
VREME

Danes bo oblačno,  
občasno bo deževalo.  
Jutri in v nedeljo bo 
zmerno do pretežno  
oblačno. Toplo bo.

jutri: pretežno oblačno

4/13 °C

75 let Gorenjski časnik od leta 1947
Prvi predhodnik tednika Gorenjec leta 1900
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Kranj – V Kranju se v praz-
ničnih dneh nastopi priljub-
ljenih glasbenih izvajalcev 
vrstijo kot po tekočem traku. 
Na silvestrovo bodo v sta-
rem mestnem jedru za vese-
lo razpoloženje skrbeli Mar-
ko Vozelj in Mojstri, dogaja-
nje se bo začelo ob 22. uri.

Silvestrovanja na prostem 
z nastopi glasbenikov prip-
ravljajo tudi na Jesenicah, 
Bledu, v Škofji Loki, Kranj-
ski Gori, Kamniku, Radovlji-
ci, Bohinjski Bistrici  ... Ne-
kaj posebnega bo tudi silve-
strovanje v Medvodah, ki bo 
potekalo na drsališču.

V Kranju se v prazničnih dneh nastopi priljubljenih glasbenih izvajalcev kar vrstijo. Skupina 
California je takole napolnila Glavni trg. / Foto: Primož Pičulin

Urška Peternel

Leto 2022 lahko označim 
kot čas nemira, povzroči-
li so ga pandemija, vojna v 
Ukrajini, supervolilno leto. 
Nemirni postanemo, ko je 
porušeno energijsko rav-
notežje, ko ne občutimo 
več pravega veselja, sproš-
čenosti, ljubezni. Ste opa-
zili, da se ljudje skoraj ne 
smejejo več, da ni novih 
šal, sploh nobene o covidu? 
Tudi druženje ni več tako 
prijetno; če kdo zakašlja, 
se vsi umaknemo. Ljudje 
so postali sitni, celo na hri-
bovskih kmetijah, kjer so 
bili včasih vsi veseli, mi je 
dejal znanec, ki dela na te-
renu. Tudi po telefonu se 
ljudje pritožujejo, vse je na-
robe, komaj kdo reče prija-
zno besedo.

Ob vstopu v leto 2023 so 
se usule čestitke za srečo v 
novem letu, zdi se, da jih še 
nikoli ni bilo toliko. Preže-
ma nas upanje, da bo živ-
ljenje lepše, zdravo, mirno. 
Čeprav nismo krivi za epi-
demijo, vojno, lahko vsak 
nekaj prispeva, vsaj lepo 
besedo, saj je grdih veli-
ko preveč. Stanovalci bival-
ne enote Bor iz Radovljice 
so mi poslali lično voščilni-
co, nanjo so nalepili kvačka-
no božično drevesce in mi 
s tem poklonili toliko svo-
jega časa (truda), da so me 
s svojo hvaležnostjo res-
nično razveselili. Sledimo 
zgledu najstarejših, ki naj-
bolje vedo, kaj je v življenju 
pomembno, naredimo vsak 
dan kaj dobrega, seštevek 
bo tako velik, da se bo v letu 
2023 čas nemira poslovil. F
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Čas nemira
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Po dveh letih omejitev v več gorenjskih krajih letos ponovno pripravljajo silvestrovanja na prostem.

Silvestrovanja na prostem

AKTUALNO

Policijski psi razveselili 
otroke v bolnišnici

Otroke, ki se med božično-novole-
tnimi prazniki zdravijo v jeseniški 
bolnišnici, so z obiskom razveseli-
li policisti s svojimi prijaznimi in 
igrivimi psi.

3

GORENJSKA

Bohinj med najboljšimi 
na svetu

Svetovna turistična organizacija je 
Bohinj uvrstila na seznam najbolj-
ših podeželskih destinacij, občino 
Gorenja vas - Poljane pa v pro-
gram nadgradnje.

4

GG+

Srce mu bije na levi

Ali kot je Miha Naglič v eni izmed 
svojih knjig k verzu Kosovelovih 
Integralov Moj duh je rdeč pripi-
sal: »Moj tudi, ima pa črne pike.« 
Z Miho ne piševa le v isti časopis, 
sva dolgoletna prijatelja.

14, 15

ZANIMIVOSTI

Slovenski dedek Mraz 
praznuje

Slovenski dedek Mraz letos pra-
znuje sedemdeset let. Njegov lik je 
raziskoval Sten Vilar in o njem na-
pisal knjigo. Posvetil jo je hčerki 
Tini, ki ima danes šest otrok.

24

Marija Volčjak
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Dragi bralci, cenjeni naročniki,

v nedeljo bomo začeli čisto od začetka polniti leto 2023,  
zato se vsi skupaj potrudimo, da bomo v novem letu spisali  
čim več pozitivnih in uspešnih zgodb.
Želimo vam prijeten prehod iz starega leta v novo,  
veliko osebnega zadovoljstva, zdravja in sreče.

Uredništvo  
Gorenjskega glasa

www.gorenjskiglas.si
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Na Jesenicah na 
Čufarjevem trgu

Osrednje prizorišče de-
cembrskih dogodkov na Je-
senicah je Trg Toneta Čufar-
ja, kjer obiskovalce zabavajo 
različne glasbene skupine. 
Tudi zadnjo noč v letu bo 
dogajanje potekalo na trgu, 
obiskovalci bodo novo leto 
pričakali v družbi in ob glas-
bi The West banda.

V Kranjski Gori pred 
hotelom Kompas

V Kranjski Gori od 15. ure 
dalje pripravljajo otroško 
silvestrovanje v dvorani Vi-
tranc, od 22. ure dalje pa bo 
silvestrovanje ob zvokih An-
sambla Saša Avsenika na 
prireditveni ploščadi pred 
hotelom Kompas.

V Radovljici na 
Linhartovem trgu

Bogato predpraznično do-
gajanje v starem mestnem 
jedru Radovljice bodo tra-
dicionalno zaključili s silve-
strovanjem na Linhartovem 
trgu, kjer bo letos za glasbe-
ni program od 22. ure dalje 
skrbel Hišni hišni ansambel 
Avsenik.

Silvestrovanje na prostem 
pripravljajo tudi v Begunjah, 
kjer bodo na vrtu Pri Jožovcu 
od 22. ure dalje za dobro raz-
položenje skrbeli Veseli Be-
gunjčani. Vstop je prost.

V Bohinjski Bistrici pred 
kulturnim domom

Na zadnji dan starega leta 
bo živahno tudi v Bohinju. 

Tudi tam bodo že popol-
dan pripravili silvestrova-
nje za najmlajše: pred Kul-
turnim domom Stara Fuži-
na se bodo otroci lahko za-
bavali od 15. ure naprej ob 
glasbeno-plesnem progra-
mu animacijskega gledali-
šča Smejček, ob 16. uri pa 
sledi praznična tržnica z an-
samblom Razgled.

Osrednje bohinjsko 
praznično dogajanje pa bo v 
Bohinjski Bistrici, kjer bodo 
na silvestrski večer obisko-
valce od 19. ure naprej pred 
Kulturnim domom Joža Až-
mana zabavali Glasbena 
skupina K-Rocks, Omar Na-
ber in DJ Matteo.

V Škofji Loki  
na Mestnem trgu

Letošnji december je v 
Škofji Loki spet vesel, saj pod 
skupim imenom Loka v sne-
gu potekajo številne priredi-
tve za vse generacije. V sobo-
to se veselo silvestrovanje, ki 

se bo začelo ob 22. uri, obeta 
s skupino Gino & band.

V Kamniku na Glavnem 
trgu

V Kamniku bodo novo leto 
pričakali na Glavnem trgu, 
kjer jih bodo na silvestrovo 
od desete ure dalje »greli« 
ritmi skupine Viharnik. Ve-
čeri v središču Kamnika so 
sicer že nekaj dni glasbeno 
obarvani.

V Medvodah na drsališču

V Medvodah bo silve-
strovanje od 22. ure pote-
kalo na Drsališču Medvo-
de. Za glasbo bo skrbel DJ-
Z, ki je na domači glasbeni 

sceni prisoten že vrsto let in 
je član dueta DJ Headphone 
Brothers.

Na Bledu na Jezerski 
promenadi

Na Bledu bo silvestrova-
nje potekalo v dveh delih. 
Najmlajši se bodo na Zim-
ski pravljici na Jezerski pro-
menadi zbrali ob 15. uri, kjer 
jih bo zabaval Mali Bu, pride 
tudi dedek Mraz. Ob 19. uri 
se bo začelo silvestrovanje 
za odrasle, najprej z zasedbo 
Help! A Beatles Tribute, po-
tem pa bodo v novo leto sko-
čili s skupino Dejan Dogaja 
band in laserskim šovom ob 
polnoči.

S. Š., S. K., M. A., U. P.,  
V. S., A. Se., M. B., M. L.

Osrednje prizorišče decembrskih dogodkov na Jesenicah je Trg Toneta Čufarja. / Foto: Nik Bertoncelj

Kranj – Tudi v letošnjem letu 
so se v nekaterih gledališčih 
po Gorenjskem v skladu s 

tradicijo odločili pripraviti sil-
vestrsko predstavo. Običajno 
gre za igre z vedrejšo vsebino, 
največkrat so to komedije ali 
predstave z obilo petja.

Vse zastonj! Vse zastonj!
V Prešernovem gleda-

lišču za zadnji dan v letu 
pripravljajo letošnjo uspe-
šnico, komedijo Daria Foja 
Vse zastonj! Vse zastonj! 
Predstava v režiji Ajde Valcl 
in z odlično igralsko ekipo, 
v kateri so Vesna Pernar-
čič, Aljoša Ternovšek, Ve-
sna Slapar, Miha Rodman 
in Blaž Setnikar, občinstvo 
navdušuje že vso jesen, po 
predstavi v soboto ob 19. 
uri pa bodo obiskovalci no-
vemu letu nazdravili tudi s 
kozarčkom penine.

Silvestrski večer imitacij

Silvestrsko predstavo vse-
lej pripravijo tudi v Gleda-
lišču Toneta Čufarja na Je-
senicah. Tokrat so jo poi-
menovali Silvestrski večer 

imitacij, od 20. ure naprej pa 
vas bodo zabavali slovenski 
imitatorski prvaki (mojstri 
iz oddaje Radio Ga Ga) Tilen 
Artač, Aleksander Pozvek in 
Jure Mastnak.

Vročica

V Kulturnem domu Men-
geš bo v Špas teatru zadnji 
dan v letu minil v zname-
nju predstave Vročica. V re-
žiji Nine Kleflin vas bodo za-
bavale tri energične »radij-
ske voditeljice« Nina Ivanič, 
Špela Grošelj in Irena Ye-
buah Tiran. Zaradi velike-
ga povpraševanja so pripra-
vili dve predstavi, in sicer ob 
18. uri in ob 20.30.

Zdrava pamet in Rdeča 
kapica

Zabavno bo tudi v Kultur-
nem domu Franca Bernika v 
Domžalah, kjer bo v mono-
komediji Zdrava pamet na-
stopil Nik Škrlec.

V Kulturnem domu Med-
vode pa bo ob 17. uri na spo-
redu predstava Rdeča kapica.

Za zadnji dan v letu komedije in vedro vzdušje.

Igor Kavčič

Kranj – Obiskovanje porod-
nic in pacientov ob novole-
tnih praznikih s strani po-
litikov in županov je nepri-
merno, opozarjajo v Zbor-
nici zdravstvene in babiške 

nege Slovenije. Poudarjajo, 
da »gre za neprimerno pra-
kso, za nepotreben populi-
zem politikov, za motenje 
zasebnosti ter kršenje pra-
vic pacientov«. V zimskem 
času obstaja tudi večja mož-
nost različnih respirator-
nih okužb in okužb s covi-
dom-19. Ob tem je tudi nova 

predsednica republike Na-
taša Pirc Musar v pogovo-
ru za Delo dejala: »Verjetno 
ne bom obiskala prvorojene-
ga državljana ali državljanke 
Slovenije v letu 2023. Tu go-
vorim kot mati. Če se spom-
nim sebe pred enaindvajse-

timi leti, takoj po porodu, si 
takrat, verjemite mi, nisem 
želela nobenega predsedni-
škega obiska. Otrok in mati 
sta nekaj ur po porodu ne-
skončno utrujena, potrebu-
jeta počitek. Mame me bodo 
razumele. Prepričana pa 
sem, da me bodo razumeli 
tudi očetje.«

Urška Peternel

V Prešernovem gledališču za zadnji dan v letu pripravljajo 
letošnjo uspešnico, komedijo Daria Foja Vse zastonj! Vse 
zastonj! / Foto: Miha Fras
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Knjigo prejme FRANCKA HABJAN iz Selc.

KO TI ČEK ZA NA ROČ NI KE Silvestrovanja na prostem

Za silvestrovo v gledališče
Proti obiskom politikov pri 
porodnicah za novo leto

• Na elektronski naslov narocnine@g-glas.si sporočite točno 
ime in priimek ter naslov, da vas bomo našli na seznamu.

• Na elektronski naslov, s katerega nam boste poslali osebne 

podatke, bomo poslali račun v pdf obliki, ki bo povsem enak 
položnici v tiskani izdaji.
• Sodobna tehnologija omogoča tudi hitro in preprosto 
plačevanje računov s pomočjo mobilnega telefona in QR kode. 

Prepričani smo, da boste zadovoljni.

OBVESTILO NAROČNIKOM

Prejemanje računov po  
elektronski pošti

www.gorenjskiglas.si
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»Trenutki po porodu pripadajo materi, otroku in 
očetu,« je dejala članica zbornice Darinka Klemenc.

Vreme bo naklonjeno praznovanju na prostem, saj bo 
po napovedi meteorologa Blaža Štera silvestrska noč 
sicer večinoma oblačna, temperatura ob polnoči pa se 
v krajih z jugozahodnim vetrom lahko dvigne nad 10 
stopinj Celzija. Tudi prvi dan novega leta bo zelo toplo, 
na vzhodu se lahko ogreje do 17 stopinj Celzija.

Sem 18-letni dijak četrtega letnika srednje šole. Veselim se 
praznikov in počitnic, ker se bom lahko pošteno naspal in se 
odpočil od učenja, kontrolnih, hitenja itd. Veselim se jih, ker 
rad kaj dobrega pojem. Rad imam okrašeno mesto in praznič-
no okrašeno domačo hišo. Božične praznike sem preživel 
doma s svojimi domačimi, novoletne pa bom s svojimi prija-
telji. Nabral si bom novih moči in se spočit in vesel spet vrnil 
v šolske klopi. Naj tudi vam, drage bralke in bralci, prazniki 
polepšajo kakšen trenutek življenja. Srečno!
Prispevek nam je po e-pošti poslal mladenič Izak iz Stražišča 
pri Kranju. Vsem naročnikom, bralcem in Izaku želimo srečno, 
uspešno in zdravo novo leto 2023.

Prazniki, prazniki
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Jesenice – Med božično-
-novoletnimi prazniki je 
zdravljenje v bolnišni-
ci, proč od svoji najbližjih, 
predvsem za otroke še po-
sebej samotno. Tega se za-
vedajo tudi gorenjski poli-
cisti, ki so zato pred dnevi 
obiskali in obdarili otroke, 
ki se zdravijo na pediatrič-
nem oddelku v Splošni bol-
nišnici Jesenice. Obisk so 
popestrili prijazni in igri-
vi policijski psi, ki so ob 
vodstvu policista vodnika 
službenih psov Janeza To-
nejca otrokom predstavi-
li delo policistov in policij-
skih psov, predstavili pa so 
tudi številne spretnosti, kot 
so skakanje skozi obroče, 
vrtenje med nogami, prina-
šanje žogic in podobno. De-
setletni škotski mejni ovčar 
Kori, njegov sin Sky in nje-
gova vnukinja Neli so za ko-
nec obiskali še tiste otroke, 
ki so ostali v bolniških pos-
teljah in si njihove predsta-
ve niso mogli ogledati.

»Na taka povabila se ved-
no radi odzovemo, če gre za 

otroke, pa jih obiščemo še z 
večjim veseljem. Otroci ta-
koj pokažejo, ali jim kaj ni 
všeč ali pa so zadovoljni, in 
če jim jaz dam nekaj zado-
voljstva, sem tudi sam sre-
čen in vesel,« je dejal Ja-
nez Tonejc. Kot je dodal, s 
službenimi in tudi svojimi 

psi, med katere sodijo tudi 
Kori, Sky in Neli, pogosto 
obiskuje otroke po različnih 
ustanovah. »Psi in živali na 
splošno so vmesni člen med 
policijo in tistimi, ki jih obiš-
čemo. Zaradi njih vse steče 
hitreje in na prijazen način 
približamo policijo ljudem. 

Topla beseda in nasmeh vsa-
komur polepšata dan, ljudje 
se tega premalo zavedamo,« 
je še dejal.

»Taki obiski veliko pome-
nijo otrokom in tudi nam, 
bolnišničnemu osebju, ki 
jim skušamo olajšati dneve, 
ki jih preživijo v bolnišnici. 
Še posebej radi imajo otroci 
prijazne kužke in upam, da 
jim bo zato današnji obisk 
še dolgo časa ostal v spomi-
nu,« je ob slovesu nevsak-
danjih obiskovalcev dejala 
Nina Trifoni, glavna medi-
cinska sestra na pediatriji in 
ginekološko-porodniškem 
oddelku.

Simon Šubic

Štirinožni kosmatinci (na sliki Kori) so otrokom prikazali svoje spretnosti, tudi skakanje 
skozi obroče. / Foto: Nik Bertoncelj

Kranj – Upokojenci so vče-
raj prejeli decembrske po-
kojnine, ki so – tako kot že 
novembra – za 4,5 odstot-
ka višje. Upokojenec s po-
kojnino v višini 600 evrov 
je tako prejel 27 evrov viš-
jo pokojnino, torej skupno 
627 evrov.

Višja so tudi vsa invalidska 
nadomestila razen dodatka 
za pomoč in postrežbo ter 

invalidnine za telesno okva-
ro. Vlada želi prejemnikom 
na ta način pomagati v času 

draginje. Sredstva za izpla-
čilo bo tako zagotovil držav-
ni proračun in ne bodo šla iz 

pokojninske blagajne.
Finančne posledice ukre-

pa za december so ocenjene 

na približno 22 milijonov 
evrov mesečno.

Prejemnikov pokojnin 
iz obveznega zavarovanja, 
med katerimi so starostne, 
invalidske, družinske in 
vdovske, je po zadnjih po-
datkih pokojninskega zavo-
da 630.625. Starostnih upo-
kojencev je 473.900, inva-
lidskih pa 70.801.

Urška Peternel

Upokojencem izplačali višje pokojnine

N
e bom pozabila izjave 
znanke, ki je na eni od 
že kar precej oddalje-

nih novoletnih zabav nazdra-
vila vsem, predvsem pa sebi, z 
besedami: »Prihodnje leto se 
omožim.« In samozavestno 
dodala: »Zagotovo.« Nihče ni 
komentiral, samo nazdravili 
smo. Moškega, s katerim naj 
bi se poročila, takrat še ni bilo 
na obzorju; in kot kaže, tudi 
do danes še ni prišel, ker je – 
kolikor mi je znano – še ved-
no neomožena. To je bila ena 
zanimivejših novoletnih zaob-
ljub, ki pa doslej še ni dočaka-
la uresničitve.

Najbolj klasična je ženska 
zaobljuba: z novim letom pa 
res začnem hujšati. Osebno 
ne poznam nobene, ki bi to 
dejansko tudi izpeljala. Vsaj 
v januarju ne, morda kasne-
je v letu in iz drugih razlo-
gov. Se je pa družba te zaob-
ljube že tako navadila, da ko 
jo nekdo izreče, se eni le na-
smehnejo, drugi pa jo presliši-
jo. Pa še kakšna podobna sodi 
v ta sklop zaobljub: o preneha-
nju kajenja in pitja alkohola, 
na primer; pa z novim letom 
bom več telovadil, živel bom 
bolj zdravo in podobne.

Če bi bil izbor za najlepšo 
Slovenko v zadnjih dneh me-
seca decembra, bi v odgovor na 
vprašanje, kaj si želi v prihod-
njem letu in ali ima kakšno no-
voletno zaobljubo, vsaj ena od 
finalistk zagotovo vpletla bese-
de: svet, mir, sreča in ljubezen.

Novoletne zaobljube prav-
zaprav niso nekaj novodobne-

ga. Imajo kar zanimivo zgodo-
vino. Začelo se je z obljubami 
bogovom, poznali so jih že Ba-
bilonci. Rimljani so se zaob-
ljubljali bogu meseca januar-
ja, zaobljube so poznali vitezi 
v srednjem veku, najdemo jih 
tudi v različnih verah, torej 
obstajajo tudi verske vzpore-
dnice tej tradiciji.

Nekatere novoletne zaoblju-
be so res osebne narave, sesta-
vljene iz želja in ciljev, nekateri 
jih celo napišejo na list papirja. 
Najdejo se tudi taki, ki ta zapis 
potem še kar nekaj časa vsak 
dan ponavljajo, ga prepisuje-
jo. Ali to pomaga pri izpolnitvi 
novoletne zaobljube? Ne vem, 
nisem nikoli poskusila.

Mislim, da zaobljube niso 
bile vedno izražene na na-
čin, kot ga poznamo danes, a 
so bile in ostajajo povezane re-
cimo z bogastvom, srečo, lju-
beznijo, zdravjem. Potem pa 
so tu še »variacije na temo«, 
prilagojene času, v katerem 
živimo. Če je bilo v zgodovi-
ni obdobje, ko je bila zvesto-
ba drugim med pomembnejši-
mi zaobljubami, je to še vedno 
lepa in spoštovana lastnost po-
sameznika, vendar se med da-
našnjimi novoletnimi zaoblju-
bami več pojavlja v povezavi z 
biti zvest sebi.

Pravzaprav novoletne za-
obljube izgubljajo pomen, saj 
statistika kaže, da jih izreče-
mo, potem pa nanje pozabi-
mo. Pa vseeno: moja novole-
tna zaobljuba je bolj želja, da 
bom zdrava, saj menim, da je 
potem tudi vse drugo mogoče.

Hujšamo januarja

Otroke, ki se med božično-novoletnimi prazniki zdravijo v jeseniški bolnišnici, so z obiskom razveselili 
policisti s svojimi prijaznimi in igrivimi psi.

Policijski psi razveselili 
otroke v bolnišnici
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Desetletni Jakob iz 
Škofje Loke je bil zelo 
vesel obiska policistov in 
štirinožnih kosmatincev. 
»Tudi sam imam doma 
kužka, a ni tako ubogljiv, 
kot so policijski. Fino bi 
bilo, če bi tudi jaz svojega 
kužka lahko naučil toliko 
spretnosti,« je povedal.

Otroci so prijazne kužke z veseljem tudi pobožali. / Foto: Nik Bertoncelj

KO MEN TAR

Alenka Brun

Naslednja redna uskladitev pokojnin bo februarja, ko 
se bodo povišale za 4,9 odstotka.
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Bohinjska Bistrica – Sve-
tovna turistična organiza-
cija (UNWTO) je izbor za 
uvrstitev med najboljše po-
deželske destinacije prvič 
pripravila lani in z njim 
nagradila vasi in podežel-
ske destinacije, ki s svojim 
delovanjem na področju tu-
rizma prispevajo k razvoju 
regije ter pri tem ohranjajo 
bogato naravno in kulturno 
dediščino. Izbor je potekal 
na svetovni ravni. Lani sta 
se na seznam uvrstili Solča-
va in Radovljica.

Kot so sporočili z ministr-
stva za gospodarski razvoj 
in tehnologijo, je bil Bohinj 
izbran med več kot 130 pri-
javami iz 57 držav, kar potr-
juje izjemne vrednote in de-
lovanje tega kraja na podro-
čju podeželskega turizma. 
Bohinj po njihovih besedah 
izkazuje edinstveno narav-
no in kulturno bogastvo ter 
zavezanost trajnostnemu 
razvoju v vseh treh stebrih 
trajnosti – okoljskem, druž-
benem in gospodarskem.

Na razpis za nagrado sve-
tovne turistične organizaci-
je se sicer lahko prijavijo de-
stinacije, ki imajo manj kot 
15 tisoč prebivalcev in nizko 
gostoto poselitve, se naha-
jajo v okolju, kjer so še ved-
no močno prisotne tradicio-
nalne panoge, kot so kmetij-
stvo, gozdarstvo, živinoreja 
ali ribištvo, ter ki vzdržuje-
jo način življenja in vredno-
te povezane krajevne skup-
nosti. Slovenska turistična 

organizacija je v sodelova-
nju z gospodarskim ministr-
stvom letos za izbor nomini-
rala še Podčetrtek in Mora-
vske Toplice.

Projekt izbora najboljših 
turističnih vasi ima sicer 
tri komponente, so še po-
jasnili na ministrstvu. Prva 
je seznam z izjemnimi pri-
meri podeželskih turistič-
nih destinacij s priznani-
mi kulturnimi in naravnimi 

dobrinami, ki ohranjajo in 
promovirajo podeželske in 
skupnostne vrednote, izdel-
ke in življenjski slog ter so 
jasno zavezane inovacijam 

in trajnosti v vseh vidikih. 
Priznanje temelji na oceni 
njihovih virov in pobud na 
devetih področjih, ki zaje-
majo tri stebre trajnostnega 
razvoja.

Druga komponenta je 
program nadgradnje, ki 

pomaga izbranemu števi-
lu vasi med tistimi, ki ne iz-
polnjujejo v celoti meril za 
pridobitev priznanja. Vasi 
prejmejo podporo UNWTO 
in partnerjev pri izboljša-
nju elementov območij, ki 
so bila v procesu vrednote-
nja opredeljena kot vrzeli. V 
program nadgradnje je uvr-
ščena občina Gorenja vas - 
Poljane.

Tretja komponenta pa 
je mreža najboljših pode-
želskih destinacij, ki po na-
vedbah ministrstva zago-
tavlja prostor za izmenja-
vo izkušenj in dobrih pra-
ks. Vključuje tako predstav-
nike vasi, ki so že uvrščene 
na seznam, kot tudi vasi, ki 
sodelujejo v programu nad-
gradnje.

Bohinj izkazuje edinstveno naravno in kulturno bogastvo ter zavezanost trajnostnemu 
razvoju v vseh treh stebrih trajnosti – okoljskem, družbenem in gospodarskem, poudarjajo 
na gospodarskem ministrstvu.

Kranj, Kranjska Gora – Ra-
čunsko sodišče je prejšnji 
teden izdalo revizijski po-
ročili o smotrnosti poslo-
vanja Mestne občine Kranj 
(MOK) in Občine Kranj-
ska Gora. Za Kranj so preg-
ledali porabo sredstev za 
svetovalne storitve v ob-
dobju 2016–2018, revizija 
poslovanja Občine Kranj-
ska Gora pa se je nanaša-
la na namenske prejem-
ke občinskega proračuna 
v letu 2018. Za obe občini 
je računsko sodišče oceni-
lo, da je bilo njuno poslova-
nje v revidiranem delu del-
no učinkovito, zato jima je 
izdalo priporočila za izbolj-
šanje poslovanja.

Računsko sodišče je ugo-
tovilo, da MOK v letih od 
2016 do 2018 ni imela 
vzpostavljenega postopka 
ugotavljanja potreb po sve-
tovalnih storitvah ter je le v 
tretjini pregledanih pogodb 
in naročilnic vsaj delno ute-
meljila potrebo po posame-
zni svetovalni storitvi. V 
skoraj vseh primerih so bila 
sredstva načrtovana v prora-
čunu, vendar pa je bila nji-
hova obrazložitev preveč 
splošna, ocena načrtovanih 
sredstev pa ni bila uteme-
ljena. Postopek oddaje sve-
tovalne storitve je bil v četr-
tini pregledanih pogodb in 
naročilnic delno ustrezen, 
v tretjini primerov pa stori-
tev ni bila oddana po ustre-
znem postopku. Občina je v 

vseh primerih določila skrb-
nika in večinoma ustrezno 
oziroma vsaj deloma ustre-
zno določila tudi predmet, 
ceno in rok izvajanja stori-
tev, v manjšem deležu pa 
tudi druge obveznosti izva-
jalca pogodbe ter nadzor in 
zavarovanje za primer neiz-
polnjevanja pogodbenih ob-
veznosti. V več kot polovici 
primerov je tudi ustrezno 
spremljala izvajanje sveto-
valnih pogodb, v večini pri-
merov pa pomanjkljivo po-
ročala o porabi teh sredstev 
v zaključnem računu prora-
čuna, prav tako tudi ni vsaj 
splošno poročala o izvajanju 
pogodb v posameznem letu.

Za Občino Kranjska Gora 
pa je računsko sodišče ugo-
tovilo, da v letu 2018 ni v 

celoti vzpostavila pogojev, 
ki bi ji omogočili učinkovito 
načrtovanje, pobiranje in po-
rabo namenskih prejemkov, 
saj ni razpolagala z vsemi 
potrebnimi dokumenti in 
podatki o vseh potencialnih 
vrstah namenskih prejem-
kov. Namenskih prejemkov 
v proračunu občine za leto 
2018 tudi ni načrtovala na 
način, da bi bilo jasno in v ce-
loti izkazano, za katere vrste 
namenskih prejemkov gre, v 
kakšni višini jih je načrtova-
la in za katere namene jih bo 
porabila. Občina tudi ni v ce-
loti zagotovila pravočasnega 
in popolnega pobiranja na-
menskih prejemkov. Prav 
tako tudi ni transparentno 
izkazala, da so bili vsi tudi 
porabljeni namensko.

Računsko sodišče je revidirana dela poslovanj občin Kranj in Kranjska Gora pred štirimi in več leti 
ocenilo kot delno učinkovita.

Simon Šubic

Škofja Loka – Slikar, kipar in 
oblikovalec Domen Slana bi 
23. januarja prihodnje leto 
dopolnil komaj 56 let. Smrt 
ga je vzela veliko prekmalu. 

Bil je sin dveh priznanih slo-
venskih slikarjev – Franceta 
Slane in Dore Plestenjak. 
France Slana je umrl aprila 
letos v starosti 95 let. Tudi 
Domen je bil umetnik. Na 
Akademiji za likovno umet-
nost v Ljubljani je diplomi-
ral leta 1989. Večino časa je 
živel v Puštalu v Škofji Loki 
in je deloval kot samostojni 
umetnik.

Slikal je v tehnikah akvarel 
in olje na platnu. Na inovati-
ven način je oblikoval stole, 
velikokrat iz povsem vsak-
danjih, uporabnih predme-
tov, iz različnih materialov 

je oblikoval ptiče in očala. 
Morda je bil najbolj znan 
ravno po svojih unikatnih 
stolih, ki jih je celo poime-
noval, čeprav je njegov ume-
tniški jaz skozi čas rasel in 
izraz se je bogatil.

Poleg umetnosti se je Do-
men Slana ukvarjal tudi s 
športom, zlasti jadralnim 
padalstvom. V kategoriji 
preletov je dosegel neuradni 
svetovni rekord. Leta 1992 
je postal evropski podprvak 
in bil večkratni zmagovalec 
državnega prvenstva. Rad je 
tudi plul po morju in streljal 
z lokom. Njegov polbrat je 
priljubljeni glasbeni ustvar-
jalec Jan Plestenjak.

Domen Slana je bil nekdo, 
ki je pustil pečat za zanam-
ce – s svojim pogledom na 
umetnost in izrazom, ki je 
bil edinstven le njemu.

Alenka Brun

Kamnik – V Kamniku vabijo k posredovanju predlogov za ob-
činska priznanja, ki jih bodo podelili ob praznovanju občin-
skega praznika. Predloge za podelitev bronastega, srebrnega 
in zlatega priznanja ter naziv častnega občana je treba oddati 
s priporočeno pošiljko do vključno 16. januarja 2023. Podrob-
nosti so objavljene na spletni strani Občine Kamnik.

Doslovče – Od 1. decembra lahko vreme in razmere pri Domu 
pri izviru Završnice na Zelenici spremljate s pomočjo dveh 
spletnih kamer, ki zajemata pogled proti Begunjščici in Smo-
kuškemu plazu na eni in Vrtači na drugi strani. Dostop do slik, 
ki se osvežujejo vsakih nekaj minut, je omogočen na spletnih 
straneh Planinskega društva Žirovnica in Zavoda za varstvo 
pred snežnimi plazovi, povezave najdete tudi na spletnih stra-
neh Občine Žirovnica in Visit Žirovnica. Namestitev kamer 
je Planinskemu društvu Žirovnica omogočil Zavod za varstvo 
pred snežnimi plazovi.

Kranj – Stara cesta v bližini pogorišča zapuščenega gospodar-
skega poslopja Majdičev mlin je spet odprta, so sporočili z 
Mestne občine Kranj. Kot so pojasnili, je Inšpektorat Republike 
Slovenije za okolje in prostor namreč sporočil, da je zavezanec 
izvršil inšpekcijsko odločbo, odstranil nevarne dele objekta in 
preprečil vstop v objekt z javne površine, zato zapora ni več 
potrebna. Objekt je postal nevaren po jesenskem požaru, v 
katerem je notranjost v celoti zgorela.

Zbirajo predloge za občinska priznanja

Spletni kameri na Zelenici

Stara cesta ob Majdičevem mlinu spet odprta

Marjana Ahačič

Domen Slana / Foto: Igor Kavčič

Svetovna turistična organizacija je Bohinj uvrstila na seznam najboljših podeželskih destinacij, občino 
Gorenja vas - Poljane pa v program nadgradnje, so sporočili z gospodarskega ministrstva.

Bohinj med najboljšimi na svetuUmrl je umetnik 
Domen Slana

Občini poslovali delno učinkovito

Na razpis za nagrado svetovne turistične organizacije 
se lahko prijavijo destinacije, ki imajo manj kot 15 tisoč 
prebivalcev in nizko gostoto poselitve, se nahajajo v 
okolju, kjer so še vedno močno prisotne tradicionalne 
panoge, in ki vzdržujejo način življenja in vrednote 
povezane krajevne skupnosti.
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Brezovica pri Medvodah – 
Najdaljša tradicija prazno-
vanja dneva samostojno-
sti in enotnosti na Sv. Ja-
kobu nad Medvodami se je 
nadaljevala tudi letos. Slo-
vesnost je potekala že dva-
intridesetič.

Slavnostni govornik je bil 
nekdanji predsednik Repu-
blike Slovenije Borut Pahor. 
Poudaril je pomen politične-
ga sodelovanja in dogovarja-
nja za uveljavljanje temelj-
nih stremljenj Slovencev 
– v plebiscitnem času leta 
1990, danes in v prihodnje. 
Kot je povedal, razlike niso 
problem, če je dovolj volje za 

njihovo preseganje. Zbrane 
je nagovoril tudi župan Ob-
čine Medvode Nejc Smo-
le. To je bila osrednja slove-
snost Občine Medvode v po-
častitev tega pomembnega 
praznika. Poleg občine so jo 
soorganizirali še Javni zavod 
Sotočje Medvode, Organiza-
cijski odbor Sv. Jakob 1990 
in Televizija Medvode, ki je 
poskrbela tudi za neposre-
dni prenos.

V kulturnem programu so 
sodelovali Škofjeloški oktet, 
Tone Kuntner, Dane in Nejc 
Jemc ter Urban Pipan. Pred 
slovesnostjo je bila v cerkvi 
sveta maša za domovino, ki 
jo je daroval akademik dr. Ja-
nez Juhant.

Slavnostni govornik na slovesnosti na Sv. Jakobu je bil 
nekdanji predsednik RS Borut Pahor. / Foto: Iztok Pipan

Povlje – Peter Stare, Romi-
jev s Povelj nad Trsteni-
kom, je leta 2000, ko je pri 
tedanjem Cestnem podjetju 
Kranj še skrbel za ceste med 
vasmi pod Storžičem, pre-
mišljeval, da bi na vrtu pred 
domačo hišo postavil jaslice. 
Ta običaj je bil zanj nekaj po-
sebnega že od otroštva nap-
rej. Tega leta je jaslice prvič 
postavil na vrtu. Najprej v le-
seno korito in pod manjši 
kozolec, ki je bil že postav-
ljen pred hišo. Kasneje ga 
je povečal in jaslice so naš-
le primernejše mesto. Tako 

je bilo leto za letom. Največ-
krat je jaslice postavljal sam, 
le za električno napeljavo je 
iskal pomoč. Tudi figure je 
izbiral sam. Bila so leta, ko 
je napovedoval, da postavlja 
jaslice zadnjič, pa se je vse-
lej premislil. Letos pri posta-
vljanju jaslic ni bil sam. Po-
magali so mu Ovsenikovi 
fantje, bodoči sosedje, saj na 
bližnji parceli raste njihova 
nova hiša. Radi imajo Petra. 
Ko so na Povljah in je zunaj 
mrzlo, poiščejo toploto pri 
Petrovi krušni peči. Prepri-
čan sem, da bo Peter tudi za-
radi njihove pomoči še pos-
tavljal jaslice.

Jože Košnjek

Kamnik – Društvo Demos 
na Kamniškem je skupaj 
z Občino Kamnik v Domu 
kulture Kamnik organizira-
lo proslavo ob dnevu samo-
stojnosti in enotnosti, na ka-

teri je zbrane nagovoril tudi 
predsednik prve sloven-
ske vlade Lojze Peterle. Kot 
je poudaril, so se ljudje že 
aprila 1990 na prvih demo-
kratičnih volitvah v takra-
tno skupščino odločali med 

Demosovim programom sa-
mostojne Slovenije in nada-
ljevanjem poti v morda ne-
koliko spremenjeni Jugosla-
viji. »Menim, da ne bi ime-
li plebiscita, če ne bi takrat, 
tudi s pomočjo domoljubov 
in demokratov v Kamniku, 

zmagal Demos s svojo drža-
votvorno idejo,« je med dru-
gim povedal Peterle in do-
dal, da osamosvojitev in ple-
biscitni čas ostajata navdih 
tudi za izzive, ki so še pred 
nami.

Aleš Senožetnik

Fužine – Direkcija RS za in-
frastrukturo je pred dne-
vi končala gradnjo novega 
mostu čez Hobovščico na 
Fužinah, ki so ga zgradili v 
sklopu rekonstrukcije kilo-

meter in pol dolgega odseka 
državne ceste Trebija–So-
vodenj, so pojasnili na Ob-
čini Gorenja vas - Poljane. 
»Stari most na Fužinah je 
bil namreč že povsem dotra-
jan in tehnično neustre-
zen, zato so ga letos mar-
ca porušili in na njegovem 

mestu začeli graditi nove-
ga.« Zgradili so nove pod-
porne in oporne zidove ter 
uredili hidroizolacijo in 
utrdili brežine. Novi most 
je tudi širši in tako omogo-
ča boljši pretok prometa, so 
še razložili na občini in do-

dali, da so z večjim razpo-
nom poskrbeli tudi za bolj-
šo poplavno varnost. Pro-
met po novem mostu je že 
stekel, dela na državni cesti 
Trebija–Sovodenj pa se na-
daljujejo in bodo predvido-
ma končana v prvi polovici 
prihodnjega leta.

Mateja Rant

Maja Bertoncelj

Peter Stare z Ovsenikovimi fanti, najstarejšim Nacetom, 
mlajšima dvojčkoma Cenetom in Matevžem ter starejšima 
dvojčkoma Binetom in Jakobom, ob Petrovih jaslicah 
/ Foto: Tomaž Ovsenik

Lojze Peterle, slavnostni govornik na prireditvi / Foto: Aleš Senožetnik

Plebiscitni čas 
navdih še danes

Obnovili most na Fužinah

Petrove jaslice pod kozolcem

Novi most na Fužinah / Foto: arhiv občine

Dvorje, Poženik – Pod vaško 
lipo v Dvorjah so pred boži-
čem dobile mesto jaslice na 
prostem, delo domačinov, 

ki četrtič privablja poglede v 
središču vasi pod Krvavcem.

Ob poti iz Poženika na 
Šenturško Goro, nekdanji 
povezavi hribovskih vasi z 
dolino, danes priljubljeni 

med pohodniki, pa je letos 
rekordnih sedemdeset jas-
lic, umeščenih v mah, pod 
veje, skale, korenine … Šte-
vilo se iz leta v leto poveču-
je, letos so se domačini po 

besedah Mire Gerkman na-
dejali, da jih bo petdeset, a je 
odziv presegel pričakovanja. 
Veliko jih postavijo krajani 
Poženika, od otrok do starej-
ših, preostale so ustvarili jas-
ličarji iz okoliških krajev in 
drugih občin, posebno zav-
zeti so pohodniki iz sosed-
nje Komende – Škrjančki, 
eden od avtorjev pa je celo 
iz Bruslja. Prve jaslice sta 
pred približno 15 leti posta-
vila zakonca Štern z Mlake 
pri Komendi, nato pa so se 
sčasoma pridružili še drugi 
ljubitelji Šenturške Gore in 
jasličarstva. Vsak si sam iz-
bere mesto, prav tako ma-
terial. Posebnost so jaslice, 
izdelane iz kamna, nekate-
re pa dopolnjujejo makete 
hiš in znamenitosti, med 
njimi gradu Strmol, šentu-
rške cerkve in Velike plani-
ne. Na ogled bodo do sredi-
ne januarja.

Ob poti kar sedemdeset jaslic

Lani so se odločili, da jaslice opremijo z lesenimi tablicami, na katerih sta napisana ime in 
kraj avtorja. / Foto: Ana Jagodic Dolžan

Ana Jagodic Dolžan

Ob dnevu samostojnosti in enotnosti je potekala slovesnost na Sv. Jakobu nad Medvodami, slavnostni 
govornik je bil nekdanji predsednik republike Borut Pahor.

Praznovanje z najdaljšo tradicijo
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Bohinj – Gre za družino, v 
kateri so bili z eno nogo v tu-
rizmu in gostinstvu že sop-
rogovi starši, izvemo, ko se 
nam Alenka Dobravec prid-
ruži v restavraciji, v poseb-
ni predsobi ob baru in kami-
nu. Letos maja je dopolnila 
šestdeset let. Soproga Lud-
vika ji je lani nepričakovano 
vzela bolezen, spoznala pa 
ga je, ko je bila stara dvajset 
let. Takrat sta bila oba zapo-
slena v hotelu Jezero v Bohi-
nju – ona v strežbi, on v ku-
hinji. Lani poleti bi prazno-
vala štirideset let skupnega 
življenja in tudi službe. Tudi 
sama je Bohinjka, starša po-
kojnega moža pa sta imela 
na mestu, kjer danes stoji-
ta hotel in restavracija, gar-
ni penzion.

Na kratko opiše, kako sta 
prevzela najprej restavraci-
jo, potem penzion, kako so 
adaptirali, dograjevali. »Vse 
življenje gradimo. Kjer je se-
daj recepcija, je bilo 12 sob. 
Potem smo adaptirali še 
drugi del. Vedno se je nekaj 
delalo,« se zasmeje. Kasne-
je, ko sta Dobravčeva od nje-
govih staršev dobila vse »na-
čez«, so spet sledile dozida-
ve in obnavljanja, tako da 
ima sedaj hotel trideset sob.

V stik s strežbo je Alen-
ka Dobravec prišla že v mla-
dosti. V Češnjici je imela 
celo lokal. Ko je prišel čas, 
da bi lokal morala zapreti, 
je prišla na idejo, da bi mor-
da v njem odprla čokoladni-
co. To je tudi storila, čeprav 
pravi, da na začetku ni vede-
la, v kaj se podaja. Učila se je 
sproti. Tako se je poleg dela 

v hotelu in restavraciji pos-
večala še svoji čokoladni bla-
govni znamki. Danes jo v 
Bohinju in širše poznajo po 
njenih čokoladah z bohinj-
skimi okusi, saj je s čokola-
do »poročila« mohant, oc-
virke, zaseko, znani bohinj-
ski gin in čaj, pehtran …

Ker pa je pred nami naj-
daljša noč v letu, nas je za-
nimalo, kako je bilo pri njih 
s silvestrovanji. Verjetno so 
bile zadnje noči v letu delov-
ne.

»Vsako leto smo delali,« 
pritrdi. »Praktično do tak-
rat, ko je svet zajela pan-
demija. Vedno smo ime-
li organizirano silvestrova-
nje. Bilo je kar svečano. De-
sethodni meni, živa glasba 
… Začeli smo ob osmih zve-
čer, glavno jed smo postreg-
li nekje do polnoči, potem 

je po polnoči sledila sladica, 
pa nato še sadje, kisla juha, 
potice …« Med gosti na sil-
vestrovanjih je bilo največ t. 
i. vikendašev. Pove, da se v 
vseh teh letih, kar so orga-
nizirali silvestrovanja, stre-
sa, ki ga priprava takšne-
ga dogodka zahteva, nava-
diš. »Potrebovali smo mor-
da teden dni za vse pripra-
ve. Celo za darila smo pos-
krbeli …« je kar malo nos-
talgična. »Novoletno vzduš-
je smo vedno doživljali z go-
sti. Nazdravljali smo, pokle-
petali z njimi, ko pa je bila 
večerja 'pod streho', ko je 
adrenalin popustil, se je 

vzdušje sploh sprostilo. Za-
plesali smo z njimi, kakšno 
zapeli. Vedno smo bili do 
jutra.« Poudari pa, da so 
vseeno to bili časi, ko je bilo 
vzdušje popolnoma drugač-
no.

Se spominja kakšne zani-
mive anekdote iz tistih ča-
sov, nadaljujemo. » Teh je 
bilo veliko … Neko leto je v 
penzionu Rožič ravno na sil-
vestrovo pogorela kuhinja. 
Pa me kliče lastnik, ali bi lah-
ko vzela njihove goste na sil-
vestrovanje ... Mi pa nismo 
imeli več prostora ... 'Jaz jih 
bom kar nekaj poslal,' je re-
kel. Imeli smo restavracijo 

za 80 gostov, pa že tako smo 
bili polni, tako da nas je bilo 
potem tisto leto 107.« Za eno 
mizo je sedelo 14 ljudi na eni 
klopi. »Nikoli ne bom poza-
bila: bili so kot sardine,« se 
ob spominu na prizor zagle-
da v daljavo, usta pa se ji raz-
lezejo v nasmeh.

Za konec pa smo bili še ra-
dovedni, ali je bila na silve-
strovo kdaj prosta. »Le ko se 
je rodil Jan,« izstreli. »Ker 
sem bila na porodniškem 
dopustu. To je bilo še v Je-
zeru. Če pa dobro pomislim, 
sploh nikoli niti pomislila 
nisem, da na silvestrovo ne 
bi delala,« še pove.

Alenka Brun

Alenka Dobravec / Foto: Alenka Brun

Zgornja Luša – Lovro Er-
žen, kleni mož nasmejane-
ga obraza in pozitivne ener-
gije, me je pričakal v svo-
jem domu v Zgornji Luši. 
»Zavij čez most, potem pa 
malo levo in nato naravnost, 
pa me najdeš  ...« Po nekaj 
minutah tavanja po Zgor-
nji Luši in očitnem izgub-
ljanju sva se naposled naš-
la. Po moji ugotovitvi, da bi 
moje stranke, naročujoč ta-
ksi, dolgo čakale, se je na-
glas zasmejal. »Znan sem 
po tem, da sem točen, pa 
tudi po tem, da sem siten, če 
stranke niso točne. To je vrli-
na taksista, da pride hitro in 
da je točen. Poznam prime-
re, ko so taksisti zamujali in 
bili ob službo.«

Maja je praznoval 
sedemdeset let

Lovro sicer taksi vozi že 13 
let, pred tem je štirideset let 
vozil tovornjak. »Vse življe-
nje sem šofer, rad se hitro 
vozim, tudi kazen kdaj pla-
čam. To delo me veseli, če 
me ne bi, tega ne bi počel, 
saj je treba biti pripravljen 
24 ur na dan, in to vse leto.« 

Najpogostejši naročniki ta-
ksija so tisti, ki ponoči preg-
loboko pogledajo v kozarec. 
Veliko je tudi tistih, pravi, 
ki denimo zjutraj zamudijo 
avtobus v službo. »Na doli-
ni imam nekoga, ki večkrat, 
skoraj vsak teden, zamudi 
avtobus in me pokliče ok-
rog pol šeste zjutraj, 'letim' 
čez Javorje, sem v dvajsetih 
minutah v Poljanah in je ob 
šestih v službi, pet minut je 
zadnjič zamudil. Vse sorte 
strank imam: od poslovne-
žev do tistih, ki preveč po-
pijejo; vse poberem, so pa 
vmes tudi taki, ki vožnje ne 
bi plačali. A to smo uredili in 
včasih, če naročnika ne poz-
nam, takoj povem, koliko bo 
vožnja stala, in plača takoj.«

Najbolj natrpani so konci 
tedna

In seveda praznični dne-
vi oziroma noči. »To je zani-
miv poklic, spoznaš kup lju-
di, ki jih niti slučajno ne bi 
spoznal, če tega ne bi delal.« 
Najdaljšo noč v letu bo preži-
vel v družbi mladine. Rad jih 
vozi. »V glavnem so veseli, 
kakšno glasbo po njihovem 
izboru jim zavrtim, kakšen 
vic jim povem, radi imajo, 

da jih vozim, jaz pa imam 
rad, da so točni. Velikok-
rat se zgodi, da ko pridem, 
se komaj začnejo poslavlja-
ti, eden gre še malo plesat, 
drugi kadit, tretji na strani-
šče; vejo, da bom vpil, če ne 
bodo točni. Na koncu pa po-
tem vse uredimo.« (smeh)

Najpogosteje stranke vozi 
do Ljubljane, po Poljanski in 
Selški dolini, na Vrzdenec, 
tudi do Bleda. »Najdaljša vo-
žnja je bila v München za 
eno od podjetij v Selški do-
lini, računal sem 400 evrov, 
do Benetk peljem za 250.«

Ugodno in udobno

Ne gre zanemariti dej-
stva, da se bomo, če pokliče-
mo taksi Ve-Lo vozili udob-
no. »Avto imam zares do-
ber, star je štiri mesece, 
Mercedes razreda C.« (četu-
di ti avtomobilske znamke 
nič ne pomenijo, ga opaziš, 
op. p.). »Nisem mahnjen na 
denar, živim sam, potrebu-
jem, kar pojem, drugače pa 
vse, kar zaslužim, vložim v 
avto. Zato da se stranke in 
jaz dobro peljemo,« pove. 
»Štirideset let in več sem na 
cesti, pa nisem imel nobene 
prometne nesreče, moram 

potrkati. Sem pa povozil ne-
kaj srn, ti priletijo direktno 
pred avto in ne moreš nič na-
rediti ...« Sicer pa vsakomur 
svetuje, naj najame taksi, 
predvsem tistim, ki preglo-

boko pogledajo v kozarec. 
»Saj vsak sam ve. Marsikdo 
ne vzame taksija, ker se boji, 

da je predrag. Kdaj grem 
koga iskat, pa reče, naj ugas-
nem luči, da ne bodo videli, 
da se s taksijem vozi, češ da 
ne bodo mislili, koliko de-
narja ima. Pa jim odgovo-

rim: 'Eh, ti jim povej, da vse 
meni daš, da ga nimaš nič.'« 
Lovro Eržen ob tem poudari, 

da tisti, ki se nikoli ne pelje 
s taksijem, misli, da vožnja 
stane »en kup denarja.« Pa 
to ne drži. Veliko cenejša je, 
kot da si ob vozniški izpit.

Zgodbe taksistov ...

»Oh, veliko jih je, ampak 
niso za v časopis,« se zas-
meji Lovro. »No, pa vseeno, 
vsaj kakšno bi pa lahko ...« 
ga spodbudim. »No, ja, naj 
bo. Sem peljal pred kakimi 
petimi leti neko gospo, sta-
ro približno toliko kot jaz, v 
kavbojkah, vso v zlatu, z ze-
lenimi nohti, pa sem jo mal-
ce pohvalil. Sem rekel: 'Ma-
donca, ti si pa še dobro videti 
…' Pa je rekla: 'Ja, se bova pa 
enkrat zmenila …' Vse sorte 
imaš … « (smeh)

Najdaljšo noč v letu bodo na delovnem mestu oziroma v delovnem vozilu 
preživljali mnogi taksisti. Eden od njih je Lovro Eržen, maja je praznoval 
sedemdeset let, taksist pa je že trinajsto leto.

Klara Mrak

Taksist Lovro Eržen / Foto: Klara Mrak

Pokliči »Velota«

Mamo in babico Alenko Dobravec smo zmotili na recepciji Art Hotela 
Kristal v Bohinju. »Kar v restavracijo pojdite, takoj pridem. Samo še na tole 
elektronsko pošto odgovorim,« nas je napotila v hotelsko restavracijo Lovec, 
za katero skrbi njen sin Jan Dobravec.

Za silvestrovo samo 
enkrat ni delala

Najdaljšo noč v letu bo verjetno preživel v družbi 
mladine. Rad jih vozi. »V glavnem so veseli, kakšno 
glasbo po njihovem izboru jim zavrtim, radi imajo, da 
jih vozim, jaz pa imam rad, da so točni. Velikokrat se 
zgodi, da ko pridem, se komaj začnejo poslavljati, eden 
gre še malo plesat, drugi kadit, tretji na stranišče. 
Vejo, da bom vpil, če ne bodo točni. Na koncu pa 
potem vse uredimo.«
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Leto 2023 je po kitajskem horoskopu v letu mačke oziroma zajca. Čaka nas spokojno, umirjeno leto. Umaknili se bomo in si celili rane po tigrovem letu, ki 
je za nami. Spoznali bomo, da je prepričevanje boljše od nasilja. Leto bo naklonjeno diplomaciji in mednarodnim odnosom. Splošna obzirnost in razsodno 
popuščanje bosta spontana in neprisiljena.

 OVEN
 21. 3.–20. 4.

Znamenja, s katerimi se najbolj 

ujamete: lev, tehtnica, kozorog
Ustrezno znamenje kitajskega 

horoskopa: zmaj
Element: ogenj
Vodilni planet: Mars
Prednosti: samozavest,  
odgovornosti, delavnost
Slabosti: trma
Značilna lastnost: pogum
Barva: rdeča
Kamen: ametist, rubin,  
diamant
Drevo: bor

Odprlo se vam bo novo poglavje 
v odnosih in vsekakor si boste to 
leto zapomnili po spremembah 
na področju partnerske ljubezni. 
Samski ovni, v aprilu vam bodo 
zvezde naklonjene pri vzposta-
vljanju stikov, ki bodo vodili 
do novih zvez. Tisti, ki že ima-
te boljše polovice, boste iskali 
nove načine, na katerih bi gradili 
nadaljevanje osebnega odnosa. 
Vaše trenutno razmerje se vam 
bo zdelo zatohlo in zastalo, zato 
boste iskali načine, kako zvezo 
osvežiti oziroma poživiti. Če ste 
se v odnosu že zelo oddaljili, lah-
ko pride tudi do konca zveze. Na 
poslovnem področju boste mo-
rali iskati nove izzive, saj se vam 
bo zdelo, da tako kaotično, kot 
se vam bo dogajalo od aprila do 
srede junija, ne bo šlo več dalje. 
Medtem ko boste razmišljali o 
tem, kako naprej peljati ta svoj 
vlak življenja, boste z inovativni-
mi mislimi presenetili še same 
sebe. Srečne številke: 2, 3, 9, 16, 
20, 30, 32.

 DVOJČKA 
 21. 5.–21. 6.

Znamenja, s katerimi se najbolj 

ujamete: tehtnica, vodnar
Ustrezno znamenje kitajskega 

horoskopa: konj
Element: zrak
Vodilni planet: Merkur
Prednosti: človekoljubje,  
ljubeznivost
Slabosti: neodgovornost
Značilna lastnost: odzivnost
Barva: rumena
Kamen: rdeči ahat, opal
Drevo: kostanj, oreh, leska

V prvi četrtini leta se boste dru-
žili kot že dolgo ne. Ne bosta vas 
motila ne dež ne sneg ali megla, 
vi boste čutili potrebno po dru-
ženju in zato boste kot žuželka 
leteli k luči, v vašem primeru 
družbi. Če ste še samski, imate 
zelo dobre možnosti, da spoz-
nate sorodno dušo, ki vam bo še 
skrajšala čas do pomladi. Veza-
ni pa boste v velikih skušnjavah, 
saj bo to prelomno leto, ki vam 
zasebno zvezo lahko obogati, 
če pa je bila zveza doslej na 
trhlih nogah, se verjetno skozi 
naslednje leto ne bo obdržala. 
Svojo poslovno pot oziroma 
kariero boste v novem letu vi-
deli lepšo, kot pa dejansko je. 
Finance vas znajo zapeljati, da 
boste zapravili več, kot bi lahko. 
Ohranite trezno glavo in noge 
imejte trdno na tleh, na vas ob 
končnem obračunu prihodnjega 
leta ne bo preveč bolela glava še 
od prazne denarnice. Srečne šte-
vilke: 2, 3, 4, 9, 15, 22, 29.

 LEV 
 23. 7.–23. 8.

Znamenja, s katerimi se najbolj 

ujamete: oven, škorpijon,  
vodnar
Ustrezno znamenje kitajskega 

horoskopa: opica
Element: ogenj
Vodilni planet: Sonce
Prednosti: radodarnost, 
prisrčnost
Slabosti: domišljavost
Značilna lastnost: obilnost
Barva: vse sončne barve
Kamen: rubin, topaz
Drevo: limona, lovor,  
pomaranča

Za pogumne leve, za katere ni-
koli ni nič težko, skoraj ne more 
biti drugače, kot da jim vedno 
uspe. In tudi v prihodnjem letu 
bo tako. Čeprav se vam lahko 
zgodi, da vam bo življenje v letu 
2023 pod noge vrglo kakšno po-
leno, to za vas ne bo ovira. In 
čisto nič vas ne bo zmotilo v vaši 
samovšečnosti. Lahko bi leto 
teklo mirno in vse bilo tako, kot 
je, torej v miru in zadovoljstvu, 
toda to seveda ne bi bilo za vas. 
Poleg polnega življenja potrebu-
jete še nove izzive, ki jih boste v 
želji po biti najboljši premagova-
li in premagali. Toda … (seveda 
sledi toda): vseeno ni treba čis-
to vedno ravnati samo za svoje 
dostojanstvo in ponos. Pustite 
tudi drugim živeti in včasih sto-
pite korak nazaj, da ne boste 
kdaj na stara leta plačevali tež-
kih življenjskih računov. Srečne 
številke: 1, 3, 6, 12, 18, 19, 28.

 TEHTNICA 
 24. 9.–23. 10.

Znamenja, s katerimi se najbolj 

ujamete: dvojčka, vodnar
Ustrezno znamenje kitajskega 

horoskopa: pes
Element: zrak
Vodilni planet: Venera
Prednosti: predanost,  
simpatičnost
Slabosti: nezvestoba
Značilna lastnost: očarljivost
Barva: različni odtenki modre
Kamen: safir, korale
Drevo: jesen, topol, jabolka

Vaša umirjenost in treznost sta 
značilnosti, po katerih ste znani 
in zaradi njih tudi spoštovani. In 
tudi v letu 2023 se to dejstvo ne 
bo spremenilo, saj boste še nap-
rej v svojem elementu uravno-
teženosti. Toda čaka vas nekaj 
izzivov. Največji bo ta, da se v 
okviru spreminjanja življenja na 
zemlji zazrete vase in z razume-
vanjem sprejmete spremembe, 
ki se dogajajo v vas. Kajti spre-
membe boste tako kot vsi ljudje 
morali sprejeti in udejanjiti tudi 
vi. Planeti vas bodo silili k temu, 
da boste precej dejavni, prilago-
dljivi in tudi raztegljivi v svojih 
dejanjih, za nagrado pa vam 
bodo v prihodnjem letu precej 
naklonjeni. Kljub vsemu ne pri-
čakujte, da bo vse potekalo tako, 
kot ste si zamislili. Kadar boste 
imeli občutek, da se vam lomi 
pod nogami, se obrnite na svoje 
najbližje, da vam priskočijo na 
pomoč. Srečne številke: 2, 3, 4, 
8, 11, 25, 21.

 STRELEC 
 23. 11.–21. 12.

Znamenja, s katerimi se najbolj 

ujamete: lev, oven
Ustrezno znamenje kitajskega 

horoskopa: podgana
Element: ogenj
Vodilni planet: Jupiter
Prednosti: razsodnost,  
voditeljstvo, navdušenost
Slabosti: nezaupljivost
Značilna lastnost: optimizem
Barva: vijolična, modra
Kamen: cirkon, ametist
Drevo: hrast, lipa

Vsekakor vam je dovoljeno, da 
leto 2023 poimenujete ugodno 
leto. Vaše leto bo zaznamo-
vano z raziskovanjem in razu-
mevanjem. Planeti vam bodo 
naklonjeni, zato lahko dosežete 
veliko. Torej ne bodite preveč 
skromni v svojih prizadevanjih, 
da dosežete zastavljene cilje. 
Toda po drugi strani tudi ne 
letite previsoko, saj vas lahko 
nepričakovani preobrati prisilijo 
k nepredvidenim spremembam, 
ki bi vam na trenutke zameglile 
pregled nad življenjem in potjo, 
po kateri ga peljete. Če zaključi-
mo: ostanite na ravni horizonta, 
ne spuščajte se pod svoje spo-
sobnosti, hkrati se pa tudi ne 
dvigujte preveč proti soncu, da 
vam ne stopi voska, s katerim 
boste imeli v prihajajočem letu 
zlepljena krila. Srečne številke: 
1, 5, 7, 12, 23, 26, 27.

 VODNAR  
 21. 1.–19. 2.

Znamenja, s katerimi se najbolj 

ujamete: tehtnica
Ustrezno znamenje kitajskega 

horoskopa: tiger
Element: zrak
Vodilni planet: Uran 
Prednosti: prizadevnost,  
neodvisnost
Slabosti: nestanovitnost
Značilna lastnost: prijateljstvo
Barva: turkizna
Kamen: akvamarin, granit
Drevo: češnja in vsa druga  
sadna drevesa

Leto, ki je pred nami, vam bo 
ponudilo veliko možnosti za du-
hovno rast. To pomeni, da boste 
ogromno dosegli, če boste delali 
na sebi. Poudarek pa bo pred-
vsem na poštenosti, resnicoljub-
nosti in taktnosti. Vklopite tudi 
senzorje za zaznavanje morebi-
tnih nevarnosti, saj vam bo vaša 
intuicija vedno povedala, kdaj se 
morate umakniti, da ne zabrede-
te v takšne in drugačne težave. 
Že vnaprej ste opozorjeni, da za-
deve ne bodo potekale gladko in 
morda boste morali vložiti veliko 
truda. Toda najkasneje v tret-
jem četrtletju prihodnje leta se 
bodo kocke zložile tako, da vam 
bo marsikaj v življenju postalo 
jasno in skrivnosti bodo razkrite. 
Predvsem težave iz tega, izteka-
jočega se leta se bodo razrešile 
bolj ali manj same od sebe. Po-
gumno naprej. Srečne številke: 
2, 4, 9, 19, 22, 29, 31.

 BIK 
 21. 4.–21. 5.

Znamenja, s katerimi se najbolj 

ujamete: devica, kozorog
Ustrezno znamenje kitajskega 

horoskopa: kača
Element: zemlja
Vodilni planet: Jupiter
Prednosti: samostojnost,  
impulzivnost
Slabosti: vihravost
Značilna lastnost: odvisnost
Barva: rožnata, zelena
Kamen: zeleni smaragd, safir
Drevo: jablana, cipresa

To leto bo izvrstno za spoznava-
nje novih ljudi. To tudi pomeni, 
da boste samski bikci imeli og-
romno možnosti za nova sreča-
nja in znanstva, v katerih boste 
tudi neznansko uživali. Prav tako 
boste od sredine maja dalje uži-
vali v samozavesti, ki jo boste za-
čutili ob pozitivnih odzivih ljudi, 
s katerimi boste komunicirali. Za 
vezane bike bo mlaj v aprilu lah-
ko dvorezen. Po eni strani bos-
te lahko doživljali zelo strastne 
trenutke z boljšo polovico, če pa 
se boste s partnerjem zapletli v 
prepir, se lahko zelo slabo kon-
ča. Torej se izogibajte sporom 
ob prazni luni v aprilu! Ob pre-
gledu svojega življenja boste 
ugotovili, da so se vam nekatera 
načela spremenila, predvsem da 
vaše vrednote niso več iste. Lotili 
se boste novih podvigov, ki vam 
bodo prinesli več zadovoljstva in 
stabilnosti. Srečne številke: 4, 6, 
11, 13, 28, 30, 31.

 RAK 
 22. 6.–22. 7.

Znamenja, s katerimi se najbolj 

ujamete: škorpijon, ribi, lev
Ustrezno znamenje kitajskega 

horoskopa: koza
Element: voda
Vodilni planet: Luna
Prednosti: potrpežljivost
Slabosti: naivnost
Značilna lastnost: zvestoba
Barva: siva, srebrno modra
Kamen: biser, kristal
Drevo: vsa tista drevesa, ki so 
bogata s sokom

V mesecu maju in juniju boste 
na delovnem mestu zelo zag-
nani. To vam bo prineslo zelo 
dobre ocene pri nadrejenih. Te 
pa seveda pomenijo napredova-
nje v karieri in posledično tudi 
višji znesek na bančnem računu. 
Imeli boste tako veliko zaleta, da 
boste spoznali ogromno ljudi in 
skupin, ki vam bodo v prihodnje 
pri napredovanju v karieri v veli-
ko pomoč. Kadarkoli pa se boste 
odločali, se izogibajte hitrim in 
nepremišljenim odločitvam, to 
poudarjeno velja predvsem za 
mesec maj, a tudi v preostalem 
delu leta ne pozabite na preu-
darnost. V ljubezni se vam bo 
zdelo, da ste v vrtincu dogajanja 
z ljubljeno polovico, samski pa 
pristopite k spoznavanju novih 
ljudi, saj se poleg dobrega po-
čutja v družbi med temi novimi 
poznanstvi lahko skriva tudi pra-
va oseba za vas. Srečne številke: 
5, 11, 13, 17, 20, 21, 22.

 DEVICA 
 24. 8.–23. 9.

Znamenja, s katerimi se najbolj 

ujamete: bik, kozorog
Ustrezno znamenje kitajskega 

horoskopa: petelin
Element: zemlja
Vodilni planet: Merkur
Prednosti: redoljubnost, 
varčnost, temeljitost
Slabosti: kritičnost
Značilna lastnost: natančnost
Barva: zelena, temno rjava
Kamen: ahat, topaz
Drevo: leska, breskev

Ste eno od najbolj »normal-
nih« in prizemljenih znamenj 
horoskopa. Ampak seveda ste 
tudi vi daleč od tega, da bi bili 
popolni. V letu 2023 morate biti 
predvsem pozorni na to, da ne 
boste hiteli oziroma prehitro 
postavljali zaključkov, še zlasti 
če ne boste poznali vseh dejstev. 
Ta nasvet naj vam pomaga vsak 
dan in naj popravi tiste težave, 
ki ste jih prinesli iz prejšnjega 
leta. Drugače pa boste tako kot 
vsi imeli vzpone in padce, da se 
vam bo na trenutke leto zazdelo 
kot panoramsko kolo. Zdaj ste 
zgoraj, že naslednjih nekaj se-
kund pa se vam tla neustavljivo 
bližajo. A to, da bi naslednje leto 
treščili ob tla, pri vas seveda ne 
pride niti v poštev. Zato uživajte 
življenje in se veselite vsakega 
dne posebej. Srečne številke: 3, 
8, 9, 12, 20, 23, 24.

 ŠKORPIJON 
 24. 10.–22. 11.

Znamenja, s katerimi se najbolj 

ujamete: rak, ribi
Ustrezno znamenje kitajskega 

horoskopa: prašič
Element: voda
Vodilni planet: Pluton
Prednosti: požrtvovalnost,  
prijateljstvo
Slabosti: trmoglavost
Značilna lastnost: idealizem
Barva: temno rdeča
Kamen: mesečev kamen, rubin
Drevo: glog, trave

Pravi škorpijoni niste preveč 
zgovorni in komunikativni in 
ne iščete pogosto družbe. Leto 
2023 pa vam bo kljub temu dej-
stvu zelo pomagalo pri druže-
nju. Potiskalo vas bo v družbo in 
vas vleklo iz vaše samoizolacije, 
saj boste le na tak način produk-
tivni in naredili nekaj dobrega 
zase. Najprej se vam bo to zdelo 
strašno naporno, po drugi strani 
pa boste sčasoma ugotovili, da 
je to zelo majcen napor za to, 
da pritegnete srečne trenutke v 
svoje življenje. Naredite si listo 
novoletnih sklepov za prihod-
nje leto. Ne pretiravajte, samo 
realno razmislite, kaj bi lahko 
uresničili. In v januarju se poča-
si lotite uresničevanja zapisane-
ga. Toda res počasi, kajti planeti 
vam bodo stali ob strani samo, 
če boste v življenju potrpežljivi 
in vztrajni. Srečne številke: 2, 6, 
8, 14, 21, 24, 33.

 KOZOROG 
 22. 12.–20. 1.

Znamenja, s katerimi se najbolj 

ujamete: oven, bik, devica
Ustrezno znamenje kitajskega 

horoskopa: bivol
Element: zemlja
Vodilni planet: Saturn
Prednosti: prizadevnost,  
vestnost
Slabosti: ljubosumnost
Značilna lastnost: neomajnost
Barva: črna in bela
Kamen: ametist, mesečev  
kristal, rubin
Drevo: bor, breza

Ovire pridejo in gredo, toda 
kozorogi vedno vztrajajo in os-
tanejo. Ne glede na to, kakšna 
je strmina pred kozorogom, če 
kdo, jo bo preplezal kozorog in 
se na vrhu ponosno ozrl navzdol, 
na prehojeno pot. Na to dejstvo 
v letu 2023 ne pozabite. Vztraj-
ni bodite in sledite svoji etiki in 
stališčem in vztrajajte pri svojem 
načinu življenja, za katerega mis-
lite, da je pravi, pa bo leto pote-
kalo na za vas najboljši možen 
način. Tako ravnanje vam bo v 
novem letu ne samo prineslo 
uspeh, ampak vam bo tudi po-
magalo pri zaostalih in morebiti 
neuspelih načrtih iz iztekajočega 
se leta. Pozor, pri tem ne sme-
te uporabljati bližnjic, pa naj se 
vam zdijo še tako vabeče, sijoče 
in uspešne. Sledite svoji poti s 
pogledom, usmerjenim naprej in 
navzgor, in bodite tisto, v čemer 
ste najboljši – biti vi sami. Srečne 
številke: 6, 8, 15, 16, 17, 19, 22.

 RIBI 
 20. 2.–20. 3. 

Znamenja, s katerimi se najbolj 

ujamete: rak
Ustrezno znamenje kitajskega 

horoskopa: mačka
Element: voda
Vodilni planet: Neptun 
Prednosti: fantazija, sočutnost
Slabosti: neodločnost
Značilna lastnost: sočutje
Barva: morsko zelena
Kamen: brezbarvni mesečev  
kamen, biser
Drevo: vrba, breza

Prihodnje leto bo vaša glavna na-
loga, da ste hvaležni. Če se tega 
do sedaj niste naučili, je skrajni 
čas, da se lotite dela, kajti ne 
samo da boste hvaležni, to bos-
te širili tudi okoli sebe na druge 
ljudi. To je vaša prvenstvena na-
loga v 2023! S hvaležnostjo bos-
te privabili v svoje življenje tudi 
dobre stvari, predvsem veselje 
vam bo naklonjeno. Ker je bilo 
letošnje leto precej zahtevno, si 
mogoče delate utvare, da boste 
v prihodnjem počivali. Žal ne bo 
šlo. Potrebnega bo precej dela in 
to vas bo pahnilo v dokaj pesimi-
stične misli. Toda nikar obupati. 
Z delom na sebi in načrtno po-
zitivnostjo boste premagali vse 
ovire. V začetku leta se odločite 
za nekaj in se tega prihodnje leto 
tudi striktno držite. Na primer: 
v letu 2023 bom bolj varčen/-a, 
bom začel/-a telovaditi … Srečne 
številke: 4, 5, 11, 14, 23, 24, 31.
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Takoj po novoletnih praznikih na Pokljuko prihajajo biatlonke in biatlonci, alpske smučarke pa se bodo 
zbrale v Kranjski Gori na tekmi za Zlato lisico. Februarja bo v Planici svetovno prvenstvo v nordijskih 
disciplinah, marca sledi še Pokal Vitranc in za zaključek svetovni pokal v smučarskih skokih.

Kranj – Pokljuka je ta te-
den dobila uradno potrditev 
Mednarodne biatlonske zve-
ze, da je prizorišče na Rud-
nem polju pripravljeno na 
gostitev četrtega BMW IBU 
svetovnega pokala v biatlo-
nu. Zeleno luč je organiza-
torjem prižgal direktor tek-
movanj Borut Nunar.

Za tekme na Pokljuki so 
organizatorji v zadnjih dneh 
navozili velike količine ume-
tnega snega, zadnja manjša 
dela na prizorišču pa še po-
tekajo. »Veseli me, da bomo 
po uspešni izvedbi svetov-
nega prvenstva v biatlonu v 
letu 2021 na Pokljuki lahko 
ponovno pozdravili najbolj-
še biatlonce na svetu na prvi 
tekmi v letu 2023. Pokljuka 
je tradicionalno dobro prip-
ravljena, čeprav imamo ne-
koliko manj naravnega sne-
ga, kot smo ga imeli v prete-
klih letih,« je ob tem povedal 
generalni sekretar OO Pok-
ljuka Tim Farčnik.

Ob prvih tekmah na Pok-
ljuki se bodo alpske smu-
čarke že zbirale v Kranjski 
Gori, ki bo prvi konec tedna 
po novem letu, 7. in 8. janu-
arja, gostila dva ženska vele-
slaloma za Zlato lisico. Za 
59. Zlato lisico je že od za-
četka znano, da bo potekala 
na Gorenjskem, saj so ime-
li v Mariboru zadnje zime 

zaradi pomanjkanja snega 
veliko težav.

Priprave na svetovno 
prvenstvo

Čeprav bosta prva vrhun-
ca zimske sezone svetovno 
prvenstvo v alpskem smuča-
nju v Courchevelu in Meri-
belu ter svetovno prvenstvo v 
biatlonu v Oberhofu med 6. 
in 19. februarjem, pa na Go-
renjskem že z nestrpnostjo 
pričakujemo svetovno pr-
venstvo v nordijskih discipli-
nah, ki se bo v Planici zače-
lo 21. februarja in bo trajalo 
do 5. marca. Priprave na sve-
tovno prvenstvo v so v pol-
nem zamahu, dolina pod 

Poncami pa vedno bolj dobi-
va podobo najlepšega prizo-
rišča v zgodovini svetovnih 
prvenstev. Dnevne vstopni-
ce za zimski spektakel v Pla-
nici so že na voljo na prodaj-
nih mestih. Cene vstopnic se 
gibljejo od 15 do 64 evrov za 
stojišča. Navijači bodo lahko 
spremljali najmanj dve tek-
mi na dan, bogat glasbeni 
program in številne dogod-
ke na različnih prizoriščih.

Komaj se bodo iz Zgornje-
savske doline poslovili naj-
boljši smučarski skakalci in 
skakalke, nordijski kombi-
natorci in kombinatorke ter 
smučarski tekači in tekačice, 
že bo Kranjska Gora gostila 

62. Pokal Vitranc. Na podko-
renski strmini se bodo na-
mreč 11. in 12. marca dvak-
rat pomerili najboljši vele-
slalomisti sveta.

Za konec tekmovalne 
zime bo med 30. marcem in 
2. aprilom v Planici potekal 
še zaključek svetovnega po-
kala v smučarskih skokih za 
moške.

To so seveda le največ-
je zimske športne prire-
ditve na Gorenjskem, naj 
pa spomnimo na februar-
ski Pokal Loka za najmlaj-
še smučarje sveta ter na šte-
vilna manjša mednarodna 
tekmovanja, o katerih bomo 
tudi sproti poročali.

Vilma Stanovnik

Novo športno leto na Gorenjskem se bo začelo z novo biatlonsko preizkušnjo svetovnega 
pokala na Pokljuki. / Foto: Tina Dokl

Kranj – S torkovimi kvalifi-
kacijami se je začela druga 
silvestrska turneja za smu-
čarske skakalke. Vse naše 
reprezentantke so se uvr-
stile na sredino tekmo, na 
njej pa je bila najuspešnej-
ša Nika Križnar, ki je zased-
la tretje mesto. Med najbolj-
šo deseterico sta bili tudi 
Ema Klinec, ki je v finalni 

seriji nesrečno padla in pri-
stala na osmem mestu, na 
deseto mesto pa se je uvr-
stila Urša Bogataj. Točke so 
na prvi tekmi osvojile tudi 
preostale tri slovenske ska-
kalke, saj je bila Nika Prevc 
16., Katra Komar 24. in Maja 
Vtič 27. »To je res lep eki-
pni izplen. Zadovoljen sem 
s tem, kar so dekleta poka-
zala, saj se je ta boj, ta eki-
pni duh, danes po dolgem 

času ponovno prikazal. Če 
bomo tako stopnjevali, ver-
jamem, da bomo postali še 
močnejši. Zadovoljni smo s 
stopničkami Nike Križnar. 
Po prvi seriji je kazalo še 
bolje, a smo v finalu žal ne-
kaj teh točk podarili. A čaka 
nas še domače prizorišče,« 
je po prvi tekmi povedal 
glavni trener naše ženske 
ekipe Zoran Zupančič. Vče-
raj je bila v Beljaku še druga 

tekma, sedaj pa se dekle-
ta selijo na Ljubno ob Savi-
nji, kjer bosta zadnji tekmi 
v lovu na zlato sovo jutri, 31. 
decembra, ter 1. januarja.

S kvalifikacijami v 
Oberstdorfu pa se je v sre-
do začela 71. novoletna tur-
neja za smučarske skakal-
ce. Ti se bodo jutri preselili 
v Garmisch-Partenkirchen, 
kjer bodo najprej kvalifika-
cije, nedeljska tekma pa se 
bo začela ob 14. uri. Sledila 
bo preizkušnja v avstrijskem 
Innsbrucku, kjer bodo 3. ja-
nuarja kvalifikacije, 4. janu-
arja pa tekma. Boj za zlate-
ga orla, ki ga dobi najboljši 
na turneji, se bo tradicional-
no zaključil v Bischofshofnu 
6. januarja.

Vilma Stanovnik

Kranj – V švicarskem Val Müstairju se bo jutri, v soboto, s 
sprintoma v prosti tehniki začela novoletna turneja v smu-
čarskem teku. Kvalifikacije bodo ob 11.30, ob 14. uri se bodo 
začeli izločilni boji. Slovenske barve bodo zastopali Eva Urevc, 
Anja Mandeljc, Miha Semenič, Miha Ličef in Vili Črv. V Val 
Müstairju se bo turneja nadaljevala tudi na prvi dan novega 
leta, ter se nato 3. in 4. januarja selila v Oberstdorf. Končala 
se bo med 6. in 8. januarjem v italijanski dolini Fiemme na 
slovitem in izjemno zahtevnem vzponu na Alpe Cermis.

Jutri začetek novoletne tekaške turneje

Kranj – Janez Grašič je bil si-
cer rojen v Švici, njegov oče, 
prav tako Janez, pa je Kra-
njčan, ki je šel za delom v 
Švico in tam z družino ži-
vel štirideset let. Tako je bila 
družina ves čas razpeta med 
Slovenijo in Švico. Janez 
ima tudi mlajša brata, Pri-
moža in Igorja.

Janez Grašič, ki bi bil v za-
četku novega leta star 54 let, 
je v devetdesetih letih prej-
šnjega stoletja ustvarjal zgo-
dovino slovenskega spusta 
in gorskega kolesarstva. Kot 
je povedal pred leti, je kole-
sar postal zato, ker mu oče ni 
kupil motorja. »Motorji so 
bili dragi, jaz pa sem imel tri 
sinove in enostavno ni bilo 
denarja še za motor,« se spo-
minja Janez Grašič starejši, 
ki zadnja leta spet živi v Stra-
žišču, bil pa je – med drugim 
– tudi soustanovitelj švicar-
sko-slovenske gospodarske 
zbornice.

Od leta 1993 je njegov sin 
Janez nastopal v dresu slo-
venske reprezentance, dir-
kal pa je tudi na svetovnih 
prvenstvih (Vail, Kirchzar-
ten, Cairns, Château d'Oex, 

Mont Sainte Anne, Åre, Si-
erra Nevada).

Sredi devetdesetih je bil 
član močne švicarske eki-
pe Swatch Yeti (nato Swatch 
Turner), v Sloveniji pa vrsto 
let tudi član Uni teama. Tu-
kaj je nekaj let tudi živel, si-
cer pa se je vračal v Švico. Os-
vojil je štiri naslove sloven-
skega državnega prvaka v 
gorskem kolesarstvu (Idrija 

1996, Maribor 1998, Borov-
nica 1999, Črna 2000). Z 
zbirko naslovov sta se doslej 
z njim izenačila Miran Vauh 
in Jure Žabjek, presegel pa 
ga ni še nihče.

Tisti, ki smo ga poznali, 
se spomnimo njegovih vra-
tolomnih skokov ob dirkah 
na Sv. Joštu (dvakrat je zma-
gal tudi na spustu s Sv. Jo-
šta), bil je glavni pri gradnji 
kolesarske proge na Starem 
vrhu. Izdeloval je svoja kole-
sa, zadnja leta pa je delal na 
servisu za vzmetenje Fox.

Pred dobrima dvema me-
secema se je zgrudil na ko-
lesarjenju v Toskani. Boj z 
boleznijo je izgubil v Švici, 
kjer je tudi pokopan, maša 
zanj pa bo 14. januarja ob 
18. uri v cerkvi sv. Martina 
v Stražišču.

Sredi tega meseca je umrl Janez Grašič, ki je 
– čeprav se je rodil in umrl v Švici – ustvarjal 
zgodovino slovenskega spusta in gorskega 
kolesarstva.

Neustrašni kolesar 
Janez Grašič

Vilma Stanovnik

Škofja Loka – V zadnjem tednu iztekajočega se leta je bilo 
odigranih vseh pet tekem 12. kola košarkarske Lige Nova KBM. 
V torek je v Škofji Loki domača zasedba LTH Castings gostila 
ekipo Helios Suns, osme zaporedne prvenstvene zmage pa so 
se na Podnu veselili gostje. Domžalčani so ob polčasu vodili s 
25 : 38, na koncu pa slavili z rezultatom 43 : 90. LTH Castings 
bo v 13. kolu Lige Nova KBM 9. januarja gostil Terme Olimia, 
Helios pa bo dan prej gostoval pri Krki. Gorenjska gradbena 
družba Šenčur je v sredo gostila Krko. Gostje, ki to sezono v 
Ligi Nova KBM še ne poznajo poraza, so bili znova boljši tudi 
od Gorenjske gradbene družbe, saj so slavili z rezultatom 73 : 
77.Varovanci trenerja Miljana Pavkovića so v zadnjem mese-
cu dobili zgolj en dvoboj. V 13. kolu bo Gorenjska gradbena 
družba Šenčur 7. januarja gostovala v Šentjurju.

Košarkarski obračun na Podnu Domžalčanom

Janez Grašič / Foto: Andrej Dekleva

Jesenice – Minulo sredo zvečer so hokejisti HDD SIJ Acroni 
Jesenice v tekmi Alpske lige v gosteh premagali ekipo Wipptal 
Broncos. Rezultat v Vipitenu je bil 5 : 2 (2 : 0, 0 : 0, 3 : 2) za 
gorenjsko ekipo, s tem pa so se Jeseničani utrdili na prvem 
mestu lige, saj imajo zdaj 69 točk, kar 18 več kot druga ekipa 
Salzburga. Novo tekmo, zadnjo v letošnjem letu, bodo jese-
niški hokejisti igrali danes, ko bodo gostovali pri Cortini. Prvo 
tekmo po novem letu bodo odigrali v domači dvorani, ko bodo 
3. januarja ob 19. uri gostili ekipo Gardene.

Jeseniški hokejisti so se veselili nove zmage

Zima velikih tekmovanj

Že na uvodni preizkušnji silvestrske turneje je Nika Križnar v Beljaku stopila 
na oder za zmagovalke, smučarski skakalci pa so novoletno turnejo začeli v 
Oberstdorfu.

Lovijo zlato sovo in orla
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Bojan Dolar je ustanovitelj 
in prokurist podjetja Apron iz 
Britofa, ki se ukvarja s sveto-
vanjem vodenja in upravlja-
nja družinskim podjetjem. 
Pred nedavnim je na Fakul-
teti za management uspešno 
zagovarjal tudi doktorsko di-
sertacijo z naslovom Medge-
neracijsko nasledstvo vode-
nja v družinskem podjetju.

Kaj so po navadi glavni po-
misleki, skrbi podjetnikov 
ob prenosu na nasledstveno 
generacijo?

Temeljni cilj medgene-
racijskega nasledstva je oh-
raniti lastništvo in vodenje 
podjetja znotraj podjetniške 
družine ter ob tem zagotoviti 
nemoteno poslovanje in ra-
zvoj podjetja ob hkratni oh-
ranitvi družinske harmoni-
je. Pomisleki in skrbi so po-
vezani z vsem, kar omogoča 
ali onemogoča uresničeva-
nje tega cilja. Nasledstva se 
razlikujejo, različni so zato 
tudi pomisleki, zadržki, 
skrbi in bojazni. Medtem ko 
je v enem primeru v ospred-
ju skrb, kako izbrati in uspo-
sobiti primernega prevze-
mnika, je lahko v drugem 
glavna skrb, kako primer-
nega naslednika pridobiti, 
spodbuditi, da se v podjetje 
in nasledstveni proces sploh 
vključi. V vseh pa je prisotna 
bojazen, ponekod večja, po-
nekod manjša, da prenos ne 
bi uspel zaradi razlogov, ki 
so povezani z značilnostmi 
družinskega podjetja.

Se tudi prevzemniki sreču-
jejo s strahovi, morda (pre-
velikimi) pričakovanji?

Prevzemniki vstopajo v 
nasledstva bodisi zaradi pre-
danosti podjetju in družini, 
zaradi čuta dolžnosti, obve-
znosti do staršev, zaradi tega, 
ker prevzem predstavlja pri-
ložnost, ali pa zato, ker ni-
majo druge (primerne) izbi-
re, možnosti. Če omenjate 
strahove, so ti povezani z iz-
polnjevanjem lastnih priča-
kovanj, potreb in interesov, 
npr. postati ugleden, neod-
visen direktor in lastnik. Po-
vezani pa so tudi z izpolnje-
vanjem pričakovanj drugih, 
da se izkažejo kot zaupanja 
vredni prevzemniki, ki bodo 
poskrbeli za prenos na svo-
je naslednike. Pri vseh pa so 
prisotni strah, tesnoba, nela-
godje, ki so povezani s prev-
zemanjem povsem konkret-
nih odgovornosti.

Katere so sicer glavne pasti 
prenosa na nasledstveno ge-
neracijo, ki se jim velja izo-
gniti?

Pasti so skrite oziroma 
so povezane s procesom, 

vsebino in kontekstom nas-
ledstva, ki so v vsakem dru-
žinskem podjetju drugačni. 
Med najnevarnejšimi, če go-
vorimo no splošno, je zago-
tovo dojemanje in neustre-
zen odnos ključnih udele-
žencev nasledstvenega pro-
cesa do pojava nasledstva 
kot takega. Neprepozna-
vanje njegovega pomena 
za ohranjanje kontinuitete 
posla in družine vodi v teža-
ve, prav tako kot tudi podce-
njevanje obsega in težavnos-
ti praktičnega udejanjanja 
prenosa. Nasledstvo vode-
nja ali lastništva ni le poslov-
ni dogodek, dejanje, čeprav 
je tudi to, temveč je dolgotra-
jen, večstopenjski, dinami-
čen, sestavljen proces, kate-
rega najpomembnejši vidik 
so medsebojni odnosi.

Ko govorimo o medgene-
racijskem prenosu v dru-
žinskih podjetjih, imamo 
po navadi v mislih prenos s 
staršev na otroke. Kako dov-
zetni pa so podjetniki za pre-
dajo podjetja kateremu od 
zaposlenih, ki ni iz družin-
skega kroga?

Medgeneracijsko nas-
ledstvo v družinskem podje-
tju pomeni nasledstvo med 
družinskima generacija-
ma. Začasna vključitev zu-
nanjega managerja kot prev-
zemnika vodenja pride v 
poštev, ko družinski prevze-
mnik še ni izbran ali priprav-
ljen za prevzem, in za toliko 
časa, kolikor je treba, da se za 
prevzem pripravi. Lastništvo 
in s tem upravljanje podje-
tja ves ta čas ostajata v rokah 
družine. S predajo lastništva 
podjetja zunanjim se pod-
jetniška družina odpove in 

izgubi dominantno vlogo, 
moč pri upravljanju podje-
tja. Zanjo možnost za med-
generacijsko nasledstvo ne 
obstajajo več. Predaja pod-
jetja zunanjim je lahko prva 
najboljša izbira, kadar ne 
obstajajo možnosti za uspeš-
no družinsko nasledstvo. In 
s tem ni nič narobe; to je mo-
dra odločitev.

Lahko omenite nekaj nasve-
tov za uspešen prenos vode-
nja in lastništva podjetja na 
nasledstveno generacijo?

Premalo je prostora, da 
bi lahko naštel, kaj šele 
predstavil najpomembnejše 
dejavnike, ukrepe, aktivno-
sti za uspešen prenos. Nas-
ledstvo je vselej treba obrav-
navati celovito, z več vidikov 
in ob upoštevanju več di-
menzij. Poleg tega se tako 
družinska podjetja kot pod-
jetniške družine medseboj-
no prepoznavno razlikujejo, 
čeprav imajo hkrati tudi ne-
katere prepoznavne skupne 
značilnosti. Isto velja tudi za 
prenosnike in prevzemnike 
kot najpomembnejše ude-
ležence procesa nasledstva. 
Za vsa nasledstva pa velja, 
da ustrezen odnos do poja-
va nasledstva ter pravočasna 
in primerna opredelitev nas-
ledstvene strategije in načr-
ta povečujejo možnosti za 
uspeh. Ključni splošni nas-
ledstveni dejavnik pa je naj-
boljša možna komunikacija; 
zanjo ni nadomestila.

Vaše podjetje se ukvarja tudi 
s svetovanjem na podro-
čju medgeneracijskega nas-
ledstva. Kako pogosto se slo-
venski podjetniki v teh pri-
merih obrnejo po strokovno 

pomoč in kakšne so pred-
nosti tega?

Dokaj pogosto prenosni-
ki, vse več tudi prevzemniki. 
Nekateri potrebujejo pomoč 
pri iskanju strokovnih reši-
tev, npr. o udeležencih pro-
cesa, načinu in pogojih umi-
ka, vodenju procesa, preno-
su znanj, ali pa pri izdelavi 
gradiv npr. opredelitvi po-
slovnega položaja, pripra-
vi nasledstvenega načrta. 
S tem se zapolnjujejo vrze-
li v zvezi s potrebnimi zna-
nji in izkušnjami. Pri neka-
terih gre za pomoč pri razre-
ševanju nasprotij in konflik-
tov; svetovalec kot posrednik 
zaradi neobremenjenosti in 
strokovnosti lažje pomaga 
do rešitev in ravnovesja kot 
kdo izmed družinskih čla-
nov, prijateljev, znancev. 
Vse bolj v ospredje prihaja-
jo odnosna vprašanja.

Kako uspešna so medgene-
racijska nasledstva v sloven-
skih družinskih podjetjih?

Ni mi znana raziskava, ki 
bi predstavila rezultate us-
pešnosti nasledstev pri nas. 
Predpostavljam, da je nek-
je na nivoju, kot ga dosega-
jo države, gospodarstva EU. 
Znani so podatki, ki jih nava-
jajo tudi številne raziskave, 
namreč da samo približno 
trideset odstotkov družin-
skih podjetij preživi prehod 
iz prve v drugo generacijo in 
da jih samo od 10 do 15 od-
stotkov preživi prehod v tre-
tjo generacijo. Drugih rezul-
tatov pri raziskovanju nisem 
zasledil. Naj pa poudarim, 
da je dojemanje uspešnosti 
različno; kar je za nekoga us-
peh nasledstva, lahko ni us-
peh za nekoga drugega.

Aleš Senožetnik

Bojan Dolar / Foto: Tina Dokl

Državni zbor je po vetu dr-
žavnega sveta na ponovnem 
glasovanju potrdil spre-
membe zakona o dohodni-
ni, ki jih bodo začeli uporab-
ljati z novim letom.

Spremenjeni zakon pri-
naša nekatere spremembe 
tudi pri obdavčitvi samostoj-
nih podjetnikov, ki so vklju-
čeni v sistem normiranih 
odhodkov. Normirancem, 
ki imajo v davčnem letu na 
podlagi delovnega razmer-
ja ali samozaposlitve obve-
zno pokojninsko-invalidsko 
zavarovanega za polni de-
lovni čas vsaj enega delav-
ca neprekinjeno za najmanj 
devet mesecev, se pri letnih 
prihodkih do 50 tisoč evrov 
priznava 80 odstotkov nor-
miranih odhodkov, pri pri-
hodkih od 50 do 100 tisoč 
evrov 40 odstotkov normi-
ranih odhodkov za prihodke 
nad 50 tisoč evrov, pri pri-
hodkih nad 100 tisoč evrov 
pa za prihodke nad tem zne-
skom nič. Normirancem, ki 
ne izpolnjujejo pogoja obve-
znega zavarovanja (»popol-
dancem«), se pri letnih pri-
hodkih do 12.500 evrov priz-
na 80 odstotkov normiranih 
odhodkov, pri prihodkih od 

12.500 do 50 tisoč evrov 40 
odstotkov normiranih od-
hodkov za prihodke nad 
12.500 evrov, pri prihodkih, 
višjih od 50 tisoč evrov, pa za 
prihodke nad tem zneskom 
ne priznavajo normiranih 
odhodkov.

Pri dohodkih, doseženih 
z oddajanjem premoženja 
v najem, se davčna stopnja 
zvišuje s 15 na 25 odstotkov, 
višina priznanih normira-
nih stroškov pa se ne spre-
minja in ostaja pri 10 odstot-
kih. Po novem tudi ne bo več 
možnosti za vključitev do-
hodkov iz oddajanja premo-
ženja v najem in dohodkov 
iz kapitala (obresti, dividend 
in dobička iz kapitala) v le-
tno davčno osnovo ter s tem 
za obdavčitev po progresivni 
davčni lestvici in z upošteva-
njem olajšav.

Izplačila nagrad za poslov-
no uspešnost bodo še naprej 
izvzeta iz davčne osnove, a le 
do višine povprečne meseč-
ne plače zaposlenih v Slo-
veniji; zakon pa odpravlja 
možnost izplačila nagrade 
v višini povprečne plače za-
poslenega. Plačilo za poslov-
no uspešnost, ki je deležno 
ugodnejše davčne obravna-
ve, se lahko izplača največ 
dvakrat v koledarskem letu.

Spremembe pri obdavčitvi 
normirancev
Cveto Zaplotnik

DOBRO JE VEDETI

O medgeneracijskem nasledstvu v družinskih podjetjih smo se pogovarjali z Bojanom Dolarjem.

V vsaki družini drugače

Ljubljana – V tretjem četrtle-
tju se je nadaljevalo umir-
janje na nepremičninskem 
trgu. Po podatkih, ki jih je 
pred dnevi objavil Statistični 
urad, smo v tretjem četrtle-
tju sicer še beležili rast cen. 
Nove stanovanjske nepre-
mičnine, torej stanovanja in 
družinske hiše skupaj, so se 
na četrtletni ravni podražile 
za 5,5 odstotka. Cene novih 
družinskih hiš so se poviša-
le za 19,5 odstotka, cene no-
vih stanovanj pa za 2,4 od-
stotka. Cene rabljenih sta-
novanjskih nepremičnin so 
se zvišale za 2,1 odstotka. 
Cene rabljenih družinskih 
hiš so zrasle za 3,1 odstotka, 
rabljenih stanovanj pa za 1,5 
odstotka. Letna rast cen sta-
novanjskih nepremičnin je 
znašala 15,4 odstotka.

Skupna vrednost vseh pro-
danih stanovanjskih nepre-
mičnin v Sloveniji je v tret-
jem četrtletju znašala 385 

milijonov evrov, kar je prib-
ližno 14 odstotkov manj od 
skupne vrednosti vseh pro-
daj v prejšnjem četrtletju in 
približno pet odstotkov vred-
nosti prodaj manj kot v ena-
kem četrtletju lanskega leta.

Kot še kažejo podatki Sta-
tističnega urada, je bila pro-
dana 3001 stanovanjska ne-
premičnina oz. okoli 11 od-
stotkov manj kot v drugem 
četrtletju. To je bila tudi naj-
nižja vrednost prodaje sta-
novanjskih nepremičnin po 
prvem četrtletju leta 2021, 
ko je bilo prodanih 2700 sta-
novanjskih nepremičnin.

Število prodaj rabljenih sta-
novanjskih nepremičnin upa-
da že tretje zaporedno četrtle-
tje. Prodanih je bilo 2.960 ra-
bljenih stanovanjskih nepre-
mičnin, skupna vrednost pro-
daj je znašala 375 milijonov 
evrov. Novih stanovanjskih 
nepremičnin pa je bilo pro-
danih približno 40, skupna 
vrednost pa je znašala približ-
no deset milijonov evrov.

Umirjanje na 
stanovanjskem trgu

Aleš Senožetnik

Stanovanjske nepremičnine so se v tretjem 
četrtletju sicer še dražile, prodanih pa jih je bilo za 
okoli 11 odsototkov manj, tudi vrednost prodaj je 
bila nižja za 14 odstotkov.
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Kranj – Agencija za varnost 
prometa, ki je v iztekajočem 
se letu izvajanju nacional-
nih preventivnih akcij po-
svetila 31 tednov, je pripra-
vila pregled stanja varnosti 
cestnega prometa v obdob-
ju od 1. januarja do 30. no-
vembra in primerjavo z ena-
kim obdobjem leta 2021. Za-
časni in neuradni podatki za 
letošnje leto izkazujejo četr-
tino manj smrtnih žrtev kot 
v enakem obdobju lani, naj-
večje izboljšanje beležijo pri 
voznikih enoslednih motor-
nih vozil ter potnikih in voz-
nikih osebnih avtomobilov.

Na slovenskih cestah se 
je letos do konca novembra 
pripetilo 17.012 evidentira-
nih prometnih nesreč ozi-
roma 10 odstotkov več kot 
v enakem lanskem obdob-
ju. V omenjenem obdobju 
se je število prometnih ne-
sreč s telesnimi poškodbami 
in smrtjo povečalo za 11 od-
stotkov. Nasprotno beležijo 
zmanjšanje števila umrlih 
udeležencev cestnega pro-
meta. Do konca novembra 
je namreč na slovenskih ce-
stah umrlo 83 udeležencev 
cestnega prometa oziroma 
28 manj kot v lanskem pri-
merjalnem obdobju. »Bolj-
še stanje prometne varnos-
ti v primerjavi z letom 2021 
je predvsem posledica bolj-
šega stanja v drugi polovi-
ci leta, saj je v tem obdobju 
umrlo 31 udeležencev manj 
kot v lanskem primerjal-
nem obdobju,« so pojasnili 
na agenciji.

Največje zmanjšanje šte-
vila umrlih, za kar 58 od-
stotkov, beležijo pri vozni-
kih enoslednih motornih vo-
zil. Sledijo kategorije potniki, 
(36 odstotkov manj smrtnih 
žrtev), vozniki osebnih avto-
mobilov (25 odstotkov manj) 
in pešci (14 odstotkov manj). 
Povečanje števila umrlih pa 
so zaznali pri kolesarjih, saj 
jih je v letošnjem letu umrlo 
20 odstotkov več, in pri vozni-
kih e-skirojev, saj so letos za-
beležili prvi dve smrtni žrtvi.

Na gorenjskih cestah 
šest smrtih žrtev več

Če smrtne žrtve razdelimo 
po statističnih regijah, v leto-
šnjem letu najbolj negativno 
izstopa primorsko-notranj-
ska statistična regija. Po šte-
vilu prebivalcev najmanjša 

statistična regija ima največ-
je število umrlih na 10.000 
prebivalcev – statistično 1,33 
umrlega na 10.000 prebi-
valcev, v absolutnem številu 
pa je umrlo 7 udeležencev. 
Negativno izstopa tudi go-
renjska statistična regija s 15 
umrlimi oziroma statistično 
0,73 umrlega na 10.000 pre-
bivalcev. Gorenjska statistič-
na regija beleži tudi največ-
je povečanje v številu umr-
lih, saj je lani na gorenjskih 
cestah življenje izgubilo de-
vet oseb, letos pa kar šest 
več. Obe omenjeni regiji sta 
tudi edini, ki sta letos pove-
čali število umrlih v primer-
javi z lanskim primerljivim 
obdobjem.

Najpogostejši vzrok za 
nastanek prometnih ne-
sreč v enajstih mesecih 

letošnjega leta ostaja nepra-
vilen premik z vozilom – za-
radi omenjenega vzroka se 
je pripetilo 4.308 prome-
tnih nesreč oziroma 25 od-
stotkov vseh. Sledita mu 
neprilagojena hitrost (3.157 
prometnih nesreč oziroma 
19 odstotkov) ter nepravilna 
stran oziroma smer vožnje 
(2.718 prometnih nesreč 
oziroma 16 odstotkov). Naj-
več prometnih nesreč, kar 
10.548, se je pripetilo na ce-
stah v naselju, kjer je umr-
lo 19 udeležencev cestnega 
prometa. Število pomeni iz-
boljšanje, saj je lani na teh 
cestah življenje izgubilo 33 
oseb. V primerjavi z lani pa 
beležijo predvsem poveča-
nje umrlih na avtocestah in 
hitrih cestah (lani 17, letos 
24 umrlih).

Na gorenjskih cestah je letos do konca novembra umrlo 15 udeležencev cestnega prometa, 
kar je šest več kot v enakem obdobju lani. Fotografija je simbolična. / Foto: Gorazd Kavčič

Ljubljana – Gorenjca Flo-
rijana Gašperina, nekda-
njega vodjo poslovalni-
ce AMZS Lesce, je sodiš-
če spoznalo za krivega v za-
devi prejemanja podkup-
nin v zameno za potrdila o 
tehnični brezhibnosti vo-
zil, za katera se je pozne-
je izkazalo, da niso bila 
takšna. Podkupnino je po 
navedbah sodišča prejemal 
leta 2016 kot tehnični pre-
glednik podjetja Produkt v 
ljubljanskih Mostah bodisi 
sam bodisi s pomočjo svo-
jega nekdanjega sodelavca, 
preglednika Martina Hoče-
varja.

Kot poroča STA, je sodni-
ca Dejana Fekonja pri viši-
ni enotne kazni izhajala tudi 
iz dosedanje predkaznova-
nosti obsojenega, Gašperin 
je namreč povratnik kazni-
vih dejanj. Nadaljevano ka-
znivo dejanje prejemanja 
podkupnine, pri čemer je šlo 
za 19 primerov, in 21 kazni-
vih dejanj ponarejanja listin 
je storil med prestajanjem 
triletne kazni za istovrstna 
kazniva dejanja.

Za nadaljevalno kaznivo 
dejanje prejemanja podkup-
nin je sodišče Gašperinu 
prisodilo štiri leta zapora in 
stransko denarno kazen šest 
tisoč evrov, za vsak primer 
ponarejanja listin pa po en 

mesec zapora. Gašperin bo 
moral denarno kazen vrača-
ti v obrokih, in če denarja ne 
bo vrnil, bo za vsakih deset 
evrov denarne kazni moral 
za en dan v zapor. Prav tako 
Gašperin pet let po pravno-
močnosti sodbe ne sme op-
ravljati svojega poklica.

Sodnica je poudarila, da 
je sodišče v tej zadevi zbra-
lo številne obremenilne do-
kaze. Med drugim je ome-
nila številne posnetke, ki jih 
je v postopkih tajnega opa-
zovanja v pisarni tehničnih 
pregledov podjetja Produkt 
v Ljubljani pred leti pridobi-
la policija, pričanje sodnega 
izvedenca in tudi priznanja 
lastnikov vozil, da so izročali 

podkupnino. Za Gašperina 
je bilo obremenilno tudi pri-
čanje Ilije Grabovičkića, ki 
je na predobravnavnem na-
roku februarja 2017 priznal 
krivdo. Grabovičkić je bil na-
mreč posrednik med Hoče-
varjem in Gašperinom ter 
posamezniki, ki so hoteli za-
obiti strogi tehnični pregled.

Tožilec Boštjan Jeglič, ki 
je za Gašperina predlagal 
šest let zapora in stransko 
denarno kazen deset tisoč 
evrov, po izreku sodbe še ni 
vedel, ali se bo pritožil na od-
mero višine zaporne kazni. 
Kot je dejal za STA, bo od-
ločitev o tem sprejel po tem, 
ko bo dobil pisno obrazloži-
tev sodbe.

Ljubljansko okrožno sodišče je tehničnega preglednika Florijana Gašperina zaradi prejemanja 
podkupnin in ponarejanja listin pri tehničnih pregledih obsodilo na enotno kazen pet let zapora in šest 
tisoč evrov stranske denarne kazni. Sodba še ni pravnomočna.

Maša Likosar

Kranj – Vlomilci in tatovi tudi 
v najdaljši noči v letu ne poči-
vajo, zato poskrbite, da bo vaš 
dom – in s tem tudi vi – varen 
in zaščiten pred morebitni-
mi nepričakovanimi obisko-
valci. Policisti ob tem poda-
jajo nekaj koristnih nasvetov, 
da bodo prazniki lahko mini-
li v miru in predvsem varno. 
Zlasti poudarjajo, naj hiša ni-
koli ne daje videza, da v njej 
ni nikogar, četudi od doma 
odidete le za kratek čas. »Po-
membno je, da vestno zapi-
rate okna in zaklepate vra-
ta,« svetujejo na policiji. Na-
mestite tehnične ovire, kot 
so ograja, alarmna naprava, 
senzorske luči, protivlomna 
in protipožarna vhodna vra-
ta. Poskrbite tudi za redno 
praznjenje poštnega iz nabi-
ralnika. »Ob daljši odsotnos-
ti prosite sosede, naj bodo po-
zorni na sumljive okoliščine 
in o tem obveščajo policiste. 

Storilci opazujejo hiše in na-
vade stanovalcev, vlamljajo 
pa največkrat v zgodnjih ve-
černih urah,« so pojasnili.

Pozorni bodite na pojav su-
mljivih vozil in oseb, ki si og-
ledujejo hiše in bi se lahko 
pripravljali na izvršitev ka-
znivega dejanja. Zapomni-
te si podatke o znamki in re-
gistrski tablici vozila ali opis 
sumljive osebe, kar lahko bi-
stveno pripomore k uspešni 
preiskavi kaznivega dejanja. 
Vrednejših predmetov, na 
primer nakita in denarja, ne 
hranite prosto doma, temveč 
jih pospravite v vgrajene sefe 
ali jih odnesite v bančne usta-
nove. Vsi, ki postanejo žrtev 
vloma, naj takoj pokličejo na 
številko 113. »Do prihoda poli-
cistov naj ne vstopajo v notra-
njost, ker je storilec lahko še 
vedno v objektu. Uničile pa bi 
se tudi sledi, ki bi lahko pri-
peljale do odkritja storilca ka-
znivega dejanja,« so še pou-
darili na policiji.

Varen dom tudi 
med prazniki
Maša Likosar

Kranj – V sredo opoldne so kranjski policisti na območju Kra-
nja našli osebni avtomobil Renault Kangoo bele barve, letnik 
2006 in registrskih oznak LJ 644-RE, ki je bil na območju 
Naklega ukraden v noči na 26. december. Avtomobil je bil ob 
najdbi pogorel in v celoti uničen. Policisti zbirajo obvestila o 
obeh dejanjih, o vseh ugotovitvah bodo obveščali pristojno 
državno tožilstvo.

Kranj – Policisti za izravnalne ukrepe Policijske uprave Kranj so 
v sodelovanju s pristojno inšpekcijsko službo v enem izmed 
gostinskih obratov ugotovili, da so delo na črno opravljali trije 
tuji državljani, ki niso imeli urejenega statusa za zakonito biva-
nje v Sloveniji. Vsem trem je bila zaradi nezakonitega bivanja 
v Sloveniji izrečena globa za prekrške po tujski zakonodaji. 
Policisti vodijo prekrškovni postopek tudi za pravno osebo 
zaradi pomoči tujcu pri nezakonitem prebivanju v Sloveniji.

Vodice – V torek okoli 18.30 je v Vodicah pri uvozu na avtocesto 
prišlo do prometne nesreče, v kateri sta bila udeležena voznika 
osebnih vozil. Nesrečo je povzročila voznica, ki ni upoštevala 
prometnega znaka v križišču. Preizkus alkoholiziranosti je pri 
drugem vozniku pokazal 0,58 miligrama alkohola v litru izdiha-
nega zraka. V nesreči se je povzročiteljica lažje poškodovala. 
Voznici je bil izdan plačilni nalog, zoper voznika pa bo podan 
obdolžilni predlog na pristojno okrajno sodišče.

Našli pogorel in popolnoma uničen avto

Delo na črno opravljali trije tuji državljani

Voznica ni upoštevala prometnega znaka

Maša Likosar

Od 1. januarja do 26. decembra letos je na slovenskih cestah umrlo 86 udeležencev cestnega prometa 
oziroma 28 manj kot v enakem obdobju lani, kar predstavlja zmanjšanje za 25 odstotkov.

Četrtino manj smrtnih žrtev

S podkupninami do petih let zapora

Kranj – Kranjski policisti so bili v sredo zgodaj zjutraj obveš-
čeni o vlomu v poslovni objekt, ki ga je neznani storilec izvršil 
čez noč. Lastnika je z dejanjem oškodoval za več kot 10.000 
evrov. V sredo opoldne in zvečer so obravnavali tudi vloma v 
stanovanjski hiši. Neznani storilec je v obeh primerih v not-
ranjost hiše nasilno vstopil skozi okno. V prvem primeru si je 
protipravno prilastil denar in nakit v skupni vrednosti približno 
1.000 evrov. V drugem primeru je odnesel nakit in druge pred-
mete v vrednosti več kot 10.000 evrov. Za vsa dejanja kranjski 
policisti zbirajo obvestila, vodijo predkazenski postopek in 
bodo o vseh ugotovitvah obveščali pristojno državno tožilstvo.

Lastnika oškodoval za več kot deset tisoč evrov

Kranj – V sredo je na Grmičevi ulici v Kranju zagorelo v kletnih 
prostorih stanovanjskega objekta. Gasilci GARS Kranj in PGD 
Kranj Primskovo so požar, ki je zajel tudi prostore prvega 
nadstropja, pogasili, požarišče razkopali in izmerili prisotnost 
plinov v objektu. Zaradi previsoke koncentracije plinov in po-
škodb stanovanjski objekt ni primeren za bivanje. V požaru 
sta poginili dve domači živali.

V požaru poginili dve domači živali
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Preddverje Športne dvora-
ne Železniki po novem bo-
gati stalna muzejska razsta-
va Šport v Selški dolini od 
druge polovice 20. stoletja 
dalje. Kot je na odprtju po-
udarila avtorica razstave Ka-
tja Mohorič Bonča iz Muze-
ja Železniki, je šport zelo po-
memben del življenja v Sel-
ški dolini, je del kolektivne 
zavesti in ima bogato tradi-
cijo. Uspešni športniki so 
tudi promotorji Selške doli-
ne, zato je prav, da jim s stal-
no razstavo to deloma povr-
nejo in zaznamujejo njihove 
dosežke, je poudaril Gregor 
Habjan, vodja projekta in di-
rektor Javnega zavoda Rati-
tovec, pod okrilje katerega 
sodi tudi muzej.

Srce razstave so po bese-
dah Katje Mohorič Bonča 
številni športni predmeti, ki 
so jih jim podarili športni-
ki in drugi posamezniki ter 
društva, svoje mesto pa so 
dobili v visoki vitrini, ki se 

vzpenja ob stopnišču dvora-
ne. Z umestitvijo na razsta-
vo so jim spremenili na-
membnost, saj ne gre več le 
za športne rekvizite, pač pa 
postajajo dokument časa in 
prostora ter so nosilci spo-
ročil. Zahvalila se je vsem za 
podarjene predmete in foto-
grafije pa tudi za pogovore in 
deljene informacije, ki boga-
tijo vsebine.

Osem olimpijcev

Razstava predstavlja špor-
te v Selški dolini, športne 
klube in društva, uspešne 
športnike, pri čemer se po-
memben del osredotoča na 
vseh osem olimpijcev iz Sel-
ške doline. To so smučarska 
tekača Maks Jelenc in Met-
ka Munih Habjan, smučar-
ska skakalca Peter Prevc in 
Cene Prevc, maratonec Ro-
man Kejžar, gorska kole-
sarka Blaža Pintarič (prej 
Klemenčič) ter paralimpij-
ca: smučar Jure Rejec in na-
miznoteniška igralka Mate-
ja Pintar Pustovrh. Prav vsi 

so prispevali tudi predmete 
za razstavo. Najstarejši olim-
pijski predmet je Jelenčeva 
ogrevalna številka iz Inns-
brucka iz leta 1976, Munih 
Habjanova je podarila star-
tno številko, tekaške smu-
či in legendarno maskoto 
Vučko z iger v Sarajevu letu 
1984, Rejec pa alpske smuči 
s paralimpijskih iger v Inns-
brucku leta 1988. Med dru-
gim lahko vidimo tudi teka-
ški dres Romana Kejžarja z 
iger v Sydneyju leta 2000 in 
njegove športne copate z iger 
v Pekingu leta 2008, športne 
copate za gorsko kolesarstvo 
Blaže Pintarič prav tako iz 
Pekinga, spominsko plake-
to Pintar Pustovrhove s pa-
ralimpijskih iger v Londonu 
leta 2012, zimske čevlje Pe-
tra Prevca z olimpijskih iger 
v Vancouvru leta 2010 in 
njegovo majico z iger v Juž-
ni Koreji leta 2018, skakal-
ni dres Ceneta Prevca iz leta 
2013 … Bratje Prevc vključ-
no z Domnom, ki so doseg-
li izjemne športne uspehe, 
so prispevali še druge kose 
opreme – od skakalnih smu-
či do čelad in startnih številk, 
zasledimo pa lahko tudi ma-
jico njihove sestre Nike, obe-
tavne smučarske skakalke.

Navdih mladim 
športnikom

Legendarna rokometašica 
Tatjana Polajnar je prispe-
vala srebrno medaljo in ura-
dno uniformo jugoslovan-
ske reprezentance s svetov-
nega prvenstva v Južni Kore-
ji leta 1990 pa tudi medalji z 
mediteranskih iger: zlato iz 
Aten leta 1991 in bronasto 

iz italijanskega Barija leta 
1997, ki je bila prva meda-
lja za slovenski ženski ro-
komet, z njo pa se je kot ka-
petanka reprezentance pos-
lovila od aktivnega igranja 
rokometa. Polajnarjeva je 
na odprtju razstave izrazi-

la upanje, da bo pestra zbir-
ka razstavljenih predmetov 
dodatno motivirala številne 
mlade športnike, ki prihaja-
jo v dvorano, in jim vlila po-
gum, da tudi oni posežejo po 
svojih sanjah. »Najbolj bom 
vesela, če bom čez leta lahko 
tu videla še kakšno medaljo 
več,« je pristavila.

Predmetov, ki so lahko 
navdih mladim športnikom, 
je še veliko: od nogometnega 

dresa Klemna Šturma z lan-
ske tekme, na kateri je z eki-
po Mure dosegel zgodo-
vinsko zmago proti Totten-
hamu, košarkarskega dre-
sa Cinkarne Celje, ki ga je 
poklonila nadarjena Moj-
ca Jelenc, do okoli dvanajst 

let starih boksarskih roka-
vic večkratnega državne-
ga in mednarodnega prva-
ka Gregorja Debeljaka ... Na 
ogled so dresi in drugi pred-
meti nogometnega in roko-
metnega društva, v katera 
so vključeni tudi mnogi ot-
roci, 35 let stare tekmovalne 
sani Vilija Rakovca, več kot 
20 let stara kegelj in krogla 
s kegljišča pri Meru, pred-
stavljeni pa so tudi športi, 

ki na Selškem še nimajo 
tako dolge tradicije, npr. lo-
kostrelstvo. Razstavljene 
so tudi spominske plakete 
z olimpijskih iger smučar-
skih trenerjev Filipa in Ale-
ša Gartnerja, več olimpij-
skih maskot, Bloudkova pla-
keta, ki jo je predlani prejel 
Gregor Habjan za pomem-
ben prispevek k razvoju slo-
venskega športa, sicer pa se 
lahko na Selškem pohvalijo 
še z drugimi Bloudkovimi 
nagrajenci.

Razstavo dopolnjuje še 
digitalna zbirka, dostopna 
na zaslonih v dvorani, na 
katerih je možno izvedeti 
še več zanimivih informa-
cij o razstavljenih predme-
tih, športih in najuspešnej-
ših športnikih. Razstavo si 
je možno ogledati brezplač-
no, v času, ko je odprta špor-
tna dvorana.

Ana Šubic

Odprtja razstave so se udeležili tudi nekateri športniki, ki so podarili predmete: Roman 
Kejžar, Tatjana Polajnar, Nika Prevc, Metka Munih Habjan in Jure Rejec. / Foto: Gorazd Kavčič

V Selški dolini se lahko pohvalijo z bogato športno tradicijo in številnimi uspešnimi športniki vključno z osmimi olimpijci. O tem od nedavnega priča tudi 
muzejska športna zbirka s številnimi podarjenimi športnimi predmeti, ki so jo postavili v Športni dvorani Železniki.

Slovenci v zamejstvu
Dobrlovaški aplavz Butalcem 
v izvedbi mladinske skupine 
Teatra Srce Stran 12

To je članek za najave v 
GG +

tekste za najave vpisuješ 
kot podpis k sliki !!!

Pogovor
Miha Naglič, publicist, filozof, 
novinar in urednik: Srce mu bije 
na levi Strani 14, 15

Kultura
Marko Zupanc, novi direktor 
Knjižnice Antona Tomaža 
Linharta Radovljica Stran 16

Poklon selškim športnikom

Razstava se osredotoča na šport v Selški dolini od 
druge polovice 20. stoletja dalje.

Zbirka zajema številne zanimive predmete in informacije o 
selških športnikih in športih. / Foto: Gorazd Kavčič
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Sad tisočletnih 
prizadevanj

»Enako kot smo bili enotni 
na dan samostojnosti pred 32 
leti, bomo morali biti enotni 
pri tem, kako se bomo soočili 
in lotili vseh zadanih reform 
v prihodnjem letu,« je v slav-
nostnem govoru na državni 
proslavi ob dnevu samostoj-
nosti in enotnosti poudaril 
predsednik vlade Robert Go-
lob. Spomnil je, da ob dne-
vu samostojnosti in enotno-
sti praznujemo dan, ko smo 
se skupaj odločili, da želimo 
živeti v svoji državi, kar pa se 
ni zgodilo čez noč. »Ta odlo-
čitev je bila sad tisočletnih 
prizadevanj za gradnjo dveh 
stebrov slovenske suvereno-
sti.« Prvi steber je po njego-
vih besedah vedno predsta-
vljala demokratična ureditev 
družbe, v kateri smo vsi med 
seboj enaki. Drugi steber pa 
predstavljata naša kultura in 
slovenski jezik. Kulturniki, 
je poudaril, so bili gonilo v 
borbi za to, da se demokraci-
ja vrne v Slovenijo. »Temu je 
sledil plebiscit. Temu je sle-
dil 23. december 1990, ko se 
je skoraj devetdeset odstot-
kov vseh državljank in drža-
vljanov odločilo in šlo na vo-
lišča. Od tega jih je skoraj 95 
odstotkov glasovalo za. To je 
bil dan enotnosti. To je bil 
dan, na katerega smo lahko 
upravičeno ponosni in ki sta 

nam ga takrat in še danes za-
vidala cela Evropa in cel svet. 
Ker smo se zmogli o tej en-
kratni izjemno pomemb-
ni odločitvi poenotiti.« Tudi 
za prihodnje reforme bomo 
morali biti po njegovih be-
sedah enotni. »Morali bomo 
biti enotni pri reformi zdra-
vstva na način, da bomo oh-
ranili javni zdravstveni sis-
tem. Enotni bomo mora-
li biti pri reformi pravosod-
ja in šolstva, pri reformi dav-
čnega in pokojninskega sis-
tema. Samo če bomo enot-
ni pri iskanju rešitev, bomo 
našli najboljše rešitve.«

Kot skupnost smo 
močnejši

Tudi predsednica repu-
blike Nataša Pirc Musar je 
v poslanici ob dnevu samo-
stojnosti in enotnosti spom-
nila na pogum in enotnost 
državljanov, ki so leta 1990 
glasovali za samostojno Slo-
venijo, ter pogum tedanjega 
vodstva. »In sreča je bila ved-
no na naši strani, ko smo bili 
enotni. Enotni v zavedanju, 
da imamo novo državo. Ki 
jo imamo in moramo ime-
ti radi in jo moramo braniti. 
Braniti njeno demokracijo, 
njeno pravno državo, člove-
kove pravice, njene podsis-
teme, njene ranljive drža-
vljanke in državljane,« je de-
jala in dodala, da moramo 
predvsem spoštovati drug 
drugega. »Veliko smo do-
segli kot skupnost. In velike 

izzive sodobnega časa lahko 
premagamo le kot skupnost. 
S solidarnostjo, prijaznostjo 
in dobrotljivostjo.« Obljubi-
la je, da si bo kot predsednica 
prizadevala, da bo naša drža-
va prijazen dom za vse.

Poslanica slovenskih 
škofov

V poslanici pred boži-
čem so slovenski škofje 
vsem družinam in posame-
znikom, krščanskim obče-
stvom, Slovencem doma, v 
zamejstvu in po svetu ter dru-
gim krščanskim Cerkvam in 
skupnostim zaželeli blagos-
lovljen božič. »Naj nam pra-
znovanje Božjega rojstva utr-
di vero, prinese miru, veselja 
in novega upanja,« so zapisa-
li v poslanici, v kateri so tudi 
poudarili, da božič ni zgolj 
obletnica Jezusovega rojstva, 
ampak je dejstvo, ki je zazna-
movalo celotno zgodovino. 
»Bog sam je prišel prebivat 
med nas (Jn 1,14). Skrivnost 
učlovečenja Boga najbolj do-
življamo ob jaslicah, v doma-
či družini, v bogoslužnem 
praznovanju, še zlasti pa pri 
sveti maši.«

Veljati začele spremembe 
zakonov

V sredo so stopili v velja-
vo zakoni o vladi, o dolgotraj-
ni oskrbi in o Radiotelevizi-
ji Slovenija (RTVS), ki so bili 
potrjeni na novembrskih re-
ferendumih. Uveljavitev 
sprememb zakona o vladi 

prinaša reorganizacijo vlade, 
po novem naj bi tako med 
drugim dobili dvajset mini-
strstev. Z dnem uveljavitve 
novele zakona o RTVS pa 
je prenehal mandat članom 
programskega in nadzorne-
ga sveta zavoda ter general-
nemu direktorju in direktor-
jev radia in televizije. Novi 
svet zavoda mora biti usta-
novljen najpozneje v šestde-
setih dneh po uveljavitvi no-
vele, ki pa jo čaka še ustavna 
presoja. S spremembami za-
kona o dolgotrajni oskrbi pa 
so začetek veljave omenjene-
ga zakona prestavili za eno 
leto, in sicer bo začel veljati 1. 
januarja 2024.

Pozivajo k povračilu 
škode

Na zahtevo družb Vizi-
ja holding in Vizija holding 
ena so v torek sklicali skup-
ščino družbe Petrol Ljublja-
na, na kateri so delničar-
je seznanili, da je regulaci-
ja cen naftnih derivatov Pe-
trolu povzročila za 194,1 mi-
lijona evrov škode, skupna 
škoda zaradi regulacije vseh 
energentov pa znaša 210 mi-
lijonov evrov. Kot so zapisa-
li po skupščini, so bili ukre-
pi regulacije cen v Sloveniji 
in na Hrvaškem protipravni 
in nesorazmerni. »Celotno 
breme regulacije nosijo tr-
govci z naftnimi derivati, s 
čimer je podana pravna pod-
laga za uveljavljanje odško-
dninskih zahtevkov.«

Mateja Rant

Ob prazniku poudarili 
pomen enotnosti

Slavnostni govornik na državni proslavi ob dnevu 
samostojnosti in enotnosti je bil predsednik vlade Robert 
Golob. / Foto: arhiv vlade (Nebojša Tejić/STA)

V poslanici pred božičem so slovenski škofje vsem zaželeli 
blagoslovljen božič. / Foto: Tina Dokl

Na skupščini družbe Petrol Ljubljana so delničarje 
seznanili, da je regulacija cen naftnih derivatov Petrolu 
povzročila za 194,1 milijona evrov škode. / Foto: Tina Dokl

med sosedi

Jože Košnjek Sredi decembra je bila dva 
večera dvorana kulturnega 
doma v Dobrli vasi/Ebern-
dorfu v Podjuni polna, poleg 
tega pa jo je občinstvo zapuš-
čalo dobre volje. Mladinska 
gledališka skupina Teatra 
Srce, ki deluje v okviru do-
mačega Slovenskega pros-
vetnega društva Srce Dobr-
la vas, je uprizorila humo-
ristično predstavo in eno 
od najbolj znanih sloven-
skih komedij Frana Milčin-
skega Butalci, ki govori o iz-
mišljenih prebivalcih izmiš-
ljenega kraja, v tem primeru 
Butal, ki se imajo za najpa-
metnejše, za najbolj zvite in 
najbolj modre, ki se ne bojijo 
nikogar in v vseh ozirih pre-
kašajo svoje sosede iz Ku-
ehnsdorfa/Sinče vasi. Enajst 
igralk in igralcev je pod režij-
skim vodstvom Vida Sodni-
ka, enega od najbolj znanih 

slovenskih gledaliških im-
provizatorjev iz Ljubljane, ki 
ima družinske korenine na 
Beli oziroma v Preddvoru, se 
je pogumno lotilo predsta-
ve, ki že zaradi jezika ni eno-
stavna. Gotovo je bilo prip-
ravljanje predstave lažje, ker 
režiser Vid Sodnik že dobro 

pozna igralske sposobnos-
ti članov Teatra Srce, saj pri-
haja v Dobrlo vas že dob-
ri dve leti in je lani z njimi 
uspešno debitiral s predsta-
vo Vinka Moederndorfer-
ja Jaz, batman. Koroška po-
staja njegov drugi dom, ki je 
sicer od Ljubljane, kjer živi, 

precej daleč, vendar je uži-
tek v delu med koroškimi 
Slovenci močnejši od napo-
rov vožnje.

Slovenski ples v Vrbi

Med prireditvami konec 
leta in v začetku leta 2023 
omenjamo dve. Prva je da-
našnja zahvalna maša ob 19. 
uri v župnijski cerkvi v Lo-
čah v čast 100-letnice SKD 
Jepa Baško jezero, 115-letni-
ce SKD Dobrač, 80-letnice 
izgona slovenskih koroških 

družin in 45-letnice Tam-
buraškega orkestra iz Loč. 
V soboto, 7. januarja 2023, 
ob 20. uri se bo začel v Ca-
sineumu Vrba/Velden ob 
Vrbskem jezeru 69. Sloven-
ski ples, najstarejša družab-
na prireditev Slovencev na 
Koroškem, ki ga odlikuje-
jo izvrstna glasba, vzdušje 
in kulinarika. Informacije o 
plesu so na voljo na spletni 
strani Slovenske prosvetne 
zveze spz@slo.at ali po tele-
fonu 0043 463 51 43 00 22.

Slovenci v zamejstvu (883)

Režiser Vid Sodnik  
/ Foto: Jože Košnjek

Dobrlovaški aplavz Butalcem

Igralke in igralci Teatra Srce Dobrla vas z režiserjem Vidom Sodnikom po predstavi 
Butalcev na domačem odru / Foto: Jože Košnjek
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Stoletnica Sovjetske 
zveze

Nekateri zmotno mislijo, 
da je Sovjetska zveza (SZ) 
nastala že z oktobrsko revo-
lucijo leta 1917. Revolucija 
se je zgodila v tedaj največ-
ji državi sveta, uradno ime-
novani Ruski imperij. Po re-
voluciji je na ozemlju tega 
imperija nastalo več »sov-
jetskih republik«, ki so se po 
več letih državljanskih vojn 
decembra 1922 združile v 
Zvezo sovjetskih socialistič-
nih republik (ZSSR).

Zadnja leta Ruskega 
imperija

Preberimo si, kaj se je v tis-
tih letih dogajalo. »Leta 1914 
je francosko ruska zveza po-
kazala svojo vrednost. Nem-
ška vojska bi lahko uniči-
la Francijo ali Rusijo, ne pa 
obeh hkrati. Ruska invazi-
ja v Vzhodno Prusijo je po 
dveh neuspešnih bitkah pri-
peljala v nemško ujetništvo 
150.000 Rusov. Omogoči-
la pa je Franciji, da je dobila 
prvo bitko na Marni. V Ga-
liciji so ruske čete napredo-
vale daleč v avstrijsko ozem-
lje. Velik udarec za Ruse je 
bil vstop Turčije v vojno na 
strani Nemčije; ni odprl 
le nove fronte na Kavkazu 
(kjer je šlo ruski vojski kar 
dobro), ampak je zaprl tudi 

vstop v Črno morje in s tem 
ruskim zaveznikom onemo-
gočil materialno pomoč Ru-
siji po morju. Ruski vojski je 
izredno primanjkovalo stre-
liva in orožja. Spomladi 1915 
so se Rusi umaknili v Galici-
ji. Maja 1915 so centralne sile 
usmerile ofenzivo v Poljsko 
in zavzele ogromno ozem-
lja. Do jeseni je Rusija izgu-
bila več kot milijon mož. Po-
razi so v Rusiji dvignili ogor-
čeno nezadovoljstvo. Car 
je sam prevzel vrhovno ko-
mando na terenu in je pus-
til prestolnico skupini dru-
gorazrednih ministrov, za 
katere bi komaj lahko rek-
li, da so vlada. Mobilizacija 
delavcev in kmetov je one-
mogočila delovanje indu-
strije in poljedelstva, tran-
sporti so bili preobremenje-
ni. Cene so rasle veliko hit-
reje kot plače. Primanjkova-
lo je dobrin, hrane. Nezado-
voljstvo, zlasti delavskega ra-
zreda, je raslo. Leta 1916 se 
je vojaški položaj prehodno 
popravil. General Aleksej 
Aleksejevič Brusilov je na-
predoval v Galiciji in v ujet-
ništvo je prišlo 400.000 av-
strijskih vojakov (med njimi 
veliko Slovencev). Ljudsko 
nezadovoljstvo pa je raslo. 
Uradna birokracija je pora-
bljala veliko energije v med-
sebojnih sporih. Ministri, ki 
jih je imenoval car, pogosto 
na predlog carice in Raspu-
tina, so bili nekompetentni 

in nepopularni. Januar-
ja 1917 se je oskrba s hra-
no v prestolnici še poslabša-
la. V začetku marca (febru-
arju) je prišlo do februarske 
revolucije. Stavke, demon-
stracije in vrste za hrano so 
napolnile ulice z množica-
mi. V nekaterih kasarnah so 
se pojavili upori in jasno je 
bilo, da vojaki ne bodo stre-
ljali na množice. Car je ne-
kaj dni odlašal, da bi imeno-
val 'vlado narodnega zaupa-
nja'. V Sankt Peterburgu je 
bil ustanovljen sovjet delav-
cev in zastopnikov vojakov; 
tudi duma je postavila stal-
ni komite, ki ga je predlagal 
car. Sovjet in komite sta so-
glasno sestavila začasno vla-
do, sestavljeno v glavnem iz 
kadetov in oktobristov, pod 
vodstvom kneza Lvova. 15. 
marca so njegovi odposlan-
ci prispeli v Pskov, kjer se je 
bil car ustavil v neuspelem 
poskusu, da se vrne iz voja-
škega poveljstva v Sankt Pe-
terburg. Tam jim je izročil 
svojo odpoved. Tisoč let sta-
re monarhije je bilo konec. 
Sledili sta oktobrska revolu-
cija in državljanska vojna, iz 
katere se je rodila Sovjetska 
zveza.« (Vir: Wikipedija) Ko-
nec SZ v letu 1991 imamo še 
v živem spominu.

Za kaj gre v Ukrajini

Odkar se je na ob-
lasti v Ruski federaci-
ji kot glavni naslednici SZ 

utrdil predsednik Putin, je 
že večkrat izjavil, da je bil 
razpad SZ »največja geopo-
litična katastrofa 20. stole-
tja«. Hkrati ne skriva ambi-
cij, da bi veličino tega impe-
rija obnovil. Za udejanjenje 
te ambicije si je izbral Ukra-
jino. Vojna v njej se ni začela 
24. februarja letos s »speci-
alno vojaško operacijo«. Za-
čela se je leta 2014 z zased-
bo in priključitvijo Krima in 
z vojaško podporo separati-
stičnim regijam na vzhodu 
Ukrajine. V letošnjem po-
skusu vojaške in politične 
podreditve celotne Ukraji-
ne pa je ruska vojska dožive-
la pravi polom. Vojaški uspe-
hi branilcev so po eni strani 
rezultat njihove odločnosti 
in poguma, po drugi pa gre 
zahvala veliki vojaški in po-
litični podpori Zahoda, zlas-
ti ZDA. V Ukrajini se ne bije 
neka lokalna vojna, ampak 
gre za merjenje moči Rusi-
je in Zahoda. Rusijo zadrža-
no podpira tudi Kitajska, ki 
ima svojo Ukrajino v Tajva-
nu. V letu 2023 bomo videli, 
ali se bo ta konflikt še zaostril 
ali pa umiril. »Vsi oboroženi 
konflikti se končajo s poga-
janji in Rusija se temu ni ni-
koli izogibala. Prej kot Kijev 
spozna, da so pogovori nuj-
ni, bolje bo.« Tega ni izjavil 
kak ruski mirovnik, ampak 
predsednik Putin na nedav-
ni tiskovni konferenci v Jeka-
terinburgu. Je mislil resno?

Miha Naglič

Decembra 2022 je minilo sto let od ustanovitve Sovjetske zveze. Pred njo se je ta država imenovala 
Ruski imperij in predsednik Putin ne skriva ambicije, da bi ga obnovil. A kaj ko si je ruski imperializem 
že v Ukrajini polomil zobe …

Osnovna šola (»zemskaja škola«) v carski Rusiji, v letih 
okrog 1910 / Foto: Wikipedija

Moskovska državna univerza (MGU), ponos sovjetskega in 
ruskega šolstva / Foto: Wikipedija

Sovjetska in ruska vesoljska postaja Mir, delovala je v letih 
1986–2001. Mir v ruščini pomeni mir in svet. Zdaj gre za 
mir v Ukrajini. / Foto: Wikipedija

Nove knjige (665)

Idrijska knjiga
»Moje prvo sodišče je bilo 

v Idriji. Po diplomi na prav-
ni fakulteti sem moral op-
raviti še pripravniško pra-
kso na sodišču, ki je bila po-
goj za opravljanje pravosod-
nega izpita. Brez njega ka-
kšnih težjih primerov nisi 
smel prevzemati, tudi če si 
bil zaposlen v podjetju. Vsi 
moji sošolci so za to izbrali 
Ljubljano, jaz pa sem se, še 
sam ne vem, zakaj, prosto-
voljno javil, da grem v Idri-
jo. Takrat še nisem namera-
val postati odvetnik, pa sem 
šel tja za sodnega priprav-
nika oziroma za pripravni-
ka za naziv referenta prve 
vrste. V mestu živega sreb-
ra in čipk so me gledali sko-
raj kot heroja. /…/ V Idri-
ji sem kot sodniški priprav-
nik opravljal nenavadno in 

težavno nalogo. Že takrat je 
bila tam psihiatrična bolni-
šnica in po zakonu je naj-
hujšim primerom bivanje v 
njej podaljševal sodnik, ki je 
moral to opraviti v prisotno-
sti strokovnjaka iz druge psi-
hiatrične institucije. Zato 
je v Idrijo iz Ljubljane pri-
hajala psihiatrinja. V Idriji 
sta bila na sodišču zaposle-
na dva sodnika, predsednik 
in sodnik, ki sta se pa temu, 
če se je le dalo, izognila, pa 
sem sodnika kot pripravnik 
brezveznik največkrat igral 
jaz. Ko sem po prekrokani 
noči ves mačkast in zaspan s 
psihiatrinjo korakal na hrib, 
kjer je bila bolnišnica, so 
pacienti kričali skozi okna. 
'Glej jih, norci prihajajo!' 
Nato smo v majhni sobi-
ci sedeli psihiatrinja, jaz in 
pacienti, ki so vstopali po-
samično. Najino odločanje 

je bilo, se mi zdi, precej la-
ično. Ona jim je zastavljala 
vprašanja in potem pogleda-
la mene: 'Podaljšati, izpus-
titi …?' Nekoč bi jo pri tem 
skoraj skupil. Pacient, ki sva 
ga obravnavala, mi je pomi-
gnil, da mi hoče nekaj pove-
dati na uho, nagnil sem se k 
njemu in že začutil njegove 
zobe na ušesu, a sem se mu 
še pravi čas uspel izmakniti 
…« (str. 222, 224)

Gornji odlomek je eden 
od številnih, ki jih je za to 
knjigo posrečeno izbra-
la njena urednica Milanka 
Trušnovec. Jaz pa sem iz 
nje namenoma izbral prav 
ta atipični navedek iz knji-
ge Nespodobni odvetnik, ki 

jo je po pripovedi dr. Petra 
Čeferina napisal Tadej Go-
lob. Tipični odlomek bi bil, 
če bi izbral nekaj o rudniku 
živega srebra ali o idrijskih 
čipkah. A bogastvo te knjige 
je ravno v tem, da nam po-
nudi še marsikaj drugega in 
nam tako Idrijo pričara kot 
»Idrijo+«. V rudarsko mesto 
so prihajali službovat ali po 
drugih poteh mnogi prišle-
ki, nekateri so prav zname-

niti, od Scopolija prek Fin-
žgarja do Pasolinija. Števil-
ni so tudi rojeni Idrijčani, 
ki so se uveljavili v sloven-
skem svetu. Urednica pa 
jim da spregovoriti o njiho-
vem mestu, v idrijski knjigi, 
ki je tudi slovenska.

Idrijska knjiga, uredila Milanka Trušnovec, Slovenska 
matica, Ljubljana, 2022, 296 strani

Miha Naglič

Ruski imperij
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Moj prvi intervju s teboj ob 
tvoji petdesetletnici, ko si 
izdal knjigo Kultivirati svoj 
rovt: med rovtarstvom in 
svetovljanstvom, ima že dol-
go brado. Ampak ko si og-
ledujem fotografije izpred 
dvajsetih let in tu pred mano 
današnjega Miho, opažam 
moža z enako lepo urejeno 
brado in brez posebno vi-
dnega dodatka v letih … Mar 
za pravega moškega še velja, 
da mora imeti brado ali vsaj 
brke, mislim v iniciacijskem 
smislu?

Ne vem, če v teh časih to 
še velja za moški ponos, bi 
rekel, da bolj med talibani. 
Jaz imam brado že dolgo, 
vse od študentskih let. Brez 
nje sem bil samo med služe-
njem vojaškega roka.

Najbrž sam sebe ne bi spoz-
nal brez nje?

Čisto brez brade res ne bi 
bil rad. Včasih si jo celo pus-
tim rasti malo dlje, a si jo 
vendarle dokaj redno postri-
žem. Moram pa priznati, da 
nikoli nisem kaj posebno 
razmišljal o tem, zakaj sem 
se odločil za brado.

Spomnim se, ko sem 
pred letom 1970 hodil na 
Gimnazijo Poljane v Lju-
bljani in je bil ravnatelj sve-
tovljanski profesor Fran-
ček Bohanec, za pomočnico 
pa je imel Elo Vidic, precej 
»šarf« žensko ... Ta se je vse-
skozi jezila na dekleta, ki so 
se takrat že ličila, na nas fan-
te pa, če smo bili malo bolj 
zaraščeni.

… in z dolgimi lasmi? Te dol-
golasje ni zamikalo v burnih 
časih študentskih protestov 
v Parizu, ob njihovem od-
mevu v Jugoslaviji in tri leta 
kasneje ob zasedbi Filozof-
ske fakultete?

Dolgih las nisem imel. 
Pa bi jih, a sem jih imel pre-
malo.

Preskočiva pol stoletja in se 
dotakniva medalje za zaslu-
ge, ki si jo v začetku novem-
bra prejel od zdaj že nekda-
njega predsednika republi-
ke Boruta Pahorja. Saj res, 
kako pa je medalja videti?

(Prinese jo in si jo skupaj og-
ledujeva.) Lahko si jo pripneš 
na prsi in jo nosiš, kot jih no-
sijo oficirji.

Zanimiva, moderno obliko-
vana, morda celo nekoliko 
abstraktna.

Drži. Za zdaj jo imam še 
tu, pri roki, če kdo povpraša 
po njej, da jo pokažem. Tu je 

še diploma s krajšo obrazlo-
žitvijo, v kateri je nekdo kar 
dobro povzel več kot deset 
strani, ki so jih napisali pre-
dlagatelji. In še uradne foto-
grafije.

Ne dvomim, da si bil vesel 
vabila na podelitev ...

O odlikovanju me je obve-
stila vodja predsednikovega 
kabineta Alja Brglez in hkra-
ti naročila, naj javim, katerih 
dvajset ljudi bom povabil na 
podelitev. Ob svojcih so bili 
to med drugim še predlaga-
telji Zdravko Mlinar, Spo-
menka Hribar, Viktor Ža-
kelj, Lojze Demšar in še ne-
kateri moji sopotniki. V ta iz-
bor sem vključil tudi svoje-
ga starega prijatelja režiserja 
Andreja Mlakarja. On nima 
ravno pozitivnega odnosa 

do tovrstnih nagrajevanj, pa 
mi je pojasnil, kaj so včasih 
rekli, da je značilno za me-
dalje: »Kugle in medalje do-
stikrat zgrešijo tiste, ki bi si 
jih najbolj zaslužili«. (smeh) 
A meni je rekel, da sem si jo 
zaslužil, pa tudi na podelitev 
je prišel.

O čem si razmišljal, ko si 
pred zbranimi v predsedni-
ški palači stopal ponjo?

Nekaj dni prej sem sicer 
bil na trnih, ampak pri meni 
je vedno tako, ko se stvar zač-
ne, vsa trema izpuhti. Preje-
mnikom medalj nam je bilo 
priporočeno, da pripravimo 
krajše nagovore. Tako sem si 
predhodno skiciral zahvalo, 

v kateri sem med drugim po-
vedal, da je bil moj oče par-
tizan in povojni funkcionar, 
da je imel polno škatlo ra-
znih odlikovanj. Otroci smo 
se z njimi igrali in jih v glav-
nem tudi uničili. Se je tudi 
jezil zato in je nekaj časa celo 
mislil, da bi prosil za kopi-
je. Ob njegovi smrti, ko je bil 
v mrliški vežici, smo potem 
komaj dobili dve, da smo 
jih dali zraven. To sem po-
vedal v smislu, da bom zdaj, 
ko sem medaljo dobil jaz, to 
bolje čuval kot moj oče.

In da sem je vesel. Saj 
veš, kako ljudje v dolini od 
Škofje Loke navzgor reagi-
rajo: če mu jo je Pahor dal, 
pa to le ni kar tako. Če bi jo 
pred leti dobil od Kučana, 
bi bila to najbrž oteževalna 
okoliščina.

Mihael Naglič medaljo prej-
me za »dolgoletno razisko-
vanje krajevne zgodovi-
ne in narodno pomembno 
vrednotenje lokalne kultur-
ne dediščine, državnega po-
mena ...« In naprej: »S svo-
jim delovanjem je svoj kraj 
pomagal duhovno oživiti in 
poglobiti pripadnost doma-
čiji kot vrednoto tudi pri dru-
gih prebivalcih.«

Odločilno je bilo to, da ni-
sem bil le običajni »lokalni 
guru« za krajevno kulturo 
in zgodovino, kakršni sicer 
obstajajo v mnogih sloven-
skih krajih. Vedno sem se 
namreč žirovske posebnosti 
trudil umestiti v nacionalni 
kontekst. Začeli smo sicer 

z Žirovskim občasnikom, s 
katerim smo vzbudili pozor-
nost, potem me je v osemde-
setih letih takratna uredni-
ca Leopoldina Bogataj pova-
bila h Gorenjskemu glasu, s 
katerim se je ta krog razši-
ril, kasneje pa me je sošolec 
s filozofije Boris Jež predsta-
vil uredniku Delove Sobot-
ne priloge Janku Lorenciju 
in sem začel pisati še zanj. 
Z žirovskega na gorenjski in 
še na nacionalni nivo. Mari-
ji Volčjak pa sem hvaležen, 
da me ohranja kot sodelav-
ca, pri našem časopisu sem 
že 35 let.

Tako si ostal v domačih Ži-
reh. Ah, pa tako priložnost 
– potem ko si študiral v Lju-
bljani in Parizu – si imel 
oditi v svet. Kot so to storili 
mnogi rojaki, o katerih si v 
preteklih letih pisal …

Pred petimi leti, ko sem 
postal častni občan obči-
ne Žiri, sem se v nagovoru 

spontano spomnil na sta-
rega očeta, ki je bil rudar v 
Ameriki, kjer mu ni šlo sla-
bo, a je bil prepričan, da ko 
nabere nekaj denarja, se 
vrne nazaj na Kranjsko. Spo-
mladi leta 1914 se je odločil 
za vrnitev, ni pa vedel, da se 
bo tisto poletje začela prva 
svetovna vojna. Z mislijo, da 
bo že za božič doma, je bil 
mobiliziran. Res je prišel do-
mov za božič, ampak iz ru-
skega ujetništva leta 1918.

Oče je bil izučen krojač, 
in ker pred vojno v Žireh ni 
bilo dela, mu je njegov brat 
priskrbel službo v Ljubljani, 
od koder je tudi odšel v par-
tizane. Po vojni so ga posla-
li nazaj v Žiri, da prevzame 
krojaški obrat. Kasneje je bil 
tudi župan. Jaz sem tretja 
generacija v rodu Nagličev, 
ki se je vrnil v svoj kraj.

Nisi razočaral svojih ge-
nov ...

Nekako sem se držal gesla 
nazaj v svoj zavičaj.

Si se kdaj spraševal, ali je 
bilo prav, da si zavrnil širni 
svet in se vrnil v Žiri?

Večkrat sem se spraševal o 
tem. Posebno ko sem bil še 
mlajši in sem fantaziral to in 
ono o življenju. Z leti sem se 
navadil svojega delovanja v 
Žireh in dejstva, da bom tu 
tudi ostal.

K temu je veliko pripomo-
gla tudi informacijsko-ko-
munikacijska tehnologija 
in njen hitri razvoj. Ko sem 
leta 1988 začel pisati za Go-
renjski glas, sem natipkal 
članek in ga po pošti poslal 
v Kranj, naslednje leto pa so 
v Alpini dobili telefaks in 
sem članke na poti v službo 
v Zadružni dom spotoma iz 
Alpine pošiljal na časopis. 
V začetku devetdesetih mi 

je takratni direktor Štefan 
Žargi pripeljal prvi računal-
nik in neki primitivni mo-
dem … Tako sem lahko de-
lal na daljavo, kasneje je pri-
šel še internet, kar je še bolj 
skrajšalo razdalje.

Kljub temu tudi obiskov v 
Ljubljani nisi opustil, mar 
ne?

Kar se Ljubljane tiče, sem 
bil zelo discipliniram. Ko 
sem v Žireh imel službo 
kulturnega animatorja, sem 
se izgovoril, da grem ob sre-
dah v Ljubljano napolnit ba-
terije. Takrat še nisem imel 
avta, pa sem šel z avtobusom 
čez Logatec, ker je bilo hit-
reje kot čez Škofjo Loko. Ob 
6.30 iz Žirov ob 8. uri sem 
bil v Ljubljani, običajno šel 
v NUK, arhiv, knjigarno ozi-
roma po sledi kulturnega, 
popoldne pa smo šli s prija-
telji, Andrejem, Nacetom in 
še kom, v gostilno. Ob sed-
mi zvečer sem prišel na zad-
nji avtobus, če sem tega za-
mudil, je sledil tisti čez Ško-
fjo Loko dvajset čez deveto. 
S tem so se iz popoldanske 
izmene domov v Poljansko 
dolino vozili delavci. Leta 
1986 sem kupil lasten avto, 
»katrco«, ki mi je precej olaj-
šala potovanja v Ljubljano.

Vseskozi sem skrbel tudi, 
da sem imel povezave s sve-
tom. Vsake toliko časa sem 
šel v Pariz, veliko sem ho-
dil na Dunaj k prijateljema 
Zvonetu in Marjani.

Tudi kot novinar Gorenjske-
ga glasa.

Vselej s fotografom, na 
Dunaj z Gorazdom Šini-
kom, v Ženevo in Pariz z 
Janezom Pelkom. Nekoč 
bi bil za Delo skoraj poslan 
na obletnico festivala Wo-
odstock v ZDA.

Igor Kavčič

Filozof, publicist, novinar, urednik in prijatelj Miha Naglič / Foto: Tina Dokl

Ali kot je Miha Naglič v eni izmed svojih knjig k verzu Kosovelovih Integralov Moj duh je rdeč pripisal: »Moj tudi, ima pa črne pike.« Z Miho ne piševa le 
v isti časopis, sva dolgoletna prijatelja in intervju je hkrati debata o državnem odlikovanju, o tem, zakaj je ostal v Žireh, o njegovem pogledu na svet, novi 
knjigi, ki je tik pred izidom, in še čem. In prijatelji se seveda tikamo.

Srce mu bije na levi

Po žirovsko bi se reklo »Mihatova« družina – z življenjsko sopotnico Olgo in sinom 
Jakobom / Foto: Tina Dokl

»Saj veš, kako ljudje v dolini od Škofje Loke navzgor 
reagirajo: če mu jo je Pahor dal, pa to le ni kar tako. 
Če bi jo pred leti dobil od Kučana, bi bila to najbrž 
oteževalna okoliščina.«
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Moj največji novinarski 
domet je bil zagotovo leta 
1995 obsežen članek Hoja 
za papežem. Prvi dan je Ja-
nez Pavel II. prišel na Brez-
je in v Ljubljano, kjer je bil 
naslednji dan v Stožicah, 
nato pa popoldne še z mla-
dino v Postojni, tretji dan 
pa je obiskal še Maribor. Jaz 
sem mu sledil in za reporta-
žo sem potem dobil kar pre-
cej prostora. Sicer ni vedno 
hodil z menoj, ampak foto-
grafiral je pa Joco Žnidaršič. 
Sem kar ponosen na ta najin 
skupni članek.

Rdečih korenin v hoji za pa-
pežem ...

Ena izmed mojih lastnos-
ti, ki me je gnala pri tej repor-
taži, je bila gotovo radove-
dnost. Eden od mojih profe-
sorjev na univerzi je bil tudi 
Mirko Hribar, brat strmol-
skega graščaka in poslovne-
ža Rada Hribarja. On nas je 
vedno učil, da mora filozof 
do vsega imeti distanco. Lah-
ko si pri tem ciničen in vse 
pošiljaš v nič ali pa na stvar 
gledaš bolj žlahtno z ironič-
ne distance, pristopiš dobro-
hotno in vse skupaj vzameš 
malo za hec.

Moj odnos do cerkve ver-
jetno deloma izvira tudi iz 
otroštva. Moja starša sta bila 
iz vernih družin, a sta za-
radi partije oba odpadla od 
cerkve. Drugačen odnos do 
njiju je bil potem prisoten v 
širšem sorodstvu. Sicer ni 
nihče nič rekel, ampak ma-
mina družina je nas spreje-
mala drugače kot otroke dru-
gih njenih sester, ki so hodi-
li k maši.

Torej nimaš cerkvenih zak-
ramentov?

Samo krst, to pa zato, ker je 
bil brat moje stare mame žu-
pnik v Istri. Vsake toliko časa 
je prišel na obisk v Žiri. Tudi 
v času mojega rojstva – pa sta 
me stara mama in teta »na 
črno« odnesli v cerkev in me 
dali krstiti. Pred leti sem pre-
veril pri žirovskem župniku, 
ki je pogledal v krstno knjigo 
in našel zapis, da me je krstil 
očetov stric Matija Fortuna.

Miha, ali imaš občutek, da 
smo v Sloveniji prišli do toč-
ke, ko je treba javno poveda-
ti, kam svetovnonazorsko 
sodiš, ne glede na to, kaj v 
poklicu počneš?

Jaz sem to skušal pove-
dati predvsem na ravni pi-
sanja, sicer pa se politično 
nisem nikoli izpostavljal, 
čeprav so leta 1990 priha-
jali k meni, če bi kandidiral 
na kakšni listi. Spraševali so 
me, ali bi kandidiral v takra-
tni SDZ, kjer so bili na pri-
mer tudi Dimitrij Rupel ter 
Tine in Spomenka Hribar. 
Pavle Gantar me je kot opa-
zovalca povabil na predsed-
stvo ZSMS na Dalmatinovo 
v Ljubljano in dejal, da če se 
odločim, me vabijo na svojo 
listo. Pa se nisem.

Tudi kar se pisanja tiče, 
sem vedno ohranjal ta od-
nos distance. In potem me 
rdeči niso več marali, za »ta-
črne« sem bil pa »tardeč«. V 
knjigo Kultivirati svoj rovt 
sem umestil Kosovelov verz 
Moj duh je rdeč in spodaj 
pripisal, da moj tudi, ima 
pa črne pike. Sicer pa bom 
vedno dejal, da mi srce bije 
na levi. V škatli papirjev, ki 
jo je shranila stara mama, 
sem našel člansko izkazni-
co starega očeta za The soci-
alist party of America. Pred 
prvo svetovno vojno so bili 
to neke vrste socialni demo-
krati. Nekaj družinske tra-
dicije vendarle je na tem in 
tega ne skrivam. Tudi mi ni 
nerodno, da sem bil nekoč v 
partiji, a v njej sem bil bolj iz 
ideoloških kot iz povzpetni-
ških razlogov.

Osebne okrogle obletnice 
zaznamuješ s kakšno novo 
knjigo, če si pri petdesetih 
kultiviral rovt in je ta čas v ti-
sku Mihatov besednjak, pa 
si se za šestdeset let pustil 
presenetiti z Žirovskim en-
kratnikom.

Res je. Za knjigo ob moji 
šestdesetletnici je poskrbe-
la moja Olga s prijatelji, ki 
ste pisali prispevke na temo 
Miha Naglič. O tem nisem 
vedel nič, mi je pa postalo 
sumljivo, ko sem nekaj te-
dnov pred rojstnim dnevom 
na Cobissu pri mojem ime-
nu zasledil naslov Žirovski 
enkratnik in da je knjiga v 
pripravi.

Sprašujem zato, ker sem te 
že večkrat priganjal, da se lo-
tiš leposlovja, morda kratkih 
zgodb ali romana. No, po Ži-
rovskem besednjaku izpred 
treh let si zdaj kot rečeno 
pripravil še Mihatov bese-
dnjak, ki ima sem in tja že 

nastavke kratkih zgodbic iz 
tvojega življenja.

Da bi se lotil romana, ni-
mam korajže, čeprav kdaj 
misliš, da za kakšno stvar 
nisi, potem pa kar začneš 
pisati in ti vseeno uspe. Ko 
sem v devetdesetih šel v sta-
tus samozaposlenega v kul-
turi, sem si v katalogu pok-
licev izbral esejistika in pri 
tem nekoliko koketiral z le-
poslovjem. Ko so ta poklic 
ukinili, sem moral izbra-

ti drugega, pa sem se odlo-
čil za urednika in se kot tak 
tudi upokojil.

Mi je pa zmeraj bolj všeč 
prosti verz ali pa pesmi v 
prozi, kot bi se reklo. Z nji-
mi sem že poskusil v Ži-
rovskem besednjaku, v ge-
slih Newton v Goropekah 
in Zahodno od raja pa sem 
zapisane besede prelomil v 

prosti verz tudi v najnovej-
šem Mihatovem besednja-
ku. Morda bom pri sedem-
desetih začel pisati poezijo. 
Olga v vlogi prve bralke pra-
vi, da so pesmi dobre.

Če si v prvem besednjaku 
zapisal petsto gesel, jih zdaj 
dodajaš še enkrat toliko, le 
da so ta bolj osebne narave. 
Kakšna gesla si izbiral?

Pri prvi knjigi je bil fokus 
na Žirovcih na žirovstvu, 
zdaj so gesla osredotočena 
name, saj je ta Miha v živ-
ljenju počel še marsikaj, in 
to ne le v Žireh. Navsezad-
nje sem precej hodil po sve-
tu in se družil z različnimi 
ljudmi.

V knjigi so tri vrste gesel, 
nekatera sem napisal pov-
sem na novo, za druga sem 
vzel odlomek iz nekega mo-
jega članka in ga komenti-
ram z današnjega pogleda, 
tretja gesla pa so citati neko-
ga drugega, h katerim sam 
še kaj pripišem. To ni knjiga, 
ki bi bila namenjena branju 
od A do Ž, ampak si bralec 
lahko poljubno izbira gesla 
in kasneje prehaja od enega 
k drugemu.

Si imel zadržke, ko si pisal 
gesla za Olgo, sina Jakoba, 
ljudi iz svojega sorodstva?

Celo pes Hans ima svoje 
geslo. (smeh) Seveda sem 
imel zadržke. No, eni od se-
stričen sem celo izpovedal 
ljubezen, saj sva se v otro-
ških letih imela malo rada. 
Kar se oseb tiče, so nekatera 
gesla stvarna ali idejna, veli-

ko pa je tudi osebnih. Tu je 
kup mojih sorodnikov, pa 
tudi Mao in Che se pojavita.

Se ti zdi, da človek enkrat pri-
de v leta, ko začne bolj inten-
zivno pogledovati nazaj, kaj 
je doslej naredil in kam gre, 
pa ne le sam osebno, ampak 
tudi okolica, svet? Prideš do 
točke, ko greš bolj vase ...

Na vsak način. Veliko se 
vračam k spominom iz mla-
dosti, še posebno otroštva. 
Pravijo, da se tisto, kar do-
življaš kot otrok, močno vti-
skuje vate, naj bodo to ljud-
je, ki te obkrožajo, ali pa 
svet, v katerem se giblješ. 
Spoznavam, kako so bile ne-
katere stvari pomembne za 

kasnejše življenje. Če za-
vestno brskaš po tem, še bolj 
vidiš, da je to res ...

Morda te knjige niti ni-
sem pisal za Žirovce, ki ima-
jo bogve kakšen odnos do 
mojega dela, pisal sem bolj 
zaradi tistih ljudi, iz katerih 
sem izšel, ki so mi nekaj po-
menili in se jim na ta način 
skušam oddolžiti.

Kdo ti bo pa »tam zgoraj« di-
stribuiral knjigo?

S tem, kaj je onkraj, tudi 
sam veliko koketiram. Sicer 
ne verujem v to, da greš po-
tem v nebesa, nisem pa te 
vrste ateist, ki bi rekel, da 
onstran ni nič. Upam, da je 
še kaj po smrti. Ne zapišem 
kar tako komu, ki je že pokoj-
ni, da bova mogoče kakšno 
rekla, ko se spet vidiva.

Vrniva se na zemljo. Kako 
gledaš na zdajšnji svet, na 
mlade, na njihovo priho-
dnost?

Današnja mladina je pov-
sem druge sorte. Ko smo mi 
prišli iz ljubljanskih šol, nam 
je bilo privzgojeno, da nas je 
družba šolala, zdaj ji mora-

mo pa mi nekaj dati od sebe 
nazaj. To je bil tudi eden mo-
tivov za Žirovski občasnik. 
Ustvarjali smo ga poleg na-
ših siceršnjih služb. Današ-
nji mladi bolj gledajo na to, 
kako bodo žurirali, potovali, 
uveljavlja pa se vsak sam, ka-
kor se ve in zna. Pozabili so 
na skupnost. Mogoče prema-
lo poznam njihov svet, am-
pak so pa zelo drugačni. Kot 
skupnost v Žireh še najbolj 
funkcionirajo gasilci in ljud-
je, ki so aktivni v fari.

Sin Jakob zaključuje osnov-
no šolo, pa ni ravno tvoje 
baže. Kot da se zaveda, da je 
njegov oče v Žireh že opravil 
vse, kar je humanističnega. 

Zdi se bližji sodobnemu ide-
alu človeka.

Jakob je povsem druge 
sorte Naglič, kot sem jaz. 
Predvsem je pragmatik in 
zelo nadarjen za tehniko. 
Sam imam bogato knjižni-
co, že od malega sem zbi-
ral knjige, mama je kupila 
zbirki Sto romanov in Naša 
beseda, sam sem vedno iz 
Ljubljane prihajal s kupom 
knjig. In včasih pomislim, le 
kdo bo vse to »poverbal«.

Če gledaš naprej, kam se 
vidi iz žirovske Žirovnice, 
tvoje »baze« zadnjega četrt 
stoletja?

Ni treba, da si v New Yorku 
ali Ljubljani, da bi videl, kam 
gre svet. Problemi, s katerimi 
se ubada civilizacija, so tako 
močni, da te doletijo povsod. 
Kdor je malo bolj pri zavesti, 
ve, da v Ukrajini ne gre zgolj 
za lokalni spopad. Tudi Ame-
rika že priznava, da gre za voj-
no med Rusijo in Ameriko na 
ukrajinskem poligonu. Voj-
no poganja orožarska indu-
strija. Ekološke spremembe 
so zdaj kar nekoliko v ozadju.

Večkrat se sprašujem, v 
kakšnem svetu bo živel Ja-
kob in njegova ter naslednje 
generacije. Sam sem »gor 
rasel« v generaciji, ki ni do-
živela vojne, pa tudi sloven-
ska ni bila taka, kot sta bili 
prva in druga ali pa vojna v 
Bosni. Mislim, da smo kar 
dobro živeli, kar poreče-
jo prenekateri iz moje ge-
neracije. Nismo jedli toliko 
mesa, nismo imeli avtomo-
bilov in televizije, a smo po-
čeli marsikaj drugega.

Bo današnji mladini še 
dano, da bi se dobro imela na 
tem svetu, kot smo se ime-
li mi? Res sem morda mar-
sikaj zamudil na različnih 
nivojih, od seksualnega do 
premoženjskega, pa mi za to 
ni nič žal. Lahko bi imel ve-
liko žensk, lahko bi imel ne 
vem kakšne avte, a se mi, ko 
pogledam nazaj, vse to zdi 
vedno manj pomembno.

Zdiš se mi spravljen sam s 
seboj?

Ja. In prideš do tega, kar je 
stara mat' d'jala: »Sam', da 
bi bl zdrav in da ne bi bl voj-
ne.« Saj sem razumel vsako 
besedo posebej, a včasih ni-
sem razumel smisla njenih 
besed. Danes ga.

Pogled iz Žirovnice torej 
seže najprej do izida Miha-
tovega besednjaka in nato do 
naslednjih pesmi ...

Besednjak izide v drugi 
polovici januarja. Moram 
reči, da me je knjiga v zad-
njih dveh letih precej okupi-
rala. Gesel imam še mnogo 
več in sem ne nazadnje de-
lal izbor. Lahko bi oba bese-
dnjaka še nadaljeval, a mi to 
ni več izziv. Imaš prav, bolj 
me mikajo pesmi. Zdaj, ko 
sem v publicističnem in no-
vinarskem žanru naredil že 
skoraj vse, je čas za pesmi.

Njegovo tuzemsko kraljestvo je bogata domača knjižnica. / Foto: Tina Dokl

»Res sem morda marsikaj zamudil na različnih 
nivojih, od seksualnega do premoženjskega, pa mi za 
to ni nič žal. Lahko bi imel veliko žensk, lahko bi imel 
ne vem kakšne avte, a se mi, ko pogledam nazaj, vse to 
zdi vedno manj pomembno.«
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Na delo v Radovljico se vo-
zite iz Ljubljane. Koliko ste, 
preden ste septembra prev-
zeli vodenje te dokaj velike 
ustanove, poznali radovlji-
ško knjižnico in kaj je bil tisti 
vzgib, zaradi katerega ste se 
odločili, da se podate v kan-
didaturo za direktorja?

Ker sem pred tem vodil 
knjižnico v Logatcu, sem ra-
dovljiško poznal predvsem 
iz pripovedovanja prejšnje 
direktorice Božene Kolman 
Finžgar na srečanjih direk-
torjev slovenskih knjižnic. 
Vedno jo je opisovala kot 
nadpovprečno, kot knjižni-
co, ki je presegala, in to v 
vseh merilih knjižnične de-
javnosti. Vtis je seveda nare-
dila še nova, sodobna stav-
ba knjižnice v Radovljici, pa 
tudi element bralne kultu-
re, ki je za knjižnico zelo po-
memben. Predstavljal sem 
si jo kot center sodobnega 
pristopa in razvoja.

Je bil – sploh glede na to, da 
imate z vodenjem knjižnic 
veliko izkušenj – ta ugled tis-
ti, zaradi česar ste se odloči-
li, da bi se karierno preizku-
sili tudi v Radovljici?

Vsekakor je bila zame 
možnost, da vodim razvoj 
knjižnične dejavnosti na po-
dročju, kjer je videti, da jo lo-
kalne skupnosti zelo podpi-
rajo in v njej vidijo vrednost, 
precej atraktivna. Božena 
Kolman Finžgar mi je takrat 
tudi povedala, da niti ne ve, 
ali se bo kdo prijavil na raz-
pis za delovno mesto, ki se 
bo izpraznilo po njeni upo-
kojitvi. Sam pa sem čutil, da 
imam dovolj energije in vo-
lje, da se lotim dela v večji, 
morda lahko rečem tudi bolj 
zahtevni knjižnici – takšni, 
ki kliče po kakovosti.

S tem povezano je tudi dej-
stvo, da sem študiral vode-
nje neprofitnih organizacij, 
zato sem se čutil pripravlje-
nega na izziv na področju vo-
denja večjih in zahtevnejših 
sistemov, kakršna Knjižni-
ca Antona Tomaža Linhar-
ta Radovljica s svojimi dese-
timi enotami v radovljiški, 
blejski, gorjanski in bohinj-
ski občini zagotovo je.

Dodaten izziv zagoto-
vo predstavlja dejstvo, da je 
knjižnica po eni strani zelo 
sodobna, sploh radovljiška, 
pa nedavno odprta blejska 

enota, po drugi strani pa so 
njen sestavni del tudi zelo 
majhne knjižnice na pode-
želju, kot na primer knjižni-
ce Brezje, Stara Fužina ali 
Srednja vas … Držati v rav-
novesju tako kompleksen 
sistem in kot knjižničar po-
segati vanj v tako med seboj 
različnih si okoljih je zago-
tovo zanimiva naloga. Gle-
de na to, da sem dolgo ži-
vel in delal v tujini, v Italiji 
in ZDA, pa me zanima tudi 
element tujcev oziroma vlo-
ga knjižnice v okoljih z moč-
nim vplivom turizma.

Pa še nekaj bi rad pouda-
ril: res se zdaj v Radovlji-
co vozim od drugod, am-
pak Gorenjska me je vedno 
navduševala, predvsem za-
radi hribov, ker sem navdu-
šen planinec. Eden od vzgi-
bov, da sem se sploh odločil 
za kandidaturo, je tudi ta, da 
sem kot otrok veliko priha-
jal k starejšima zakoncema, 
družinskima prijateljema v 
Hlebce. Svojih otrok nista 
imela, zato sem zatočišče pri 
teh izjemno srčnih ljudeh 
pogosto našel prav jaz. Nju-
na prijaznost in velikoduš-
nost, ki sta jo živela, je name 
naredila zelo velik vtis, zara-
di njiju je Gorenjska zame 
vedno ostala topla, prijazna 
dežela, kamor se vse življe-
nje rad vračam.

Kaj je torej za vas moder-
na, sodobna knjižnica? Ver-
jetno si pod tem pojmom 
predstavljamo različne vlo-
ge, če govorimo o knjižni-
cah v Radovljici, Srednji vasi 
v Bohinju ali morda na Du-
naju …

Enoznačnega odgovora 
na to vprašanje zagotovo ni, 
a prav v napetosti med vsemi 
temi različnimi realnostmi 
je izziv.

Pa vseeno, če pogledamo 
v preteklost in se vprašamo, 
kaj so bile knjižnice nekoč, 
vidimo, da se osnovno pos-
lanstvo pravzaprav ni spre-
menilo.

Kaj je bila knjižnica pred 
stoletji? Središče učenosti, 
center znanja, ki se je nato 
širilo naprej. Najprej s pre-
pisovanjem knjig in nato na 
različne druge načine. Da-
nes gre za isto stvar: smo pol-
ni znanja. Koliko zgodb je 
samo v leposlovnih knjigah! 
Koliko strokovnega znanja 
je v publikacijah, ki jih hra-
nimo, pa v bazah podatkov, 

v katerih lahko dobimo vero-
dostojne informacije z zelo 
širokega spektra področij in 
za katere menim, da jih splo-
šna javnost odločno presla-
bo pozna  ... To je vedenje, 
poznavanje, ki ne sme ostati 
samo zapisano, ampak je tu 
zato, da se deli z drugimi in 
odpira nova obzorja. Kako, 
na kakšen način ga posredu-
jemo naprej med ljudi, pa je 
delo knjižnic, ki se s časom 
in krajem seveda spreminja.

Kakšna naj bi bila torej so-
dobna knjižnica? Zagoto-
vo mora imeti gradivo, lite-
raturo, odgovarjati mora na 
potrebe človeka iz lokalne-
ga okolja, s tem, da ima po-
seben, prilagojen pristop do 
različnih kategorij prebival-
cev.

Današnji čas od knjižni-
čarjev zahteva, da smo tudi 
s programi in aktivnostmi 
aktualni, le na ta način lah-
ko nagovorimo posamezni-
ke in določene skupine ljudi, 
kot so na primer starejši, ot-
roci, mladina … Področja, v 
katera bi knjižnica lahko po-
segala, se tako rekoč vsako-
dnevno odpirajo.

Pri tem je seveda še kako 
pomembno, da imamo lju-
di, zaposlene in sodelavce, 
ki so sposobni odgovarjati 
na potrebe okolja, v katerem 
knjižnica deluje.

Jaz pa sem človek izzivov, 
vedno hočem nekaj več, če le 
dobim priložnost.

V Radovljico ste začeli priha-
jati že poleti?

Tako je. Takoj ko sem bil 
izbran, me je začela zdaj že 

nekdanja direktorica na zelo 
precizen in sistematičen na-
čin uvajati v delo.

Se je, ko ste jeseni začel re-
alnost skladala s pričakova-
nim? Vas je kaj presenetilo?

Pričakoval sem, da se pe-
strost same ustanove kaže 
tudi v pestrosti kolektiva, a 
vso resnično pestrost sem 
doživel šele, ko sem de-
jansko začel delati tukaj. To 
je bila neka točka preseneče-
nja, čeprav v resnici tudi ne 
nepričakovana.

Na neki način me je pre-
senetil tudi pozitiven od-
nos lokalnih skupnosti do 
knjižnice, vrednotenje knji-
žnic v očeh vseh štirih ob-
čin. Pred radovljiško sem vo-
dil že dve knjižnici in na sre-
čanjih direktorjev sem po-
gosto, predvsem s strani ko-
legov s štajerskega in prek-

murskega konca, slišal ve-
liko kritik na račun odno-
sa občin, ki da knjižnice po-
gosto vidijo zgolj kot »stro-
šek«, ne kot priložnost. Tu 
je drugače, knjižnici obči-
ne dajejo velik pomen, kar 
zame predstavlja veliko do-
datno spodbudo pri delu. In 

tudi zavezanost, knjižnica 
je vendarle javna služba, tu 
smo zaradi občanov, občina 
pa je tista, ki nam daje okvir 
za delo, pri katerem pa smo 
seveda knjižničarji strokov-
no kompetentni. Medseboj-
no razumevanje je odlično.

Ni pa to glavna stvar, s kate-
ro bi se morali kot direktor 
ukvarjati?

Ne, k sreči ne. Moj bistve-
ni fokus so kadri; zaposleni 
posegajo v vse celice delova-
nja knjižnice, v njeno dro-
bovje. Delati morajo kom-
petentno in odgovorno, se 
zavzemati za stvari, ki so za 
knjižnico pomembne, na 
meni pa je, da jim dajem 
usmeritev ter zagotavljam 
spodbudo in podporo. To je 
zagotovo moja prva priorite-
ta. Da bodo uspešno delali v 
dobro uporabnikov, morajo 

imeti zaposleni vizijo, ki jim 
je razumljiva, in organizaci-
jo dela, ki to vizijo podpira.

Konkretno pa smo se takoj 
jeseni skupaj s kolektivom 
lotili refleksije področij de-
lovanja knjižnice. Pogovar-
jamo se o tem, kaj in kako 
delamo ter kakšne rezultate 

ta način dela prinaša. Anali-
za našega delovanja nas us-
merja v to, kar bomo delali 
na dolgi rok.

Sam se konkretno v teh 
prvih mesecih intenzivno 
ukvarjam s sistemizacijo de-
lovnih mest. Rad bi sistem 
uredil tako, da bi bila pod-
ročja dela, pristojnosti in 
povezave natančneje opre-
deljene, skupaj z odgovor-
nostjo, ki jo posamezno de-
lovno mesto prinaša. Pred-
vsem pa želim, da vsak za-
posleni dobi primerno de-
lovno mesto v kolektivu.

Na takšen način lahko 
postavimo dobre temelje za 
nadaljnji razvoj.

Kakšna je vaša vizija knjižni-
ce čez pet let, ko se vam izte-
če mandat?

Pravzaprav še ni povsem 
izoblikovana. Zavezan sem 
strategiji razvoja, ki je bila 
postavljena že pred mo-
jim prihodom, ter letnim 
programom dela v naveza-
vi z občinami. A kot sem že 
omenil: prvi korak je vred-
notenje tega, kar že delamo. 
Trenutno smo v tej fazi. Le 
z analizo stanja lahko odgo-
vorimo na potrebe skupnos-
ti in uporabnikov.

Načeloma pa bo šel razvoj 
zagotovo v smeri večjega po-
vezovanja in še bolj kvalite-
tnega sodelovanja z drugi-
mi institucijami, ki delajo 
na področju skrbi za dobro-
bit ljudi.

Poudaril bi še kvalitetno 
delo z mladimi, predvsem 
bi radi več ponudili nadar-
jenim in vedoželjnim mla-
dim, ki v šoli nimajo dovolj 
možnosti za razvoj na po-
dročju branja, pisanja, mor-
da argumentiranega debati-
ranja … Knjižnica je namreč 
lahko tudi prostor za razvija-
nje talentov.

Veliko in odprto je podro-
čje domoznanstva, to je razi-
skovanje lokalne kulture.

Posodobiti želimo tudi 
ponudbo vsebin za odrasle v 
smislu aktualnih tematskih 
sklopov. Mnogo je področij, 
ki so relativno nova in zelo 
zanimiva, pa starejša po-
pulacija še ni imela prilož-
nosti veliko izvedeti o njih. 
Knjižnica mora biti tudi toč-
ka razmišljanja o družbi na-
sploh: o ekonomiji, ekologi-
ji, filozofiji … Znanja je veli-
ko, mi pa moramo najti pot, 
kako ga približati ljudem.

Marjana Ahačič

Marko Zupanc, direktor Knjižnice Antona Tomaža Linharta Radovljica / Foto: Tina Dokl

Septembra je vodenje Knjižnice Antona Tomaža Linharta Radovljica po upokojitvi dolgoletne direktorice Božene Kolman Finžgar prevzel mag. Marko 
Zupanc. Živi v Ljubljani, pred prihodom v Radovljico je kot direktor vodil knjižnici v Ribnici in Logatcu. Kot pravi, je izziv našel v vodenju velike in kompleksne 
ustanove, pod okrilje katere sodita tako novi sodobni knjižnici na Bledu in v Radovljici kot tudi številne manjše enote na podeželju.

Kaj je bila knjižnica pred stoletji? Središče učenosti, 
center znanja, ki se je nato širilo naprej. Danes gre za 
isto stvar: smo polni znanja. Koliko zgodb je samo v 
leposlovnih knjigah! Koliko strokovnega znanja je v 
publikacijah, ki jih hranimo, pa v bazah podatkov, kjer 
lahko dobimo verodostojne informacije z zelo širokega 
spektra področij  ... To je vedenje, poznavanje, ki ne 
sme ostati samo zapisano, ampak je tu zato, da se deli 
z drugimi in odpira nova obzorja.

Znanja je veliko, mi pa moramo 
najti pot, kako ga približati ljudem
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Jaz, midva in mi

   petek, 30. decembra 2022

Lea Kovač, skrbnica pod-
ročja izvajanja Zakona o za-
poslitveni rehabilitaciji in 
zaposlovanju invalidov v 
Centralni službi Zavoda RS 
za zaposlovanje, je na sple-
tnem dogodku Poti zapo-
slovanja invalidov in dobre 
prakse delodajalcev, pouda-
rila, da je skupni imenova-
lec vseh aktivnosti, ki jih iz-
vajajo v okviru rehabilitacij-
skega svetovanja, pomaga-
ti osebi, ji stati ob strani, da 
lahko ugotovi, kaj zna, kaj 
zmore in kaj hoče, ji omo-
gočiti, da se lahko na raz-
lične načine preskusi v raz-
ličnih delovnih okoljih, da 
spozna različne delodaja-
lec in da delodajalci spoz-
najo tudi njo. »Ta podpora 
pri iskanju možnosti razvo-
ja poklicne kariere in pod-
pore pri razvoju tako ogro-
mnega potenciala, kot ga 
imajo tudi naši brezposelni 
ali nekoč brezposelni invali-
di, je tisti del, ki nam je veli-
ka inspiracija in motivacija, 
da se pri tem delu lahko po-
vezujemo tudi z drugimi,« 
je dejala.

Primer dobre prakse
Rehabilitacijsko svetova-

nje in delo rehabilitacijske-
ga svetovalca je podrobneje 
predstavila Saša Cizelj, re-
habilitacijska svetovalka z 
ljubljanske območne služ-
be Zavoda RS za zaposlo-
vanje. To obsega podporo 
brezposelnim invalidom, 
in sicer informiranje in sve-
tovanje o pravicah, ugotav-

ljanje in analiziranje poseb-
nih potreb pri zaposlova-
nju, analizo zmožnosti in 
sposobnosti osebe za vklju-
čitev v usposabljanje in za-
poslitev, ugotavljanje potre-
be po poglobljenih oblikah 
obravnave v okviru zaposlit-
vene rehabilitacije, kot tudi 
izvajanje postopkov za ugo-
tavljanje invalidnosti in/ali 
pravice do zaposlitvene re-
habilitacije in izdelave oce-
ne zaposlitvenih možnosti 
invalida. Poudarila je dobro 

sodelovanje z delodajal-
ci in poznavanje lokalne-
ga okolja in predstavila tudi 
primer dobre prakse. »Ob 
zaznanem večjem številu 
oseb na območju Kočevja in 
Ribnice, ki se zaradi svojih 
zdravstvenih težav in oseb-
nostih lastnosti v lokalnem 
okolju niso uspele zaposli-
ti, saj niso zmogle dosegati 
normativov, ki jih zahtevajo 

delodajalci, smo se povezali 
z zaposlitvenim centrom, ki 
nam je bil pripravljen pris-
luhniti in je odprl svojo eno-
to še v Kočevju. Zaradi spe-
cifik in zaprtosti lokalnega 
okolja smo imeli na začetku 
nekaj težav, po predstavitvi 
namena prihoda novega 
delodajalca in sodelovanja 
tamkajšnjega Centra za so-
cialno delo smo delodajalca 
povezali s kočevskim podje-
tniškim inkubatorjem. No-
vemu delodajalcu je ta celo 

ponudil nove prostore. V 
letošnjem letu so se osebe, 
ki so večinoma brezposel-
ne že zelo dolgo, pri novem 
delodajalcu začele usposa-
bljati. Razlika v njihovem 
razpoloženju in delovanju 
je očitna. Marsikdo od njih 
pred začetkom usposablja-
nja sploh ni verjel, da se bo 
kdaj zaposlil,« je predstavi-
la Saša Cizelj. Gre za zapo-
slitveni center Zarja 2. Kot 
navajajo, je njihovo pos-
lanstvo usposabljanje in za-
poslovanje invalidov in tež-
je zaposljivih oseb v redno 
delovno razmerje. Trudi-
jo se ustvarjati boljše mož-
nosti za nova delovna mes-
ta, preprečevati diskrimi-
nacijo invalidov v družbi in 
odpravljati stereotipe v zve-
zi z invalidnostjo na odpr-
tem trgu dela. Specializi-
rani so na področju ureja-
nja okolice in vzdrževanja 
zelenih površin, podjetjem 
pa ponujajo tudi možnost 
sodelovanja v smislu raz-
ličnih kooperantskih del. 
Saša Cizelj kot rehabilita-
cijska svetovalka z dolgole-
tnimi izkušnjami zatrjuje, 
da je sodelovanje različnih 
institucij, tako v svetoval-
nem procesu kot v procesu 

zaposlitvene rehabilitacije, 
zelo pomembno, saj lahko 
s skupnimi močni posame-
znika veliko lažje pripelje-
jo do želenega rezultata in 
mu pomagajo pri reševanju 
stiske.

Spodbujanje raznolikosti 
na delovnem mestu

Letošnji mednarodni dan 
invalidov je poudarjal vlogo 
inovacij pri spodbujanju do-
stopnega in pravičnega sve-
ta, kamor sodijo tudi prime-
ri dobrih praks zaposlovanja 
invalidov, kjer organizaci-
je gradijo vključujočo kultu-
ro in spodbujajo raznolikost 
na delovnem mestu. Pred-
stavniki delodajalcev in za-
poslenih so predstavili po-
tek zaposlitvene rehabilita-
cije skozi svoje izkušnje in 
dobre prakse zaposlovanja 
invalidov. Z zgodbami o po-
gumu in vztrajnosti so nav-
dihnili zbrane na dogodku. 
Zelo pomembno vlogo ima 
podporno okolje, tako soci-
alno kot strokovno in delov-
no, ki pomembno prispeva k 
motivaciji posameznika, da 
se lahko enakovredno vklju-
či v delovno okolje in izrazi 
svoje potenciale. 

(Se nadaljuje)

Maja Bertoncelj

Potica

Gotovo ste mnogi med 
vami pekli potico. Mode-
le za peko potice srečamo v 
številnih starih hišah, ki so 
preurejene v muzeje. Vča-
sih so jo pekli res le ob ve-
likih praznikih, ker sestavin 
zanjo ni bilo ali so bile drage. 
Danes jo lahko pečemo vsak 
dan, le časa nimamo. Peka 
potice nam kljub sodobnim 
kuhinjam in pripomočkom 
še vedno vzame veliko časa. 
Morda imate tudi vi zelo sta-
re modele za peko potice, 
mogoče ste jih podedovali 
od kakšne stare mame. Tudi 
če kupite nov lončen model, 
je popolnoma enak kot tisti, 

Mojca Logar

raznolikost  
in vključevanje

ki ima morda sto ali več let. 
Druga naprava, ki jo potre-
bujemo za peko potice in 
ima prav tako lahko častitlji-
vo starost, je naprava za mle-
tje orehov. Tudi ta gre lah-
ko iz roda v rod, in če kupi-
te novo, je popolnoma ena-
ka stari. Nova je bele barve, 
stara je medeninasto zelena 
z lesenim ročajem. Orehe je 
treba zmleti prav na takšni 
napravi, če jih zmeljemo v 
multipraktiku, so predebe-
li in zbiti. Z lahkoto bi lah-
ko našteli več kot petdeset 
različnih nadevov potic, če 
bi upoštevali variante posa-
mezne vrste, pa bi jih naš-
teli več kot sto. Še vedno je 
najbolj priljubljena orehova 
in tako sem delala tudi jaz. 
V Ljubljani sem v neki iz-
ložbi videla majhne potičke 
z naslovom lePotica. Kako 
lepe in prikupne majhne 
potičke. Takoj sem skleni-
la, da bom poskusila tudi jaz 

narediti tako lepotico. Gle-
dam jo v izložbi, fotografi-
ram in si mislim, bom po-
skusila, gotovo mi bo uspe-
lo. Cel dan sem imela čas le 
za peko potice. Vsaka gospo-
dinja, ki peče potice že nekaj 
let, ve, da pripraviti potico ni 
nikakršna umetnost. Dob-
ra bo prav gotovo vsaka. Ali 

bo lepa, taka, kot sem si za-
mislila, to pa je drugo vpra-
šanje. Glavna dilema je, 
kako debelo zvaljamo testo. 
Če zvaljam testo na debelo, 
mora biti nadev namazan na 
debelo. Če zvaljam na tanko, 
bo nadev namazan na tanko. 
To vse lahko reguliramo, ne 
morem pa regulirati, koliko 
bo testo vzhajalo. Včasih bolj 
vzhaja, včasih manj. Zdi se 
mi, da je to odvisno od kva-
sa, temperature v prostoru, 
moke ali kaj jaz vem še česa. 
Vsekakor ni vedno enako, 
pa če se še bolj trudim zva-
ljati testo vedno enako. Tako 
sem tudi jaz en del testa na-
menila peki lepotičke. Čisto 
na tanko sem zvaljala in na-
mazala prav tako. Razvaljala 
sem v obliki pravokotnika v 
približni velikosti kuhinjske 
krpe. Odrezala sem na eni 
tretjini in naložila v silikon-
ske modele v obliki potičke. 
Tako povita potica ni preveč 
vzhajala, kar mi je bilo všeč. 
Ko sem jo dala v pečico, je 
še precej vzhajala, kar mi ni 
bilo všeč. Ko je bila pečena, 
sem jo pustila, da se je ohla-
dila v modelčkih. In ko sem 
jo prerezala, je bilo razoča-
ranje precejšnje. To ni bil 
niti približek tistega iz izlož-
be. Namesto ljubke, tanko in 
enakomerno namazane le-
potičke je nastal en čisto na-
vaden buhtelj. Še dobro, da 
je bila ostala potica običajnih 
oblik in velikosti.

profesorica geografije 
in zgodovine

zakonski in  
družinski terapevt

Skolioza
Janez Logar

Skolioza je hudo zoprna 
zadeva. Nekateri pravijo, da 
je prirojena, včasih je posle-
dica čudnih poškodb, pogos-
to pa strokovnjaki ne pozna-
jo vzroka. Najbolj prepros-
to večini skolioz lahko damo 
oznako »ukrivljena hrbteni-
ca«. Večinoma jo odkrijejo 
že v zgodnjem otroštvu. Ve-
čina s to težavo ne poroča o 
akutnih bolečinah, pri ne-
katerih pa postanejo boleči-
ne neznosne. Ljudje posta-
nejo obupani, kajti že samo 
misel, da bodo morali s temi 
bolečinami živeti do kon-
ca življenja, je grozna. Sko-
lioza vpliva na spremembo 
hoje, zmanjša prožnost hrb-
tenice, pojavijo se težave z 

dihanjem in srčno-žilnim 
sistemom. Vse to pa vodi v 
bolečine in seveda v zmanj-
šanje samopodobe.

Vendar pa klinična soma-
tika (Thomas Hanna), še po-
sebej pa metoda  AEQ  (Aleš 
Ernst), ponujata rešitev za 
skoliozo. Pomembno je po-
udariti, da moramo najprej 
opraviti vse preglede, ki nam 
jih nudi zdravstvo, nato pa 
sebe lahko raziskujemo nap-
rej z novimi spoznanji, ki so 
na trgu. Poglejmo, kaj lah-
ko človek z znanjem meto-
de AEQ stori zase in za svo-
jo skoliozo.

Problem ni samo v 
ukrivljeni hrbtenici, temveč 
predvsem v zategnjenosti, 
zakrčenosti mišic, ki vlečejo 
hrbtenico v eno stran. Doda-
tni problem (na začetku celo 
največji) je, da se človek ne 
zaveda povečanega tonusa 
teh mišic. Preprosto ne čuti, 
da so njegove mišice zateg-
njene precej preveč in pred-
vsem precej preveč časa. Da 
so se mišice zategnile, seve-
da obstaja nek razlog – pripo-
ročam v branje knjigo Johna 
E. Sarna Ozdravimo boleči-
ne telesa. Torej prvi korak je 
ozaveščanje, da ima človek 
s skoliozo težavo s poveča-
nim tonusom (povečano na-
petostjo) mišic po eni strani 
trupa. Drugo: kot so se miši-
ce postopoma, v času, zate-
govale, jih je možno le posto-
poma, počasi, tudi sproščati. 

Ne raztezati, temveč spro-
ščati. Zakaj so mišice pre-
več in predolgo zategnjene? 
Zato, ker je to njihov odgo-
vor na potlačene čustvene 
vsebine v človeku. In ravno 
zato je proces odprave skoli-
oze proces, ki vzame veliko 
časa, postopnost, vztrajnost 
in nujno spoznavanje same-
ga sebe od znotraj. Tega ne 
more storiti nihče namesto 

nas. Ta proces je v celoti od-
visen od zviševanja čustvene 
zrelosti posameznika, ki trpi 
za skoliozo. Kako to stori-
mo? Z zavedanjem lastnega 
telesa, s posebnimi vajami, 
ki nam omogočajo zavestno 
opazovanje, čutenje zateg-
njenih mišic. Z vajami AEQ 
začnemo spoznavati zamr-
znjene, toge, preveč napete 
mišice. Z rednim delanjem 
teh vaj se bodo mišice zače-
le počasi sproščati, ukrivlje-
nost hrbtenice pa se bo zače-
la zmanjševati. Hitrost spre-
membe je močno povezana 
z našo voljo, natančnostjo, 
vztrajnostjo, predvsem pa s 
čustvenim zorenjem, kajti 
ob počasni izvedbi vaj bodo 
iz nas začela vreti potlačena, 
v mišice ujeta čustva. Opi-
sanega postopka ne more-
mo, niti ne smemo izvajati 
sami. Treba je obiskati stro-
kovnjaka.

Skolioza drugače

Tudi jaz sem poskusila 
narediti tako lepotico.

Obstajajo primeri dobrih praks zaposlovanja invalidov, 
kjer organizacije gradijo vključujočo kulturo in 
spodbujajo raznolikost na delovnem mestu.

Zaposlovanje invalidov (3)



18

Razgledi

   petek, 30. decembra 2022

Martinež najde 
zaklad

Martinež je bil zelo znan 
kot dober vaški zidar. Še po-
sebno dober je bil za posta-
vitev krušnih peči. Poznali 
so ga daleč naokoli, saj so ga 
hvalile vse gospodinje, ki so 

pekle kruh in druge dobro-
te v pečeh, ki jih je on sezi-
dal. Nekoč ga je prišel pro-
sit neki bolj imeniten kmet 
iz Podgorja, da bi mu obno-
vil že precej dotrajano kruš-
no peč. Ker to delo traja pre-
cej časa, sta se domenila, da 
mojster to opravi kar med 
prvomajskimi prazniki. Pri 
njih bo ostal dva dni in bo to 
delo opravil. Pa še na šiht mu 
ne bo treba. Pred prazniki je 
vse potrebno orodje zložil v 
delovni nahrbtnik in zgodaj 
zjutraj prvega maja peš od-
šel proti Podgorju. Strokov-
no je pregledal staro peč in 
gospodarju predlagal, da bo 
peč porušil in jo nato zopet 
znova zložil skupaj. Previ-
dno je delal, da ne bi poško-
doval še lepih modnic stare 
peči. Sam je previdno razdi-
ral zgornji del peči, ko pa je 
začel rušiti temelj peči, je ne-
nadoma zagledal vzidan lon-
čen lonec, ki je bil še ojačan 
z opleteno žično mrežo. Na 
vrhu pa zavezan s posuše-
nim svinjskim mehurjem. 
Prevzel ga je čuden obču-
tek, saj je bil prepričan, da 
je v loncu nekaj zelo vred-
nega. Ni se mogel odločiti, 
ali naj pokliče gospodarja 
ali naj lonec kar skrije v svoj 
nahrbtnik. Ker je bila najd-
ba zelo mamljiva, se je odlo-
čil za drugo. Lonec je previ-
dno skril in si mislil, da bo 
to njegovo delo dobro popla-
čano, saj je bil lonec kar te-
žak, gotovo poln kakšnega 

žlahtnega denarja v kovan-
cih. Ta dan se je zidarju Mar-
tinežu zelo vlekel zaradi nje-
gove radovednosti, kaj je v 
tem piskru in kdo jih je skril 
v temelj peči. Zvečer je gos-
podarju natvezil, da je doma 
pozabil neko orodje in da 
mora domov ponj, da bo lah-
ko zgladil znotraj na novo 
obnovljeno peč. Vrnil se bo 
zgodaj zjutraj naslednjega 
dne. V resnici pa ga je le za-
nimalo, kaj je v najdenem 
loncu. Komaj je dočakal, da 
se je začelo zvečer temniti, 
da je lahko odšel proti domu. 
Še malico je odklonil, tako 
je bil neučakan. Takoj nad 
hišo je bil gozd, tam je odve-
zal svoj nahrbtnik in iz nje-
ga potegnil tisti črn pisker, 
poln cekinov. Toda kakšno 
razočaranje, v loncu so bile 
v šop povezane cerkvene po-
dobice različnih svetnikov 
in še dvoje debele, črne maš-
ne bukvice. Kaj sedaj, vse 
skupaj je zopet spravil na-
zaj v lonec, ki ga je nasled-
nji dan odnesel tja, kjer ga je 
dobil. Ko je začel delati, se je 
delal, kot da je pravkar zagle-
dal skrivnostni lonec. Sedaj 
pa je le poklical gospodarja, 
da sta skupaj odprla lonec in 
ocenila dragoceno najdbo. 
Martinež je bil zelo razoča-
ran, zadovoljen je bil le zato, 
da je izpadel kot pošten naj-
ditelj. Bil pa je še po mnogih 
letih malo razočaran, takrat, 
ko nam je to zgodbo sam pri-
povedoval.

 Ivan Nograšek

V srednjem veku so bili ko-
vači kot obrtniki premožnej-
ši od kmetov, pa tudi selili so 
se pogosteje. To v rodoslovju 
predstavlja včasih nepremo-
stljivo težavo. Če najdemo 
prednika s priimkom Kovač, 

ki se je nekam preselil, pa ni-
mamo podatka, od kod, je 
naše raziskovanje navadno 
končano. V takih primerih 
je bolje imeti prednika z red-
kim priimkom, saj ga lažje iš-
čemo po širši okolici.

Kovačič nima samo enega 
gnezda, ampak jih ima celo 

vrsto po vsej državi. Enako 
Kovač. Zato si vsi Kovači-
či niso v sorodu. So pa lah-
ko v sorodu Kovači in Kova-
čiči. Na svetu je največ Kova-
čičev ravno v Sloveniji. Svoje 
gnezdo pa imajo tudi na Slo-
vaškem: tam jih živi 394, na 
Češkem pa 94.

Na Hrvaškem živi 9700 
Kovačićev v približno 4100 
gospodinjstvih. Število os-
taja približno enako. Naj-
več jih živi v Zagrebu (1755) 
in Splitu (215). V dalmatin-
ski vasi Čelina pri Omišu 
imajo vsi prebivalci priimek 
Kovačić. Priimek najdemo 
tudi v Bosni in Hercegovini 
(1072), Srbiji (1417) in Črni 
gori (31).

Potomce Kovačičev najde-
mo po vsem svetu. Poglejmo 
samo, kje živijo Kovacici: 
ZDA (1440), Avstrija (616), 
Nemčija (452), Avstralija 
(401), Kanada (378), Franci-
ja (267), Švedska (161), Ar-
gentina (156), Italija (92), 
Čile (87) ...

Zgodovinar Milko Kos 
je najstarejšo omem-
bo priimka našel v urbar-
ju za Postojno. V Landolu 

je bil davčni obveznik leta 
1498 Andrej Kovačič, za-
pisan kot Anndre Khou-
atschitsch.

Pri Kovačiču je tudi hi-
šno ime. Na Gorenjskem 
ga najdemo na Slovenskem 
Javorniku (Jesenice) in v 

Rakovniku pri Medvodah, 
kjer je Kovačič kupil gostil-
no, v katero je rad zahajal 
in po njem je nastalo hišno 
ime. Imeni sta vpisani v re-
gistru nesnovne kulturne 
dediščine na portalu www. 
hisnaimena.si.

Sin Kovača – Kovačič, 2. del

Zanimiv vpis krsta Jerneja Kovačiča v Studoru v Bohinju iz leta 1887. Oče je očetovstvo 
priznal šele, ko ga je župnik soočil s pričami. Župnik pa je imena v krstni knjigi pisal 
v slovenščini, kar je bilo za tiste čase precej nenavadno. Pravzaprav gre za pogumno 
dejanje župnika, ki je v času prebujanja slovenske narodne zavesti latinščino nadomestil s 
slovenščino. Knjigo hrani Nadškofijski arhiv Ljubljana (K 1875–1902 Srednja vas, zv. 14,  
str. 64).

Poroka Uršule Kovačič in Jerneja Raka v Dobu pri Domžalah 
leta 1719. Opazimo žensko obliko priimka s posebno žensko 
končnico: KOVAZHIZIN. Dandanes priimki, žal, nimajo več 
ženske oblike Kovačičeva ali Kovačička, ampak samo moško 
Kovačič. Knjiga je iz Nadškofijskega arhiva Ljubljana (P 
1710–1761 Dob, zv. 3, str. 25).

Vaš razgled

K ogledu muzejske zbirke o športu v Selški dolini, ki so jo odprli v Športni dvorani Železniki, 
vabita tudi olimpijska kažipota pred dvorano. Na levem so lokacije zimskih in na desnem 
poletnih olimpijskih iger, tablice, obrobljene z zeleno, ki jih na fotografiji sicer ni videti, pa 
označujejo igre, na katerih je nastopilo osem »njihovih« olimpijcev. Na Selškem upajo, da 
bodo kmalu lahko dodali še kakšno z zeleno obrobljeno tablico. A. Š. / Foto: Gorazd Kavčič

Vsi mi smo najlepše darilo eden drugemu. Bistvo praznikov niso draga darila, ampak 
prijaznost, sočutje in ljubezen. Ne zapirajmo se drug pred drugim na način, kot je napisano 
na klopi: pazi, sveže barvano; temveč se usedimo, povabimo soseda, neznanca, prijatelja 
in poklepetajmo. Ne ozirajmo se na komentarje drugih, ampak bodimo iskreni, pa čeprav s 
črtami sveže barve na hrbtu. Nič slabega ni, če govorijo o tebi, to samo pomeni, da si živ. V 
novem letu bodimo čim bolj živahni in uživajmo v lepih stvareh. T. D. / Foto: Tina Dokl

Razgledi

Tino Mamić

Tunjiške zgodbe (18)

Gorenjski priimki
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Oven (21. 3.–21. 4.)
Če se počutite izključene, je zdaj čas, da se znebite tega nes-
rečnega občutka. Obiščite stare prijatelje in vklopite šarm 
in nostalgijo. Spoznavajte nove ljudi in jih osvojite. Sami 
odpravite svojo osamljenost, nihče drug namreč ne bo.

Bik (22. 4.–20. 5.)
Še vedno bo treba popaziti na svoje meje in na ljudi, ki 
vam ne smejo priti do živega. Če želite svoje cilje dose-
či, boste morali zaščititi svojo sredico. Prav tako je čas 
za čiščenje, kar pomeni, da ja pravi čas, da se odrečete 
neki razvadi.

Dvojčka (21. 5.–21. 6.)
Ne bo vam ravno najlažje. Zdelo se vam bo, da vas nekaj 
srbi in da se želite popraskati, toda če boste to storili, bos-
te s komolcem zadeli soseda, ki sedi zraven vas. Zdaj boste 
torej pokazali, iz kakšnega testa ste in kako prenašate blaž-
je neprijetnosti.

Rak (22. 6.–22. 7.)
Vaš občutek, da v življenjskem ciklu ostajate na enem mes-
tu, se vleče že nekaj časa. Ampak da vam bo lažje: tudi tega 
bo enkrat konec – in to kmalu. Nekatere stvari, ki ste jih 
premlevali v nedogled, se bodo nenadoma razjasnile.

Lev (23. 7.–23. 8.)
Čas bo, da premislite o ljudeh okoli sebe in o njihovi vred-
nosti. Koliko vam pomenijo in navsezadnje – koliko vi po-
menite njim. Kaj lahko naredite zanje in kaj vam oni vrnejo. 
Konec leta vas bo močno presenetil.

Devica (24. 8.–23. 9.)
Zelo malo ljudi je tako natančnih kot ravno device. To vas 
zapelje tako daleč, da izpred oči izgubite tudi širšo perspek-
tivo in sliko in kmalu se zdi, da s svojo natančnostjo le nis-
te dosegli cilja, ki ste ga želeli. Zatorej le mirno in z razmi-
slekom.

Tehtnica (24. 9.–23. 10.)
Ni vam bilo ravno prijetno in lahko v zadnjem času, in če je 
tako, vam pripada delež lahkotnosti in veselja, ki si ga sedaj 
privoščite. Ni potrebe po nečem velikem, lahko je že to, da 
odidete iz službe eno uro prej in užijete sončni zahod.

Škorpijon (24. 10.–22. 11.)
Zdaj je pa že skrajni čas, da namenite več pozornosti svoje-
mu domu. Če se počutite zastale, preglejte svoj dom in ga 
spravite v red, saj zastala energija v vaši hiši povzroči tudi 
zastalo energijo na drugih področjih vašega življenja.

Strelec (23. 11.–21. 12.)
Ljudem le povejte, zakaj in koliko jih imate radi. Na ta način 
lahko izveste zelo veliko o sebi in svoji notranjosti. Ni se tre-
ba ustaviti samo pri besedah, tudi mala in seveda velika de-
janja zelo veliko štejejo. Presenečeni boste.

Kozorog (22. 12.–20. 1.)
Spopadali se boste s situacijami, ki ne bodo lahke in bodo 
od vas zahtevale precej energije, toda vaše zadovoljstvo z 
opravljeno nalogo bo na koncu ogromno. Ob vsem ne po-
zabite: izklopite avtopilota in delajte prisotno.

Vodnar (21. 1.–19. 2.)
Resnobnost je seveda potrebna, toda nikar ne ocenjuje 
vseh ljudi samo po njej. Življenje je lažje s smehom in vese-
ljem. S šalami lažje prebrodimo še tako težke situacije. Po-
sledično lahko nekaj svoje energije potrošite tudi za nepo-
membne stvari.

Ribi (20. 2.–20. 3.)
Kakorkoli se boste izogibali neki zadevi in na vrat na nos be-
žali pred njo – prej ali slej vas bo zadela naravnost tja, ka-
mor ni treba. In prej ali slej se boste morali soočiti z neprije-
tnostmi in enkrat za vselej opraviti z njimi.

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.                        

A

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

9 5 7 4
9 5 3

8 5
6 7 4
8 6 4 1

TEŽJI  
SUDOKU

486251973
723986415
591743268
364817592
915632784
278495631
142379856
657128349
839564127

A

4 7 2 9 5
2 8 1 3

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

7 9 3 1

LAŽJI  
SUDOKU 

REŠITEV

417236958
925841376
863795412
392467581
641358297
758912634
584129763
136574829
279683145

TA JE DOBRA

Rešitev:

Rešitev:

Gorenjec v čistilnici

Joža pride v kemično čistilnico, v katero je dal očistiti plašč. 
Ko vidi račun, se razjezi: »Kaj ste znoreli? Tako visok račun 
za en sam plašč!?«
»Gospod, a se ne spomnite, da ste v vsakem žepu imeli 
po dve srajci, tri pare nogavic in pulover?«

Mali medvedek

Mali medvedek vpraša mamico: »Mamica, ali sem jaz 
medvedek?«
»Seveda si medvedek,« odvrne mamica medvedka.
»A sem res čisto, čisto pravi medvedek?« ne odneha sinko.
»Ja, seveda si medvedek. Zakaj pa ne bi bil?«
»Zato, ker me zebe kot psa.«

Ni jih doma
France potrka pri sosedu Janku.
Iz hiše se oglasi: »Ni nas doma!«
»Kako vas ni doma, če so pa pred vrati vsi vaši čevlji?«
»Odšli smo bosi!«

Nujna operacija
V kliničnem centru kirurg stopi do primarija.
Kirurg: »Imam pacienta, ki ga moram nujno mimo vrste 
operirati.«
Primarij: »Kaj pa ima, da je tako nujno?«
Kirurg: »Ogromno denarja!«

V šoli
Učitelj: »Lukec, naštej mi tri živali iz Afrike!«
Lukec: »Lev in dva krokodila.«
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1€4 zimske 
gume *

Izbrati najboljšega ni več le za privilegirane, saj vam Hyundai omogoča, da z lahkoto izberete najboljšega – 
in to v različnih segmentih vozil. Morda novi IONIQ 5, ki se ponaša z naslovoma svetovni avto leta 2022, 
svetovni električni avto leta 2022 ter nagrado svetovni dizajn leta 2022 in nazivom električni avto leta po 
izboru PAL. Ste razmišljali o kakšnem manjšem, bolj mestnem modelu? Potem bo i20, kot zmagovalec testa 
'Najbolj prima mali avto' po izboru slovenskih novinarjev, ravno pravšnji za vas. Če pa prisegate na SUV 
modele – prav tiste, ki so jim v raziskavi Qudal Slovenci pripisali najvišjo raven kakovosti – so tu kot prava 
izbira še BAYON, KONA, TUCSON in SANTA FE.

Hyundai je na poti, da do leta 2045 postane podnebno nevtralno podjetje. 

Električna mobilnost je šele začetek.

Povprečna poraba goriva: 0,0 – 7,816 l/100 km, emisije CO2: 0,0 – 177,68 g/km. 
Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih 
oksidov. Slike so simbolne. Akcija velja do razprodaje zalog. Več informacij vezanih na akcijsko ponudbo je na voljo pri pooblaščenih prodajalcih vozil Hyundai. Pogoji garancije in podatki o specifični porabi goriva in emisijah 
CO2 so na voljo na www.hyundai.si. Kupci ste v raziskavi QUDAL (QUality meDAL) terenskim vozilom Hyundai podelili priznanje Najvišja raven kakovosti na slovenskem trgu. Vir: https://www.qudal.com/
SLOVENIA-653YP18. Najboljši mali avto v velikem primerjalnem testu Prima. Rezultati Prima testa: https://www.hyundai.si/novice/255/najboljsi_mali_avto_po_izboru_slovenskih_novinarjev/. IONIQ 5 je osvojil nagrado 
svetovni avto leta, nagrado za najboljšo obliko leta in nagrado svetovni električni avto leta. Vir: https://www.avto-fokus.si/Novice/Svetovni_avto_leta_2022_Najboljsi_na_svetu_je_/. IONIQ 5 je na izboru Poslovni avto leta 
prejel naziv električni avto leta 2022. Vir: https://www.hyundai.si/novice/263/ioniq_5_elektricni_avto_leta_2022/ .

Izberi 
najboljše!
IONIQ 5 svetovni avto leta
i20 zmagovalec velikega 
primerjalnega testa
SUV modeli najvišje ravni kakovosti 
po mnenju Slovencev

ta 

Izbrati najboljšega ni več le za privilegirane, saj vam Hyundai omogoča, da z lahkoto izberete najboljšega – 
in to v različnih segmentih vozil. Morda novi IONIQ 5, ki se ponaša z naslovoma svetovni avto leta 2022, 
svetovni električni avto leta 2022 ter nagrado svetovni dizajn leta 2022 in nazivom električni avto leta po 
izboru PAL. Ste razmišljali o kakšnem manjšem, bolj mestnem modelu? Potem bo i20, kot zmagovalec testa 
'Najbolj prima mali avto' po izboru slovenskih novinarjev, ravno pravšnji za vas. Če pa prisegate na SUV 
modele – prav tiste, ki so jim v raziskavi Qudal Slovenci pripisali najvišjo raven kakovosti – so tu kot prava 
izbira še BAYON, KONA, TUCSON in SANTA FE.

Hyundai je na poti, da do leta 2045 postane podnebno nevtralno podjetje. 

Električna mobilnost je šele začetek.

Povprečna poraba goriva: 0,0 – 7,816 l/100 km, emisije CO2: 0,0 – 177,68 g/km. 
Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih 
oksidov. Slike so simbolne. Akcija velja do razprodaje zalog. Več informacij vezanih na akcijsko ponudbo je na voljo pri pooblaščenih prodajalcih vozil Hyundai. Pogoji garancije in podatki o specifični porabi goriva in emisijah 
CO2 so na voljo na www.hyundai.si. Kupci ste v raziskavi QUDAL (QUality meDAL) terenskim vozilom Hyundai podelili priznanje Najvišja raven kakovosti na slovenskem trgu. Vir: https://www.qudal.com/
SLOVENIA-653YP18. Najboljši mali avto v velikem primerjalnem testu Prima. Rezultati Prima testa: https://www.hyundai.si/novice/255/najboljsi_mali_avto_po_izboru_slovenskih_novinarjev/. IONIQ 5 je osvojil nagrado 
svetovni avto leta, nagrado za najboljšo obliko leta in nagrado svetovni električni avto leta. Vir: https://www.avto-fokus.si/Novice/Svetovni_avto_leta_2022_Najboljsi_na_svetu_je_/. IONIQ 5 je na izboru Poslovni avto leta 
prejel naziv električni avto leta 2022. Vir: https://www.hyundai.si/novice/263/ioniq_5_elektricni_avto_leta_2022/ .

VABLJENI NA TESTNO VOŽNJO!

04 50 22 015, 041 630 754 

www.avto-lusina.si

1. nagrada: pokrivalo za sprednje steklo

2. nagrada: prva pomoč

3. nagrada: odmrzovalec stekla

Rešitve križanke (geslo, sestavljeno iz črk z oštevilčenih  

polj in vpisano v kupon iz križanke) pošljite do srede, 11. 

januarja 2023, na Gorenjski glas, Nazorjeva ulica 1, 4000 

Kranj. Rešitve lahko oddate tudi v nabiralnik Gorenjskega 

glasa pred poslovno stavbo na Nazorjevi ulici 1.
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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

Božično-novoletna prireditev

Spodnji Brnik – KUD Krvavec Spodnji Brnik vabi na Božično-
-novoletno prireditev, ki se bo danes, 30. decembra, ob 19. uri 
začela v gasilskem domu na Spodnjem Brniku.

IZLETI

Na Šmarjetno goro

Kranj – Društvo upokojencev Kranj vabi v četrtek, 5. januarja, 
na prvi tradicionalni pohod na Šmarjetno goro. Peš se boste z 
avtobusne postaje Kranj odpravili ob 9. uri. Prijave sprejemajo 
v društveni pisarni do srede, 4. januarja.

Srednja vas–Cerklje

Kranj – Društvo upokojencev Kranj vabi v četrtek, 12. januarja, 
na pohod Srednja vas–Cerklje. Odhod z rednim avtobusom 
bo z avtobusne postaje Kranj ob 8.25, vstopni postaji bosta 
tudi Lon in Boltez. V Srednji vasi pri Šenčurju boste začeli 
pohod po ravninski gozdni poti mimo Praprotne Police skozi 
Češnjevek, okoli ribnikov, mimo gradu Strmol do Dvorij, kjer 
si boste privoščili kavo ali malico v piceriji. V Kranj se boste 
vrnili z rednim avtobusom, ki pelje vsako uro 15 minut pred 
ali 15 minut čez uro. Predvidene je dve uri in pol lahke hoje. 
Plačila sprejemajo ob prijavi v društveni pisarni do ponedeljka, 
9. januarja.

Tradicionalno na Bevkov vrh

Sovodenj – V ponedeljek, 2. januarja, Planinsko društvo So-
vodenj vabi na tradicionalni novoletni rekreativni pohod na 
Bevkov vrh. Zbirno mesto bo ob 9. uri pred gasilskim domom 
na Sovodnju. Čez dan se na pohod lahko odpravite tudi sami, 
in sicer še s Podlanišča (Kladja), Jazen, Otaleža, Cerknega. Cilj 
je opuščena domačija pr' Slabet pod vrhom Bevkovega vrha, 
kjer se pohodniki lahko okrepčajo in dobijo spominski žig v 
pohodni kartonček.

OBVESTILA

Preselili pisarno društva

Šenčur – Društvo upokojencev Šenčur obvešča svoje člane, da 
so pisarno društva preselili v Medgeneracijski center (Blagne-
tova hiša), Pipanova cesta 2, Šenčur. Uradne ure so po usta-
ljenem urniku vsak torek od 17. do 18. ure.

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. 

KINO SPORED

CINEPLEXX, KRANJ

Sobota, 31. 12.

14.15 AVATAR: POT VODE
15.45 AVATAR: POT VODE, 3D
18.00 POROKA ZA UMRET
13.45, 16.00 LIL, LIL, KROKODIL, sinhro.
16.45 I WANNA DANCE WITH SOMEBODY
13.30, 17.30 OBUTI MAČEK: ZADNJA 
ŽELJA, sinhro.
15.30 OBUTI MAČEK: ZADNJA ŽELJA, 3D, 
sinhro.

14.45 KAPA
18.10 PR’ HOSTAR 2 ‰

KINO SORA, ŠKOFJA LOKA

Petek, 30. 12.

17.30  
LIL, LIL, KROKODIL, sinhro.
20.00 KORZET

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

GLEDALIŠKI SPORED

PREŠERNOVO GLEDALIŠČE KRANJ

Sobota, 31. decembra

19.00 Dario Fo: VSE ZASTONJ! VSE ZASTONJ! (v dvorani PGK)

GLEDALIŠČE TONETA ČUFARJA JESENICE

Sobota, 31. decembra

20.00 Tilen Artač, Aleksander Pozvek, Jure Mastnak, Klemen Bračko: VEČER IMITACIJ 
(silvestrska predstava)

ROZMAN BUS, T: 04 531 52 49, 041 855 630, 
www.rozmanbus.si

LETO 2023: AKCIJA BANJA VRUĆICA, DODATNI TERMIN: 
3.–10. 2., 4.–11. 2., 20.–27. 3., STRUNJAN: 25. 2.–2. 3., 
BERNARDIN: 12.–15. 3., MORJE – VEČ TERMINOV: DUGI 
OTOK, KORČULA, OREBIĆ.

ZAHVALJUJEMO SE VAM ZA IZKAZANO ZAUPANJE 
IN VAS VABIMO, DA POTUJEMO SKUPAJ TUDI V LETU 
2023. SREČNO!

Bi radi sami izdelali 
milo? Nič lažjega s 
pomočjo knjige, v 
kateri boste dobili 
napotke o izdelavi 
mil po hladnem 
postopku, z lugom 
ali brez. Ta mila so še 
posebej primerna za 
otroke, ki se bodo 
zabavali ob izdelavi. 
60 receptov za mila 
s slikami in nasveti, 
kaj narediti, če gre 
kaj narobe. Knjiga 
vsebuje tudi video 
posnetek poteka  
izdelave mila  
po hladnem 
postopku.

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. 

168 strani, trda vezava        

                        + poštnina
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EUR

Nagrajenci križanke OBI Kranj, ki je bila objavljena v 
Gorenjskem glasu 16. 12. 2022, z rešitvijo BOŽIČ PO VAŠI 
ŽELJI, so: Ida JAGODIC iz Vodic, Irena ŠLIBAR z Bleda 
in Danica VARL iz Preddvora. Nagrajenci prejmejo prak-
tično darilo, ki ga prevzamejo v trgovini OBI Kranj, Stara 
cesta 25, Kranj. Čestitamo!

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.

NEPREMIČNINE
STANOVANJA

ODDAM

MANJŠO garsonjero v hiši pri Kranju, 
tel.: 070/591-227 22003232

ENOSOBNO stanovanje v Škofji Loki, 
za daljše obdobje, tel.: 040/504-544 
 22003184

HIŠE

KUPIM

VEČJO hišo z veliko parcelo ali kme-
tijsko zemljišče - Bled, Kranjska Gora, 
Istra, tel.: 070/275-066 22003240

POSESTI

NAJAMEM

NJIVO ali travnik na relaciji Škofja 
Loka - Kranj - Šenčur - Medvode, tel.: 
041/711-691 22003227

MOTORNA VOZILA
AVTOMOBILI

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

MOTORNA KOLESA

PRODAM

STREŠNI prtljažnik Thule, za Suzuki 
Swift, za kolo, tel.: 040/239-365 
 22003236

TEHNIKA
PRODAM

TELEVIZIJO LG, diagonala ekrana 94 
cm, tel.: 041/364-504 22003239

STROJI IN ORODJA
PRODAM

NAPRAVO za odstranjevanje plesni in 
vlage v stanovanju, tel.: 031/774-863 
 22003229

ROLBO za sneg, elektro, širina 70 
cm, nerabljena, cena 500 EUR, tel.: 
04/59-57-448 22003233

GRADBENI  
MATERIAL
KURIVO

PRODAM

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

MEŠANA drva, cena po dogovoru, Že-
lezniki, tel.: 031/883-019 22003235

SUHA bukova, razžagana drva, Gorje, 
tel.: 031/561-707 22003245

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

STANOVANJSKA 
 
OPREMA

POHIŠTVO

PRODAM

OHRANJEN skoraj nov trosed, bež 
barve, po polovični ceni, tel.: 04/25-
11-045 22003242

UGODNO - malo rabljeno sedežno gar-
nituro, tel.: 040/614-605 22003237

UMETNINE, NAKIT
PRODAM

TAPISERIJE, unikati, različni moti-
vi in velikosti, Božični popust!, tel.: 
040/567-544 22003168

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

Šenturška Gora – Okoli šestdeset pohodnikov je na štefanovo 
nadaljevalo tradicijo pohodov po Martinovi poti iz Apna in 
Šenturške Gore na vrh Senožet. Skupinski vzpon – organizirala 
sta ga Olga Sajovic in Jože Vrhovnik – so na cilju zabeležili v 
vpisni knjigi in ovekovečili s fotografijo. Druženje so popestrili 
člani Šenturškega okteta, ki so ob tej priložnosti zapeli tudi 
Martinu Frantarju, idejnemu in po besedah hčerke Olge orga-
nizacijskemu vodji poti. Pred nedavnim je praznoval osemde-
setletnico, obenem pa je minilo deset let, kar se je izoblikovala 
ideja, da trasira pohodno pot na obrobje Ambroža pod Krvav-
cem. Tja zdaj redno prihajajo pohodniki, ne le na praznični 
dan. Takrat so med drugim lahko slišali še Martinovo pesem 
o poti, poleg tega pa so jih pričakale jaslice. Ponedeljkov po-
hod se je zaključil pri Pavlinu, kjer se je druščina prepustila 
prijetnemu vzdušju ob hrani in obujanju spominov.

Po Martinovi poti

Spomin na pohod po Martinovi poti 2022 / Foto: David Rupnik

KAŽIPOT, ZANIMIVOSTI kazipot@g-glas.si

Snovik – Vrsto let so bile v 
Snoviku na ogled žive jaslice, 
letos pa so se člani Turistič-
nega društva Tuhinjska do-
lina odločili, da obiskovalce 
popeljejo po prizorišču raz-
stave, ki so jo pripravili v so-
delovanju z društvi in posa-
mezniki. Med jaslicami, pos-
tavljenimi v okolici term, sta 
množico – obisk je bil zelo 
velik – skupaj z osličkom vo-
dila Marija in Jožef. Na poti 
so se jima pridružili pastirji, 
prebivalci Betlehema, ange-
li in nazadnje Sveti trije kra-
lji, ki so do hlevčka ob prire-
ditvenem šotoru prispeli na 
konjih. Poleg Konjerejskega 
društva Tuhinj so pohod obo-
gatili Ljudski pevci Tuhinj-
ske doline, Mladinski pev-
ski zbor Osnovne šole Šmar-
tno v Tuhinju in Citrin band, 

turistično društvo pa je poskr-
belo tudi za krajšo predstavi-
tev unikatnih jaslic v naravi, 
med drugim celo na splavu 
v zunanjem bazenu. »Zado-
voljni smo s številom razsta-
vljavcev, posebno pa nas ve-
seli velik odziv obiskovalcev,« 
ob zaključku pohoda ni skri-
vala zadovoljstva vodja etno-
loške sekcije v društvu Ma-
nja Žebaljec. Poleg jaslic, ki 
so jih postavili oziroma ustva-
rili Športno-kulturno društvo 
Sela, Franc Šuštar, Rajko Že-
baljec, Silvo Osolnik, Klemen 
in Lenart Mali ter člani turi-
stičnega društva, so v prire-
ditvenem šotoru razstavili še 
delo drugih jasličarjev, veči-
noma iz Tuhinjske doline, na 
ogled pa so tudi jaslice, ki so 
nastale v VDC Sožitje – Loke, 
in sicer do 2. januarja. Razsta-
va v naravi se bo zaključila 6. 
januarja.

Turistično društvo Tuhinjska dolina je v 
sodelovanju s Termami Snovik pripravilo božični 
pohod od jaslic do jaslic z Marijo in Jožefom.

Božični pohod

Ana Jagodic Dolžan

Pohod od jaslic do jaslic se je zaključil pri hlevčku, v 
katerem sta dobila zavetje Marija in Jožef. / Foto: Ana Jagodic Dolžan
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RADIO SORA, D.O.O., KAPUCINSKI TRG 4, ŠKOFJA LOKA

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

VELIKI DOBRODELNI KONCERT
 LIONS KLUBA ŠKOFJA LOKA

KVATROPIRCI
s  solistiCRESCENDO

simfonični 
Orkester  

in mepz

Generalni 

pokrovitelj

Vstopnina 15 € 
Nakup vstopnic: 

EVENTIM prodajna mesta

TIC ŠKOFJA LOKA, Cankarjev trg  
GORENJSKI GLAS, Kranj 

sobota, 
21. januar 2023, 

ob 19. uri

Športna dvorana TRATA 
ŠKOFJA LOKA 

Lions klub
Škofja Loka

organizator

MUZIKALI 
EVROVIZIJSKE USPEŠNICE 
JUŽNOAMERIŠKA GLASBA

dirigent: Žiga Kert
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LUNINE BUKVE 

2023
Irena Stopar

Pomemben del 

vsebine, kot vsako 

leto, je Lunin 

koledar po me-

secih s setvenimi 

podatki (sajenje 

in setev, huj-

šanje, sekanje 

posameznih vrst 

lesa in drugo), 

Vrtni koledar ter 

HOROSKOP ZA 

LETO 2023.

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. 

                        + poštnina

Število strani: 52 strani, mere: 23,5 x 32 cm
Redna cena z DDV: 890

EUR

V knjigi je 120 
receptov, ki so 
razumljivi, natančni, 
sestavine pa vsem 
dostopne. Med 
njimi so recepti za: 
čokoladne brizgane 
piškote, cimetove 
zvezdice, žepke 
z marmelado, 
pariške rože, 
orehove rezine, 
kefirjeve tortice, 
pomarančne  
kocke ... 
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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.

                        + poštnina

10Spiralna vezava, 14 cm x 20 cm, 150 strani

EUR

Čokolada je kraljica 
sladic, okusna 
in neizogibna 
poslastica, ki jo 
obožujejo tako 
stari kot mladi.  V 
knjigi boste našli 
recepte za kremna 
peciva, biskvitna 
peciva, peciva 
brez peke, peciva 
iz krhkega testa, 
torte in ostale 
sladice, v katerih 
seveda kraljuje 
čokolada.
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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.

                        + poštnina

10Spiralna vezava, 15 x 20 cm, 216 strani

EUR

Podporniki:

Z vašo darovano krvjo življenja tečejo dalje.
Želimo vam lepe praznike ter sr(e)čno in zdravo 2023!

Hvala, velika družina srčnih ljudi!

www.daruj-kri.si
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STARINE

KUPIM

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

KMETIJSKI STROJI

PRODAM

KIPER prikolico, nosilnost 3 T, tel.: 
041/874-915 22003238

SILOKOMBAJN Sip, škropilnico Agro-
tehnika, kosilnico 110 mm BSC olim, 
tel.: 031/312-323  
 22003244

TRAKTOR Zetor 67, let. 78, 1. lastnik, 
Sip kosilnico, tračni obračalnik Sip in 
nakladalko, tel.: 041/378-937  
 22003224

KUPIM

SADILEC in izkopalnik krompirja, tel.: 
031/467-943  
 22003226

TRAKTOR, trosilec gnoja in drugo 
orodje, tel.: 041/680-684  
 22003221

TRAKTORSKO kiper prikolico, tel.: 
031/492-941  
 22003225

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

BIKCA simentalca, starega 3 tedne, 
tel.: 041/386-837  
 22003222

LS krave za zakol in 10 dni stare teličke 
simentalke in petelina, tel.: 041/851-
862 22003246

VEČ bikcev ČB, starih 14 dni, tel.: 
04/25-51-705, 031/616-647  
 22003241

KUPIM

BIKCE in teličke od 10 dni do 8 me-
secev ter kravo ali telico simental ali 
mesne pasme, tel.: 051/372-468 
 22003220

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

OSTALO

PRODAM

MESO mlade govedi, stare 6 mesecev 
in telice, bikce LS/ČB, stare od 1. te-
dna do 5 mesecev, tel.: 041/378-937  
 22003228

ZAPOSLITVE (m/ž)

NUDIM

IZBERI, d.o.o., Dunajska  c. 5, Lj., 
išče raznašalce časopisa (s.p., dopol-
nilna dejavnost) na območju Kranja in 
okolice, Škofje Loke in okolice, Rado-
vljice, Lesc in Bleda (center). Za osta-
le podrobnosti pišite na: zaposlitve@
izberi.si, tel.: 040/889-577  
 22003097

IŠČEM

IŠČEM DELO - kovinostrugar za delo 
na kladičnih strojih in CNC išče hono-
rarno delo, tel.: 041/565-233  
 22003223

IŠČEM DELO - pomoč na domu, či-
ščenje, v kuhinji, likanje in delno nega, 
okolica Kranja, tel.: 040/215-044  
 22003231

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, 
komarniki, markize, www.asteriks.net  
 22002987

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, pozida-
va, montažni dimniki, dimniške kape. 
Garancija 10 let. Aleš Avsenek d.o.o., 
Kranjska 2, Radovljica, tel.: 041/229-
246 22002171

ZASEBNI STIKI
37-letni fant išče žensko, staro od 
30 do 45 let za resno zvezo, tel.: 
071/383-919  
 22003234

PRAZNIKI so pred vrati? Si želiš, da 
bi bila v dvoje? Tako kot jaz. Potem se 
oglasi 36-letnemu fantu, ki išče samo 
resno zvezo. Moje lastnosti: skro-
mnost, poštenost, iskrenost, delav-
nost, sem romantik. Samo resne, tel.: 
051/320-470  
 22003243

VDOVEC, upokojenec išče žensko za 
resno zvezo, tel.: 040/271-578 
 22003230

MALI OGLASI
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ZAHVALA

V 92. letu starosti nas je zapustila naša draga mama, babica,  
prababica in tašča 

Zinka Bohinc
roj. Oblak, iz Trboj

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem 
in znancem za izrečena sožalja, cvetje in sveče. Hvala dolgoletni 
zdravnici dr. Primožičevi, hvala patronažni sestri Mateji za pogos-
te obiske na domu. Posebna hvala ge. Stanki za njeno pomoč pri 
mamini oskrbi v zadnjih mesecih. Hvala vsem, ki ste jo pospremi-
li na njeni zadnji poti in jo boste ohranili v lepem spominu.

Vsi njeni

Kogar imaš rad,
nikoli ne umre ...
Le daleč, daleč je ...
(T. Pavček)

MEGA, GREGA MEZE S.P., HLEBCE 16 B, LESCE

ZAHVALA

V 68. letu starosti se je za vedno poslovila 

Anka Lužan
Ob boleči izgubi se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, 
sosedom, prijateljem, znancem, Bolnišnici Golnik, dr. Lopuhovi 
in vsem ostalim. Zahvala pogrebni službi Navček, pevcem, 
trobentaču, g. župniku Francu Aliču za lep pogrebni obred. 
Hvala vsem, ki ste jo pospremili na njeni zadnji poti in jo boste 
ohranili v lepem spominu. 

Žalujoči vsi njeni

Kogar imaš rad,
nikoli ne umre.
Le daleč, daleč je ...
(T. Pavček)

SPOROČILO O SMRTI

Umrl je 

Stane Oman
podžupan Občine Naklo v mandatu 2014–2018

S spoštovanjem se ga bomo spominjali.

Župan Občine Naklo, Občinski svet Občine Naklo

ZAHVALA

V 98. letu starosti je v Gospodov objem odšla naša draga mama 

Ana Arnež
Méngarjeva Anica iz Kokre

Iskreno se zahvaljujemo vsem, ki ste jo imeli radi in ste jo pospre-
mili k večnemu počitku.

Vsi njeni

Le Zemljin potnik sem, z vami v vsem, kar sodi k poti.
A Zemlja ne ustavi se, ko pride čas, da jaz izstopim ...
Sklenem z vami potovanje in spokojen na obisk 
povabim se odslej le v vaše sanje ...
(A. P.)

ZAHVALA

V 87. letu starosti nas je zapustil oče, brat, stric 

Ivan Klemenčič
po domače Muhov Ivan z Dolenjega Brda

Od njega smo se poslovili na pokopališču v Poljanah nad Škofjo Loko 24. decembra 2022 
ob 13. uri. Iskreno se zahvaljujemo sorodnikom, sosedom, prijateljem za izrečena sožalja, 
darovane sveče, cvetje ter številno spremstvo na njegovi zadnji poti. Iskrena hvala gospodu 
župniku Jožetu Plutu za lep pogrebni obred, pevki za petje, pogrebni službi Hipnos za 
organizacijo pogreba, domu slepih in osebju za čas bivanja in nego v domu. Iz srca hvala 
tudi gospodu Juretu z družino za pomoč pri pripravi pogreba. Vsem imenovanim in 

neimenovanim najlepša hvala.

Žalujoči: hči z družino, sin, sestra in bratje z družinami

V večnost je odšel naš dragi oče in stari oče 

zasl. prof. dr.  
Alojzij Frančišek 
Paulin, dipl. ing., 
sin pok. veleposestnika, vinskega trgovca in ptičerejca  
Aleša Antona Paulin, rojen doma, v Podbrezjah št. 16  
(pri Francku), dne 10. avgusta 1930

Od pokojnika se bomo poslovili v soboto, 31. decembra 2022, ob 
12. uri v podbreški cerkvi sv. Jakoba, od 10. ure pa bo krsta v 
mrliški vežici. 

Istega dne se bomo poslovili tudi od njegovega sina Alexiusa 
Paulin, rojenega 20. marca 1995 v Kranju, ki nas je prerano  
zapustil 30. junija 1995 in je v urni pričakal slovo od svojega 
92-letnega očeta ter bo skupaj z njim našel večni mir in pokoj v 
grobu svojih znamenitih prednikov.

Žalujoči: hčerki Maša z družino in Andreja ter sestra Ana
Ljubljana, Celovec, Ročevnica

OSMRTNICA

V 84. letu starosti nas je za vedno zapustila naša draga mama 

Ana Lampič
iz Kranja

Pogreb drage pokojnice bo v petek, 30. decembra 2022, ob 12.30 na pokopališču Trstenik. 
Žara pokojnice bo na dan pogreba od 9. ure dalje v tamkajšnji poslovilni vežici. 

Vsi njeni

V 91. letu je sklenila svojo življenjsko pot 

Terezija Tratar

V ožjem družinskem krogu smo se od nje poslovili  
21. decembra 2022 na radovljiškem pokopališču. 

 

Njeni najbljižji

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

ZAHVALA

V 101. letu se je tiho poslovila draga mama, babica in prababica 

Katarina Kodras - Tinca
rojena Brus, iz Hlebc pri Lescah

Vsi domači se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, 
prijateljem, gasilcem PGD Hlebce in znancem za izrečena sožalja, 
darovane sveče ter spremstvo na njeni zadnji poti. Iskrena zahvala 
gre tudi gospodu župniku Marku Avseniku za opravljen pogrebni 
obred, pevcem za zapete pesmi in pogrebni službi Novak. Hvala 
tudi dr. Tomšičevi, patronažni sestri in dr. Lopuhovi ter njeni eki-
pi. Vsem imenovanim in neimenovanim še enkrat hvala. 

Žalujoči vsi njeni

Rezultati – žrebanje  

28. 12. 2022

3, 6, 8, 11, 19, 36, 39 in 7

Loto PLUS:  

1, 10, 20, 28, 34, 37, 39 

in 13

Lotko: 9 7 8 6 9 1

Sklad 1. 1. 2023 za 

Sedmico:  

1.230.000 EUR

Sklad 1. 1. 2023 za PLUS: 

1.750.000 EUR

Sklad 1. 1. 2023 za Lotka: 

300.000 EUR

LOTO

ZAHVALE
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Slovenski dedek Mraz letos praznuje sedemdeset let. Leta 1952 je njegovo podobo oblikoval slikar Maksim Gaspari. Obisk dedka Mraza je vpisan tudi v 
register nesnovne dediščine. Njegov lik je raziskoval Sten Vilar in o njem napisal knjigo. Posvetil jo je hčerki Tini, ki ima danes šest otrok. V velikih družinah 
je december še posebno čaroben.

Medvode – Dedek Mraz v 
teh dneh obdaruje otroke. 
In v tej vlogi je tudi Sten Vi-
lar iz Medvod, ki je pred leti 
o dedku Mrazu napisal knji-
go z naslovom Kdo si, dedek 
Mraz? »Samo enega dedka 
Mraza imamo, bodimo po-
nosni nanj!« poudarja pro-
fesor pedagogike, special-
ni pedagog MVO, igralec in 
animator.

Dedek Mraz živi pod 
Triglavom

Rad si obleče dolg kožu-
hovinast plašč s slovenski-
mi vzorci, si na glavo nade-
ne polhovko in dolgo belo 
brado, na hrbet pa oprta koš 
z daril in razveseljuje otroke. 
»Letos zaznamujemo jubi-
lej slovenskega dedka Mra-
za. V Sloveniji je obveljalo, 
da živi pod Triglavom, od 
koder med otroke prihaja na 
saneh, v katere so vpreženi 

konji. Prvič sem bil dedek 
Mraz pri dobrih dvajsetih le-
tih in ta vloga, ta čarobnost je 
nato rasla z mojo radovedno-
stjo in zrelostjo. Spoznava-
nja lika našega decembrske-
ga dobrotnika sem se lotil iz 
spoštovanja do kulturne de-
diščine in želje po razisko-
vanju. Pri tem mi je s svoji-
mi nasveti pomagal prijatelj 
Marjan Marinšek, ljubitelj 
in zbiratelj Gasparijevih del, 
'oče' Pikinega festivala v Ve-
lenju. Ne gre za potegavšči-
no ali nekaj zlaganega! Gre 
za obred igrivosti, spoštlji-
vosti in čarobnosti. Prepros-
to prepustiti se čudenju in 
verjeti v dobro,« pravi Sten 
Vilar.

Premalo cenimo naše 
ljudske junake

Leta 2010 je napisal slika-
nico Kdo si, dedek Mraz?, 
ki jo je ilustriral Igor Ri-
bič. »Radovedno in vztraj-
no sem raziskoval lik, ki sta 

ga v sliki ustvarila Maksim 
Gaspari in v pesmi Siva kuč-
ma Janez Bitenc. Zato je to 
naš, slovenski dedek Mraz, 
preprosti človek, kmet, ki je 
sivo kučmo in topel kožuh 
nosil pri svojem delu in ob 
svečanih priložnostih. Tako 
je tudi zapisano v moj iz-
virni slikanici, v kateri otro-
kom, staršem, vzgojiteljem 
in učiteljem sporočam vred-
note svojega decembrskega 
poslanstva: mir, ljubezen in 
dobrota. S prijateljico in so-
igralko Damjano Golavšek 
na svojih nastopih to potr-
jujeva, saj bi te medsebojne 
vrednote morali živeti ne le 
v mesecu decembru, ampak 
jih ohranjati in deliti tudi vse 
leto. Dragoceni darovi naših 
praznovanj naj tako posta-
nejo predvsem skupna do-
živetja, bližina in radost,« 
poudarja. Z žalostjo opa-
ža, da Slovenci premalo ce-
nimo ljudske junake, kot so 
kralj Matjaž, Martin Krpan, 

Peter Klepec, Kekec ... in de-
dek Mraz. »Dedka Mraza sta 
Gaspari in Bitenc ustvarila 
in ga nam podarila kot boga-
to dediščino in hvalnico do-
mači zemlji in slovenskemu 
narodu. Rasel je iz prepros-
tega kmečkega človeka. Od 
jutra do večera in od pomla-
di do zime,« še opisuje Vilar.

Slikanico posvetil hčerki, 
ki ima danes šest otrok

Izvirno slovensko slika-
nico je posvetil hčerki Tini, 
ki še verjame … Takrat še ni 
imela svojih otrok. Danes je 
v prvi vrsti ljubeča mama in 
žena. Z možem Klemenom 
imata šest otrok. Dvojčka 
Matic in Žan sta stara 11 let, 
Pika 10 let, Iza 7 let, Svit 4 
leta, Ela pa bo kmalu dopol-
nila dve leti. »Že od majhne-
ga sem sanjala o veliki dru-
žini. Otroške sanje so se mi 
uresničile. Spontano sva 
gradila svojo družino,« je 
pojasnila Tina Jakše. Pra-
zniki v veliki družini so še 
posebno čarobni. »Pripra-
vili smo adventni koledar z 
nalogami, ki imajo rdečo nit 

povezovanje družine. Obe-
šene imamo želje, kaj bi v 
tem mesecu radi doživeli. 
Družili se bomo s prijate-
lji, pekli piškote, šli na izle-
te … Upamo, da nam uspe 
izpolniti čim več teh želja,« 
je Tina povedala na začetku 
prazničnega decembra.

Otroke šola na domu

Po dvojčkih je kmalu zno-
va zanosila in se po tretjem 
otroku odločila, da bo ostala 
doma. Pred tem je kot spe-
cialna pedagoginja delala v 
razvojnem oddelku vrtca. 
»Mislim, da je bila to pravil-
na odločitev. Čas gre hitro, 
otroci rastejo in to so leta, ko 
jim lahko dam največ,« raz-
mišlja. Štiri šoloobvezne ot-
roke šola na domu, prav tako 
sta doma tudi predšolska. 
»Želeli smo ohraniti naš na-
čin življenja, biti skupaj, po-
vezani. Nismo želeli, da bi 
nam vsakodnevno obisko-
vanje pouka v šoli, prilagaja-
nje šolskemu urniku to spre-
menilo. Ko sta dvojčka pos-
tala prvošolčka, smo rekli, 
da poskusimo za eno leto in 

bomo potem videli, kako bo 
šlo. Odločitve za šolanje na 
domu nismo obžalovali, bilo 
nam je všeč, tako da smo na-
daljevali. Se pa vsako leto po 
koncu šolskega leta odloča-
mo, kako naprej. Pogovori-
mo se o tem, kako je bilo, ali 

jaz še zmorem, so otroci še 
zadovoljni … Ko bodo želeli v 
šolo, bodo seveda šli,« je do-
dala nekaj besed na to temo.

Tina je znana tudi kot po-
rodna doula. Tretjič je prvi-
krat rodila doma in potem 
tudi četrtič in petič, ko so 
bili pri porodu prisotni tudi 
otroci.

Maja Bertoncelj

Sten Vilar v vlogi dedka Mraza. Poudarja in opominja, da slovenski dedek Mraz letos 
praznuje sedemdeset let. / Foto: Tina Dokl

Jezersko – Na Jezerskem vabijo najpogumnejše, da na zadnji 
dan letošnjega leta tradicionalno zaplavajo v Planšarskem 
jezeru. Dobili se bodo jutri, v soboto, 31. decembra, ob 13. 
uri pri jezeru.

Tradicionalni skok v Planšarsko jezero

Bled – Javni zavod Turizem Bled tudi v letošnji zimi organizira 
brezplačne avtobusne prevoze na Pokljuko, ki bodo na voljo 
ob sobotah, nedeljah in praznikih v obdobju med 24. decem-
brom in 12. marcem ter v času novoletnih (26. 12. 2022–2. 1. 
2023) in zimskih počitnic (30. 1.–10. 2. 2023). Vsi gostje, ki 
imajo zimsko kartico, pa lahko tudi v drugih dneh uporabijo 
prevoz na klic.

Brezplačni zimski avtobus na Pokljuko

Sten Vilar lik dedka Mraza ohranja z velikim spoštovanjem in ljubeznijo. Predaja ga tudi 
prihodnjim rodovom. Na sliki s hčerko Tino in njenimi otroki, svojimi vnuki. / Foto: Tina Dokl

Slovenski dedek Mraz praznuje

vre men ska na po ved

PETEK SOBOTA NEDELJA

1/6 oC

1/7 oC

8/12 oC

10/12 oC

7/11 oC

5/11 oC

7/9 oC

11/14 oC

7/12 oC

6/12 oC

8/13 oC

4/10 oC

1/8 oC

5/10 oC

4/13 °C 2/12 °C4/9 °C

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

Danes bo oblačno, občasno bo deževalo. Jutri in v nedeljo bo 
zmerno do pretežno oblačno, ponekod bo pihal jugozahodni 
veter. Toplo bo.

Prazniki v veliki družini 
so še posebno čarobni. 
»Pripravili smo adventni 
koledar z nalogami, 
ki imajo rdečo nit 
povezovanje družine. 
Obešene imamo želje, 
kaj bi v tem mesecu radi 
doživeli. Družili se bomo 
s prijatelji, pekli piškote, 
šli na izlete ...«


