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Danes, jutri in v nedeljo 
bo oblačno s padavinami. 
Jutri bo dopoldne tudi po 
nižinah snežilo.

jutri: oblačno s padavinami

1/3 °C

75 let Gorenjski časnik od leta 1947
Prvi predhodnik tednika Gorenjec leta 1900
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Bled – Potem ko so sredi ok
tobra pridobili pravnomoč
no gradbeno dovoljenje, ki 
ga je Upravna enota Radov
ljica sicer izdala že aprila 

letos, vmes pa se je zaplet
lo s pritožbo enega od lastni
kov zemljišč, so v sredo na 
Bledu uradno začeli grad
njo prve faze južne razbre
menilne ceste. Kot je pojas
nil infrastrukturni minister 

Bojan Kumer, bi bila grad
nja v ugodnih vremenskih 
razmerah lahko končana že 
do konca prihodnjega leta, 
v nasprotnem primeru pa v 
drugem četrtletju leta 2024.

Maša Likosar

V nedeljo bo drugi krog županskih volitev potekal v 47 občinah v Sloveniji, 
med njimi tudi v sedmih občinah s širšega območja Gorenjske. Zanje tudi 
tokrat objavljamo volilno napoved.

Kranj – V nedeljo bo potekal 
drugi krog lokalnih volitev, 
v katerem bodo novega žu
pana oziroma županjo iz
volili še v preostalih 47 ob
činah po Sloveniji, kjer v 
prvem krogu nihče od kan
didatov ni prejel več kot po
lovico glasov. Po državi bo 
odprtih 928 volišč, glasova
lo pa bo lahko 490.639 vo
lilnih upravičencev. Neka
teri so se sicer že med ted
nom udeležili predčasnega 
glasovanja.

Nove župane morajo iz
voliti še v sedmih gorenj
skih občinah. Tako kot pred 

prvim krogom volitev tudi 
v današnji številki Gorenj
skega glasa (od 4. do 8. stra
ni) objavljamo predstavitve 
kandidatov in rezultate tele
fonske ankete med volivci v 
vseh sedmih občinah.

Najbolj napeto tekmo za 
župana lahko pričakujemo 
v Žireh med Štefanom Bo
gatajem in Francem Kranj
cem, ki ju je v prvem kro
gu ločil le glas razlike. V 
Kranju se bosta za prihod
nji štiriletni županski man
dat pomerila aktualni žu
pan Matjaž Rakovec in Ivo 
Bajec, na Jesenicah sta kan
didata zdajšnji župan Blaž 
Račič in Peter Bohinec, v 

Kranjski Gori Henrika Zu
pan in Blaž Veber, na Bledu 
aktualni župan Janez Fajfar 
in Anton Mežan, v Mengšu 
sta se v drugi krog uvrsti
la aktualni podžupan Bogo 
Ropotar in Franc Hribar, v 
Komendi pa Majda Ravni
kar in Jurij Kern.

V nekaterih občinah bodo 
na nekaterih voliščih pote
kale tudi naknadne ali po
novne volitve v občinske sve
te ter svete krajevnih, vaških 
in četrtnih skupnosti, v Kra
nju pa tudi svetovalna refe
renduma za spremembo ob
močij štirih krajevnih skup
nosti (Primskovo, Bratov 
Smuk, Planina in Huje).

Na župana čaka še sedem občin
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Na Betinovem klancu na Bledu so v sredo zasadili prvo lopato, s tem pa 
naznanili začetek gradnje prve faze blejske južne obvoznice, na katero so 
Blejci in Bohinjci čakali več kot pol stoletja.

Zasadili prvo lopato

GORENJSKA

Bolnišnico bo začasno 
vodila Petra Rupar
Za vršilko dolžnosti direktorice 
Splošne bolnišnice Jesenice je bila 
po odstopu direktorja Marka To
plaka imenovana kirurginja Petra 
Rupar.

10

ŠPORT

V novi vlogi se  
dobro počuti
Konec tedna bi se morala nova se
zona začeti za deskarje. Tudi naša 
ekipa, ki jo vodi Škofjeločan Jure 
Hafner, pa je zaradi prestavitve 
morala spremeniti načrte.

16

GG+

Nov korak  
v oznanjevanju
Martin Golob je v letošnji jeseni 
objavil stoti vlog. Jubilejni spletni 
videoposnetek je bil nekaj poseb
nega tudi zato, ker je naznanil izid 
knjige Na spletni prižnici.

19

GG+

Ostaja ena zadnjih 
zgodbark
Žirovska pisateljica Milena Miklav
čič je bralce razveselila še s četrtim 
delom zbirke Ogenj, rit in kače 
niso za igrače s podnaslovom Po
glejte, moji ljudje prihajajo.

24

Simon Šubic

-90 %

- 25 %

-10 %

- 50 %

POPUST
IZBERI SVOJ

S KUPONOM pridobi MIKLAVŽEV 
POPUST - pri nakupu nad 40 €  
od 10 do 90 %
Vsak nakup od 1. do vključno 6. 12. 2022 
nad 40 EUR prinaša 10, 25, 50 ali 90 % 
popust, ki ga kupec pridobi avtomatsko ob 
zaključku računa. Popust se prizna na izdelke 
po rednih cenah, akcije se ne seštevajo oz. 
se upošteva boljša za kupca. Ne velja za 
izdelke blagovnih znamk Irobot, Liebherr 
in Miele, bele tehnike Electrolux, za izdelke 
“Outlet”, za pnevmatike, za storitve, pri 
nakupu tobačnih izdelkov, mobilnih in darilnih 
kartic. Kupon ne velja pri nakupu v spletni 
trgovini, kjer v istem časovnem obdobju velja  
popust -10 % s kodo MIKLAVZ-10.
Več o pravilih akcije na  
www.merkur.si/miklavzev-popust

KUPON JE UNOVČLJIV SAMO
V TRGOVSKIH CENTRIH MERKUR

KUPON
1.-6. 12. 2022

705IS0050
 ELEKTRIČNA        

    KOLESA

.si

Priloga: 

deželne 

novice

n

LOKALNE 

VOLITEV 2022

 Na straneh od 4 do 8

napovedujemo županske zmagovalce

Drugi krog volitev županov bo v nedeljo na Gorenjskem potekal v občinah Kranj, Jesenice, 
Kranjska Gora, Bled, Žiri, Komenda in Mengeš. Na fotografiji predčasno glasovanje  
v Kranju. / Foto: Tina Dokl 
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Izvajalec je Gorenjska 
gradbena družba

Prva faza blejske obvo-
znice, ki jo bo za 6,3 milijo-
na evrov gradila Gorenjska 
gradbena družba, obsega 
rekonstrukcijo krajšega od-

seka regionalne cest Lesce–
Bled z rekonstrukcijo križi-
šča na Betinu. V sklopu del 
so predvideni novogradnja 
spiralnega dvopasovnega 
krožnega križišča, premo-
stitveni objekt z regulaci-
jo potoka Rečica, podhod za 
pešce in kolesarje pod krož-
iščem, protihrupna zaščita 
ter komunalna in krajinska 
ureditev.

Prvi fazi bosta sledili še 
druga in tretja faza. Dru-
ga obsega traso od odkopa 
do predora Straža, tretja pa 

cesto čez Mlinsko polje, kjer 
je, kot je povedal minister, 
treba še zaključiti določene 
odkupe zemljišč. Celotna 
južna razbremenilna cesta 
bo sicer dolga dobre tri kilo-
metre, z njo pa bo vzpostav-
ljena dobra cestna poveza-
va med krožiščem na Betin-

skem klancu in priključkom 
na obstoječo regionalno ces-
to za Pristavo na koncu Ble-
da v smeri proti Bohinju. 
Vrednost projekta je ocenje-
na na 27 milijonov evrov.

Župana zadovoljna

»Napnimo vse sile, poma-
gajmo in se veselimo tiste-
ga trenutka čez štiri leta, ko 
bomo stali na drugem kon-
cu ceste,« je bil zadovoljen 
blejski župan Janez Fajfar. 
»Bled je glavna razpoznav-
na podoba vse Slovenije in 

nevzdržno je, da se tu vsi od 
domačinov do najvišjih go-
stov vozimo po nemogočih 
cestah in skozi sam center,« 
je med drugim dejal Fajfar. 
Bohinjski župan Jože Sodja 

je ob tem poudaril še, da je 
po vseh letih muk pridobi-
vanja dokumentacije in fi-
nančnih sredstev začetek 
gradnje blejske južne obvo-
znice res zgodovinski dogo-
dek tako za Bled kot Bohinj.

Poleg tega, da bo južna ob-
voznica razbremenila pro-
metne tokove na Bledu, se 
bo lahko uredilo tudi komu-
nalno omrežje, saj pod ob-
stoječo cesto teče glavni me-
šani kanal, ki pa ga, dokler 
se ta cesta ne zapre, zelo tež-
ko uredijo.

Obenem bo cesta Bohinj-
cem bistveno olajšala dostop 
do njihovih krajev, kar je po-
membno predvsem za tiste, 
ki se iz Bohinja vozijo na delo 
v druge kraje. »V poletnih 
mesecih namreč porabijo 
skoraj eno uro za pot skozi 
Bled,« je še dodal Sodja.

Prvo lopato so zasadili blejski župan Janez Fajfar, 
infrastrukturni minister Bojan Kumer in direktor DRSI 
Bojan Tičar. / Foto: Tina Dokl

Brdo pri Kranju – Zbornica 
zdravstvene in babiške nege 
Slovenije – Zveza strokov-
nih društev medicinskih se-
ster, babic in zdravstvenih 
tehnikov Slovenije letos pra-
znuje 95 let organiziranega 
delovanja medicinskih se-
ster na Slovenskem, 30 let 
zborničnega delovanja in 
30 let izhajanja strokovne-
ga glasila Utrip. Vse tri jubi-
leje je strokovna organizaci-
ja, ki združuje več kot 16 ti-
soč izvajalcev zdravstvene 
in babiške nege, zaznamo-
vala s slovesnostjo. Na prire-
ditvi so podelili jubilejna pri-
znanja in zahvale za poseb-
ne dosežke v letu 2022.

Nekaj priznanj je šlo tudi na 
Gorenjsko. Jubilejni prizna-
nji sta prejela Društvo medi-
cinskih sester, babic in zdra-
vstvenih tehnikov Gorenjske 
ter Marija Vevar ob 95-letni-
ci organiziranega delovanja 
medicinskih sester na Slo-
venskem za skrb in krepi-
tev pripadnosti strokovni or-
ganizaciji, Vevarjeva tudi za 
dolgoletno članstvo. Jubilej-
no priznanje je ob 30-letnici 
izhajanja glasila Utrip preje-
la tretja odgovorna urednica 
v obdobju 2002–2007 prof. 
dr. Brigita Skela Savič.

Med prejemniki zahval za 
posebne dosežke v letu 2022 
so Gregor Justin za (so)orga-
nizacijo kongresa IMRUA 
(mednarodnega združenja 
reševalcev na motorju), za 
pripravo priročnika za obrav-
navo nasilja v zdravstvenih 
in socialnovarstvenih zavo-
dih Nasilje NE! pa člana de-
lovne skupine Urban Bole za 
avtorstvo priročnika in Dora 
Lešnik Mugnaioni za avtor-
stvo in urejanje priročnika.

Suzana P. Kovačič

Med prejemniki priznanj, ki so šla na Gorenjsko, so tudi 
Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov 
Gorenjske (na sliki predsednica Alenka Bijol), Gregor Justin 
in Dora Lešnik Mugnaioni / Foto: Tina Dokl
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Knjigo prejme KATJUŠA LOMOVŠEK iz Mengša.

KO TI ČEK ZA NA ROČ NI KE

Zasadili prvo lopato

S podelitvijo priznanj 
počastili več jubilejev

Za nasmejan decem-
ber bosta v Kultur-
nem hramu Ignacija 
Borštnika v Cerkljah 
poskrbela mojstra 
smeha Perica Jerko-
vić in Aleš Novak. V 
komediji Slovenec in 
pol se bosta povzpe-
la na našega očaka, 
simbol slovenstva in 
ponos vsakega Slo-
venca. Njuna epska 

pustolovščina bo polna presenečenj, komičnih zapletov in 
duhovitih replik, predstava pa bo odprla večno vprašanje: si 
res pravi Slovenec, če še nisi bil na Triglavu? Predstava bo v 
petek, 16. decembra, ob 19. uri. Večer smeha in dobre volje 
je lahko tudi odlično darilo. Zavod Smejmo se podjetjem, 
sindikatom in drugim skupinam z več kot dvajsetimi gledalci 
nudi popust. Vstopnice so na voljo v spletni prodajalni in 
na prodajnih mestih www.mojekarte.si (Petrol, OMV ...). Več 
informacij najdete na spletni strani www.smejmo.se.
Naročniku Gorenjskega glasa bomo podarili dve vstopnici za 
prestavo, če boste pravilno odgovorili na nagradno vprašanje: 
Kdo je organizator večerov smeha in dobre volje v Kultur-
nem hramu Ignacija Borštnika? Odgovore pošljite do četrtka,  
8. decembra, na naslov: Gorenjski glas, Nazorjeva ulica 1, 
4000 Kranj, ali na koticek@g-glas.si.

Slovenec in pol – vabilo na dodatni odmerek 
smeha v Cerkljah

VSAK PRVI IN TRETJI PETEK V MESECU

Ku pon za brez plačni mali oglas
Brez pla čen je mali oglas z be se di lom do 80 zna kov. Ugod-
nost ve lja samo za na ročni ke ča so pi sa Go renj ski glas.  
Ku po ni so ve ljav ni pol leta. Mali oglas brez ku po na za ra ču-
na va mo po ce ni ku, z 20 % po pu stom za na roč ni ke. Ku pon ni 
ve lja ven za ob ja vo pod šif ro ali z na ved bo: na slov v oglas-
nem od del ku. Brez plačne ga ma le ga ogla sa ne mo re jo uve
ljav lja ti pra vne ose be (tudi s. p.). Ogla se spre je ma mo na 
na slov Go renj ski glas, Nazorjeva ulica 1, 4000 Kranj, po 
te le fo nu 04/201 42 47 ali po e-pošti malioglasi@g-glas.si; 
za tor ko vo šte vil ko Go renj ske ga gla sa do pet ka do 14. ure 
in za pet ko vo šte vil ko do sre de do 14. ure. V ma lo oglas nem 
od del ku smo vam na raz po la go v po ne de ljek, to rek, če tr tek 
in petek od 8. do 15. ure, v sre do od 8. do 16. ure.  

MALI OGLAS                      december 1/22
Naročam objavo malega oglasa z naslednjim besedilom:

 prodam  kupim  oddam  najamem    

 podarim  iščem  nudim  zamenjam

RUBRIKA:

Vsebina:

Tel.: _ _ / _ _ - _ _ - _ _ _

Mobitel: _ _ _ / _ _ _ - _ _ _
Nečitljivih kuponov  
ne objavljamo.

Ime, priimek in naslov naročnika časopisa:

Gradnja bi bila v ugodnih vremenskih razmerah lahko 

končana že do konca prihodnjega leta, v nasprotnem 

primeru pa v drugem četrtletju leta 2024.

Gradnja prve faze blejske južne obvoznice se je začela na Betinovem klancu. / Foto: Tina Dokl
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Kranj – Center za socialno 
delo (CSD) Gorenjska ter 
Društvo za pomoč ženskam 
in otrokom žrtvam nasilja 
Varna hiša Gorenjske sta 
minuli torek ob mednaro-
dnih dnevih boja proti na-
silju nad ženskami (25. no-
vember–10. december) v 
Kranju priredila regijski 
posvet Nasilje v družini in 
odvisnost od odnosov – izzi-
vi za strokovno delo. »Naše 
letošnje geslo je: Imaš izbi-
ro – le en klic lahko spreme-
ni življenje na boljše,« je na 
novinarski konferenci pred 
posvetom pojasnila Špela 
Zgonc, vodja v programih 
društva Varna hiša Gorenj-
ske, in dodala, da v času ak-
cije potekajo različne aktiv-
nosti, ki poudarjajo ničelno 
toleranco do nasilja.

Razlogi, zakaj ženske ne 
zmorejo oditi iz nasilnega 
odnosa, so po besedah Špe-
le Zgonc zelo različni. Neka-
tere vztrajajo zaradi otrok, 
druge zaradi strahu in gro-
ženj storilca, od katerega so 
včasih tudi ekonomsko odvi-
sne, tretje ne zmorejo pustiti 
vsega in oditi, saj bi morale 
premestiti otroke v drug vr-
tec ali šolo, pustiti službo in 
si poiskati novo …

Dvajset let Varne hiše 
Gorenjske

V društvu Varna hiša Go-
renjske, ki letos beleži 20-le-
tnico delovanja, po besedah 
predsednice Staše Sitar ob 
ustanovitvi niso pričakova-
li, da bo obstajalo toliko let, 
saj so upali, da bodo s pro-
grami uspešno preprečeva-
li nasilje, a ugotavljajo, da 
je to še kako prisotno, nji-
hova naloga pa toliko bolj 
pomembna. Prvi program 
– varna hiša – so vzposta-
vili leta 2003, leta 2009 pa 
so odprli še dodatno enoto. 
Doslej so v varni hiši nudi-
li zatočišče že 528 ženskam 
in 530 otrokom. Trenutno je 
v programu osem uporabnic 
z otroki, povprečno pa osta-
nejo 4,3 meseca. Materin-
ski dom, ki so ga odprli leta 
2010 na Jesenicah in nato 
leta 2017 preselili v Kranj, je 

po podatkih Špele Zgonc ves 
čas zaseden. Sprejme lahko 
štiri uporabnice, doslej pa se 
je vanj zateklo sto žensk in 
134 otrok, ki so bili v progra-
mu povprečno 5,4 meseca. 
Pod okriljem društva od leta 
2015 v Kranju deluje še Cen-
ter za informiranje in sveto-
vanje za žrtve nasilja na Go-
renjskem, kjer se je doslej 
v program vključilo več kot 
petsto uporabnikov, letno 
pa jih imajo dobrih 50, pre-
težno žensk, otrok in mlado-
stnikov, okoli pet odstotkov 
pa je tudi moških. Staša Si-
tar je opozorila, da se je števi-
lo njihovih uporabnikov od 
prvega desetletja do danes 
podvojilo, ocenjuje pa, da z 
omenjenimi programi ta čas 
zmorejo zadostiti potrebam.

Zgodba Melise

Na poti v lepše življenje so 
pomagali tudi Melisi, ki se je 
z otrokoma leta 2019 zatekla 
v materinski dom. »Ogrom-
no moči sem potrebovala, 
glede na to, da nisem imela 
podpore družine, okolice,« 
je pojasnila in dodala, da je 
bila doma deležna psihične-
ga, ekonomskega in fizične-
ga nasilja. »Po fizičnem na-
silju potrebuješ ogromno 
časa, da se zaceliš in da vi-
diš, da ni vse toliko črno, kot 

ti predstavi partner,« je de-
jala. Po devetih mesecih se 
je postavila na noge in odšla 
iz materinskega doma, a se 
je že leta 2020 vrnila in po-
nudila svojo pomoč, od tedaj 
pa pomaga kot prostovoljka 
in medkulturna mediatorka 
za ženske iz albanske skup-
nosti. Izkušnje nekdanjih 
uporabnic varne hiše in ma-

terinskega doma je društvo 
zajelo tudi v posebni knjiži-
ci 20 zgodb za 20 let, ki so jo 
izdali ob jubileju.

Najbolj oškodovan 
je otrok

Staša Sitar je opozorila, da 
je v dolgotrajnem nasilju, ki 
vlada v partnerskih zvezah 
oz. družinah, najbolj oško-
dovan, včasih prezrt, prav ot-
rok. To je omenila tudi Mar-
tina Cuznar, regijska koor-
dinatorica za obravnavo na-
silja na CSD Gorenjska: »Ot-
roci, žrtve nasilja, so včasih 
spregledani zgolj iz razlo-
ga, da so samo prisotni ob 

nasilju med staršema, niso 
pa neposredne žrtve nasilja. 
O tem zelo naglas govorimo 
in opozarjamo.«

Nasilni tudi otroci 
do staršev

Slovenska zakonodaja je 
na področju nasilja v dru-
žini po mnenju Cuznarje-
ve zelo napredna in lahko 

zelo pomaga žrtvam nasi-
lja, če le sprejmejo pomoč. 
Na Gorenjskem je bilo letos 
do 30. oktobra izrečenih 23 
ukrepov prepovedi pribli-
ževanja ali izselitve iz sku-
pnega bivališča, sicer pa je 
CSD Gorenjska v tem času 
obravnaval 327 primerov 
nasilja v družini, od tega 
103 nove. Kot je pojasni-
la Cuznarjeva, se srečujejo 
tudi s primeri nasilja odra-
slih otrok do staršev, hkra-
ti pa je v zadnjem času skrb 
vzbujajoče, da so povzroči-
telji nasilja tudi mladoletne 
osebe oz. otroci nad svoji-
mi starši.

Ana Šubic

Melisa, nekdanja uporabnica materinskega doma, ki je sedaj tam prostovoljka, Špela 
Zgonc, vodja v programih društva Varna hiša Gorenjske, njegova predsednica Staša Sitar in 
Martina Cuznar s CSD Gorenjska / Foto: Tina Dokl

Kranj – Služba vlade za razvoj 
in evropsko kohezijsko poli-
tiko je sporočila, da so odo-
brili skoraj 889 tisoč evrov 
iz evropskega kohezijske-
ga sklada za sofinanciranje 

izgradnje kolesarske pove-
zave z nadhodom čez regi-
onalno cesto med nakupo-
valnima središčema Qlan-
dia in Planet Kranj v Kranju. 
Kolesarska povezava, ki bo 
namenjena tudi pešcem, bo 
potekala od soseske Planina 

do nove poslovne cone v 
Hrastju. Vrednost projekta 
je sicer 2,28 milijona evrov.

V okviru projekta Mestna 
občina Kranj načrtuje izgra-
dnjo nadhoda pri nakupo-
valnem centru Planet Kranj, 
za katerega je gradbeno 

dovoljenje že pridobljeno, 
in ureditev približno 700 
metrov manjkajočega odse-
ka za kolesarje in pešce ter 
pripadajoče opreme. Projekt 
se izvaja v okviru mehaniz-
ma Celostnih teritorialnih 
naložb.

Simon Šubic

Kohezijska sredstva za nadhod

D
ecember je sicer skoraj 
v celoti še pred nami, 
a verjetno ni preura-

njeno strniti, kaj je najbolj 
zaznamovalo leto na gospo-
darskem področju. Vojna v 
Ukrajini je dokončno razga-
lila evropsko energetsko odvi-
snost od Rusije. Zanašanje le 
na obnovljive vire energije ne 
bo dovolj, zato se Evropa in z 
njo Slovenija znova zatekata 
tudi k jedrski energiji.

Inf lacija, za katero smo še 
pred nekaj meseci verjeli, da je 
začasne narave, bo, kot kaže, 
ostala z nami tudi v prihodnje. 
Da v evrskem območju še ni 
dosegla vrha, je pred dnevi opo-
zorila tudi predsednica Evrop-
ske centralne banke. Svež no-
vembrski podatek statističnega 
urada kaže na desetodstotno 
letno rast cen v Sloveniji.

Gospodarstveniki kličejo 
tudi k reševanju kadrovskih te-
žav. Ob rekordni zaposlenosti, 
ki smo jo dosegli v letošnjem 
letu, ustreznega kadra pri-
manjkuje v številnih panogah. 
Na kadrovsko stisko ne nazad-
nje nakazujejo tudi nekate-
ri dogodki, o katerih smo le v 
zadnjih dveh ali treh številkah 
poročali tudi v Gorenjskem gla-
su: karierni sejem v Kamniku, 
predstavitev obrtniških pok-
licev šenčurskim osnovnošol-
cem, okrogla miza o izbiri 
karierne poti v kranjskem šol-
skem centru … Problematiki so 
se z nekaterimi pomembnimi 
gorenjskimi zaposlovalci včeraj 
posvetili v kranjski Kovačnici, 
kadrovski izzivi pa so bili tudi 

ena od osrednjih tem torkove-
ga Vrha slovenskega gospodar-
stva na Brdu pri Kranju. Vse 
glasnejši so pozivi k pohitrit-
vi postopkov za zaposlovanje 
tujcev, ob pomanjkanju delav-
cev s področja Balkana se zato 
lahko nadejamo uvoza delov-
ne sile tudi iz bolj oddaljenih 
držav, kot so denimo Filipini.

Hkrati lahko pričakujemo 
tudi digitalizacijo in roboti-
zacijo delovnih procesov, kar 
pa predstavlja izziv tudi za 
izobraževalni sistem, ki se bo 
moral bolj prilagajati potre-
bam trga. A roboti ne bodo 
odžirali delovnih mest, pravi-
jo gospodarstveniki. Naspro-
tno, meni Iztok Stanonik iz 
škofjeloškega Polycoma, le z 
robotizacijo bomo lahko do-
segli enega od zastavljenih 
ciljev – povečanje povprečne 
bruto plače na zaposlenega 
z zdajšnjih dva tisoč na 3200 
evrov v naslednjih osmih le-
tih. Novi cilji, ki so jih v torek 
zastavili na Brdu, so smeli, a 
le tako je mogoč razvojni pre-
boj, kakršnega si želimo.

Slovensko gospodarstvo je 
kljub izzivom, s katerimi se 
spoprijema, v dobri kondiciji. 
Kakšne pa so napovedi? Go-
spodarska aktivnost v tretjem 
letošnjem četrtletju se je moč-
no zmanjšala, v Banki Slove-
nije pa tudi v zadnji četrtini 
leta pričakujejo nadaljevanje 
skromnejše aktivnosti. Kakšno 
leto nam bodo prinesli decem-
brski dobri možje, ostaja nego-
tovo, kot kaže, pa izzivov še ne 
bo zmanjkalo.

Načrti in izzivi
Ob mednarodnih dnevih boja proti nasilju nad ženskami je v Kranju potekal regijski posvet o nasilju v 
družini in odvisnosti od odnosov.

Nasilja nad ženskami veliko
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KO MEN TAR

Aleš Senožetnik

Martina Cuznar s CSD Gorenjska je pojasnila, da 

se srečujejo tudi s primeri nasilja odraslih otrok do 

staršev, hkrati pa je v zadnjem času skrb vzbujajoče, da 

so povzročitelji nasilja tudi mladoletne osebe oz. otroci 

nad svojimi starši.
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Česa se boste ob izvolitvi 
najprej lotili?

Matjaž Rakovec: Nadalje-
vanja projektov v teku in no-
vih zadev: razširitev prosto-
rov za dejavnosti Zdravstve-
nega doma Kranj, dom za 
upokojence – gradbeno do-
voljenje pričakujemo kma-
lu, ustanovitev Javnega sta-
novanjskega sklada MOK; 
pa tudi dodaten pritisk na 
državo za ureditev proble-
matike priseljevanja tujcev 
v našo občino, kjer se spre-
membe sicer že kažejo. Novi 
zakon o tujcih, za kar smo si 
prizadevali, bo sprejet mar-
ca 2023, kar pomeni, da smo 
v prehodnem obdobju.

Ivo Bajec: Najprej se bom 
lotil najbolj skrb vzbujajočih 
stvari v Kranju: priseljevanja 
tujcev, neenakomernega ra-
zvoja vseh predelov Kranja 
in pomanjkanja zdravnikov. 
S povezovanjem vseh akter-
jev in ustreznim nadzorom 

bomo uredili politiko prise-
ljevanja tujcev, s pregledom 
vseh potreb bomo izdela-
li prioritetni načrt investicij 
po vseh krajevnih skupno-
stih za zagotavljanje enako-
mernega razvoja in zagoto-
vili ustrezne pogoje za živ-
ljenje in delo predvsem mla-
dih zdravnikov v Kranju, s 
čimer bomo zagotovili obča-
nom, da bodo imeli osebne-
ga zdravnika vedno na voljo. 
Prioritetno se bomo posveti-
li tudi infrastrukturnim pro-
jektom, kjer bodo najvišjo 
prioriteto imeli nov dom za 

starejše občane, nova avto-
busna in železniška postaja, 
obvozna cesta Kranj–Škofja 
Loka ter večnamenska špor-
tna dvorana.

Kaj je bolj nujno: nova špor-
tna ali koncertna dvorana?

Matjaž Rakovec: Kranj 
potrebuje oboje, kar je tudi v 
mojem programu, ki je nas-
tavljen na osem let. Za ple-
zalni center z večnamensko 
športno dvorano pričakuje-
mo, da bo občinski podrob-
ni prostorski načrt sprejet 
v začetku prihodnjega leta. 

Gre za širši del Zlatega po-
lja; dvorano bi radi posta-
vili med Gimnazijo Fran-
ceta Prešerna in OŠ Hele-
ne Puhar. Hokejsko/le-
dno dvorano bomo realizi-
rali v dveh mandatih, ka-
kor je bil načrt. A sem pred 
prvim mandatom resnično 
verjel, da imamo možnosti, 
da bi jo že prej. Izkazalo se 
je, da ni bilo dovolj velike-
ga zemljišča in takšno ze-
mljišče bomo pridobili leta 
2023. Novo koncertno-kon-
gresno dvorano načrtuje-
mo na mestu stare tovarne 

Sava, kjer je danes neugle-
dno sivo parkirišče.

Ivo Bajec: Kranj potrebu-
je tako večnamensko špor-
tno dvorano kot tudi kon-
certno. Večji primanjkljaj v 
Kranju je na področju špor-
tne infrastrukture, zato jo 
bomo s pomočjo evropskih 
sredstev zgradili pred kon-
certno dvorano. Za slednjo 
imam načrt, da jo zgradimo 
na območju parkirišča Sta-
ra Sava in bo imela tudi par-
kirišče v dveh nivojih pod 
dvorano.

V drugem krogu lokalnih volitev se bosta za županovanje Mestni občini Kranj v naslednjem štiriletnem mandatu pomerila aktualni župan Matjaž Rakovec 
(predlagatelj SD) in Ivo Bajec, predsednik zadnjega nadzornega odbora Mestne občine Kranj (predlagatelji SDS, NSi, SLS in Zeleni Slovenije).

Simon Šubic

Matjaž Rakovec / Foto: Tina Dokl

Ivo Bajec / Foto: Tina Dokl
6,5%

26,8%

66,7%
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Ivo Bajec

Matjaž Rakovec

Mestna občina Kranj

N = 601

Kranj: Matjaž Rakovec ali Ivo Bajec

Aktualni kranjski župan 
Matjaž Rakovec je univ. 
dipl ekonomist, star 58 let 
in živi na Primskovem. 
Ivo Bajec je upokojenec, 
ki je večino delovne dobe 
preživel v Slovenskih 
železnicah. Star je 61 let 
in živi v Britofu.

Sl
o

ve
n

sk
a 

d
em

o
kr

at
sk

a 
st

ra
n

ka
, T

rs
te

n
ja

ko
va

 u
lic

a 
8,

 L
ju

b
lja

n
a;

 M
O

 K
ra

n
j

SKUPAJ
ZA

KRANJ

Ivo Bajec

Hvala Vam za Vaš glas! 

Vabim Vas, da se skupaj udeležimo  

tudi 2. kroga glasovanja, ki bo v nedeljo,  

4. decembra 2022, in za župana Mestne 

občine Kranj obkrožimo: 

2 Ivo Bajec

P R O G R A M  Z A  M A N DAT  2 0 2 2 – 2 0 2 6

SOBIVANJE IN KULTURA

•  ureditev Kranja kot varnega in otrokom prijaznega mesta

•  omejitev in ureditev politike priseljevanja 

•  oživitev Kranja kot regijskega središča z Univerzo na Gorenjskem ter 

bolnišnico

•  izgradnja novega doma starostnikov in zagotovitev stalne zdravniške oskrbe 

za DSO

•  spodbujanje samooskrbe Kranja z lokalno pridelano hrano 

•  krepitev slovenske tradicije in kulture ter ohranitev Kranja kot slovenskega 

Prešernovega mesta

•  izgradnja nove koncertne dvorane 

•  spodbujanje turizma v mestu in na podeželju

• Kranj – mesto športa

INFRASTRUKTURA IN  KOMUNALA

•  aktivna komunalna politika, usmerjena v znižanje zneskov na položnicah  

za občane Kranja

•  izgradnja avtocestnega priključka Kranj sever (v tem mandatu)

•  ureditev hitre moderne železniške proge do Kranja ob hkratni ureditvi 

podvoza za Besnico in ceste za Stražišče ter izgradnja sodobne železniške i 

n avtobusne postaje

•  izgradnja štiripasovnice Kranj–Šenčur z ustreznimi križišči (v tem mandatu)

•  pospešitev izgradnje namakalnega sistema na Sorškem polju ter na drugih  

za namakanje primernih kmetijskih zemljiščih

•  ureditev industrijskih con ter degradiranih območij in dokončanje  

Industrijske cone Hrastje

•  izboljšanje povezav mestne občine Kranj s sosednjimi občinami s cestno in 

drugo infrastrukturo ter razbremenitev Kranja tovornega prometa

•  Kranj – srce Gorenjske

5. stran
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Henrika Zupan
 Kandidatka za županjo

Izboljšali bomo 
pogoje za življenje 
prebivalcev v 
naši dolini.

1

Nadaljujmo z uspehi.
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Katere stranke, liste vas bodo 

podprle v drugem krogu?

Henrika Zupan: Poleg 
naše liste Živimo v dolini 
so me podprle še lista Zele-
na dolina, stranka Socialnih 
demokratov in lista Zgornje-
savci za Zgornjesavce.

Blaž Veber: Na lokalnem 
nivoju volimo človeka in ne 
stranko, zato se nam zdi po-
membnejše, da nam bodo 
svoj glas namenili volivci, in 
to v čim večjem številu, kot 
pa uradna podpora te ali one 
stranke ali liste. Zelo veliko 
smo se pogovarjali z ljudmi, 
jim prisluhnili in spoznali, 
česa si želijo. Zato bom takoj 
začel povezovanje vseh obča-
nov ne glede na stranko ali lis-
to, ki jim pripadajo. Želim biti 
župan vseh, ne le izbrancev.

Katerih treh projektov se 

boste najprej lotili?

Henrika Zupan: Prvi pro-
jekt bo sprejetje kvalitetne-
ga občinskega prostorskega 
načrta, nato izgradnja stano-
vanj za mlade in izgradnja 
obrtno-poslovne cone.

Blaž Veber: Umirjanja pro-
meta in razvoja trajnostnega 
turizma, ki bo vključeval vse 
gospodarske panoge. Pove-
zovanja s tistimi, ki ne dela-
jo neposredno v turizmu, in 
Nordijskega svetovnega pr-
venstva, ki je pred vrati.

Kakšen bo turizem, ki bo 

sprejemljiv tudi za občane?

Henrika Zupan: Turizem 
je najpomembnejša go-
spodarska panoga v občini 
Kranjska Gora. V njej mora-
jo naprej radi bivati zadovolj-
ni občani, ki bodo z veseljem 

sprejeli tudi prijazne obi-
skovalce. Le tako bo turi-
zem vzdržen za vse. V zve-
zi z razvojem turizma v ob-
čini bomo organizirali sre-
čanje vseh deležnikov, kjer 
se bomo pogovorili, kakšen 
turizem si želimo. Županja 
sama brez sklepov občinske-
ga sveta ne more sprejemati 
nobenih pomembnejših od-
ločitev.

Blaž Veber: Trajnostni, 
torej zeleni turizem. Manj 
in zato bolje. Turizem, kate-
rega zgodbo pomagajo kre-
irati občani, kmetje, obrtni-
ki in kulturni delavci. Vese-
lim se pisanega občinskega 
sveta, ki bo zagotovo deloval 
povezovalno.

Kako bo urejen parkirni re-

žim za občane?

Henrika Zupan: Občin-
skemu svetu bom predlagala 
spremembo Pravilnika o do-
ločitvi javnih parkirnih povr-
šin in plačilu parkirnine, da 
bo kratkotrajno parkiranje za 
naše občane brezplačno.

Blaž Veber: Vsekakor se 
bomo skušali približati po-
trebam občanov, vsak ob-
čan bo lahko en avto parki-
ral brezplačno.

Katero lastnost protikandi-

data najbolj cenite?

Henrika Zupan: Da zelo 
lepo govori.

Blaž Veber: Da je ak-
tivna članica neformalne 

organizacije Dovje-Mojstra-
na – zelena prihodnost.

Po čem bo občina najbolj 

prepoznavna po štirih letih 

vašega vodenja?

Henrika Zupan: Občina 
bo po koncu mojega man-
data prepoznavna kot obči-
na dialoga in sodelovanja, 
transparentnega delovanja 
in investicij, izvedenih v 
dobro občanov.

Blaž Veber: Kot župan 
bom napravil odločilni ko-
rak naprej in postali bomo 
vodilna destinacija, kjer je 
vse podrejeno trajnostne-
mu razvoju in so vanj vklju-
čeni vsi občani, ki želijo de-
lati za skupen cilj.

V drugem krogu županskih volitev v občini Kranjska Gora se bosta pomerila Blaž Veber, kandidat s podpisi volivcev in podporo Alpske liste, 
ter Henrika Zupan, kandidatka s podpisi volivcev in podporo liste Živimo v dolini.

Suzana P. Kovačič

11,0%

35,4%

53,6%

Ne vem

Blaž Veber

Henrika Zupan

Občina Kranjska Gora

N = 181

Kranjska Gora: Henrika Zupan ali Blaž Veber

Blaž Veber je iz 

Podkorena, star je 45 let, 

mag. turizma, direktor 

Turizma Kranjska 

Gora. Henrika Zupan 

je z Belce, stara je 58 

let, ekonomistka, vodja 

financ in računovodstva 

v Komunali Kranjska 

Gora, predsednica 

Območne obrtno-

podjetniške zbornice 

Jesenice.

Ali boste sklepali koalicijo v 

novem mestnem svetu?

Matjaž Rakovec: V prvem 
mandatu nismo imeli koali-
cije, a nam je s povezovalno 
politiko uspelo dobiti pod-
poro mestnega sveta za veli-
ko večino dobrih projektov, 
tudi za proračun za zadnji 
dve leti. Pripravljen sem se 
pogovarjati z vsemi, ki bodo 
podprli moj program.

Ivo Bajec: Sem človek so-
delovanja in povezovanja, 
tudi različno mislečih. K so-
delovanju bom povabil vse, 
ki želijo Kranju le najboljše, 

in upam, da se bodo odzva-
li. Na lokalnem nivoju pripa-
dnost stranki ne sme biti ovi-
ra za sodelovanje.

Katero lastnost cenite pri 

protikandidatu in katero 

svojo bi postavili v ospredje?

Matjaž Rakovec: Pri gos-
podu Bajcu najbolj cenim, 
da je bil do zdaj korekten 
pri soočenjih. Da je znal po-
hvaliti, ko je nekaj bilo dob-
ro, in opozoriti, kjer je bilo 
to potrebno. Pri sebi bi po-
udaril, da sem povezova-
len in spoštujem razlike v 

razmišljanju. Predvsem pa 
me zanimajo skupne toč-
ke, s katerimi lahko sku-
paj ustvarimo nekaj dobre-
ga, kar nam tudi odlično us-
peva, saj smo izpeljali za 70 
milijonov evrov projektov v 
samo enem mandatu.

Ivo Bajec: Z gospodom Ra-
kovcem se poznava štiri leta, 
kot predsednik nadzornega 
odbora sem z njim zelo dob-
ro in korektno sodeloval. Ce-
nim ga kot zelo korektnega 
in delavnega. Pri sebi pa bi 
ob korektnosti in delavnosti 
poudaril tudi vztrajnost.

Prikaz ocene napake meritve glede na velikost vzorca in deleža odgovorov

Ocena meritve

10 % ali 90 % 20 % ali 80 % 30 % ali 70 % 40 % ali 60 % 50 %
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200 ± 4,2 % ± 5,5 % ± 6,4 % ± 6,8 % ± 6,9 %

250 ± 3,7 % ± 5,0 % ± 5,7 % ± 6,1 % ± 6,2 %

350 ± 3,1 % ± 4,2 % ± 4,8 % ± 5,1 % ± 5,2 %

400 ± 2,9 % ± 3,9 % ± 4,5 % ± 4,8 % ± 4,9 % 

500 ± 2,6 % ± 3,5 % ± 4,0 % ± 4,3 % ± 4,4 %

Blaž Veber / Foto: Tina Dokl

Henrika Zupan / Foto: Tina Dokl
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Katere stranke, liste vas 

bodo podprle v drugem kro-

gu županskih volitev?

Anton Mežan: Kandida-
turo sem vložil s podpisi 
podpore volivcev, njim sta 
se poleg Liste Tonija Meža-
na že v prvem krogu prid-
ružili tudi Lista Bled 365 in 
SD. V drugem krogu so me 
najprej spoznali kot najbolj-
šega kandidata še v Levici in 
Vesni – zeleni stranki, prav 
tako tudi posamezni kandi-
dati z liste NSi in še nekate-
rih drugih list. Zadnja novi-
ca pa je, da me podpira tudi 
Gibanje Svoboda.

Janez Fajfar: Zagotovljenih 
imam osem čvrstih glasov, 
medtem ko jih ima moj proti-
kandidat šest. V drugem kro-
gu me bodo od v občinski svet 
izvoljenih strank in list pod-
prle Slovenska demokratska 
stranka, Nova Slovenija in Li-
sta za kulturo in šport.

Katerih treh projektov se 

boste najprej lotili, če boste 

izvoljeni?

Anton Mežan: Priprava do-
kumentacije za čimprejšnjo 

obnovo Osnovne šole Bled 
in telovadnice. Začetek po-
stopkov za spremembo ob-
činskih prostorskih načrtov, 
v katerih bomo med dru-
gim v prostor umestili loka-
cije za dom starejših obča-
nov in blejski gasilski dom 
ter omogočili rešitev stano-
vanjske problematike mla-
dim družinam. Ustanovitev 
Mladinskega sveta, ki bo po-
dajal tudi mnenja k predvi-
denim projektom za mlade.

Janez Fajfar: Nadaljevanje 
projektov južne razbreme-
nilne ceste na Bledu in kole-
sarke povezave Bled–Bohinj, 

dograditev ZD Bled in vseka-
kor Osnovne šole Bled.

Kako boste pristopili k reše-

vanju prometne problemati-

ke na Bledu?

Anton Mežan: Izgradnja 
južne razbremenilne ceste 
bo velik korak, ki pa se ne bo 
zgodil čez noč, zato bo treba 
še nekaj let pravilno usmer-
jati prometne tokove. Dovo-
lilnice za vožnjo proti Ble-
du skozi Zako bodo kraja-
nom Bohinjske Bele skraj-
šale potovalni čas do Bleda 
v času kolon. Zaščititi mo-
ramo tudi krajane Mlina, 
Sela in Bodešč, saj ne more-
mo dovoliti, da bi zaradi za-
stojev na državni cesti prav 
ozka cesta skozi vasi služila 

kot začasna obvoznica. Dol-
goročna rešitev je izgradnja 
parkirne hiše na območju 
med AC in Bledom z izgra-
dnjo dodatnega pasu za jav-
ni promet. Tudi z informira-
njem o še praznih kapacite-
tah na parkiriščih ter z izgra-
dnjo novega pri Infrastruk-
turi Bled zagotovimo bolj te-
koč promet in parkiranje.

Janez Fajfar: Velik korak 
razbremenitve mestnega je-
dra je prinesla severna obvo-
znica. Naslednji korak je pre-
ureditev prometnih površin 
Prešernove ceste in zaledja. 
Ta je v veliki meri odvisna od 
odločitve za selitev avtobusne 
postaje, za kar so osnove na-
rejene. Na drugi strani jezera 
imamo primer zapore ceste 

skozi Zako, podobno načrtu-
jem tudi skozi Mlino in Selo. 
Po izgradnji južne obvoznice 
sledi zaprtje ceste Bled–Mli-
no. Ob prvem naslednjem 
razpisu bomo kupili električ-
ni turistični vlakec in avtobus. 
Med naselji odkupujemo do-
datna zemljišča za ločene ko-
lesarske poti. Na obrobju Ble-
da se pri športnem parku gra-
di novo osrednje parkirišče.

Katero lastnost protikandi-

data najbolj cenite?

Anton Mežan: Odličen 
spomin, kar se tiče letnic in 
podatkov, vezanih na zgodo-
vinska dejstva.

Janez Fajfar: Da je perfek-
cionist v svojem osnovnem 
poklicu.

Dosedanji župan Franc 
Jerič se na tokratnih volitvah 
ni odločil za ponovno kandi-
daturo. Za župansko funk-
cijo se je tako pomerilo pet 
kandidatov. Največ glasov v 
prvem krogu je zbral Bogo 
Ropotar (kandidira s pod-
poro volivcev), drugi je bil 
Franc Hribar (SLS).

Katera bo prva stvar, ki se je 

boste lotili, če boste izvoljeni 

za župana?

Bogo Ropotar: Najprej 
se bomo z ekipo lotili izbi-
re izvajalca za novo jedil-
nico, kuhinjo in knjižnico 
v OŠ Mengeš. Nato bomo 
začeli pripravljati novi Ob-
činski prostorski načrt, ki 
je podlaga za izvedbo na-
šega programa. V tem pog-
ledu bomo tudi nadaljevali 
postopke umeščanja južne 
povezovalne ceste. Želim 
tudi pridobiti nove prostore 
za delovanje društev.

Franc Hribar: V mandatu 
2022–2026 bomo v Mengšu 
zaključili vse začete projek-
te, rekonstrukcijo Slovenske 

ceste od križišča Pavovec do 
križišča Lovec, ki je osno-
va za realizacijo projektov v 
centru Mengša ter realizaci-
jo projekta prenove in dogra-
ditve Osnovne šole Mengeš. 
Realizirali bomo sprejem 
prostorskega akta južne po-
vezovalne ceste in izgradnja 
prvega dela od krožišča pri 
Tušu do Liparjeve ceste, za 
kar so sredstva rezervirana v 
proračunu za 2023. Aktivno 
bomo sodelovali pri realiza-
ciji ureditve mirujočega pro-
meta v Mengšu.

Česa je po vašem mne-

nju v preteklih mandatih v 

Mengšu primanjkovalo in 

kako se boste temu posve-

tili vi?

Bogo Ropotar: Primanj-
kovalo je komunikacije med 
županom in občani. Žu-
pan mora biti odprt in zna-
ti prisluhniti občanom – ne 
glede na to, kakšno je nje-
govo osebno mnenje o ne-
kem problemu občana. Po-
leg tega se je v sooblikova-
nje politik premalo vključe-
valo strokovnjake. Zato na-
črtujem vzpostavitev ekip, 
ki jih bodo sestavljali občan-
ke in občani, ki so strokov-
njaki na svojih področjih. 
Tukaj mislim na okoljsko 
problematiko, trajnostni 

razvoj, pridobivanje nepo-
vratnih sredstev, strategijo 
prometa itd.

Franc Hribar: Vse projek-
te bomo načrtovali in realizi-
rali v sodelovanju z občanka-
mi in občani ter vaškimi od-
bori Dobeno, Loka pri Men-
gšu in Topol. V program 
smo vključili razvoj turiz-
ma in nastanitvenih kapaci-
tet, saj smo v bližini turistič-
no najbolj obiskanih loka-
cij v Sloveniji, Velike plani-
ne, Bleda in Ljubljane. Dru-
go kritično področje je ure-
ditev prostorov za manjše 
prireditve, za delovanje dru-
štev, za druženje mladih, 
dnevna druženja starejših 

in medgeneracijsko druže-
nje v »Zajčevi vili«.

Kaj najbolj cenite pri svojem 

protikandidatu?

Bogo Ropotar: Do nedavne-
ga sem ga cenil kot korektne-
ga človeka, saj smo 16 let zgle-
dno sodelovali. V času volilne 
kampanje pa me je zelo razo-
čaral, saj se je ta sprevrgla v 
podtikanje, zavajanje in laži. 
Takšnega načina res nisem 
vajen in za tem enostavno ne 
morem videti nekih dobrih in 
iskrenih namenov.

Franc Hribar: Pri svojem 
protikandidatu najbolj ce-
nim prilagodljivost in pri-
jaznost.

Na Bledu bodo volivci v drugem krogu županskih volitev izbirali med dolgoletnim podjetnikom Antonom Mežanom (predlagatelj Iztok Pesrl s skupino 
volivcev) in aktualnim županom Janezom Fajfarjem (predlagatelj Janez Klemenčič s skupino volivcev).

Med petimi županskimi kandidati, ki so se po umiku dosedanjega župana Franca Jeriča v Občini Mengeš pomerili v prvem krogu volitev, so volivci največ 
glasov namenili Bogu Ropotarju in Francu Hribarju.

Maša Likosar

Aleš Senožetnik

Anton Mežan / Foto: osebni arhiv

Bogo Ropotar / Foto: osebni arhiv

Janez Fajfar / Foto: osebni arhiv

Franc Hribar / Foto: osebni arhiv
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Janez Fajfar

Anton Mežan

Občina Bled

N = 236

10,5%

34,5%

55,0%
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Franc Hribar

Bogo Ropotar

Občina Mengeš

N = 191

Bled: Anton Mežan ali Janez Fajfar

Mengeš: Bogo Ropotar ali Franc Hribar

Anton Mežan je 47-letni 

samostojni podjetnik, 

ki z družino živi na 

Bledu. Od leta 2006 je 

član občinskega sveta, 

dva mandata je bil tudi 

podžupan. Janez Fajfar, 

rojen leta 1955, živi na 

Bledu, po izobrazbi je 

univerzitetni diplomirani 

etnolog in profesor 

geografije, blejski župan 

je že 16 let.

Bogo Ropotar je star 

60 let, orodjar in 

samostojni podjetnik 

ter tudi aktualni 

mengeški podžupan. 

Franc Hribar je dopolnil 

67 let, zaključil je 

tekstilno fakulteto, 

deloval v podjetju Filc, 

je tudi dolgoletni član 

občinskega sveta.
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Katere stranke oziroma lis-

te so vas podprle pred dru-

gim krogom?

Blaž Račič: Tudi na teh 
volitvah kandidiram kot ne-
odvisni kandidat s podporo 
občanov. To podporo in po-
končno držo ohranjam tudi 
v drugem krogu in ostajam 
neodvisni kandidat. V lokal-
nem okolju sta bolj kot po-
litična pripadnost določe-
ni stranki, ki daje prednost 
političnim interesom, po-
membna pripadnost in lo-
jalnost do domačega okolja, 
do naših ljudi.

Peter Bohinec: Dobili 
smo podporo strank Levica 
in Gibanja Svoboda ter dr-
žavljanskega gibanja Resni.
ca. Tako da imam pred dru-
gim krogom volitev podpo-
ro koalicije, ki šteje v občin-
skem svetu večino, in sicer 
15 članov od 28.

Katerim projektom boste 

dali prednost, če boste izvo-

ljeni?

Blaž Račič: Zagotavljanju 
več parkirnih mest (tudi z 

gradnjo garažnih hiš), po-
sodabljanju vodovoda in 
vročevoda, nadaljevanju 
urejanja poslovne cone, 
energetski sanaciji javnih 
objektov, krepitvi vloge Je-
senic kot zdravstvenega 
središča, spodbujanju sta-
novanjske gradnje za mla-
de, še večji podpori društve-
ni dejavnosti.

Peter Bohinec: V prvi 
vrsti bomo poskrbeli za 
čisto pitno vodo, za nižje 
stroške ogrevanja, sanaci-
jo bazena Ukova, za uredi-
tev deponije, prometne in 
komunalne infrastruktu-
re. Vse napore bomo vlo-
žili, da Splošna bolnišnica 

Jesenice ostane regijska 
bolnišnica.

Kako se boste lotili reševa-

nja problematike bazena 

Ukova?

Blaž Račič: Za prenovo ba-
zena Ukova se izdeluje grad-
bena dokumentacija, kar je 
prvi korak do cilja. Grad-
nja bo finančno zahtevna. 
Ne smemo zanemariti za-
misli, da se ob reki Savi tik 
pod Hrušico celovito uredi 
večje zemljišče, ki je v lasti 
občine, in se nameni obča-
nom ter turistom. S tem se 
ustvarja priložnost za prido-
bitev zasebnih investicijskih 
sredstev.

Peter Bohinec: Reševanje 
problematike bazena Uko-
va se mora začeti takoj. Zato 
bomo pridobili tehnične re-
šitve za sanacijo bazena do 
te mere, da ga bodo kopalci 
lahko varno uporabljali že 
v naslednji poletni sezoni. 
Sočasno pa bomo pripravi-
li ustrezne projekte za nad-
gradnjo kopališča na isti lo-
kaciji.

Kdaj bodo Jeseničani dobili 

novo knjižnico?

Blaž Račič: Čim prej. Na 
Hrenovici. Izpraznjeni pro-
stori zdajšnje knjižnice 
bodo namenjeni dejavnos-
tim mladih.

Peter Bohinec: Nova knji-
žnica mora postati izobra-
ževalno, kulturno in družab-
no stičišče s sodobnimi pro-
grami in vsebinami, podprti-
mi z digitalnimi tehnologija-
mi. Primerna lokacija je lah-
ko v neposredni bližini nase-
lja Gorenjski sonček.

Katero lastnost protikandida-

ta cenite?

Blaž Račič: Pri protikan-
didatu bi rad cenil, da poz-
na mesto in občino ali da je 
odkrit, pa tega, žal, ni dokazal.

Peter Bohinec: Svojega 
protikandidata ne poznam 
dovolj dobro, da bi ga lahko 
ocenil.

V nedeljo, 4. decembra, bo 
v nekaterih gorenjskih obči-
nah potekal drugi krog žu-
panskih volitev. Na volišča 
bodo ponovno odšli prebi-
valci Bleda, Jesenic, Kranj-
ske Gore, Komende, Kranja, 
Mengša in Žirov.

Tudi tokrat smo občane 
omenjenih občin povprašali, 

kako bi volili, če bi bile voli-
tve jutri. Prve klice smo op-
ravili že v soboto, 26. no-
vembra, zadnje pa v sredo, 
30. novembra. Poklicani so 
bili naključno izbrani iz Te-
lefonskega imenika Sloveni-
je. Raziskava je bila opravlje-
na s pomočjo računalniško 
podprtega telefonskega an-
ketiranja. Glede na bazo jav-
no objavljenih telefonskih 

številk v telefonskem imeni-
ku smo želeli pridobiti čim 
več mnenj po posamezni ob-
čini. V raziskavi je tudi tok-
rat sodelovalo večje število 
starejših, saj je vedno tež-
je pridobiti mnenja mlajših 
volivcev, kar je treba upošte-
vati pri branju rezultatov. 
Prav zato je lahko tudi napa-
ka meritve večja, kakor jo po-
nazarja priložena tabela na 

strani 5 z napako ocene za 
posamezne vzorce. Upošte-
vati je treba, da so rezultati 
raziskave zgolj ocene, kate-
rih natančnost je odvisna od 
velikosti vzorca in izmerje-
ne vrednosti.

Grafi prikazujejo deleže 
sodelujočih, ki so nam od-
govorili na vprašanje, koga 
bi volili, če bi bile volitve 
jutri. Število sodelujočih za 

Na Jesenicah se bosta v nedeljo za županski stolček pomerila dosedanji župan Blaž Račič (predlagatelj Zoran Račič in skupina volivcev Županova lista za 
naše Jesenice) in kandidat SD Peter Bohinec.

Urška Peternel

Matevž Pintar

Blaž Račič / Foto: Aleš Košir

Peter Bohinec / Foto: osebni arhiv

9,3%

41,5%

49,2%

Ne vem

Peter Bohinec

Blaž Račič

Občina Jesenice

N = 301

Jesenice: Blaž Račič ali Peter Bohinec

Rezultati ankete

Blaž Račič je star 48 

let, je univerzitetni 

diplomirani politolog, 

trenutni župan, živi na 

Slovenskem Javorniku. 

Peter Bohinec je star 47 

let, je magister znanosti, 

zaposlen kot pomočnik 

direktorja, živi na 

Slovenskem Javorniku.

posamezno občino je prika-
zano na vsakem grafu. Gle-
de na delež neodločenih vo-
livcev je v nekaterih občinah 
izid še negotov, saj razlika 
prejetih glasov med kandi-
datoma ni velika.

Sodelujočim, ki na časopis 
še niste naročeni, smo v zah-
valo za sodelovanje tudi tok-
rat ponudili brezplačno pre-
biranje časopisa. Tako je da-
nes več kot 200 gospodinj-
stev na Gorenjskem preje-
lo brezplačni izvod časopisa 
Gorenjski glas.

Ob tej priložnosti bi vas že-
leli povabiti med naše redne 
bralce, saj imamo za vse, ki se 
sedaj odločite za naročnino, 
posebno ugodnost. Za naro-
čilo nas pokličite na telefon-
sko številko 04/51 16 440 in 
izkoristite ugodno ponudbo.

Za sodelovanje v raziska-
vi se vsem sodelujočim lepo 
zahvaljujemo.
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Kdo podpira vašo kandidatu-
ro v drugem krogu?

Štefan Bogataj: Podpira-
jo me vsi, ki so me podpira-
li že v prvem krogu. Najbolj 
pa sem vesel, da me podpira-
jo tudi občanke in občani, ki 
so mi namenili kar 1166 gla-
sov! Hvala!

Franc Kranjc: Sem neod-
visen od političnih strank in 
bom zato župan vseh obča-
nov. Tako kot v prvem kro-
gu kandidiram s podporo 
Neodvisne liste za napredek 
Žirov. Podporo pri kandida-
turi mi je izrazilo veliko po-
sameznikov in društev.

Katere prioritete iz vašega 
programa, ki jih je mogoče 
uresničiti v enem mandatu, 
bi postavili v ospredje?

Štefan Bogataj: Dokonča-
nje projektov, ki so v izvaja-
nju. To so: ureditev kaotič-
nega stanja na področju ši-
rokopasovne pokritosti ob-
čine, izgradnja kanalizaci-
je na Selu, energetska sana-
cija oziroma obnova zdra-
vstvenega doma, ureditev 

centra Žirov s ponovno pro-
učitvijo možnosti za kroži-
šče, začetek in dokončanje 
del na drugemu delu zahod-
ne obvoznice, bistveno po-
večanje sredstev za sistem-
sko vzdrževanje in obnovo 
občinskih cest na podeže-
lju, izgradnja pločnikov in 
javne razsvetljave ter uredi-
tev dotrajanih ulic v Žireh, 
pa tudi izboljšanje pogojev 
za delovanje vseh prosto-
voljskih organizacij ter spre-
jetje prostorskega plana, ki 

bo omogočal rešitev stano-
vanjske problematike. Se-
veda pa si želim imeti prip-
ravljene še druge projekte, 
ki bodo dejansko pripravlje-
ni in bodo čakali na sredstva. 
Dela je ogromno!

Franc Kranjc: Zače-
li bomo gradnjo pločnikov 
ob cesti Pod griči in v Par-
tizanski ulici, rekonstrukci-
jo Dražgoške, Prvomajske 
in Sejmiške ulice ter Poti na 
Koče. Pripravili bomo doku-
mentacijo in začeli gradbe-
na dela za pločnike in cesto 
v Dobračevski in Čevljarski 
ulici. Asfaltirali bomo ces-
te na Koprivniku, Mrzlem 
vrhu in Žirovskem vrhu. 

Čaka nas gradnja kanaliza-
cije in čistilne naprave na 
Selu. Večjo pozornost bomo 
namenili stanovanjski grad-
nji in internetni povezavi, 
naklonjeni bomo gospodar-
stvu ter spodbujali delova-
nje gasilskih in humanitar-
nih društev, podpirali bomo 
razvoj kulture in športa.

Kaj bo vaša prva poteza, če 
boste izvoljeni?

Štefan Bogataj: Upora-
bil bom podjetniško prakso, 
ki temelji na dobri ekipi, ki 
ji lahko zaupaš. Ena prvih 
stvari bo finančna in projek-
tna sestava proračuna za pri-
hodnje leto. Zelo se bojim, 

da so nekateri projekti pre-
malo pripravljeni.

Franc Kranjc: Takoj bom 
začel sestavo proračuna za 
leto 2023, ki bo vseboval v 
volilnem programu obljub-
ljene projekte. Čeprav dobro 
poznam utrip Žirov, se bom 
srečal s predstavniki gospo-
darstva, društev, političnih 
strank in drugimi, saj bodo 
njihove izkušnje dobrodoš-
le. Poskrbel bom za učinko-
vitejše delo občinske upra-
ve. O pomembnih vpraša-
njih se bom posvetoval tako 
z občani kot strokovnjaki ter 
iskal najboljše rešitve, pred-
vsem pa delal za dobro Žirov 
in Žirovcev.

Oba komendska kandi-
data, ki sta se urstila v dru-
gi krog lokalnih volitev, kan-
didiratas podporo volivcev. 
Ravnikarjeva je direktorica 
komendske občinske upra-
ve, medtem ko Jurij Kern 
opravlja delo poslovnega di-
rektorja in prokurista v dru-
žinskem podjetju T Dent.

Katera bo prva stvar, ki se je 
boste lotili, če boste izvoljeni?

Majda Ravnikar: Vodila 
bom hitro, odkrito in spošt-
ljivo komunikacijo z občan-
kami in občani, kot to poč-
nem že celotno volilno kam-
panjo. Najprej bom reorga-
nizirala in popolnila občin-
sko upravo, da bo kos na-
logam, ki smo si jih zadali. 
Vpeljali bomo dodatne e-sto-
ritve, se usmerili v učinkovi-
to črpanje evropskih in dr-
žavnih sredstev ter gradili ra-
zvojne in povezovalne politi-
ke. Dokazala sem, da se lah-
ko dobro sodeluje z državo, 
tako kot sedaj uspešno zapi-
ramo odlagališče inertnih 
odpadkov v Suhadolah, bom 

aktivno pristopila k pospe-
šitvi gradnje obvoznice Že-
lodnik–Vodice in izgradnji 
zadrževalnika, ki je ključen 
za nadaljnji razvoj občine.

Jurij Kern: Najprej se mo-
ram temeljito pogovori-
ti z zaposlenimi v občinski 
upravi in imenovati novega 
direktorja, saj ima sedanja 
direktorica s svojo listo čla-
ne v občinskem svetu in je 
v konfliktu interesov. Hkra-
ti bom vse aktivnosti usme-
ril v pravočasno zaprtje odla-
gališča inertnih odpadkov in 

drugih odprtih zadev iz pre-
teklosti. Želja je čim hitreje 
razbremeniti občino starih 
grehov. Drugi dve prioriteti 
sta izgradnja zadrževalnika 
Tunjščica in povečanje pro-
metne varnosti.

Mandati v novem občin-
skem svetu so porazdelje-
ni med osem list. Bo zaradi 
tega težje doseči podporo oz. 
bo vaše delo oteženo?

Majda Ravnikar: Vse lis-
te in stranke v občinskem 
svetu so v času volitev na-
povedovale sodelovanje in 
prepričana sem, da se nam 
bo uspelo dogovoriti za 
nadstrankarsko, projektno 

sodelovanje in preseči deli-
tve, ki so v preteklosti hro-
mile občino.

Jurij Kern: Kar 10 od 
14 svetnikov je izvoljenih 
prvič in le dva sta ostala iz 
prejšnjega sklica. Treba bo 
krmariti med izkušenostjo, 
znanjem in mladostjo, kar 
bo velik izziv. Pri taki sestavi 
sveta je moja največja pred-
nost, da sem neodvisen kan-
didat, saj tudi v drugem kro-
gu kandidiram brez podpo-
re strank ali list. Vizija mo-
jega županovanja je v pove-
zovanju. Želim prisluhniti 
dobrim idejam in praksam, 
ne glede na to, s katere »stra-
ni« prihajajo.

Kakšno sodelovanje si obe-
tate v primeru, da zmaga 
protikandidat/-ka?

Majda Ravnikar: Lista 
Majde Ravnika bo v občin-
skem svetu korektno so-
delovala za razvoj in na-
predek v naši občini. Ver-
jamem, da bodo naši trije 
člani občinskega sveta pre-
poznali dobre projekte in 
jih tudi podprli.

Jurij Kern: Težko odgovar-
jam na hipotetična vpraša-
nja. Želim si, da bi se občani 
v čim večjem številu odpra-
vili na volišče in s svojim gla-
som sami odločili, koga si 
želijo za župana. Sam bom 
obkrožil številko 2!

Potem ko je bil med njima v prvem krogu zgolj en glas razlike, se bosta v nedeljo za naklonjenost volivcev v Žireh v drugem krogu znova potegovala 
kandidat SDS in NSi Štefan Bogataj ter Franc Kranjc, ki ga predlagata Aleš Dolenc in skupina volivcev.

Potem ko se sedanji župan Stanislav Poglajen ni odločil za vnovično kandidaturo, so se za županski položaj v Komendi pomerili štirje kandidati. Drugi krog 
so volivci namenili Majdi Ravnikar in Juriju Kernu.

Mateja Rant

Aleš Senožetnik

Štefan Bogataj / Foto: osebni arhiv

Majda Ravnikar  
/ Foto: Luka Dakskobler

Franc Kranjc / Foto: Mateja Rant

Jurij Kern / Foto: osebni arhiv

5,8%

43,9%

50,3%

Ne vem

Franc Kranjc

Štefan Bogataj

Občina Žiri

N = 173

17,7%

34,8%

47,5%

Ne vem

Jurij Kern

Majda Ravnikar

Občina Komenda

N = 141

Žiri: Štefan Bogataj ali Franc Kranjc

Komenda: Majda Ravnikar ali Jurij Kern

Petdesetletni Štefan 

Bogataj je samostojni 

podjetnik. Po izobrazbi je 

mehanik vozil in voznih 

sredstev, zadnjih osem 

let je tudi predsednik 

Turističnega društva 

Žirovski vrh. Franc 

Kranjc, rojen leta 1969, 

je inženir strojništva in 

univerzitetni diplomirani 

organizator dela. Zadnjih 

26 let je zaposlen na 

Občini Žiri.

Mag. Majda Ravnikar 

je 49-letna specialistka 

javne uprave z 

magisterijem znanosti 

iz javne uprave, 

zaposlena kot direktorica 

komendske občinske 

uprave. Jurij Kern pa bo 

decembra dopolnil 51 let, 

je ekonomist, v družbi 

T Dent opravlja delo 

poslovnega direktorja in 

prokurista.
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Zimska pravljica na Bledu
Na Jezerski promenadi bo od 2. decembra 2022 do 8. januarja 2023 odprta Zimska pravljica, in sicer od 

ponedeljka do četrtka od 15. do 19. ure, ob petkih, sobotah, nedeljah in praznikih pa od 11. do 21. ure. 

Lučke bomo na Bledu prižgali v petek, 2. 
decembra, ob 17. uri. Na prazničnih stojni-
cah se lahko okrepčate s tipičnimi gorenj-
skimi jedmi in toplimi napitki ter izbere-
te izvirna praznična darila. Ob koncih te-
dna bo potekal glasbeni program. Ves čas 
bo odprt tudi »poštni urad decembrskih 
mož« , kjer bodo lahko otroci napisali in 
oddali pismo za dobre može. Ne pozabite 
na ogled jaslic v naravni velikosti, ki so tudi 
letos v Zdraviliškem parku, največje narav-
ne novoletne smreke, prazničnega stola in 
ljubezenskega kolesa. V Zimski pravljici se 
boste v posebnem foto kotičku letos lahko 
fotografirali, fotografijo pa takoj odnesli 
domov za spomin. 
Bi zavrteli kolo sreče in dobili praktično 
nagrado iz nabora izdelkov Blejski lokalni 
izbor? Obiščite praznično promenado, po-
iščite kolo sreče tik pred začetkom dogaja-
nja na odru.

Posebni dogodki
V nedeljo, 25. decembra, bo ob 17. uri na 
Grajskem kopališču uprizorjena Legen-
da o potopljenem zvonu. Vsako leto v tre-
nutku, ko se božično popoldne prevesi v ve-
čer, na Blejskem jezeru zaživi posebna le-
genda, Legenda o potopljenem zvonu, ki 

pripoveduje zgodbo o nastanku zvončka 
želja. Na dogodku sodelujejo Društvo za 
podvodne dejavnosti Bled, plesalci in pev-
ci, igralci ter žonglerska skupina Čupakab-
ra. V petek, 30. decembra, od 16.30 dalje bo 
potekala Pot prijateljstva na Bledu. Pred-
zadnji dan starega leta se bomo domačini 
zbrali na Pravljični promenadi ter obiskali 
stojnice na Mlinem, v Mali in Veliki Zaki ter 
se skupaj poslovili od leta. 

V soboto, 31. decembra, bodo ob 15. in 19. 
uri na Bledu pripravili dve silvestrovanji. 
Otroci se bodo od starega leta lahko poslo-
vili ob 15. uri na Jezerski promenadi. Zaba-
val jih bo Mali Bu, obiskal pa Dedek Mraz. 
Na silvestrski večer bodo ozračje najprej 
ogreli člani zasedbe Help! A Beatles Tri-
bute, ob 21.30 pa sledi nastop Dejan Do-
gaja Banda. Ob polnoči bomo v novo leto 
vstopili z lasersko predstavo.

Na Bledu decembra zaživi Zimska pravljica.

Gorenjsko kolesarsko omrežje

Gre za skrbno izdelan preplet 640 kilome-
trov državnih in lokalnih kolesarskih pove-
zav na območju Gorenjske in nekaterih so-
sednjih občin. Pri določitvi tras so bili upo-
števani mednarodni kriteriji prometne 
varnosti, atraktivnost pokrajine in doseg-
ljivosti gostinskih in servisnih storitev, tra-
se pa je potrdilo vseh 24 vključenih občin 
ter Direkcija RS za infrastrukturo (DRSI).
V prihajajočih dneh se na trasi GKO name-
ščajo usmerjevalne table. Skozi Bled pote-
kajo tri trase, to so G2, LG2 in LG6. LG2 po-
teka od Most skozi Breg, Piškovco in Za-
sip naprej v Zgornje Gorje, LG6 od Rado-
vljice čez Lancovo ob Savi Bohinjki do pri-
ključka na regionalno cesto proti Bohinju 

pri Mačkovcu, G2 pa od Lesc po Betinovem 
klancu do mešane površine za pešce in ko-
lesarje ob severni razbremenilni cesti nap-
rej do Zake po regionalni cesti proti Bohi-
nju.
Na občini se Bled zavedajo, da so nekate-
ri odseki za kolesarje nevarni, zato v nada-
ljevanju pristopajo k ureditvi »črnih točk«. 
Dela na kolesarski povezavi Bled–Bohinj se 
že izvajajo in bodo zaključena v letu 2024. 
Pripravljata se projektna dokumentacija 
za ureditev odseka od bodočega krožišča 
v Betinu do prehoda za pešce pri Infosre-
dišču Triglavska roža Bled in projektna do-
kumentacija za ureditev mešane površi-
ne za pešce in kolesarje med Zgornjo vasjo 

in Podklancem na Bohinjski Beli. Hkrati je 
Občina Bled pristopila k izdelavi Strategi-
je upravljanja prometnih tokov po izgra-
dnji južne razbremenilne ceste na Bledu, 
ko bomo s preusmeritvijo tranzitnega pro-
meta proti Bohinju na južno razbremenil-
no cesto Ljubljansko cesto in Cesto svobo-
de do Pristave lahko preuredili na način, ki 
bo prijazen pešcem in kolesarjem. Po fazi 
analize stanja bodo izvedene ankete in 
javne razprave, v okviru katerih želi Obči-
na Bled od občanov izvedeti, kakšne ure-
ditve prometa bi si na območju južne oba-
le Blejskega jezera z režimi na Koritenski, 
Ribenski, Cankarjevi in Mlinski cesti želelo 
tamkajšnje prebivalstvo.

Razvojna agencija Zgornje Gorenjske in BSC, regionalna razvojna agencija, v sodelovanju z gorenjskimi 

občinami že nekaj let razvijata produkt Gorenjsko kolesarsko omrežje.

Letošnja zimska različica kartice Julijske Alpe: Bled bo veljavna med 
17. decembrom 2022 in 19. marcem 2023 in bo gostom, ki na Bledu 
prenočijo dvakrat ali več, ponujala neomejeno uporabo zimskega 
shuttla in drugih ugodnosti. Kartico bodo lahko ponujali obstoječi 
partnerji javnega zavoda Turizem Bled. Vse tiste, ki so že sklenili po-
godbo, prosimo, da najkasneje do 12. decembra potrdijo sodelova-
nje na spletni strani bled.si. Vse druge vabimo, da se nam pridružijo. 
Vključijo se lahko vsi ponudniki nastanitev v občini Bled, in sicer do 
12. decembra. Sodelovanje je brezplačno. Kartice izdajajo ponudni-
ki nastanitev sami, za kar potrebujejo računalnik in dostop do sple-
ta. Izdajo jo vsakemu gostu ob prihodu ali zgolj na zahtevo gosta, ki 
ga o tej možnosti vnaprej opozorijo. Na voljo bo le v digitalni obliki 
in jo gost prejme na svoj elektronski naslov ter lahko naloži na svoj 
telefon. Ni prenosljiva in velja izključno za osebo, katere ime in pri-
imek sta navedena na kartici. Velja za čas bivanja, in sicer od prvega 
dne veljavnosti do 24. ure zadnjega dne veljavnosti posamezne kar-
tice. Izdaja se starejšim od 6 let, otroci, mlajši od 5,99 leta, pa ugo-
dnosti uporabijo skupaj s starši. Brezplačne storitve, ki jih nudi kar-
tica, lahko imetnik uporabi v skladu z delovnim časom ponudnika in 
razpoložljivostjo kapacitet. Imetnik lahko uporabi ugodnost samo 
ob predložitvi kartice. Popusti se ne seštevajo. Celoten seznam ugo-
dnosti, ki jih kartica nudi, bo objavljen na spletni strani bled.si v slo-
venščini in angleščini.

Po mnenju priznane popotniške revije Condé Nast Traveller so 
najboljše poročne destinacije tiste, ki ponujajo nekaj posebnega, 
zaradi česar je vredno odpotovati tja. S tem v mislih so sestavili iz-
bor desetih najboljših poročnih destinacij, ki po njihovem mne-
nju ponujajo popolno kombinacijo pravljičnega okolja, zanimive 
tradicije in lepega vremena. Med njimi se je znašel tudi Bled, kjer 
gre za res dramatično scenografijo z gorskimi vršaci, modro gladi-
no jezera in gradom, ki se vzpenja nad našim alpskim biserom, ter 
otokom s cerkvijo. Omenili pa so tudi Vilo Bled, nekdanjo poletno 
rezidenco Josipa Broza - Tita, ki je nekoliko sodobnejša možnost.

V grajski kapeli so na ogled čudovite božične jaslice, ki so jih kot že 
nekaj let doslej postavili Zdenka Pintar, Davorin Bernard in Lojze 
Ropret z Bohinjske Bele. Vabljeni na ogled vse do 2. februarja 2023. 
Na Blejskem gradu končajo in začnejo leto s plesom. Grof in grofi-
ca z dvorjani vas zato vabita, da se jim pridružite na Plesu z grašča-
kom, ki bo 25. decembra in 1. januarja ob 11. uri.

V okviru letošnjih Dnevov slovenskega turizma sta v Laškem po-
tekali svečana razglasitev rezultatov letošnje akcije Moja dežela – 
lepa in gostoljubna ter podelitev priznanj. Bled je v kategoriji turi-
stičnih krajev zasedel tretje mesto. Tokrat je zmagala Radovljica, 
drugo mesto je zasedla Izola.

Zimska kartica gosta

Med najbolj priljubljenimi 
poročnimi destinacijami

December na gradu

Bledu priznanje za urejenost

O
B

Č
IN

A
 B

L
E

D
, 

C
E

S
TA

 S
V

O
B

O
D

E
 1

3
, 

B
L

E
D Več informacij na:

www.e-bled.si,  

www.bled.si

Poroka na Blejskem gradu / Foto: Ana Gregorič
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Gorenjski glas

Na Bledu je prvi krog županskih volitev prinesel dokaj izenačen 
izid, aktualni župan Janez Fajfar je prejel 44,2 odstotka glasov, 
podjetnik Anton Mežan pa 45,6 odstotka. Obeta se torej drugi krog 
dveh kandidatov s podporo volivcev. Volilna udeležba je bila skoraj 
57-odstotna, tokrat se napoveduje še višja.

Drugi krog za župana

Igralka Manca Ogorevc z Bleda je na naj-
večjem festivalu monodrame na svetu 
prejela prvo nagrado. Predstava Večni ot-
rok dramatičarke Nave Semel v režiji Yona-
tana Esterkina v izvedbi SNG Celje z Man-
co Ogorevc v glavni vlogi je na največjem 
mednarodnem festivalu monodrame na 
svetu United Solo v New Yorku, ki se je zak-
ljučil 20. novembra, prejela nagrado za 
najboljšo mednarodno predstavo.
Za nagrade na letošnjem festivalu se je po-
tegovalo več kot 71 predstav z vsega sve-
ta. Nagrada za najboljšo mednarodno 
predstavo pomeni veliko priznanje tako za 
celjsko gledališče kot slovensko nasploh in 
potrjuje, da se lahko naše predstave posta-
vijo ob bok tudi tistim največjim v tujini in 
na mednarodnih festivalih, kot je United 
Solo v New Yorku.
Predstava govori o ženski, ki rodi otroka z 
Downovim sindromom. Monodrama go-
vori o sprejemanju drugačnosti, odnosu 

okolice in nas samih do oseb z motnjami 
v duševnem in telesnem razvoju. Igralka 
Manca Ogorevc je vlogo oblikovala tako 
v slovenščini kot v angleščini, kar je svo-
jevrsten igralski izziv, hkrati pa ponuja 
možnost, da predstava nagovarja tudi tu-
jejezično občinstvo.
Predstava je bila že pred gostovanjem na 
festivalu United Solo deležna številnih 
uspehov. Na gostovanju na 26. medna-
rodnem božičnem gledališkem festiva-
lu v Sankt Peterburgu je Manca Ogorevc 
za vlogo Maye ob stoječih ovacijah prejela 
nagrado za najboljšo žensko vlogo. V letu 
2021 se je celjsko gledališče virtualno ude-
ležilo tretjega mednarodnega gledališke-
ga festivala malih odrov On. Ona. Oni. v Je-
katerinburgu v Rusiji. Manca Ogorevc je s 
predstavo Večni otrok marca 2022 virtual-
no sodelovala tudi na 29. festivalu Los An-
geles Women's Theatre. V času gostovanja 
je slovensko ekipo nadvse prijazno in toplo 

sprejel veleposlanik Boštjan Malovrh, stal-
ni predstavnik Slovenije pri Združenih na-
rodih v New Yorku. S soprogo Petro Žerov-
nik Malovrh sta se tudi odzvala povabilu in 
se udeležila slovesnosti, na kateri sta v ime-
nu gledališča ponosno prevzela nagrado.

Manca Ogorevc prejela prvo nagrado

Manca Ogorevc v gledališki uprizoritvi 

Večni otrok / Foto: Uroš Hočevar
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Radovljica – Septembra 1952 
je vrata prvim 44 uporabni-
kom odprl odprl Vzgojni za-
vod Kamna Gorica, pred-
hodnik današnjega Cen-
tra za usposabljanje, delo in 
varstvo (CUDV) Radovljica, 
kar predstavlja tudi začetek 
organizirane skrbi za osebe 
z motnjo v duševnem razvo-
ju na območju Gorenjske.

Leta 1991 se je 52 fantov 
in deklet iz Kamne Gorice 
preselilo v prostore nove-
ga Doma Matevža Langusa 
na obrobju Radovljice. Pet-
najst let za tem je prvih nekaj 

uporabnikov začelo živeti v 
bivalni enoti v Poljčah; zdaj 
v okviru centra deluje sku-
paj pet bivalnih enot, dve v 
Radovljici, po ena pa na Jese-
nicah in Bohinjski Beli. Pod 
okrilje zavoda sodita tudi 
varstveno-delovna centra na 
Jesenicah in v Radovljici.

Zavezani naprednim 

smernicam

»V centru izvajamo pro-
gram šolanja ter socialno-
varstveni storitvi vodenja, 
varstva in zaposlitve pod po-
sebnimi pogoji (VDC) v dveh 
enotah ter institucional-
no varstvo otrok in odraslih 

na šestih lokacijah. Podpo-
ra storitvam sta kvalitetna 
zdravstvena in rehabilitacij-
ska dejavnost. Bolj kot širi-
tev bivalnih, šolskih in za-
poslitvenih kapacitet nam je 
pomembno, da stalno sledi-
mo naprednim smernicam 
izvajanja storitev za ljudi z 
ovirami,« je v nagovoru po-
udarila Helena Kos, nova di-
rektorica CUDV Radovljica.

Za življenje po lastni 

predstavi

»Center se je v sedemde-
setih letih razvil v sodoben 
in napreden center izvaja-
nja socialnovarstvenih stori-
tev. Pomembno nam je, da 
so uporabniki storitev lah-
ko aktivni kreatorji svojega 
življenja in da soustvarjajo 
vsakdan centra. Ob podpori 
usposobljenih in predanih 
sodelavcev se vključujejo v 
paleto aktivnosti v lokalnem 
in širšem okolju ter dosega-
jo pomembne rezultate pri 
delu ter na športnem, kul-
turnem in umetniškem po-
dročju,« je še poudarila Ko-
sova in zagotovila, da bodo 
tudi v prihodnje nadaljevali 
organizacijo in nudenje kva-
litetne podpore osebam z 

najtežjimi ovirami. »Še več-
ji poudarek bomo namenili 
izvajanju aktivnosti social-
nega vključevanja ter še ak-
tivnejšemu ustvarjanju po-
gojev za kvalitetno življenje 
po lastni predstavi.«

Priložnosti biti slišan in 

upoštevan

Andrej Grdiša, direktor 
direktorata za starejše in de-
institucionalizacijo je v svo-
jem nagovoru poudaril, da 
na Ministrstvu za delo, dru-
žino, socialne zadeve in ena-
ke možnosti posebno skrb 

namenjajo prav otrokom in 
odraslim z motnjo v dušev-
nem razvoju. »Želimo jih 
opremiti z znanjem, vešči-
nami in spretnostmi s ci-
ljem čim večje samostoj-
nosti na različnih področ-
jih. Pri tem je posebno spo-
štovanja vredno poslanstvo 
vseh zaposlenih, ki s svojim 
trdim delom uporabnikom 
zagotavljajo visoko kakovost 
bivanja in socialnega vklju-
čevanja.«

»Ponosen sem, da začet-
ki organizirane skrbi za ose-
be z motnjami v duševnem 

razvoju na območju Gorenj-
ske izvirajo prav iz naše ob-
čine,« pa je poudaril župan 
Radovljice Ciril Globočnik. 
»Podpora in spodbude, ki 
jih prejemate, se odražajo 
v številnih in mnogovrstnih 
aktivnostih, v katerih sode-
lujete, in uspehih, ki jih do-
segate na različnih področ-
jih. Posebej bi poudaril ro-
kodelske in umetniške iz-
delke, bisere, s katerimi ste 
postali prepoznavni v šir-
šem okolju in dokazali, da 
ste zaupanja vredni člani 
družbe.«

Marjana Ahačič

Nova direktorica CUDV Helena Kos s svojimi predhodniki Zvonko Štefančič, Heleno 

Cegnar, Slađano Anderle, Teo Beton in Francijem Zupanom / Foto: Gorazd Kavčič

Kranj – Na Gorenjskem so 
ob nedeljah in praznikih čez 
dan tri dežurne lekarne, po-
leg Škofje Loke še Kranj in 
Jesenice, ponoči pa le ena – 
lekarna Kranj na Bleiweiso-
vi 8. Ambulant nujne medi-
cinske pomoči (NMP) pa je 
več, pacienti prihajajo v de-
žurne lekarne tudi iz okoliš-
kih krajev. Kot je poudarila 
direktorica Gorenjskih le-
karn Romana Rakovec, gre 
za 24-urno dosegljivost nuj-
nih zdravil, kar se izvaja pod 
posebnimi pogoji, ki jih de-
finira zakonodaja. »V času 

dežurne službe je treba iz-
dajati zdravila, ki so bila tis-
ti dan predpisana na recep-
te in so označena kot nujna. 
Po domače to pomeni izda-
jo zdravil na recepte iz dežu-
rnih ambulant. Izdaja pa se 
vrši pri dežurnem okencu v 
sicer zaprti lekarni.«

Še najbolj je obremenje-
na dežurna lekarna v Kra-
nju. »V lekarnah se zelo tru-
dimo izvajati vse, kar je naša 
naloga. Predvsem se trudi-
mo zadostiti potrebam paci-
entov in tudi v dežurni služ-
bi se trudimo pomagati pri 
reševanju vseh nujnih situa-
cij. Kot nujno si pri nas raz-
lagamo še kaj drugega, kot le 
izdajo zdravil, predpisanih 
v ambulantah NMP, pred-
vsem so to analgetiki za aku-
tne težave, obvezilni in sani-
tetni material ... Nikakor pa 
se ne moremo v tem času 
ukvarjati s prodajo nenuj-
nih zadev ali z izdajo zdra-
vil, za katera imajo pacienti 
recepte že dalj časa, pa mis-
lijo, da med rednim odpiral-
nim časom nimajo časa za 
obisk lekarne. To predvsem 

ne bi bilo pošteno do vseh, ki 
so zdravstveno prizadeti in 
zdravila nujno potrebujejo 
takrat, pa morajo nanje čaka-
ti v vrsti, ker nekateri kupu-
jejo kozmetiko, prehranska 
dopolnila  ...« Kot dodaja, 
mora farmacevt v času dežu-
rne službe občasno zdravila 
tudi magistralno pripraviti, 
zato situacija, da nikogar ni 
na dežurnem okencu, še ne 
pomeni, da takrat ne dela.

Rakovčeva apelira na vse, 
da nenujne nakupe presta-
vijo v redni odpiralni čas. 
»Tudi ob sobotah popoldan 

imamo redno odprti dve 
naši lekarni, to sta Qlandia v 
Kranju in Lescah. Poleg njih 
sta ob sobotah popoldan na 
Gorenjskem dve lekarni de-
žurni, to sta Kranj na Bleiwe-
isovi 8 in Zlatorog na Bledu. 
Izdaja v dežurnih lekarnah 
pa je omejena in poteka pri 
dežurnem okencu.« Tudi v 
lekarniški dejavnosti se sre-
čujejo s pomanjkanjem ka-
dra. »Pomanjkanje zaposle-
nih pomeni povečane obre-
menitve tistih, ki delajo, to 
pa vodi k nezadovoljstvu in 
večji fluktuaciji.«

»Dežurne lekarne naj ostanejo mesto za prevzem nujnih zdravil. S tem bomo vsi kar največ prispevali 

k racionalnim rešitvam zdravstvenih težav vseh, ki jih v tem času potrebujejo, hkrati pa bomo 

razbremenili dežurne farmacevte,« poziva direktorica Gorenjskih lekarn Romana Rakovec.

Suzana P. Kovačič

V dežurno lekarno le, kadar je nujno

V bogatem glasbenem programu je občinstvo navdušil 

družinski trio Šimbera; hči Katarina, pevka in flavtistka, je 

tudi uporabnica VDC na Jesenicah. / Foto: Gorazd Kavčič

S slovesnostjo v radovljiški Linhartovi dvorani so včeraj počastili sedemdesetletnico delovanja Centra za usposabljanje, delo in varstvo Radovljica, ki je ob 

ustanovitvi deloval kot Vzgojni zavod Kamna Gorica in nato kot Dom Matevža Langusa v Radovljici.

Sedemdeset let skrbi, pomoči in spodbude

Jesenice – Svet zavoda Splo-
šne bolnišnice Jesenice je v 
torek razrešil Marka Topla-
ka z mesta direktorja Splo-
šne bolnišnice Jesenice. 
Sklep o razrešitvi mora po-
trditi še vlada. Kot je znano, 
je Toplak konec oktobra po-
dal odstopno izjavo, za to se 

je odločil iz osebnih razlo-
gov. Bolnišnico je vodil sla-
bi dve leti.

Svet zavoda je za vršilko 
dolžnosti direktorice imeno-
val kirurginjo Petro Rupar, ki 
bo bolnišnico vodila do ime-
novanja novega direktorja 
oziroma največ eno leto. Ru-
parjeva je bila doslej vodja ki-
rurške službe v bolnišnici.

Za vršilko dolžnosti direktorice Splošne bolnišnice 

Jesenice je bila po odstopu direktorja Marka 

Toplaka imenovana kirurginja Petra Rupar.

Bolnišnico bo začasno 
vodila Petra Rupar

Urška Peternel

Petra Rupar bo kot vršilka dolžnosti direktorice jeseniško 

bolnišnico vodila največ leto dni. / Foto: Urška Peternel (arhiv)

»Nikakor pa se ne 

moremo v tem času 

ukvarjati s prodajo 

nenujnih zadev ali z 

izdajo zdravil, za katera 

imajo pacienti recepte že 

dalj časa, pa mislijo, da 

med rednim odpiralnim 

časom nimajo časa za 

obisk lekarne.«

Dežurna lekarna v Kranju / Foto: Gorazd Kavčič



11Gorenjski glas
petek, 2. decembra 2022 info@g-glas.si

Bled – Na Bledu bodo letos 
– podobno kot so popestri-
li poletno dogajanje – moč-
no obogatili tudi zimski pro-
gram. Zimsko pravljico so 
letos zasnovali tematsko in 

k sodelovanju povabili toč-
no določene glasbene skupi-
ne in društva.

Kot je na novinarski kon-
ferenci pred tradicionalno 
Zimsko pravljico povedala v. 
d. direktorice Turizma Bled 
Romana Purkart, so poleg 

tega k sodelovanju tokrat po-
vabili tudi lokalna društva in 
skupine, ki se bodo prav tako 
predstavili na velikem odru. 
Letos pa bodo po več letih 
premora v nekoliko drugač-
ni obliki ponovno obudili 
tudi Krog prijateljstva, ki so 

mu nadeli novo ime Pot pri-
jateljstva in bo potekal v pe-
tek, 30. decembra.

Bled bodo v prazničnem 
decembru obiskali tudi vsi 
trije dobri možje, 31. decem-
bra pa bodo pripravili dve 
silvestrovanji, najprej za ot-

roke in zvečer za vse druge. 
Purkartova je ob tem še do-
dala, da tudi letos ne bo og-
njemeta, bo pa laserski šov s 
projekcijo na grajsko skalo. 
Na božič bodo tradicionalno 
uprizorili Legendo o potop-
ljenem zvonu, ki so jo letos 
prvič pripravili tudi v poletni 
izvedbi.

Pri pripravi je kot zu-
nanji sodelavec pomagal 

strokovnjak za organizacijo 
dogodkov Jure Sodja, ki je 
pojasnil, da bo glasbeni pro-
gram potekal šest koncev te-
dna. Ob petkih bodo poteka-
li koncerti slovenske glasbe, 
ob sobotah bodo večinoma 
nastopale skupine, ki pre-
igravajo glasbo tujih glasbe-
nih legend, nedelja pa je iz-
brana za narodno-zabavno 
glasbo.

Kot je še pojasnila Pur-
kartova, je Zimska pravljica 
z vsemi prireditvami precej 
draga in stane namreč več 
kot sto tisoč evrov, a kljub 
temu jo bodo letos za en te-
den podaljšali, in sicer vse 

do do 8. januarja. S tem bodo 
praznični utrip na promena-
di ponudili tudi obiskoval-
cem biatlonskih tekem, ki 
bodo na Pokljuki potekale v 
začetku januarja.

Na Bledu bodo v zim-
ski sezoni ob koncih tedna, 
med prazniki in počitnica-
mi ponujali brezplačne av-
tobusne prevoze na Poklju-
ko, obenem se dogovarjajo, 
da bi hotelskim gostom po-
nudili prevoz na klic na oko-
liška smučišča. Na voljo bo 
tudi zimska kartica gosta, 
ki med drugim z različnimi 
ugodnostmi spodbuja daljše 
bivanje na Bledu.

Zimska pravljica bo zaživela danes, 2. decembra, ko bodo na Bledu prižgali lučke, in bo 

trajala vse do 8. januarja. / Foto: Tina Dokl

Rateče – V Nordijskem cen-
tru (NC) Planica so šokira-
ni nad objestnostjo posame-
znikov, ki so si v preteklem 
koncu tedna dovolili vožnjo 
z avtomobilom na tekaških 
progah in tekaškem stadi-
onu NC Planica. Posnetek 
so objavili na Facebooku, 
ob njem pa zapisali: »Na po-
snetkih je vidno uničevanje 
tekaških prog, ki so bile pred 

kratkim ravno pripravlje-
ne za novo tekaško sezono. 
Predvsem pa je bila povzro-
čena materialna škoda na 
stadionu, ki je prekrit z ume-
tno travo. Mladeniči se oči-
tno niso zavedali, da uničuje-
jo večmesečno delo priprav, 
povzročajo veliko material-
no škodo in predvsem ogro-
žajo športnike, ki so bili rav-
no v tem času na treningu.« 
Kot so še poudarili v NC Pla-
nica, je varnost tekačev na 

smučeh najpomembnej-
ša in tovrstnega početja ne 
bodo tolerirali. »Proti storil-
cem bomo zaradi povzroča-
nja splošne nevarnosti vloži-
li kazensko ovadbo in odško-
dninsko tožbo za povzroče-
no materialno škodo.«

Na Policijski upravi (PU) 
Kranj so potrdili, da so bili 
obveščeni o dogodkih. »V 
povezavi s tem zbiramo ob-
vestila in preverjamo obstoj 
morebitnih kaznivih rav-
nanj. V primeru zaznanih 
elementov kaznivih dejanj 
bo o tem obveščeno pristoj-
no državno tožilstvo oziro-
ma bodo izvedeni ustrezni 
postopki o prekršku,« je po-
vedal Roland Brajič, pred-
stavnik za odnose z jav-
nostmi na PU Kranj.

Suzana P. Kovačič

Maša Likosar

Na Bledu si dobro zasedenost namestitvenih kapacitet obetajo tudi v zimskem času, ko bodo v sklopu 

tradicionalne Zimske pravljice pripravili bogat glasbeni, kulinarični in sejemski program.

Obogatili zimski program

Z avtomobili kar 
po tekaški progi Na podlagi 50. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-

1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. 
US, 14/15 – ZUUJFO, 61/17 – ZUreP-2 in 199/21 – ZUreP-3) v povezavi z 273. členom Zakona o 
urejanju prostora – ZureP-2 (Ur. l. RS št. 61/2017), 298. členom Zakona o urejanju prostora ZUreP-3 
(Uradni list RS, št. 199/21) in 30. člena Statuta Občine Bled (Uradni list RS, št. 67/09 - UPB, 87/12) 
župan Občine Bled objavlja

JAVNO NAZNANILO 
o javni razgrnitvi in javni obravnavi četrtih sprememb in  

dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Bled

1. člen
Javno se razgrne dopolnjen osnutek Odloka o četrtih spremembah in dopolnitvah občinskega 
prostorskega načrta Občine Bled (v nadaljevanju SD4 OPN).

2. člen
SD4 OPN se nanaša na posodobitev določil strateškega dela, ki so v pretežni meri redakcijske 
narave, za spremembe izvedbenega dela, ki se nanašajo na jasnejše definiranje določil, ter za 
dopolnitve in spremembe nekaterih izvedbenih določil.

3. člen
SD4 OPN bo javno razgrnjen v avli Občine Bled, Cesta svobode 13, 4260 Bled, v poslovnem času 
Občine in na spletni strani Občine na spletnem naslovu: www.e-bled.si.

4. člen
Javna razgrnitev bo potekala od ponedeljka, 19. 12 2022, do vključno petka, 17. 02. 2023. V času 
javne razgrnitve bo potekala javna obravnava SD4 OPN in sicer v sredo 01. 02. 2023 ob 16:00 v 

Festivalni dvorani, Cesta svobode 11, 4260 Bled. 

5. člen
V času javne razgrnitve ima javnost pravico dajati pripombe in predloge na SD4 OPN, ki se lahko:
- pošljejo na elektronski naslov obcina@bled.si z navedbo v Zadevi: »Pripombe SD4 OPN«,
-  pošljejo na naslov Občina Bled, Cesta svobode 13, 4260 Bled s pripisom »Pripombe SD4 OPN«,
-  dajo pisno kot zapis v knjigo pripomb in predlogov na kraju javne razgrnitve, ter
- pisno ali ustno na zapisnik na javni obravnavi.

Obravnavane bodo le podpisane in s polnim naslovom opremljene pripombe in predlogi.  
Rok za oddajo pripomb k razmejenemu gradivu poteče zadnji dan razgrnitve: 17. 2. 2023.

6. člen
Javno naznanilo se objavi v  Blejskih novicah, Gorenjskem Glasu in na spletni strani Občine Bled.

7. člen
Občina Bled bo do podanih pripomb in predlogov javnosti zavzela stališča in jih javno objavila na 
spletni strani Občine, na spletnem naslovu: www.e-bled.si .

Štev.: 3505-0005/2015-751
Datum: 25.11.2022 Župan Občine Bled
 Janez Fajfar

OBČINA BLED

Radovljica – Združenje borcev za vrednote NOB Radovljica 

vabi na spominsko slovesnost ob 79. obletnici boja III. bata-

ljona Prešernove brigade na Pokljuki. Slovesnost bo v soboto, 

3. decembra, ob 11. uri pri spomeniku na Goreljku. Slavnostni 

govornik bo Boštjan Poklukar, nekdanji minister za notranje 

zadeve.

Jutri spominska slovesnost na Goreljku

Tržič – Društvo plesalk v tretjem življenjskem obdobju Tržič 

z umetniško vodjo dr. Metko Knific Zaletelj vabi na koncert 

Poznate vse obrti, ki so nekdaj obstajale v Tržiču?, ki bo v 

Kulturnem centru Tržič v nedeljo, 4. decembra, ob 16. uri.

Poznate vse obrti, ki so nekdaj obstajale v Tržiču?

Na novinarski konferenci pred začetkom Zimske pravljice 

so praznično dogajanje na Bledu predstavili zunanja 

izvajalca Jure Sodja in Nika Pogačar ter v. d. direktorice 

Turizma Bled Romana Purkart (na sredini). / Foto: Tina Dokl
Na Bledu bodo v zimski 

sezoni ob koncih 

tedna, med prazniki in 

počitnicami ponujali 

brezplačne avtobusne 

prevoze na Pokljuko.

Jesenice – Medobčinski in-

špektorat občin Jesenice, 

Gorje, Kranjska Gora in Ži-

rovnica bo pred mednaro-

dnim dnevom invalidom, ki 

ga zaznamujemo 3. decem-

bra, še bolj poostreno nad-

ziral neupravičeno parkiranje 

na mestih, rezerviranih za in-

valide. Kot so sporočili, bodo 

redarji preverjali tudi ustre-

zno označbo teh mest, v pri-

meru ugotovljenih pomanj-

kljivosti pa o njih obvestili 

upravljavce. Namen nadzora 

je ozaveščanje družbe o od-

govornosti, ki jo nosi kršitelj, 

ko svoje vozilo neupravičeno 

parkira na mesto za invalide.

Nadzor parkiranja na 

mestih za invalide

Jesenice – Potem ko so Jeseničane prejšnjo zimo razburile vi-

soke cene daljinskega ogrevanja, je Občina Jesenice pripravila 

nov lokalni energetski koncept. To je bila tudi ena od zahtev 

zbora občanov. Dokument, ki predvideva precejšnjo nado-

mestitev fosilnih goriv z obnovljivimi viri ali odvečno toploto, 

je zdaj v javni obravnavi, ki je podaljšana do 14. decembra.

Lokalni energetski koncept na Jesenicah
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V šoli imajo sodobno 
pametno razsvetljavo
Najsodobnejša pametna razsvetljava bo izboljšala osvetlitev prostorov na šoli. Z avtomatskim 

prilagajanjem jakosti svetlobe bo zagotovila tudi precejšnje prihranke električne energije. Ob tem so 

uredili učinkovito prezračevanje štirih prostorov v prvem nadstropju.

Predoslje – Osnovna šola 
Predoslje je trenutno prva 
šola v Sloveniji s tako so-
dobno tehnologijo, z napre-
dnim Signify – Philipsovim 
sistemom povezane razsvet-
ljave, so povedali na torko-

vi novinarski konferenci. 
Nova LED svetila so najviš-
jega energijskega razreda 
in bodo bistveno izboljšala 
osvetlitev prostorov na šoli, 
obenem pa precej zmanjša-
la porabo električne energije 

in s tem tudi stroške. Sveti-
la samodejno uravnavajo ja-
kost svetlobe glede na dnev-
no svetlobo in razmere v pro-
storu s senzorji gibanja, lah-
ko se upravljajo na dalja-
vo. Kako vse skupaj deluje, 
je prisotnim tudi prikazal 
informatik na šoli Boštjan 
Orehar. Vsaka luč brezžič-
no sporoča podatke o jako-
sti svetlobe, porabi, razme-
rah v prostoru, vsi ti podatki 
pa se stekajo v digitalno plat-
formo, kar omogoča 24-urni 
vpogled in analizo podatkov.

»Naša svetila so letos do-
segla visoko starost petde-
set let, prav toliko, kot bo 

prihodnje leto stara naša 
šola, in res so bila potreb-
na zamenjave. V menja-
vo starih žarnic smo vsako 
leto vložili veliko denarja, pa 
kljub temu nismo zagotovi-
li po pravilnikih ustreznih 
svetilnosti, učenci in učitelji 
so tožili o slabi osvetljenosti 
… Večkrat rečem, da je naša 
šola sicer najmanjša v Kra-
nju, ampak najtoplejša, zdaj 
bom dodala še najsvetlejša 
in najpametnejša,« se nove 
pridobitve OŠ Predoslje ve-
seli ravnateljica Janja Sršen.

Investicija sicer z vključe-
nimi slikopleskarskimi deli 
znaša dobrih dvesto tisoč 

evrov, računajo pa, da se bo 
povrnila v sedmih letih. Po-
raba bo namreč kar trikrat 
manjša; namesto doseda-
njih 2.500 evrov bo šola za 
stroške po novem odštela 
700 evrov mesečno po prete-
klih cenah, v primeru pove-
čanih cen električne energi-
je v prihodnje pa se bo inve-
sticija povrnila še prej. Šola 
je dobila tudi nov prezrače-
valni sistem v prvem nad-
stropju, kjer je bilo delo v to-
plejših mesecih nevzdržno. 
Okoli 16.000 evrov vredno 
investicijo je Mestna občina 
Kranj izvedla v sklopu parti-
cipativnega proračuna.

Klara Mrak

Informatik na OŠ Predoslje Boštjan Orehar / Foto: Primož Pičulin

Kranj – »V preteklem šol-
skem letu so dijaki prvič po 
dveh letih celotno šolsko leto 
preživeli v šoli in spomin na 
obdobje zaprtih šol je bil še 
kako živ. Zato smo pri li-
kovnem snovanju obravna-
vali temi, ki sta nas najbolj 
vznemirjali: tišino in iska-
nje izgubljenega časa,« je 
razložila njihova mentori-
ca Anita Omejec. Za ustvar-
janje so si tokrat izbrali teh-
niko kolaža, ki jim je po be-
sedah Anite Omejec omo-
gočala večplastno izraža-
nje in ustvarjalen odziv na 

dogodke v času, ki je prav-
kar minil.

Presenetilo jo je, da so ti-
šino dijaki dojemali drugače 
kot profesorji, ki jim ta bese-
da prikliče spomin na tišino, 
ki je rezala po praznih hodni-
kih šol in zevala s črnih za-
slonov med predavanji na 
daljavo. »Številni mladi pa so 
jo povezovali z ugodjem, po-
mislili so na trenutke miru 
in sprostitve ter časa zase.« 
Na kolažih so tišino povezo-
vali z naravo, zvezdnatim ne-
bom, čeprav se vmes najdejo 
tudi ikone prečrtanih zvoč-
nikov, pa zaprta usta in po-
dobno. Obenem pa so skozi 

pogovore o zaprtju šol ugo-
tavljali, da imajo dijaki obču-
tek, da so v tem času ogrom-
no zamudili. Temu je bila 
namenjena druga tema: is-
kanje izgubljenega časa. »To 
se na slikah odraža bolj ne-
gativno, saj jih je to obdob-
je pustilo malce zaskrblje-
ne, nevedne, kaj se je sploh 
dogajalo, skrbi jih, kako bo 
v prihodnosti,« je razloži-
la Anita Omejec. Na eni od 
slik je recimo to ponazorje-
no s figurami na šahovnici, 
s katerimi so želeli povedati, 
da so se znašli v pat poziciji. 
Nastali kolaži so zelo razno-
liki in barviti, čeprav se vmes 

najdejo tudi precej temač-
ni, je še dejala Anita Ome-
jec. »Res so odsev časa, ki ga 
živimo oziroma smo ga žive-
li, in mladih, ki so se znašli v 
neki neznani situaciji: šolali 
so se od doma, niso se sme-
li družiti s prijatelji, kar se 
še ni zgodilo.« Zato je vese-
la komentarja kolega Mihae-
la Šorlija, ki je koledar lekto-
riral, da koledar ne diha ko-
rone, ampak tišino in čas.

Iz množice 240 del so za 
koledar izbrali take, ki so 
bili likovno najprepričljivej-
ši ter hkrati vsebinsko zani-
mivi in povedni. »Čeprav se 
danes tegobe epidemične 

dobe zdijo izpete, je prav, da 
opozorimo na sledi, ki jih je 
pustila v življenjih mladih.« 
Melita Brvar, ena od ustvar-
jalk tokratnega koledarja, je 
ob tem poudarila, da obdob-
je izoliranosti od drugih ni 
bilo nujno slabo, saj so tako 
imeli čas za razmislek o sebi, 

življenju in o tem, kaj jih 
navdihuje. »Vse to smo lah-
ko prenesli na papir in ti iz-
delki bodo ostali kot spomin 
na to, kaj smo prestali in kaj 
smo se iz tega naučili. Z vsa-
kim odtrganim listom s ko-
ledarja pa se vse bolj odda-
ljujemo od teh težkih dni.«

Izšel je nov koledar Gimnazije Kranj za prihajajoče leto, ki so ga tokrat naslovili Po sledeh tišine in 

izgubljenega časa. Ustvarili so ga lanski dijaki prvih letnikov pri likovnem snovanju.

Kranj, Žirovnica – V mestni 
občini Kranj (MOK) jutri, 
3. decembra, na dan rojstva 
pesnika Franceta Prešer-
na, praznujejo občinski pra-
znik. Ob tej priložnosti bodo 
danes zvečer na slavnostni 
akademiji v Prešernovem 
gledališču podelili letošnja 
občinska priznanja in na-
grade. Naziv častni občan 
MOK bo prejel prof. Matevž 
Fabijan, nagrado MOK Zo-
ran Smiljanić, listine o pri-
znanju Jože Frelih, Jože Be-
nedik in Fani Bevk, veliko 
plaketo MOK Mešani pev-
ski zbor DPD Svoboda Stra-
žišče, veliko Prešernovo pla-
keto Simon Krejan, plake-
to MOK Atletski klub Ul-
tramaraton Slovenije – Kle-
men Boštar in Maja Rigač, 

Prešernovi plaketi pa Dru-
štvo rojakov iz Plava in Gu-
sinja Izvor ter Kulturno dru-
štvo Qulenium.

V Žirovnici dve plaketi

Občinski praznik na ta dan 
praznujejo tudi v občini Ži-
rovnica, kjer bodo osrednjo 
občinsko proslavo s slav-
nostno sejo in podelitvijo ob-
činskih priznanj pripravi-
li, jutri, 3. decembra, ob 19. 
uri v Dvorani pod Stolom pri 
Osnovni šoli Žirovnica. Le-
tos bodo podelili le dve plake-
ti Občine Žirovnica, prejela 
jo bosta nekdanji smučarski 
skakalec Toni Justin z Brega 
in Brigita Mrak iz Zabrezni-
ce, aktivna članica Društva 
prijateljev mladine Žirovni-
ca. Kulturni program prosla-
ve bosta oblikovala Gledali-
šče Toneta Čufarja Jesenice 
in Monika Avsenik.

Občini praznujeta na dan 
Prešernovega rojstva
Simon Šubic,  
Maša Likosar

Mateja Rant

Del ustvarjalcev letošnjega gimnazijskega koledarja  
/ Foto: Gorazd Kavčič

Kolaži kot odsev koronskega časa

Ravnateljica OŠ Predoslje 
Janja Sršen / Foto: Primož Pičulin

Svetila samodejno 

uravnavajo jakost 

svetlobe glede na dnevno 

svetlobo in razmere 

v prostoru s senzorji 

gibanja, lahko se 

upravljajo na daljavo.

Kranj, Besnica – V kranjski občini so mrežo okoli petdeset 

avtomatskih eksternih defibrilatorjev (AED) pred kratkim do-

polnili z dvema novima, ki so ju namestili v Letnem gledališču 

Khislstein in pri gasilskem domu v Besnici. V Mestni občini 

Kranj, ki je leta 2020 pridobila certifikat Srcu prijazna občina, 

si sicer prizadevajo za čim širšo 24-urno dostopnost naprav 

AED, ki omogočajo takojšnje oživljanje ljudi z zastojem srca. 

Nove kupujejo v skladu z načrtom, ki ga sprejemajo na Gasil-

skem poveljstvu Mestne občine Kranj, pri čemer je izhodišče 

Civilne zaščite, da z AED najprej opremijo oddaljene okraje. 

Na Mestni občini Kranj (MOK) ob tem poudarjajo, da z zna-

njem postopkov oživljanja in pravilno uporabo defibrilatorja 

občutno povečamo možnosti preživetja posameznikov ob 

zastoju srca. Pri tem je lahko v pomoč tudi mobilna aplika-

cija iHELP, s pomočjo katere lahko občani hitreje sprožijo 

klic na pomoč. Prejmejo ga drugi uporabniki, ki so od njega 

oddaljeni do pol kilometra, reševalci in nujni stiki iz uporab-

nikovega imenika. Aplikacija prikazuje tudi ažurirano mrežo 

defibrilatorjev, vsebine prve pomoči (kako postopati v primeru 

krvavitev, zlomov, zastrupitev), lokacije zdravstvenih domov 

in bolnišnic, slike in besedila temeljnih postopkov oživljanja 

z zgodnjim prepoznavanjem stanj.

Nova defibrilatorja v Kranju
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Konec novembra in v decembru v Škofji Loki poteka vrsta zanimivih dogodkov, veliko pa je tudi takšnih, s katerimi skušajo  

različni organizatorji poskrbeti za tiste, ki so potrebni pomoči.

Škofja Loka – Danes se s pri-
žigom prazničnih luči ob 
17. uri po dveh letih v Škofji 
Loki začenja festival Loka v 
snegu. Ta bo postregel s šte-
vilnimi dogodki, veliko vese-
lja pa prinaša tudi odprtje dr-
sališča na Trgu pod gradom, 
ki bo danes ob 18. uri.

V dneh do konca decem-
bra se bo zvrstila vrsta kon-
certov, delavnic in kultur-
nih prireditev, seveda pa ne 
bosta manjkala niti Miklavž 
in dedek Mraz. Prvi od de-
cembrskih dobrih mož bo 
otroke razveselil že ta pone-
deljek, ko bo na Mestnem 
trgu miklavževanje. Zače-
lo se bo ob 17. uri pri Ma-
rijinem znamenju. Otroci 
in straši ga bodo Miklavža 
pričakali skupaj z mladimi 
pevci in igralci Prosvetnega 
društva Sotočje, prisluhni-
li pa bodo lahko tudi njego-
vemu sporočilu, da je dobro-
to treba deliti. Manjkali ne 
bodo niti parkeljni, ki bodo 

prišli pogledat, ali koga ni 
na seznamu pridnih otrok, 
in angeli, ki bodo vse sku-
paj povabili na Loški oder na 
ogled igre o Miklavževem 
angelčku Dobrinčku. Dogo-
dek bo potekal tudi v slabem 

vremenu, vstop pa bo prost.
Za dobro voljo in soli-

darnost te dni skrbijo tudi 
na loških osnovnih šolah 
in vrtcih, kjer pripravljajo 
Miklavževe sejme in dobro-
delne koncerte, zbran denar 

pa je namenjen za šolske 
sklade in pomoč učencem, 
ki sicer ne bi mogli na doda-
tne dejavnosti, šole v naravi 
in ekskurzije.

Društvo tabornikov Rod 
svobodnega Kamnitnika 

Škofja Loka in Klub škofje-
loških študentov prav te dni 
v sodelovanju s škofjeloš-
kim območnim združenjem 
Rdečega križa Slovenije or-
ganizirata dobrodelno pro-
stovoljsko akcijo zbiranja 
prazničnih daril za ljudi iz 
socialno manj spodbudnih 
okolij v Občini Škofja Loka 
in njeni okolici, ki so jo po-
imenovali Škrat za en dan.

Škofja Loka peče tudi 
piškote. Akcija poteka na 
FB-strani Ženske iz Škofje 
Loke in okolice, z zbrani-
mi darili pa bodo razveseli-
li Center slepih, slabovidnih 
in starejših in Delovni dnev-
ni center.

Rotary club Škofja Loka 
je za dobrodelnost poskr-
bel minulo soboto na Lo-
škem umetniškem festiva-
lu, kjer so imeli svojo stojni-
co, naslednji četrtek pa v So-
kolskem domu v Škofji Loki 
pripravljajo dobrodelni kon-
cert, na katerem bosta nasto-
pila Manca Izmajlova in Be-
njamin Izmajlov.

Vilma Stanovnik

Miklavžev sejem in dobrodelni koncert so pripravili tudi na Osnovni šoli Ivana Groharja in 
za šolski sklad zbrali kar 5400 evrov. / Foto: Tina Dokl

Škofja Loka je tudi radodarna

Kranjska Iskrica - sodobno bivalno okolje
V podjetju Emeco nepremičnine d.o.o. smo, v sodelovanju z Mestno občino Kranj in njenim županom Matjažem Rakovcem, 

na območju nekdanje mlekarske šole ob Delavskem mostu razvili bodočo sosesko Kranjska Iskrica. Soseska bo nudila različ-

ne segmente udobja za vse generacije: lepa, svetla stanovanja, izdelana po sodobnih smernicah razvoja, navdihujoče umi-

rjeno in zeleno okolje z bogato paleto priložnosti in obilo možnosti za rekreacijo in sprostitev. Bližnji nakupovalni centri in 

obilo zabave tako v okoliški naravi kot  v bližnjih kinodvoranah, gledališču in bowling centru, bodo še dodatno dvignili vred-

nost in ugodje bivanja v Kranjski Iskrici. Trdno smo prepričani, da bo novozgrajena soseska, ki bo obsegala 263 stanovanj in 

živilsko trgovino zgrajenih v prvi fazi in 127 stanovanj zgrajenih v drugi fazi, dobrodošla popestritev mesta Kranj in njegovih 

prebivalcev. Za dodatne informacije vas prijazno vabimo na ogled spletne strani soseske: www.kranjska-iskrica.si.

EMECO NEPREMIČNINE d. o. o, Savska loka 4, 4000 KRANJ

Škofja Loka – V sodelova-

nju Zavoda za letovanje in 

rekreacijo otrok (ZLRO) ter 

Društva prijateljev mladi-

ne Škofja Loka so letos kar 

691 otrokom in mladim z 

Gorenjske omogočili leto-

vanje v počitniških domovih 

v Zgornjih Gorjah, Piranu, 

Umagu, Savudriji in Pore-

ču, z zadovoljstvo ugotavlja 

strokovna sodelavka ZLRO 

Tjaša Sušin. »Otroci na le-

tovanju doživijo nepozabne 

dni in ustvarijo ogromno le-

pih trenutkov. Skozi pester 

program spoznavajo sebe, 

krepijo socialne veščine in 

spletajo prijateljske vezi, 

razvijajo svoje talente, krepi-

jo gibalne sposobnosti, skrbi-

jo za duševno zdravje ter na 

zabaven način kakovostno 

preživljajo prosti čas,« je 

razložila. Pri izvedbi letovanj 

sodelujejo prostovoljci Kluba 

vzgojiteljev ZLRO, ki se med 

letom na to vlogo pripravljajo 

na izobraževanjih in delovnih 

srečanjih. Letos so sodelovali 

pri izvedbi 35 različnih leto-

vanj, vsakega se je udeležilo 

od 40 do 200 otrok in mla-

dih. Zato vabijo mlade, ki so 

že polnoletni, da »postanejo 

del te čudovite zgodbe« in se 

jim pridružijo v Klubu vzgoji-

teljev ZLRO.

Na letovanjih skoraj 
sedemsto otrok
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Nakelski svetniki na 
ustanovni seji
V Naklem so na sredini konstitutivni seji občinskega sveta potrdili mandate novoizvoljenih občinskih 

svetnikov 2022–2026 in mandat župana Ivana Megliča, ki je občino vodil že pretekla štiri leta.

Naklo – Ustanovno sejo na-
kelskega občinskega sveta 
je do slovesne izjave župana 
vodil najstarejši svetnik Vin-
ko Orehar, ki je najprej vsem 
svetnikom in županu česti-
tal za izvolitev. Sledilo je po-
ročilo Občinske volilne ko-
misije o izidu volitev v svet in 
volitev župana. Komisija ni 
ugotovila nobenih posebno-
sti, napak v postopkih niti ni 
bilo pritožb na njihovo delo.

Izvoljeni v petnajstčlanski 
občinski svet

V občinskem svetu je pet 
mandatov prejela Slovenska 
ljudska stranka, svetniki so 
Ivan Meglič, Katja Bevk, Pri-
mož Povše, Boris Logonder 
in Renata Košir. Ker je bil 
Ivan Meglič izvoljen za žu-
pana, bo stekel postopek za 
nadomestnega svetnika.

Tri mandate je prejela li-
sta Za moj kraj, svetniki 
so Jure Renko, Nataša Za-

letelj in Primož Pogačnik. 
Tri mandate ima tudi Gi-
banje Svoboda, svetniki 

so Zdravko Cankar, Hele-
na Krampl Nikač in Aleš 
Krumpestar. Dva mandata 
je prejela Nova Slovenija – 
Krščanski demokrati, sve-
tnika sta Peter Celar in Mi-
lan Debeljak. Po en mandat 

je prejela Slovenska demo-
kratska stranka, svetnik je 
Marko Mravlja, in pa lista 

Draga Goričana za razvoj 
občine Naklo s svetnikom 
Vinkom Oreharjem.

Zaprisega in zahvala

Župan Ivan Meglič, ki to 
funkcijo opravlja poklicno, 
se je v svojem prvem nago-
voru novega mandata zah-
valil za zaupanje, vsem tudi 
iskreno čestital za izvolitev v 
novi občinski svet. »Prepri-
čan sem, da bomo v manda-
tu, ki je pred nami, uspeš-
no sodelovali, tako kot smo 
v prejšnjem. Moja želja je, 
da bi bili vsi, ki smo v tem 

svetu, vključeni v delovanje 
naše občine. Računam na 
vašo strokovnost, vaše kom-
petence, da bomo lahko sku-
paj našo občino tudi v pri-
hodnje razvijali tako dobro, 
kot smo jo do sedaj.«

Potrdili so tudi člane Ko-
misije za mandatna vpra-
šanja, volitve in imenova-
nja Katjo Bevk, Jureta Ren-
ka in Zdravka Cankarja. Na-
slednja seja občinskega sve-
ta bo predvidoma 14. de-
cembra, ko bodo obravnava-
li predlog občinskega prora-
čuna za prihodnje leto.

Suzana P. Kovačič

Izvoljeni občinski svetniki in župan Ivan Meglič / Foto: Tina Dokl

Suhadole – Kot smo že po-
ročali, je Občina Komen-
da pred nedavnim pridobila 
okoljevarstveno dovoljenje, 
ki določa zaprtje odlagališča 

inertnih odpadkov v Suha-
dolah z delnim odvozom s 
parcel zasebnih podjetij in 
prekritjem v delu, ki je v las-
ti občine, ter izvajanje moni-
toringa na občinskem delu 
tudi po zaprtju.

»Sanacija bo zaključena 
februarja, kar pomeni, da bo 
država izpolnila vse zahteve 
iz tožbe Sodišča EU in za-
prla to poglavje,« je ob obi-
sku v Suhadolah v torek po-
vedal minister za okolje in 

prostor Uroš Brežan. Kot je 
znano, se je namreč iztekel 
rok za zaprtje 21 odlagališč 
inertnih odpadkov po drža-
vi. Država je uspela zapre-
ti vse z izjemo suhadolske-
ga, a kot je dejal Brežan, se 
z začetkom del tudi ta saga 
zaključuje.

Tudi župan Stanislav 
Poglajen je bil vesel, da zgod-
ba, ki se je vlekla več let, do-
biva epilog. »Dokazali smo, 
da se da najti skupno reši-
tev, če je za to interes. Zato 
bi se rad zahvalil tudi stran-
skim udeležencem, ki so ra-
zumeli, da je odlagališče tre-
ba sanirati tako ali drugače, 
če želimo, da bodo lastni-
ki zemljišč na tem območju 
lahko izvajali svoje ukrepe,« 
je povedal.

Sanacija bo Občino Ko-
menda stala 715 tisoč evrov 

(brez DDV), dela je podje-
tje Resal pred dnevi tudi že 
začelo. Kot pa je povedala 
direktorica občinske upra-
ve Majda Ravnikar, bo Re-
sal v prihodnjih dneh okre-
pil ekipe, tako da ni bojazni, 
da dela ne bi bila zaključena 
v zahtevanem roku, ki je tri 
mesece od pravnomočnosti 
okoljevarstvenega dovolje-
nja. Prav tako je po njenih 
besedah ni skrbi, da bi prišlo 

do onesnaženja podtalnih 
voda. »Območje bo zaščite-
no, urejeno bo odvodnjava-
nje, tudi po zaprtju odlaga-
lišča pa se bo vršil monito-
ring, tako da je ta skrb od-
več.«

Naslednji korak je po be-
sedah direktorice deblokada 
finančnih sredstev Občine 
Komenda. Kot je potrdil mi-
nister, bodo ta sproščena ta-
koj, ko bodo dela zaključena.

Ob začetku sanacijskih del si je odlagališče inertnih odpadkov v Suhadolah ogledal tudi minister za 

okolje in prostor Uroš Brežan.

Naklo – V nedeljo od 8. do 12. ure vabljeni na druženje in 

prodajno razstavo izdelkov, ki jo v dvorani Gostilnice Kresnik 

v Naklem organizira društvo Klub En korak več. Na ogled 

bo tudi novi Korakov film. Center Korak je edina gorenjska 

ustanova, ki izvaja dolgotrajno rehabilitacijo za osebe s prido-

bljeno možgansko poškodbo, v zaposlitvenem centru Korak 

zaposlujejo osebe z invalidnostjo. V njihovih prizadevanjih se 

jim pridružujejo tudi prostovoljke društva Klub En korak več.

Korakovo druženje in njihovi izdelki v Naklem

Kranj, Mengeš – V teh dneh 
je izšla slikanica Prva Pre-
šernova ljubezen najbolj 
plodovitega slovenskega pi-
satelja Ivana Sivca v sodelo-
vanju s priznanim ilustra-
torjem Juretom Engelsber-
gerjem. Avtorja bosta slika-
nico v pogovoru z Mijo Aleš 
predstavila danes, v petek, 2. 
decembra, ob 15. uri v Ob-
močnem stičišču kulturnih 
društev ZKD Kranj, kjer bo 
na ogled tudi razstava En-
gelsbergerjevih ilustracij.

Slikanica Prva Prešernova 
ljubezen je namenjena ot-
rokom od 5. do 10. leta sta-
rosti kot prvo srečanje z na-
šim največjim pesnikom. V 
njej so na duhovit in hkrati 
preprost način prikazani vsi 
osnovni podatki o Prešer-
novem življenju in delu, od 
Poezij do Sonetnega venca, 
Krsta pri Savici in nastanka 
besedila za Zdravljico. Kot 
pove Ivan Sivec, je poudarek 
v slikanici na Prešernovi prvi 

ljubezni – Mariji Kljun iz 
Gradca – ki se ji je Prešeren 
načrtno odpovedal, saj se je 
zavedal, da bi v primeru, da 
bi sprejel njeno igro, za ved-
no utonil v nemškem svetu. 
»Tako pa se je zavestno pre-
dal – ljubezni do domovi-
ne. Besedilo in ilustracije so 
vpeljane na način, da Zem-
ljo obiščejo vesoljčki, ki od-
krijejo enega najpomemb-
nejših Slovencev nasploh 
Franceta Prešerna in njego-
vo neminljivo delo. Slikani-
co prepletajo Prešernovi naj-
lepši verzi,« je še zapisal Si-
vec.

V soboto, 3. decembra, ob 
19. uri pa Župnija Mengeš 
ob dnevu odprtih vrat slo-
venske kulture vabi v Žu-
pnijski dom v Mengšu, kjer 
bo poleg slikanice Prva Pre-
šernova ljubezen predsta-
vljen še roman o velikem 
Mengšanu Janezu Trdini. 
V pogovoru bodo sodelovali 
pisatelj Ivan Sivec, citrarski 
duet Neli in Karmen Zidar 
Kos in župnik Marko Košir.

Ivan Sivec v Kranju in Mengšu predstavlja novo 

slikanico Prva Prešernova ljubezen.

O prvi Prešernovi 
ljubezni

Igor Kavčič

Aleš Senožetnik

Dela na suhadolskem odlagališču inertnih odpadkov so se začela. / Foto: Aleš Senožetnik

Začetek del v Suhadolah

Na novinarska vprašanja so odgovarjali direktorica 
občinske uprave Majda Ravnikar, župan Stanislav Poglajen 
in minister Uroš Brežan. / Foto: Aleš Senožetnik

»Prepričan sem, da bomo v mandatu, ki je pred nami, 

uspešno sodelovali, tako kot smo v prejšnjem,« je med 

svetnike ponesel župan Ivan Meglič.
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Golo Brdo – Golo Brdo je 
naselje v občini Medvode. 
Pred kratkim so tam odpr-
li gozdno učno pot, ki je de-
ležna velikega zanimanja. 
Je polna presenečenj, po 
njej pa se podate s pomočjo 
knjižice, v kateri ima glavno 

vlogo koconogi čuk Valen-
tin. Koconogi čuk se od na-
vadnega čuka loči po po-
končnejši drži, debelejši gla-
vi in daljšem repu.

Projekt je bil izveden s 
sredstvi participativnega 
proračuna Občine Medvo-
de za leti 2021 in 2022. Pre-
dlagala sta ga Danaja Kek in 

Simon Trampuš, izglasovali 
pa prebivalci krajevne skup-
nosti Golo Brdo - Seničica. 
Avtorica besedila in ilustra-
cij je Danaja Kek, knjižico 
pa je oblikoval Simon Tram-
puš. Oba predlagatelja sta 
bila pri projektu tudi naj-
bolj aktivna. Skupaj sta si za-
mislila vsebine, oblikovala 

knjižico in poučne interak-
tivne table na poti. Pri tem 
so jima pomagali lokalni 
obrtniki, Zavod za gozdove, 
Planinsko društvo Medvode 
in Lovska družina Medvode. 
Knjižica je na voljo v Knji-
žnici Medvode, v TIC Med-
vode in v hišici ob poti. Pot 
so uradno odprli 5. novem-
bra. Poteka po gozdu, kjer 
so doma velike in male živa-
li, ki otroke z veseljem pova-
bijo na obisk. »Pot se začne 
v bližini Slavkovega doma in 
konča 'pri hrastu', zanjo pa 
potrebujemo okrog pol ure. 
Na njej je šest postaj. Prva 
je hišica s knjižico, temati-
ka druge so sledi živali, dru-
ge žuželke, tretje gobe, pti-
ce, drevesa in rastline, četrta 
predstavlja vse o srni, zadnja 
pa o divjem prašiču. Vključi-
li smo živali in rastline, ki so 
na tem območju. Z obiskom 
smo zelo zadovoljni. Pot je 
dobro obiskana, obiskoval-
cem je zelo všeč,« je povedal 
Simon Trampuš.

Poudarja še, da je pot po-
učna, otroci na njej rešujejo 
različne naloge, zbirajo žige 
in lepijo nalepke. Njihova 
vsebina nagovarja k ohranja-
nju narave, varovanju okolja 
in zaščiti živali.

Maja Bertoncelj

Pot večinoma poteka po gozdu. Že na odprtju je bilo zanjo veliko zanimanja. / Foto: Peter Košenina

Tržič – Knjižnica dr. Tone-
ta Pretnarja v Tržiču je pred 
dnevi prvič pripravila knji-
žni sejem v malem za učen-
ce tretjega in četrtega razreda 
osnovnih šol Tržič in Bistri-
ca, ki so se srečali s pisatelji-
co Mojicejo Bonte (prej Pod-
goršek) in ilustratorko, do-
mačinko iz Bistrice pri Trži-
ču Natašo Vertelj. Prav zani-
mivo je bilo prisluhniti, kako 
se zgodba napiše in ilustrira 
in zakaj sta se odločili za ta 

poklica. »Ker verjetno otroci 
kaj dosti ne hodijo na knjižni 
sejem v Ljubljano, smo prišli 
na idejo, da ga zanje organi-
ziramo v Tržiču, da bi začuti-
li ta knjižni utrip,« je poveda-
la Valerija Rant Tišler, sode-
lavka tržiške knjižnice.

Lepe besede in dejanja 
imajo moč

Med zadnjimi deli Moji-
ceje Bonte, mladinske pisa-
teljice, pravljičarke in velike 
ljubiteljice dobrih knjig, sta 
Ekovozikolocikel in Barbara 

Celjska, a tokratni izbor je 
bila slikanica Kako se kotali 
sreča, zgodba, ki otroku po-
kaže, da imajo lepe besede in 

dejanja moč, da se širijo nap-
rej. Spodbuja nas, da smo 
dobri do drugih, saj lahko 
že drobna dejanja nekomu 

polepšajo dan. Otroke so na-
govorile tudi razstavljene 
ilustracije iz te slikanice av-
torice Nataše Vertelj.

«Ilustriram zadnjih dva-
najst let, do zdaj že čez štiride-
set knjig slovenskih avtorjev 
za otroke in mladino. Izdala 
sem tudi tri avtorske slikani-
ce, prva je bila Strelca Angel-
ca, kasneje pa sem si rekla, da 
je bolje, da ilustrator ilustri-
ra, pisatelj pa piše zgodbe. Že 
za samo ilustriranje namreč 
potrebujem ogromno časa,« 
je povedala Vertljeva.

Kako pride do ilustracije

Sodelujoče učence je naj-
bolj zanimalo, kako pride do 
ilustracije, kako si jo izmisli, 
s čim je narisana, koliko časa 
jo dela ... »Pisateljica mi na 
primer pove, da je v zgodbi 
kuža. Ampak potem je tre-
ba določiti, kakšen je videz 
tega kuža, ali je oblečen, rjav 
ali črn, ali je dobre ali slabe 
volje  ...« slikovito oriše ilu-
stratorka. Otroci so imeli ve-
liko vprašanj tudi za pisate-
ljico, povpraševali so jo med 

drugim o njenih najljubših 
knjigah, z njimi je podelila: 
»Pet otrok nas je bilo v dru-
žini, Miklavž, ki nas bo kma-
lu obiskal, pa nam je vedno 
prinesel knjige.«

Dogodek se je nadalje-
val v preddverju kulturnega 
centra s knjižnim sejmom, 
na katerem so si otroci lah-
ko ogledali več kot petde-
set različnih naslovov kvali-
tetnih slikanic in jih po že-
lji tudi kupili za simbolično 
ceno pet evrov.

Avtorica slikanice Kako se kotali sreča je zgodbo »prikotalila« med mlade s pripovedovanjem, ilustratorka pa je besedni svet obogatila z razstavo  

ilustracij. V tržiškem kulturnem centru so imeli pravi knjižni sejem v malem.

Suzana P. Kovačič

Otroci v družbi pisateljice Mojiceje Bonte / Foto: Tina Dokl

Z ilustratorko Natašo Vertelj / Foto: Tina Dokl

Knjižni sejem v malem

Otroci na poti rešujejo različne naloge, zbirajo žige in lepijo 
nalepke. Pripravljavci so v ta namen izdali posebno knjižico. 
/ Foto: Peter Košenina

Gozdna učna pot na Golem Brdu Pustolovščina koconogega čuka Valentina je v prvi vrsti namenjena 

otrokom.

Čuk Valentin vabi na obisk

Knjižni sejem v malem je bil odlično obiskan. / Foto: Tina Dokl

»Pet otrok nas je bilo v 

družini, Miklavž, ki nas 

bo kmalu obiskal, pa 

nam je vedno prinesel 

knjige.«

Pripravili so šest postaj, po katerih obiskovalce vodi 
koconogi čuk Valentin. / Foto: Peter Košenina
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Škofja Loka – Potem ko je 
konec minulega tedna Med-
narodna smučarska in de-
skarska zveza sporočila, da 
sta tekmi v paralelnem ve-
leslalomu in slalomu, ki bi 
morali biti na sporedu ta ko-
nec tedna v italijanskem Li-
vignu, zaradi slabih snež-
nih razmer preloženi, je 
naša reprezentanca ta te-
den odpotovala na nove tre-
ninge v avstrijski Lech. Tudi 
o tem sva se pogovarjala z 
novim strokovnim vodjem 
paralelnih disciplin, 33-le-
tnim Škofjeločanom Jure-
tom Hafnerjem.

Je za tekmovalce, trenerje in 
vodje ekip slabo, ko se urnik 
tekmovanj začne spreminja-
ti že na začetku sezone?

Seveda smo bili prejšnji 
teden že vsi v pričakovanju 
nove sezone in prvih tekem, 
ki naj bi jih bilo v decembru 
skupaj z ekipnimi kar šest. 
Glede na to, da je bilo pole-
ti malo padavin in tudi jese-
ni ni bilo prav veliko mož-
nosti treningov na snegu, pa 
nam teden zamika prav za-
radi novih treningov pride 
kar prav.

Kje ste trenirali poleti in je-
seni?

Ker je naša ekipa manj-
ša in se lahko prilagajamo, 
smo se poleti selili tja, kjer 
so bili boljši pogoji. To so 
bili Kaunertal, Stelvio in 
Hintertux, in moram reči, 
da smo lahko s tem, kar smo 
naredili, kar zadovoljni, saj 

smo priprave res dobro iz-
koristili.

Imate izkušeno ekipo, ste 
imeli že kakšne primerjave 
s konkurenco?

Nekaj primerjav smo 
imeli, saj smo bili na pri-
mer na Stelviu skupaj s Švi-
carji, srečali pa smo se še z 
nekaterimi drugimi ekipa-
mi. Naši reprezentanti Glo-
ria Kotnik, Žan Košir, Rok 
Marguč in Tim Mastnak de-
lajo po individualnih pro-
gramih, imajo tudi svoje 
trenerje. Moja naloga je, da 
jim omogočam čim boljše 
pogoje za delo in jim poma-
gam po svojih močeh. Je pa 

res, da so vsi izkušeni in da 
so si v preteklih letih letvico 
postavili res visoko.

Ste si pred sezono zastavi-
li cilje?

Gotovo je njihov cilj biti 
najboljši na februarskem 
svetovnem prvenstvu v 
Gruziji, seveda pa so po-
membne tudi tekme sve-
tovnega pokala z vrhuncem 
na Rogli. Je pa res, da je po-
membno, da se sezona dob-
ro začne, da sledijo visoke 
uvrstitve in na koncu tudi 
globusi. Glede na to, kar 
lahko vidim trenutno, so 
njihova visoka pričakovanja 
tudi realna.

Skoraj dvajset let ste bili tek-
movalec, zadnja leta ste si 
trenerske izkušnje nabirali 
na Kitajskem. Kaj za vas po-
meni nova naloga v sloven-
ski ekipi?

Zadnja štiri leta sem bil 
na Kitajskem pomočnik Pe-
tra Kotnika. Ko se je začela 
epidemija covida-19, Kitajci 
leto in pol niso šli na nobe-
no tekmo, tako da smo zad-
nji dve leti imeli zgolj sedem 
tekem. Namesto da bi se na 
olimpijske igre kvalificiralo 
osem tekmovalcev, ki bi se 
z lahkoto, so se zgolj trije. 
Ugotovil sem, da nima smis-
la delati v sistemu, kjer tek-
movalcev ne pustijo v Evro-
po. Skoraj prepričan sem, da 
jih tudi letos ne bo na prve 
tekme svetovnega pokala. 
Zase lahko rečem, da sem si 
v teh letih nabral kar nekaj 
izkušenj, in mislim, da mi 
sedanja vloga ustreza. Dob-
ro se počutim.

Vaš še kdaj zamika, da bi šli 
na tekmo kot tekmovalec?

Lani sem šel na Rogli na 
progo po štirih letih, ko so 
me malce sprovocirali. Ni 
bilo slabo, gotovo me še kdaj 
zamika, vendar pa se zave-
dam svoje vloge in ni mi žal, 
da sem se tako odločil.

Sezona za deskarje se bo 
predvidoma začela nasled-
nji konec tedna v nemškem 
Winterbergu?

Ravno danes smo pre-
verjali in naj bi tekma bila. 
Tako bomo naslednji teden 
šli najprej na trening v Ca-
rezzo, nato pa v Winterberg.

Nekdanji tekmovalec Jure Hafner se v novi vlogi dobro 
počuti. / Foto: SloSki

Kranj – V torek zvečer sta bili 
na sporedu drugi polfinalni 
tekmi državnega prvenstva 
v hokeju, zlasti zanimivo pa 
je bilo v Kranju, kjer je Tri-
glav gostil SŽ Olimpijo. Po 
nizkem porazu v Tivoliju, so 
se Kranjčani želeli izkazati 
tudi pred domačimi navija-
či, na koncu pa je z 1 : 3 slavi-
la Olimpija.

»Že z uvrstitvijo v polfina-
le smo dosegli želeni cilj, v 
polfinalu pa nam je naspro-
ti stala favorizirana ekipa 
SŽ Olimpije, ki igra v ligi 
ICE . Zavedali smo se, da je 
nasprotnik močan, za nas 
pa je bila to lepa izkušnja, 
da vidimo, kaj zmoremo in 

koliko mladim še manjka 
do profesionalizma. Dob-
ro smo se upirali v Ljublja-
ni, tudi na domačem igrišču 
pa smo bili zelo samozave-
stni. Žal so bili štirje igralci 
bolni ali poškodovani, kljub 
temu pa so mladi zaigrali 
res dobro, tako da je bila tek-
ma napeta prav do konca in 
je odlična popotnica za na-
daljevanje sezone, ko nas že 
to soboto na domačem ledu 
čaka obračun z Vojvodino,« 
je po tekmi povedal glavni 
trener Gorazd Drinovec.

Manj napeto je bilo v to-
rek v Celju. Potem ko so 
bili železarji na prvem pol-
finalnem obračunu pred 
dvema tednoma boljši od 
ekipe LedX Celje s 4 : 1, so 
Celjane s kar 7 : 0 nadigra-
li tudi na drugi tekmi v Ce-
lju in si tako priborili mes-
to v finalu državnega prven-
stva. Prva finalna tekma bo 
10. januarja, druga 13. janu-
arja, morebitna tretja pa 15. 
januarja.

Na drugi tekmi polfinala državnega prvenstva so hokejisti HDD SIJ Acroni Jesenice še enkrat premagali 
Celjane, v Kranju pa je bila SŽ Olimpija še enkrat boljša od Triglava.

Vilma Stanovnik

Kranj – Ta teden se je nova se-
zona začela tudi za naše bia-
tlonke in biatlonce. S prvim 
nastopom v svetovnem po-
kalu je navdušila zlasti Polo-
na Klemenčič, ki se je na sre-

dini individualni preizkuš-
nji na 15 kilometrov v Kon-
tiolahtiju odločno podala na 
progo in navdušila s teka-
ško in strelsko formo. Osvo-
jila je zelo dobro 19. mesto, s 
čimer je za mesto popravila 
svoj najboljši izid doslej.

»Z današnjo tekmo sem 
resnično zadovoljna, to je 
moj najboljši rezultat v kari-
eri. Zelo sem vesela, ker sem 
videla, da sem na progi lah-
ko skupaj z ostalimi,« je po 
tekmi povedala tekmovalka 
kranjskega Triglava Polona 
Klemenčič.

Živa Klemenčič je na 
prvem strelskem postanku 
zadela vse tarče, nato pa je 
vedno zgrešila enkrat, kar je 
zadoščalo za 57. mesto.

Moški so sezono v svetov-
nem pokalu začeli s preiz-
kušnjo na 20 kilometrov. 

Naš najboljši je bil z 29. 
mestom Jakov Fak, tri mes-
ta za njim pa se je uvrstil 
Miha Dovžan.

V Idre Fjällu na Šved-
skem pa se je z ženskim 
sprintom začela biatlonska 
sezona pokala IBU. Od-
lično sta nastopili Lena 
Repinc in novinka v bia-
tlonskih vrstah Anamarija 
Lampič, ki sta zasedli četr-
to in šesto mesto. Anama-
rija Lampič je s tem dosež-
kom že izpolnila kvoto točk 
za nastop na tekmah sve-
tovnega pokala.

Vilma Stanovnik

Škofja Loka – Za rokometne 
prvoligaše je ta teden na spo-
redu 11. krog v ligi NLB. Na 
uvodni tekmi minulo sredo 
je Gorenje Velenje v gosteh 
z 32 : 27 ugnalo do sedaj vo-
dilno zasedbo trebanjskega 
Trima. Velenjčani so tako 
prevzeli tudi prvo mesto na 
prvenstveni lestvici. Že da-
nes, v petek, si bosta nasproti 
stala Urbanscape Loka in Je-
ruzalem Ormož. Škofjeločani 
so z 9. točkami trenutno na 8. 
mestu prvenstvene lestvice, 
Jeruzalem Ormoža pa ima 
dve točki manj in je po de-
setih odigranih tekmah na 9. 
mestu. V dvorani Poden se 
bo tekma začela ob 18. uri.
Z zmago Save Kranj pa se je v 
sredo zaključil 5. krog v zeleni 
skupini prve ženske rokome-
tne lige. Rokometašice Save 
Kranj so bile s 27 : 24 boljše 
od ljubljanske Olimpije. Na 
lestvici zelene skupine so s 
štirimi točkami sedaj tretje.

Na Podnu danes 
Jeruzalem Ormož

Vilma Stanovnik

Tudi v Kranju so bili učinkovitejši hokejisti SŽ Olimpije. / Foto: Gorazd Kavčič

Polona Klemenčič je že na prvi tekmi postavila najboljši 
rezultat kariere. / Foto: Tina Dokl

Konec tedna bi se morala nova sezona začeti za deskarje v paralelnem veleslalomu in slalomu. Tudi 
naša ekipa, ki jo vodi Škofjeločan Jure Hafner, pa je zaradi prestavitve morala spremeniti načrte.

V novi vlogi se dobro počutiDober začetek 
naših biatlonk

Hokejski finale bo rdeče-zelen
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Brdo pri Kranju – Na Brdu je 
v torek potekal že drugi le-
tošnji Vrh slovenskega go-
spodarstva v organizaciji 
Gospodarske zbornice Slo-
venije. Potem ko so spo-
mladi razpravljali o strate-
ški usmeritvi Horizonti pri-
hodnosti, ki zajema ključne 
razvojne prioritete sloven-
skega gospodarstva, je tok-
ratni dogodek potekal pod 
naslovom Gradimo mosto-
ve prihodnosti. V ospredju 
razprav so bili izzivi, kot so 
energetska samozadostnost 
Slovenije, hitrejše umešča-
nje investicij v prostor, kad-
rovske težave, internaciona-
lizacija gospodarstva in viri 
financiranja.

Med cilji povprečna plača 
3200 evrov

Nove dolgoročne cilje 
GZS do leta 2030 sta pov-
zela generalni direktor Aleš 
Cantarutti (ki je sicer dan po 
vrhu odstopil s položaja in 
bo mandat opravljal le še do 
konca leta) in izvršna direk-

torica Vesna Nahtigal. Med 
finančnimi cilji sta denimo 
poudarila povečanje izvo-
za z lanskih 50 na 95 mili-
jard evrov do leta 2030. K ci-
lju bosta ključno prispeva-
li regionalizacija poslovanja 
in večja povezanost z evrop-
skimi verigami. Kot je dejal 

Cantarutti, pa so slovenska 
podjetja še vedno preveč od-
visna zgolj od evropskega 
trga in bi morala tveganje 
razpršiti s prodori na trge 
tretjih držav.

Produktivnost dela si že-
lijo dvigniti do 88 tisoč 
evrov dodane vrednosti na 
zaposlenega. Za primerja-

vo: lani je znašala približno 
53 tisoč evrov. Ciljna pov-
prečna bruto plača za leto 
2030 pa je 3200 evrov oz. 
za približno 1200 evrov viš-
ja kot danes. V izračunih so 
na GZS poleg rasti upošte-
vali tudi inflacijo, ki bo po 
ocenah tudi v naslednjem 

obdobju na višji ravni kot v 
preteklosti.

Med nefinančnimi cilji je 
dvig nesnovne produktivno-
sti za polovico, napredek z 
enajstega na peto mesto na 
lestvici po indeksu digital-
nega gospodarstva in druž-
be ter znižanje uvozne ener-
getske odvisnosti s 47 na 40 
odstotkov.

Pomanjkanje kadrov 
še vedno izziv

V okviru dogodka sta pote-
kala tudi dva panela, na ka-
terih so gostje razpravljali 
o internacionalizaciji in ze-
lenem prehodu gospodar-
stva, vlogi države oz. virih fi-
nanciranja, osrednja tema 
pa v času precejšnjega po-
manjkanja delovne sile os-
tajajo tudi kadrovski izzivi. 
Kot je na panelu povedal Iz-
tok Stanonik iz škofjeloške-
ga Polycoma, kjer se aktiv-
no udejstvujejo na področju 
vajeništva in praktičnega 
usposabljanja, si morajo ka-
dre oblikovati sami. Kot vi-
sokotehnološko podjetje pa 
veliko vlagajo v robotizacijo 
dela. »Prepoznati moramo, 
da so nam roboti v pomoč 
in da bomo le z robotizacijo 
lahko dosegli cilj 3200 evrov 
povprečne bruto plače na 
zaposlenega,« je prepričan 
Stanonik. Tudi po mnenju 

ministrice za digitalno pre-
obrazbo dr. Emilije Stojme-
nove Duh roboti ne nadome-
ščajo ljudi, temveč lahko po-
magajo pri vključevanju na 
trg delovne sile.

Investicije v obnovljive 
vire energije

Med zaključki 17. Vrha 
slovenskega gospodarstva je 
bila tako tudi zaveza k vzpo-
stavitvi sistema, ki bo zmo-
žen napovedovati potrebo 
po kompetencah in temu 
prilagoditi usposabljanje in 
izobraževanje ljudi. Pohitri-
ti bi bilo treba tudi postopke 
za zaposlovanje tujcev.

Na področju energetike 
pa denimo nameravajo z in-
vesticijami v obnovljive vire 
energije in druge brezogljič-
ne vire, kot je jedrska ener-
gija, doseči samozadostnost 
države. S tem bodo razbre-
menili naravno okolje in dr-
žavo zaščitili pred zunanji-
mi krizami, kakršni smo pri-
ča danes.

Olajšati želijo denimo tudi 
pridobivanje gradbenih, 
okoljevarstvenih in drugih 
dovoljenj, ki danes omeju-
jejo investicije gospodarstva 
v energetsko manj intenziv-
ne tehnologije. S tem na-
meravajo podjetjem olajša-
ti zeleni prehod in omogoči-
li prihranek pri energentih.

Aleš Senožetnik

Dogodka so se udeležili tud številniki predstavniki gorenjskega gospodarstva / Foto: Gorazd Kavčič

Ljubljana – Z uredbo o dolo-
čitvi mehanizma oblikova-
nja cen električne energije 
za velike poslovne odjemal-
ce, ki je v veljavo stopila ta 
teden, je vlada sprejela ukre-
pe na področju cen elektrike 
tudi za velika podjetja, po-
tem ko je že sprejela ukrepe 

za gospodinjstva, male po-
slovne odjemalce in neka-
tere zaščitene odjemalce. 
Uredba velikim podjetjem 
določa mehanizem obliko-
vanja drobnoprodajne cene 
elektrike. Dobavitelj mora v 
pogodbah za naslednje leto, 
ki bodo sklenjene do konca 
decembra, pri maloprodaj-
ni ceni upoštevati ceno na 

nemški borzi EEX, navzgor 
pa je omejen tudi strošek do-
bavitelja.

Uredba določa mehani-
zem oblikovanja cen do 
konca leta. Kot so pojasnili 
na ministrstvu, se do takrat 
izteče veljavnost večine po-
godb o dobavi elektrike za 
odjemalce, ki jih ukrep zaje-
ma. Ker so bile cene doslej 

zelo visoke, se velik del po-
godb še sklepa. Dobavitelji 
in odjemalci bodo imeli tako 
en mesec časa za sklepanje 
pogodb o dobavi za prihod-
nje leto po merilih uredbe.

Včeraj je vlada obravnava-
la tudi predlog zakona o po-
moči gospodarstvu za omi-
litev posledic energetske 
krize.

Aleš Senožetnik

Takole nam piše bralec: 
»Pred tridesetimi leti sem 
zgradil enostanovanjsko 
hišo, za to imam tudi grad-
beno dovoljenje, ne pa tudi 
uporabnega dovoljenja. Ali 
ga potrebujem, kako ga pri-
dobim, koliko me stane …?«

Vpogledali smo v gradbe-
ni zakon in se z vprašanji 
obrnili tudi na ministrstvo 
za okolje in prostor. Na mi-
nistrstvu so pojasnili, da je 
za vse stavbe, ki so zgrajene 
po letu 1967, razen za eno-
stavne in nezahtevne stav-
be, treba imeti gradbeno in 
uporabno dovoljenje. Izje-
ma so le enostanovanjske 
stavbe, zgrajene na podlagi 
gradbenega dovoljenja pred 
1. junijem 2018, za katere se 
šteje, da imajo uporabno do-
voljenje že po samem zako-
nu in zanje uporabnega do-
voljenja ni treba pridobiva-
ti. Lastnik enostanovanjske 
stavbe pa kljub temu lahko 
zaprosi upravno enoto za iz-
dajo odločbe, da ima uporab-
no dovoljenje za stavbo že po 
samem zakonu.

Bolj podrobno to dolo-
ča 149. člen gradbenega 

zakona. Po tem členu se šte-
je, da imajo uporabno do-
voljenje enostanovanjske 
stavbe, ki so bili zgrajene na 
podlagi gradbenega dovo-
ljenja in z morebitnimi do-
pustnimi manjšimi odsto-
panji pred 1. junijem 2018, 
zanje ni bil izrečen inšpek-
cijski ukrep in so vpisane v 
kataster nepremičnin. Da je 
bila enostanovanjska stavba 
zgrajena v skladu z gradbe-
nim dovoljenjem in z more-
bitnimi dopustnimi manjši-
mi odstopanji, mora z izja-
vo potrditi pooblaščeni stro-
kovnjak. Po zakonu se šteje, 
da je objekt vpisan v kataster 
nepremičnin, če je prosilec 
zahtevi za izdajo uporabne-
ga dovoljenja priložil doka-
zilo, da je vložil zahtevo z ela-
boratom za vpis podatkov v 
kataster nepremičnin.

Koliko stane pridobitev 
uporabnega dovoljenja? To 
je odvisno od vrste postop-
ka, zahtevane dokumenta-
cije, predpisane upravne ta-
kse, od tega, ali je treba stav-
bo še vpisati v kataster ne-
premičnin, pa tudi od stro-
škov, ki jih za pripravo iz-
jave zaračuna pooblaščeni 
strokovnjak.

Uporabno dovoljenje 
za starejšo hišo
Cveto Zaplotnik

Ljubljana – Generalni direktor Gospodarske zbornice Slove-

nije Aleš Cantarutti je na sredini seji upravnega odbora podal 

nepreklicen odstop s funkcije iz osebnih razlogov. Mandat 

bo sicer v dogovoru z vodstvom GZS zaključil 31. decembra. 

Cantarutti je zbornico vodil dobro leto in pol. Predsednik GZS 

Tibor Šimonka je za novo generalno direktorico s štiriletnim 

mandatom že predlagal dosedanjo izvršno direktorico GZS 

za industrijsko politiko Vesno Nahtigal.

Generalni direktor GZS podal odstop

DOBRO JE VEDETI

Gospodarstveniki so na 17. Vrhu slovenskega gospodarstva oblikovali ključne cilje do leta 2030 ter se 

posvetili izzivom, ki nas čakajo v prihodnjih letih.

Novi razvojni cilji

Ljubljana – Na portalu Naša 
super hrana so bili ta teden 
objavljeni rezultati šestega 
popisa osnovnih prehran-
skih proizvodov, ki je bil 
opravljen 24. novembra. Kot 
kažejo podatki, so se vred-
nosti košaric večine spre-
mljanih trgovcev približale. 
Najcenejša je bila košarica v 
Lidlu, kjer je bilo zanjo treba 
odšteti 41,14 evra, tudi cene 
košaric v Tušu, Eurospinu, 
Sparu in Mercatorju so se 
gibale pod 42 evri, najdraž-
ji pa je bil Hofer s 45,55 evra 
za košarico. Povprečna vred-
nost košarice je sicer znašala 
42,23 evra, kar je enako kot 
prejšnjič.

V tokratnem popisu so 
prvič ločeno analizirali tudi 
košarico sadja in zelenjave, 
v katero so vključili banane, 

jabolka, mandarine, limone, 
zamrznjene gozdne sadeže, 
orehe, krompir, korenje, za-
mrznjen grah, zelje, kislo 
zelje, solato ledenko in cve-
tačo. Ker sta solata ledenka 
in cvetača pri trgovcih na vo-
ljo na kilogram ali kos, so ju 
sicer izključili iz primerjave 
za splošno javnost, vključeni 
pa sta v primerjalnik na sple-
tni strani. Povprečna vred-
nost košarice sadja in zele-
njave znaša 32,34 evra, raz-
lika med najdražjo in najce-
nejšo sadno-zelenjavno ko-
šarico pa je 8,01 evra.

Kot so še dodali na mini-
strstvu za kmetijstvo, goz-
darstvo in prehrano, sta sad-
je in zelenjava, ki ju proda-
jajo trgovci, v večji meri slo-
venskega porekla, izjema je 
le tisto, ki ga ni mogoče goji-
ti pri nas (mandarine, limo-
ne, banane).

Prvič tudi košarica sadja 
in zelenjave
Aleš Senožetnik

Ukrep tudi za velika podjetja

Ob odsotnosti predsednika vlade Roberta Goloba je zbrane 
pozdravil minister za infrastrukturo Bojan Kumer. 
/ Foto: Gorazd Kavčič
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Nova kombi in čoln za gasilce
V Gasilsko reševalni službi Kranj so kupili novo gasilsko vozilo, ki je namenjeno predvsem prevozu 
moštva, in nov gasilsko-reševalni čoln. Olajšala jim bosta delo ob intervencijah.

Kranj – V voznem parku 
Gasilsko reševalne službe 
Kranj (GARS) je novo ga-
silsko vozilo za prevoz mo-
štva, kupili pa so tudi nov ga-
silsko-reševalni čoln. Za na-
kup obeh pridobitev so ga-
silci iz prejetih sredstev po-
žarne takse odšteli 108 tisoč 
evrov, od tega so za kombi 
odšteli nekaj več kot 77 tisoč 
evrov, za čoln skupaj s priko-
lico pa dobrih 30 tisoč evrov.

Direktor GARS Kranj To-
maž Vilfan je dejal, da je 
bil nakup nujno potreben. 
»Dalj časa smo že v naši eno-
ti ugotavljali, da je staro vo-
zilo za prevoz moštva precej 
v letih, zato smo se odločili 
za nakup novega, sodobne-
ga vozila s pogonom 4 x 4, 
s katerim lahko intervenira-
mo na vseh terenih. Vozilo 
je primerno za prevoz deve-
tih gasilcev in opreme na in-
tervencije ter tudi na uspo-
sabljanja in izobraževanja. 
Smo gasilska enota širšega 
pomena, ki rešuje tudi na in 
iz vode, in prav tako smo v 
enoti ugotavljali, da je starej-
ši od dveh čolnov, ki ju ima-
mo, že zastarel in prime-
ren za zamenjavo, saj so bila 
tehnična popravila zelo po-
gosta. Nov čoln je dolg 4,8 
metra, je izdelek kranjske-
ga proizvajalca Marinar, na 
njem je izvenkrmni motor s 

70 konjskimi močmi. Opre-
mljen je za intervencijske 
naloge, tudi za delo ponoči.«

Nejc Štremfelj, vodja iz-
mene, je glede novega vozi-
la dodal, da je prvotno res na-
menjeno prevozu moštva, 
ker pa je precej multifunkci-
onalno, saj so na primer vsi 
sedeži modularni in jih lah-
ko odstranjujejo, pa bodo 
lahko vozilo uporabljali tudi 
kot dodatno podporo za vo-
denje intervencij in pre-
voz dodatne opreme. »Vo-
zilo ima štirikolesni pogon, 
zato je funkcionalno v vseh 
vremenskih razmerah, tudi 
v snegu, ledu in dežju. Pri 
starem vozilu je bila velika 

pomanjkljivost, ker z njim v 
snegu vleke priklopnih vozil 
z opremo nismo mogli izva-
jati,« je poudaril.

Aljoša Zalaznik, vodja po-
tapljačev reševalcev v GARS 
Kranj, je pojasnil, da v pov-
prečju desetkrat letno pot-
rebujejo čoln za iskanje uto-
pljencev, ponesrečencev in 
pogrešanih. Za potaplja-
če so usposobljeni vsi gasil-
ci v enoti, od tega imajo ne-
kateri narejen le začetni te-
čaj, da znajo ravnati z opre-
mo, na vsaki izmeni pa so 
vsaj po trije reševalci pota-
pljači. »Pokrivamo območje 
južnega dela Gorenjske do 
Lesc, ob večjih intervencijah 

tudi višje. Na tem območju 
je več rek, to so Sava, Kokra, 
Tržiška Bistrica in obe Sori, 
ter jezer in ribnikov,« ga je 
dopolnil Vilfan.

»Intervencij je vedno več, 
zato je dobro, da občina to 
prepozna in sodeluje pri po-
moči gasilcem, pri zagota-
vljanju sredstev predvsem 
za opremo. Občine na tem 
področju pomagamo pred-
vsem s požarno takso,« je 
povedal kranjski župan Ma-
tjaž Rakovec in poudaril, da 
so v zadnjih štirih letih iz 
mestne blagajne namenili 
dobrih 1,3 milijona evrov za 
poklicno gasilsko enoto in 
prostovoljna društva.  

Simon Šubic

Za nakup novega gasilskega vozila in čolna so v Gasilsko reševalni službi Kranj odšteli 108 
tisoč evrov. / Foto: Simon Šubic

Ljubljana – Ljubljanski kri-
minalisti so v leta 2018 zače-
ti preiskavi organizirane kri-
minalne združbe, ki jo su-
mijo številnih kaznivih de-
janj, povezanih z neplačeva-
njem kreditov, prišli do no-
vih ugotovitev. Utemeljeno 
namreč sumijo, da je združ-
ba delovala v okviru širše 
kriminalne združbe, kjer so 
storilci prepričevali oškodo-
vance o izročitvi z bančni-
mi krediti najetih finančnih 
sredstev in ostalega njiho-
vega premoženja. Med šte-
vilnimi oškodovanci so tudi 
Gorenjci, so nam potrdili na 
Policijski upravi Ljubljana.

Preiskava korupcijskih 
kaznivih dejanj, povezanih 
z jemanjem kreditov, je ste-
kla leta 2018, ko so ljubljan-
ski kriminalisti z lastno ak-
tivnostjo ugotovili delovanje 
organizirane kriminalne 

združbe, ki se je ukvarjala z 
gospodarsko kriminaliteto. 
Tedaj so kazensko ovadili 37 
fizičnih in pravnih oseb za 
46 kaznivih dejanj nedovo-

ljenega dajanja in sprejema-
nja daril ter 15 goljufij, pove-
zanih z neplačevanjem kre-
ditov. Ugotovljena skupna 
materialna škoda v teh za-
devah je znašala več kot 2,5 
milijona evrov, skupna vred-
nost najvišjih najetih kredi-
tov ene osebe na banki več 
kot 100 tisoč evrov, najvišji 

vložek za lažen posel pa je 
znašal 230 tisoč evrov. V 
okviru finančne preiska-
ve so storilcem zasegli tudi 
več kot 350 tisoč evrov goto-
vine in podali več pobud za 
zavarovanje premičnega in 
nepremičnega premoženja.

Nova odkritja

V nadaljnji preiskavi pa so 
ugotovili, da je združba de-
lovala v okviru širše krimi-
nalne združbe, kjer so sto-
rilci prepričevali oškodo-
vance o izročitvi z bančni-
mi krediti najetih finančnih 
sredstev in ostalega njihove-
ga premoženja. »Od takrat 
smo nato sprejeli še 23 pri-
jav kaznivih dejanj goljufije, 
ki so povezane z izročanjem 
denarnih sredstev tretji ose-
bi,« je na novinarski konfe-
renci povedal vodja oddelka 
za gospodarsko kriminalite-
to Sektorja kriminalistične 
policije PU Ljubljana Mitja 

Bartolme. Pred dvema le-
toma so tako opravili nove 
hišne preiskave in pridrža-
li eno osebo. »Skupna ugo-
tovljena premoženjska ško-
da teh goljufij znaša več kot 
pol milijona evrov. Najvišji 
do sedaj ugotovljeni vložek 
posameznega oškodovanca 
pa je znašal več kot 170 ti-
soč evrov,« je pojasnil Bar-
tolme.

Združba je delovala na na-
čin, da so oškodovanci v prvi 
vrsti sredstva izročali osum-
ljenim osebam v zameno za 
osebnostno in poslovno rast, 
nato pa so jih prepričevali o 
vlaganjih v lažne posle. Kot 
je razložil Bartolme, združ-
ba deluje tako, da ljudi po-
vabi na različne delavnice, 
kot so numerološki tečaji, 
predavanja o osebnostni ali 
poslovni rasti  ... Potencial-
nim oškodovancem tam po-
nujajo programe »osebno-
stnega reprogramiranja« za 

bolj kvalitetno življenje, za 
katere je treba plačati tudi 
do 5000 evrov, v nadaljeva-
nju pa jih z uporabo psiho-
loških metod prepričujejo 
oškodovance, da izročijo fi-
nančna sredstva s pretvezo, 
da se bodo na ta način znebi-
li blokad in strahu ter doseg-
li višji osebnostni nivo in po-
dobno. Sledijo seveda vedno 
nova prepričevanja, da vloži-
jo še več ...

Oškodovanci ne podajo 
prijave

»Velik izziv pri preiskova-
nju predstavlja dejstvo, da se 
osebe, ki so izročile denar, 
niso prepoznale kot oškodo-
vanci in prijav zoper združ-
bo niso podali. Do tega spoz-
nanja so prišli šele čez nekaj 
let, nekateri pa se še danes 
kot oškodovanci ne prepoz-
najo, zato so določeni člani 
te združbe še vedno aktiv-
ni,« je poudaril Bartolme.

Policija ugotavlja, da žrtve 
takšnih kaznivih dejanj pa-
dejo v hude finančne in du-
ševne stiske, hujše zdra-
vstvene težave. Storilci na-
mreč iščejo ranljive osebe, ki 
so v težkem življenjskem ob-
dobju zaradi različnih oseb-
nih okoliščin in brezkom-
promisno izkoriščajo njiho-
vo šibkost. Običajno golju-
fi ustvarjajo na oškodovan-
ce časovni pritisk z obljuba-
mi o enkratnih priložnostih, 
ki kasneje več ne bodo mo-
goče, s tem pa ne dajo časa 
za premislek in preveritev 
dejstev. Žrtve želijo prep-
ričati, da bodo z dodatnimi 
investicijami še uspešnej-
ši, pri čemer običajno želi-
jo, da oškodovanci v shemo 
pripeljejo še koga od svoj-
cev ali prijateljev. Na tak na-
čin storilci poskušajo she-
mo predstaviti kot zaupanja 
vredno. »Našteto predsta-
vlja nekatere indice, da lah-
ko gre za goljufijo, zato si je 
potrebno pred vsakim vlaga-
njem sredstev vzeti čas, dob-
ro premisliti, preveriti, kdo 
je prejemnik, kakšni so po-
goji, se o tem pozanimati 
pri strokovnjakih,« opozar-
ja Bartolme.

Policija preiskuje kriminalno združbo, ki oškodovance prepričuje o izročitvi z bančnimi krediti najetih finančnih sredstev in 
drugega premoženja v zameno za osebnostno ali poslovno rast. Mnoge žrtve se niti ne prepoznajo kot oškodovanci.

Predoslje – V torek zjutraj so gradbeni delavci v Predosljah 
pri prekopu dvorišča pretrgali slepi odsek plinovoda. Kranjski 
gasilci so iz treh sosednjih hiš evakuirali prebivalce, zaprli 
plinovodna ventila na obeh straneh ulice in izmerili morebitno 
koncentracijo plina v bližini dogodka. Ker je niso zaznali, je 
bila evakuacija preklicana.

Med kopanjem pretrgali plinovod

Kamnik – V sredo dopol-
dan se je na območju Ka-
mnika zgodila drzna tatvi-
na. Policija je pojasnila, da 
so se štirje storilci pripelja-
li do hiše z osebnim vozi-
lom znamke Renault, sve-
tle barve, in ogovorili sta-
rejšo stanovalko. Eden iz-
med njih se je predstavil 
kot delavec telekomunika-
cijskega podjetja, ki izva-
ja dela na omrežju, in tako 
oškodovanko zvabil za hišo. 
Drugi pa so medtem preg-
ledali prostore hiše, kljub 
temu da je bil ta čas v hiši 
še eden izmed stanovalcev. 
Ko so našli gotovino, so se 
hitro poslovili. Storilci so 
bili oblečeni v temnejša ob-
lačila in nosili čepice s ščit-
kom. Eden izmed njih je vi-
sok med 150 in 155 centime-
trov, suhe postave, so spo-
ročili s Policijske uprave 
Ljubljana.

Policisti opozarjajo, da po-
gosto obravnavajo tovrstne 
drzne tatvine, ki so izvedene 
na zelo prefinjen in pretkan 
način, oškodovanci, običajno 
starejše osebe, pa šele čez ne-
kaj časa ugotovijo, da so bili 
ukradeni. Občanom zato sve-
tujejo, naj imajo nenapove-
dane »obiskovalce« ves čas 
pod nadzorom in naj jih brez 
potrebe ne vabijo v stanovanj-
ske prostore. Če se osebe iz-
dajajo za serviserje, izvajal-
ce raznih del ipd., naj vedno 
zahtevajo na vpogled identi-
fikacijsko izkaznico ali delov-
ni nalog. Ob tem naj bodo po-
zorni tudi na videz oseb (nji-
hova oblačila, govor, morebi-
tne posebnosti) in na vozilo, 
ki ga uporabljajo (na znam-
ko, barvo, tip in registrske 
številke vozila). Če kljub vse-
mu postanejo žrtev kaznive-
ga dejanja, naj takoj obvesti-
jo policijo na številko 113 ali 
anonimno številko policije 
080 1200.

Štirje moški, izkazalo se je, da so bili tatovi, so 
se oškodovanki iz Kamnika predstavili kot delavci 
telekomunikacijskega omrežja.

Tatovi so se lažno 
izdajali za delavce

Simon Šubic

Simon Šubic

Kriminalna združba izkorišča stiske ljudi

Skupna ugotovljena 

premoženjska škoda 

zadnjih 23 prijav goljufij 

znaša več kot pol milijona 

evrov, najvišji ugotovljeni 

vložek posameznega 

oškodovanca pa več kot 

170 tisoč evrov.
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Začelo se je v letu 2018, 
ko je bil župnik v Srednji 
vasi v Bohinju. Takrat je 
Martin Golob posnel in ob-
javil prvi vlog o tem, kaj de-
laš, če si župnik – v želji, 
da bi ljudem približal svoj 
poklic, saj kot je ugotavljal: 
»Veliko ljudi sploh ne ve, 
kaj počnemo duhovniki.« 
Sam v tistem jesenskem 
jutru ni prav dobro vedel, v 
kaj se podaja. »No, za tistih 
petsto ljudi, ki bo videlo po-
snetek, je že v redu,« si je 
mislil. »Pa jih ni bilo petsto. 
To se je širilo kot požar. Ne-
kateri so mi rekli ali pisali, 
da sem se osmešil, da si de-
lam sramoto. Tega je bilo 
ogromno. Mislil sem, da se 
bom zakopal v zemljo, bilo 
me je sram. Precej komen-
tarjev je vlog ocenjevalo kot 
dober, še več pa je bilo ne-
gativnih.«

A odločitve, da je stopil 
na 'spletno prižnico', ne ob-
žaluje. »Če ne bi vlogal, ne 
vem, če bi imel tako lep od-
ziv na prenose svetih maš, ki 
so se predvajale na Facebo-
oku in televiziji,« je razmi-
šljal ob izidu knjige, s kate-
ro odpira novo poglavje pri 
odstiranju duhovnikovega 
vsakdana in življenja v veri. 
»Cerkev bi ljudje lažje razu-
meli, če bi jo bolje poznali. 
Tudi to sem imel v mislih, ko 
je knjiga nastajala.«

Dvomi in spodbude

Martin v knjigi pripovedu-
je o začetkih vloganja, dvo-
mih, odzivih, o nastopih v 
medijih … V drugem sklopu 

osvetli odnose – »niti, iz ka-
teri smo stkani« – od otro-
štva pa do duhovniškega 
poklica, v tretjem in četrtem 
delu pa se posveti duhov-
nosti: govori o molitvi ter z 
zgovornimi primeri pojas-
ni zakramente, deset Božjih 
zapovedi in blagre.

Pobudo, da bi nadgra-
dil vloge, pri katerih je ča-
sovno omejen, je dal Loj-
ze Grčman, novinar Alete-
ie in eden od 'botrov' sple-
tnih video objav, ki se je z 
Martinom prvič srečal spo-
mladi 2018. »Že po nekaj 
minutah pogovora se mi je 
zdelo, kot da se poznava že 
ohoho dolgo.« V mesecih po 

intervjuju se je pojavila in v 
sodelovanju s spletnim me-
dijem Aleteia razvila ideja o 
videonagovorih na temo du-
hovniškega življenja, ki so, 
kot je v spremni besedi zapi-
sal Grčman, vzvalovili nes-
luteno visoko in široko. Ni si 
namreč mislil, kako se bodo 
okrepile vezi, »kaj šele, da 
bi pomislil, kako bova ne-
kega dne skupaj napisala 
knjigo«. Ne nazadnje je bil 
Martin najprej do tega zadr-
žan in v dvomih. »Knjige se 
piše o ljudeh, ki so prehodili 
neko pot v življenju, bili us-
pešni, naredili kaj posebne-
ga … Jaz se ne vidim v tej sku-
pini, zato me je na začetku 
skrbelo, kaj misli s knjigo.«

In preden je zapisano priš-
lo med bralce, se je znova po-
javil pomislek. »Ne da bi bil 
proti ali da bi zanikal to, kar 
piše v knjigi. Včasih je težko 
biti izpostavljen in dvignjen 
nad množico. Če si strelo-
vod, se vate usmerja strela 
in ni vedno luštno.« Kot je še 

povedal ob tem, ga je pomiri-
lo mnenje staršev, posebno 
pomemben pa je bil poziti-
ven odziv ljubljanskega nad-
škofa msgr. Stanislava Zore-
ta in profesorja na Teološki 
fakulteti, Martinovega men-
torja pri diplomski nalogi 
Bogdana Dolenca.

»Sporočilo knjige je izje-
mno pozitivno in spodbud-
no. Iz nje veje pravi duh oz-
nanjevalca na 'spletni priž-
nici', ki ne išče in ne oglašu-
je sebe, ampak Boga in Cer-
kev …« je v popotnici zapisal 
Dolenc. »Želim si, da bi bra-
lec začutil, da je Bog dober in 
da nas ima rad … Da vera ni 
slaba, da smo v Cerkvi ljudje, 
ki se trudimo, smo grešni in 
Boga potrebujemo, da bi bili 
boljši,« pravi Martin.

Na poti smo skupaj

V samokritiki je med dru-
gim obelodanil, da se ne-
koč v Bohinju ni pripravil 
na pridiganje – nagovor je 
poiskal na spletu, ga natis-
nil in začel brati, ko je nasto-
pil čas. »Po nekaj minutah 
sem ugotovil, da je pridiga 
dolgočasna celo meni, lju-
dem pa še bolj. Ustavil sem 
se in rekel: 'Veste kaj, jaz 
sploh nisem pripravljen na 
pridigo, tole berem, a sploh 
ne vem, za kaj gre. Žal mi je. 
Nima smisla, da vam nekaj 
pametujem. Zmolimo vero. 
Amen.'«

Knjigo, ki je nastala na 
podlagi številnih večurnih 
pogovorov med Lojzetom 
in Martinom, zaključi spo-
ročilo: »Na poti smo skupaj. 
Ne maham vam s cilja, am-
pak hodim z vami, gremo 

naprej. Marsikoga bom po-
tolažil in marsikoga – upam, 
da bo teh čim manj – tudi 
razočaral. Človek sem, de-
lam napake. Nisem svetnik. 
Imejmo usmiljenje drug do 
drugega. To ni knjiga o tem, 
kako živeti, ampak knjiga o 
tem, kako živim. Vsi skupaj 
se trudimo biti čim boljši.«

Pri založbi Družina so 
Martinovim mislim in 
spodbudam dali dobrodelno 
noto: od vsake prodane knji-
ge bosta dva evra namenje-
na 22-letnemu Žigu iz Vele-
nja, ki ima cerebralno para-
lizo. Prvih dva tisoč izvodov 
je pošlo že v nekaj dneh, zdaj 
med bralce prihaja ponatis.

Ana Jagodic Dolžan

»Naj vam misli duhovnika Martina pomagajo nekoliko 

odstreti duhovnikovo življenje in vas spodbudijo k molitvi 

za vse nas,« je knjigi na pot zapisal ljubljanski nadškof 

msgr. Stanislav Zore. / Foto: Siniša Kanižaj, Družina

Martin Golob je v letošnji jeseni objavil stoti vlog. Jubilejni spletni videoposnetek je bil nekaj posebnega tudi zato, ker je naznanil izid knjige Na spletni 
prižnici. »To ni knjiga o meni, ampak o tem, kaj Bog dela po nas,« poudarja 'priljubljeni župnik'.

Kultura

Razstava Ive Šubic – ilustrator 
in kulturni delavec v Loškem 
muzeju Stran 22

Aktualno

Kandidatke za inženirko leta, ki 
prihajajo z Gorenjskega oziroma 
iz gorenjskih podjetij Stran 23

Zanimivosti

Milena Miklavčič s četrtim 
delom zbirke Ogenj, rit in kače 
niso za igrače Stran 24

Nov korak v oznanjevanju

»Včasih je težko biti 

izpostavljen in dvignjen 

nad množico. Če si 

strelovod, se vate usmerja 

strela in ni vedno 

luštno.«

Na predstavitvi knjige z urednico Aleteie Urško Leskovšek 

ter pobudnikom in piscem knjige, novinarjem Lojzetom 

Grčmanom / Foto: Siniša Kanižaj, Družina
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Pogajanja s Fidesom 
končana

V sindikatu zdravnikov in 
zobozdravnikov Fides Slove-
nije niso zadovoljni z razple-
tom torkovih pogajanj z vla-
do o dvigu zdravniških plač 
in zato ne izključujejo mož-
nosti stavke. Ta po besedah 
ministra za zdravje Danije-
la Bešiča Loredana ni pot-
rebna. Minister v najkraj-
šem možnem času pričaku-
je sprejem vladnih izhodišč 
za nov steber v zdravstvu, 
h kateremu so povabili vse 
zdravstvene sindikate. Plače 
se bodo sicer aprila za en ra-
zred dvignile vsem zaposle-
nim v javnem sektorju, tudi 
zdravnikom. Fides je vlad-
ni strani v torek poslal nov 
predlog za dvig plač vsem 
zdravnikom in zobozdrav-
nikom za pet plačnih razre-
dov. Vlada pa je predlagala 
dvig plač za štiri plačne raz-
rede za zdravnike, ki so ume-
ščeni do 57. plačnega razre-
da. Zdravnikom v 57. plač-
nem razredu je ponudila do-
govorjeno odpravo plačnega 
stropa z aprilom, dogovorje-
nemu dvigu plač za en plač-
ni razred pa so dodali še ene-
ga, skupaj torej dva. Vladni 
predlog je po besedah mini-
strice za javno upravo Sanje 
Ajanović Hovnik v prihod-
njem letu vreden 45 milijo-
nov evrov, v letu 2024 pa 60 

milijonov evrov. V sredo se 
je vladna stran ponovno ses-
tala z reprezentativnimi sin-
dikati zdravstva in socialne-
ga varstva, ob tem pa je mi-
nistrica dejala, da za skleni-
tev sporazuma z vlado za-
dostuje že en podpisnik ko-
lektivne pogodbe, zato torej 
podpis Fidesa ni potreben. 
Glavni odbor Fidesa je si-
cer v sredo sklenil, da bodo 
odločitev o nadaljnjih sin-
dikalnih aktivnostih spreje-
li po anketi med svojimi čla-
ni, je sporočil vodja pogajal-
ske skupine sindikata Gre-
gor Zemljič. Slednji je mi-
nistru za zdravje očital tudi 
grožnje, saj naj bi v telefon-
skem pogovoru od njega 
zahteval podpis sporazuma, 
ker da ima »ukaz s strani 
premierja, da se v primeru 
napovedi in izvedbe stavke 
proti zdravnikom in Fidesu 
vodi totalna vojna, cilj pa bo 
osamiti in izčrpati zdravni-
ke in Fides«. Na Komisiji za 
preprečevanje korupcije so 
potrdili, da so o tem že pre-
jeli prijavo. Bešič Loredan je 
sicer telefonski klic Zemlji-
ču potrdil in dejal, da je šlo 
za osebni klic kolegu, v ka-
terem so ga odnesla čustva, 
ni pa šlo za osebne grožnje. 
Zaradi domnevnih groženj 
se je z ministrom sestal tudi 
predsednik vlade Robert Go-
lob, ki je sporočil, da še ved-
no uživa njegovo podporo. 
V kabinetu predsednika vla-
de so sicer Bešič Loredanu 

razložili, da vedno kliče kot 
podpredsednik vlade in mi-
nister za zdravje.

Pogajajo se tudi s 
šolskim sindikatom

Vlada se o stavkovnih zah-
tevah pogaja tudi s šolskim 
sindikatom Sviz, tudi gle-
de teh zahtev še niso doseg-
li dogovora. Po zadnjih po-
gajanjih v torek je glavni taj-
nik sindikata Branimir Štru-
kelj za STA dejal, da dobivajo 
»občutek, da se vse bolj vrti-
jo v prazno«. Ministrstvo je 
sicer za prihodnja pogajanja 
obljubilo protipredlog glede 
zahteve o odpravi zaostan-
kov pri vrednotenju pedago-
škega dela, je dodal. Kot je 
poudaril, je sindikat vladni 
strani s številkami natančno 
prikazal, da se vrednotenje 
pedagoškega dela zmanjšu-
je sistematično zadnjih de-
set let, intenzivno pa zad-
njih pet let. Pomočnice vzgo-
jiteljic so globoko pod mini-
malno plačo, visokošolski 
asistenti in učitelji ter raz-
iskovalci pa bodo z zviša-
njem plač zdravnikov še do-
datno zaostali, česar v Svi-
zu ne bodo dopustili, je po-
jasnil Štrukelj. »Vlada dela 
za nas podcenjujočo, poni-
žujočo razliko do pogajanj 
v zdravstvu, ki jih zdaj pred 
našimi očmi zapira z zviše-
vanjem plač, medtem ko od 
nas pričakuje, da počakamo 
na plačni sistem,« je še dejal 
in poudaril, da dokler se bo 

to nadaljevalo, bodo prisilje-
ni stavko nadaljevati.

Pahor za konec 
v Zagrebu

Predsednik republike Bo-
rut Pahor je bil v ponede-
ljek na obisku pri hrvaškem 
predsedniku Zoranu Mi-
lanoviću, kar je bil njegov 
zadnji uradni obisk v tujini. 
Kot je pojasnil, je v Zagre-
bu sporočil, da je prepričan, 
da bodo določila arbitražne-
ga sporazuma prej ali slej ve-
ljala, ker ni nobene dobre ali 
boljše alternative.

NUK 2 do leta 2026

Predsednik vlade Robert 
Golob in minister za izo-
braževanje, znanost in šport 
Igor Papič sta ta teden obi-
skala Narodno in univerzite-
tno knjižnico (NUK) in razlo-
žila, da so tik pred pridobitvi-
jo gradbenega dovoljenja za 
projekt NUK II, gradnja pa 
se bo začela prihodnje leto. 
Projekt naj bi bil končan leta 
2026, njegova vrednost pa 
je ocenjena na 102 milijona 
evrov. Večji del sredstev na-
meravajo zagotoviti v okviru 
vladnega Načrta za okreva-
nje in odpornost, ki je pod-
laga za koriščenje sredstev 
evropskega mehanizma za 
okrevanje in odpornost, pre-
ostalo pa iz proračuna. NUK 
2 bo večnamensko središče, 
ki se bo raztezalo v sedmih 
etažah in na 13.600 kvadra-
tnih metrih.

Simon Šubic

V Fidesu ministru za 
zdravje očitajo pritiske

V zdravniškem sindikatu Fides bodo med člani izvedli 
anketo o nadaljnjih stavkovnih aktivnostih. / Foto: Gorazd Kavčič

Predsednik republike Borut Pahor je svoj zadnji uradni obisk 
v tujini opravil v Zagrebu, kjer se je srečal tudi s hrvaškim 
predsednikom Zoranom Milanovićem. / Foto: Daniel Novakovič/STA

Predsednik vlade Robert Golob in minister za izobraževanje 
Igor Papič sta napovedala začetek gradnje nove Narodne in 
univerzitetne knjižnice (NUK II). / Foto: Maj Blatnik

med sosedi

Jože Košnjek Koroški Slovenci že dese-
tletja izražajo zahvalo posa-
meznikom iz slovenskega 
in večinsko nemškega naro-
da na Koroškem, ki prispe-
vajo k vsestranskemu razvo-
ju slovenstva in slovenščine 
na Koroškem ter zagovarja-
jo enakopravnost Slovencev 
in njihovega jezika ter kultu-
re med nemško govorečimi. 
Narodni svet koroških Slo-
vencev in Krščanska kultur-
na zveza podeljujeta takim 
posameznikom Einspieler-
jevo nagrado, Zveza sloven-
skih organizacij in Sloven-
ska prosvetna zveza pa Rizzi-
jevo nagrado. Osebnosti, po 
katerih se imenujeta nagra-
di, sta pomembni v zgodovi-
ni Slovencev na Koroškem. 
Duhovnik, politik, publicist 
in kulturnik Andrej Einspi-
eler (1813–1888) je bil za-
govornik enakopravnosti 

slovenščine na Koroškem in 
sožitja obeh narodov na Ko-
roškem. Bil je tudi poslanec 
v koroškem deželnem zbo-
ru. Leta 1851 je skupaj s ško-
fom Antonom Martinom 
Slomškom in jezikoslovcem 
Andrejem Janežičem usta-
novil Mohorjevo družbo v 
Celovcu. Politik, pesnik in v 
zrelejših letih tudi duhovnik 
Vincenc Rizzi (1816–1856) 
pa je bil koroški literarni bo-
jevnik za svobodo in za ena-
kopravnost jezikov v habs-
burški monarhiji. Znana je 
njegova misel o slovenščini: 
Ne zatirati ga, ampak nauči-
ti se je treba slovenskega je-
zika. Vincenz Rizzi je nekaj 
časa živel tudi v Sloveniji.

Letošnjo Rizzijevo nag-
rado so v začetku novem-
bra v Zahomcu na Zilji po-
delili pedagogu, vrhunske-
mu športniku, trenerju, 

kulturniku ter zavednemu 
Slovencu Robertu Kropiuni-
ku, ki se je mami Slavici ro-
dil 12. februarja leta 1943 v 
Kranjski Gori. Od tam sta se 
preselila na Koroško v Brn-
co k očetu Ferdinandu, ki je 
bil rojen v Brodih pod Ljube-
ljem. Doma in kasneje v Ce-
lovcu je doživljal hude na-
pade nahujskanih nemških 
dijakov. Mnogi od napadal-
cev so postali kasneje nje-
govi prijatelji. Robert je os-
tal zaveden Slovenec tudi 
v nemškem okolju. Njego-
va družina, soproga Clau-
dia, hčerka Ilona in sin Mar-
jan, govori slovensko. Sko-
rajšnji osemdesetletnik Ro-
bert je po končani slovenski 
gimnaziji v Celovcu študiral 
geografijo in šport v Celov-
cu, nato pa se je predal špor-
tu in kulturi. Bil je gonilna 
sila atletike na Koroškem in 

ustanovitelj Atletskega cen-
tra Koroške (ACK), kjer de-
luje še danes. Treniral je ge-
neracije mladih športnikov 
in tudi sam tekmoval. Bil je 
devetkratni avstrijski prvak v 
teku na 400 metrov in ude-
leženec svetovnih in evrop-
skih prvenstev. Odgovo-
ren je bil za telesno pripra-
vo mnogih smučarjev in no-
gometašev. Z boroveljskim 

klubom ATUS je postal ko-
roški nogometni prvak. Po-
učeval je tudi likovno vzgojo 
in sam slikal. Z atletiko živi 
še danes. Vsak dan odhaja 
na celovški stadion in tam 
uživa med vadbo z mladimi, 
s katerimi govori nemško in 
tudi slovensko. Marsikdo ga 
vpraša, kateri jezik govori, 
pa pove, da je to slovenski, 
domači jezik na Koroškem.

Slovenci v zamejstvu (879)

Robert Kropiunik s soprogo Claudio, s hčerko Ilono in 
sinom Marjanom. Vsak od njih na svoj način prispeva k 
ohranitvi slovenščine na Koroškem. / Foto: Jože Košnjek

Nagrada športniku in umetniku
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Lov na ljudi

Da se v vojni strelja na lju-
di, je »normalno«. Da hodi-
jo nekateri petičneži v Afri-
ko streljat slone in drugo 
divjad – zato ker v tem uži-
vajo in za to plačajo –, pa 
ni več normalno, je sprevr-
ženo. Da so hodili nekateri 
v Sarajevo na ta način – za 
svoj užitek in proti plačilu – 
streljat nedolžne in nič hu-
dega sluteče ljudi, pa je per-
verznost in zločin v enem. 
Na to doslej širši javnosti 
nepoznano dejstvo je v svo-
jem dokumentarcu Sara-
jevo safari (2022) opozo-
ril slovenski režiser Miran 
Zupanič. Več o ozadju tega 
skrajno pokvarjenega po-
četja pa nam v filmu samem 
in zdaj še v intervjuju zaupa 
upokojeni brigadir armade 
BiH-a Edin Subašić, ki je bil 
takrat analitik bosanske vo-
jaške obveščevalne službe. 
»Tudi nekateri Sarajevčani 
so za marsikaj, kar je prika-
zano v filmu, izvedeli prvič. 
V Sarajevu seveda vemo, da 
je vsa štiri leta obstajala ve-
lika nevarnost ostrostrelcev 
s srbskih položajev, toda 
nihče nikoli ni zares niko-
li razmišljal o tem, kdo so v 
resnici bili strelci: romun-
ski ali ruski plačanci, srb-
ski plačanci, redni vojaki 
Vojske Republike Srbske 

… Po eni strani je vseeno, 
kdo v takšni situaciji stre-
lja na vas, toda Sarajevča-
ne je pretreslo, da so to po-
čeli ljudje ljubiteljsko, zara-
di hobija. Zaradi nekakšne-
ga adrenalina so plačali za 
užitek sebi, kakor da gredo 
na safari na leve ali tigre. Sa-
rajevčani so bili preseneče-
ni, užaljeni, vedeli so seve-
da, da so bili štiri leta žrtve, 
toda da so nekateri iz zahod-
ne Evrope nanje gledali kot 
na divjad na safariju … To je 
bilo zanje porazno spozna-
nje, žalitev, najnovejša ža-
litev, za katero so ravnokar 
izvedeli.« / Kako pa se je to 
dogajalo in kdaj? »Poskušal 
sem rekonstruirati, kako 
je stvar logistično poteka-
la, začenši s Trstom prek 
Beograda in Pal do Saraje-
va. Ocenjujem, da je na srb-
ski strani sodelovalo prib-
ližno 50 ljudi; če sodimo 
po načinu njihovega dela, 
so bili najverjetneje iz Služ-
be državne varnosti in voja-
ške protiobveščevalne služ-
be. Ti so imeli takšno infra-
strukturo in možnost, da v 
BiH pripeljejo tujce brez 
nadzora, legitimacije in 
identifikacije. To je bil ozek 
krog ljudi iz srbskega obve-
ščevalno-varnostnega siste-
ma. Koliko lovcev je priha-
jalo enkrat, dvakrat ali trik-
rat, to je zelo težko oceniti. 
Morda bi to bolje vedel moj 
prikriti obveščevalni kolega 

iz filma, ki je, če se ne mo-
tim, povedal, da so 17-krat 
v Sarajevo prišli po trije ali 
štirje, torej, kolikor je nje-
mu znano, približno 50 lju-
di. To je v resnici uganka, ki 
je morda nikoli ne bomo re-
šili: koliko morilcev je priš-
lo v Sarajevo, ki so plačali, 
ob koncu tedna ubijali lju-
di za adrenalin in se po-
tem v ponedeljek vrnili do-
mov v svoje službe in igrali 
normalne ljudi. Vse skupaj 
je zelo morbidno. Prihaja-
li so približno od konca leta 
1993 do aprila, maja, morda 
celo do sredine leta 1994, ko 
smo dobili informacijo, da 
je ta veriga prekinjena in da 
je kraj, od koder so iz Itali-
je prihajali, nevtraliziran.«

Kdo je vedel za to

Pokazalo se je, da so poleg 
neposredno vpletenih – srb-
skih »lovskih čuvajev« in tu-
jih lovcev – tudi nekateri tuji 
novinarji že med vojno ve-
deli za to početje, vendar so 
imeli nekakšen embargo na 
pisanje in obveščanje o tem. 
Zakaj? »Takšen je bil dogo-
vor med tujimi novinarji 
in mednarodnimi silami, 
med Unproforjem in nji-
mi, da jim v zameno omo-
gočijo dostop do nekate-
rih drugih informacij in do 
fronte, če tema ostane skri-
ta. In je ostala. Ko smo jih 
po premieri filma Sarajevo 
safari povprašali o tem, so 

povedali, da so ves čas voj-
ne vedeli za to; da je to stara 
zadeva. Potem so se oglasi-
li tudi kolegi iz Beograda in 
povedali, da so tudi oni ve-
deli za to; strelci so priha-
jali v Beograd, in preden so 
odšli v Sarajevo, so sedeli na 
Skadarliji, pili in govorili, 
da gredo na safari v Saraje-
vo. Kolege v Beogradu smo 
vprašali, kdo so bili ti ljudje, 
in približno so nam poveda-
li, kdo so bili strelci. Na tem 
mestu moram končati, kajti 
informacijo, ki jo bom zadr-
žal zase, bi raje predal itali-
janskim organom pregona 
in tožilstvu BiH.« (Vir: Ur-
ban Tarman, intervju z Edi-
nom Subašićem na MMC 
RTV SLO)

Kaj je safari

Da ne bi bili krivični do tu-
ristov, ki hodijo v Afriko na 
turistični safari, povejmo, 
kaj ta beseda sploh pome-
ni. Arabska beseda safari je 
prvotno pomenila »potova-
nje po ekvatorialni vzhod-
ni Afriki v karavani z nosači 
in tovornimi živalmi, z raz-
iskovalnim in lovskim na-
menom. Danes safari po-
meni odpravo oziroma sku-
pinsko turistično potovanje 
zlasti po osrednji in vzhod-
ni Afriki. Glavni namen sa-
farija je lov oziroma fotogra-
firanje in opazovanje velikih 
divjih živali v naravnem oko-
lju.« (Wikipedija)

Miha Naglič

Sarajevo je mesto, ki vedno znova vznemirja cel svet. Tu se je zgodil sarajevski atentat 1914, zimske 

olimpijske igre 1984, v letih obleganja mesta 1993–1994 pa se je tu odvijal silno perverzni način lova 

na ljudi – sarajevski safari …

Tako so Sarajevčani sekali veje dreves za kurjavo, da so 
se lahko pogreli. Mnogi od njih so bili tarče ostrostrelcev. 
Fotografija je nastala 1. januarja 1993. / Foto: Wikipedija

Na pokopališču Kovači v sarajevskem Starem Gradu so 
pokopane žrtve obleganja mesta v letih 1992–1996. / Vir: Wikipedija

Afriški »safari lovec« je bil tudi sloviti pisatelj in nobelovec 
Ernest Hemingway (1899–1961). / Foto: Wikipedija

Nove knjige (661)

Nekropola, roman v stripu
»Devetakov bivši taborišč-

nik nas zapelje v strip čisto 
blizu cilja, na cesti proti ta-
borišču, kjer je preživel naj-
hujše mesece svojega življe-
nja. Vozi se, in mi z njim, na 
prizorišče nekdanjih stra-
hot, ni potrebno veliko, le 
nekaj kadrov, da pripoved 
preskoči na neko drugo vo-
žnjo po isti poti v drugem 
času in v popolnoma drugih 
razmerah. Zdi se kot običa-
jen pripovedni rez v pretek-
lost, a ni. Čim dlje bomo sle-
dili dolgolasemu starcu s če-
pico in markantnimi očali, 
tem bolj nas bo zapletal v po-
seben čas in posebno stanje, 
kjer sta sedanjost in pretek-
lost nerazdružno zajedeni 
druga v drugo in se ne bos-
ta več izpustili. Očala so slep 
zaslon, onkraj katerega ne 

vidimo, starčev pogled je za-
zrt v notranji svet, nam je do-
stopno samo prizorišče, os-
tanki nekdanjega taborišča, 
muzejska/turistična relikvi-
ja. A v resnici sem slep jaz, 
bralec. On, nekdanji tabo-
riščnik, me vodi po prostoru, 
ki delno še je, in času, ki ga 
ni več, na način, ki ga zmo-
re le strip. Beseda romana je 
odprta za poljubno nadgra-
dnjo, filmski medij je zame-
jen s podajanjem preko vlo-
ge lika, v stripu pa so vizu-
alizacija in komentar, dialo-
gi, pripoved zliti. Strip lah-
ko pove zgodbo, kot je sli-
ka in beseda vsaka zase ne 
moreta. Dober strip da be-
sedi konkretnost in podo-
bi abstraktnost. / Boris Pa-
hor je knjigo začel s posve-
tilom: Manom vseh tistih, 
ki se niso vrnili. Strip Juri-
ja Devetaka razodeva, kako 

je živeti z njimi in med nji-
mi. Ne poganja ga pestrost 
zgodbe, mnogoterost ju-
nakov, dinamika dogaja-
nja, kot iz vedno gostejše-
ga dima vznikajo in se vle-
čejo sence Onih, Ki So Bili. 
Danes so v svoji oddalje-
ni nespoznavnosti na meji 
grozeče karikature, čakajo-
če, da katerikoli hip zavza-

mejo mesto živih teles in 
zabrišejo mejo med tostran-
stvom in onstranstvom. 
Skupaj z njimi vznika spra-
ševanje o krivdi, o tem, ali 
tudi v taboriščnem peklu 
velja moralni zakon, ali je 
dovoljeno itak na smrt ča-
kajočemu sotrpinu prižele-
ti konec, da bi si z njegovim 

koščkom kruha podaljšali 
obstoj?« (str. 161–162)

Pahorjev osrednji roman, 
ki smo ga nekoč v tej seriji že 
predstavili, smo zdaj dobili 
še v stripu. Gornji odlomek 
je iz spremne besede Zdrav-
ka Duše. V odličnem Deve-
takovem črno-belem stripu 
vlada temno vzdušje, to pre-
veva tudi pisatelja. Tudi on 

se sprašuje o »krivdi«, da je 
preživel taboriščni pekel, po 
katerem je okreval v sanato-
riju blizu Pariza in doživel 
ljubezensko razmerje z eno 
od sester in po letu 1945 ži-
vel še 77 let … In postal eden 
najvidnejših pričevalcev voj-
nega pekla. Dobite si to knji-
go, berite in glejte.

Boris Pahor in Jurij Devetak, Nekropola, roman v 

stripu, Mladinska knjiga, Ljubljana, 168 strani

Miha Naglič

Sarajevski safari
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Galerija Loškega gradu je 
osrednji in kot tak eden na-
jeminentnejših galerijskih 
prostorov na Škofjeloškem. 
V njem so običajno na ogled 
pomembnejše občasne mu-
zejske razstave in pregledne 
razstave vidnejših likovnih 
ustvarjalcev s škofjeloškega 
območja. Aktualna razstava 
Ive Šubic – ilustrator in kul-
turni delavec je na neki na-
čin oboje; je pregled knji-
žne ilustracije enega najpo-
membnejših slovenskih li-
kovnih ustvarjalcev 20. sto-
letja in je hkrati pogled v zgo-
dovino, v pionirska leta slo-
venske povojne ilustracije, 
ki je danes v Sloveniji uve-
ljavljena likovna zvrst.

Z mislijo na bogato dedi-
ščino Iveta Šubica, ki bi le-
tos pomladi praznoval sto 
let, pogledujem s stopnic na 
vhodu v galerijo in razmiš-
ljam, kaj je avtorico razstave 
in mojo tokratno sogovorni-
co, umetnostno zgodovinar-
ko Petro Čeh, ob sicer bo-
gatem umetnikovem opu-
su vodilo, da v središče po-
zornosti postavi prav ilustra-
cijo. »Prvo pobudo je dala 
umetnikova hči Maja Šubic, 
predvsem zato, ker ta opus, 
ki je Šubičev najobsežnejši, 
sploh še ni bil sistematično 
pregledan ter ovrednoten. 
Ne glede na izjemne števil-
ke (96 knjig, v katerih je več 
kot 1500 ilustracij, ob tem 
pa še periodična ilustracija, 
ki je tako obsežna, da je nis-
mo mogli vključiti v razsta-
vo in nas to čaka v prihodnje) 
in ne glede na to, kako pri-
soten ilustrator je bil Šubic v 
slovenskem povojnem knji-
žnem založništvu – ne na-
zadnje lahko rečemo, da je 
kar pionir povojne ilustraci-
je – se je ta del nekoliko po-
zabil oziroma spregledal. 
Eden od mnogih razlogov 

je najverjetneje tudi dej-
stvo, da je ilustracija v slo-
venskem prostoru prehodi-
la zelo dolgo pot, preden je 
bila vključena v akademski 
prostor, pa še danes mnogi 
opozarjajo, da še zmeraj ni 
povsem enakopravna z dru-
gimi likovnimi zvrstmi.«

Pionir povojne ilustracije

Na razstavi najprej sledi-
mo Šubičevemu ilustrator-
skemu opusu kronološko po 
dekadah, tako je tudi najbo-
lje razviden njegov slogov-
ni razvoj. Najprej so tu nje-
gove prve izdaje v štiridese-
tih letih s preprosto in rea-
listično risbo, sledijo prve 
barvne ilustracije v petdese-
tih letih in ustvarjalni vrhu-
nec z največ izdanimi knji-
gami v šestdesetih letih, ko 
je v ilustracije vključeval tudi 
modernistične prvine (kubi-
zem, nadrealizem), nato pri-
demo do zadnjih ilustracij v 
osemdesetih letih, kjer po-
novni vrhunec doseže z iz-
dajo avtorske slikanice Ti-
skarna Urška 14.

»To je kar petdeset let 
ustvarjanja in izdajanja 
ilustracij! V njih vidimo, 
kako je premislil uporabo 

tehnike in barve, s tušem 
razvijal imitacijo lesoreza, 
v detajlih uporabil kubistič-
ne prvine ali simbolizem in 
mestoma skril samega sebe 
v podobi mladega partiza-
na,« poudarja umetnostna 
zgodovinarka Petra Čeh.

Drugi del razstave je delo-
ma povezan z ilustratorskim 
delom, saj je Šubic svojo pro-
fesionalno ilustratorsko pot 
začel v partizanskih tiskar-
nah. Na plakatih ter ilustra-
cijah za revije Slovenski pi-
onir, Naša žena in druge, ki 
si jih ogledujemo na razsta-
vi, izkazuje angažiranost, 
hkrati pa slog, ki ga izobli-
kuje med drugo svetovno 
vojno in nadaljuje v ilustra-
cijah knjižnih izdaj po letu 
1945. Oba dela razstave po-
vezujejo tudi nagrade, na eni 
strani je tu vrsta Levstikovih 
nagrad za izvirno ilustraci-
jo in na drugi strani so tiste, 
ki jih je prejel za svoj kultur-
ni doprinos (Groharjeva na-
grada leta 1983) ali umetni-
ški opus (Prešernova nagra-
da leta 1979), mnoga odliko-
vanja za delovanje v partiza-
nih, med drugim je tu tudi 
Partizanska spomenica, saj 
je bil leta 1941 prvoborec.

Oblekel je filmske like 
prvega Kekca

Kot dodaja kustosinja raz-
stave, sta rdeči niti tega dela 
razstave Šubičev osebni an-
gažma in širša prepoznav-
nost projektov. Eden takšnih 
je zagotovo film Kekec, le 
redkokdo je namreč vedel, 
da je Šubic pri filmu sode-
loval kot kostumograf. »Na 

vodenjih, ki smo jih izvedli 
do sedaj, so se kot nekakšen 
vrhunec razstave izkaza-
le originalne kostumograf-
ske risbe ter risbe filmskih 
špic za prvi film o Kekcu iz 
leta 1950,« potrdi vodnica po 
razstavi. V tem delu so pred-

stavljeni tudi Šubičevi jav-
ni spomeniki, sodelovanje v 
društvih in kulturni politiki, 
pri filmu in gledališču, ilu-
striranje pedagoških pripo-
močkov in podobno.

Z nekaj fotografijami je 
na razstavi zaobjet tudi sli-
karjev osebni milje, saj je bil 
njegov atelje v Poljanah dru-
žabno središče, kjer so se 
srečevali mnogi umetniki, 
glasbeniki, tudi znanstveni-
ki, med drugim Milan Bu-
tina, Jože Ciuha, Janez Vi-
dic, Igor Torkar, Zuko Džu-
mhur, Marijan Gabrijelčič, 
France Mihelič, Alenka 
Gerlovič, Tone Pavček, Ivan 
Potrč, Branka Jurca, če jih 
naštejemo le nekaj.

»Da se je dobro ohranilo 
toliko originalnih del in do-
kumentacije, se lahko zah-
valimo Šubičevi družini ozi-
roma dedinjam, ki imajo do 
tega res izjemen in vzoren 
odnos. Tako vsebinsko bo-
gata razstava je nastala tudi 
zaradi našega kontinuira-
nega in prijetnega sodelo-
vanja, pri čemer so mi bile 
na voljo za mnoge informa-
cije, ki sem jih ob snova-
nju razstave potrebovala. V 
njihovih arhivih se je naš-
la večina razstavljenih pred-
metov,« o razstavljenih ori-
ginalnih delih in predme-
tih pojasnjuje Petra Čeh in 

dodaja: »V Muzeju novejše 
zgodovine Slovenije hrani-
jo veliko Šubičevih origina-
lov, tematsko vezanih na čas 
NOB, tudi iz partizanskih ti-
skarn, kar je še posebno za-
nimiv opus. Veliko ilustracij 
so hranili v arhivu založbe 
Mladinska knjiga.«

Solidarnost in tovarištvo

Predstavljeni so tudi nje-
govi javni spomeniki pred-
vsem mozaiki, v katerih av-
torica razstave najde njegov 
angažma – prvi javni spome-
nik je namreč naredi kot pro-
stovoljec. Gre za sgraffito v 
kulturnem domu v Komnu, 
ki ga je naredil skupaj s Flo-
risom Oblakom. »Le ma-
lokdo pozna njegov mozaik 
v avli Državnega zbora, fre-
ske v OŠ Poljane pa so nje-
gove največje. V vseh teh jav-
nih spomenikih je absolu-
tno tudi Šubičev osebni an-
gažma. Ne glede na to, ali so 
spomeniki locirani v Ljublja-
ni ali Dražgošah, Poljanah, 
in ne glede na njihovo vse-
bino se namreč v njih zme-
raj pojavijo bodisi topogra-
fija Poljanske doline bodisi 
resnični ljudje, ob katerih se 
je tudi sam bojeval med leto-
ma 1941 in 1943. Zato je tre-
ba njegova dela na splošno 
razumeti tudi kot nekakšen 
zgodovinski dokument.«

Na vprašanje, kaj jo je 
pri raziskovanju Šubiče-
vega opusa najbolj navdu-
šilo, morda tudi presene-
tilo, pa sogovornica odgo-
varja: »Glede na to, da sem 
razstavo pripravljala približ-
no 14 mesecev, od tega za-
res intenzivno zadnjih de-
set mesecev, me je v njego-
vem opusu navdušilo pre-
cej stvari, od subtilne sim-
bolike do izraznosti in teh-
nične dovršenosti. Pred-
vsem s svojo tehniko imiti-
ranja lesoreza mi je 'dal ve-
tra' pri tistih delih, kjer origi-
nali niso bili najdeni in sem 
morala tehniko ugotavljati 
na podlagi printov. Ob tem 

sem ugotovila, kako zelo je 
obvladal ves proces nastaja-
nja knjige pa tudi pomanj-
kljivosti tiska, to pa upora-
bil sebi v prid, da je bralec le 
stežka dojel, da gleda risbo s 
tušem in ne dejanske grafi-
ke. Šubičeva dela so zanimiv 
preplet zgodovine, etnologi-
je in umetnosti, iz njih je na 
vsakem koraku čutiti pripa-
dnost tukajšnjim krajem.«

Z razstavo v Loškem mu-
zeju so Šubica želeli predsta-
viti širše, ne le kot umetni-
ka, temveč tudi kot kultur-
nega delavca, ki je bil anga-
žiran pri mnogih projektih 
in na tak način pomembno 
doprinesel k razvoju tako lo-
kalne kot nacionalne kultu-
re. Petra Čeh spomni, da je 
tudi v mnogih intervjujih 
Šubic samega sebe pouda-
ril kot kulturnega delavca, 
ki mu veliko pomenijo soli-
darnost, tovarištvo in skup-
no dobro.

Simpozij o Ivetu Šubicu

Jutri, v soboto, 3. decem-
bra, se bo ob 10. uri v Okro-
glem stolpu Loškega muzeja 
z vodstvom po razstavi s ku-
stosinjo Petro Čeh začel sim-
pozij z naslovom Ive Šubic 
– ustvarjalec in spiritus mo-
vens. Sledili bosta okrogli 
mizi Ive Šubic – umetnik in 
kulturni delavec in Ive Šubic 

zasebno. Ilustratorka Suzi 
Bricelj je v zbornik simpo-
zija zapisala: »Sporočilo, ki 
nam ga Šubic zapušča v slika-
nicah, je pomembno tudi da-
nes in bo vedno, saj izpričuje 
strašno izkušnjo vojne, ki se 
ne bi smela nikoli več zgodi-
ti, obenem pa skozi simbol-
no govorico kaže pomen res-
ničnega tovarištva. To je tis-
to, kar je najboljše v človeku 
ter prinaša sočutje, solidar-
nost in sobivanje v miru.« 
O sporočilnosti Šubičevih 
umetniških del nasploh, to-
rej tudi ilustracij, Petra Čeh 
dodaja: »To je bistvo te jubi-
lejne razstave.« Na ogled do 
7. maja prihodnjega leta.

Igor Kavčič

Petra Čeh je v letu dni temeljito raziskala Šubičev likovni opus. / Foto: Tina Dokl

Z retrospektivno razstavo knjižnih ilustracij in umetnikovega kulturnega angažmaja z naslovom Ive Šubic – ilustrator in kulturni delavec so se v Loškem 
muzeju poklonili slikarju in hkrati počastili stoto obletnico njegovega rojstva.

Petra Čeh: »Nekdo izmed obiskovalcev me je na 
vodenju celo vprašal, kako to, da ga v razstavnih 
besedilih omenjam kot Iveta in ne kot Šubica, kar je 
sicer pogosta praksa, in sem v šali odgovorila, da je 
priprava razstave kot branje obširne trilogije, kjer se 
navežeš na glavni lik.«

Sodelovale so pri snovanju razstave: Urška Batista, Maja 
Šubic in Nives Lunder. / Foto: Tina Dokl

Lea Vučko in Damir Grbanović sta pripravila animacijo 
Šubičeve avtorske slikanice Tiskarna Urška 14. / Foto: Tina Dokl

Ive, ilustrator in kulturni delavec
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V okviru iniciative Inže-
nirke in inženirji bomo!, 
ki mlade navdušuje za in-
ženirstvo, tehniko, naravo-
slovje in inovativnost, bodo 
10. januarja v Cankarjevem 
domu petič razglasili inže-

nirko leta. Med nominiran-
kami so tudi tri Gorenjke 
oziroma z gorenjskimi pod-
jetji povezane ženske, s ka-
terimi smo se pogovarjali o 
izzivih inženirskih poklicev 
in o tem, kako se v še ved-
no pretežno moškem okolju 
počutijo kot ženske.

Viki Petrovič je zaposle-
na kot višja tehnična sve-
tovalka v uspešnem šen-
čurskem podjetju Loftwa-
re. Kot pravi, pred študi-
jem ni imela jasno začrta-
ne poti, saj jo je zanimal ši-
rok spekter področij. »Oče 
je bil inženir in se je ukvar-
jal tudi s programiranjem, 
dedek pa je imel mizarsko 

delavnico, tako da sem od-
raščala v okolju, kjer je bila 
tehnika ves čas prisotna,« 
pravi Kranjčanka, ki se je 
na koncu za študij na lju-
bljanski fakulteti za raču-
nalništvo in informatiko 
odločila tudi zaradi razno-
likosti možnosti, ki se mla-
dim s tem znanjem odpira-
jo danes ob strmem razvo-
ju tovrstnih tehnologij.

Malenkost bolj vijugas-
to pot je izbrala tudi Špela 
Poklukar s Poljšice pri Gor-
jah, ki se je najprej vpisa-
la na študij filozofije in te-
ologije, nato pa vzporedno 
začela študij matematike. 
»Matematika me je privla-
čila kot abstraktna znanost 

in nikoli si nisem predsta-
vljala, da bom kdaj postala 
inženirka. Z razvojem pro-
gramske opreme sem se 
tako spoznala šele pri študi-
ju matematike, ko sem obi-
skovala predmete progra-
miranja in strojnega uče-
nja. Čeprav mi je bilo na za-
četku vse precej novo, sem 
kmalu ugotovila, da niti ni 
tako zapleteno, in posta-
lo mi je všeč,« pravi danes 
specialistka strojnega uče-
nja v ljubljanskem podjetju 
Endava.

Na drugi strani Rosana 
Kolar pravi, da izbira karie-
re zanjo nikoli ni bilo vpra-
šanje, saj je po naravi teh-
nični tip in jo je od nekdaj 
zanimalo, kako stvari delu-
jejo. »Že v osnovni šoli pri 
11 letih sem imela jasno vi-
zijo, da želim postati letal-
ska mehaničarka.« Načr-
ti so se uresničili. Štajer-
ka, ki prihaja iz Slovenskih 
Konjic, se je najprej vpisala 
na študij strojništva, danes 
pa je letalska mehaničarka 
v družbi Adria Tehnika ob 
brniškem letališču.

Slabe izkušnje redke

Na vprašanje, ali so imele 
na delovnem mestu kdaj sla-
bo izkušnjo zgolj zato, ker so 

ženske, oziroma jih moški 
niso obravnavali enakovred-
no, Špela Poklukar odgovar-
ja: »Zdi se mi, da so taki pri-
meri izjemno redki ali pa so 
moški zelo profesionalni in 
znajo to dobro skriti. Žal pa 
se je tudi že zgodilo, celo s 
strani enega od mojih nadre-

jenih v eni izmed prejšnjih 
služb. Izkušnja je bila zelo 
travmatična.«

Preostali sogovornici se s 
takšnimi težavami nista sre-
čali. »V tem trenutku sem 
edina letalska mehaničarka 
v podjetju Adria Tehnika in 
zaradi svojih sodelavcev ter 
mentorjev nimam občutka, 
da me ravno zaradi tega tre-
tirajo kako drugače, prav na-
sprotno, konstantno mi pos-
tavljajo izzive, da lahko nad-
grajujem svoje znanje na 
vsakem koraku,« pravi Ro-
sana Kolar.

Viki Petrovič pa dodaja: 
»Morda sem imela sprva na 
faksu jaz zadržke, ker sem 
se znašla v pretežno fan-
tovskem okolju, a so me so-
šolci ves čas obravnavali 
enakovredno in tudi kasne-
je v službi nisem imela sla-
bih izkušenj. Verjamem pa, 
da imajo morda nekatere 
ženske tudi negativne izku-
šnje. Sicer pa nekatere raz-
like vendarle obstajajo, ne 
nazadnje statistika kaže, da 

smo ženske še vedno slabše 
plačane od moških.«

Ne ozirajte se na 

predsodke drugih

Mite, da so inženirski 
poklici rezervirani za moš-
ke, pomaga razbijati tudi 
projekt Inženirka leta. A v 

družbi se še vedno pojav-
ljajo stereotipne predsta-
ve in predsodki. Sogovorni-
ce pa poudarjajo, da je lah-
ko težava tudi v tem, da mla-
di preprosto ne vedo, kaj in-
ženirski poklic ponuja. Špe-
la Poklukar tako meni, da se 
dekleta manj odločajo za in-
ženirske poklice, ker so jim 
manj znani. »Ne znamo si 
predstavljati, kaj točno kot 
inženir počneš, kakšno zna-
nje je potrebno za tovrsten 
poklic in predvsem kakšno 
predznanje je potrebno za 
vpis na naravoslovno ali 
tehniško fakulteto. Sama 
sem tovrstnega predzna-
nja v primerjavi z nekate-
rimi sošolci imela relativ-
no malo, zato sem predvi-
devala, da tehnični poklic 
ni zame, kasneje pa se je iz-
kazalo, da sem vse potrebno 
znanje tako za uspešno do-
končanje študija kot tudi za 
nadaljnjo službeno pot do-
bila v času študija.«

Podobno odgovarja tudi 
Viki Petrovič. »Že šolski sis-
tem morda ne spodbuja do-
volj tovrstnih znanj oziroma 
jih ne predstavlja na privla-
čen način. Če se spomnim 
le pouka informatike, je 
vprašanje, ali bi zgolj to lah-
ko koga pritegnilo k študiju 

računalništva,« pravi Viki 
Petrovič, ki ob tem poudar-
ja tudi zgrešene stereoti-
pne predstave o inženirju 
in druge predsodke, poveza-
ne s temi poklici. Zato mla-
dim, tako dekletom kot tudi 
fantom, svetuje, naj sledi-
jo temu, kar jih zanima, in 

se ne ozirajo na predsodke 
in komentarje drugih. »Da-
nes je na voljo tudi veliko ob-
šolskih dejavnosti, različnih 
skupin, v katere se lahko ak-
tivno vključiš in tako spoz-
naš, ali je to področje zate in 
v tej smeri vidiš svojo poklic-
no pot,« še dodaja.

Tudi Rosana Kolar je 
prepričana, da okolica de-
kletom ne uspe posredo-
vati informacije, kako zelo 
so pomembne v inženir-
skem svetu. »S svojo dru-
gačnostjo, drugačnimi po-
trebami ustvarjamo skupaj 
boljši svet. Ideje, ki jih raz-
vijejo mešane ekipe, pozitiv-
no vplivajo na naše vsakda-
nje življenje. Samo primer: 
sodoben pomivalni stroj je 
izumila ženska po imenu 
Josephine Garis Cochran, 
zgraditi pa ga je pomagal Ge-
orgea Buttersa – in to je na-
prava, ki nam je olajšala ter 
spremenila življenje.«

Z veseljem v službo

Na to, v kako zanimivih 
poklicih delujejo vse tri 
kandidatke za inženirko 
leta, kaže tudi to, da vse z 
veseljem prihajajo na delo 
in se veselijo izzivov. Špe-
la Poklukar, ki se v Enda-
vi ukvarja z razvojem in 

aplikacijo algoritmov ume-
tne inteligence, je navdu-
šena nad tem, kako hit-
ro se to področje razvija in 
kako osupljivi so rezultati. 
»Moje delo je dinamično in 
nikoli ne zmanjka novih iz-
zivov ali priložnosti za uče-
nje. Vsak dan prinese ne-

kaj novega, kar mi daje og-
romno motivacije. Nikakor 
pa ne gre zanemariti tudi 
stimulativnega delovnega 
okolja, dela skupaj s stro-
kovnjaki na različnih pod-
ročij in seveda najboljših 
sodelavcev,« še dodaja.

Raznolikost dela razvese-
ljuje tudi Viki Petrovič, ki se 
poleg programiranja ukvar-
ja tudi z delom s strankami. 
»Vsak dan je pester in razno-
lik, čeprav je včasih delo lah-
ko tudi stresno, pa se vsakič 
nekaj novega naučim in raz-
vijam tudi druge kompeten-
ce,« dodaja.

Tudi Rosana Kolar z ve-
seljem prihaja na delovno 
mesto: »Zaradi dela same-
ga, ki ga imam nadvse rada, 
dodatni zanos pri delu pa mi 
dajejo še vsi 'moji' fantje, s 
katerimi delam.«

Vprašanje, ali bi se znova 
odločile za inženirske pok-
lice, je torej odveč. Brez po-
mislekov vse tri odgovarjajo 
pritrdilno.

Aleš Senožetnik

Viki Petrovič / Foto: Andrej Križ, Iniciativa Inženirke In Inženirji Bomo!

Viki Petrovič: »Ne 

ozirajte se na komentarje 

in predsodke drugih.«

Rosana Kolar / Foto: Andrej Križ, Iniciativa Inženirke In Inženirji Bomo!

Raznolike ekipe, v katerih so enakovredno zastopane tudi ženske, ustvarjajo boljši svet. To dokazujejo tudi kandidatke za letošnjo inženirko leta, ki prihajajo 
iz Gorenjske oziroma gorenjskih podjetij.

Inženirstvo ni le za moške

Špela Poklukar / Foto: Andrej Križ, Iniciativa Inženirke In Inženirji Bomo!

Špela Poklukar: »Ne 

znamo si predstavljati, 

kaj točno kot inženir 

počneš.«

Rosana Kolar: »Ideje, 

ki jih razvijejo mešane 

ekipe, pozitivno vplivajo 

na naše vsakdanje 

življenje.«
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Nova knjiga Milene 
Miklavčič prinaša zgodbe, 
ki so jih posamezniki z njo 
delili v času, ko smo zaradi 
epidemije covida-19 ostali 
odrezani drug od drugega. 
»Ta čas nas je močno zaz-
namoval. Nekateri so brska-
li po preteklosti, drugi so si 
nastavljali ogledalo,« je po-
jasnila Milena Miklavčič in 
dodala, da samoizpovedne 
zgodbe ne opisujejo poteka 
bolezni, opisujejo pa prigo-
de, ki so zaznamovale življe-
nja pripovedovalcev. »Vča-
sih so zabavne in humorne, 
mnogokrat tudi žalostne in 
tragične, vselej pa povedane 
z veliko srčnosti in iskrenos-
ti.« Prav to jo je spodbudilo, 
da je prelomila svojo zavezo, 
da omenjenih zgodb, tudi 
zaradi neprijetnosti, ki jih 
je doživljala v zvezi s tretjo 
knjigo, ne bo več zapisovala.

Mnoge zgodbe so se je na-
mreč znova osebno dotakni-
le, med drugim zgodbi dveh 
mladih fantov, ki so jima 
postavili enako diagnozo kot 

njenemu pokojnemu sinu. 
»Eden od njiju je utrpel tudi 
hude posledice po prebole-
lem covidu. Potem pa je zbo-
lel še Marjan, ki je živel v Lon-
donu, z njim sem bila v sti-
ku prek pisanja za portal jav-
nost.si. Nekako sem se prep-
ričala, da ne smem nehati 

poslušati in zbirati zgodb.« 
A kot pravi, bi še snedla bese-
do, če ne bi ob urejanju arhi-
va naletela na intervju s Fre-
nkom Trpinom iz Poljan. »V 
njem je bil tudi odstavek, v 
katerem je opisal potova-
nje poljanskih gledališčni-
kov z avtobusom v Maribor 

na podelitev Borštnikovih 
nagrad, ko je Borštnikov pr-
stan prejela Ivanka Mežan. 
Avtobus se je pokvaril, zato 
so v dvorano prišli z veliko 
zamudo. A ko jih je Ivan-
ka zagledala, je rekla: 'Po-
čakajte, moji ljudje prihaja-
jo!' Te besede so me ganile 

do solz.« Takrat se je zavede-
la, da nima srca, da vse te lju-
di, ki se ji zaupajo, pusti na 
cedilu. Tako, pravi sama, os-
taja ena zadnjih, če ne zad-
nja potovka oziroma zgod-
barka, kot so rekli ženskam, 
ki so včasih hodile iz kraja 
v kraj in v hišah, kjer so jih 
sprejeli pod streho, zbranim 
pripovedovale zgodbe, ki so 
jih slišale in doživele na svo-
ji poti. »Ko bomo v teh de-
cembrskih dneh razmišlja-
li, kaj bi komu kupili, bi se 
morali zavedati, da je najpo-
membnejše to, da se poslu-
šamo – in da bližnji vedo, da 
jih slišimo.« Ob tem še doda-
ja: »Te zgodbe so moje živ-
ljenje, brez njih bi mi veliko 
manjkalo.«

Tako se je znova lotila pi-
sanja življenjskih usod in 
ljubezenskih prigod vseh 
generacij, ki pa jih je v novi 
knjigi začinila tudi s števil-
nimi anekdotami iz bolj ali 
manj odmaknjene preteklo-
sti. »Prav v času covida se je 
namreč pogosto zgodilo, da 
so sogovorniki speljali po-
govor na kaj smešnega, 'da 

ne bi samo jokali'.« Največ 
anekdot ji je zaupal orgličar 
Oto Nemanič. »Res je izje-
men pripovedovalec in sem 
zelo srečna, da sem ga po 
treh letih, kar sodelujeva, na 
letošnjem knjižnem sejmu 
v Ljubljani videla v živo in 
ga objela.« Nova knjiga pri-
naša kar 250 najrazličnejših 
zgodb, ki po besedah Milene 
Miklavčič pričajo tudi o tis-
tih plateh človeških življenj, 
ki javnosti največkrat osta-
nejo skrite, in o trenutkih, 
na katerih se je nabralo toli-
ko zgodovinskih usedlin, da 
počasi tonejo v pozabo.

Posebno zgodbo pripo-
veduje tudi tokratna na-
slovnica, ki jo krasi čudo-
vit birmanski šopek. »Naš-
la sem ga v škatli tete Milke, 
ko sem po njeni smrti preg-
ledovala njeno zapuščino. 
V njej je bilo kup zapiskov 
o vsakdanjem dogajanju v 
Žireh, ki sestavljajo pravo 
kroniko Žirov. Vmes so bile 
tudi sanjske knjige, pa šolski 
zvezki in tudi ta birmanski 
šopek, ki je edina stvar, ki mi 
je ostala po njej v spomin.«

Mateja Rant

Milena Miklavčič z novo knjigo / Foto: Mateja Rant

Žirovska pisateljica Milena Miklavčič je svoje bralce razveselila še s četrtim delom zbirke Ogenj, rit in kače niso za igrače, ki tokrat nosi pomenljiv podnaslov: 
Poglejte, moji ljudje prihajajo.

»Marko Pišljar je leta 2014 
uspešno zagovarjal doktor-
sko disertacijo, potem ko je 
že desetletje pred tem zak-
ljučil specializacijo iz psihi-
atrije in bil več let predstoj-
nik psihiatrične bolnišnice v 
Idriji. Je docent na Univer-
zi na Primorskem, poučuje 
pa tudi na Fakulteti za vede 
o zdravju v Izoli ter na Fakul-
teti za matematiko, naravo-
slovje in informacijske teh-
nologije v Kopru. Je urednik 
šestih strokovnih monogra-
fij in avtor številnih znan-
stvenih študij, kjer se po-
sveča predvsem zdravljenju 
duševnih motenj starejših 
oseb. V študentskih letih je 
postal sopotnik društva in 
revije 2000, objavljal je v re-
vijah Tretji dan in zvon, v 
zadnjih letih pa piše tudi pe-
smi za otroke. Pesniška zbir-
ka Odsevi bližine je avtorjev 
literarni prvenec,« je v ime-
nu Muzejskega društva Ško-
fja Loka zbranim na kultur-
nem večeru povedal Ale-
ksander Igličar.

Marko Pišljar živi v Godo-
viču nad Idrijo, z ženo Ire-
no pa imata hčerki Špelo in 
Nino ter dve vnukinji in vnu-
ka. Markova mama je bila 
doma iz Jelovice pod Blego-
šem, zato je bilo med udele-
ženci pesniškega večera pre-
cej njegovih sorodnikov iz 
Poljanske doline.

»Dnevnik sem pisal že v 
srednji šoli, moja odločitev 
za psihiatrijo pa je bila zelo 
povezana s primarijem Jo-
žetom Felcem, s katerim 
sva tudi dolgo skupaj dela-
la. Pesmi pišem 25 let, to pa 
je moja prva pesniška zbir-
ka in ima naslov Odsevi bli-
žine. Kar nekaj naporov je 
bilo potrebnih, da sem pri-
šel do izdajatelja, nato pa se 
je za izdajo odločila Celjska 
Mohorjeva družba,« je pove-
dal Marko Pišljar, naslov pe-
sniške zbirke pa je pojasnil 
slavist in sodelavec Celjske 
Mohorjeve družbe Jože Fa-
ganel.

Zrcalo naše notranjosti

»Pesniška zbirka Odsevi 
bližine ima imeniten naslov. 

Gre za zrcalo naše notranjo-
sti, ki izhaja iz stikov med 
nami in želje, da kakšno do-
živetje in spoznanje tudi za-
beležimo. Peter Abram je 
pesmi podoživel kot likov-
nik, in ko listamo po knji-
gi, vidimo, kako se likovni 
in besedni del ujemata,« je 
povedal Jože Faganel in ugi-
bal, da je tudi poezija neka-
kšno zdravilo, ki zna pomir-
jati. »Tisto, kar celotni opus 
pesniške duše redko razliva 
med bralce, je čarobna pre-
prostost umirjenosti, ki na 
čudovit, a povsem preprost 
način bralca dejansko po-
mirja. Lahko bi dodali, da ga 
celo 'zdravilno' pomirja.«

Ponosen na sorodnike

Kot je pojasnil Marko 
Pišljar, si je želel pesniško 
zbirko v Škofji Loki predsta-
viti tudi zato, ker ima v Po-
ljanski dolini in Škofji Loki 
ter vse do Ljubljane številne 
sorodnike, teto in strica, pa 
tudi številne bratrance in se-
strične, ki do letošnje izdaje 
pesniške zbirke večina sploh 
niso vedeli, da piše pesmi.

»Zelo sem ponosen na 
svoje sorodnike na gorenj-
ski strani. Edini smisel pisa-
nja je, da nekoga nagovarjaš, 
da je pisanje del komunika-
cije. Pa ne le zato, ker sem 
psihiater, čeprav sem mogo-
če ob tem uporabljal nekate-
ra znanja iz psihologije, da 
sem vse skupaj 'zavil',« je 
tudi povedal Marko Pišljar 

in dodal, da je vesel, ker so 
se pesniškega večerja ude-
ležili tudi številni ljubitelji 
lepe slovenske besede.

Njegove pesmi sta prebi-
rala Alenka Höfferle Felc, 
zdravnica in dolgoletna vo-
diteljica na Radiu Slovenija, 
in upokojen dramski igralec 
Silvij Božič, nekaj pa jih je 
Marko Pišljar prebral sam.

Za prisrčno glasbeno 
spremljavo na prireditvi v 
Miheličevi galeriji v Kašči je 
poskrbel orgličar Miro Bo-
žič, zbrani pa so psihiatru 
in pesniku Marku Pišljar-
ju postavili nekaj zanimi-
vih vprašanj. Tudi o zdravil-
ni moči poezije, za katero je 
že znal navdušiti svoje paci-
ente.

Vilma Stanovnik

Aleksander Igličar je v Miheličevi galeriji predstavil gosta kulturnega večera psihiatra in 
pesnika Marka Pišljarja. / Foto: Vilma Stanovnik

Muzejsko društvo Škofja Loka in Celjska Mohorjeva družba sta v Miheličevi galeriji v Kašči prejšnji teden pripravila kulturni večer s predstavitvijo pesniške 
zbirke Marka Pišljarja z naslovom Odsevi bližine.

Tudi pesmi so lahko zdravilo

Ostaja ena zadnjih zgodbark
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Bobnar z avtizmom (1)
Glasbena šola DO RE MI 

z Bleda je že več kot desetle-
tje inkluzivna glasbena šola. 
Obiskujejo jo tudi otroci s 
posebnimi potrebami, pred-
vsem z motnjo avtistične-
ga spektra. Avtizem je opre-
deljen kot razvojna motnja, 
ki pomembno vpliva na po-
sameznikovo komunikaci-
jo, povezovanje z drugimi in 
tudi na razumevanje sveta. 
Pri otroku se odraža na vseh 
področjih razvoja. Osebe z 
avtizmom imajo nekatere 
skupne značilnosti, med se-
boj pa so si tudi zelo različne.

Eden izmed učencev z 
motnjo avtističnega spektra 
v glasbeni šoli DO RE MI je 
Jure Anžič iz Žirovnice. Star 
je 12 let, igra bobne. Srečala 
sva se v prostorih Triglavske-
ga narodnega parka na Ble-
du, kjer vadi skupina tolkal-
cev. Prijeten, zgovoren fant. 
Z njim je bila mama Katja 
Zupan. »Lepo se je razvil, 
na začetku pa je bilo kar tež-
ko,« je dejala. Družina se je 
pri Juretu prvič srečala z av-
tizmom. Diagnozo je dobil, 
ko je bil star štiri leta. »Pri 

slabih treh letih smo zače-
li opažati, da je drugačen 
od drugih. To je prva zače-
la sumiti moja mami, ki ga 
je pazila. Začeli smo brati, 
raziskovati, peljali smo ga 
k zdravniku, ki nas je napo-
til naprej. Diagnozo so mu 
postavili v Ambulanti za av-
tizem. Na začetku je bilo tež-
ko. Zelo slabo je govoril, ni 
razumel navodil, ni poslu-
šal, kadar ni bilo po njegovi 
volji, je imel tudi vedenjske 
odklone, senzorno je bil pre-
več občutljiv, kar se je najbolj 
poznalo pri prhanju, hrup in 
gneča sta ga spravljala v sti-
sko, imel je enosmerna zani-
manja ...« je opisala.

Z otrokom s posebnimi 
potrebami, če želimo, da 
čim bolj napreduje, je treba 
veliko delati. Jure je bil vklju-
čen v različne obravnave (lo-
goped, psiholog, pedopsi-
hiater  ...), nasvete strokov-
njakov so vpeljevali tudi v 
delo doma. »Ko je dobil od-
ločbo o usmerjanju, je imel 
obravnave v vrtcu in nato v 
šoli. Specialna pedagogi-
nja je dobro delala z njim 

in sodelovala z nami. Vpis v 
šolo smo odložili za eno leto. 
Jure je vseskozi napredoval, 
tako da smo se odločili, da ga 
vpišemo v večinsko osnov-
no šolo v lokalnem okolju, 
kljub napovedim strokov-
njakov, da to ne bo šlo. Da-
nes je Jure v šestem razre-
du, ima zelo lepe ocene in še 
vedno napreduje,« je vesela 
Katja Zupan.

Zelo velik izziv je predsta-
vljalo govorno-jezikovno po-
dročje. »Besedni zaklad je 
imel slab, stavkov ni tvoril, 

kot je treba. Veliko vprašanj 
in pomislekov je bilo, ali se 
bo izražal, kot se nekako pri-
čakuje, ali bo zadostil mini-
malnim standardom zna-
nja, ki so potrebni za obisko-
vanje večinske šole. Dali so 
mu priložnost in bili z njim 
potrpežljivi, razumeli njego-
ve težave. Najpomembne-
je je, da je napredoval in da 
še vedno napreduje. Logope-
dinja v Razvojni ambulan-
ti v Kranju je bila naš zače-
tni žarek. Veliko nam je po-
magala, bila je seznanjena s 

tem, kako delati z otrokom 
z avtizmom, dala nam je ve-
liko dobrih nasvetov. Uved-
li smo slikovne urnike, be-
sedni zaklad razširjali s po-
močjo slikovnega materia-
la. To so bili začetki. Potem 
tudi sam raziskuješ naprej 
in pridobivaš znanje,« je še 
dodala.

Katja Zupan je glasbeni-
ca. Poučuje glasbo v sred-
nji šoli na Jesenicah, učila 
je tudi v glasbeni šoli in pri 
Juretu hitro zaznala glasbe-
ni talent. (Se nadaljuje)

Maja Bertoncelj

Izven sezone

Učiteljski poklic je razno-
lik. Eni nam zavidajo poči-
tnice, ki to sploh niso, to je 
pač naš dopust. Drugi nas vi-
dijo, kako gremo kdaj v šolo 
kasneje ali prej pridemo do-
mov. Tudi mi imamo uro 
in kartico in obvezno pri-
sotnost in tudi nam se šte-
je osemurni delavnik. Mor-
da nas nihče ne vidi pozno 
ponoči, ko sestavljamo ali 
popravljamo teste, se ved-
no znova učimo nekaj no-
vega, smo ob koncih tedna 
na ekskurzijah, dežuramo 
ponoči, se ukvarjamo s pro-
blematiko, ki sodi v druži-
ne, in podobno. Še vedno 
zelo rada opravljam ta pok-
lic. Nekaj pa me z leti vedno 

Mojca Logar

raznolikost  
in vključevanje

Jure z mamo Katjo. Oba sta glasbenika. / Foto: Maja Bertoncelj

bolj moti, to je odmerjen do-
pust. Dopust v točno dolo-
čenem času. Glavnino do-
pusta moram porabiti juli-
ja in avgusta in takrat je pov-
sod gneča. Ta gneča in dikti-
ran čas, ko si lahko prost, mi 
je vedno bolj breme. Cena je 
vedno najvišja in povsod je 
gneča. Vse je polno, kot da 
bi bil na šolskem hodniku, 
ko se drenjamo drug mimo 
drugega. Ali je kaj drugače 
na plažah, smučiščih, kopa-
liščih, na letališčih … Pov-
sod ljudje, vse je natrpano in 
vsi bi radi nekaj zasebnosti, 
ki je med glavno sezono pač 
ne more biti … Spominjam 
se svojih starejših učiteljev, 
ki so pripovedovali enako 
zgodbo, kot jo sedaj jaz. Kaj 
bi dala za dopust junija in 
septembra, maja, oktobra in 
novembra. Tako nam izven 
sezone ostanejo le konci te-
dnov, ko lahko okušamo do-

pust brez gneče. Odšla sva v 
Bohinj. Vsi ga poznamo in 
najlepše je prav zdaj, ko ni 
gneče. V bazenu je mirno, v 
jedilnici ni gneče, na pešpo-
teh srečaš le posameznike. 
Gotovo je sedaj najbolj po-
pularna pešpot v Sloveniji 
Julijana, ki vodi pohodnika 

okrog Julijskih Alp, po kolo-
voznih ali sprehajalnih po-
teh, mimo vasi in travnikov. 
Prav v tem koncu tedna sva 
tudi midva prehodila svo-
jo prvo etapo »Julke«, kot jo 
je poimenoval domačin. Od 
Bohinjske Bistrice do Stare 
Fužine pelje pot preko raz-
gibanih Dobrav in tamkaj-
šnjih vasi. Južne bohinjske 
gore so na levi strani, v da-
ljavi Triglav, spotoma opa-
zuješ ovce in krave na paši. 
Res je lepo. Če smo nad tem 
navdušeni domačini, kako 
so začudeni in presenečeni 
šele tujci. Nazaj sva se vrnila 
po Bohinjski kolesarski poti. 
Julijano lahko prehodiš vso 
naenkrat, lahko po etapah, 
lahko v pravi ali nasprotni 
smeri urinega kazalca, vse 
je dobro označeno s tabla-
mi, knjižicami in zemlje-
vidi, računalniškimi apli-
kacijami. Le eno mora člo-
vek paziti, da opazuje nara-
vo in ne gleda ves čas v te-
lefon. Saj vse piše na tablah 
in tudi če malo zaideš, se zo-
pet znajdeš, koga vprašaš, se 
pogovoriš z domačini … Pot 
vodi mimo vasi, da si popot-
nik lahko opomore in si od-
počije. Gostilna je bila vedno 
prostor, kjer so se izmenje-
vale informacije. Tudi v da-
našnjem času, ko je vse na 
internetu, je pogovor z do-
mačinom zlata vreden. V tu-
rističnih krajih je sedaj naj-
lepše, ko ni gneče.

profesorica geografije 
in zgodovine

zakonski in  
družinski terapevt

Pusti me!
Janez Logar

Spolna želja se pri lju-
deh precej razlikuje. Vča-
sih o spolnosti, o težavah 
zaradi nje in njenem pome-
nu preprosto niso govorili. 
Grozljive so pripovedi pre-
teklosti, ki jih piše Milena 
Miklavčič. Danes vemo, da 
je to zelo pomemben del za-
konskega/partnerskega od-
nosa. Vemo pa tudi, da veli-
ko težav v zvezi s polnostjo 
lahko rešimo, si pomaga-
mo. Eden izmed proble-
mov je različna spolna že-
lja. Običajno, v povprečju, 
je manj libida (želja po spol-
nosti) pri ženskah. Kaj par-
tnerja v takem primeru lah-
ko naredita? Najprej je tre-
ba obiskati zdravnika in gi-
nekologa. To je pač eden od 
problemov. Zdravniki bodo 

ugotovili, ali so kakšne fizi-
ološke težave.

Na nizek libido osebe po-
gosto vplivajo slabe izku-
šnje s spolnostjo v preteklo-
sti. Ali se vas je kdo v mla-
dih letih neprimerno doti-
kal, gledal, komentiral? Ali 
ste bili deležni vzgoje, kjer 
so vam dali jasno vedeti, da 
je spolnost umazana, grda? 
Ali ste na področju spolnos-
ti naredili kaj nespodobne-
ga in se še mnogo let po tem 
dogodku polivate s krivdo? V 
tem primeru je nujno razčis-
titi svojo preteklost. Priznaj-
te si, kaj se je zgodilo, kaj vas 
je tam najbolj prizadelo in 
kaj ostaja. To bo vzelo precej 
časa … na koncu pa je prav, 
da si ne glede na vso zgo-
dovino dovolite obleči čisto 
belo obleko in iti z vašo ljub-
ljeno osebo naprej.

Oseba, ki ima nizek libido 
(majhno spolno željo), obi-
čajno ni v stiku s svojim te-
lesom. Preprosto ga ne čuti. 
Za dobro spolnost je pogoj 
občutiti telesne občutke v 
sebi. Samo tako bomo začu-
tili tudi dotik druge osebe. 
Pomaga, če sami sebe pobo-
žamo, začutimo razliko do-
tika kože in tkanine, se ob-
čudujemo v ogledalu, si pri-
voščimo toplo kopel, masa-
žo ljubljene osebe, obisk sav-
ne, toplota pomaga podoži-
vljanje prijetnih občutkov 
telesa na toplem soncu na 
morju in v vodi … Seveda pa 

pomaga, če svojemu drage-
mu natančno opišemo, kje 
želimo čutiti njegove dotike 
… – ali je pod ali nad ledvi-
co, prvo, drugo ali tretje reb-
ro … Povejte, kaj želite, saj 
so to le preproste želje. Zavi-
ralec libida (spolne želje) je 
tudi prehiter tempo življenja 

in s tem povezan stres. Pre-
več dela, preveč skrbi, pre-
več hitenja, preveč obvezno-
sti vodi v premalo (ženske-
ga) libida. Ženske prepros-
to potrebujejo več časa. Že-
lijo biti bolj spočite, biti po-
crkljane, in moški jim to mo-
ramo omogočiti.

Iz mnogih raziskav je zna-
no preprosto dejstvo, ki dvi-
guje libido – še posebno pri 
ženskah. Pozitivno vzdušje 
med možem in ženo, med 
partnerjem in partnerko 
je najboljši napovedovalec 
večje spolne želje in s tem 
srečne spolnosti. Pozitivno 
vzdušje med nama in v dru-
žini ne vznikne kar iz nič, 
čez noč. Napaja se iz med-
sebojne pomoči (tudi v go-
spodinjstvu), spoštovanja, 
zaupanja, poslušanja, spod-
bujanja drug drugega k us-
pehom. Pozitivno vzdušje 
se močno poveča, ko nama 
uspe zdravo regulirati svojo 
jezo in obtoževanje.

Spolnost je pomemben 

del življenja.

V bazenu je mirno, 

v jedilnici ni gneče, 

na pešpoteh srečaš le 

posameznike.
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Ohcet in prežovci 

Včasih so se ohceti in že-
nitovanja odvijala po nekih 
strogih nenapisanih pravilih, 
ki pa so jih vsi dobro poznali 
in se po njih dosledno ravna-
li. Ohceti so pripravili v pred-
pustnem času, kakšno zapo-
znelo v pozni jeseni, nikakor 
pa ne v postnem času pred ve-
liko nočjo in v adventu.

Za ženitev so morali kot 
prvi poskrbeti starši bodoče-
ga ženina, saj je bilo nujno 
pravi čas dobiti k hiši pravo 
mlado žensko. Ko je najsta-
rejši sin s kmetije odslužil 
vojaščino in se vrnil domov, 
so mu domači in žlahta kma-
lu začeli iskati primerno 
dekle, ki bo dobra in pridna 
»ta mlada«. Ta je bila lahko 
iz domače ali sosednje vasi. 
Kar nekaj nevest je v Tunji-
ce prišlo iz Podgorja in obra-
tno, saj so bili v Tunjicah 
prepričani, da so v Podgorju 
velike kmetije in da so pod-
gorska dekleta zagotovo va-
jena težkih kmečkih opravil.

Pri izbiri neveste je imel še 
najmanj besede sam bodoči 
ženin. Oče so rekli: »Ženili 

se bomo!« In tako se je za-
čelo. Ko so tete, strici in vsa 
žlahta sklenili, katero dek-
le bi bilo tisto pravo, da pri-
de v hišo, so po vaških kle-
petuljah njenim domačim 
dali vedeti, da naj pričakuje-
jo obisk snubcev. Po navadi 
je bilo snubljenje na praznik 
treh kraljev, malo pred pred-
pustnim časom.

Na obisk so poleg bodo-
čega ženina odšli še njegov 
oče, kakšen stric, največkrat 
pa dober vaški mešetar, ki 
mu je dobro tekel jezik. Za 
korajžo so ga že doma malo 
popili. Na obisku niso ta-
koj povedali, čemu so priš-
li, čeprav so domači to dob-
ro vedeli. Na dolgo so se po-
govarjali o vsakdanjih re-
čeh, o vremenu, živalih in 
podobno. Končno je nasto-
pil trenutek, ko je moral fant 
sramežljivo prositi dekleto-
ve starše, ali bi mu dali svo-
jo hčer za ženo. Ti pa so po 
daljšem obotavljanju v to z 
veseljem privolili. Kmalu so 
se začeli pogovarjati o doti in 
bali, ki naj bi jo bodoča ne-
vesta dobila od doma. Šele 
sedaj je sramežljivo, a vese-
lo dekle iz svojega štibelca, 
kjer je dolgo čakalo na to pri-
ložnost, lahko prišlo v sobo. 
Ženin ji je podaril tolar večje 
vrednosti, ki ga je morala za 
svoje srečno življenje še dol-
go čuvati.

Ko je bilo pozno v večer-
nih urah že vse dogovorje-
no, tudi dan poroke, so snu-
bci zadovoljni odšli domov. 
Dekletovi domači so zače-
li zbirati denar za doto in 
pripravljati balo, katere je 

moralo biti vsaj za dva voza 
s parom konj. Najbolj po-
membno je bilo, da sta bila v 
bali poleg vsemogoče krame 
tudi zibelka in kolovrat. Ta 
dva predmeta sta morala biti 
na vozu dobro vidna. Vsa-
ka ženska je namreč mora-
la znati presti na kolovratu.

Župnik je moral pred poro-
ko tri nedelje zapored opraviti 
oklice, tako, da so vsi farani ve-
deli, da bo v vasi poroka. Temu 
se je reklo, da župnik ženi-
na in nevesto meče z »lece«, 
razglasi s prižnice. Nekaj dni 
pred poroko so vaški fantje, 
nevestini sosedje, pričakali že-
nina in mu izstavili račun za 
večletno čuvanje dekleta, nje-
gove neveste, da jo je končno 
on dobil kot nedolžno. Poga-
janja so bila dolgotrajna, saj so 
bili fantje nepopustljivi pri vi-
soki ceni. Račun je bil plačljiv 
le z denarjem.

Poroka je bila vedno le v 
soboto v nevestini fari, ohcet 
pa ponoči in v nedeljo dopol-
dne na ženinovem domu, 
kjer bosta od sedaj živela, ko 
so prišli po nevesto, po nava-
di godec, ženin, starešina in 
drug, so nevestino hišo za-
klenili in neveste niso hoteli 
predati. Skozi zaprta vrata so 
se prerekali, vse dokler jim 
domači niso poslali kakšne 
stare babe, s katero pa priš-
leki niso bili zadovoljni. Po 
dolgem pregovarjanju, pol-
nem humorja in dovtipov, 
so v vrata vrgli lončen pisker, 
ki je bil že pripravljen v ta na-
men. Vrata so se odprla in iz 
hiše je stopila nevesta, oble-
čena v svečano poročno ob-
leko.  (Se nadaljuje)

Ivan Nograšek

Priimek Poljanec na Go-
renjskem je nastal po letu 
1400. Zanimivo pa je, da je 
novembra leta 1226 Andrej 
Polani v Benetkah obljubil 
piranskemu podestatu pla-
čilo blaga. Ta zapis je našel 
v Benetkah dr. Franc Kos. 

Takrat na Gorenjskem še 
ni bilo priimkov, v Bene-
ški republiki pa so že bili. 
Mogoče je prav to prvi Po-
ljanec ali Polanc? Vsekakor 
gre prve omembe priimka 
iskati v srednjeveških do-
kumentih v obliki »Janez 
iz Poljan«, saj se je oblika 
»Janez Poljanec« pojavila 

kasneje. Na Vipavskem 
imamo priimek v obliki 
Polanc in tu je tudi najsta-
rejši rodovnik Polancev na 
svetu. Že leta 1558 sta v Ba-
tujah živeli dve družini Po-
lanc. Tamkajšnji župnik je 
leta 1786 na podlagi starej-
šega zapisa naredil njihov 
rodovnik.

V Sloveniji živi 449 ljudi 
s priimkom Poljanec, 113 v 
gorenjski statistični regiji in 
89 v osrednjeslovenski. Šte-
vilo v tem stoletju rahlo upa-
da, saj jih je leta 1997 bilo 
512. Na svetu je Poljancev 
okoli 750: Hrvaška (220), 
ZDA (32), Kanada (17), Av-
strija (9). Hrvaški Poljanci 
so večinoma iz Varaždina in 
Zagreba, kar pomeni, da so 
verjetno povezani s priim-
kom Polanec v slovenskem 
Podravju.

Priimek Poljanc je še bolj 
gorenjski. V Sloveniji jih 
živi 63, več kot pol na Go-
renjskem. Število je v zad-
njih 25 letih približno ena-
ko, leta 1971 pa jih je bilo 72. 
Poljanc je priimek, ki ga naj-
demo v samo dveh državah 
na svetu. Poleg Slovenije jih 
je tu še 32 v Avstriji, s kore-
ninami na Koroškem.

Zelo zanimiva osebnost 
s priimkom Poljanec je Leo 
iz Slovenj Gradca. Leo Po-
ljanec (1889–1958) je bil 
prijatelj ljubljanskega ba-
rona Antona Codellija, ki 
je v nemški afriški koloniji 
Togo postavil radiotelegraf-
sko postajo. Poljanec mu 
je pomagal. Med gradnjo je 
nastal tudi prvi afriški igra-
ni film Bela boginja iz Wan-
gore (1914). Film producen-
ta Codellija je žal izgubljen, 
ohranile pa so se fotografije 
s snemanja. Poljanec je igral 

divjega lovca, ki je rešil bo-
ginjo. Po izbruhu prve sve-
tovne vojne sta Poljanec in 
Codelli po ukazu iz Berlina 
morala razstreliti novo radi-
otelegrafsko postajo. Polja-
nec je moral obleči avstro-
ogrsko uniformo in hajdi na 
fronto. Na stara leta je v Slo-
venj Gradcu rad pripovedo-
val o Afriki, poleti pa je no-
sil safari oblačila. Fotografi-
je hrani Etnografski muzej, 
ki je pripravil tudi potujočo 
razstavo o zanimivi sloven-
ski filmski zgodbi v Afriki.

Poljanec, prišlek s Poljan, 2. del

Poljane v Poljanski dolini na zemljevidu leta 1829. Priimek 
Poljanec je nedvomno povezan prav s Poljanami.

Na Godešiču se je leta 1880 rodila Marija Poljanc, hči Valentina Poljanca. Krstno knjigo 
župnije Reteče hrani Nadškofijski arhiv Ljubljana (K 1849-1913 Reteče, zv. 1, str. 63). 

Vaš razgled

Rdeče, zlate, modre, srebrne? Katere so vaše najljubše barvne kombinacije na smrečici? In 
kdaj jo boste okrasili? V Kongresnem centru Brdo so jo že in letos prisegajo na zlato. Katera 
koli barva (ali več njih) bo krasila vaš dom, naj vanj prinese čim prijetnejše decembrsko 
vzdušje. K. M. / Foto: Gorazd Kavčič

Četudi se ob gradnjah pogosto zmrdujemo zaradi zapor, pa gradbeni delavci v vseh 
vremenskih razmerah vihtijo lopate, da lahko s svojimi jeklenimi konjički po novih cestah 
vozimo čim prej. Zato ne bi bilo odveč, da jim zlasti v teh hladnih dneh namenimo prijazno 
besedo ali pa morda topel čaj in s tem pokažemo spoštovanje do njihovega truda. Besede, 
zagotovo prijazne, sta si izmenjala tudi delavca ob začetku gradnje južne razbremenilne 
ceste na Bledu. M. L. / Foto: Tina Dokl

Razgledi

Tino Mamić

Gorenjski priimki

Tunjiške zgodbe (15)
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PETEK, 2. DECEMBRA 2022

Oven (21. 3.–21. 4.)
December bo, čeprav je vesel, tudi naporen. Imejte to v mis-

lih v prihodnjih dneh in si pripravite vsaj okvirni načrt vsega, 

kar spada v to obdobje. Drugače vas bodo vse obveznosti in 

sladkosti tega meseca preplavile in izčrpale.

Bik (22. 4.–20. 5.)
Za vas časi trenutno niso najugodnejši. Napetost čutite že 

nekaj časa in žal se to tudi v prihodnjih dneh ne bo spreme-

nilo. Toda marsikaj lahko storite tudi sami, da ne bo tako 

naporno. Premislite, kaj vas sprošča, in to uporabite.

Dvojčka (21. 5.–21. 6.)
Že nekaj tednov ste zelo družabni in ljudje okoli vas se vam 

samo čudijo, od kod imate to energijo. Toda vi veste, kaj že-

lite, in k temu stremite in se trudite za dosego cilja. Malce 

obrnite kdaj karte in dovolite, da vam drugi ustrežejo.

Rak (22. 6.–22. 7.)
Korak nazaj bo treba narediti in si najprej malo spočiti, tako 

fizično kot mentalno. Ne dovolite, da bi vam utrujenost po-

kvarila odnos v dvoje, zato zelo previdno v postopanju s 

partnerjem. Oba sta v stresu, zato vi poskrbite za oba, saj 

imate zvezde na svoji strani.

Lev (23. 7.–23. 8.)
Znate uživati in to z veseljem tudi počnete … Zakaj pa ne? 

Prihaja lep teden, ki bo lahko poln topline, bližine in veselja. 

Potopite se vanj z vsemi štirimi in shranite te lepe občutek 

za čim dlje časa, saj bo začetek prihodnjega leta zahteven.

Devica (24. 8.–23. 9.)
Za vas se bo v začetku tedna vse vrtelo okoli družine in pri-

jateljev. Bodisi na enem bodisi na drugem področju boste 

imeli veliko opravkov s kratkimi stiki in pomanjkanjem ko-

munikacije. Ne obremenjujte se, samo mirno, pa se bo vse 

dobro končalo.

Tehtnica (24. 9.–23. 10.)
Tehtnice obožujete december in vse aktivnosti, ki ga sprem-

ljajo. Organizirate vse mogoče zabave in dogodke, kjer se 

lahko ljudje družijo in zabavajo. To je vse lepo in prav, toda 

v ozadju se vam prikazuje izgorelost, zato le previdno.

Škorpijon (24. 10.–22. 11.)
Vnaprej se obremenjevati zaradi nečesa je popolnoma ne-

smiselno. Vnaprej se obremenjevati zaradi financ je trapas-

to. Sprostite se, tudi če boste zapravili kak evro več, vas ne 

bo konec. Danes je danes in jutri je jutri.

Strelec (23. 11.–21. 12.)
Ker je to vaše obdobje, boste nastopali kot pav z razširje-

nim repom ali vsaj našopirjeni petelinček. Prav je tako. Vsa-

ko znamenje ima svoje obdobje in zdaj je nastopilo vaše. 

Vsemu, česar se boste lotili, bodo zvezde naklonjene, zato 

le pogumno.

Kozorog (22. 12.–20. 1.)
Počutite se, kot bi imeli na nogah in rokah uteži, ki vas vleče-

jo k tlom. Brez skrbi, to bo zelo kmalu minilo, saj boste hit-

ro v svojem pravem elementu. Obetajo se vam lepi uspehi, 

zato le glavo pokonci in stisnite zobe. Presenečenje.

Vodnar (21. 1.–19. 2.)
Ne marate pravil, toda zdaj jih boste morali upoštevati. Ne 

gre za to, da bi vam kdo kaj vsiljeval, toda vesolje ni tukaj 

zato, da bi skrbelo samo za eno osebo. Ogromno nas je, 

zato se je treba držati nekih nepisanih pravil.

Ribi (20. 2.–20. 3.)
Tako boste padli v posel, da sploh ne boste opazili, da se je 

začel veseli december. Lepo in prav, da imate profesional-

ne cilje, toda praznovanj pa tudi ne pozabite, december je 

samo enkrat letno. Z enim očesom pa le spremljajte svo-

je zdravje.

HOROSKOP

TANJA

Navodilo za reševanje: v kvadrate vpišite števila od 1 do 9 tako, da 

se ne bo nobeno število ponovilo ne v vrstici ne v koloni ne v enem 

izmed odebeljenih devetih kvadratov. Pripravil B. F.                        

OGA

1 7 2 4 5 3
3 1 6 8

9 2 7 1
6 7 8 4

1 9
3 4 1 2
2 5 6 4

8 9 5 6
4 1 2 3 7

TEŽJI  
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172486593
349751268
586923714
617235849
258149637
934678152
725364981
893517426
461892375

OGA

6 1 9 7 2
7 6
2 3

3 7 2
4 8 3 9
1 3 8
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631458972
528179643
947623815
369587421
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896712354
254836197

TA JE DOBRA

Rešitev:

Rešitev:

Ženske in nogomet
Mož pridrvi iz službe domov in vpraša ženo: »Ali se je že 

začela nogometna tekma?«

»Ja, pred nekaj minutami.«

»Pa je že padel kak gol?«

»Ne, oba še stojita.«

Ukradeni sodi vina
Trije Gorenjci so v soboto na Primorskem ukradli tri sode 

vina. Ko jih je naslednji dan v Medvodah le ustavila polici-

ja, v nobenem od sodov ni bilo niti kapljice več.

Policist vpraša prvega: »Kje pa je vino?«

Ta odgovori: »Prodali smo ga. Hik, hik.«

»Kje pa je potem denar?« se ne da policist.

»Zapili smo ga. Hik, hik,« se v en glas odrežeta druga 

dva.

Pojdi k hudiču
Nekega dne na taščina vrata potrka zet s kovčkom v roki.

Tašča ga vpraša: »Kaj pa počneš tukaj?«

»Skregal sem se z vašo hčerjo.«

»In?« je začudena tašča.

»Poslala me je k hudiču!«

Poročni list
Zjutraj žena doma pri mizi zagleda moža, ki podrobno 

preučuje poročni list. Nekaj časa ga opazuje, nato pa vpra-

ša: »Zakaj pa tako podrobno bereš najin poročni list?«

Mož: »Gledam, ali je kje napisan rok veljavnosti.«

Obisk pri zdravniku
Zdravnik reče pacientu: »Vas pa že dolgo nisem videl!«

Pacient: »Nekaj sem bil bolan.«



28

NAGRADNA KRIŽANKA

PETEK, 2. DECEMBRA 2022

Vstop prost!

IZLOŽBE DOMIŠLJIJE, 
PRODAJNE RAZSTAVE 
UMETNIKOV IN ROKODELCEV, 
SE ODPIRAJO TUDI LETOS! 

Staro mestno jedro

Škofja Loka

Prodajne razstave umetnikov in rokodelcev

IZLOZBE
DOMISLJIJE

Izložbe domišljije

@izlozbe_domisljije

Najdemo se na

Z nakupom letošnjih daril podprite 
domače vrhunske ustvarjalce in ustvarjalke! 
Poskrbimo, da se bomo obdarovali 
z lokalno izdelanimi, kakovostnimi 
in sodobnimi darili! 

#obdarujemzdomisljijo 

1. 12.-  31. 12. 2022

Nagrade: 3 darila Izložb domišljije prispevajo 

sodelujoči razstavni prostori.

Rešitev križanke (geslo, sestavljeno iz črk z oštevilčenih 
polj in vpisano v kupon iz križanke) pošljite do 
ponedeljka, 12. decembra 2022, na Gorenjski glas, 
Nazorjeva ulica 1, 4000 Kranj. Rešitve lahko od da
te tudi v nabiralnik Gorenjskega glasa pred po slov no 
stav bo na Nazorjevi ulici 1.

RAZVOJNA AGENCIJA SORA D.O.O.,  POLJANSKA CESTA 2, ŠKOFJA LOKA
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Obvestila o dogodkih objavljamo v rubriki Kažipot brez-
plačno samo enkrat, pošljete jih lahko na e-poštni naslov 
kazipot@g-glas.si.

PRIREDITVE

Dobrodelni večer

Strahinj – Biotehniški center (BC) Naklo vabi na dobrodelni 
večer, ki se bo danes, v petek. 2. decembra, ob 18. uri začel v 
športni dvorani BC Naklo. Dijaki skupaj z mentorji pripravljajo 
lep praznični program. Zbrana sredstva od vstopnic in dobro-
delnih prispevkov bodo namenili za šolski sklad.

Dan odprtih vrat slovenske kulture

Kranj – Na dan odprtih vrat slovenske kulture, ob obletnici 
rojstva pesnika Franceta Prešerna in občinskem prazniku 
Mestna knjižnica Kranj vabi v soboto, 3. decembra, na dve 
prireditvi. Ob 10.30 se bo začelo slovensko-kitajsko pesniško 
branje z naslovom Poezija je sol sveta. Svoje pesmi bodo 
predstavili po štirje slovenski in kitajski pesniki. Ob 12. uri se 
bo začela slovesna prireditev z naslovom Pibernikove sledi, 
ki bo posvečena lani preminulemu rojaku, literarnemu zgo-
dovinarju in ustvarjalcu Francetu Piberniku.

Miklavževanje na Mestnem trgu

Škofja Loka – Prosvetno društvo Sotočje Škofja Loka v po-
nedeljek, 5. decembra, ob 17. uri vabi na Miklavževanje na 
Mestnem trgu, ob 17.30 pa na Loški oder k ogledu predstave 
za otroke O angelih Dobrinčku in Serafinčku.

Podoknica

Kranj – Danes, v petek, 2. decembra, pevke in pevci Mešanega 
pevskega zbora Petra Liparja pri Društvu upokojencev Kranj 
ob 18. uri vabijo na tradicionalno Podoknico pred Prešernovo 
hišo v Kranju v počastitev občinskega praznika Mestne občine 
Kranj in poetu v spomin.

IZLETI

Parenzana Vižinada–Poreč

Šenčur – Turistično društvo Šenčur organizira v soboto, 10. 
decembra, pohodniški izlet: Parenzana Vižinada–Poreč (Istra, 
Hrvaška): Vižinada–Baldaši–Labinci–Višnjan–Nova Vas–Po-
reč. Skupne zmerne lahke hoje bo od 4 do 5 ur. Turo bo možno 
tudi skrajšati. Veljavni osebni dokument je obvezen. Informa-
cije daje in prijave zbira do četrtka, 8. decembra, Franci Erzin, 
tel. 041 875 812.

Na kopanje in ogled lučk

Kranj – Društvo bolnikov z osteoporozo Kranj vabi v torek, 6. 
decembra, na kopanje v Bernardin v Portorož, popoldan pa si 
boste ogledali novoletno okrašeni Koper. Vabljeni tudi nečlani 
društva. Prijave in informacije na tel. 041 424 768.

Planinsko-pohodniški izlet v neznano

Kranj – Društvo upokojencev Kranj vabi v četrtek, 15. decem-
bra, na planinsko-pohodniški izlet v neznano. Odhod s poseb-
nim avtobusom bo izpred Globusa ob 8. uri, vstopni postaji 
bosta tudi Lon in Boltez. Možni sta težja in lažja izvedba po-
hoda. Pri težji je višinske razlike približno 570 metrov, pri lažji 
pa 150 metrov. Priporočajo pohodne palice in dobro obutev, v 
primeru snega male dereze za težjo izvedbo. Prijave z vplačili 
zaradi rezervacije avtobusa sprejemajo v društveni pisarni do 
ponedeljka, 12. decembra, do 11. ure.

Prednovoletni sprehod v dolino Vrata

Kranj – Društvo upokojencev Kranj vabi v četrtek, 22. decem-
bra, na prednovoletni sprehod v dolino Vrata, od Mojstra-
ne do Koče pri slapu Peričnik. Če bodo vremenske razmere 
dopuščale, se boste povzpeli do slapu. Odhod s posebnim 
avtobusom izpred Globusa bo ob 8. uri, vstopni postaji bosta 

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 ali oseb no na 
Nazorjevi ulici 1 v Kra nju oz. po poš ti – od po ne delj ka do če tr tka do 11. ure!  
Cene ogla sov in po nudb v ru bri ki so iz red no ugod ne. 

ROZMAN BUS, T: 04 531 52 49, 041 855 630

BANJA VRUĆICA S TERAPIJAMI: 12.–19. 12., VESELI 
DECEMBER: KOPER: 17. 12., BOŽIČNI RADENCI: 26.–
29. 12.. www.rozmanbus.si

www.visitpreddvor.siObčina Preddvor grofingrofica

1.−31. 12. 

Pravljični grad Dvor 
z obiskom Božička

2. 12. od 16.00 do 19.00 

Adventni sejem s 
prižigom lučk 

4. 12. ob 17.00

Miklavževanje v Kokri 

9. 12. ob 20.00

PERO LOVŠIN 
17. 12. ob 20.00 

Katja Križnar

19. 12. ob 18.00 

Otroška predstava 
Smreka velikanka

22. 12. ob 17.00

Gasilci PGD Preddvor se 
predstavijo

23. 12. ob 19.00 

Glasbeni večer slepe 
Mirjane Šernek 

 

26. 12. ob 19.00

BOŽIČNI KONCERT 
PZ SVETI PETER PREDDVOR

 
30. 12. ob 20.00

IL DIVJI 
Pogovorni večeri

Ustvarjalne delavnice

1. 12.−30. 12. 2022

tudi Eurospin in Kokrica. Ob vrnitvi bosta v Restavraciji Cen-
ter v Lescah kosilo in zabava ob živi glasbi. V Kranj se boste 
vrnili do 19. ure. Priporočljiva je planinska oprema, hoje bo do 
dve uri in pol, višinska razlika do koče je 60 metrov. Prijave 
z vplačili sprejemajo v društveni pisarni do ponedeljka, 19. 
decembra.

OBVESTILA

Vadba za zdravo hrbtenico

Naklo – V Kulturnem domu Janeza Filipiča se bo v po-
nedeljek, 5. decembra, v okviru medgeneracijskega so-
delovanja ob 9. uri začela vadba za zdravo hrbtenico. 
Šenčur – V Domu krajanov Šenčur se bo v torek, 6. decem-
bra, v okviru medgeneracijskega sodelovanja ob 10. uri začela 
vadba za zdravo hrbtenico.

KONCERTI

Večer akustične glasbe

Žiri – Muzejsko društvo Žiri pripravlja večer akustične glasbe 
z Uršulo Ramoveš in Metodom Bankom ob pesmih iz Jaz-
becove grape Janeza Ramoveša. Začel se bo danes, v petek, 
2. decembra, ob 19. uri v Stari šoli v Žireh. Po koncertu se bo 
druženje nadaljevalo pri Lengarju s pokušino vin Tilia Estate 
vinarja in vinogradnika Matjaža Lemuta.

RAZSTAVE

Danube autumn 2022

Slovenski Javornik – Fotografsko društvo Jesenice vabi na 
odprtje 1. mednarodne krožne fotografske razstave Danube 
autumn 2022. Odprtje razstave bo danes, v petek, 2. decem-
bra, ob 19. uri v razstavnem prostoru kulturnega doma na 
Slovenskem Javorniku.

 

                        PETKOVA PRIREDITEV 
                              Izvaja: Lutkovno gledališče Nebo             

                        ZAKAJ TEČE PES ZA ZAJCEM 
                                 Petek, 2. december 2022, ob 17.30  

                                 OKC Krice Krace, Tomšičeva 14                   
                               

                        SOBOTNA MATINEJA 
                              Izvajata: Lutkovno gledališče Pupilla   

                       KO ODPREM OČI                
                                 Sobota, 3. december 2022, ob 10.00 

          www.pgk.si                              Prešernovo gledališče Kranj 
 

 ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

                                                                                        

Na podlagi 51. člena Zakona o stvarnem premoženju države 
in samoupravnih lokalnih skupnosti – ZSPDSLS - 1 (Uradni list 
RS, št. 11/18 in 79/18) ter 16. člena Uredbe o stvarnem premo-
ženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list 

RS, št. 31/18) 

Komunala Tržič d.o.o., Pristava, Mlaka 6, Tržič, objavlja 

PONOVNO JAVNO ZBIRANJE PONUDB
za prodajo nepremičnine 

Predmet prodaje je nepremičnina parc.  
št. 589/14, k. o. 2147 Križe. 

Celotno besedilo objave je javno dostopno na spletni strani 
www.komunala-trzic.si. 

Ljubljana – Čebelarstvo v Slo-
veniji, način življenja je odslej 
vpisano na Unescov repre-
zentativni seznam nesnovne 
kulturne dediščine človeštva. 
To so sklenili včeraj na zase-
danju Unescovega odbora za 
varovanje nesnovne kulturne 
dediščine v Maroku. Nomina-
cijo je vodilo ministrstvo za 
kulturo pod vodstvom Špele 
Spanžel, vršilke dolžnosti di-
rektorice Direktorata za kul-
turno dediščino. Ob potrditvi 
uvrstitve je povedala: »Vpis 
čebelarstva na Unescov se-
znam je najprej priznanje 
generacijam čebelarjev, ki so 
slovensko čebelarstvo pones-
li v svet in nas navdušujejo s 
svojo predanostjo, spošto-
vanjem in sodobnimi oblika-
mi.« Pri pripravi nominacije 
so sodelovali strokovnjaki iz 
Slovenskega etnografskega 
muzeja, Čebelarskega muze-
ja iz Radovljice in Čebelarske 
zveze Slovenije. Slovenija je 
imela doslej na reprezentativ-
nem seznamu nesnovne kul-
turne dediščine vpisane štiri 
enote: Škofjeloški pasijon, 
Obhode kurentov, Klekljanje 
čipk v Sloveniji ter Veščine, 
znanje in tehnike suhozidne 
gradnje kot del večnacional-
nega vpisa.

Čebelarstvo na 
Unescovem seznamu

Kranj – Slovenska karitas bo prva dva konca tednov v de-
cembru v vseh 91 trgovinah Hofer po Sloveniji izvedla pred-
praznično dobrodelno akcijo zbiranja izdelkov za otroke, 
posameznike in družine v stiski. Hvaležni bodo vsem kup-
cem, ki bodo v posebne košare pri pakirnem pultu ali ob 
izhodu iz trgovin prostovoljcem Karitasa oddali prehranske 
ali higienske izdelke.

Karitas in Hofer z dobrodelno akcijo
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NEPREMIČNINE
STANOVANJA

ODDAM

POCENI oddam sobo, tel.: 041/321-
438 22002995

HIŠE

KUPIM

ALI najamem starejšo manjšo hišo, 
vseljivo, z nekaj zemlje, na relaciji Ško-
fja Loka–Kranj–Kamnik, tel.: 041/518-
425 22002992

MLAD par išče hišo za nakup v okolici 
Kranja oz. v spodnjem delu Gorenjske. 
Hiša je lahko starejša, ampak primer-
na za takojšnje bivanje, na parceli min. 
500 m2 ali več ter v bližini narave, tel.: 
031/651-258, Uroš 22003003

MOTORNA VOZILA
AVTOMOBILI

PRODAM

GOLF, letnik 2012/maj, 2.0 TDI, 103 
kw, 140 km, avtomatik, srebrna meta-
lik, tel.: 040/684-092 22002994

KUPIM

ODKUPIMO karambolirana vozila, vo-
zila v okvari, slabše ohranjena in nevo-
zna, poceni avtovleka po celi Sloveniji, 
Grega Meze, s.p., Čopova 1, Lesce, 
tel.: 040/629-675 22000065

DRUGA VOZILA

KUPIM

WW Caddy furgon, lahko s hladilnim 
sistemom, tel.: 068/150-640 22003034

TEHNIKA
PRODAM

TELEVIZIJO LG, diagonala ekrana 
94 cm, in JVC kamero, tel.: 041/364-
504 22003030

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

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

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

MALI OGLASI
T: 201 42 47 
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 8. do 15. ure, sreda od  
8. do 16. ure, sobote, nedelje 
in prazniki zaprto.

KINO SPORED

CINEPLEXX, KRANJ

Sobota, 3. 12.

15.45, 20.15 NASILNA NOČ
18.00 ONE PIECE FILM: RED
20.45 ONA VE
14.30, 16.30, 18.15 KAPA
15.00, 18.30 ČUDEŽNI SVET, sinhro.
17.15 ČUDEŽNI SVET, 3D, sinhro.
20.30 MENI
19.30 ČRNI PANTER: WAKANDA ZA VEDNO
14.50, 17.00, 19.00, 21.00 PR’ HOSTAR 
2 ‰ 
16.00 VESELA POŠASTNA DRUŽINA 2, 
sinhro.

14.00 MINIONI: GRUJEV VZPON, sinhro.

KINO SORA, ŠKOFJA LOKA

Petek, 2. 12.

20.00 MOJA VESNA

Sobota, 3. 12.

18.00 ČUDEŽNI SVET, 3D, sinhro.
20.00 TRIKOTNIK ŽALOSTI

Nedelja, 4. 12.

17.00 ČUDEŽNI SVET, sinhro.

Organizatorji filmskih predstav si pridr-
žujejo pravico do spremembe programa.

GLEDALIŠKI SPORED

PREŠERNOVO GLEDALIŠČE KRANJ

Sobota, 3. decembra

10.00 Lutkovna skupina Pupilla: KO ODPREM OČI (v dvorani PGK)
19.30 Marko Sosič: MEJA SNEŽENJA (v dvorani PGK)

Ponedeljek, 5. decembra

19.30 Maruša Krese: DA ME JE STRAH? (v dvorani PGK)

GLEDALIŠČE TONETA ČUFARJA JESENICE
 

Nedelja, 4. decembra

10.00 Vaša – naša matineja: SNEGULJČICA (muzikal)

STROJI IN ORODJA
PRODAM

CEPILNIK za debela polena z mizo, 
tel.: 040/332-590 
 22003023

FREZO, samohodno, Snow Thrower 
11 HP, gosenice, rabljena 5 sezon, 
cena 700 EUR, tel.: 031/624-509 
 22003002

STROJNO ločno žago za kovino, av-
strijska, list 48 cm, cena 450 EUR, 
tel.: 070/701-962 22003005

VIDIA klino za sekular in novo manjšo 
motorko, tel.: 041/364-504  
 22003029

KURIVO
PRODAM

DRVA, metrska ali razžagana, možnost 
dostave, tel.: 041/718-019  
 22002986

MEŠANA drva, razžagana, z dostavo, 
okolica Kranja, tel.: 041/872-636 
 22002996

MEŠANA drva, Železniki, cena po do-
govoru, tel.: 031/883-019  
 22003022

SUHA bukova in mešana drva, tel.: 
041/322-653 22002998

SUHA drva, metrska ali razžagana, ga-
ber, javor, hrast, možnost dostave, tel.: 
031/229-151  
 22003017

SUHE bukove butare, bukova drva in 
hrastova drva ter rajkelne – okrogljice, 
tel.: 031/826-621  
 22002015

STANOVANJSKA 
 
OPREMA

POHIŠTVO

PRODAM

LETVENO dno 140 x 200, zelo malo 
rabljeno, cena 30 EUR, tel.: 031/632-
638  
 22003037

ZA simbolično ceno pisalno mizo 100 
x 50 cm z 2 predaloma, tel.: 031/884-
990 22003015

PODARIM

KLUBSKO mizo 120 x 60 in dva jogija 
240 x 90, tel.: 040/791-315  
 22003008

OGREVANJE, HLAJENJE

PRODAM

RABLJENO peč za centralno Viadrus 
U-22, bojler 200 l in črpalke, tel.: 
031/504-549 22003018

ŠPORT,  
REKREACIJA
PRODAM

NOSILEC za kolesa z jermeni za na 
zadnja vrata, do 45 kg, nov, cena 45 
EUR, tel.: 040/129-077 
 22002983

HOBI
PRODAM

MALE in velike vinilke različnih izvajal-
cev, po dogovoru, tel.: 031/599-724 
 22003010

IŠČEM

ZNAČKE, sem zbiratelj, če jih ne po-
trebujete več, pokličite, tel.: 041/890-
840 22003009

UMETNINE, NAKIT
PRODAM

TAPISERIJE, unikati, različni motivi 
in velikosti. Miklavžev popust!, tel.: 
040/567-544 
 22002973

STARINE
KUPIM

STARINE: mizarski ponk, skrinje, 
razglednice, kipe in drobnarije, tel.: 
051/258-936 
 22002990

OTROŠKA OPREMA
PRODAM

BABI proda občasno rabljen otroški av-
tosedež, deljiv v jahača, cena 15 EUR, 
tel.: 040/129-077  
 22002984

ŽIVALI IN RASTLINE
PRODAM

RODOVNIŠKE pse tibetanske terierje 
SLO prvakov v lepoti. So dolgodlaki, 
dlaka ne izpada, učljivi in prijazni otro-
kom, brez vonja. Na voljo oba spola, 
cena 1000 EUR, tel.: 031/816-525 
 22002970

KOVINSKI boks za živali, 93 x 62 x 70, 
tel.: 040/389-518  
 22002977

KMETIJSKI STROJI
PRODAM

KOSILNICO BCS 127, visoka kolesa, 
brezhibna, cena 400 EUR, in traktor 
IMT 533, tel.: 041/758-972 
 22003007

PRIKOLICO za prevoz okroglih bal 
15 kom., hidravlično nakladanje, tel.: 
041/807-416 
 22003020

KUPIM

SADILEC in izkopalnik krompirja, tel.: 
041/865-675 
 22003028

TRAKTOR Zetor 2511 ali 3511 ali 
Same do 50 km s kabino, registriran, 
dobro ohranjen, tel.: 041/653-390 
 22003011

PRIDELKI
PRODAM

KRAŠKI teran vrhunske kvalitete, do-
stavim na dom, tudi manjše količine, 
tel.: 041/614-862 
 22002971

OREHOVA jedrca, polovičke, tel.: 
041/532-899 22002993

VZREJNE ŽIVALI
PRODAM

KOKOŠI - nesnice, jarkice, rjave bar-
ve, pred nesnostjo, in kg bele piščan-
ce. Pripeljemo na dom, Matej Bulovec, 
s.p., Mlakarjeva ul. 45, Šenčur, tel.: 
041/710-113 22002989

10 dni staro teličko LS, tel.: 041/378-
755 22003000

160 kg težkega prašiča, domača 
krma, tel.: 04/25-71-084 22003032

2 bikca, težka 400 kg, tel.: 031/397-
630 22003014

2 bikca ČB, stara 14 dni, tel.: 031/416-
894 22003036

28 dni staro teličko simentalko, tel.: 
030/915-738 22003031

3 bikce simentalce, stare 3 mesece, 
tel.: 031/241-187 22003027

8 mesecev staro teličko BBP, tel.: 
041/231-305 22003004

BIKCA simentalca, starega 10 dni, tel.: 
059/017-148  
 22002997

ČB in LS bikca, stara 10 dni, tel.: 
031/282-734 22003006

JAGENJČKE, tel.: 068/138-560  
 22003012

KOZLA, starega 8 mesecev, primeren 
za pleme, tel.: 031/344-117  
 22002999

KRAVE limuzin, breje 7 in 9 mesecev, 
po izbiri, tel.: 041/965-112  
 22002960

PRAŠIČA težkega 130 kg, domača 
krma, tel.: 051/258-074 
 22003035

TELIČKO simentalko, staro 14 dni, 
Mošnje 7, tel.: 04/53-38-193, 
031/611-147 
 22003025

ZAJKLJE z mladiči, prvo leglo in mla-
de zajklje 5 mesecev, lepih barv, tel.: 
040/979-622 22003016

KUPIM

BIKCA simentalca, starega 10 dni, tel.: 
068/655-830 22003024

NAJVEČJI ODKUPOVALEC živine za 
Avstrijo - Kogler. Plačilo v 3 dneh, eko 
plus. Oddamo v rejo pitance, bikce in 
teličke.  Kogler Franz A. d.o.o., Parmo-
va 53, Ljubljana, tel.: 064/130-081  
 22002988

TELIČKO simentalko, staro 2 meseca, 
tel.: 04/25-03-356  
 22003001

OSTALO

PRODAM

MESO mladega bika, Selška dolina, 
tel.: 041/642-281 
 22003013

ZAPOSLITVE (m/ž)
NUDIM

IŠČEMO pomoč na turistični kmetiji 
za strežbo, pomoč v kuhinji, čiščenje. 
Kmetija odprtih vrat Pr’ Končovc, Aleš 
Kristan, n.d.d.k., Javornik 10, Kranj, 
tel.: 040/206-238 22002914

Rezultati – žrebanje 30. 11. 2022
9, 27, 30, 31, 32, 35, 36 in 6

Loto PLUS: 2, 4, 9, 15, 25, 26, 31 in 39

Lotko: 7 3 1 2 7 0

Sklad 4. 12. 2022 za Sedmico: 830.000 EUR

Sklad 4. 12. 2022 za PLUS: 1.610.000 EUR

Sklad 4. 12. 2022 za Lotka: 300.000 EUR

LOTO

MePZ VRELEC pri DU Škofja Loka 
vas v petek, 9. 12. 2022, ob 19. uri 

vabi v Sokolski dom v Škofjo Loko na 
PREDNOVOLETNI KONCERT.

Po koncertu vas vabimo na pogostitev

 in druženje z nami. Vstop bo prost. 

DRUŠTVO UPOKOJENCEV ŠKOFJA LOKA, PARTIZANSKA CESTA 1, ŠKOFJA LOKA

www.gorenjskiglas.si
Tradicija izdelovanja 

suhih mesnin bogati 

našo kulinarično 

ponudbo. Knjiga 

je namenjena 

vsem, ki želijo 

obogatiti svoja 

praktična znanja 

o pripravi mesa 

ter izdelovanju 

klobas, salam in 

želodcev. 

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

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

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

Redna cena knjige je 33 €.  
Akcijska cena  velja od 16. 11 do 31. 12. 2022 21

EUR

V knjigi so zbrani 

recepti z natančno 

opisanimi postopki, 

dopolnjeni  

s fotografijami, 

za pripravo 

raznovrstnih sladic. 

Knjigo dopolnjujejo 

tudi recepti za 

pripravo veganskih 

in presnih sladic.

Število strani: 256 strani         
Mere (mm): 21 x 26 cm, trda vezava
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ZAHVALA

V 87. letu se je za vedno poslovila naša draga mama, stara mama, 
tašča, teta in sestrična 

Antonija Anžič
roj. Novak

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijatelju in partner-
ju Franceljnu, sosedom iz Ulice Andreja Vavkna, prijateljem, 
znancem, sodelavcem Kmetijske zadruge Cerklje, kolektivu pod-
jetja Kamen Jerič za izrečena sožalja, darovano cvetje, sveče, sve-
te maše in prispevke. Zahvaljujemo se tudi g. kaplanu Martinu 
Lebanu iz Šenčurja za lep pogrebni obred in sv. mašo, gospodu 
Janezu za lepe poslovilne besede, nosačem, zvonarju, trobenta-
ču, gospe Anici za nesebično pomoč, Pogrebni službi Pogrebnik 
Dvorje ter pevcem s Šenturške Gore za prelepo petje. Vsem ime-
novanim in neimenovanim naj Bog povrne. Iskrena hvala vsem, 
ki ste našo mamo imeli radi in jo v tako lepem številu pospremili 
na njeno zadnjo pot. Ohranimo jo v lepem spominu.

Žalujoči vsi njeni
Cerklje, 22. novembra 2022

Odšla si tja,
kjer so angeli doma.
Hvala ti za tvojo
dobrosrčnost, 
toploto in ljubezen,
ki si jo nam delila vse
do zadnjih dni.

V SPOMIN

Maji in Marjanu 
Žnidarju
Dne 28. novembra 2022 je minilo devetnajst ža-
lostnih let, odkar te ni več med nami. Pred tri-
najstimi leti je odšel za teboj v večnost tvoj mož  
Marjan. Ni je solze, ki bi ju obudila, in sile, ki zanju 
bi molila ob preranem grobu.

Močno vaju pogrešamo, posebno otroci Kaja z družino, Tea, Marjan Luka, oče Milan in 
mama Darinka iz Dvorij ter družina Žnidar iz Mengša

Počivajta v miru.

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

ZAHVALA

V 93. letu starosti se je poslovila draga mama 

Marija Lang
roj. Grašič, iz Strahinja

Zahvaljujemo se sorodnikom, sosedom, prijateljem za izrečena 
sožalja, sveče, cvetje in darove za maše. Hvala g. župniku Janezu 
Zupancu za lep pogrebni obred, pogrebni službi Navček ter pev-
cu g. Habjanu za lepo petje. Hvala tudi DSO Šmarno za vso oskr-
bo, srčnost, tople besede ter ustna in pisna sožalja. 
Vsem in vsakemu posebej še enkrat hvala. 

Žalujoča hčerka Magda z družino
Šenčur, november 2022

Kdor je zapisan v srcu,
iz spomina ne odide.

V SPOMIN

15. novembra je minilo 25 let, odkar nas je zapustil oče 

Ivan Lang
iz Strahinja

Hvala vsem, ki se ga spominjate z lepo mislijo. 
Čeprav tvoj glas se več ne sliši, beseda tvoja v nas živi.

Pogrešamo te: hčerka Magda z družino
Šenčur, november 2022

Spomin je kot luč,
ki nikoli ne ugasne.

ZAHVALA

V 94. letu nas je zapustila naša draga mami, tašča, mama,  
prababica, svakinja in teta 

Terezija Radej
roj. Klančnik, iz Zgornjih Bitenj pri Kranju

Ob boleči izgubi se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, so-
sedom, prijateljem ter znancem za izraze sožalja, tolažilne bese-
de, stiske rok, tople objeme, nesebično pomoč ter podarjeno cvet-
je, sveče in denarne darove za svete maše, Karitas in RK Kranj. 
Hvala gospodu župniku Bojanu Likarju za lepo opravljen poslo-
vilni obred ter pevcem za doživeto zapete pesmi. Hvala osebju 
Doma Petra Uzarja Tržič za skrb, dobro počutje in vso zdravstve-
no nego v zadnjem letu in ne nazadnje tudi pogrebni službi Nav-
ček za ves trud ter Komunali Kranj. Vsem imenovanim in neime-
novanim hvala, da ste našo drago mamo v tako velikem številu 
pospremili na njeno zadnjo pot k večnemu počitku, ji kadarko-
li namenili lepe misli ali besede. Še enkrat vsem iskrena hvala.

Žalujoči vsi njeni
Zgornje Bitnje, 21. novembra 2022

Le delo, skrb, ljubezen in trpljenje
izpolnjevalo tvoje je življenje.
Pa pošle so ti moči
in zaprla trudne si oči.
Čeprav spokojno spiš,
z nami kakor prej živiš.

Iskrena zahvala ob smrti naše drage 

Janke Pipp
roj. Kmetič

za izraženo sočutje in besede podpore. 
Posebno zahvalo izrekamo negovalnemu osebju za nesebično po-
moč na domu v težkih dneh bolezni.

Slovo vedno pride prekmalu in hvala vsem, ki z nami delite  
bolečino in jo ohranjate v lepem spominu

Mož Andrej, otroci Jerneja, Blaž in Jure z družinami

RAZNO

PRODAM

1 m3 suhih smrekovih plohov in zelo star 
šivalni stroj, tel.: 041/233-150 22003033

KOVINSKO krmilno ograjo za govedo 
in zadnja vrata za nakladalko Sip, tel.: 
031/343-177 22003021

OLJNI gorilec CTC in dve kovinski 
cisterni za kurilno olje 2.000 l, tel.: 
040/522-329 22003019

PLATIŠČA za VW Polo 165/70 R13 
in cisterno za kurilno olje 3.000 litrov, 
š. 0,7 m, d. 2,26 m, v. 1,9 m, tel.: 
041/694-938 22002764

ADAPTACIJE – vsa gradbena dela od 
temeljev do strehe, fasade, škarpe, 
urejanje dvorišč, tlakovanje, asfalt, og-
raje, dimniki, izolacija – po zelo ugodni 
ceni. LEARD, d.o.o., Pivka 11, Naklo, 
tel.: 041/583-163 22002991

PEČARSTVO, lončene peči, zidani ka-
mini, kmečke peči, obnova, popravilo, 
izdelava, izris. Trgovina Kamin, Aleš 
Avsenek, d.o.o., Kranjska cesta 2, Ra-
dovljica, tel.: 040/364-636 22002170

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 22002171

ZAHVALA

V sredo, 30. novembra 2022, smo se poslovili od naše drage 

Marije Ažman
p. d. Bavantove Marice iz Podbrezij

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem 
in znancem za izrečena sožalja, sočutne objeme in stiske rok, 
podarjeno cvetje, svete maše in sveče. Najlepša hvala g. župni-
ku, Kočarjevim, osebju in stanovalcem Doma Taber Šmartno pri 
Cerkljah, Gorenjskemu oktetu,  podbreškim gasilcem, DU Pod-
nart, pogrebcem, pogrebni službi Akris in Občini Naklo.
Prisrčna hvala vsem, ki ste našo Marico imeli radi, jo obiskovali 
in vam bo ostala v srcih ter lepem spominu.

Žalujoči vsi njeni

Pomlad bo spet prišla,                                       
povsod te bo iskala, 
te v grobu bo našla,
nanj cvetje zate dala.  

ZAHVALA

V 87. letu se je poslovil moj dragi mož 

Alojz Drenik
iz Seničnega

Ob izgubi ljubega moža se iskreno zahvaljujem vsem, ki ste 
ga pospremili na zadnji poti. Zahvala gre zdravnici Tatjani Pe-
harc, patronažni sestri Martini ter vsem, ki ste kakorkoli poma-
gali v njegovi dolgoletni bolezni. Zahvaljujem se pogrebni služ-
bi Komunala Tržič, pevcem, župniku Ivu Kožuhu za tako lepo 
opravljen obred in sočutno petje. Iskrena hvala za darovane maše.

Žalujoča žena Olga z najbližjimi
Križe, november 2022

IŠČEM

LOVSKA družina Udenboršt, Stara c. 
61, Naklo, išče najemnika za lovsko 
kočo Vetrno. Informacije na tel. št., tel.: 
031/303-076 22003026

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  
 22002987
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Približuje se praznik prvega od dobrih mož, ki v decembru obišče otroke, in srečanja Miklavževih 
spremljevalcev iz pekla so v polnem zagonu. Tokrat so strašili v Podkorenu.

Podkoren – Spremljevalci 
in pomočniki Miklavža, ki 
izvirajo še iz poganskih ča-
sov, so se minuli petek zbra-
li v Podkorenu, kjer je pote-
kalo že tradicionalno sreča-
nje parkeljnov iz treh dežel. 
V središču vasice pod lipo 
se je zbralo rekordno število 
udeležencev, saj je nastopilo 
kar trideset skupin peklen-
ščkov, ki so svojo strašljivost 
pokazali v obliki mimohoda.

Mednarodni dogodek

»Največ skupin je tokrat iz 
sosednje Avstrije, nastopile 
bodo seveda tudi slovenske 
ekipe in hudiči iz Italije. Že 
od prvega srečanja peklen-

ščkov v letu 2006 je glavni 
namen dogodka predvsem 
obujanje in ohranjanje tra-
dicije ter kulturne dedišči-
ne,« je pojasnil direktor Tu-
rizma Kranjska Gora Blaž 
Veber in dodal, da so par-
keljni v Podkorenu že vrsto 

let, vendar so s časom sre-
čanja precej zamrla. »Veseli 
nas, da so v zadnjih letih sre-
čanja prerasla v pravi med-
narodni dogodek in upamo, 
da bo tudi v prihodnje ude-
ležba tako dobra,« je še do-
dal Veber.

Maske so ročno delo

Ognjeni spektakel je 
odprl Trentar, glavni parkelj 

podkorenske skupine, ki ve-
lja za enega izmed najsrhlji-
vejših. Podkorenska skupi-
na parkeljnov še vedno oh-
ranja tradicionalno podobo, 
in kot je pojasnil vodja sku-
pine Bor Benet, poskušajo 
čim bolj ohraniti pristno po-
dobo in stare običaje. »Naša 
skupina je posebna, ker ne 
nosimo mask, ki so približ-
ki avstrijskih krampusov. 

Stremimo k temu, da so ma-
ske ročno delo, izdelane iz 
naravnih materialov, upo-
rabljamo živalsko rogovje, 
različne vrste kož in kravje 
zvonce,« je razložil Bor in 
dodal, da vsakdo ni prime-
ren za parkeljna.

Vsak član podkorenske 
skupine mora namreč 
prestati prav poseben krst, 
kakšnega, pa ni želel izdati.

Nika Toporiš

Strašljivi peklenščki treh dežel, Slovenije, Italije in Avstrije, 
so ogreli Podkoren, kjer se je zbralo rekordno število 
udeležencev./ Foto: Primož Pičulin

Kamnik – Decembrsko vzdušje se bo v Kamniku povsem zares 
začelo v ponedeljek, 5. decembra. Najprej bodo ob 16.30 sku-
paj z Mestno godbo Kamnik odprli drsališče, ki bo tudi letos 
na Glavnem trgu, po krajšem otvoritvenem spektaklu pa bo 
drsanje mogoče do 21. ure. Nato se bo dogajanje preselilo na 
pobočje Malega gradu, kjer bodo Miklavževanje simbolično 
povezali s prižigom praznične mestne okrasitve ob 16.45. Z 
avtorsko božično skladbo bo tudi to dogajanje popestrila me-
stna godba. Prižig lučk bo privabil tudi Miklavža, ki bo otroke 
in vse druge pozdravil ob 17. uri.

Prižig lučk in odprtje drsališča

Tržič – Občina Tržič in Služ-
ba turizem Tržič vabita na 
praznično doživetje, posve-
čeno več kot pol stoletja pre-
voda božične pesmi Sveta 
noč. Prav v Tržiču jo je prvič 
zapel takratni kaplan Jakob 
Aljaž. Ob ponedeljkih (5., 12. 

in 19. decembra ter 2. janu-
arja), vsakič ob 16. uri, vas 
bodo popeljali skozi okra-
šeno mestno jedro mimo 
cerkve sv. Andreja do naj-
starejše hiše v mestnem je-
dru, Kurnikove hiše, kjer bo 

zadišalo po tržiški fliki in bo-
žičnem čaju. Izvedeli boste 
tudi nekaj več o prazničnih 
navadah na Tržiškem, ogrele 
vas bodo tudi praznične pe-
smi in kolednice. Pot bo vo-
dila naprej v cerkev Marijine-
ga oznanjenja, kjer priprav-
ljajo presenečenje. Zgodbo o 
Kristusovem rojstvu pa bos-

te spoznali v Tekčevih jasli-
cah, ki sodijo med največ-
je dosežke ljudske duhovne 
kulture pri nas. Že 5. decem-
bra ob 17. uri bo na Trgu svo-
bode v Tržiču tudi Miklavžev 
prižig lučk.

Nepozabni božič 
Jakoba Aljaža
Suzana P. Kovačič

Preddvor – V Preddvoru se bo pod naslovom gRajski 
Preddvor že tradicionalno odvila vrsta decembrskih prire-
ditev. Najbolj živahno bo na gradu Dvor, ki se bo v času 
praznikov spremenil v pravljično deželo. Dvorišče gradu pa 
že danes gosti adventni sejem s pestro ponudbo, jutri or-
ganizirajo Miklavževanje v Kokri, gRajski Preddvor bodo s 
s svojo predstavitvijo popestrili tudi gasilci PGD Preddvor, 
člani TD Bašelj s predstavo in KUD Matija Valjavec Preddvor 
z ustvarjalnimi delavnicami za otroke; 9. decembra pričaku-
jejo nastop Pera Lovšina, 17. decembra bo večer slovenske 
popevke z vokalistko Katjo Križnar in pianistko Marto Habe, 
v cerkvi bo 26. decembra božični koncert MePZ Sveti Peter 
Preddvor, glasbeni program pa bo 30. decembra zaključila 
moška vokalna zasedba Il Divji.

Pravljični december v Preddvoru

Takšne praznične zimske pravljice si želijo tudi letos.  
/ Foto: Jošt Gantar

Kranj – Praznične lučke bodo v mestnem središču Kranja priž-
gali jutri ob 17. uri, in ne danes, kot smo napačno napovedali 
v torkovem časopisu. Prižig lučk bo spremljal koncert skupine 
Bassless. Prav tako jutri popoldne se na Poštni ulici v starem 
delu Kranja začenja praznični sejem, ki bo potekal do 30. de-
cembra. V ponedeljek, 5. decembra, pa bo kranjske otroke 
ob 17. uri razveselil prihod Miklavža. Prireditev bo popestril 
koncert Cici brass in sMehcev.

Jutri prižig prazničnih lučk v Kranju

Do potankosti dovršene maske in kostumi so marsikoga pustili odprtih ust. / Foto: Primož Pičulin

Ognjeni spektakel treh dežel

vre men ska na po ved

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

Danes, jutri in v nedeljo bo oblačno s padavinami. Jutri bo 
dopoldne tudi po nižinah snežilo. V nedeljo bo nekaj snega 
predvidoma le v Zgornjesavski dolini.

Podkorenska skupina iz pekla je začela in zaključila 
mednarodni spektakel, ki se je nadaljeval z zabavo v 
dvorani Vitranc. / Foto: Primož Pičulin

Vsak član podkorenske 

skupine mora prestati 

prav poseben krst ...


