
izdala Se svoj prvi roman 
Zirovska pisateljica Milena Miklavlil je doslej veljala predvsem za neutrudno zapisovalko zgodb, s 
katerimi je odstirala tanl ice skrivnosti z zivljenja na~ih prednikov, v svoji novi knjigi pa se je prvil 
preskusila tudi kot romanopiska. 

MATEJA RANT 

Ziri - »Stara sem 69 let in 
obfutek imam, da sem na 
viSku 1ivljenjskih moo. Se 
nikoli nisem bila tako aktiv
na - v mlajSih letih si zapo
s len s skrbjo za otroke pa bo
jem za prei ivetje, odkriva
n jem sveta ... Zda.j pa je moj 
ustvarjalni naboj zelo mo
can in·se mi zdi Skoda, da bi 
karkolfzamudila,« pripoved 
o svoji novi knjigi zame Mi
lena Mil<lavac. Po zapisova
nju zgodb, ki so jih ji pripo
vedqvali drugi, je tako zdaj v 
ro~anu z naslovom Kje je 
otrok? prestopila Se na ra
ven fikd je, ceprav je bila tudi 
za to knjigo iztocnica en a od 
resnicnib zgodb, lei jo je pred 
leti zapisala v Usodah v Go
renjskem glasu. 

Roman, ki sodi v zvrst ps i
boloSkib trilerjev, tako teme
lji na zgodbi tenske, lei je Se 
kot mladoletna dozivela po
silstvo, posiljevalec, lei dru
gih otrok polem ni irnel, pa 
je kasneje pri.M po otroka 
in ji ga odvzel, ker naj bi ga 
sama ne bila sposobna vzga
jati. Sele cez dolga !eta ji je 
spet uspelo navezati stik z 
otrokom. Ob tej zgodbi, ki ji 
jo je pripovedovala vnukinja 
omenjene zenske, je zacela 
opaiati, da sev m edijih poja
vlja ogromnozgodbo pogre- · 
Sanibosebah, kar joje potem 
ves cas spremljalo:prav ta1co 

Milena Miklavlif z novo knjlgo »Kje je otrok?« t ro10: ost hfil 1ri-.r ... 

pa jo je vnukinja omenjene 
ienske posrnrti babice spod
bujala, da bi napisala kaj o 
teh pogrdanihotrocih. Tako 
je nastalo izhodiUe za zgod
bo, ki jo je uroestila v Poljan
sko dolino, vse osebe, razen 
ene, pa so izmi!ljene. »Edini 
lik, ki je resnicen, je Dino, in
valid, s katerim sva zelo dob
ra prijatelja,« razkrije Mile
na Mil<lavac. V knjigi mu je 
dodelila vlogo vedoieljnega 

mladenic.a, ki ocetu krimi
nalistu pomaga raziskovat 
ozadja dogodkov, ki se pre
pletajo v knjigi. Osrednji lik 
je sodalna delavka Kristi
na, ki skoraj Sest let zaman 
ilce lloveka, ki je ugrabil de
klico Pio, nato pa omenje
no sodalno delavko najdejo 
~o. Zabte se lov na njene• 
ga giorilca, ki pa se razkrije 
Sele malo pred koncem knji
ge. » V knjigi sem poskmala 

predstaviti tudi sencno plat 
lloveka - nismo samo dob
ri, irnamo Stevilne negativne 
lastnosti, ki usodno vpliva
jo na nab tivljenja in zivlje
nja blifujih.« Kot pravi, ljud
je sicer neradi posluSajo take 
zgodbe, a vztraja, ker zeli, da 
bi spoznali tudi to plat ziv
ljenja. Osebno se ji zdi ve
lik problem, da ljudje v sebi 
zacutijo potrebo, da odidejo 
od doma in se »naredijo ne
vidne«, po drugi strani pa jo 
je groza, da. talclnim, Id ima
jo teiave, posvec.amo prema
lo pozomosti, ko bi bil za to 
Sec.as. »Pikm o stvareh, za. 
radi katerih narn ne sme biti 
vseeno,« opozarja Milena 
Miklavac. 

Zanimiva zgodba je po
vezana tudi s fotografijo na 
naslovnici. Na druzabnem 
ornreiju ji je v oci paella fo. 
tografija fantka, skritega za 
tanacarni. »Posnel jo je zna
ni fotograf David Bee, ki mi 
jo je bil takoj pripravljen od
s topiti,« je pojasnila Mile
na Mil<lavac in dodala, da 
ravno te tanac~ predstavlja
jo skrivnosti, ki jih nosimo 
v sebi. Obenem pa crno-be
la fotografija po njenih bese
dab ponazarja nasprotje pi• 
sane mavrice barv, ki opre
deljuje vsakega d ovelca. 
Knjigo je izdala v samoza
loibi, pri l emer so pripravi
li1e ponatis, saj je prvih dve
sto izvodov ze poSlo. · 

Letos manj praznikov na soboto in nedeljo 
Cvrro ZAP10TN1x 

Kranj - Leto§nji koledar je 
glede praznikov in dela pro
s tih dni v primerjavi z lani 
manj prijazen za deloda
jalce in bolj za delavce. Le
tos bomo imeli na soboto 
in nedeljo pet praznikov, 

medtem ko jih je bilo lani 
sedem. Letos sta le 1. in 2. 

januar padla na soboto in 
nedeljo, v nadaljevanju !eta 
takega primera ne bo vec. 
Praznik dela, 1. in 2. maj, 
bosta v nedeljo in v pone
deljek, dan' reformadje, 31. 
oktober, in dan spomina na 

vrenienska na_poved 
Danes bo pretefoo jasno, po kotlinah in dolinah bo megla ali 
nizka oblacnost. Jutri bo precej jasno z oblasno zmerno ob
lacnostjo. Zjutraj in dopoldne bo po ni1inah megla. V nedeljo 
se bo pooblacilo, obcasno bo rahlo sne1ilo. 

PETEK SOBOTA N EDEL)A 

<D~ 0-~ * -6/0°( -8/-1 °C -7/-2 °C 

mrtve, 1. november, na po· 
nedeljeic in torek, boiic in 
dan samos tojnosti jn eno
tnosti, 25. in 26. december, 
pa na nedeljo in ponedeljek. 
Inna katere dneve bodo os
tali praznibtl in dela pros
ti dnevi? Slovenski kultur
ni praznik, 8. februar, bo na 

torek, dan upora proti oku- . 
patorju, 27. april, na sredo, 
dan drzavnosti, 25. junij, na 
soboto, veliki Smaren oziro
ma praznik Marijinega vne
bovzetja, 15. avgust, na po· 
nedeljek. Velika noc ho 17. 
aprila, dan kasneje pa veli
konocni ponedeljek. 

GORENJSKI GLAS 
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Spremenjen rezim na 
parkiriscu Cebelica 

Kranj- Na parkiriScu »Cebe
lica« pred vstopom vmestno 
s rediUe Kranja pri mostu 
lez reko Kokro je od 1. janu
arja spremenjen naan ozna
cevanja zacetka parkiranja. 
Na mestni obani Kranj so 
pojasnili, da parkiri~ce ni 
vec zaprto z zapornico, ca
sovni in finanbtl rezim pa 
ostajata enalca, kar je ozna
leno z ustrezno prometno 

signalizacijo. Uporabnik 
parkiriSla oznaa zacetek 
parkiranja tako, da na par
komatu prevzame parkir
ni listek ali poravna parkir
nino, ce je parkiranje dalj~e 
od dveh ur. Prvi dve uri par
kiranja sta narnrec Se vedno 
brezplabtl, za vsako nadalj
njo uro pa je treba placati 60 
centov. Za plal'ilo parkimi
ne sta na voljo tudi mofuos
ti plal'ila preko SMS-sporo
l'ila ali aplikacije. 

Ra~stava klekljanih cipk 
v Knjiznici Medvode 

Medvode - Od 4. januarja 
je v Knjiznici Medvode na 
ogled razstava z naslovom 
Cipka bod' pozdravljena, 
na ogled si postavljena! Gre 
za razstavo klekljanih a pk, 
ki so jo pripravile klekljari
ce iz Smlednika, ki deluje
jo v okviru Dncltva upoko
jencev Smlednik. S suka- . 
n jem klekljev so zalele 1e 

!eta 2008, svoje izdelke pa 
v medvoSki knjifoici tokrat 
p~edstavljajo drugic. Terna 
je s apkami okraSen dom, 
s apkarni olcraSena rniza. 
Miza je s rce vsakega doma, 
ob njej se zbira druzina, 
ob n jej se druzimo s prija
telji. Cipka na nje j ucinku
je carobno. Posebno pozor
nost so narnenile kruhu, ki 
praznicno pogrnjeno mizo 
tudi odiSavi. 

Razstavo klekljanih lipk so pripravile ldeldjarice iz Smlednika, 
kl delujejo v okviru Druttva upokojencev Smlednik. Terna je 
s fipkaml okrat:en dom in miza. , folo: M•i• ltrtonu q 

Polovicna zapora drzavne ceste v Smledniku 

Smlednik -Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo je 
pris luhnila pobudam Obcine Medvode za izbolj~anje varnosti 
na drfavni cest i ob Osnovni foli Simona Jenka Smlednik. Kot 
so sporocili z Obline Medvode, bo izbrani izvajalec v teh 
dneh zalel gradnjo krotiSla na mestu sedanjega kritiSca proti 
Smledniku in Dragocajni. V l asu gradnje bo vzpostavljena po
lovicna zapora driavne ceste Medvode--Vodice, ki bo urejena 
s semaforjem ali rocnim usmerjanjem prometa. Dela bodo 
zakljul ena spomladi. 

Pripravljajo Karierno izvidnico 

Skofja Loka -V cetrtek, 13. januarja, ob 18. uri bodo Studenti, 
ki so hkrati prejemniki zlatega priznanja MEPI, iz prve roke 
predstavili posamezne fakultete in Studijske smeri. V dveh 
urah bodo lahko dijaki podrobneje spoznali tri Studijske smeri 
po lastni izbiri. Predstavljenih bo vec kot trideset ~tudijskih 
smeri . Dogodek bo dostopen na spletni povezavi. Stevilo mest 
je omejeno, zato je potrebna predhodna prijava najkasneje do 
torka, 11. januarja. 


