. Loko, tel.: 
031/505-468 
 17003357

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

ZASEBNI STIKI
73-LETNI moški s poklicem in kmetijo 
pri Ljubljani želi spoznati žensko, ki ima 
veselje do zemlje. Ponudbe pod, šifra: 
SKUPAJ V NOVO LETO  
 17004063

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

BOŽIČNE hiške za jasli, izdelane z na-
ravnimi materiali, tel.: 041/202-089  
 17004141

GLINO, po simbolični ceni, tel.: 
04/20-12-631 
 17004109

PLINSKO jeklenko, 10 kg, cena 15 
EUR, tel.: 04/25-72-055, 040/918-
070 17004134

STISKALEC pločevink, 25 EUR, in vili-
ce za bale, nove, fiksne, 170 EUR, tel.: 
041/255-636  
 17004091

ŠTEDILNIK – 4 elektrika, 2 plin, 
wc školjko, mali sekularček, tel.: 
041/583-870 17004122

TROFAZNI elektromotor, tekaške 
smuči s čevlji, otroške smuči 145, tel.: 
041/583-870 17004123

PODARIM

KNJIGE, revije, razglednice, tel.: 
040/705-145 17004072

www.gorenjskiglas.si
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Anketa

Lara Cergolj, Kranj:

»Od knjig najraje berem 
pustolovske romane, ki si jih 
izposodim v naši imenitni 
knjižnici v Kranju, sicer pa 
prebiram veliko šolske litera-
ture. Preberem tudi revije in 
grem seveda rada na splet.«

Hani Vreček, Radovljica:

»Redno berem časopise, 
predvsem Gorenjski glas, 
sicer pa rada zahajam v knji-
žnico, kjer izbiram med knji-
gami iz akcije Ta veseli knji-
žni svet, ki ponuja zanimive 
naslove in pester izbor.«

Jaka Vreček, Radovljica:

»Priznam, da sem včasih bral 
več kot sedaj, a grem še ved-
no rad tudi v knjižnico; upam, 
da bo nova kmalu zgrajena. 
Sicer pa redno preberem tudi 
časopise, obvezno Delovo 
Sobotno prilogo.«

Darja Špindler, Radovljica:

»Knjige si običajno izposo-
dim v knjižnici in jih berem, 
kolikor mi čas dopušča. Tudi 
po časopisih rada posegam, 
redno in temeljito prebiram 
Deželne novice. Za internet 
pa nimam časa.«

Marjana Ahačič

V začetku tedna je osemnajst 
slovenskih občin prejelo 
prve nazive branju prijazna 
občina. Med prejemniki je 
tudi Radovljica, kjer že težko 
čakajo novo knjižnico. Zato 
smo prav na radovljiških uli-
cah mimoidoče povprašali, 
koliko in kaj berejo.
Foto: Tina Dokl

Radi berejo,  
tudi knjige

Neža Sušel, Bohinj:

»Seveda berem, tako besedi-
la na računalniku kot sporo-
čila na družbenih omrežjih in 
seveda tudi knjige. Največ je 
branja za šolo, a je vmes tudi 
kakšen ljubezenski roman, ki 
si ga izposodim v knjižnici.«

info@g-glas.si

vre men ska na po ved
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Danes bo oblačno, najpozneje dopoldne bo začelo deževati. 
Na območju Julijskih Alp in zahodnih Karavank lahko sneži do 
dolin. Zvečer se bo meja sneženja spuščala, ponoči bo sne-
žilo, najkasneje dopoldne bo sneženje ponehalo. Prehodno 
bo zapihal severni veter. V nedeljo bo delno jasno in mrzlo.

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

Urša Peternel

Breznica – Čebelnjak najbolj 
znanega slovenskega čebe-
larja Antona Janše na Brez-
nici je obnovljen. Celovito 
obnovo je vodil Zavod za tu-
rizem in kulturo (ZTK) Ži-
rovnica pod nadzorom Zavo-
da za varstvo kulturne dediš-
čine Kranj. Kot je povedal di-
rektor ZTK Žirovnica Matjaž 
Koman, je celostna obnova 
obsegala zamenjavo dotra-
janih delov in restavriranje 
panjskih končnic. Leseno 
streho je zamenjala prvotna 

slamnata, v notranjosti pa so 
bila izdelana naravna, zbita 
glinena tla. Uporabili so tra-
dicionalne, naravne, obno-
vljive materiale, varne za če-
bele in obiskovalce. 

»Za nasvete, zlasti kar se 
tiče čebelarske opreme, ki 
je svoj prostor dobila v zad-
njem delu čebelnjaka, smo 
angažirali tudi lokalne čebe-
larje,« je povedal Koman. Po 
novem bo namreč na ogled 
tudi notranjost čebelnjaka, 
v zadnjem delu bo na ogled 
stara oprema, s kakršno so 
čebelarili v Janševih časih. 

Obnova je stala 21 tisoč 
evrov, polovico denarja je 
prispevala Občina Žirovni-
ca, polovico pa ministrstvo 
za kulturo.

Čebelnjak stoji na avten-
tični lokaciji, ob stari Ku-
harjevi hiši, kot se je po do-
mače reklo Janševi doma-
čiji. Gre za rekonstrukci-
jo nekdanjega čebelnjaka; 
prvega je postavil Janšev 
oče Matija že leta 1734, prav 
v letu rojstva svojega prvega 
sina Antona. Pri čebelnjaku 
so se radi zbirali okoliški če-
belarji in mladi Tonej jih je 

vseskozi pozorno poslušal, 
a razmišljal s svojo glavo 
ter se tako dokopal do mar-
sikaterega novega spozna-
nja o življenju čebel. Čebel-
njak je stal do leta 1877, ko 
so ga zaradi dotrajanosti po-
drli in na istem mestu pos-
tavili novega. Posebnost če-
belnjaka so enako veliki pa-
nji z vmesnimi okvirji za sa-
tovje, da se da v celoti izvleči 
in prepeljati čebele drugam 
na pašo, kar je prav Janšev 
izum. Taki panji se imenu-
jejo nakladalni panji ali, kot 
jih je imenoval Anton Jan-
ša, kranjíči.  

Po besedah Matjaža Ko-
mana je prepoznaven ele-
ment bogate čebelarske de-
diščine na Slovenskem tako 
ponovno vključen v turistič-
no ponudbo žirovniške ob-
čine. Predstavlja osrednjo 
točko čebelarskega turiz-
ma, prenova pa je pomemb-
na zlasti v luči pričakovane 
proglasitve rojstnega dne-
va Antona Janše za svetovni 
dan čebel. 

Po besedah župana obči-
ne Žirovnica Leopolda Po-
gačarja naj bi OZN svetovni 
dan čebel proglasila še letos, 
prva obeležitev pa bo pote-
kala 20. maja prihodnje leto 
prav na Breznici.

Obnovljen Janšev čebelnjak
Na Breznici so celovito obnovili čebelnjak Antona Janše, enega najbolj prepoznavnih elementov bogate 
čebelarske dediščine Slovenije. Po novem bo na ogled tudi notranjost čebelnjaka.

Janšev čebelnjak na Breznici je obnovljen. / Foto: ZTK, Polona Kus
Kranj – Voglu, Krvavcu in Kranjski Gori, kjer so že pred ča-
som vstopili v novo smučarsko sezono, se ta konec tedna 
pridružujejo tudi nekatera druga gorenjska smučišča. Na So-
riški planini ob jutrišnjem odprtju načrtujejo pester program. 
Smučanje ob otroški vlečnici Lucija bo brezplačno. Med 11. 
in 12. uro bodo začetnikom prikazali osnove smučanja, za 
tem pa bo potekala brezplačna ura učenja smučarske teh-
nike carving. Urejena bo tudi tekaška proga. Vzdušje bosta 
z glasbo popestrila mojster drum'n'bass ritmov Helahirn in 
DJ Keeshobran, po 20. uri pa se v Brunarici obeta rokovski 
večer. Od jutri bo smuka možna tudi na smučiščih Cerkno in 
Rudno pri Železnikih. Na Starem vrhu zaradi slabe vremen-
ske napovedi za ta konec tedna odprtje smučarske sezone 
načrtujejo prihodnji petek z nočno smuko. Uradno odprtje 
bo v soboto, v sodelovanju z društvom Rovtarji pa ga bodo 
popestrili s smučanjem po starem. V petek, 15. decembra, 
nameravajo smučarsko in sankaško sezono odpreti tudi na 
Veliki planini, v podjetju Infrastruktura Bled pa so že začeli 
zasneževati blejsko smučišče Straža.

Odprtih vse več smučišč

Danica Zavrl Žlebir

Preddvor – Med letošnjimi 
deli pri gradnji kanalizacije 
v Tupaličah so arheologi na-
leteli na najdbe iz prazgodo-
vinske dobe. Pred kratkim jih 
je na srečanju v Preddvoru ob-
čanom, zlasti domačinom iz 
Tupalič, predstavil arheolog 
Rok Bremec iz skupine Ma-
gelan, ki opravlja arheološka 
izkopavanja pod vodstvom ar-
heologa Luke Rozmana. 

Zakaj so arheologi postali 
pozorni na to območje? Rok 
Bremec pojasni: »V preteklo-
sti je bilo v bližini, na Vrtač-
niku, evidentirano prazgo-
dovinsko najdišče. V šestde-
setih letih prejšnjega stoletja 

je namreč arheolog Andrej 
Valič tu odkril rimsko grobi-
šče. Tokrat pa smo v Tupali-
čah, v zaselku Pod češnjami, 
odkrili povečano koncentra-
cijo najdb iz zgodnje žele-
zne dobe. Gre za dve ognjiš-
či in precej prazgodovinske 
keramične posode. Ker ni 
bilo drugih najdb, ki bi ka-
zale na morebitno naselbi-
no, najdišče nakazuje, da 
je bilo na tem mestu javna 
kuhinja, kjer so pripravljali 
hrano za tiste, ki so opravlja-
li dela na polju.« Na predava-
nju je Rok Bremec najdene 
predmete pokazal na foto-
grafijah in pojasnil, kaj se je 
v teh krajih dogajalo v praz-
godovinskem obdobju. 

Prazgodovinske najdbe

Arheolog Rok Bremec je domačinom predstavil arheološke 
najdbe Pod češnjami / Foto: Primož Pičulin


