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Evropski filmski oskar Gorenjki 
Evropsko filmsko nagrado za najboljši kratki film je prejel film Babičino -
seksualno življenje, ki ga je režirala Medvoščanka Urška Djukič, 

MAJA BERTONCELJ 

Medvode-Pričevanja žensk 
iz knjige Ogenj, rit in kače 
niso za igrače avtorice Mi
lene Miklavčič iz Žirov so 
bila navdih režiserki Ur
ški Djukič. Režirala je krat-

· »Ta nagrada je darilo za 

vse ženske, katerih glas 
je bil skozi zgodovino 
nešlišan, zaVTačan in 
izkrivljen.« 

največje filmsko priznanje 
v Evropi, evropsko filmsko 
nagrado v kategoriji najbolj
ši kratki film. Že prej je bil 
večkrat nagrajen na različ
nih festivalih, 

upoštevane v družbi. Le tako 
bomo lahko skupaj z mo
škimi gradile boljšo priho
dnost za vse nas,« je poveda
·1a Medvoščanka. 

Scenarij za film sta napi
sali režiserka, ki je film tudi . 
zmontirala, in Maria Bohr. 
Korežiserka in animator
ka je Emilie Pigeard, glaso
ve so posodili Doroteja Nad
rah, Jure Henigman, Mara 
Vilar, Božena Zabret.in Bo
jana Ciglič, skladatelj glas
be je Tomaž Grom, Zvok je 

ki animirano-dokumentar
ni film Babičino seksualno 
življenje, V Reykjaviku na 
Islandiji, kjer so 10, decem
bra podelili evropske film. 

· -ske nagrade, je film prejel 

Režiserka Urška Djukic 
je bila na podelitvi ob pre
jemu nagrade presrečna, 
»Zelo sem hvaležna, velika 
hvala vsem, ·Pomembno je, 
da si film ogleda čim več lju
,di, To je najboljše darilo za 
nas, Ta nagrada je darilo za 
vse ženske, katerih glas je 
bil skozi zgodovino nesli'. 
šan, zavračan in izkrivljen. 
če povzamem besede igral
ke Vicky Krieps, je sedaj čas, 
da ženske, pozdravimo vse 
rane iz preteklosti, se jas
no izrazimo, smo slišane in 

· oblikoval Julij Zornik, film 
je slovensko-francoska ko
produkcija, slovenski pro
ducent je produkcijska hiša 
Studio Vire, zanjo produ--
cent Boštjan Vire. · 

► 6. stran Urška Djuki{(le;o) in Emilie Pi~ea.rd z nagrado za najboljši kratki' fiim ,,,..,.,.,,u,n,o;,," 

V info centru· parka tudi ·knjižn_ica 
Knjižnico Stara Fužina so iz dosedanjih neustreznih prostorov preselili v bližnji Center Triglavskega 
narodnega parka Bohinj. Izposoja knjig je mogoča enkrat tedensko, dostop do čitalniških knjig pa ves 
čas, ko je odprt center, · 

MARJANA AHAČIČ 
·· ·· ···················· 
Stara Fužina - V soboto, ob 
mednarodnem dnevu gora, 
so v okviru vsealpskega fe
stivala gorniške literature 
.Brati gore odprli vrata novih 
prostorov knjižnice v Sta
ri Fužini. Enota Knjižnice 
A. T. Llnha rta se je namreč 
iz starih prostorov preseilla 
v Center Triglavskega naro
dnega parka Bohinj, ki se po 
novem imenuje Center Bi
osfernega območja Julijske 
Alpe, Za izposojo so knji
ge na voljo ob ponedeljkih, 
bogato založena čitalnica pa 
vsak delavnik, 

} 4. stran 

Direktor knjižnice A, T. Linharta Marko Zupanc, Majda Odar, vodja informacijsko
izobraževalne službe na TNP, direktor parka Tit Potočnik, predsednik sveta KS Stara Fužina 
Bojan Traven, vodja centra Ana Marija Kunstelj in podžupanja Bohinja Monika Ravnik v 
s likovitem osrednjem prostoru centra TNP, ki je po novem tudi čitalnica / foto: Cornd KavCil 

Bodo ostali brez »urgence«? 
Bo ministrstvo za zdravje zmanjšalo 24-urrio 
dostopnost do dežurnega zdravnika - nujne· 
medicinske pomoči tudi po Gorenjskem? Odločen 
protest proti temu že v Kamniku in Komendi ,,, 

SUZANA P. KOVAČIČ 

Ljubljana, Kranj - V delov
ni skupini ministrstva so 
pripravili predlog reorga, 
nizacije mreže nujne me
dicinske pomoči (NMP), 
vendar pa, kot je opozorila 
bralka, zaposlena v eni iz
med enot NMP (n jeno ime 
hranimo v uredništvu), se s 
tem močno zmanjšuje šte
vilo dežurnih mest z zdrav
nikom, Opozarja, da bi bili 
š tevilni kraji prikrajšani za 
oskrbo ljudi v primeru po
slabšanja zdravstvenega 
stanja. »Če bodo poklica
li številko 112, bodo sicer 
oskrbljeni, vendar bo prišla 

ekipa NMP iz bolj oddalje-
. nega kraja, kjer bo po no
vem sistemu vzpostavlj~n 
urgentni center ·ali satelit
ski urgentni center. Pomoč 
bo tako prišla kasneje, kar 
seveda vodi v bistveno slab
še rezultate zdravljenja ali 
v resnično nujnih prime
rih (npr. srčni zastoj. kjer 
vsaka minuta, ko bolnik ne-. 
prejme primerne oskrbe, 
zmanjša možnost prežive-

. tja za deset odstotkov) celo 
do razlike med preživetjem 
in smrtjo.« Posledica uki
nitve dežurnih mest bi tudi 
dodatno povečala gnečo na 
obs toječih oddelkih NMP. 
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Evropski filmski 
oskar Gorenjki 
4 1. st,an · 

Nagrajeni film je sofinan
ciral Slovenski filmski ce11-
ter, ki je podprl že več krat
kih filmov Urške Djukic. 

» 1 mamo evropskega 
oskatja 2022. Imamo izje• 
mno talenti.rano režiserko 
Urško.Djukic in imamo ki
nematografijo, ki sodi v sam 
vrh evropskega filma. že. 
lim si, da bi v Sloveniji lah
ko podpirali nadarjene film. 
ske ustvarjalke in ustvarjal• 
ce in omogocali boljše po
~oje za ustva~anje filmov v 
Sloveniji!« so besede Nataše 

Buru, direktorice Sloven
skega filmskega centra: 

Nagrada sledi norninaci• 
i i, ki je bila druga nomina
cija slovenske režiserke vsa-
mostojni Sloveniji. · 

Babičino seksualno življe
nje bo na s pletni platformi 
Baza slovenskih filmov na 
ogled med 13. in 15. decem
brom, Djukiceva pa trenu
tno pripravlja svoj prvi celo• 
večerni igrani film z delov
nim naslovom Little 'J:rou
ble Girls. Posebej je usmer• 
jena v raziskovanje sodobne 
ženskosti. 

Do kdaj bo polovična zapora ceste, še ni znano 

Tr:!ič - Kot s mo že poročali, je na začetku prejšnjega tedna 
zemeljski plaz zasul polovico vozišla d~avne ceste med prvim 
in drugim predorom medTr:!ičem in Podljubeljem. Na Direk
ciji RS za ceste so dodatno pojasnili, da so si stanje ogledali 
tudi koncesionar, nadzornik in geologinja, zagotovljena je pre• 
voznost ceste s semaforji izmenično enosmerno. Na Direkcij i 
RS za ceste so še povedali, da sledi podroben pregled terena, 
po potrebi dodatne preiskave ... »Datum dokončne ureditve 
in odprave polovične zapore je odvisen od projektne rešitve. 
Stroški vzpostavitve prevoznosti (zavarovanje, vzpostavitev 
polovične zapore, sečnja in odstranitev dreves in vej, delna 
odstranitev nanesenega maieriala, izdelava geološkega poro• 
čila ... ) brez trajnih ukrepov so ocenjeni na približno dvajset 
tisoč evrov.« 

Košarica živil tokrat dražja 
Ljubljana - Kot kaže sedmi popis osnovnih prehranskih proi
zvodov, objavljen na portalu Naša super hrana, so se razlike v 
ceni osnovnih košaric povečale. Povečala se je tudi povprečna 
vrednost košarice, ki je višja za 2,90 evra oz. slabih 7 odstotkov 
in znaša 45,13 evra.Tokrat je najcenejša košarica v Tušu in sta• 
ne 43,09 evra, sledijo Eurospin, Hofer, Udi in Spar, najdražja 
pa v Mercatorju, kjer stane 47 evrov. Povprečna cena košarice 
sadja in zelenjave je na dan popisa znašala 32,98 evra in je tako 
dva odstotka višja kot pred 14 dnevi. Razlika med najcenejšo 
in najdražjo košarico pa znaša kar 10,63 evra. Najcenejša je 
v Lidlu, kjer stane 26,12 evra, sledijo Spar, Eurospin, Hofer in 
Mercato r, najdražja pa je v Tušu, kjer stane 36,79 evra. 
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Zbrani na ustanovni seji• 
V Tržiču so na četrtkovi konstitutivni seji občinskega sveta potrdili mandate novoizvoljenih občinskih 
svetnikov 2022-2026 in man'dat novega župana Petra Mikliča. 

SUZANA P. KOVAČIČ 

Tr:!ič - Konstitutivno sejo 
občinskega sveta je vodil 
najstarejši izvoljeni občin
ski svetnik Drago Zadnikar, 
najprej pa so - kot pred vsa
ko ·sejo že vrsto le t - predva
jali tržiško himno Naš do
mači kraj avtorja Matija Me
žka na melodijo skladatelja 
Janeza Močnika. 

Poročilo Olxinske volil· 
ne komisije in na seji izvo~ 
!jene tričlanske Komisije o 
izidu volitev ·v občinski svet 
in volitev župana je bilo brez 
kakšnih posebnosti. Oba.na 
Tržič je novega župana do
bila v prverri krogu lokalnih 
volitev, volilna udeležba je 
bila 43,54-odstotna. Največ, 
58,02 odstotka glasov sovo
livci namenili Petru Mikli• 
ču (kandidatu s podpisi vo
livcev), Dragu Zadnikarju 
(kandidatu SD) so namenili 

24,64 odstotka, Samu Dol
harju (kandidatu· s podpisi 
.volivcev) pa 17,35 oqstotka. 

Izvoljen je tudi 24.tlan
ski občinski svet Največ 
mandatov je prejela lista Tr
žič zmore več (Peter Miklič, 
Metka Gaberc, Drago Zalar, 
Margareta Ahačič, Tomaž 
Meglič, Irena Mral.< in Mar
ko Mirt). Sedem svetniških 
mandatov ima tudi Gibanje 
Svoboda (Borut Sajovic, Eva 
Truden, Dušan Bodla/, Nika 
Podakar, Nejc Perko,, Re• 
beka Peharc in Andraž Žit
nik). Stranki SDS so pripa
dli štirje mandati (laka Jan
kov~. Mafeja Hafner Malo
vrh, Anže Perčič in Tamara 
Fiksl), stranki SD dva man
data (Drago Zadnikar in lji
ljana Kosmač), stranki NSi 
- Krščanski demokrati prav 
tako dva (M.iroslav Dežman 
in ·D»;d Ahačič), po en pa 
ekipi Mladena Novkovi61 za 

razvoj Tržila (Mladen Nov
kovič) in listi Sama Dolhar
ja Ko za obljubami stoji ime 
(Samo Dolhar). 

Ker je Peter Miklič na· 
stopil mandat župana, iz. 
voljen pa je bil tudi v ob• 
činski svet, bo stekel posto
pek za nadomestnega sve
tnika oz. svetnico iz kvo-

Najprej'so- kot pred 

vsako sejo že vrsto le t -

predvajali tržiško himno 

Naš domači kraj. 

te liste Tržič zmore več. V 
pozdravnem nagovoru se je 
župan Peter Miklič najprej 
zahvalil olxani>m za njiho
vo podporo in zaupanje, ki 
so mu ga namenili n:i voli
tvah. »To je hkrati obveza 
in tudi zaveza za odgovorno 
in zavzeto delo, ki naš čaka 

v naslednjem štiriletnem 
mandatu. čestitke izvolje
nim olxinslcim svetnikom, 
zahvala moji svetniški sku• 
pini, s katero smo že v pred
volilnem času prehodili eno 
zanimivo in . poučno pot. 
Kar vsem polagam na srce, 
je, da kot izvoljeni predstav
niki svoje delovanje razu
memo kot resno odgovor
nost, saj naše odločitve do
ločajo smernice za nadaljnji 
razvoj naše občine. Zato vas 
iskreno prosim, da ko vsto• 
pimo v ta prostor, pustimo 
osebne interese in težave 
zunaj in se pri odločanju 
osredotočimo res le n:i to, 
~ar je v največji meri dob
ro za našo skupnost. Pro
s im vas tudi za sodelovanje, 
saj smo z izvolitvijo v ta svet 
postali partnerji in ne tek
m~ci - in upam, da bo to vo
dilo za naše delo,« je pouda
ril Miklič. 

V Jnfo centru parka· po novem tudi knjižnica 
~ l. stran 

V sodelovanju med Jav
n im zavodom Triglavski na
rodni park (TNP), Občino 
Bohinj, Knjižnico A. T. Lin• 
harta Radovljica in Krajev• 
no skupnostjo Stara Fuži
na - Studor se je del TNP-je
vega centra v Bohinju.spre
menil v knjižnico in prostor
no čitalnico. Gre za primer 
odličnega sodelovanja med 
deležniki in za povezovanje 
vsebin, ki jih na prvi pogled 
ne bi povezovali, a bodo bo· ' 
ga tile druga drugo in si daja
le dodano vrednost, poudar• 
jajovTNP: knjižcica z boga• 
to čitalnico predvsem gor• 
niških vsebin, revij In z za
loženo polico z družabni
mi igrami bo za obiskovalce 
razlog, da sev n jem zadržijo 

dlje in raziščejo dodatne vse
bine; obiskovalci knjižnice, 
domačini, ki si v njej izposo• 
jajo gradivo, pa bodo zaradi 
novih prostorov vanjo zaha: 

Izposoja knjig v Stari 

Fužini bo mogoča ob 

ponedeljkih med 15. 

in 19. uro, čitalniško 

gradivo in knjige pa bodo 

n a voljo ves čas, ko je 

cente r odprt. 

jali raje, hkrati pa bodo tudi 
oni bogatejši za celotno do• 
gajanje v centru, ki že zdaj 
veliko vsebin namenja prav 
domačinom. 

Cente r v Stari Fužini de• 
!uje od leta 2015. Kot je 

povedala Majda Odar, vodja 
informacijsko-izobraževal: 
ne službe TNP, je zelo pri
ljubljen med obiskovalci Bo• 
hinja, kot cente r druženja pa 
so ga vzeli tudi domačini. Di
rektor javnega zavoda TNP 
:m Potočnik je ob tem pou• 
da.ril, da z novimi vsebinami 
skrbijo tudi za ohranjanje 
kulturne dediščine. Direk
tor Knjižnice A· T. Linhar
ta Radovljica Marko Zupanc 
pa je poudaril, da je TNP-jev 
center s knjižnico edinstven 
hibridni prostor doživljanja 
in druženja. 

Podžupanja Občine Bo• 
hinj Monika Ravnik je 
spomnila, da so pristoj• 
ni v preteklih letih razmiš
ljali celo o zaprtju knjižni
ce v Stari Fužini, saj stara 
lok~cija zanjo ni bila več 

Direktor Triglavskega na rodnega parka Tit Potočnk in 
direktor Knjižnice A. T, Linharta, v okvir katere sodi tudi 
knjižnica v Stari Fužini, v prostornem zgornjem nadstropju 
TNP-jevega centra, ki je po novem opremljen tudi s 
knjižnimi policami /foto: GomdKav& 

primerna, število obisko
valcev je bilo skromno; v ob
tini pa delujeta še dve eno' 
ti knjižnice , v Bohinjski Bi
strici in Srednji vasi. »i ve• 
seljem smo zato prisluhni
li ideji Krajevne skupnos
ti Stara Fužina • Studor in 
s selitvijo knjižnice posta
li del zgodbe prestrukturi• 
ranja Centra TNP. S selit• 
vijo je knjižnica dobila lepe 
nove pro~tore, ki bodo omo
gočali tudi širši program 
knjižnice in hkrati odpira
li možnosti za sodelovanje 
tudi z drugimi uporabniki 
prostora,« je dodala. 

Približno trideset tisoč 

evrov je za gradbena dela v 
okviru naložbe namenil JZ 
TNP, Občina Bohinj pa je 
zagotovila dobrih 42 tisoč 
evrov za opremo. 


