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70 let Gorenjski časnik od leta 1947
Prvi predhodnik tednika Gorenjec leta 1900
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AKTUALNO

Terorizem je  
danes realnost
Po petkovi uprizoritvi drame Teror 
so v Prešernovem gledališču orga-
nizirali okroglo mizo, na kateri so 
strokovnjaki spregovorili o vpraša-
njih na temo terorizma, skrbi za 
zračni prostor, zaščite ljudi na 
množičnih prireditvah ...
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AKTUALNO

Nagrada  
gorenjski rejnici
Ministrstvo za delo, družino, soci-
alne zadeve in enake možnosti je 
podelilo nagrade in priznanja za 
delo na področju socialnega var-
stva in izvajanja rejniške dejavno-
sti. Priznanje je prejela tudi go-
renjska rejnica Lucija Šušteršič.
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REKREACIJA

V Kanado je šel živet 
kolesarske sanje
»Že od desetega leta sem na vpra-
šanje, kje se vidim v prihodnosti, 
odgovoril, da bom v Kanadi kole-
saril,« pravi Škofjeločan Jaka Hart-
man. Njegovi sošolci so se vpiso-
vali na fakultete, on pa je dobil vi-
zum za Kanado.
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KRONIKA

Trinajst let  
zapora za uboj 
Na ljubljanskem sodišču so v pe-
tek zaradi uboja na trinajst let za-
pora obsodili 23-letno Patricijo 
Cenček z Jesenic. Po ugotovitvah 
sodišča ni dvoma, da je obtožena 
po prepiru s kuhinjskim nožem 
zabodla svojega partnerja.
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VREME

Danes bo oblačno s pada-
vinami. Jutri bo po niži-
nah deževalo. V četrtek 
bo dopoldne suho, popol-
dne bodo spet padavine.

1/3 °C
jutri: večinoma deževno

Priloga:  Loške novice

Marjana Ahačič

Jesenice, Kranjska Gora – 
Na Jesenicah se je minister 
z županom Tomažem To-
mom Mencingerjem po-
govarjal predvsem o infra-
strukturnih projektih. Na 
območju občine so letos iz-
vedli za okoli pol milijona 
evrov vzdrževalnih del na 
glavnih in regionalnih ce-
stah. Končala se je milijon 
in pol evrov vredna sanaci-
ja vozišč na odsekih Javor-
nik–Žirovnica in Hrušica–
Javornik, v začetku priho-
dnjega leta bo končana še 

gradnja krožišča na Hruši-
ci. Ta je usklajena s predvi-
deno grad njo novega mostu 
čez Savo, vrednost gradbe-
nih del je 630 tisoč evrov. 

Sredi prihodnjega leta 
bo zaključena še ureditev 
400-metrskega odseka re-
gionalne ceste Hrušica–Ja-
vornik. Vrednost gradbenih 
del je skoraj 1,4 milijona 
evrov. Če bodo vremenske 
razmere ugodne, se bo spo-
mladi začela rekonstrukci-
ja mostu čez Savo v Javorni-
ku, ki bo predvidoma konča-
na do konca maja. V sklopu 
ureditve ceste bo potekala 

tudi sanacija mostu čez Je-
senico, ki se bo zaradi zah-
tev ribičev začela februarja. 
Na pobudo Občine Jeseni-
ce je v projektno dokumen-
tacijo umeščena tudi kole-
sarska steza. Minister je žu-
pana seznanil tudi s projek-
tom nadgradnje železniške-
ga predora Karavanke. V 
prihodnjem letu je predvi-
dena priprava projektne do-
kumentacije, predviden za-
četek gradbenih del pa je v 
letu 2020, zaključek leto ka-
sneje, nato bo sledila obno-
va obstoječe cevi predora. 

Krožišče odprli, zaključek spomladi
Minister za infrastrukturo Peter Gašperšič se je v petek srečal z županoma 
Jesenic Tomažem Tomom Mencingerjem in Kranjske Gore Janezom 
Hrovatom. Ogledal si je gradbena dela na krožišču v Ratečah in cesti na 
Vršič. Krožišče v Ratečah so zasilno odprli, dokončali pa ga bodo spomladi.

Minister Peter Gašperšič s sodelavci se je srečal z županoma Jesenic in Kranjske Gore ter si 
ogledal krožišče v Ratečah in cesto na Vršič.44. stran

Vilma Stanovnik

Kranj – Gorenjski policisti 
so včeraj obravnavali več ne-
sreč, ki so jim botrovale tudi 
vremenske razmere. Največ 
težav je bilo na območju Bo-
hinja ter na Jezerskem in 
Ljubelju, povzročali pa so 
jih močan veter, voda in po-
nekod podrta drevesa. Neka-
tere ceste so zato tudi zaprli.

Na škofjeloškem območju 
so policisti včeraj okoli 10. 
ure obravnavali prometno 
nesrečo, ko je vozilo na pole-
denelem parkirišču zdrsni-
lo v narasel in deroč potok. 

Voznica je po zdrsu osta-
la ujeta v osebnem avtomo-
bilu, v hitri intervenciji pa 
so jo iz vozila in vode rešili 
škofjeloški policisti. Po po-
datkih policije voznica v ne-
sreči ni utrpela telesnih po-
škodb, po dogodku pa je bila 
v šoku. Avtomobil so iz stru-
ge dvignili gasilci. Prav tako 
je bilo poledenelo vozišče 
včeraj ponoči tudi razlog za 
prometno nesrečo v Podlju-
belju. Glede na vremensko 
situacijo v prometu policisti 
pozivajo k previdnosti in do-
slednem upoštevanju pro-
metnih pravil. 

Nevarne ceste tudi zaprli
Vremenske razmere so včeraj povzročile precej 
težav in tudi prometnih nesreč.

Vilma Stanovnik

Kranj – Kot vse kaže, bo novi 
lastnik RTC Krvavec Janez 
Janša. Janša, ki je dobil 3,5 
milijona evrov odškodnine 
zaradi predolgega postop-
ka glede samskega doma  v 
Stražišču, je že pred časom 
potrdil, da se zanima za na-
kup RTC Krvavec, kot direk-
tor in lastnik Alpske investi-
cijske družbe pa je tudi od-
dal ponudbo pri Alti, ki vodi 
postopek prodaje za Unior iz 
Zreč. Janša je včeraj tik pred 
zaključkom redakcije potr-
dil, da so ga iz Alte obvesti-
li, da je bila med ponudbami 
izbrana prav njegova, tako 
da naj bi v kratkem že pod-
pisal pogodbo.

Janša najboljši ponudnik za Krvavec
Alpska investicijska družba, katere lastnik in direktor je kranjski podjetnik Janez Janša, je uspela 
s ponudbo za nakup RTC Krvavec.

Alpska investicijska družba, katere lastnik in direktor je kranjski podjetnik Janez Janša, naj 
bi v kratkem postala lastnica RTC Krvavec. / Foto: Gorazd Kavčič
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izžrebanemu naročniku časopisa

Knjigo prejme ALENKA BURGER iz Mengša.

KO TI ČEK ZA NA ROČ NI KE

AKTUALNO info@g-glas.si

Praznično razvajanje za oba – igrive hlačke iz Lisce

Ko se bliža december, se bliža tudi čas topline in razvajanja, 
ko si lahko vzamemo več časa zase in za svoje najdražje. Zakaj 
ne bi tokrat presenetili s hudomušnostjo? Lisca je pripravila 
zabavne boksarice za moške in romantične panty hlačke Cheek 
by Lisca za ženske. Rdeča elastika in rdeča čipka, simpatičen 
napis in vedno modna siva barva – mehke spodnjice bodo 
igriv dodatek za večer v dvoje, a jih bosta oba z veseljem nosila 
vsak dan. Če jih izberete za darilo, pa vam jih bodo na Liscinih 
prodajnih mestih zapakirali v prikupno darilno škatlico.

V tokratni nagradni igri Lisca podarja enemu naročniku 
praznične panty hlačke Cheek by Lisca Joy za ženske in druge-
mu naročniku boksarice Lisca Men Noel za moške. Napišite, 
kateri model hlačk najraje nosite, in pošljite odgovor s svojimi 
podatki do ponedeljka, 18. decembra 2017, na naslov: Gorenjski 
glas, Bleiweisova 4, Kranj, ali po e-pošti na koticek@g-glas.si.

Vstopnica za koncert Klape Intrade  
je lahko odlično darilo

Prazniki se nezadržno približujejo in s tem tudi čas obdaro-
vanja. Še nimate ideje, kaj bi podelili svojim bližnjim ali prija-
teljem? Vstopnica za koncert Klape Intrade, ki bo 3. februarja 
2018 ob 19. uri v Športni dvorani Cerklje, je lahko odlično 
praznično darilo, s katerim boste podelili doživetje, ki si ga bo 
obdarovanec zagotovo za kar nekaj časa zapomnil. Nič pa ne 
bo narobe, če vstopnico podarite tudi sebi. Najbolj zvesti pri-
vrženci Klape Intrade lahko vstopnice za koncert v predprodaji 
do 15. januarja kupite po znižani ceni. Čeprav je koncert šele 
februarja, pa se vstopnice že veselo prodajajo, zato pohitite 
in si rezervirate sedež. Več informacij in vstopnice za koncert 
lahko poslušalci dobijo tudi v trgovini Jana, Medenem vrtu, 
Avio baru ali pri organizatorju koncerta Maruši Korelc: center.
cveka@gmail.com. 

Naročniku Gorenjskega glasa bomo podarili CD Klape Intrade. 
Nagradno vprašanje: Kje bo 3. februarja Valentinov koncert? 
Odgovore s svojimi podatki pošljite do ponedeljka, 18. de-
cembra 2017, na naslov: Gorenjski glas, Bleiweisova cesta 4, 
4000 Kranj, ali na koticek@g-glas.si.

Nagrajenci

V nagradni igri, ki je bila objavljena 1. decembra 2017, prejme 
dve vstopnici za predstavo Čakalnica Kristina Mlinar iz Kranja.
V nagradnih igrah, ki sta bili objavljeni 5. decembra 2017, prej-
mejo zgoščenko in didaktično knjižico RTV Slovenija Dragica 
Skumavc iz Mojstrane, Marija Kavčič iz Zgornje Besnice in 
Cene Langerholc iz Škofje Loke, rokovnik in uro osebnega 
svetovanja pa prejmeta Tatjana Oblak iz Žabnice ter Valentina 
Bizjak z Bleda. Nagrajencem čestitamo!

Igor Kavčič

Kranj – Drama Teror sodob-
nega nemškega dramati-
ka Ferdinanda von Schira-
cha in v režiji Eduarda Mi-
lerja, ki jo od premiere prvo 
decembrsko nedeljo vsakič 
znova pred polno dvorano 
igrajo na odru Prešernove-
ga gledališča, odpira števil-
ne moralne dileme ter prav-
na in varnostna vprašanja, ki 
zadevajo svet, v katerem ži-
vimo. Na vseh petih doseda-
njih uprizoritvah so gledal-
ci kot porota v predstavi na-
mišljenega vojaškega pilota 
Larsa Kocha, ki je razstrelil 
ugrabljeno potniško letalo 
in tako ubil 164 potnikov, da 
bi rešil sedemdeset tisoč lju-
di na nogometnem stadio-
nu, kamor so teroristi name-
ravali strmoglaviti ugrablje-
no letalo, s precejšnjo večino 
oprostili umora potnikov.

Okroglo mizo je vodil prof. 
dr. Iztok Podbregar, dekan 
Fakultete za organizacijske 
vede v Kranju, nekdanji ge-
neral v Slovenski vojski ter 
izšolani vojaški pilot, nje-
govi sogovorniki pa so bili: 
Vlasta Nussdorfer, varuhi-
nja človekovih pravic RS, 
prof. dr. Peter Umek, kri-
minalistični psiholog in po-
gajalec z delinkventi, Mar-
tin Koželj, vodja varnosti in 
integritete pri Nogometni 
zvezi Slovenije, polkovnik 
Blaž Pavlin, ki je v Slovenski 
vojski odgovoren za nadzor 
zračnega prostora iz zraka, 
in Janja Roblek, predsedni-
ca sodnega sveta na kranj-
skem sodišču.

Psihosocialni profil 
terorista je nedoločljiv

Na vprašanje, kako je te-
rorizem kot fenomen zad-
njih let posegel v vsakda-
nje življenje in človekovo 
zasebnost, je Vlasta Nuss-
dorfer, tudi častna pokro-
viteljica predstave, poveda-
la, da je terorizem vsekakor 
močno spremenil naša živ-
ljenja in družbo, še zlasti 

po 11. septembru. Seveda si 
vsi želimo svobode in var-
nosti, vprašanje pa je, kako 
ohraniti pridobljene pravi-
ce. »Ko se danes srečujemo 
z različnimi posegi v zaseb-
nost, smo prepričani, da je 
prav, da so povsod kamere, 
ampak zraven rečemo, zakaj 
mene snemajo, jaz sem ne-
dolžen,« je povedala Nuss-
dorferjeva, ki je kot varuhi-
nja vesela, da so ljudje v tako 
velikem številu nastopili 
kot porota in so hkrati vide-
li, kako težko je včasih raz-
sojati. 

Danes v hipu izveš, da se je 
nekaj zgodilo v Parizu in te 
je že strah v Ljubljani ali Kra-
nju. Kakšen je psihosocialni 
profil potencialnega terori-
sta? »Ta ne obstaja. Pravza-
prav ne moremo vedeti, kdo 
je nevaren,« pojasnjuje prof. 
dr. Peter Umek in nadalju-
je: »Teroristi niso psihopati, 
kot nekateri mislijo, niso du-
ševno moteni, so povprečni, 
normalni. Ti so si med seboj 
zelo različni, imajo pa vse 
lastnosti, ki jih imajo na pri-
mer 18-letniki.« Kot je še po-
vedal, je profiliranje poten-
cialnih storilcev predvsem 
dobra pomoč pri odkrivanju 
morebitnih teroristov in je 
za to treba imeti veliko teore-
tičnega znanja, nekaj prak-
tičnih izkušenj in predvsem 
veliko sreče. Čeprav se v Slo-
veniji doslej s primeri tero-
rizma še nismo srečali, pa je 
to nemogoče izključiti, saj 

policija in varnostne služ-
be nikakor ne morejo nad-
zirati vseh potencialnih ne-
varnosti.

Odločal bi obrambni 
minister

To je potrdila tudi Janja 
Roblek: »Pregledala sem ce-
lotno sodno prakso in ka-
zenskega primera teroriz-
ma pri nas še nismo imeli.« 
Naša kazenska zakonodaja 
definira terorizem, novače-
nje teroristov in financira-
nje terorizma kot enega naj-
hujših kaznivih dejanj, kot 
so genocid in vojna hudo-
delstva. »Predstava lepo pri-
kaže, kako poteka delo na so-
dišču, čeprav pri nas ni pov-
sem tako, saj gre za dramo 
iz nemškega pravnega oko-
lja. Občutek, kaj pomeni so-
diti, pa se dobi.« 

Polkovnik Blaž Pavlin 
je spregovoril o varovanju 
zračnega prostora nad Slo-
venijo. Vsak dan jo preleti 
približno tisoč potniških ci-
vilnih letal, največ iz Afrike 
proti Evropi in obratno. Nad-
zor zračnega prostora iz zra-
ka v Sloveniji opredeljujeta 
zakon o letalstvu in zakon o 
obrambi, slednji tudi določa 
Slovensko vojsko kot edine-
ga izvajalca zaščite zračnega 
prostora ter ji omogoča upo-
rabo orožja. Kot člani zve-
ze Nato smo povezani tudi 
z drugimi članicami, infor-
macije se prenašajo in takoj, 
ko se v zračnem prostoru 

opazi sumljiv zrakoplov, se 
sproži postopek obveščanja 
pristojnih. »Nadzor zračne-
ga prostora pri nas je ure-
jen podobno, kot to vidimo 
v predstavi Teror. Uporaba 
sile nad civilnim zrakoplo-
vom je v Sloveniji v pristoj-
nosti ministra ali ministrice 
za obrambo. Ko je odločitev 
sprejeta, se sporoči pilotu, 
ki jo izvede,« še pojasni Pav-
lin ter doda: »Naša letala so 
v 15-minutni pripravljenosti, 
alarmirana so takoj, ko se v 
zraku pojavi sumljiv cilj.«

Stadion izpraznjen v 
petnajstih minutah

V predstavi se pojavi vpra-
šanje, zakaj ni nihče izdal 
ukaza, da se izprazni nogo-
metni stadion, za kar je bilo 
časa 52 minut. Kot je pove-
dal Martin Koželj, je stadi-
on, kot je Allianz Arena v 
Münchnu, načeloma mo-
goče izprazniti v petnajstih 
minutah, a so v praksi stva-
ri običajno drugačne. »Ljud-
je v dani situaciji lahko reagi-
rajo zelo različno, svoje na-
redi panika. Vsi se premika-
jo proti izhodu, kdo pa je v 
gneči pozabil na primer ot-
roka in se vrača v nasprotni 
smeri, kar otežuje evakuaci-
jo in reševanje.« Govorniki 
so v nadaljevanju odgovarja-
li tudi na vprašanja publike, 
saj je tematika, ki jo obravna-
va predstava, vsekakor spod-
budila razmišljanja v smeri, 
kaj bi, če bi ...

Terorizem je danes realnost
Po petkovi uprizoritvi drame Teror so v Prešernovem gledališču organizirali okroglo mizo, na kateri so 
strokovnjaki s posameznih področij spregovorili o aktualnih vprašanjih na temo terorizma, nacionalne 
varnosti, skrbi za slovenski zračni prostor, zaščite ljudi na množičnih prireditvah ...

Govorniki na okrogli mizi: (z leve) Martin Koželj, Vlasta Nussdorfer, Janja Roblek, dr. Peter 
Umek, Blaž Pavlin in dr. Iztok Podbregar / Foto: Tit Košir (Prešernovo gledališče)

Radovljica – Prejšnjo sredo je Društvo Varna hiša Gorenjske 
v sodelovanju z Ekonomsko gimnazijo in srednjo šolo Ra-
dovljica v prostorih šole postavilo fotografsko razstavo na 
temo Pogled mladih na nasilje. Razstava predstavlja zaključek 
natečaja na temo nasilja, v katerem so ves november lahko 
sodelovali dijaki. Strokovna komisija in mentorica Anja Tom-
šič Tolar sta izbrali najboljše fotografije, ki so delo dijakov 
Anje Strojan, Grega Slivnika, Tamare Boštar, Tanje Železnik 
in Elizabete Komljenovič, slednja je po mnenju komisije tudi 
posnela najboljšo fotografijo, iz katere so nato izdelali plakat 
za razstavo. Potujočo fotografsko razstavo si bo v prihod-
njih mesecih mogoče ogledati tudi v različnih ustanovah po 
Gorenjskem, na primer v centrih za socialno delo, ljudskih 
univerzah, knjižnicah in podobno.

Pogled mladih na nasilje

Komisija je kot najboljšo izbrala fotografijo Elizabete 
Komljenovič.
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Gledalci ste porota. Vi 
boste odločili, ali je 
pilot vojaškega letala 

Lars Koch kriv ali ne. Je he-
roj ali morilec. Tako nekako 
gledalci po uro in pol dolgi 
predstavi – sodni obravnavi 
– v drami Teror dobimo pri-
ložnost »napisati« zaključek. 
Pilot je sestrelil ugrabljeno po-
tniško letalo s 164 potniki, da 
bi rešil sedemdeset tisoč ljudi 
na nogometnem stadionu, 
kamor so ga teroristi namera-
vali strmoglaviti. Sodniku je 
avtor besedila nemški drama-
tik Ferdinand von Schirach 
sicer napisal dva zaključka, 
obsodbo in oprostilno sodbo. 
Na petih dosedanjih uprizo-
ritvah na odru Prešernovega 
gledališča so gledalci pilota 
oprostili. Predstava je svetov-
na uspešnica, saj jo od njene 
premiere leta 2015 v Berlinu 
igrajo po vsem svetu. Po po-
datkih zbranih glasov gledal-
cev iz 70 gledališč iz 15 držav 
se je več kot devetdeset odstot-
kov od več kot 1.600 predstav 
oziroma sojenj končalo z 
oprostilno sodbo. Več kot 61 
odstotkov vseh porotnikov je 
odločilo, da obtoženi ni kriv. 
Le gledalci na Japonskem in 
Kitajskem so pilota večinsko 
obsodili, tako imenovani za-
hodni svet ga je v večini pri-
merov oprostil. 

Prešernovo gledališče se 
s predstavo Teror že v njeni 
zgodnji fazi, ne gre dvomiti 
o tem, da bo v svetu doživela 
še nešteto izvedb, vpisuje na 

zemljevid sveta (www.terror.
theater). Gledalcem, ki si vsa-
ko novo sezono ogledajo nji-
hove predstave, svetovna ob-
zorja odpira že vsaj 15 let. Ne 
le v umetniškem smislu z naj-
boljšimi režiserji iz slovenske-
ga in nekdanjega jugoslovan-
skega prostora, ki iz domačih 
igralcev iztisnejo umetniške 
presežke, tudi zato, ker je z 
izbranimi besedili vedno zno-
va aktualno – tukaj in zdaj 
družbi, v kateri živimo in jo 
bolj ali manj tudi ustvarja-
mo, nastavlja ogledalo. In kar 
je najpomembnejše: s tem od-
pira teme, o katerih moramo 
razmišljati in jih upoštevati, 
ko razmišljamo o prihodno-
sti. Totalitarizmi dvajsetega 
stoletja, pedofilija, barbarstvo 
v medosebnih odnosih, korup-
cija v različnih družbenih sis-
temih, izkoriščevalski odnosi 
v družbi in podobno so teme, 
ki razvitim civilizacijam niso 
in ne smejo biti v čast.

Zato velja celotni posadki 
Prešernovega gledališča vsa-
kokrat znova dati priznanje 
in podporo pri njenem pos-
lanstvu. Julija, nagrada za 
najboljšo igralsko stvaritev 
igralcev domačega ansam-
bla, ki sta jo letos prvič po-
delila gledališče in Gorenjski 
glas oziroma gledalci in bral-
ci, je priklon tako igralcu kot 
gledališču. S Prešernovim 
gledališčem smo lahko pa-
metnejši in boljši ljudje. Do-
kazano z našimi in vašimi 
glasovi.

Julija in Prešeren

KOMENTAR
Igor Kavčič

Danica Zavrl Žlebir

Brdo pri Kranju – Ministrstvo 
za delo, družino, socialne za-
deve in enake možnosti je na 
Brdu podelilo nagrade in pri-
znanja za delo na področju 
socialnega varstva in izvaja-
nja rejniške dejavnosti. Nag-
rado za življenjsko delo na 
področju socialnega varstva 
je letos prejel dolgoletni ge-
neralni tajnik Slovenske ka-
ritas Imre Jerebic. Nagrado 
za posebne dosežke na po-
dročju socialnega varstva je 
dobila Majda Koren, dolgole-
tna direktorica Doma upoko-
jencev Šmarje pri Jelšah. Pri-
znanje za svoje delo so preje-
le tudi tri rejnice, in sicer Va-
nja Vidič, Lucija Šušteršič in 
Biljana Berginc. Priznanja 
in nagrade je podelila mini-
strica Anja Kopač Mrak.

Med nagrajenkami je tudi 
Gorenjka Lucija Šušteršič, 
rejnica, ki jo je za nagrado 
predlagal Center za social-
no delo Jesenice na pobudo 
Centra za socialno delo Kr-
ško, podporo predlogu so 
podali še centri iz Radovlji-
ce, Škofje Loke, Izole in Ko-
pra ter Osnovna šola 16. de-
cembra Mojstrana. Lucija 
Šušteršič je rejnica od leta 
2007. Doslej je pri njej bivalo 

osem otrok, trenutno živijo v 
družini štirje otroci. V izvaja-
nje rejniške dejavnosti se ak-
tivno vključuje tudi rejničin 
mož. Od aprila 2009 do juli-
ja 2015 je rejništvo opravljala 
tudi kot poklic. »Rejnica iz-
kazuje izredno občutljivost 
za potrebe otrok, za njihovo 
počutje in doživljanje. Njeni 
odzivi so hitri, usmerjeni v 
podporo, razumevanje in re-
ševanje stisk. Zelo dobro zna 
vzpostaviti stike s starši, pri 
izvajanju jih je vzpodbujala, 

omogočala stike tudi v svo-
jem domu. Otroci tudi po za-
ključenem rejništvu prihaja-
jo k njej na počitnice. Zavze-
to sodeluje s strokovnjaki v 
službah, kamor so vključe-
ni otroci. Vodstvo šole, ki jo 
obiskujejo otroci, jo prepoz-
nava kot skrbno, sočutno in 
zanesljivo osebo. Vsa leta iz-
vajanja rejniške dejavnosti je 
aktivna v skupini rejnic ma-
tičnega centra za socialno 
delo. Dolga leta je vključena 
v program Od doma domov 

Zavoda Manipura na način, 
da v svoj dom za dva mese-
ca sprejme mladostnika ali 
mladostnico iz Belgije. Že 
tretje leto sodeluje v progra-
mu Živa knjiga s predstavi-
tvijo rejniške dejavnosti. Z 
opisanimi aktivnostmi in 
angažiranjem rejnica Luci-
ja Šušteršič pomembno pri-
speva k promociji in razvo-
ju rejniške dejavnosti na ob-
močju Slovenije,« so predla-
gatelji utemeljili predlog za 
nagrado. 

Nagrada gorenjski rejnici
Med letošnjimi nagrajenci s področja socialnega varstva in izvajanja rejniške dejavnosti je tudi rejnica 
Lucija Šušteršič z Dovjega.

Nagrado s področja socialnega varstva in izvajanja rejniške dejavnosti je od ministrice Anje 
Kopač Mrak prejela tudi rejnica Lucija Šušteršič z Dovjega. / Foto: Primož Pičulin

Urša Peternel

Jesenice – Miha Kramli, psi-
hoterapevt in vodja Centra 
za bolezni odvisnosti v Novi 
Gorici, sicer pa po rodu Go-
renjec iz Gorice pri Rado-
vljici, je na Jesenicah prip-
ravil predavanje z naslo-
vom Radosti in pasti sodob-
ne tehnologije. Na povabi-
lo Lokalne akcijske skupine 
za preprečevanje odvisnosti 
občine Jesenice je staršem 
spregovoril o nevarnostih, 
ki jih prinaša prevelika upo-
raba sodobne tehnologije. 
Če že enoletni ali dvoletni 
otrok uporablja tablico ali 
računalnik, se njegovi mo-
žgani adaptirajo na inten-
zivne barve in zvoke, zato 
mu kasneje naravni zvoki 
in barve ne zadoščajo več. 
Po Kramlijevem mnenju so 
še deset, petnajst let nazaj 
otroci ob večernem branju 
pravljic, petju in tudi molit-
vi dobili zametke za razvoj 
abstraktnega razmišljanja 

in avtonomne vesti. Danes 
pa so prek računalniških 
igric izpostavljeni intenziv-
nim impulzom in dražlja-
jem, proizvajalci igric pa 
ustvarjajo sprogramirane-
ga človeka in v igrice vklju-
čujejo podtalna sporočila, s 
katerimi umetno ustvarja-
jo določene potrebe. Zato je 

zelo pomembno, da starši 
poznajo računalniške igri-
ce, ki jih otrok igra, pred-
vsem pa je pomembno, da 
otroku prostorsko in časov-
no omejijo uporabo tablic, 
računalnikov oziroma mo-
bilnih telefonov. Po Kram-
lijevem mnenju osnovno-
šolec nikakor ne sme biti 

lastnik pametnega telefo-
na, tablice ali računalni-
ka, lahko pa to tehnologijo 
uporablja, in še to ob pro-
storski in časovni omejitvi. 
»To ne pomeni, da otroku 
ne bomo dovolili uporab-
ljati novih tehnologij; lah-
ko, vendar v kuhinji, dnev-
ni sobi, kjer smo vsi skupaj, 
in časovno omejeno,« je 
poudaril. V terapiji ima og-
romno mladih, ki so »praz-
ne škatle«, brez avtonomne 
vesti, obenem pa z izjemno 
močnimi umetno ustvar-
jenimi potrebami, je dejal. 
Starši morajo prepoznati, 
kdaj je otrok prepogosto vi-
soko aktiven na računalni-
ških igricah, in mu to mo-
rajo tudi onemogočiti. Ob 
igranju nasilnih računalni-
ških igric se otrokovi mož-
gani adaptirajo na nasilje in 
kasneje v življenju lahko ob 
določenih okoliščinah tak 
mladostnik tudi zares »ek-
splodira« v nasilnem vede-
nju, je opozoril. 

Možgani se adaptirajo na nasilje
Ob igranju nasilnih računalniških igric se otrokovi možgani adaptirajo na nasilje in kasneje v življenju 
lahko ob določenih okoliščinah tak mladostnik tudi zares 'eksplodira' v nasilnem vedenju, opozarja 
Miha Kramli. Starši morajo otroku omejiti uporabo tablic, računalnikov, mobilnih telefonov.

Miha Kramli pravi, da je nekemične odvisnosti, tudi od 
interneta in računalniških igric, težje zdraviti kot kemične 
odvisnosti.
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Radovljica – V Radovljici so 
v petek pripravili osrednjo 
proslavo ob občinskem pra-
zniku, ki ga sicer v občini 
obeležujejo na 11. december, 
dan rojstva znamenitega ro-
jaka Antona Tomaža Linhar-
ta. Na prireditvi je župan Ci-
ril Globočnik predstavil delo 
občine v letošnjem letu in iz-
ročil priznanja občinskim 
nagrajencem. V svojem na-
govoru pa je najprej pouda-
ril projekt gradnje nove knji-
žnice, ki se v teh dneh, kot je 
videti, vendarle bliža uresni-
čitvi. »Navkljub zapletom, s 
katerimi se soočamo ves čas 
gradnje, je pred nami tehnič-
ni pregled nove knjižnice, ki 
je razpisan za 22. december. 
Sledi pridobivanje uporab-
nega dovoljenja in v začet-
ku prihodnjega leta vendar-
le tudi otvoritev,« je napove-
dal Globočnik. »Odlična po-
potnica naši novi knjižnici 
je v tem tednu prejeti naziv 
branju prijazna občina. Na 
prvem natečaju za pridobitev 
tega naziva smo bili uspešni 
na račun številnih projektov, 
ki jih izvajamo za razvoj bral-
ne pismenosti, spodbujanje 
branja in bralne kulture.«

Župan je na prireditvi iz-
ročil priznanja letošnjim 

nagrajencem. Prejemniki 
plaket Antona Tomaža Lin-
harta so: Mešani pevski zbor 
Antona Tomaža Linharta 
Radovljica ob 25-letnici de-
lovanja, Nikolaj Mašukov za 
veličastna umetniška dela 
v cerkvah, kapelah in dru-
gih arhitekturnih objektih 
po Sloveniji in širše ter An-
drej Potočnik za aktivnosti 
in povezovalno vlogo v Kul-
turnem društvu Podnart. 
Prejemniki pečatov Občine 
Radovljica so Žarko Petro-
vič za dolgoletno organizaci-
jo in ustvarjalno delo na po-
dročju fotografske dejavno-
sti, Tomaž Cilenšek za glas-
beno udejstvovanje v občini 
in širšem okolju ter uspešno 
poučevanje mladih harmo-
nikarjev in Martin Kočevar 

za ohranjanje kulturne de-
diščine in prispevek k pre-
poznavnosti Kamne Gorice. 
Medalje Občine Radovlji-
ca pa bodo prejeli Saša Flor-
jančič za strokovne prispev-
ke in dolgoletno urejanje 
glasila Vigenjc, Anže Hab-
jan za dolgoletno ustvarjal-
no delo na področju kulture 
in kulturne dediščine v Kro-
pi ter Mladinski pevski zbor 
Navdih ob desetletnici delo-
vanja.

Študenti, ki so z odliko op-
ravili zaključni letnik študija 
in diplomo, so na slovesno-
sti prejeli priznanje in denar-
no nagrado za nadaljnje stro-
kovno izpopolnjevanje. To so 
Eva Bolčina iz Kamne Gorice, 
diplomantka Pedagoške fa-
kultete, Špela Grilc iz Zapuž, 

diplomantka Medicinske 
fakultete, Vita Rozman iz 
Vrbenj, diplomantka Bioteh-
niške fakultete, Anja Silves-
ter iz Lesc, diplomantka Fa-
kultete za zdravstvo Angele 
Boškin Jesenice, ter Rok Po-
gačnik iz Radovljice, diplo-
mant Teološke fakultete, ki 
se slovesnosti zaradi nadalj-
njih študijskih obveznosti v 
tujini ni mogel udeležiti.

V kulturnem sporedu 
proslave v režiji Roka An-
dresa so nastopili MePZ A. 
T. Linharta Radovljica, har-
monikarski orkester Glas-
bene šole Radovljica, dram-
ska igralka Manca Ogorevc, 
otroška dramska skupina 
Čoftica Kulturnega društva 
Kropa ter povezovalca Katja 
Stušek in Nejc Šmit.

Ob prazniku nagrade 
V petek so v Radovljici pripravili slovesnost ob občinskem prazniku. Plakete Antona Tomaža Linharta v 
roke slikarja Nikolaja Mašukova, kulturnika Andreja Potočnika in MePZ Antona Tomaža Linharta.

Prejemniki občinskih priznanj z županom Cirilom Globočnikom / Foto: Gorazd Kavčič

Andraž Sodja

Bohinjska Bistrica – »Člani 
Gorske reševalne službe Bo-
hinj so izjemni ljudje zaradi 
svoje humanosti in priprav-
ljenosti priskočiti na pomoč. 
Občudujem jih, jim iskre-
no čestitam in se jim v ime-
nu vseh zahvaljujem,« je ob 
prazniku Gorske reševalne 

službe (GRS) Bohinj pou-
daril bohinjski župan Franc 
Kramar. Polna dvorana Kul-
turnega doma Joža Ažmana 
v Bohinjski Bistrici, v kateri 
so bili številni predstavniki 
okoliških reševalnih društev 
in uprave za zaščito in reševa-
nje, gorski reševalci in njiho-
vi svojci, je pričala o spošto-
vanju dela reševalcev enega 

najbolj obremenjenih dru-
štev gorske reševalne služ-
be. Na slovesnosti so se sim-
bolično zahvalili vsem člani-
cam in članom, jim preda-
li plakete in predstavili zbor-
nik, spomnili pa so se tudi 
družin gorskih reševalcev, 
ki imajo zaradi akcij pogosto 
pokvarjena nedeljska kosila 
in družinske praznike.

Kot je dejal Janez Rozman, 
predsednik GRS Bohinj, so 
bohinjski gorski reševalci 
po številu posredovanj drugi 
najbolj obremenjeni za Tol-
minom. Povprečno opravi-
jo na leto okoli šestdeset in-
tervencij, večinoma v gorah, 
nekaj pa tudi pri adrenalin-
skih športih. Letos so reševa-
li tudi domače živali. »Gor-
sko nesrečo je treba obrav-
navati enako kot prome-
tno nesrečo. Reševalci smo 
tam, da pomagamo poško-
dovancem, ne glede na nji-
hovo opremo in vzroke za 
nesrečo. Nismo zato, da so-
dimo, smo zato, da pomaga-
mo,« je dejal Rozman in do-
dal, da Bohinjci tudi prema-
lo poznajo svojo bogato gor-
niško zgodovino. Nekdaj je 
bilo v Bohinju izjemno raz-
vito gorsko vodništvo, cele 
družine bohinjskih gorskih 
vodnikov so tako v gore že 
pred več kot stoletjem vodi-
le petične goste, vodniki pa 
so leta 1822 s Triglava pri-
nesli tudi truplo ponesreče-
nega nosača Antona Koroš-
ca. Posebej je Rozman ome-
nil vodnika Franca Škantar-
ja iz Ribčevega Laza, ki se je 
550-krat povzpel na Triglav, 
govoril pa je pet svetovnih 
jezikov. 

Jubilej bohinjskih 
gorskih reševalcev
Bohinjski gorski reševalci so sedemdesetletnico delovanja počastili prejšnji 
petek s slovesnostjo v Bohinjski Bistrici.

Vsem članom GRS Bohinj so podelili jubilejne plakete, posebne plakete pa prijateljem in 
podpornikom.

Obisk je minister nadalje-
val v občini Kranjska Gora. 
Kot je povedal ob ogledu no-
vega krožišča v Ratečah, so 
s sedanjim potekom del v 
Zgornjesavski dolini lahko 
zelo zadovoljni. »Dela se iz-
vajajo na več odsekih ceste 
od Jesenic in Hrušice prek 
Belce, Gozda - Martuljka 
do Rateč pa tudi na cesti na 
Vršič,« je vrsto gradbišč naš-
tel minister. A dela se za zdaj 
zaključujejo, saj je gradbin-
ce prehitela zima. Spomla-
di bodo tako dokončno ure-
dili pločnik na Belci, začela 
pa se bo tudi gradnja pločni-
ka ter sanacija ceste v Goz-
du - Martuljku. Na cesti na 
Vršič je grobi asfalt že polo-
žen, spomladi pa bosta sle-
dila še fin asfalt in ureditev 

okolice, je pojasnil kranjsko-
gorski župan Janez Hrovat.

Krožišče v Ratečah so zasil-
no odprli. Čeprav je bilo pred-
videno, da bi bila dela konča-
na še pred tekmami v Plani-
ci, se je tudi tu zaradi nizkih 
temperatur in snega nadalje-
vanje del zamaknilo v spo-
mlad. Čeprav krožišče še ni 
dokončano, pa je vseeno že 
dobrodošlo, saj v času tek-
movanj in velikih prometnih 
obremenitev na območju Ra-
teč ne bo več treba postavlja-
ti začasnega krožišča in bo 
promet lahko potekal bolj te-
koče, je povedala predsedni-
ca Krajevne skupnosti Rate-
če - Planica Sonja Kavalar. 
Poudarila je še, da je za do-
mačine zlasti pomembno, da 
bo novo krožišče upočasnilo 
prehitre voznike in bo pre-
hod čez cesto varnejši.

Krožišče odprli, 
zaključek spomladi
31. stran

Krožišče v Ratečah so odprli za promet, dokončali pa ga 
bodo spomladi.

Suzana P. Kovačič

Tržič – Cene programa Vrt-
ca Tržič so se od leta 2010 do 
danes dvakrat znižale zaradi 
zakona o uravnoteženju jav-
nih financ, občinski svetni-
ki pa so na novembrski seji 
na predlog Vrtca Tržič potr-
dili povišanje cen s 1. janu-
arjem 2018. Med vzroki za 
povišanje je Vrtec Tržič na-
vedel sprejetje aneksa h ko-
lektivni pogodbi za dejav-
nost vzgoje in izobraževanja 
v Republiki Sloveniji, ki od-
pravlja anomalije najnižje 
vrednotenih delovnih mest, 
povečanje števila zaposlenih 
za zagotavljanje sočasnosti, 
spremembo regresa za pre-
hrano in povečanje stroška 

nadomeščanja zaposlenih 
za bolezensko odsotnost do 
30 dni. Cena za prvo staro-
stno obdobje se v primerjavi 
z obstoječo zvišuje za 8,17 od-
stotka, nominalno bo v pov-
prečju višja za 9,52 evra. Za 
drugo starostno obdobje se 
cena zvišuje za 1,77 odstotka, 
v povprečju bo višja za 1,68 
evra. Za kombinirani odde-
lek in oddelek tri do štiri leta 
bo cena ostala enaka. Občina 
Tržič iz izračunane ekonom-
ske cene zagotavlja približno 
63 odstotkov subvencije za 
starše z otroki, ki imajo v ob-
čini stalno prebivališče, pre-
ostalo prispevajo starši in pa 
pristojno ministrstvo za vsa-
kega drugega in nadaljnjega 
otroka v družini.

Z novim letom podražitev 
v tržiških vrtcih

Kamnik – Člani Društva staršev otrok s posebnimi potrebami 
vabijo na dan odprtih vrat, ki bo v sredo, 13. decembra, od 9. 
do 16. ure v njihovem dnevnem centru v prostorih nekdanjega 
Alprema na usnjarski cesti v Kamniku. Dogajanje v centru 
bodo predstavili skozi fotoutrinke, obiskovalci pa si bodo lah-
ko ogledali in za prostovoljni prispevek domov odnesli tudi 
različne izdelke, ki so jih izdelali njihovi uporabniki.

Odprli bodo vrata svojega dnevnega centra
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Tržič – Naziv častne občan-
ke za dolgoletno delo na po-
dročju vzgoje in izobraže-
vanja, prispevek na kultur-
nem, umetniškem in znan-
stvenem področju ter ohra-
njanje bogastva slovenskega 
jezika in lokalnih narečij je 
prejela Jožefa (Jožica) Koder. 
Plaketo Občine Tržič sta pre-
jela za aktivno prostovoljstvo 
Matjaž Potočnik in Društvo 
Gorska reševalna služba Tr-
žič. Diplome Občine Tržič 
so prejeli direktor podjetja 
Intec MKD Milan Zupan-
čič, turistični krožek Osnov-
ne šole (OŠ) Križe in Župnij-
ska karitas Križe. »Vsaka na-
grada je kot lepa vezenina, 
stkana iz žlahtnih niti prija-
teljstva, sodelovanja in nak-
lonjenosti sodelavcev – med 
gorskimi reševalci, gasilci, 
šolniki, kulturniki, gospo-
darstveniki, prostovoljci in 
prijatelji,« se je za priznanja 
v imenu nagrajencev zahva-
lila Jožefa Koder.

Podelili so tudi naziv am-
basador Občine Tržič, v ime-
nu šole ga je prevzel ravna-
telj OŠ Tržič Stane Grum. 
Župan Borut Sajovic je že 

med letom podelil nekaj žu-
panovih priznanj, na akade-
miji so jih prejeli tudi Gabri-
jel Smolej za izjemen dopri-
nos na področju motocikliz-
ma, Barbara in Boštjan Pod-
lesnik Strnad za razvoj turi-
stične ponudbe ter Primož 
Lah za izjemno glasbeno 
nadarjenost. Župan Borut 
Sajovic je v nagovoru dejal, 
da je praznik priložnost, ko 
se na kratko pogleda nazaj, 
oči pa usmeri v prihodnost. 

Približno sto večjih projek-
tov je bilo letos izvedenih v 
občini, zraven zagotovo že 
kakih 150 manjših, nekaj 
pa je tistih, ki so iz različ-
nih razlogov vredni poseb-
ne omembe, kot so varnejše 
križišče v Podljubelju, na ka-
terega so krajani čakali štiri-
deset let, trideset let se je go-
vorilo o potrebnosti pločnika 
med Kovorjem in Loko, letos 
je bil zgrajen. Letos je obči-
na pridobila nov vodni vir 

Smolekar, kralja gorenjskih 
vodnih virov, kot ga imenuje 
župan, v Križah je prenovlje-
no vaško jedro. Župan je še 
poudaril, da v vrtce sprejme-
jo vse otroke, da so želje po 
nogometnem igrišču v Kri-
žah bliže resničnosti, prav 
tako novi prostori za knjižni-
co, da javni zavodi poslujejo 
pozitivno, da se zadostno fi-
nancira stotnija društev in se 
zagotavlja spodbudno okolje 
za gospodarstvo. V nekda-
njem BPT v Tržiču je sprejet 
konservatorski načrt, prido-
bljeno je gradbeno dovolje-
nje za rušenje upravne stav-
be, za Pekove prostore pa žu-
pan zagotavlja, da bodo tam 
zrasle nove vsebine. Prihod-
nje leto bo zgrajeno krožišče 
v Bistrici pri Tržiču, v načr-
tu je umestitev krožišča ob 
Sokolnici v Tržiču pa uredi-
tev ceste na relaciji Leše–Pe-
račica, kolesarske poti, prizi-
dek k Zdravstvenemu domu 
v Tržiču. Župan se je zahva-
lil prav vsem soustvarjalcem 
življenja v Tržiču.

V kulturnem programu 
so nastopili MePZ Igna-
cij Hladnik, KUD Leyli, KD 
Folklorna skupina Karavan-
ke in pianist Boštjan Golinar.

Jožefa Koder častna občanka
V počastitev praznika Občine Tržič je bila v soboto slavnostna akademija v Kulturnem centru Tržič. 

Priznanje je častni občanki Jožefi Koder izročil župan Borut 
Sajovic. / Foto: Tina Dokl

Aleš Senožetnik

Dvorje – Srečanje so organizi-
rale Zveza veteranov vojne za 
Slovenijo (ZVVS), Zveza po-
licijskih veteranskih društev 
Sever in Študentska organi-
zacija Univerze v Mariboru 
ob pomoči Območnega zdru-
ženja veteranov vojne za Slo-
venijo Kranj. Kakšnih petde-
set svojcev žrtev osamosvojit-
vene vojne se je zbralo na vsa-
koletnem prednovoletnem 
srečanju, ki se je tokrat odvilo 
v gostišču Pod Jenkovo lipo v 
Dvorjah pri Cerkljah.

Kot so poudarili navzoči, so 
takšni dogodki priložnost, da 
se srečajo vsi, ki jih je pove-
zala enaka tragična usoda. »V 
prvih letih, ko so bili otroci še 
manjši, smo srečanja izkoris-
tili tudi za miklavževanje, da-
nes pa je to predvsem dobro-
došla priložnost za druženje, 
saj so se v teh letih med nami 
spletla številna prijateljstva,« 
nam je zaupala ena od gos-
tij Irena Petrič, žena pokoj-
nega pripadnika Teritorial-
ne obrambe Petra Petriča, ki 
je življenje izgubil v napadu 
na brniškem letališču.

Po besedah dr. Tomaža 
Časa iz združenja Sever je 
Slovenija lahko ponosna, da 
nam je uspelo zagotoviti, da 
se je proces demokratizaci-
je izpeljal na način, da smo 
danes del evropske družine 
ter polnopravna članica Or-
ganizacije združenih naro-
dov. »Prav vam se je zato tre-
ba najbolj zahvaliti, saj ste 
izgubili svoje najdražje,« je 
poudaril Čas.

Zaradi vse večje časovne 
oddaljenosti pa je predvsem 
mlade in prihodnje genera-
cije treba ozaveščati, kaj se je 

na našem ozemlju dogajalo 
leta 1991. Tega se zavedajo 
tudi v Zvezi veteranov voj-
ne za Slovenijo, kjer si, kot 
je povedal podpredsednik 
ZVVS Marjan Grabnar, tudi 
z izdajanjem zbornikov in 
predavanji na osnovnih in 
srednjih šolah prizadevajo 
za to, da bi zavedanje o pre-
lomnih dogodkih ohranili 
tudi med mladimi.

Ohranjanje zgodovinskih 
dejstev pa je pomembno 
tudi zaradi politizacije in 
prisvajanja zaslug za Slo-
vensko samostojnost, do če-
sar so kritični številni v ve-
teranskih organizacijah, saj 
se s tem pozablja predvsem 
spomin na mnoge pripa-
dnike teritorialne obrambe 
in policije, ki so tvegali ali 
celo izgubili življenje v voj-
ni. Tudi zato se zbrani svoj-
ci veselijo takšnih dogod-
kov, kakršen je bil sobotni v 
Dvorjah, saj v ospredje pos-
tavljajo predvsem žrtve in 
njihove bližnje, ki so na več-
jih državnih proslavah in 
komemoracijah – kot pravi-
jo sami – večkrat potisnjeni 
ob rob.

Za Slovenijo so dali življenja
V soboto so se na prednovoletnem srečanju v Dvorjah pri Cerkljah zbrali svojci padlih žrtev vojne za 
Slovenijo, ki tovrstna srečanja izkoristijo za druženje in obujanje spominov.

Svojci žrtev so v letih srečevanj spletli tudi prijateljske vezi.

Urša Peternel

Jesenice – Na seji občinske-
ga sveta prejšnji četrtek so 
jeseniški občinski svetni-
ki sprejeli proračun obči-
ne za leto 2018. V novo leto 
tako občina vstopa s prora-
čunom, ki na prihodkov-
ni strani znaša 17,7 milijo-
na evrov, na odhodkovni pa 
21,6 milijona evrov. Prora-
čunski primanjkljaj je oce-
njen na 3,9 milijona evrov, 
ki ga bodo pokrili z ostan-
kom sredstev na računu. 
V letu 2018 je načrtovano 
novo zadolževanje v skup-
ni višini 1,1 milijona evrov 
za investicije. V primeru, 
da bo občina začela izvedbo 
projekta obnove Ruardove 
graščine in projektov, kjer 
je predvideno sofinancira-
nje iz evropskih sredstev, 
se bo zadolžila za višino 
lastnih sredstev (največ do 

enega milijona evrov), izko-
ristila pa bo tudi možnost 
po zakonu o financiranju 
občin za pridobitev povra-
tnih sredstev financiranja 
projektov v višini nekaj več 
kot 107 tisoč evrov. 

V letu 2018 bodo predno-
stni projekti nadaljevanje 
energetske sanacije strehe 
in fasade na Osnovni šoli To-
neta Čufarja, obnova Ruar-
dove graščine, sofinancira-
nje ureditve regionalne ces-
te R2, izgradnja komunal-
ne infrastrukture na obmo-
čju Murove ter nadaljevanje 
ureditve ceste na odlagališče 
Mala Mežakla.

Na seji so z amandmaji za-
gotovili dodatna sredstva za 
prevajalko za albanski jezik, 
za začetek ureditve otroške-
ga igrišča na Kejžarjevi uli-
ci pri Mladinskem centru Je-
senice, za začetek investicije 
v Poslovno cono Jesenice ...

Občina Jesenice je 
dobila proračun 
Največji projekti bodo obnova Ruardove graščine, 
sanacija strehe in fasade na Osnovni šoli Toneta 
Čufarja, sofinanciranje obnove regionalne ceste ...

Suzana P. Kovačič

Naklo – Rezultat prve štu-
dijske urbanistično-arhi-
tekturne delavnice je tudi 
idejni projekt za Športni 
park Naklo, ki je nastal v 
sodelovanju Fakultete za 
arhitekturo – študentov in 
mentorjev, Inštitutom za 
šport in Nogometno zve-
zo Slovenije. Nakljanskim 
občinskim svetnikom so ga 
predstavili na novembrski 
seji. Ponudili so idejna 
projekta na dveh lokacijah 
v različnih izvedbah. Ena 
je lokacija pri Osnovni šoli 
Naklo, druga na Cegelnici 
nad avtocesto. Rešitve so z 
glavnim in pomožnim no-
gometnim igriščem z ume-
tno travo, odbojkarskim 
igriščem, paviljonom, ne-
kaj dodatnimi parkirišči, 
možnostmi za komercial-
ni program, v nadaljeva-
nju morda tudi s fitnesom 
na prostem, prostorom za 
piknik ... Kot predstavnik 
Nogometne zveze Sloveni-
je in kot domačin je Dane 

Jošt poudaril, naj se za ra-
zvoj Naklega po toliko le-
tih, tudi menjavah lokacij, 
za nogometno igrišče do-
končno najde stalen pros-
tor. Pripravljavci so dodali, 
da idejni projekt omogoča 
prilagoditve, je pa lahko os-
nova za strokovne podlage. 
Svetnik Zdravko Cankar, ki 
je ves čas zagovarjal podo-
ben projekt, predvsem pa 
to, da gredo iz najemništva 
v »nekaj svojega, občinske-
ga«, je bolj naklonjen loka-
ciji pri šoli. Svetnika Petra 
Celarja je pri obeh lokaci-
jah zanimalo, kako je s par-
kirnimi mesti in dobil po-
jasnilo, da nekaj dodatnih 
parkirnih mest je predvi-
denih, je pa želja, da so ta 
razpršena v širšem radiju. 
Župan Marko Mravlja upa, 
da bo idejni projekt poma-
gal pri soglasodajalcih, pri-
dobivanju zemljišč, v na-
daljevanju spremembi Ob-
činskega prostorskega na-
črta. Gre za daljše časov-
no obdobje, a prvi korak je 
storjen, je sklenil župan. 

Projekt športnega parka 
z nogometnim igriščem

Kamnik – Medobčinski muzej Kamnik vabi v sredo, 13. de-
cembra, ob 18. uri na grad Zaprice na odprtje razstave Na 
sodu smodnika in Arhitekturna podoba smodnišnice ter na 
predstavitev knjige Na sodu smodnika – kamniška smodnišni-
ca skozi čas avtorjev Vilka Rifla, Anje Urankar in Marka Kumra. 
Razstavo bo odprl župan Marjan Šarec, za kulturni program 
pa bodo poskrbeli člani Kulturnega društva Priden možic.

Razstavi in monografija o kamniški smodnišnici
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Jože Košnjek

Trst, Bazovica – Ravnatelji-
ce treh gimnazij s sloven-
skim učnim jezikom iz treh 
sosednjih držav Loredana 
Guštin iz Državnega znan-
stvenega liceja France Pre-
šeren Bazovica pri Trstu, 
Zalka Kuchling z Zvezne 
gimnazije za Slovence v Ce-
lovcu in Andreja Ahčin iz 
Biotehniškega centra Nak-
lo v Strahinju so pretek-
li teden v Bazovici predsta-
vile čezmejni projekt Sla-
vit – (SL)ovenija, (AV)strija, 
(IT)alija – iz mednarodne-
ga programa Erasmus plus. 
Z njimi so bile koordinator-
ke projekta na omenjenih 
šolah Irena Pecchiar, Irina 
Kert in Bernarda Božnar, 
predstavitve pa se je udele-
žil tudi strokovni nadzornik 
za slovenščino v splošnih 
in poklicno-izobraževalnih 
višjih šolah na Koroškem 
dr. Miha Vrbinc. 

Projekt Slavit – Slovensko 
v naravoslovje treh dežel je 
nekaj posebnega. Uresniče-
vale ga bodo tri šole s sloven-
skim učnim programom. Za 
temo je bilo izbrano naravo-
slovje, povezovalni jezik bo 
slovenščina, kar je prvi pri-
mer v mednarodnih izobra-
ževalnih programih, vodil-
ni partner pa je Biotehniški 
center iz Strahinja, ki ima po 
besedah ravnateljice srednje 

šole centra Andreje Ahčin 
za to najboljše pogoje. »Po-
leg znanja slovenščine, ki 
ga želita krepiti obe partner-
ski šoli, in spoznavanja sku-
pne zgodovine smo za osno-
vo izbrali naravoslovje. Tu 
smo mi pri strokovnem zna-
nju in opremi zelo močni. 
Imamo učni poligon na šoli 
in v njeni okolici, zato lahko 
učencem ponudimo veliko 
praktičnega znanja in mož-
nosti za raziskovanje,« je po-
vedala Ahčinova. Projekt ni 
bil izbran na pamet. Za tak 
način dela in sodelovanja so 
se v posebni anketi odločili 
dijaki, njihovi starši in učite-
lji na vključenih šolah. Leta 

2015 se je začela intenzivna 
priprava projekta. Pri tem so 
šolam pomagali in svetovali 
slovenska Kmetijska izobra-
ževalna skupnost iz Celov-
ca, Urad vlade za Slovence v 
zamejstvu in po svetu iz Lju-
bljane, pristojni deželni ura-
di iz Avstrije ter Furlanije in 
Julijske krajine, Slovensko 
ministrstvo za šolstvo in Za-
vod za šolstvo. 

Uresničevanje projekta, 
ki bo bogatilo tudi slovensko 
strokovno izrazoslovje (iz-
delani bodo slovarji sloven-
skih naravoslovnih izrazov), 
se je začelo septembra letos 
in bo sklenjeno konec okto-
bra leta 2019. Osnova bodo 

dijaške izmenjave. Vsaka 
bo trajala deset šolskih dni. 
Prva bo maja prihodnje leto 
v Strahinju, na kateri bo so-
delovalo 12 dijakinj in dija-
kov iz domačega Biotehni-
škega centra in po šest di-
jakov iz Bazovice in Celov-
ca. Tema bo voda in hrana 
za trajnostni razvoj. Druga 
izmenjava bo oktobra pri-
hodnje leto v Celovcu. Šti-
riindvajset dijakinj in dija-
kov ter učiteljev bo razisko-
valo možnosti za trajnostni 
razvoj Koroške, tretja izme-
njava pa bo marca leta 2019 
v Trstu, tema pa bo Voda od 
Glinščice do Štivana, od Kra-
sa do morja. 

Naravoslovje jih je povezalo
Mednarodni projekt Slavit – Slovensko v naravoslovju treh dežel iz programa Erasmus plus, v katerem 
sodeluje tudi Biotehniški center iz Strahinja, je prvi mednarodni projekt, v katerem je slovenščina 
povezovalni jezik.

Udeleženci predstavitve projekta Slavit v Naravoslovnem didaktičnem centru v Bazovici pri 
Trstu

Vilma Stanovnik

Kranj – V prostorih Mestne 
občine Kranj so se župani 
zbrali na 14. seji Sveta gorenj-
ske regije. Člani sveta so žu-
pani osemnajstih gorenjskih 
občin, so na večino razprave 
namenili pripravi in uskla-
jevanju projektov znotraj re-
gije za vključitev v drugi Do-
govor za razvoj gorenjske re-
gije. V sredini letošnjega no-
vembra je namreč Ministr-
stvo za gospodarski razvoj in 
tehnologijo objavilo drugo 
povabilo Razvojnim svetom 
regij za pripravo dogovorov 
za razvoj regij. V kohezijski 
regiji Zahodna Slovenija, ka-
mor spada tudi Gorenjska, se 
bodo lahko sofinancirale nas-
lednje vsebine: Spodbujanje 
podjetništva, Spodbujanje 

multimodalne urbane mo-
bilnosti, Podpora naložbam 
za prilagajanje podnebnim 
spremembam, Vlaganje v 
vodni sektor ter Varstvo in ob-
nova biotske raznovrstnosti. 

Velik interes se v regiji kaže 
za gradnjo kolesarskih pove-
zav za zagotavljanje trajno-
stne mobilnosti, kar je tudi 
osrednja razvojna zgodba go-
renjske regije do leta 2020. 
Še vedno pa so na Gorenj-
skem velike potrebe po vla-
ganju v vodni sektor, in sicer 
po gradnji javne infrastruktu-
re tako za odpadno vodo kot 
tudi za oskrbo s pitno vodo. 

Nekaj projektov se v re-
giji pripravlja tudi na po-
dročju spodbujanja podje-
tništva. Usklajevanja bodo 
potekala še do sredine ja-
nuarja, ko je treba projekte 

prijaviti na gospodarsko mi-
nistrstvo. Za pripravo dogo-
vorov za razvoj regij je v okvi-
ru drugega povabila za celot-
no Slovenijo na voljo dobrih 
418 milijonov, od katerih na 
Gorenjskem za sofinancira-
nje razvojnih projektov do 
leta 2023 računamo na dob-
rih trideset milijonov evrov.

Župani so na seji potrdi-
li tudi program dela Regio-
nalne razvojne agencije Go-
renjske za naslednje leto. S 
tem so podprli splošne ra-
zvojne naloge Regionalne ra-
zvojne agencije Gorenjske, 
BSC Kranj, Razvojne agen-
cije Sora in Razvojne agen-
cije Zgornje Gorenjske (RA-
GOR). Ključno v prihodnjem 
letu je usklajevanje in izvaja-
nje Dogovora za razvoj go-
renjske regije in projektov 

izvajanja strategij lokalnega 
razvoja obeh lokalnih akcij-
skih skupin (LAS Gorenjska 
košarica in LAS Loškega po-
gorja). Regionalna razvojna 
agencija Gorenjske bo tudi v 
prihodnjem letu delovala kot 
podpora razvojnim struktu-
ram regije pri izvajanju pro-
jektov in ukrepov na petih 
razvojnih področjih: Teh-
nološki razvoj, podjetništvo 
in inovativnost, Razvoj člo-
veških virov, Turizem, Oko-
lje prostor in infrastruktura 
ter Razvoj podeželja. Župa-
ni so pri tem poudarili, da re-
gija potrebuje močno razvoj-
no agencijo, pri čemer pa je 
treba najti in vzpostaviti sis-
tem, po katerem bodo vse ob-
čine imele zadostno strokov-
no podporo pri izvajanju ra-
zvojnih nalog in projektov.

Potrebujejo močno razvojno agencijo
Konec prejšnjega tedna so se župani zbrali na seji Sveta gorenjske regije, podprli program dela 
Regionalne razvojne agencije Gorenjske za prihodnje leto ter se seznanili s potekom usklajevanja 
projektov za vključitev v drugi dogovor za razvoj gorenjske regije.

Aleš Senožetnik

Cerklje – Cerkljanski občin-
ski svetniki so na nedavni 
seji potrdili osnutek prora-
čuna za prihodnje leto, ki ga 
bodo v drugem branju do-
končno potrdili ta mesec. 
Obeta se nekoliko težji pro-
račun od letošnjega. Predvi-
denih je namreč 12,46 mili-
jona prihodkov in 17,56 mi-
lijona odhodkov. Svetniki, 
ki so osnutek soglasno potr-
dili, so proračun ocenili kot 
razvojno naravnan. V načr-
tu razvojnih programov na-
mreč obeta več smelih pro-
jektov, ki že tečejo oz. se jih 
bodo v Cerkljah še lotili v pri-
hodnjem letu. 

Med pomembnejšimi je 
župan Franc Čebulj poda-
ril gradnjo zdravstvenega 
doma v Cerkljah, katerega 
vrednost ocenjujejo na 1,3 
milijona evrov. Občina pa 
bo financirala tudi izgradnjo 
pokritega šotora z umetno 
travo v Nogometnem centru 
Velesovo v skupni vrednos-
ti nekaj manj kot šeststo ti-
soč evrov.

Financirali bodo izgra-
dnjo kanalizacijskih vodov v 
osrednjem delu Zaloga, če-
sar se bodo skupaj z ostalo 
spremljajočo infrastruktu-
ro lotili prihodnje leto. Prav 
tako pa imajo v načrtu kana-
lizacijska dela tudi v osre-
dnjem delu Cerkelj skupaj 
z elektrifikacijo, plinifika-
cijo in izgradnjo optičnega 
omrežja. Krajše kanalizacij-
ske odseke bodo uredili tudi 

v Poženiku, Dvorjah in La-
hovčah, na Cerkljanski Dob-
ravi pa bodo uredili prečrpa-
vanje. Dogradili in obnovi-
li bodo tudi mrliške vežice 
v Cerkljah, za projekt pa že 
imajo gradbeno dovoljenje. 

V teku je novelacija 
krvavškega vodovoda, za ka-
terega si Cerklje skupaj z os-
talimi sodelujočimi občina-
mi prizadevajo tudi za pri-
dobitev evropskih sredstev. 
»Projekt podpirajo vse obči-
ne vključno s Kranjem, tako 
da ni več bojazni, da bi odsto-
pila katera od občin, ki je že v 
sistemu,« je pojasnil Čebulj, 
ki je optimističen tudi glede 
vzpostavitve aglomeracije 
na območju Krvavca, kar bi 
upravičilo gradnjo kanaliza-
cijskega sistema na tem po-
dročju, za kar si v Cerkljah že 
dlje časa prizadevajo. 

Prihodnje leto se bodo lo-
tili tudi obnove vodovoda na 
Štefanji Gori, ki bo nato pre-
šel v last občine in upravlja-
nje komunalnemu podje-
tju. Skupaj bodo za komu-
nalno dejavnost prihodnje 
leto namenili dobrih pet mi-
lijonov evrov proračunskih 
sredstev.

Med drugim načrtujejo še 
gradnjo javne razsvetljave 
na Ambrožu v okviru projek-
ta Temno nebo ter opremlja-
nje otroških in športnih igri-
šč v okviru Lokalne akcijske 
skupine, za kar bodo prido-
bili tudi evropska sredstva. 
Svetniki pa so bili veseli tudi 
povečanja sredstev za gasil-
ce v občini.

Sredstva tudi za 
številne projekte
Osnutek proračuna Občine Cerklje predvideva 
nekaj večjih projektov, ki se jih bodo lotili v 
prihodnjem obdobju.

Kranj – Za študij v tujini v tem študijskem letu je Mestna 
občina Kranj podelila dve štipendiji, obe v enkratnem znesku 
dva tisoč evrov. Ena je namenjena izbranemu kandidatu za 
univerzitetni program študija umetniškega izobraževanja: 
glasba in orkestrska igra na fakulteti v Nemčiji in druga pa 
kandidatu za univerzitetni program študija kemije na fakulteti 
v Angliji. Javni razpis za prijave je bil odprt med 25. avgustom 
in 20. septembrom, dobili pa so štiri vloge. Ena vloga je bila 
oddana prepozno oziroma po preteku roka za oddajo, drugo 
pa je vložila neupravičena oseba, saj ni izpolnjevala pogoja za 
prijavo na javni razpis. Komisija za štipendiranje je popolni 
vlogi ocenila v skladu s kriteriji in merili, ki vključujejo pov-
prečni študijski uspeh v študijskem letu 2016/2017, dosežke 
tekmovanj in ostale dosežke, ter izdelala prednostni vrstni red 
kandidatov za pridobitev štipendije za študij v tujini. Kot pravi-
jo dogovorni na kranjski občini, bo štipendije za študij v tujini 
v prihodnje lahko prejelo več študentov, zato bodo kriteriji in 
merila za podeljevanje štipendij predvidoma manj zahtevni.

Dve štipendiji za študij v tujini

Kranj – V Mestni knjižnici Kranj so se odločili, da z novim 
letom omogočijo novo ugodnost za invalide, to je brezplačno 
članstvo. Vsi, ki se želijo včlaniti, se lahko oglasijo pri informa-
cijskem pultu v pritličju in s seboj prinesejo Evropsko kartico 
za invalide ali odločbo ustreznega državnega organa. »Brez-
plačno članstvo je še en korak, s katerim se želimo približati 
invalidom,« pravijo v knjižnici, kjer tudi sicer sodelujejo z in-
validskimi organizacijami in soorganizirajo različne dogodke.

Brezplačno članstvo za invalide
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Danica Zavrl Žlebir

Škofja Loka – Projekt že dru-
go leto po vsej Sloveniji izvaja 
Javna agencija za knjigo Re-
publike Slovenije, sofinanci-
ra pa Evropska unija iz social-
nega sklada. Njegov namen 
je opolnomočiti štiri ranljive 
skupine ljudi (osebe z mot-
njami v duševnem zdrav-
ju, osebe z motnjami v du-
ševnem razvoju, zapornike 
v fazi odpusta in osebe, ki se 
zdravijo odvisnosti od prepo-
vedanih drog) za socialno ak-
tivacijo in približevanju trgu 
dela. V projektu so sodelova-
li tudi uporabniki iz terapev-
tske skupnosti Sopotnica – 
društvo Projekt Človek, kjer 
se zdravijo odvisniki. V te 
skupine so prihajali prizna-
ni slovenski literarni in likov-
ni ustvarjalci in vodili uspo-
sabljanja na temelju sloven-
skega leposlovja.

Mentorica literarnih de-
lavnic skupine iz Sopotnice 
je bila pesnica in pisateljica 
Cvetka Bevc. O svoji izkušnji 
z deseterico udeležencev de-
lavnic je povedala: »Skupina 
ima specifično dinamiko, 
in ko sprejme mentorja, on 
postane eden od njih. Tako 
se kalijo prijateljstva, in ko 
je oseben odnos tako dober, 

lahko nastajajo tudi dobri iz-
delki. Na današnji prireditvi 
je bilo videti in slišati, kaj vse 
zmorejo. V sebi ne nosijo le 
svetov, v sebi nosijo svetovja, 
tako kot mi vsi; in postopo-
ma jih odkrivajo, tako prek 
branja, kreativnih vaj pisa-
nja ali gostov, ki jih obišče-
jo. Vse to spodbuja k razmi-
šljanju o tem, kaj delamo, 
doživljamo, občutimo. Mo-
ram reči, da je bila odzivnost 
skupine res lepa. Dobro so 
se povezali med seboj, sre-
čanja pa so okrepila njihovo 
samopodobo in samozavest 

ter veščine javnega nastopa-
nja in izražanja, naučili so 
se, kako vztrajati pri nekem 
početju, kako izpopolnjevati 
začeto delo, in to utrdi tudi 
njihov ponos, da so nekaj iz-
peljali od začetka do kraja.«

In ravno v tem smislu naj 
bi okrepili socialne vešči-
ne ranljivih skupin, potreb-
ne za njihovo vključevanje v 
družbo, pa pove ena od ko-
ordinatoric programa Moj-
ca Bergant Dražetić: »Pro-
jekt formalno teži k temu, da 
se bodo udeleženci kasne-
je lažje približali trgu dela. 
Tu pa imamo v mislih pred-
vsem socialne veščine, ki so 
tudi del zaposlitvenega ka-
pitala vseh naših udeležen-
cev. Razvoj in izvajanje pro-
gramov socialne aktivacije in 
vključevanja ranljivih sku-
pin v družbo in na trg dela 
smo utemeljili na kulturni 

komponenti in ustvarjal-
nosti. Po vsej Sloveniji dela 
osem skupin, ena je tudi sku-
pina iz Sopotnice z mentori-
co Cvetko Bevc. Na današnji 
predstavitvi njihovega celo-
letnega ustvarjanja smo vi-
deli, kako lepo se je skupina 
povezala in kaj vse zmorejo 
njeni udeleženci. Sedaj smo 
v nizkem startu za leto 2018. 
Veseli nas, da je projekt na-
letel na plodna tla, da odloče-
valci spoznavajo njegov po-
men za sicer vedno podhra-
njene ranljive skupine in da 
smo dobili dodatna sredstva 
za nadaljevanje.« 

Udeleženci so brali svoje 
literarne prispevke, ki so ob-
javljeni tudi v zborniku pro-
jekta. Odigrali so tudi lutkov-
no predstavo Cvetke Bevc 
Modri med, srečanje pa je 
z glasbo popestril pesnik in 
kantavtor Andraž Polič.

Izboljšajo socialne veščine
Z literarno-glasbenim večerom Bojevniki na poti in lutkovno igrico Modri med so svojo letošnjo 
dejavnost sklenili udeleženci projekta Vključujemo in aktiviramo iz terapevtske skupnosti Sopotnica 
društva Projekt Človek.

Z literarno-glasbenega večera Bojevniki na poti / Foto: Andrej Tarfila

Mateja Rant

Žiri – V zvezi z gradnjo špor-
tne dvorane so na občini 
doslej izpeljali že veliko ak-
tivnosti, od nakupa zemljišč 
do izvedbe protipoplavnih 
ukrepov, do konca leta naj 
bi po besedah župana Ja-
neza Žaklja pridobili tudi 
gradbeno dovoljenje. Po 
oceni bo naložba v gradnjo 
športne dvorane vredna ok-
rog osem milijonov evrov, 
pri čemer so svetniki ob po-
trditvi predinvesticijske za-
snove sprejeli tudi dodaten 
sklep, da bodo v primeru, če 
bo najnižja ponudba na jav-
nem razpisu višja od ome-
njenega zneska, investicijo 

ustavili. Obenem so se na 
občini zavezali, da bodo sto-
rili vse, da bi dosegli kar naj-
višji delež sofinanciranja.

Na občini se namreč nade-
jajo financiranja iz Eko skla-
da, pri čemer se nameravajo 
na razpis prijaviti takoj, ko 
bodo pridobili gradbeno do-
voljenje. Razen tega se bodo 
znova prijavili na razpis mi-
nistrstva za izobraževanje, 
znanost in šport za grad-
njo športnih dvoran, četudi 
letos niso bili uspešni z iz-
polnjevanjem razpisnih po-
gojev. Glavni zunanji vir fi-
nanciranja predstavlja dol-
goročna zadolžitev v višini 
2,5 milijona evrov. »Investi-
cijo bomo financirali tudi 

iz lastnih sredstev, in sicer 
iz prihrankov oziroma sta-
nja sredstev na računih, ki 
bodo konec leta predvido-
ma znašali okrog 1,5 milijo-
na evrov,« je še pojasnil žu-
pan. V sklopu gradnje šol-
sko-športnega kompleksa 
ne bodo gradili le nove več-
namenske dvorane, ampak 
jim bo to omogočilo tudi re-
ševanje prostorskih proble-
mov osnovne šole in vrtca 
v povezovalnem delu med 
šolo in dvorano, poleg tega 
bodo na novo uredili zaje-
ten kos prometne in osta-
le komunalne infrastruk-
ture v okolici šole, vključ-
no s prvim odsekom ob-
voznice. »Z direkcijo za 

infrastrukturo smo namreč 
v oktobru sklenili sofinan-
cerski sporazum za izvedbo 
prvega odseka obvoznice, ki 
zajema tudi gradnjo uvoza v 
šolsko-športni kompleks,« 
so pojasnili na občini in do-
dali, da bo dela financira-
la država, občina pa bo za 
gradnjo pločnikov, javne 
razsvetljave in komunalne 
infrastrukture v proračunu 
za prihodnje leto zagotovi-
la 164 tisoč evrov. Po župa-
novih besedah je bilo pre-
cej dogovarjanja tudi glede 
različnih modelov upravlja-
nja dvorane, pri čemer na 
občini predlagajo, da njeno 
upravljanje prevzame režij-
ski obrat.

Do konca leta gradbeno dovoljenje
Žirovski svetniki so na zadnji seji potrdili predinvesticijsko zasnovo prve faze rekonstrukcije in dozidave 
Osnovne šole Žiri z večnamensko športno dvorano.

Projekt Vključujemo in aktiviramo nadaljujejo tudi v 
letu 2018. Kot je dejala Mojca Bergant Dražetić, bodo 
v prihodnjem letu delali v 15 skupinah. Dve bosta 
tudi na Gorenjskem, in sicer skupini oseb z motnjo v 
duševnem razvoju, v CUDV Radovljica in CIRIUS-u 
Kamnik.

Suzana P. Kovačič

Kranj – Podjetje Hofer v sode-
lovanju z Zvezo Lions klubov 
Slovenije nadaljuje z name-
stitvami avtomatskih ekster-
nih defibrilatorjev (AED) po 
slovenskih regijah, v petek 
so ga namestili na svoji po-
slovalnici na Smledniški ces-
ti v Kranju. Pri Hoferju so 
ponosni, da podpora takim 
projektom omogoča ustvar-
jati lepšo prihodnost. »Po-
membno je, da se zavedamo 
svoje odgovornosti, ki jo ima-
mo do soljudi in pomagamo 
takrat, ko je naša pomoč pot-
rebna. Veseli smo, da smo z 
namestitvijo AED-ja na po-
slovalnico v Kranju lahko po-
nudili pomoč ljudem, ko jo 
bodo ti potrebovali.« Kot so 
še pojasnili, je v Sloveniji si-
cer že veliko avtomatskih de-
fibrilatorjev, a vsi niso javno 
dostopni, če pa že so, so ti po-
noči in ob koncih tedna po-
nekod zaklenjeni in takrat 

nedostopni za reševanje ob 
srčnem zastoju. Iz tega raz-
loga Hofer v sodelovanju z 
Zvezo Lions klubov Sloveni-
je v okviru vsedržavne Inici-
ative za AED, ki poteka pod 
imenom Defibrilatorje na 
ulice, na 22 poslovalnic v Slo-
veniji in ob bazenu ŠRC Go-
lovec Celje nameščajo AED. 
Zadnjega naj bi namestili do 
januarja 2018. Vsak njihov 
avtomatski eksterni defibri-
lator je dostopen 24 ur na 
dan za reševanje ob srčnem 
zastoju, postopek oživljanja 
s pomočjo AED sta ob tej pri-
ložnosti v Kranju predstavi-
la reševalca z reševalne po-
staje Zdravstvenega doma 
Kranj. Dogodka se je udele-
žil tudi guverner Zveze Li-
ons klubov Slovenije Marko 
Gospodjinački, ki je pouda-
ril izjemno vrednost AED in 
dodal, da tudi takšna oblika 
pomoči soljudem sodi v po-
dročje njihovega dobrodel-
nega delovanja. 

Nov defibrilator  
v Kranju 
Hofer je v sodelovanju z Zvezo Lions klubov v 
Kranju namestil AED, pripomoček za oživljanje, ki 
ga lahko uporabljajo tudi laiki in je dostopen na 
njihovi poslovalnici štiriindvajset ur na dan.

Od leve guverner Zveze Lions klubov Slovenije Marko 
Gospodjinački, predstavnica Hoferja Maja Weinberger, 
reševalec Luka Cerkovnik, conski predsednik Zveze Lions 
klubov Slovenije Marko Kuliš in predsednik Lions kluba 
Bled Golf Zvonko Belič / Foto: Tina Dokl

Kranj – V prostorih kranjske občine je bil pred nedavnim redni 
letni posvet predsednikov Krajevnih organizacij (KO) Rdečega 
križa Kranj. Predsednik Rdečega križa Slovenije, Območnega 
združenja (RKS,OZ) Kranj Marjan Gantar je poudaril, da so 
letošnje leto zaznamovale številne uspešno izvedene aktiv-
nosti, tako na področju sociale, humanitarnih vsebin, krvo-
dajalstva, prve pomoči kot tudi prostovoljstva. Osrednji gost 
je bil strokovni sodelavec za področje krvodajalstva pri RKS 
Boštjan Novak, ki je poudaril, da se za prihodnost krvodajal-
stva v Sloveniji ni bati, saj vsako leto k darovanju krvi pristopi 
več novih mladih krvodajalcev, kolikor pa jih zaradi zakonskih 
starostnih omejitev preneha s krvodajalskim poslanstvom. V 
Sloveniji zberemo približno 45 tisoč litrov krvi, kar zadostuje za 
dnevne potrebe. Toliko krvi daruje približno 105 tisoč krvoda-
jalcev. RKS OZ Kranj bo v letu 2018 organiziral dvanajst rednih 
terenskih krvodajalskih akcij. Udeleženci so sklenili posvet z 
mislijo, da bodo še naprej ostali zaupanja vreden sogovornik 
na vseh področjih, kjer deluje RKS OZ Kranj. 

Posvet Krajevnih organizacij Rdečega križa
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Igor Kavčič

Kranj – Razstavišče v avli 
kranjske enote Zavaroval-
nice Triglav bo dober mesec 
v znamenju krajine. Tokrat 
se s svojimi deli predstavlja 
umetnik mlajše generacije 
Jernej Forbici, ki živi in delu-
je v Strnišču pri Kidričevem 
ter v Italiji v Vicenzi in Be-
netkah. Na tamkajšnji Aka-
demiji za likovno umetnost 
je tudi zaključil diplomski in 
podiplomski študij. Njegova 
dela so bila doslej predsta-
vljena na številnih samostoj-
nih in skupinskih razstavah 
po vsej Evropi, V ZDA, Ka-
nadi, Argentini in na Kitaj-
skem. Tudi sicer razstavlja 
večinoma v tujini, le redko 
tudi v Sloveniji.

V Kranju predstavlja dela 
iz različnih ciklov, ki jih je 
ustvarjal v zadnjih letih. »Iz-
bor del je bil pogojen z raz-
stavnim prostorom kot ta-
kim in paneli, na katerih so 
slike na ogled. Sam se sicer 
veliko posvečam izjemno ve-
likim formatom slik, velikos-
ti od osem do 15 metrov dol-
žine in nekaj metrov višine, 
ki pa jih lahko pokažem le 
v velikih razstaviščih. Tako 
se je porodila ideja o posta-
vitvi, ki sem jo naslovil Sed-
mih spomenikov neodvisno-
sti in humanosti. Cikel pred-
stavljam s tremi platni in ne-
kaj manjšimi slikami iz seri-
je del na papirju. Pravzaprav 
so posmeh spomeniku hero-
ju, ki so ga pod tem naslovom 
postavljali v eni nekdanjih 

Sovjetskih republik. Names-
to heroja sem slikal uniče-
ne pokrajine in industrij-
ska odlagališča, ki so danda-
nes eden od »simbolov člo-
večnosti«. Sem sodi tudi ena 
mojih novejših slik Horizon-
tal Truth 2, torej resnica v vo-
doravnem,« o svojem izboru 
razmišlja Jernej Forbici.

Slikanje narave je v sre-
dišču njegove pozornos-
ti že od prvega letnika aka-
demije. Ta ga navdihuje v 
vseh pogledih, predvsem pa 
s svojo veličino. »Všeč so mi 
prostrane krajine, pri čemer 
me izpolnjuje občutek mo-
gočnosti narave. V primer-
javi z naravo smo ljudje tako 
zelo majhni, kar želim pove-
dati tudi s svojimi slikami, še 
toliko bolj z velikimi forma-
ti,« pove Forbici. Vendar pa 
pogled v njegove pokrajine 
ni izostren. »Nekaj motnega 

in megličastega veje iz njih 
kljub dnevni svetlobi,« je za-
pisala umetnostna zgodovi-
narka Nuša Podgornik: »Do-
volil je, da se čudna goma-
zeča snov nenavadnih barv 
razleza po pokrajini. Svetlo-
ba je razpršena, barve veli-
kokrat kovinskih odtenkov.« 
Umetnik slika z akrilnimi 
barvami na platno, nanj pa 
potem prelije odpadna olja, 
kar močno vpliva na vizual-
no dojemanje krajine, ki jo 
imamo pred seboj. Ta je ne-
kako nedokončna. To vidi-
mo tudi na največjem raz-
stavljenem delu Horizontal 
Truth 2. Če v spodnjem delu 
zapazimo rdečkasto bla-
to (boksit), značilno za kra-
je, od koder avtor izhaja, nas 
v gornjem delu slike pope-
lje v krajino, ki si jo domiš-
lja kot idealno. Poleg slikar-
stva Forbici umetniški izziv 

išče tudi v prostorskih posta-
vitvah. Z eno se bo predstavil 
januarja v Vareseju.

Jernej Forbici, ki sicer pole-
ti tudi vodi največji poletni fe-
stival sodobne umetnosti pri 
nas Art Stays na Ptuju, naj-
več deluje in razstavlja v tuji-
ni. »V Sloveniji razstavljam, 
če me povabijo. Tudi tokrat 
je bilo tako, saj je za razsta-
vo poskrbel skladatelj Lado 
Jakša, ki je na moja dela prip-
ravil tudi multivizijo in glas-
bo,« dodaja Forbici in hkra-
ti pojasni najpomembnej-
šo razliko med umetnikom 
v Sloveniji in v tujini: »Obo-
ji slikamo enako, ko odloži-
mo čopič, pa je naša zgodba 
drugačna. V Sloveniji moraš 
sam iskati razstavišča in kup-
ce, se truditi prodreti na zah-
teven trg umetnin, v tujini vse 
to počne galerist. Ko odložim 
čopič, je zame delo končano.«

Veličina Forbicijeve narave
V avli Zavarovalnice Triglav v Kranju svoja likovna dela razstavlja akademski slikar Jernej Forbici. Z 
degradiranimi pokrajinami slika spomenike naše »človečnosti«.

Jernej Forbici pred svojo horizontalno resnico, delom Horizontal Truth 2 (101,5 x 400 cm) 
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Jesenice – Tokratna razsta-
va v Galeriji Kosove graščine 
je nekaj posebnega, saj avtor, 
arhitekt in likovni ustvarja-
lec, dr. Peter Marolt naš pog-
led usmerja tako na stene kot 
v prostor. Na razstavi z nas-
lovom Arhitekton in nove 
razsežnosti smeri B je tako 
v pritličju kot v vseh prosto-
rih v prvem nadstropju pred-
stavljenih kar 82 umetniških 
objektov. »Pri vživljanju v 
njegove likovne stvaritve kot 
pri njihovem ocenjevanju ni 
dovolj iskati le zunanjih zna-
čilnosti oziroma izraznih 
komponent, ki so s prostim 
očesom najprej vidne, tem-
več je potreben poglobljen 
uvid v kompleksno zasnovo 

objekta v odnosu do prostora 
in do ustvarjalno značajnih 
agensov. Šele z razumeva-
njem vseh udeleženih kom-
ponent udejanjenega objekta 
lahko počasi dojamemo Ma-
roltov ustvarjalni koncept,« 
je ob razstavljenih delih za-
pisal umetnostni zgodovinar 
v Gornjesavskem muzeju in 
kustos razstave Aljaž Pogač-
nik. Da Maroltove tako ime-
novane preoblikovane kraji-
ne res spominjajo na krajin-
ske motive, na katerih pa je 
poudarjena čista likovna pro-
blematika, sicer ne v tako ek-
spresivnem kot predvsem v 
formalnem smislu.

V sklopu predavanja in 
predstavitve razstave pretek-
lo sredo je avtor Peter Ma-
rolt pojasnil, da pri snovanju 

prostorskih likovnih artefak-
tov namenja veliko pozor-
nost tudi spoštovanju odno-
sa do sprememb na sami po-
vršini materiala, do patine, 
in to zaradi časa in atmosfer-
skih vplivov, ki imajo v tovr-
stnem likovnem raziskova-
nju posebno mesto. Gre za 
sklicevanje na izjemnost po-
vršine uporabnih predme-
tov, na katerih se je z desetle-
tji nabrala patina, ali skal, na 
primer v japonskem vrtu, ki 
so delo in ki kažejo na moč 
sil narave. Kar nekaj likov-
nih artefaktov namreč izvi-
ra iz razumevanja pomena 
senčnosti prostorov, s kateri-
mi se je spoznal prek znan-
stvenega preučevanja tra-
dicije oblikovanja prostora 
in pogleda na svet Daljnega 

vzhoda oziroma estetike tega 
dela sveta, predvsem Japon-
ske. Kot arhitekta – oblikoval-
ca prostora ga vsaj v začetnih 
fazah izoblikovanja tovrstne 
likovne opreme simbolne-
ga prizorišča ali prostorske-
ga likovnega artefakta, zani-
ma tudi ali predvsem prostor 
sam po sebi. Ta nastaja spro-
ti, glede na razpoložljiv ma-
terial in uporabne elemente. 

Oblika je tako vsaj v tem 
ustvarjalnem obdobju obi-
čajno pred barvo, ki pa prav 
zato zahteva poseben, dovolj 
kompleksen razmislek, da 
bi stvar učinkovala kot celo-
ta. Vsak likovni objekt je to-
rej sam zase nekakšen proto-
tip in hkrati končni produkt 
vizije simbolnega prostora.

Na dobro obiskanem preda-
vanju je avtor pojasnil še svoja 

konstruktivistična in supre-
matistična izhodišča, ki pa so, 
kar je ugotovil naknadno, zelo 
podobna izhodiščem eksperi-
mentalne študijske smeri B, 
ki jo je leta 1960/1961 na Fa-
kulteti za arhitekturo, grad-
beništvo in geodezijo, kjer je 
Marolt diplomiral in doktori-
ral, vpeljal prof. Edvard Rav-
nikar. Razstava bo na ogled 
do 5. januarja.

Likovno v arhitekturi
V Galeriji Kosova graščina je na ogled razstava likovnih objektov  
Petra Marolta z naslovom Arhitekton in nove razsežnosti smeri B. 

Predavanje dr. Petra Marolta ob razstavi njegovih del je bilo dobro obiskano. 
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Samo Lesjak

Kranj – V Besnici so predsta-
vili novo pesniško zbirko Po-
eme avtorja Franceta Beštra, 
ki je izšla ob 110-letnici do-
mačega kulturnega društva. 
Bešter je uveljavljen in akti-
ven akademski slikar, pre-
poznan po svojih barvi-
tih nadrealističnih delih ter 
ilustracijah, sicer pa je tudi 
izvrsten literat. Svoje filozof-
sko obarvane misli je na pa-
pir prelil že v knjigah Nebeš-
ko kraljestvo (2000) in Poto-
vanje zavesti (2005), sveža 
pesniška zbirka Poeme pa 
predstavlja nov korak v Beš-
trovi bogati in raznovrstni 
ustvarjalni karieri.

Kot sta delo strokovno 
ovrednotila Nives Križnar ter 
Ivan Sivec, Beštrove pesmi 
oz. poeme, vsebinsko razvr-
ščene v pet tematskih sklo-
pov – Hvalnice naravi, Mes-
ta in vasi, dežele, Filozofske, 
O tehniki in Metafizične –, 
reflektirajo avtorjeve bogate 
življenjske izkušnje in spoz-
nanja o (mnogokrat nepra-
vičnem) svetovnem ustroju. 
So preplet filozofije, religi-
je in umetnosti, viden skozi 
oči subtilnega intelektualca, 

ki zmore sam ustvariti svoj 
pogled na svet in ga na nevsi-
ljiv način v razmislek ponu-
diti tudi ostalim. Iz Poem pa 
vejejo tudi vrednote, ki ga 
odlikujejo: delavnost, skro-
mnost, dobronamernost, is-
krenost, požrtvovalnost ...

S predstavitvijo zbirke, ki 
jo je povezovala Mira Vel-
kavrh, glasbeno pa oboga-
tila citrarka, domačinka Ta-
tjana Šifrer, se je začel tudi 
niz kulturnih prireditev 
ob praznovanju 110-letni-
ce plodnega delovanja bes-
niškega Kulturnega društva 
Jožeta Paplerja. Društvo us-
pešno deluje na več področ-
jih, od dramske in pevske 
sekcije pa do instrumen-
talne in folklorne skupi-
ne. »Zelo nas veseli, da lah-
ko sodelujemo še z drugimi 
društvi in z Osnovno šolo, 
pa tudi s Čebelarsko druži-
no Besnica, kjer skupaj nav-
dušujemo mlade za čebelar-
jenje. Prihodnje leto bomo 
vaščanom podarili 110 dre-
ves avtohtonih jablan besni-
ških voščenk, ki jih bodo lah-
ko posadili v domačih sadov-
njakih,« je ob tem dejal pred-
sednik društva Janez Zeni in 
se vsem iskreno zahvalil.

Beštrove Poeme

Ob predstavitvi Beštrove pesniške zbirke v centru Vogu  Foto: 
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Maja Bertoncelj

Celje – Slovenska ekipa alp-
skih smučarjev hitrih disci-
plin se je po tekmah v Sever-
ni Ameriki in pred nadalje-
vanjem sezone ustavila v Ce-
lju. Pridružil se ji je tudi An-
drej Šporn in naznanil ko-
nec uspešne kariere.

»Vsekakor je taka odloči-
tev zelo težka. Tako kot mi je 
Kitzbühel dal največ, pred-
vsem s tistim drugim mes-
tom, tako je tudi poskrbel za 
zaključek moje kariere. Po 
padcu koleno enostavno ni 
bilo dovolj pripravljeno za le-
tošnjo sezono. Zato sem se 
odločil, da zaključim s svojim 
tekmovalnim smučanjem. 

Ne bi mogel biti dovolj prip-
ravljen, pripravljati se za na-
slednjo sezono pa se mi pri 
moji starosti ni zdelo smisel-
no. Ta odločitev je dozorela 
in s tem dnem se poslavljam 
od tekmovalnega smučanja. 
Zdaj si puščam možnosti od-
prte. Trenutno pomagam v 
Ljubljani na Ledeni fantazi-
ji, to bo do sredine januarja, 
potem bom pa vsekakor po-
skušal ostati vpet v smuča-
nje,« je 36-letni smučar spo-
ročil v petek. Na belih strmi-
nah ga bomo »tekmovalno« 
enkrat še videli. Njegova pos-
lovilna tekma bo v domači 
Kranjski Gori marca na tek-
mah svetovnega pokala. Več 
časa bi sedaj rad preživel tudi 

z družino. Je poročen in ima 
dva sinova. Šporn je na zad-
nje tekmoval pred enim le-
tom, januarja letos pa se je 

poškodoval na uradnem tre-
ningu v Kitzbühlu. Prav na 
tem prestižnem smuku je bil 
leta 2010 drugi.

Konec kariere, slovo v Kranjski Gori
Alpski smučar Andrej Šporn, najizkušenejši smukač v slovenski reprezentanci, je naznanil konec 
tekmovalne športne poti.

Andrej Šporn se poslavlja z belih strmin. / Foto: Gorazd Kavčič

Maja Bertoncelj

Kranj – Biatlonec Jakov Fak 
nadaljuje z izjemnimi nasto-
pi v letošnji sezoni. Po zmagi, 
10. in 12. mestu na uvodnem 
prizorišču na Švedskem je v 

Hochfilznu v Avstriji še dvak-
rat stopil na stopničke. V sprin-
tu je bil tretji, na zasledovalni 
tekmi pa drugi. V seštevku zas-
ledovanj je vodilni, v skupnem 
seštevku svetovnega pokala pa 
na tretjem mestu.

»Za menoj sta dve slabi 
leti, navijači in sponzorji pa 
ste mi vedno stali ob strani. 
To je zelo spodbudno za vse 
športnike, da imamo pod-
poro tudi takrat, ko ne gre. 
Tudi sam moraš verjeti v to in 

potem se da vedno priti nazaj. 
Vrnil sem se v svetovni pokal 
na visokem nivoju in vse bom 
dal od sebe, da se na nasled-
njih tekmah znova veselimo. 
Čaka me še težja naloga. Eno 
je priti nazaj, drugo pa je obdr-
žati se pri vrhu,« je navijačem 
iz Avstrije sporočil Jakov Fak.

Pred biatlonci je že tretja 
postaja tekem svetovnega 
pokala. Od četrtka do nedelje 
bodo tekmovali v Annecyju v 
Franciji.

Fak že trikrat na stopničkah
Izjemen začetek sezone biatlonca Jakova Faka

Kranj – V soboto so vaterpolisti AVK Triglav in VD Koper 1958 
odigrali povratno tekmo polfinala pokala Slovenije. V pokritem 
olimpijskem bazenu v Športnem centru Kranj so bili Kranjčani 
še drugič boljši, tokrat s 17 : 6 (2 : 1, 4 : 2, 6 : 2, 6 : 1). Štirikrat 
sta se med strelce za AVK Triglav vpisala Benjamin Popovič in 
Aljaž Troppan, po dvakrat Jan Justin, Marko in Dejan Gostič, po 
enkrat pa Matic Rahne, Andraž Pušavec in Rok Bečič, kar je bil 
njegov prvi zadetek v članski konkurenci. Finale bodo vaterpo-
listi AVK Triglav odigrali v soboto, 16. decembra, nasprotnik 
pa bo VK Ljubljana Slovan. Veterani VK Kranj 75 pa so konec 
tedna nastopili na tradicionalnem veteranskem turnirju, ki ga 
organizirajo veterani srbskega kluba VK Vojvodina iz Novega 
Sada. V konkurenci štirih ekip so osvojili tretje mesto.

Vaterpolisti Triglava v finalu pokala Slovenije

Kranj – Plavalna zveza Slovenije je razglasila najboljše v pretek-
li sezoni za obdobje med 1. septembrom 2016 in 31. avgustom 
letos. Plavalca sezone sta postala Anja Klinar iz radovljiškega 
plavalnega kluba in triglavan Peter Johns Stevens. Klinarjeva 
je bila deveta na 400 metrov prosto na svetovnem prven-
stvu v Budimpešti. Ob njej je bil za najboljšega trenerja v tej 
kategoriji izbran Miha Potočnik. Stevens si je naziv najbolj-
šega priplaval s srebrom na lanskem svetovnem prvenstvu 
v 25-metrskih bazenih, poleti pa se je v Budimpešti uvrstil v 
polfinale svetovnega prvenstva. Njegov trener je Luka Berdajs. 
Stevens bo tudi kandidat za medaljo na letošnjem evropskem 
prvenstvu v 25-metrskih bazenih, ki se začenja v Köbenhavnu.

Plavalca sezone Klinarjeva in Stevens

Kranj – Letos najboljši slovenski maratonec Rok Puhar je v 
nedeljo nastopil na maratonu Reggio Emilia v Italiji. To je bil 
njegov tretji maraton letos in tudi tretji v njegovi karieri. Tekel 
je svoj osebni rekord, ki sedaj znaša 2;17:49. Maraton je končal 
na tretjem mestu. S tem je znova potrdil normo za evropsko 
prvenstvo prihodnje leto v Berlinu. To je tudi njegov naslednji 
maraton, ki ga ima v načrtu, do takrat pa bo 25-letni slovenski 
reprezentant iz Šenčurja skušal svoje dosežke izboljšati še na 
krajših razdaljah.

Puhar v Italiji tekel osebni rekord

Škofja Loka – V 13. krogu rokometne lige NLB je bil derbi v 
Škofji Loki. Pomerila sta se domača Urbanscape Loka in Koper 
2013. Tekma se je končala z neodločenim rezultatom 20 : 20 
(9 : 10). Obe ekipi sta na lestvici obdržali mesti. Koprčani so 
drugi, Ločani pa tretji. Naslednjo tekmo bodo edini gorenjski 
predstavniki v prvi slovenski rokometni ligi odigrali v gosteh, 
in sicer v soboto, 16. decembra, v Ribnici.

Remi Škofjeločanov

Bled – Minulo soboto se je v Ledeni dvorani na Bledu začelo 
svetovno prvenstvo divizije I-B v hokeju na ledu za mladince 
do dvajset let. Naša reprezentanca se je najprej pomerila z 
Ukrajino in slavila z rezultatom 3 : 1. Že v nedeljo je bil na 
sporedu drugi krog, ko so se naši pomerili z ekipo Litve ter 
po ogorčenem boju zmagali s 4 : 3. Včeraj je bil na prvenstvu 
prost dan, danes ob 16.30 pa se bodo naši pomerili z ekipo 
Poljske. Jutri ob 16.30 naše hokejiste čaka še obračun z Nor-
vežani, prvenstvo pa se bo zaključilo v petek, ko se bodo naši 
pomerili še z reprezentanco Italije.

Za začetek dve zmagi mladih Risov

Ljubljana – Najboljše v iztekajočem letu je razglasila tudi Tri-
atlonska zveza Slovenije. Med prejemniki priznanj sta tudi 
obetavna mlada triatlonca iz kamniškega kluba, in sicer Ma-
tevž Planko in Tjaša Vrtačič, najboljša v mladinski kategoriji. 

Med nagrajenci tudi Planko in Vrtačičeva

Kranj – Konec tedna so bile tekme devetega kroga košarkarske 
lige Nova KBM. Igralci Šenčurja Gorenjske gradbene družbe 
so v gosteh igrali z Ilirijo in zmagali z 68 : 76 (15 : 10, 18 : 
20, 20 : 18, 15 : 28). Najboljši strelec pri Gorenjcih je bil Jan 
Rebec z 19 točkami, Dino Murić je ob 17 točkah prispeval še 
11 skokov. Ekipa Helios Suns je igrala doma. V goste je prišla 
Petrol Olimpija in bila boljša s 75 : 84 (23 : 22, 13 : 19, 17 : 21, 
22 : 22). Pri Domžalčanih je bil najboljši strelec Blaž Mahkovic 
s 26 točkami. Šenčurjani so na lestvici na petem mestu, Dom-
žalčani pa na sedmem. V prvi SKL za ženske pa bo v edini še 
neodigrani tekmi devetega kroga gorenjski obračun. Danes se 
bodo med seboj pomerile igralke Triglava in Domžal.

Šenčur z zmago, Domžale s porazom

Kranj – Konec decembra bo v Hočah zaključni turnir odbojkar-
skega pokala Slovenije, boj za najvišja mesta pa so si z zmaga-
mi v četrtfinalnih obračunih zagotovile odbojkarice Nove KBM 
Branik, Calcita Volleyja, Alianse Šempeter in Formule Formisa.

Znane vse finalistke pokala Slovenije

Maja Bertoncelj

Kranj – Končan je jesenski 
del tekmovanja v prvi sloven-
ski nogometni ligi Telekom. 
Pretekli konec tedna bi mora-
le biti odigrane še tekme 19. 
kroga, ki pa so bile odpove-
dane zaradi novozapadlega 
snega. Prestavili so jih vseh 
pet, odigrane pa bodo v spo-
mladanskem delu prvenstva. 
Ta se bo začel zadnji konec 
tedna v februarju, natančne-
je 24. februarja.

Na vrhu lestvice bo s 43 toč-
kami prezimil Maribor, ki 
ima pred Olimpijo tri točke 
prednosti, tretji so Domžalča-
ni, pokalni prvaki. Zaostaja-
jo že za 12 točk. Triglav je na 
predzadnjem, devetem mes-
tu. Kranjski nogometaši so 
zbrali 14 točk. Pred zadnje-
uvrščenim Ankaranom ima-
jo kar lepo prednost šestih 
točk, za osmim Aluminijem 
zaostajajo za dve. Nič torej še 
ni izgubljenega v boju za ob-
stanek med slovensko prvoli-
gaško nogometno druščino. 

V Domžalah so s prvim 
delom sezone zadovoljni: 
»Za nami sta naporna pole-
tje in jesen. V tem tekmoval-
nem premoru se bomo sku-
šali čim bolje spočiti, nato pa 
z maksimalno delovno vne-
mo začeti priprave na dru-
gi del sezone. Cilj je uvrsti-
tev v Evropo.« Prvi cilj Tri-
glava pa bo obstanek v ligi. 

Še preden se bodo odpravi-
li na zimski tekmovalni pre-
mor, jih že jutri, 13. decem-
bra, z začetkom ob 17. uri v 
Športnem centru Kranj čaka 
nova, tokrat posebna tekma. 
Pripravljajo revijalno tek-
mo med NK Triglav in pri-
jatelji ter All-Stars Gorenj-
ska, poleg tega pa še licitaci-
jo športne opreme številnih 

uspešnih slovenskih in tu-
jih nogometašev ter klubov. 
Med polčasom bodo svoje 
veščine demonstrirali igral-
ci mladinske akademije NK 
Triglav Kranj. 

To bo njihova druga hu-
manitarna akcija, na kateri 
upajo, da bodo zbrali še več 
sredstev kot lani, ko je bila ta 
številka več kot tri tisoč evrov.

Sneg odnesel zadnje tekme
Zaradi novozapadlega snega so bile tekme zadnjega kroga jesenskega dela nogometnega prvenstva 
preložene na pomlad. Domžale bodo prezimile na tretjem, Triglav na devetem mestu. V Kranju jutri 
druga humanitarna akcija z revijalno tekmo in licitacijo športne opreme. 

Nogometaši Triglava (v temnordečih dresih) in Domžal gredo na zaslužen počitek. / Foto: Tina Dokl
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Nena Veber,  
IMT® & NLP® trenerka in 
coach, ALTHEA® center 
Zdravja in Harmonije

Prehrana po TKM (XIV. del)

Prehrana, primerna  
za pomladni čas

Pomlad je letni čas, ko se 
narava prebuja, počasnejši 
zimski ritem se pospeši. Vse 
začenja brsteti in se priprav-
ljati na nov zagon, novo rast 
in razvoj, razcvet. 

Energijsko je pomlad čas, 
ki je povezan z jetri. Jetra pa 
v našem telesu skrbijo za 
rast, razvoj, regeneracijo, re-
vitalizacijo organizma, nje-
govo obnovo. 

Od petih elementov so je-
tra povezana z energijo lesa. 

Zato je v prehrani v spo-
mladanskem času po-
membno, da v zadostni 
meri uživamo hrano slad-
kega in pekočega okusa, ki 
spodbujata delovanje jeter. 
Jetrom energija, ki jo zau-
žijemo s hrano pekočega in 

sladkega okusa, pomaga pri 
njihovi pomembni spomla-
danski nalogi: oskrbi cele-
ga organizma z življenjsko 
energijo. 

Spomladi se izogibajmo 
kislemu okusu. Kdor ima že 
težave z jetri ali kadar ima-
mo gripo, bi se morali spo-
mladi izogibati uživanju po-
maranč, saj so absolutno 
prekisle in energijsko pre-
več agresivne za organizem. 

Zelo pomembno je, da ne 
uživamo preveč ocvrte, su-
rove in zamrznjene hrane, 
ki oslabi našo vranico, ki je 
spomladi še posebno obču-
tljiva in šibka. 

Živila, ki so najbolj pri-
merna za uživanje spomla-
di, so: por, špinača, mlada 
zelena čebula, sladki krom-
pir (jam), peteršilj, gobe, pše-
nica, dateljni, pesa, korenje, 

proso, koruza, buče, brokoli, 
jagnjetina, ribe, perutnina. 

Zelo primerni so kalčki 
vseh vrst kot tudi vsa sveža 
zelena in listnata zelenjava. 

Ker se običajno pozimi 
manj gibamo kot v osta-
lih letnih časih ter ker čez 
zimo grejemo telo tudi z 

uživanjem energijsko bolj 
bogate in kalorične hrane, se 
kaj rado zgodi, da spomladi 
prav čutimo, kako bi se radi 
»prečistili« tudi s pomočjo 
uživanja lahkotnejše in bolj 
čistilne, razstrupljevalne 
hrane. V telesu se nam od 
zime lahko nakopiči preveč 

vročine. Kako to prepozna-
mo? Naše grlo je bolj suho, 
zaprti smo, zadah iz ust je 
neprijeten, urin intenzivno 
rumen in smrdeč, na jeziku 
imamo debele rumene oblo-
ge, hitro se razjezimo, po-
gosto smo nestrpni …

Ob opisanih znakih bi bilo 
priporočljivo, da poskrbimo 
za »čistilno akcijo« v svo-
jem organizmu. Več se gi-
bajmo, uživajmo več teko-
čine in v prehrano poleg že 
zgoraj opisanih živil vključi-
mo več kumar, zelene, hru-
šk, banan. 

Pomlad je letni čas, ki ga 
povezujemo z novimi začet-
ki, novo svežo energijo. Te-
lesu vse to privoščimo tudi 
s hrano: lahkotno, svežo, z 
mladimi poganjki. Pojdimo 
ven, dihajmo nov svež po-
mladanski zrak.

Jelena Justin

Ko se iz Kranjske Gore pe-
ljemo proti Vršiču, nam pog-
led uhaja na Prisojnik in Ra-
zor. Prepričana sem, da red-
ko kdo opazi izrazit, a skro-
mno nizek stožec, 'špiček' 
nad Jasno, ki s svojo sever-
no stranjo prepadno pada v 
Malo Pišnico. Danes bomo 
obiskali ta stožec, ki nosi 
ime Škrbinjek, z nadmor-
sko višino 1341 m. 

Za drugo vršiško serpen-
tino je na levi strani večje 
urejeno parkirišče s klopmi, 
kjer parkiramo, in z vzpo-
nom začnemo po cesti na 

nasprotni strani, ki se spre-
meni v kolovoz. Sledimo ko-
lovozu. Ko prečimo manjši 
potoček, ki teče čez kolo-
voz, se čez približno 20 m 
na levo odcepi ožji kolovoz, 
ki višje postane slabše vidna 
steza. Ta nas višje spet pri-
pelje do kolovoza, ki smo ga 
prej zapustili. Prečimo ga in 
na drugi strani kolovoza na-
daljujemo vzpon. Na dreve-
su na desni strani zagleda-
mo vijolično črto. Ja, te vijo-
lične črte bodo do vrha naši 
smerokazi. Sledimo kolovo-
zu, malce višje pa nas pot 
vodi v desno, kjer se zače-
nja strm vzpon. Strmino 

premagujemo v okljukih. 
Previdnost v vseh letnih ča-
sih je nujna, saj je pot strma, 
predvsem pa se prepletajo 
korenine in zemlja, vmes 
še kakšna skala. V primeru, 
da je pot mokra in spolzka, 
lahko hitro zdrsnemo. Tre-
nutno – november 2017 – 
je pot ponekod zasnežena, 
ponekod pa povsem brez 
snega. Previdno. Ko dose-
žemo navidezno sedlo med 
Malo in Veliko Pišnico, sle-
dimo nekakšnemu pomolu 
v desno. Ta delček poti me 
je močno spominjal na Vi-
soki Mavrinc, ki je, lahko re-
čemo, sosed Škrbinjka. 

Do vrha nam manjka še 
približno 50 višinskih me-
trov. Na najvišji točki je na 
drevesu vpisna skrinjica, 
malce nižje na vzhodni stra-
ni vrha pa improvizirana klo-
pca, ki kar vpije, da jo izko-
ristimo. In izkoristek je odli-
čen, saj Škrbinjek ponudi 
fantastičen razgled. Vrh je 
ponekod sicer poraščen, a na 
glavne vršiške vršace je pog-
led dih jemajoč. Pred nami je 
veriga, ki jo začenja Kurji vrh 
in se nadaljuje v Rigljico, Ru-
šico, vrh nad Rudo do Frda-
manih polic, ki se zaključijo 
na Špiku. Zadaj se vidi sever-
na stena Škrlatice, ki se kot 

ogrlica dotika Rakove špice, 
Rogljice, Dovškega gamsov-
ca. Sledi mogočni, a krušlji-
vo ranjeni velikan Razor, po-
leg njega pa mogočni orjak 
Prisank. V Prisanku se dobro 
opazita tudi Prednje in zad-
nje okno. Pogled proti Nad 
Šitom glavi in Mojstrovkam 
zakriva drevje, ravno tako 

proti krušljivima Kumleho-
ma in Kumlehovi glavi. 

Z vrha sestopimo po poti 
vzpona. Previdno v zgor-
njem delu, ki je strm in 
prepleten s koreninami. 
Nadmorska višina: 1341 m
Višinska razlika: 400 m
Trajanje: 2 uri
Zahtevnost: 

Planinski izlet: Škrbinjek (1341 m)

Viden, a redko obiskan
Vsi ga vidimo, a redko kdo ga obišče. Morda zato, ker je vzpon nanj kratek, ali pa ker je pot 
neoznačena. Razglednik, ki ponudi mir in tišino.

Škrbinjek, kot ga vidimo iz Jasne. / Foto: Jelena Justin

Kolovoz, kjer se na drevesih pojavijo vijolične črte.

Razgled z vrha na Razor in Prisank / Foto: Jelena Justin
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Maja Bertoncelj

Škofja Loka – Jaka Hartman 
je kolesar prostega sloga 
iz Škofje Loke. S tem špor-
tom se ljubiteljsko ukvar-
ja od približno desetega leta 
in kmalu je kolesarstvo zanj 
postalo več kot le šport, re-
kreacija. Postalo je njegova 
strast, način življenja. Nje-
gove otroške sanje so bile 
preseliti se v Britansko Ko-
lumbijo v Kanado. Uresniči-
le so se mu pri le 18 letih. Po 
enem letu se je vrnil domov, 
a kot kaže, ne za dolgo.

Lahko bi rekli, da sta vam 
bila kolesarstvo in šport na
sploh položena že v zibelko. 
Vaš oče Matej je znano ime v 
gorskem kolesarstvu.

»Vedno smo bili športna 
družina. Najprej smo veliko 
plezali, potem sta starša za-
čela obračati kolesa. Tudi jaz 
sem skočil na gorsko kolo in 
ostal na njem. To je bilo pri 
približno desetih letih. Na 
začetku me je zanimalo vse, 
hitro pa sem se bolj navdušil 
nad skoki, triki, spustom. So-
časno z mojim navdušenjem 
nad kolesarstvom je prišla 
tudi želja, da bi šel enkrat v 
Britansko Kolumbijo v Ka-
nado, ki je zibelka gorskega 

kolesarstva prostega sloga. 
Tam se je vse skupaj začelo 
že, ko pri nas še nihče ni ve-
del, kaj je to gorsko kolo. Gle-
dal sem filme, posnetke o 
tem športu in vsi so bili sne-
mani tam. Rekel sem si, da 
grem ob prvi priložnosti, ki 
se bo pokazala, tja. To je bila 
tako že moja otroška želja. In 
medtem sem se vozil doma. 
Manjši park je bil v Goraj-
tah in na Gostečah. Po koncu 
osnovne šole sem se vpisal na 
sedanjo Gimnazijo Franceta 
Prešerna v Kranj in spoznal 
prijatelje, ki so se prav tako 
ukvarjali s tem športom.«

In ko so se sošolci vpisovali 
na fakulteto, ste vi dobili vi
zum za Kanado.

»To je bilo istočasno. Re-
kel sem si, da je po kon-
cu srednje šole pravi trenu-
tek, da grem. Zaprosil sem 
za vizum. Sploh nisem raz-
mišljal o drugi možnosti. 
Niti na informativne dneve 
na fakultete nisem šel. Vi-
zum sem dobil lani spomla-
di in rekli so, da moram pri-
ti do februarja letos. Čez po-
letje sem veliko delal, jeseni 
kupil vozovnico, spakiral in 
šel. S seboj sem seveda vzel 
gorsko kolo in kovček. To je 
bilo vse.«

Kakšen je bil odziv doma
čih?

»Že od desetega leta sem 
na vprašanje, kje se vidim 
v prihodnje, odgovoril, da 
bom v Kanadi kolesaril. Star-
ši so videli, da to ni samo 
otroška fantazija, saj je bila 
osem let ista zgodba. Ko sem 
prišel povedat, da imam vi-
zum, sta rekla le: v redu, 
skrajni čas. Moj odhod v Ka-
nado sta pričakovala.«

Ste pred odhodom vedeli, 
kje boste spali ...?

»Dva dneva pred odho-
dom sem na spletu na-
šel gospoda, ki mi je rekel, 
da me bo prišel iskat na le-
tališče in da bom lahko pri 
njem tudi živel. Za vsak pri-
mer sem s seboj vzel še spal-
no vrečo, da bi lahko pre-
spal kje na prostem, če bi 
bilo treba. Prišel me je iskat 
in pri njem sem imel v na-
jemu sobo. Dobil sem delo 
na smučišču. Bil sem žični-
čar. S pomladjo je bilo ko-
nec smučarske sezone. Mal-
ce je bilo nerodno, ker nisem 
imel službe za naprej, a sem 
jo hitro našel. Vse do odho-
da domov sem delal v kole-
sarski trgovini.«

Kaj bi povedali o mestu  
Ka  m  loops?

»Območje je polpuščava. 
V mestu je sicer sotočje dveh 
rek. Kamloops ima okrog de-
vetdeset tisoč prebivalcev in 
je eno večjih na tej strani Ka-
nade. Turizma je presenet-
ljivo malo. Ozračje je precej 
suho, tako da tudi če zapade 
sneg, se dvorišče lahko spi-
ha kar s pihalnikom za listje. 
To mi je bilo kar malo šokan-
tno, ko je rekel gospod, da bo 
treba skidati dvorišče, in mi 
dal pihalnik za listje. Čudno 
sem ga pogledal, kaj bova se-
daj s tem. Sicer pa je pozimi 
zelo mraz, poleti pa zelo vro-
če.«

Je tako, kot ste si predstavlja
li iz filmov?

»Je kar nor občutek, ko si 
tam in stojiš na vrhu skakal-
nice, ki si jo kot desetletni ot-
rok po televiziji gledal z veli-
kimi očmi.« 

Kako je z razvitostjo kolesar
stva?

»Tam je kolesarstvo na 
povsem drugačni ravni kot 
pri nas. Manj kot pol ure vo-
žnje iz mesta je okrog 170 ki-
lometrov označenih poti za 
gorsko kolesarstvo. Dlje iz 
mesta jih je še veliko več. Ko-
lesarstvo je zelo razvito, vide-
li so, da je zanimivo, zdravo, 
privablja turiste in dejansko 
s celotno infrastrukturo to 

omogočajo. Kolesarska druž-
ba je kot druga družina.«

Koliko časa ste imeli za ukv
arjanje s kolesarstvom, zara
di česar ste sploh šli tja?

»Kolikor se je le dalo, sem 
preživel na skakalnicah. Pred 
poletjem sem se odločil, da 
bom nehal plačevati naje-
mnino in si kupil terensko 
vozilo. Zadnji del je bil ure-
jen za spanje. Od junija do 

konca novembra sem tako ži-
vel na parkirišču pod skakal-
nicami. Zjutraj sem se zbu-
dil, šel v službo, prišel nazaj 
in vsak dan kolesaril do enaj-
stih zvečer. Skakalnice so na-
mreč osvetljene. Živel sem 
kar nomadsko življenje, pov-
sem drugačno od tega tukaj.«

Ste v skokih zelo napredo
vali?

»Sem napredoval. Nau-
čil sem se tudi drugače vozi-
ti. Tudi če je skakalnica veli-
ka in tehnično zahtevna, jo 

je treba že v prvem poskusu 
prevoziti na polno. In gre.«

Preizkusili ste se tudi na tek
movanju.

»Kolikor se je le dalo, sem 
tudi tekmoval. V Whistler-
ju sem imel malo sreče in se 
uvrstil v finale. V kvalifikaci-
jah nas je bilo okrog 150, 200, 
v finale se nas je uvrstilo tri-
deset. Nisem pričakoval nap-
redovanja. Ko sem šel nas-

lednje jutro na splet, sem vi-
del sporočilo, naj pridem po 
zapestnico za finale.«

Pred kratkim ste se vrnili do
mov. Boste ostali ali se na
meravate vrniti?

»Domov sem prišel, ker mi 
je pretekel vizum. Imel sem 
ga za eno leto. V službi, torej 
v prodajalni koles, so bili kar 
zadovoljni z mano, tako da 
sedaj skušamo podaljšati vi-
zum. Upam, da bom v prvih 
mesecih prihodnjega leta od-
šel nazaj. Za zdaj se vidim 

tam, potem bomo pa videli, 
kako bo.« 

Vremenske razmere vam tr
enutno niso ravno naklonje
ne, da bi tukaj kolesarili.

»Če sem šel v Kanado z 
enim kolesom, sem se do-
mov vrnil z dvema. Bo pa 
tudi prvo še moralo mal-
ce zdržati. To sta kolesi za 
»dirt jump« oziroma »slope 
style«. Prvi dan, ko sem pri-

šel, je bilo še lepo, potem je 
pa takoj začelo snežiti. Upal 
sem, da se bom vsaj malo še 
lahko vozil. Saj se da, ni pa 
idealno. Grem pa na progo 
pod Sv. Jošt, kolega ima pro-
go tudi za hišo.« 

Vaše sporočilo za konec?
»Oguljena fraza, a drži. 

Kdor si nekaj resnično želi, 
naj poskusi. Z malo želje in 
motivacije se vse da. Jaz sem 
bil prav presenečen, kako se 
je vse odvijalo, kar sem si že-
lel že kot desetletni otrok.«

V Kanado je šel živet kolesarske sanje
»Že od desetega leta sem na vprašanje, kje se vidim v prihodnosti, odgovoril, da bom v Kanadi kolesaril,« pravi devetnajstletni Škofjeločan Jaka Hartman. 
Njegovi sošolci so se vpisovali na fakultete, on pa je dobil vizum za Kanado. Ljubezen do kolesarstva prostega sloga ga je pri osemnajstih letih vodila  
v Kamloops v Britansko Kolumbijo. Po enem letu se je vrnil domov, a ne za dolgo. 

Od junija do konca novembra je bil njegov dom terensko 
vozilo z dodatkom za spanje.

Kolikor je le lahko, je čas posvetil gorskemu kolesarstvu prostega sloga. To je že dolgo 
njegov hobi številka ena.

Še ena akcijska fotografija

Jaka Hartman je Britanski Kolumbiji začasno pomahal v slovo. Kmalu se namerava  
vrniti. / Foto: osebni arhiv
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Simon Šubic

Ljubljana – Na ljubljanskem 
okrožnem sodišču so v petek 
zaradi uboja na trinajst let 
zapora obsodili 23-letno Pa-
tricijo Cenček z Jesenic. Po 
ugotovitvah sodišča ni dvo-
ma, da je obtožena 4. febru-
arja letos v Ljubljani po pre-
piru s kuhinjskim nožem v 
prsni koš zabodla svojega 
partnerja Blaža Novaka, pri 
tem pa je delovala naklepno. 
Sodišče ji je podaljšalo tudi 
pripor. 

Obdolžena je sicer trdila, 
da se je njen partner samo-
poškodoval, a je sodišče ver-
jelo izpovedi policista, da mu 
je žrtev ob prihodu na kraj 

dogodka dejala, da ga je za-
bodla ona. Kot poročajo me-
diji, je Cenčkova večer pred 
tragedijo partnerja, s katerim 
naj bi sicer že prekinila zve-
zo, pobrala pri prijatelju. Po 
skupnem popivanju naj bi se 
ob odhodu spet sprla, spor pa 
nadaljevala tudi doma. Tam 
naj bi pograbila nož in svoje-
ga fanta zabodla, nato pa nož 
izvlekla, kar je bilo po mnenju 
sodnega izvedenca tudi uso-
dno za žrtev. Pri svojem deja-
nju je bila obdolžena prištev-
na, je še ugotovilo sodišče. 

Cenčkova naj bi sicer na 
podoben način v Španiji z 
nožem napadla tudi svojega 
prejšnjega partnerja, a se ta 
dogodek ni končal tragično. 

Trinajst let zapora za uboj 

Škofja Loka – V petek okoli 13. ure sta na prehodu ceste čez 
železniško progo v Virmašah, ki je označen z Andrejevim kri-
žem, trčila potniški vlak, ki je bil na poti v Kranj, in tovorno 
vozilo s prikolico. Nesrečo je povzročil voznik tovornega vo-
zila, ki je čez progo zapeljal v trenutku, ko se mu je z zmanj-
šano hitrostjo približeval vlak, so sporočili s Policijske uprave 
Kranj. Čeprav so bili na vlaku tedaj tudi potniki, se v nesreči 
po podatkih policije ni nihče poškodoval, proti vozniku to-
vornega vozila pa policisti zaradi povzročitve nesreče vodijo 
prekrškovni postopek.

Tovorno vozilo pred vlak

Petkovo trčenje vlaka in tovornega vozila se je k sreči 
končalo le z gmotno škodo. 

Andraž Sodja

Vogel – Na slovenskih smu-
čiščih so v minuli sezoni za-
beležili okoli devetsto ne-
sreč, od tega osemdeset huj-
ših. Ker pa ne gre le za po-
škodbe, ampak tudi tehnič-
ne okvare na smučiščih, kjer 
ravno s svojim znanjem na 
pomoč priskočijo gorski re-
ševalci, so minulo soboto 
svojo usposobljenost prika-
zali bohinjski reševalci. 

Na smučišču Vogel so po-
kazali, kako poteka reše-
vanje smučarjev, ujetih na 
onesposobljeni sedežnici, 
iskanje zasutega v plazu in 
postregli tudi z uporabnimi 
nasveti za smučarje in dru-
ge obiskovalce gora v zim-
skem času. Prikazali so tudi 
tehnike za preizkušanje sta-
bilnosti snežne odeje in ob-
vezno opremo, ki bi jo mo-
ral v zimskem času imeti 
vsak obiskovalec gora. »Po-
membno je, da so obiskova-
li na gibanje v gorah ali var-
no smuko ustrezno in dobro 
pripravljeni. Za varno giba-
nje je nujen lavinski trojček, 

torej žolna, lopata in sonda, 
ki pa jih je treba tudi znati 
uporabljati, saj so v primeru 
zasutja v plazu najpomemb-
nejše prve minute. Po 15 mi-
nutah se namreč verjetnost 
za preživetje pod snežnim 
plazom drastično zmanjša,« 
je poudaril Janez Rozman, 
predsednik GRS Bohinj. 
Dodal je tudi nekaj nasve-
tov za varno smučanje: »Če-
lada je obvezna za otroke do 
14. leta, za druge pa zelo pri-
poročljiva. Smučarji naj se 
držijo navodil in priporočil 
upravljavca, če pa jih zanese 
na sveže zasnežena pobočja 
zunaj urejenih smučišč, pa 
potrebujejo podobna znanja 
in opremo kot drugi obisko-
valci zimskih gora, sicer se 
lahko konča tragično.«

Vaje reševanja s sedežnic 
in nihalke na Vogel so stal-
nica, saj se na največjem 
smučišču v Triglavskem na-
rodnem parku zavedajo po-
mena varnosti in zahtev-
nosti reševanja na tako zah-
tevnem terenu, še posebej v 
primeru morebitne okvare 
nihalke na Vogel. 

Za reševanje z ostalih 
žičniških naprav na Vog-
lu ima center usposobljene 
tudi svoje zaposlene, ki lah-
ko takoj pristopijo k reševa-
nju ujetih na sedežnicah, saj 
zakon zahteva, da morajo ne 
glede na dolžino naprave in 
zahtevnost terena napravo 
izprazniti v treh urah in pol. 
To pa je pri daljših napra-
vah z zahtevnim terenom 
po mnenju gorskih reševal-
cev praktično nemogoče, saj 
ne gre le za reševanje s se-
dežnic, temveč tudi zavaro-
vanje rešenih na zahtevnem 
terenu, kjer jih lahko ogro-
žajo snežni plazovi. 

Največ za varnost v go-
rah lahko obiskovalci viso-
kogorja storijo sami s spre-
mljanjem razmer in upošte-
vanjem pravil, predvsem pa 

naj se na zimske ture niko-
li ne podajo sami, temveč v 
spremstvu izkušenih gorni-
kov ali gorskih vodnikov.

Vaja na Voglu, ki so jo bo-
hinjski reševalci pripravili ob 
70-letnici društva GRS Bo-
hinj, pa je bila tudi priložnost 
za Zavarovalnico Triglav, da 
je gorskim reševalcem izro-
čila donacijo 4500 evrov za 
nakup novega terenskega 
vozila v sklopu projekta Za 
lepši jutri. V sklopu tega so 
v Kranjski izpostavi zavaro-
valnice po besedah direkto-
rice Janke Planinc finančna 
sredstva namenili tudi Pla-
ninskemu društvu Radovlji-
ca za nakup defibrilatorja za 
Roblekov dom, sredstva pa 
so namenili tudi za sanaci-
jo dimnika v Valvasorjevem 
domu pod Stolom.

Reševalci dobro usposobljeni
Ob visoki usposobljenosti, ki jo prikazujejo slovenski gorski reševalci, pogosto pozabljamo, da gre za 
prostovoljce, ki za reševanje življenj zaplezanih v gorah ali ponesrečenih na smučiščih tvegajo lastna 
življenja ob izpadu dohodka.

V Zavarovalnici Triglav so se odločili, da gorskim 
reševalcem v sklopu projekta Za lepši jutri namenijo 
donacijo za nakup novega terenskega vozila. Simbolično 
jim jo je izročila direktorica kranjske območne enote Janka 
Planinc.

Vaje reševanja s sedežnic in nihalke na Vogel so stalnica, 
saj se zavedajo pomena varnosti in zahtevnosti reševanja 
na zahtevnem terenu.

Vilma Stanovnik

Kranj – V decembrskem 
času v okviru nacionalne ak-
cije Alkohol, droge in druge 
psihoaktivne snovi v prome-
tu potekajo številne aktivno-
sti Agencije za varnost pro-
meta, Policije in nevladnih 
organizacij za ozaveščanje 
o škodljivih učinkih alkoho-
la in prepovedanih drog na 
udeležence v cestnem pro-
metu. Vsaka tretja prometna 
nesreča s smrtnim izidom 
se je namreč lani zgodila 

zaradi voznika pod vplivom 
alkohola. Tako je lani na na-
ših cestah zaradi vpliva al-
kohola umrlo kar 41 udele-
žencev, 175 udeležencev se 
je hudo telesno poškodo-
valo, 834 udeležencev pa je 
bilo lažje telesno poškodo-
vanih. V prometnih nesre-
čah, pri katerih je bil povzro-
čitelj pod vplivom psihoak-
tivnih snovi in prepoveda-
nih drog, pa je lani umrlo 11 
udeležencev, 44 je bilo hudo 
telesno poškodovanih in 68 
lažje telesno poškodovanih. 

Droge so v prometu povsem 
nesprejemljive, saj moč-
no vplivajo na sposobnosti 
za vožnjo. Tako kot alkohol 
tudi droge vplivajo na zazna-
vo, predvidevanje in presojo 
ter odločanje in končno iz-
vedbo ustreznega ravnanja. 
Udeleženci naj poskrbijo za 
svojo varnost in se pod vpli-
vom drog nikakor ne usede-
jo za volan. 

»Vozniki, ki vozijo pod 
vplivom alkohola ali drog, 
ne ogrožajo samo lastne var-
nosti, temveč tudi varnost 

vseh drugih udeležencev v 
prometu. Kot družba mo-
ramo skupaj narediti ko-
rak naprej in postati zrelej-
ši – ko se ne bomo več pogo-
varjali in prepričevali, da je 
noro sesti za volan, če smo 
pod vplivom alkohola ali 
drog, temveč mora to posta-
ti družbeno nesprejemljivo, 
ne glede na to, ali govorimo 
o prednovoletnem času ali 
pa katerem koli drugem me-
secu v letu. Alkohol in dro-
ge enostavno ne sodijo za vo-
lan,« pravi direktor Agencije 

za varnost prometa Igor Ve-
lov. Droge, ki se najpogoste-
je pojavljajo med slovenski-
mi vozniki, so marihuana, 
kokain in amfetamini. 

Lani se je izjemno poveča-
lo število odklonov strokov-
nih pregledov (kar enkrat 
več kot leto prej), kar je re-
zultat širše uporabe hitrih 
testov za droge. Agencija za 
varnost prometa je zato tudi 
letos kupila dodatnih tisoč 
hitrih testov za droge, s ka-
terim lahko policisti na pod-
lagi vzorca sline zelo hitro 
ugotovijo prisotnost prepo-
vedanih drog v telesu. Po-
licija bo v tem mesecu tudi 
izvajala poostren nadzor 
nad alkoholiziranimi voz-
niki in vozniki pod vplivom 
prepovedanih drog.»Da bi 

bile slovenske ceste varne 
za vse prometne udeležen-
ce, bomo policisti med 11. in 
24. decembrom po vsej Slo-
veniji preverjali, ali vozniki 
vozijo pod vplivom alkohola 
oziroma pod vplivom prepo-
vedanih drog in psihoaktiv-
nih zdravil. Namen poostre-
nega nadzora je, da v sode-
lovanju z drugimi organi-
zacijami prispevamo k oza-
veščanju o problematiki vo-
žnje pod vplivom alkohola 
in drog, zmanjšanju števila 
neodgovornih voznikov ter 
s tem tudi k zmanjšanju šte-
vila prometnih nesreč, ki jih 
povzročijo taki udeleženci v 
prometu,« pravi vodja Sek-
torja prometne policije na 
Generalni policijski upravi 
Ivan Kapun.

Droge so v prometu nesprejemljive
Alkohol je na slovenskih cestah prisoten pri vsaki tretji prometni nesreči s smrtnim izidom,  
skrb vzbujajoči pa so tudi podatki o uporabi drog med slovenskimi vozniki. 

Kranj – Svojci od sobote pogrešajo 84-letnega Dinka Seršića 
iz Kranja. Visok je okoli 170 cm, ima suho postavo, na glavi je 
imel kapo s ščitkom modre barve, oblečen pa je bil v modro 
bundo in rjave žametne hlače. Uporablja očala z dioptrijo. Pre-
ko ramena je nosil vrečko temne barve. Kdor je videl pogreša-
no osebo, naj podatke čim prej sporoči policiji na interventno 
številko 113 ali anonimni telefon policije 080 1200.

Pogrešajo Dinka Seršića



Maša Likosar

D
almatinski glas
benik Petar Gr
ašo ustvarja gla
sbo že več kot 
dvajset let. Leta 

1996 se je na Zadarfestu kot 
debitant povzpel na prvo mes
to s pesmijo Trebam nekoga 
in od tedaj s srcem in dušo živi 
za glasbo. Pozna ga vsa nek
danja Jugoslavija in ni nena

vadno, da je bil njegov tokrat 
klubski koncert v Kranju raz
prodan, KluBar pa poln do 
zadnjega kotička. Mnogi so ga 
lahko opazovali le skozi okna. 

Včeraj pa je luč ugledal tudi 
videospot za njegovo najno
vejšo pesem Ako te pitaju, 
ki jo zdaj že lahko slišimo na 
vseh radijskih postajah, pred 
tem pa se je tri dni ekskluziv
no vrtela zgolj na enem hrvaš
kem radiu, v Kranju pa smo jo 
prvič slišali v živo. Občinstvo je 
bilo nad novo pesmijo narav
nost navdušeno in nekateri že 
napovedujejo, da bo zasedala 
prva mesta na lestvicah. 

Petru je bila gorenjska 
publika všeč, neizmerno ga 
je veselilo, da je znala vsa 
besedila odpetih pesmi in 
srce mu je kar igralo, ko so 
obiskovalci koncerta z njim 
na glas prepevali. 

December je res mesec, 
ko se večina zabava, za Pet
ra pa je to delovni čas, ko naj
več potuje in nastopa. Na sil
vestra bo nastopal na Rabu, 
zabaval bo nekje od dva do 
tri tisoč ljudi, kolikor se jih 

lahko zbere na tamkajšnjem 
mestnem trgu. Kmalu si lah
ko obetamo tudi nov album, 
ki bo združil največje hite 
petnajstih let njegove akti
vne glasbene kariere, ko je 
ustvarjal v polnem zamahu. 
V začetku leta 2018 si bo naj
prej privoščil tri tedne zaslu
ženega počitka, ki ga bo pre
živel s svojimi najbližjimi 
prijatelji. Ko smo ga povpra
šali po novoletnih željah, je 
skromno odgovoril, da si želi 
zdravja in moči, da bo še nap
rej zmogel naporen tempo in 
da bi mu vedno ob strani stala 
skupina tako čudovitih ljudi.

KRANJ JE GOSTIL 
PETRA GRAŠA
V kranjskem lokalu KluBar je nastopil priljubljeni 
hrvaški pevec Petar Grašo. Glasbenik, ki je 
napolnil Križanke, splitsko Spaladium Areno  
in številna druga večja prizorišča, je tokrat prvič  
v Sloveniji nastopil v manjši, klubski izvedbi.

Petar Grašo / Foto: Primož Pičulin

Petar je obiskovalcem koncerta v Kranju zapel tudi novo 
pesem Ako te pitaju. / Foto: Primož Pičulin

Alenka Brun

P
addington 2 je nada
ljevanje zgodbe o 
Paddingtonu, med
vedku iz Peruja, ki 
je v London prišel 

v iskanju doma in družine. 
Odkar je oboje našel, se lah
ko prepusti ugodnemu življe
nju. Ko kupuje darilo za stoti 
rojstni dan preljube tete Lucy, 
najde posebno knjigo, ki pa 
je pritegnila tudi pozornost 
lokalnega zvezdnika, igralca 
Fenixa Buchanana, ki knjigo 
vidi drugače … Film je sinhro
niziran v slovenščino. 

Ta teden – včeraj zvečer je 
bila slovenska predpremiera 
– pa bodo na svoj račun pri
šli ljubitelji Vojne zvezd. V 
kino prihaja osma epizoda 
znanstvenofantastične pus
tolovščine, ki nosi naslov 
Poslednji jedi. Zgodba nada
ljuje Skywalkerjevo sa go, ko 
se junaki filma Sila se pre
buja pridružijo galaktičnim 
legendam v epski pustolov
ščini, ki razkrije stoletja traja
joče skrivnosti Sile in prinaša 

šokantna odkritja, povezana 
s preteklostjo.

So pa ta trenutek že napo
vedali prihod še enega fil
ma z zanimivo preteklostjo 
nadaljevanj. Sicer bo luč veli
kih platen ugledal šele priho
dnje leto junija. Govorimo o 
novem poglavju ravno tako 
kultne franšize, filmu Jurski 
park: Padlo kraljestvo. To je 
peti del ravno tako znanstve
nofantastične akcijske avan
ture. Obljublja še razburlji
vejša spoznanja o veličastnih 
bitjih iz pradavnine, ki so gle
dalcem prvič prirasla k srcu 
davnega leta 1993, ko je Ste
ven Spielberg ustvaril zgodbo 
o parku na samotnem otoku, 
kjer so znanstveniki iz DNK 
komarjev, tisočletja ujetih v 
jantar, ustvarili dinozavre. 

Ustvarjalci filma pravijo, 
da bomo v tem Jurskem sve
tu videli več dinozavrov kot 
kdaj koli prej.

Vmes pa za veliko noč 2018 
lahko pričakujemo biograf
sko dramo o enem najbolj 
skrivnostnih in nepojasnje
nih likov krščanske mitologi
je Mariji Magdaleni. Življenje 

zgodovinske Marije Magda
lene je predmet mnogih raz
prav. Svojo nam bo prihodnjo 
pomlad skupaj s scenaristoma 
Helen Edmundson in Philip
pom Goslettom prišepnil reži
ser Garth Davis, ki je za vlogo 
Marije Magdalene izbral igral
ko Rooney Mara, medtem ko 
bo v podobi Kristusa nastopil 
Joaquin Phoenix.

Svetopisemska biografska 
drama pripoveduje zgodbo 
o Mariji, mladenki, ki išče 

drugačno življenje. V teda
nji hierarhični družbi se 
počuti kot v okovih, zato se 
postavi po robu svoji tradici
onalni družini in se pridru
ži novemu gibanju, ki raste 
pod vodstvom karizmatične
ga Jezusa iz Nazareta. Kma
lu najde svoje mesto znot
raj gibanja, znajde se v srcu 
potovanja, ki jo bo pripeljalo 
v Jeruzalem. Film na sloven
ska platna prihaja 29. marca 
prihodnje leto.

KO POKLIČE SILA, SE ODZOVEŠ
Najmlajše pa tudi starejše od prejšnjega tedna v kinu razveseljuje simpatični medvedek Paddington, 
ta teden bodo na svoj račun prišli ljubitelji Vojne zvezd, marca bo v kinematografe prispela zgodba o 
Magdaleni, so pa že pohiteli z napovedjo in najavili nov film o priljubljenem parku z bitji iz pradavnine 
Jurski park.

Epska znanstvenofantastična pustolovščina, že osmi del 
Vonje zvezd, na redni program slovenskih kinematografov 
prihaja v drugi polovici tega tedna. / Foto: arhiv Cineplexxa (2i Film)

Ustvarjalci filma o Jurskem parku so pohiteli z napovedjo 
nove pustolovščine, ki nosi naslov Padlo kraljestvo. 

Pristen in človeški portret Marije Magdalene na filmska 
platna prihaja za veliko noč prihodnje leto. 
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RUBRIKO MULARIJA ureja Mateja Rant.  
Pišite ji na mateja.rant@g-glas.si.

Mateja Rant

V
sako leto prazni-
čni december na 
Blejskem gradu 
polepšajo tudi s 
pravljicami. Po 

pravljični poti so se na grad 
lahko otroci povzpeli tudi 
minulo soboto. Družbo jim 
je delalo osem pravljičnih 
junakov, med njimi čebeli-
ca Maja, Smrkci in številni 

drugi. Otroci so se zbrali ob 
vznožju sprehajalne poti nad 
Grajskim kopališčem, kjer 
so napisali dobre misli na 
okraske za Drevo prijatelj-
stva, ki jih je čakalo na zgor-
nji grajski terasi. Tako so lah-
ko sodelovali v akciji povezo-
vanja in deljenja prijatelj-
stva na družabnem omrežju 
Facebook, s katero organiza-
torji želijo prenesti lepe mis-
li v prazničnem času in pove-
zovati družine po svetu. 

IZ PRAVLJIC STKANA POT
Na Blejski grad so se otroci preteklo soboto lahko povzpeli v družbi številnih pravljičnih junakov.

Na poti na grad so otroci med drugim srečali čebelico 
Majo.

Drevo prijateljstva so krasili tudi s pomočjo Smrkcev.

POTOVANJA        VINO        HRANA        DOGODIVŠČINE        MOŠKI        ŽENSKE         POTOVANJA        VINO        HRANA       ŽENSKE  

V valdorfski šoli v Naklem in prostorih valdorfskega vrtca v 
Radovljici je že prve decembrske dni zadišalo po smrečju, 
mahu in sladkih prazničnih dobrotah. V okviru adventnega 
semnja so se učilnice valdorfske šole spremenile v delav-
nice za izdelovanje adventnih venčkov, svečk iz čebeljega 
voska in ovčic iz nespredene volne. Najmlajši obiskovalci so 
lahko prisluhnili dvema lutkovnima pravljicama in ustvarjali 
glasbo, odrasli pa so spoznali način poučevanja in dela v val-
dorfski šoli. Tudi na že sedmem tradicionalnem božičnem 
semnju v vrtcu Čebelica v Radovljici so obiskovalci spletli 
čudovite adventne venčke iz naravnih materialov ter prislu-
hnili pravljicam in predavanjem. Kot je še dodala Alenka 
Petrinjak iz valdorfske šole v Naklem, Waldorfska šola Ljub-
ljana, pod okrilje katere spada tudi gorenjska enota, letos 
praznuje 25-letnico. V sklopu dogodkov ob jubileju bodo 
danes ob 17. uri v Vita centru v Naklem pripravili predstavi-
tev valdorfske pedagogike in ustvarjalno delavnico.

Dišalo po mahu in prazničnih dobrotah

Jutro se prebuja
z željo 
v najlepši dan.

Dan brez solze,
brez grenkobe.

Dan se dogaja
z željo
v najlepši večer.

Večer brez nemira,
brez trpljenja.

Večer se dogaja
z željo
v najlepše jutro.

Jutro z upanjem
in vero v najboljše.

Želja

PESMI MLADIH

Suzana

Z novim dnem vedno pride tudi novo upanje. Upanje je 
tisto, ki nam lahko prinese same najlepše darove. Smeh, 
poljube, objeme ali prijazne besede. Meta

Pes mi po šlji te na elek tron ski na slov  
pes mi.mla dih@gma il.com ali na naslov 
Go renj ski glas, Ble i we i so va ce sta 4, 4000 Kranj.

Alenka Brun

P
opotovanje se je 
tokrat začelo zve-
čer na Letališ-
ču Jožeta Pučni-
ka z vkrcavanjem 

v propelersko letalo Air Ser-
bia, glasnim rohnenjem, ki 
je spremljalo malce več kot 
enourni let, simpatičnimi 
in prijaznimi stevardesami 

ter pristankom na beograj-
skem Letališču Nikola Tesla. 
Sledila je triinpol-, no, sko-
raj štiriurna vožnja do Zla-
tibora. Ceste so bile odete v 
meglo in posledično je bila 
seveda vidljivost zmanjšana.

V bistvu je Zlatibor rah-
lo valovita, gorska planota 
na nadmorski višini okoli 
tisoč metrov, znana tudi po 
izjemni klimi. Zadnje več-
je in najbližje mesto, mimo 

katerega smo se peljali sre-
di noči, so bile Užice. Veljalo 
naj bi, da Zlatibor večinoma 

obiščejo bogati turisti s pol-
nimi denarnicami. Zanima-
lo pa nas je, kako si obisk ali 
krajši oddih tu lahko privo-
šči »običajen« Srb, in dobili 
smo odgovor, da vzame kre-
dit, tako kot tudi za dopusto-
vanja v tujini.

Pridih mondenosti je Zla-
tibor dobil že takoj in daleč 
nazaj v preteklosti – ko ga je 
prvič obiskala kronana glava, 
takratni kralj Srbije Aleksan-
der Obrenović. Leta 1905 ga 
je obiskal še Peter I. Karađor-
đević in po njegovem obisku 
je turizem dobil še večji zalet. 

Zlatibor leži nekje v zlati sre-
dini Srbije. Skozenj pelje tudi 
železniška proga Beograd–
Bar. Poletja so topla, zime naj 

bi bile blage, sneg lahko pre-
seneti že oktobra, se obdrži do 
maja. Smučarske površine so 
namenjene predvsem začet-
nikom in otrokom. 

Od kod izvira ime Zlati-
bor, obstaja več razlag. Veči-
na se nanaša na bor, ki ga je 
tod veliko – in skupaj z dru-
gimi iglavci ustvarja izjem-
ne poglede iz sob v najvišjih 
nadstropjih pa tudi od spo-
daj navzgor so visoka dreve-
sa videti veličastno.

Kar sem videla sama, saj je 
bilo še vreme nekje na meji 
med dežjem in snegom, lah-
ko na Zlatiboru najdeš vse-
ga po malem: majhne lese-
ne hiške, ki spominjajo na 
tiste z naše Velike planine, 

apartmajska naselja novejših 
in starejših letnikov, večje in 
manjše hiše, gostilne s soba-
mi in vile, ki so obstale nekje 
v času ali pa so tako moderne, 
da prav presenetijo. 

Sama sem bila nastanjena 
v Čigoti, hotelu, ki je pravza-
prav del zdravilišča, ki nudi 
tako medicinski kot običajen 
oddih, ponuja pa še možnost 
kongresnega turizma. Zdra-
vniške usluge so seveda tudi 
plačljive in Slovencem, vsaj 
glede na videno, so cene več 
kot prijazne. Največ se ukvar-
jajo s težavami, katerih izvor je 
ščitnica, in z motnjami v pre-
snovi oziroma težavami meta-
bolizma. 

(Nadaljevanje prihodnjič) 

Zlatibor (1)

BOR PRI BORU

Veličasten pogled iz enoposteljne sobice na vhod hotela oziroma zdravilišča Čigota, ki so 
mu v veliki meri botrovali noč, osvetljenost, sneg in višina bližnjih dreves.

Čigota podnevi z videzom spominja na pretekle čase. Tudi v takšnih hišicah ste lahko nastanjeni.
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Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu, Bleiweisova cesta 4  
v Kranju, jo naročite po tel. št.: 04/201 42 41 ali na:  
narocnine@g-glas.si. Če jo naročite po pošti, se poštnina  
zaračuna po ceniku Pošte Slovenije.

Uspešnica Ogenj, rit in kače niso za igrače je zabeležila več kot enajst tisoč prodanih izvodov, 
tri leta zapored kraljuje na prvem mestu po branosti v slovenskih knjižnicah, predstavljena 
pa je bila na več kot osemstotih literarno-pogovornih dogodkih. 
Sedaj je izšel drugi del knjige Ogenj, rit in kače niso za igrače – Babice, hčere, vnukinje. Tako 
kot prvo tudi to odlikujejo objektivnost, primeren besedni zaklad in spoštljiv odnos do 
pripovedovalca. Avtorica želi biti le zapisovalka slišanih zgodb in nič drugega.

30
EUR

461 strani
155 x 220 mm
mehka vezava

+ poštnina
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Suzana P. Kovačič

S
nočkaj m je lunca, 
Ena tička mi poje, 
Kako bom ljubila 
... so trije naslovi 
od skupaj 34 pes-

mi, ki jim lahko prisluhnete 
na pravkar izdani zgoščenki 
tržiškega Kulturnega druš-
tva (KD) Jerbas. In kaj lepe-
ga je zbranega v njih? »Pou-
stvarjanje glasbenega izro-
čila predstavlja izziv razmi-
šljanju, kako pesmi izvaja-
ti skladno s preteklimi pev-
skimi praksami, a jih hkra-
ti postaviti na današnji oder 
ter jih v novem kontekstu 
narediti zanimive poslu-
šalcem, ki se z glasbenim 
izročilom redko srečajo,« 
je povedala umetniška vod-
ja KD Jerbas dr. Metka Kni-
fic Zaletelj. 

Člani pevske in godčevske 
zasedbe se družijo od leta 
2008. Že od začetka delo-
vanja skupino poleg ljudske 
glasbe združuje veliko dob-
re volje, energije in smeha. 
Že vse od takrat njeni čla-
ni ljubijo tradicijo ter arha-
ične načine petja in igranja 
na stara glasbila. Število čla-
nov je ves čas približno ena-
ko, nekaj je že poročenih in 
v vlogi staršev, tako se »dru-
žina Jerbas« tudi s pevskim 
podmladkom lepo širi. Na 
zgoščenki pojejo in gode-
jo Robert Bone, Aleš Fis-
ter, Manca Gašperin, Kelly 

Avsenik Hanson, Matjaž 
Kokalj, Borut Krč, Katja 
Oštir, Matija Polajnar, Ale-
ksandra Ristova, Igor Šober 
in Mitja Vouk. Projekt je 
omogočila Občina Tržič, 
pevke, pevci in godci pa se 
iskreno zahvaljujejo mag. 
Simoni Moličnik za spod-
budo, strokovno svetovanje 
in neprecenljivo sodelovan-
je ter Mateju Oštirju za nje-
gov kakovostni doprinos. 

Prav tako gre iskrena zahva-
la dr. Bojanu Knificu za 
izjemno oporo in pomoč. 
»V duhu časa, ko je skoraj 
vse dosegljivo, povezano in 
shranjeno v digitalnih obli-
kah, ko je vsega preveč in 
je tudi glasbe preveč, se je 
treba pošteno potruditi za 
vsebino iskrenega izraza. 
Ta žari in sije iz pričujoče-
ga zvočnega albuma. Priha-
ja iz tiste mladosti, ki se ne 

sramuje starejše modrosti; 
iz tiste radovednosti, ki skr-
ka iz glasbene kulture prete-
klosti, in iz tiste radoživosti, 
ki se napaja ob živosti zem-
lje in njenih ljudi. Občuten-
je glasbenega izročila, ki ga 
podajajo člani KD Jerbas, 
postane posebno doživetje 
gostote harmonsko ureje-
nega zvoka in bistva izraza 
ljudskih pesemskih in god-
čevskih vsebin z aktualnim 
pridihom nostalgije. Naježi 
dlako in napolni praznino 
prepolnega, brezhibnega, a 
pogosto opustošenega glas-
benega prostora,« je zgoš-
čenko besedno pospremila 
Simona Moličnik. 

ŽLAHTNE LJUDSKE
Kulturno društvo Jerbas, pevci ljudskih pesmi in godci ljudskih viž, so izdali že tretjo zgoščenko, tokrat z 
naslovom Dobro ste jih vsi poznali. Predstavitev bo jutri, 13. decembra, ob 20. uri v Stari godbi v Tržiču.

Občutenje glasbenega izročila, ki ga podajajo člani KD Jerbas, postane posebno doživetje 
... Doživeli ga boste lahko v njihovi družbi, v živo, že jutri zvečer.

Na zgoščenki pojejo in godejo: Robert Bone, Aleš 
Fister, Manca Gašperin, Kelly Avsenik Hanson, 
Matjaž Kokalj, Borut Krč, Katja Oštir, Matija Polajnar, 
Aleksandra Ristova, Igor Šober in Mitja Vouk.

Preddvor – V petek, 15. decembra, bo ob 20. uri v Kultur-
nem domu Preddvor nastop igralke, lutkarice, gledališke 
pedagoginje in komičarke Lucije Ćirovič v monokomediji 
S trebuhom za kruhom, v kateri na zabaven način pred-
stavi svojo zanimivo življenjsko pot od prvega razreda 
osnovne šole pa do utrinkov iz plodne kariere gledališke-
ga, dramskega, lutkarskega in televizijskega ustvarjanja. 
V soboto, 16. decembra, bo ob 19.30 v Župnijski cerkvi 
sv. Petra Preddvor koncert a cappella gospel zbora Bee 
Geesus, ki je ob izključno vokalni izvedbi prepoznaven 
po svoji nalezljivi energiji, s katero navdušuje poslušal-
ce širom Slovenije in zunaj nje. Namesto inštrumental-
ne spremljave zbor v svoje aranžmaje vključuje beatbox 
in druge vokalne elemente, kar ga naredi edinstvenega 
med gospel zbori. V nedeljo, 17. decembra, bo ob 16. uri v 
Kulturnem domu Preddvor muzikal za otroke Mojčin lepi 
svet, v katerem glavni junakinji skozi pesmi in ples ugoto-
vita, da je prijateljstvo najlepša stvar na svetu.

Pester konec tedna v Preddvoru

A cappella zbor Bee Geesus, ki bo nastopil v soboto, vidi 
smisel svojega delovanja predvsem v širjenju veselega 
sporočila, ki ga nosijo gospel pesmi. / Foto: arhiv organizatorja

Kranj – V petek, 15. decembra, bo ob 20. uri v Stolpu Škr-
lovec koncert Martina Ramoveša, ki bo s svojim bendom 
predstavil album Astronomi – obeta se večer energične 
glasbe in izrazitih besedil. Stripovski del projekta je na 
ogled v kranjski mestni knjižnici. Brezplačen vstop.

Astronomi v Stolpu Škrlovec

Tržič – V petek, 15. decembra, bo ob 18. uri v Kulturnem 
centru božično-novoletni koncert učencev Glasbene šole 
Tržič. Vstop bo prost.

Božično-novoletni koncert

Samo Lesjak

D
obrodelna Zdra-
vljica je prva 
akcija projek-
ta Žive naj vsi 
narodi. Kot je 

dejal vodja projekta Jure Gra-
hek, je širši namen projekta 
spodbujanje medkulturnega 
dialoga in širjenje strpnosti, 
vsi udeleženci, med drugimi 
tudi člani kranjske skupine 
Raggalution, pa so sodelovali 
prostovoljno. Predelava Pre-
šernove Zdravljice v mode-
ren glasbeni videospot zna-
nih slovenskih in priseljen-
skih glasbenikov je namen-
jena spodbujanju pozitivno 

naravnanega javnega dialo-
ga o integraciji beguncev. S 
pomočjo pesmi Slovenska 
filantropija prek SMS-dona-
cij zbira sredstva za pomoč 

otrokom beguncev pri vklju-
čevanju v našo družbo. Lju-
di želijo spodbuditi k razmi-
šljanju o spajanju kultur kot 
pozitivni stvari, in ne grožnji 

za slovensko identiteto, obe-
nem pa otrokom beguncev 
pokazati, da jih naša družba 
sprejema in smo jim pripra-
vljeni pomagati.

DOBRODELNA ZDRAVLJICA
Na spletni strani YouTube je na ogled povsem svež videospot pesmi Dobrodelna Zdravljica, s pomočjo 
katerega KUD Subart in Slovenska filantropija spodbujata strpnost in medkulturni dialog.

Žive naj vsi narodi ... – znani domači in priseljeni glasbeniki so v pesmi združili moči. 
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TANJIN KOTIČEK

TANJA ODGOVARJA

tanja.70@hotmail.com

Lahko se udeležite tečaja vedeževanja. 
Naročniki Gorenjskega glasa, izkoristite popust  
v višini 10 %.  Za več informacij čim prej pokličite  
Tanjo na tel. št.:  040 514 975w
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V Kranju sta se 2. decembra 2017 poročila Klemen Jeraj 
in Nina Štern.

Mladoporočenci

Minuli teden smo Gorenjci dobili 40 novih prebivalcev. 
V Kranju se je rodilo 15 dečkov in 8 deklic. Najtežji je bil 
deček, ki je tehtal 4630 gramov, najlažji pa je bil parček – 
bratec in sestrica, ki sta tehtala vsak po 2280 gramov. Na 
Jesenicah se je rodilo 11 dečkov in 6 deklic. Najlažja je bila 
deklica, ki je tehtala 2570 gramov, najtežji pa deček, ki se 
mu je kazalec na tehtnici ustavil pri 4830 gramih.

Novorojenčki

»Spominčica«
Že sem se obrnila k vam po 
pomoč in zopet se. Prosim 
vas za nasvet, za pogled, kaj 
mi prinaša usoda. Ljubezen 
je tista, ki mi največ pomeni, 
postavljam jo na prvo mesto, 
vedno. Vendar se usoda z 
mano igra. Ko že mislim, da je 
vse v redu in bom le srečna in 
se naredi velik korak naprej v 
odnosu, ki mi pomeni največ, 
se kmalu zatem naredi še večji 
korak nazaj.
Če je človek srečen v odno-
su, se počuti ljubljenega in je 
ljubezen tista, ki že v samem 
jutru ustvari nasmeh na 
obrazu, je to največ vredno. 
Nikar ne mislite, da je z vami 
kaj narobe, če razmišljate 
tako. Ko je enkrat ljubezen, 
vse ostalo še pride. Zato jo 
še naprej postavljajte na 
prvo mesto, saj kaj pomaga 

ves denar na svetu, najlepša 
palača, največji avto, če v srcu 
ni sreče in ni nikogar, s kate-
rim bi to delil. Vse to potem 
ne pomeni čisto nič. Prijatelj 
vas ima veliko bolj rad, kot 
vam to pokaže. Vidim, da 
je pred kratkim zopet nare-
dil korak naprej v vajinem 
odnosu, a potem ... ne, da bi 
se ustrašil, bolj je videti, da 
je dobil občutek slabe vesti. 
Ker vam ta trenutek ne more 
ponuditi vsega tistega, kar si 
želi, da bi vam. Je oseba, ki 
nobene stvari ne bo naredil 
samo na pol, hoče vse ali pa 
nič. Pustite mu še malo časa, 
za seboj ima težko obdobje, 
kar veste tudi sami. Ni več 
dolgo, ko se mu bo začel 
uresničevati načrt in vse bo 
šlo kot po maslu. In od takrat 
naprej ne bo več korak nazaj, 
ampak samo naprej, naprej. 

Veliko ste bili že strpni, bodi-
te še malo, saj vas na koncu 
čaka tista prava ljubezen in 
vse, kar sodi zraven. Srečno.

»Želod«
Prosim, če mi lahko poveste 
za zdravje, odnos z možem pa 
seveda ali se mi bodo finance 
kdaj izboljšale. Obenem vas 
lepo prosim, še kaj bo s hčer-
ko in njenim življenjem, se bo 
sploh kdaj spravila v red. 
Finance vam bodo v nasled-
njih mesecih solidno služile. 
Ne morem reči, da boste pri-
šli na zeleno vejo, vendar se 
bo vedno, ko boste v škripcih, 
izteklo tako, da se bo uredi-
lo in za sproti boste vedno 
imeli. Vaš odnos z možem je 
zanimiv, saj sta si zelo različ-
na. Vi ste skrbni in odgovor-
ni, on pa je tipičen moški, ki 
stvari, za katere se vi obreme-

njujete, sploh ne opazi – in to 
vas včasih zmoti. Vendar je ta 
različnost tudi dobra. Pomi-
slite, kako bi bilo, če bi tudi 
on premleval in razmišljal o 
vsem. Vzemite to kot dobro 
in sprejmite ga takega, kot je. 
Vajin odnos je na splošno na 
dobri poti. Pogrešate neko-
liko več druženja, vendar tu 
vidim pozitiven preobrat s 
partnerjeve strani. Vaša hči 
je s svojim življenjem zado-
voljna in za zdaj ga ne bo 
spreminjala. V naslednjem 
letu bo imela srečo na pos-
lovnem področju, kar ji bo 
prineslo veliko optimizma 
tudi na drugih področjih. O 
sami ljubezni veliko premiš-
ljuje, koraka naprej ne naredi, 
čaka na svojo priložnost – in 
ta vsekakor pride, ko bo naj-
manj pričakovala. Želim vam 
vse dobro.

Bralec pod šifro Sneg si je 
izbral sedem kart in zanima 
ga področje službe. Sicer si je 
karte skušal že sam razložiti, 
ampak so ga zmedle nega-
tivne karte, saj sam pričaku-
je dober rezultat, zato mu 
ni jasno, kako in kaj. Karte 
so Sovražnik, Neiskrenost, 
Sreča, Izguba, Smrt, Težave 
in Otrok. Seveda zmede že 
prva karta, vendar ta tokrat 
le nakazuje novo okolje, v 
katerem se bo znašel bralec, 
novo službeno okolje. Sprva 
je priporočljivo, da od daleč 
opazuje delo in sodelavce in 
šele malo kasneje naj gre v 
ospredje in pokaže vse svoje 
talente in zmogljivosti. Lah-
ko je tudi malo strahu pred 
neznanim, a nič hudega, saj 
je to normalno. Neiskrenost 
je druga karta, ki bralcu pove, 
da ne sme takoj položiti vseh 
kart na mizo in povedati 
točno vsega, kar si misli, naj 
počaka na prave trenutke in 
situacije. Včasih je bolje mol-
čati in kaj zadržati zase. Karta 
Izguba nakazuje razgovor, ki 
ga bo imel z nadrejeno ose-

bo glede nove službe. Smrt 
v tej kombinaciji prinaša nov 
začetek, ki se ga bralec vese-
li. Karta Težave ne prinaša 
težav, zato se nima česa bati. 
V tej karti se skrivajo dvomi, 
ali je odločitev glede nove slu-
žbe prava. Strahovi in borba s 
samim seboj, kaj prinaša pri-
hodnost, bo pozitivna ali ne 
in bi bilo bolje, če bi se odločil 
drugače. Ostale tri karte Sre-
ča, Smrt in Otrok prinašajo 
odgovor. Vsekakor je začetek 
nove službe, ki prinaša same 
dobre spremembe. Na nas-
lov tanja.70@hotmail.com 
ali na Gorenjski glas s pripi-
som »šola vedeževanja« in 
svojo šifro pošljite tri, pet ali 
sedem poljubnih kart ali pa 
karte za druge sisteme, ki ste 
jih že do sedaj spoznali. 
Srečno! Vedeževalka Tanja

ŠOLA VEDEŽEVANJA IZ 
CIGANSKIH KART

Alenka Brun

I
ngrid je pravzaprav 
že praznovala: prvega 
decembra je dopolnila 
21 let, Ariela pa bo 25. 
januarja prihodnje leto 

stara 23. 
Temnolasa Ingrid je na 

izbor gledala kot na neko 
novo priložnost, iz katere se 
lahko marsikaj nauči, spoz-
na nove ljudi, pridobi nove 
izkušnje. Podobno je raz-
mišljala tudi Ariela, ki se je 
na izbor prijavila, ker ji je ta 
svet pred časom predstavi-
la Nataša Naneva, Kranjčan-
ka, ki je pred leti tudi sama 
sodelovala na izboru Miss 
Universe. 

Ingrid se življenje po ude-
ležbi na izboru ni nič kaj 
spremenilo. »Še vedno sem 
aktivna na ogromno podro-
čjih, kakor sem bila tudi že 
pred tekmovanjem.« Kar 
pomeni, da so njeni dne-
vi polno zasedeni. Proste-
ga časa je malo, kar ga je, ga 
posveča svojim najbližjim, 
prijateljem. Veliko se posve-
ča sebi, skrbi zase. Podobno, 
pravi Ariela, je tudi v njenem 
življenju: dan je velikokrat 
prekratek. 

Ingrid vsako novo izkuš-
njo v življenju ocenjuje kot 

pozitivno, tudi če je neprijet-
na. Hvaležna je za prav vsako 
izkušnjo, saj tako dobi mož-
nost učenja in izpopolnjeva-
nja. Sicer študira biologijo, 
a jo je že od nekdaj vleklo v 
svet lepote. Odločila se je za 
naravoslovni študij, ker pa 
se rada ukvarja z raznoliki-
mi stvarmi, ji je izbor – tako 
kot kakšna podobna dejav-
nost – predstavljal dodatno 
veselje. Študij biologije ji je 
zelo blizu in ga ne bi opusti-
la za nič na svetu. Včasih se 
mora zaradi študijskih obve-
znosti tudi čemu odreči. Še 
posebno so naporna izpit-
na obdobja, saj ima poleg 
študija še toliko aktivnosti 
in služb. Pa tudi modni svet 
ima rada in jo bo vedno zani-
mal. Tudi v prihodnje name-
rava sodelovati pri fotografi-
ranjih in na modnih revijah, 
medtem ko se lepotnih tek-
movanj ne bi več udeležila. 
Trenutno pa se Ingrid prip-
ravlja še na novo televizijsko 
vlogo na TV3, kjer bo poroča-
la o znanih in slavnih. Nova 
izkušnja, ki se je zelo veseli.

Arielo do zaključka študi-
ja na Višji strokovni šoli za 
gostinstvo in turizem Bled 
loči le še zagovor diplomske 
naloge. Bila je prijetno pre-
senečena, da je letošnji izbor 
Miss Universe Slovenija 

spremljalo več ljudi, kot je 
pričakovala. Včasih je plesa-
la v tržiškem Plesnem stu-
diu Špela, vmes nekaj časa 
igrala še rokomet, potem 
je izbrala ples, danes skr-
bi za svoje zdravje in dob-
ro počutje z rednimi obis-
ki fitnesa. Trenutno dela v 
eni izmed turističnih agen-
cij, v ljubljanski poslovalni-
ci, jo pa modni svet še vedno 
zanima. Delo v turizmu ji je 
všeč, ker ni monotono. Rada 
bi čim več potovala, spoz-
navala kulturo drugih ljudi, 

pritegneta jo tudi zgodovina 
in kulturna dediščina krajev. 
Nekaj malega o tem, kakšno 
je delo turističnega vodnika, 
je skozi študij že okusila in 
ugotovila, da v razlaganju ter 
pripovedovanju uživa. 

Ko se je udeležila letošnje-
ga izbora za najlepšo »uni-
verzalko«, se je z modno brv-
jo srečala prvič. Zanjo je bila 
to pozitivna izkušnja, a vse-
eno bi poskusila še kaj nove-
ga v tej smeri. Največ pozor-
nosti pa ta trenutek namen-
ja službi. 

PROSTEGA ČASA JIMA 
PREPROSTO PRIMANJKUJE
Letošnji izbori za najlepše med slovenskimi dekleti so gostili kar nekaj Gorenjk. Tako sta se na 
oktobrskem izboru Miss Universe 2017 predstavili Ingrid Ulaga in Ariela Mandelc. Prva prihaja iz 
Dvorij, druga iz Bistrice pri Tržiču. Ingrid praznuje decembra, Ariela januarja.

Ariela Mandelc in Ingrid Ulaga / Foto: Tina Dokl

Tokrat malce drugačen. Namreč, na Gorenjskem se je že 
pred časom v Vili Podvin ustavil avtor knjige Kranjsko klo-
basanje dr. Jernej Mlekuž. Z njim se je o madežih, ki jih je 
kranjska klobasa pustila v slovenskem časopisju, pogo-
varjal priljubljeni radijec in tudi televizijec Miha Šalehar. 
V knjigi spoznamo kranjsko klobaso kot klobaso z zgo-
dovino. Izvemo, kdaj je bila priljubljena in zakaj in kje. 
Okoli kranjske klobase pa se je skozi čas spletlo kar nekaj 
zanimivih, rečemo lahko celo bizarnih zgodbic.

Še en poklon kranjski klobasi

Avtor knjige dr. Jernej Mlekuž in Miha Šalehar
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1. nagrada: knjiga Srčna joga
2. nagrada: Joga za nosečnice
3. nagrada: Joga za nosečnice

Re šit ve kri žan ke (ges lo, se stav
lje no iz črk z ošte vil če nih polj 
in vpi sa no v ku pon iz kri žan ke) 
po šlji te do srede, 27. decembra 
2017, na Go renj ski glas, Ble i  we i
so va ce sta 4, 4000 Kranj. Rešitve 
lah ko od da te tudi v na bi ral nik 
Go renj ske ga gla sa pred po slov
no stav bo na Ble i we i so vi ce sti 4.
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Legendarni filmski igralec Kirk Dou-
glas je praznoval 101. rojstni dan. Ob tej 
častitljivi priložnosti se mu je z voščilom 
poklonila snaha, igralka Catherine Zeta 
Jones, ki je med drugim zapisala, da je 
Kirk čudovit, ljubeč tast, ki je bil vedno 

njen navdih. Sicer pa je upokojeni igralec blestel v fil-
mu Spartak, za vloge v filmih Šampion, Lepi in zli in Sla 
po življenju pa je prejel nominacijo za oskarja. Leta 1996 
je prejel častnega oskarja za dolgoletni prispevek v filmski 
industriji.

Kirk Douglas praznoval stoprvi rojstni dan

Robert Pattinson (31) pravi, da snemanje 
franšiznih filmov, kot je bila saga Somrak, 
lahko igralca pripelje do izgube svoje iden-
titete. “Ko nekaj postane tako velikega, se 
zaveš, kako majhen si v resnici. Ko smo 
začeli snemati, je bil moj ego zelo velik. 

Potem začneš izgubljati nadzor nad življenjem in nad slu-
žbo. Ni pomembno tvoje mnenje, saj je že vse vnaprej dolo-
čeno in zapisano. In to je grozljivo,” je povedal igralec.

V sagi Somrak izgubil identiteto

Pevka Fergie (42) je spregovorila o svoji 
zasvojenosti v času, preden je postala 
članica skupine Black Eyed Peas. “Imela 
sem vsakodnevne halucinacije in moji 
možgani so potrebovali leto dni, da so si 
opomogli,” se je spomnila težkih časov 

Fergie, ki pravi, da so bili dnevi z drogo zabavni, dokler ji 
niso ušle stvari izpod nadzora. »Kljub vsemu sem hvalež-
na za to izkušnjo, ki je danes moja moč, moje upanje in 
moja vera za nekaj boljšega.«

Fergie spregovorila o zlorabi drog

Britanski glasbenik Ed Sheeran (26) je iz 
rok princa Charlesa prejel častno odliko-
vanje reda britanskega imperija za glas-
bene dosežke ter humanitarnost. Njegova 
pesem Shape of You je bila največkrat pre-
dvajana v minulem letu, pomagal je siro-

tišnicam in pri ozaveščanju o aidsu. “Moj dedek bi bil zelo 
ponosen na to priznanje,” je ob podelitvi povedal glasbenik.

Ed Sheeran prejel kraljevo odlikovanje

VRTIMO GLOBUS

M. Ahačič, A. Brun

V 
Vili Podvin se 
je pred kratkim 
zbrala tako rekoč 
vsa smetana slo-
venske kulina-

rike. Marcela Klofutar in 
chef Uroš Štefelin sta gosti-
la kuharske mojstre, ki so se 
tokrat zbrali v okviru proje-
kta Najboljše z vrha, kuhar-
ske knjige, v kateri so zdru-
žili svoje moči in pripravi-
li jedilnike, ki bodo navdu-
šili še tako zahtevnega jed-
ca pa tudi vse, ki skrbijo za 
svoje zdravje in cenijo zdra-
vo prehrano, ne nazadnje 
je namenjena bolnikom s 
sladkorno boleznijo. Recep-
ti namreč temeljijo na izbiri 

kvalitetnih in zdravih sesta-
vin, opremljeni pa so z izra-
čuni teže porcij, energije, 
beljakovin, maščob, ogljiko-
vih hidratov in prehranskih 
vlaknin.

Med sodelujočimi avtor-
ji so tudi številni Gorenjci: 
Veronika Aljančič z gostilne 
Pr’ Bizjak na Zgornji Beli je 
tako med drugim prispevala 
recept za porovo juho, Ves-
na Čarman iz gostilne Dani-
lo v Retečah jagenjčkov file 
s pistacijo, gorgonzolnim 
pirejem in zelenjavo, Uroš 
Gorjanc iz gostilne Krištof v 
Predosljah predlaga sarmice 
v ohrovtovih listih, nadeva-
ne z ajdovo kašo in šampin-
joni, Grega Rozman iz Lam-
bergha v Dvorski vasi solato 
s potočnim rakom in lazanjo 

z bikovim repom, Uroš Šte-
felin iz Podvina pa ješpren-
čkovo rižoto s tepko in hre-
nom ter dimljeno postrvjo.

In še nasvet dietetičarke 
Andreje Širca Čampa: »Uži-
vajte po pameti pa brez sla-
be vesti. Ne pozabite na nače-
la zdrave prehrane: redno, 
zmerno, sveže, lokalno pes-
tro, za osebe z diabetesom pa 
še prešteto.«

Restavracija Vila Bella, ki 
jo najdemo na Srednji Beli 
pri Preddvoru, pa ponovno 
odpira svoja vrata. Družabni 
dogodek ob odprtju se je zgo-
dil prav na prvega decembra, 
glavna krivca zanj pa sta brata 
Teršek: Korl, ki je gonilo nove 
zgodbe in kuhar z dolgoletni-
mi izkušnjami – tudi iz tuji-
ne, ter njegov brat Valter, 

ki je v strežbi. Preddvorča-
na menita, da si vila zagoto-
vo zasluži prostor na sloven-
skem kulinaričnem zemlje-
vidu. Korl razloži, da so ponu-
dbo prenovili, cene so dosto-
pne, nova zgodba obljub-
lja kvaliteto. Na meniju naj-
demo tako argentinsko kot 
slovensko govedino, druga-
čne sladice, celo originalen 
dunajski »šnicel«. Ob odprt-
ju smo spoznali še hišno vino 
vinarstva Pipan, okušali sire 
»veselih koz«, pivo domače-
ga pivovarja, odprli pa so sli-
karsko razstavo Franca Guč-
ka - Gučija, ki bo na ogled do 
konca januarja, ko ji bo sledi-
la nova razstava. So pa tokrat 
dogajanje v Vili Belli zastavili 
širše, s precej idejami in načr-
ti za prihodnost.

DVE VILI NA EN MAH
Vrh kulinarike se je zbral v Podvinu. Predstavili so novo kuharsko knjigo, prilagojeno bolnikom s 
sladkorno boleznijo. Svoja vrata pa ponovno odpira še ena vila: Vila Bella pri Preddvoru.

Nasmejani Janez Aljančič, Grega Rozman in domači chef 
Uroš Štefelin / Foto: Tina Dokl

Kuharjem se je v Podvinu pridružil tudi glasbenik Rudi 
Bučar. / Foto: Tina Dokl

Na predstavitvi knjige smo srečali tudi Luko Jezerška, Igorja 
Jagodica, Mojmirja Šiftarja, Uroša Gorjanca, Jorga Zupana 
in Veroniko Aljančič. / Foto: Tina Dokl

Brata Korl in Valter Teršek, ki sta se odločila, da bosta 
spisala novo zgodbo restavracije Vila Bella. / Foto: Tina Dokl

Ponovnega odprtja restavracije Vila Bella sta se udeležila 
tudi domačin Božo Crijević ter slikar Janez Štros. / Foto: Tina Dokl

Med različnimi tekstilnimi izdelki za dojenčke, malčke 
in otroke ter zanimivimi nahrbtniki, za katere je kot 
navdih služila nekdanja vrečka za copate, smo pred 
kratkim v kranjskem Tušu srečali Kamničanko Katjo 
Komlanc – lahko bi rekli kar idejno mater vseh ali 
pa vsaj večine izdelkov, ki smo jih tisti dan videli na 
zanimivem prodajnem prostoru. / Foto: A. B.

Igralka in prevajalka Alenka Bole Vrabec in novinarka 
Marjeta Klemenc, obe znani tudi kot odlični ljubiteljski 
kuharici. Marjetina specialiteta so sladke dobrote. 
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n JAZ, MIDVA IN MI
KU HAR SKI RE CEP TI
Za vas iz bi ra Da ni ca Do lenc

L a h k e  j e d i

Erika Jesenko

Tedenski jedilnik

Nedelja – kosilo: kostna juha z jetrnimi cmočki, telečji zrezki v 
gobovi omaki, pražen krompir, motovilec z jajcem, sadna kupa 
s smetano; večerja: pečene palačinke z orehovim namazom, 
jabolčni kompot s suhimi brusnicami
Ponedeljek – kosilo: mesna enolončnica z grahom, korenjem 
in krompirjem, jabolčni zavitek s češnjami, sadni čaj; večerja: 
črn kruh, maslo, med in mleko
Torek – kosilo: vroča kisla zeljnata juha, skutin burek; večerja: 
prosena mlečna kaša, kaki
Sreda – kosilo: zdrobova juha s korenjem, zelenjavni polpeti, 
pečeni šampinjoni, ocvrt sir, zelena solata s koruzo; večerja: 
dimljen losos, brstični ohrovt v smetanovi omaki, kruh
Četrtek – kosilo: segedin golaž, kuhan krompir z maslom, 
borovničeva krema s smetano; večerja: bučke, jajčevci in pa-
radižnik v omaki, špageti, zelena solata z naribanim sirom
Petek – kosilo: zelenjavna juha, pečen file ostriža z rožmari-
nom, pire buče hokaido, rdeča pesa; večerja: koruzni kruh z 
avokadovim namazom, navaden jogurt s koščki banane
Sobota – kosilo: puranja nabodala s suhim sadjem, pečen 
krompirček, kisla rdeča pečena paprika, sadni biskvit; večerja: 
svinjski zrezki v omaki, krompirjev pire z repo, zelena solata

Vroča kisla zeljnata juha

Najprej napravimo piščančjo juho iz nekaj kosov piščančjega 
mesa s kostjo, ki smo ga položili v posodo za juho, dodamo tri 
na pol prerezane čebule in šest strokov česna, ki jih popraži-
mo kar brez olja. Ko zarumenijo, dodamo še kose mesa brez 
kosti, štiri korene, poper, korenino peteršilja, nekaj listov zele-
ne, dva manjša zamrznjena paradižnika, začimbe po želji ter 
zalijemo z vodo. Pustimo kuhati do vrelišča, posolimo, nato 
ogenj zmanjšamo na najmanjšo jakost in počakamo, da se 
vrelišče umiri. Pokrijemo s pokrovko in kuhamo še uro in pol. 
Ko je juha kuhana, jo precedimo, zelenjavo damo posebej, jo 
pretlačimo in damo nazaj v juho, prav tako kuhano piščan-
čje meso, ki ga odstranimo s kosti in razdrobimo. Približno 
dva litra piščančje juhe damo v posebno posodo, nato vanjo 
vmešamo 450 g mlete svinjine in kuhamo na srednji vročini 15 
minut, da se svinjina popolnoma skuha. Vanjo nato vmešamo 
eno majhno glavico na tanko narezanega zelenega zelja, 350 
g svežih sojinih kalčkov, en šop mlade zelene čebule ali en 
velik por, 430 g zrnate koruze, približno 10 narezanih svežih 
šampinjonov, čajno žličko sesekljanega svežega ingverja, 2 
stroka nasekljanega česna, malo destiliranega belega kisa, 
pol čajne žličke sezamovega olja, malo sečuanske omake, 
malo sojine omake in kajenski poper. Če postane pregosto, 
dodamo še malo piščančje juhe. Kuhamo še pet minut in 
dodamo začimbe po želji.

Lešnikovi in ovseni piškoti
December bi lahko poi-

menovali mesec peke, ki je 
v nekaterih gospodinjstvih 
že v polnem zagonu. Ko nas 
''prime'' želja po peki, je naj-
bolje, da spečemo piškote, 
saj ti zdržijo v škatli dalj časa, 
prav tako pa imamo vedno 
nekaj na zalogi, ko nas obiš-
čejo gostje.

Za pripravo lešnikovih 
piškotov potrebujemo: 150 g 
mletih lešnikov, 250 g moke, 
200 g masla, 150 g mletega 
sladkorja, 1 jajce, 1 žličko pe-
cilnega praška, 1 ščepec soli; 
za nadev in posip: čokoladni 
namaz in mleti sladkor.

V skledi zmešamo mle-
te lešnike, moko in pecil-
ni prašek. Posujemo s slad-
korjem in s soljo. Dodamo 

na koščke narezano maslo 
in jajce. Vse skupaj vgnete-
mo v testo. Testo naj počiva v 
hladilniku 30 minut. Na čisti 
pomokani površini razvalja-
mo testo in s pomočjo mo-
delčkov oblikujemo piško-
te. Polovica piškotov naj ima 
na sredini luknjico. Piškote 
pečemo v pečici, ogreti na 
180 °C, približno 10 minut. 
Ohlajene piškote z luknjica-
mi potresemo s sladkorjem 
v prahu. Na piškote brez 
luknjice nadevamo za prib-
ližno pol žličke čokoladnega 
namaza in jih prekrijemo s 
piškoti z luknjico.

Nasvet: Sestavine naj bodo 
pred uporabo ogrete na sob-
no temperaturo. Po potrebi v 
testo dodamo še moko. 

Za pripravo ovsenih piško-
tov potrebujemo: 250 g ov-
senih kosmičev, 200 g pol-
nozrnate moke, 250 g mas-
la, 180 g rjavega sladkorja, 2 
jajci, 1 pecilni prašek, 1 zrav-
nano žličko cimeta, 1 ščepec 
soli, 1 pest rozin, 1 pest sese-
kljane temne čokolade.

V večji posodi ali na čis-
ti delovni kuhinjski površi-
ni pomešamo moko, ovsene 

kosmiče, pecilni prašek, 
sladkor, cimet in sol. Do-
damo na koščke narezano 
maslo. Vse skupaj preme-
šamo, da se maslo sprime 
z vsemi sestavinami. Doda-
mo jajci in zgnetemo testo. 
Na koncu v testo vgnetemo 
še rozine in nasekljano tem-
no čokolado. Iz pripravljene-
ga testa oblikujemo za prib-
ližno oreh velike kroglice, ki 

jih polagamo na pekač, prek-
rit s papirjem za peko. Piško-
te pečemo v pečici, ogreti na 
180 °C, 10 do 15 minut.

Nasvet: Priporočam upo-
rabo pirine polnozrnate 
moke, saj ta prijetno dopol-
ni okus piškotov. Maslo naj 
bo pred uporabo nekaj časa 
na sobni temperaturi ali pa 
ga pred uporabo malo zmeh-
čamo v mikrovalovni pečici.

Mojca Logar

December je za nas najbolj 
naporen mesec. Naporen glede 
popoldanskih nastopov, prire-
ditev, vsega, kar pač popoldne 
imamo. Enkrat smo nastopa-
joči, drugič obiskovalci pred-
stav. Vsi otroci so vključeni v 
vaški KUD, ki je zelo dejaven. 
Decembra in po potrebi še celo 
leto igrajo otroško predstavo, v 
februarju je proslava in poleti 
velike igre zunaj na kmečkem 
posestvu. Tako negujemo in 
gojimo podeželsko kulturo, 
društva so dejavna, otroci so 
zaposleni in starši zadovoljni. 
Presrečni. Decembra imajo 
prodanih 13 predstav za raz-
lična društva, organizacije 
in podjetja, kot srečanje za 
otroke zaposlenih z obiskom 
Miklavža ali Božička. Dedka 
Mraza skoraj ni več. Kako se ti 
časi spreminjajo in kar je prisil-
no uvedenega, ne zdrži dolgo. 

Najbolj je zabavno, ko naro-
čila za decembrske predstave v 
KUD-u sprejmejo že avgusta. 
Podjetja rezervirajo datume 
in vprašajo, katero igrico pa 
imate letos. Žal še ne vemo. 
Hvala za naročilo in zagoto-
vo pridemo. In tako gre vsako 
leto znova in znova. Letošnja 
igrica je Od kod si, kruhek? 
Govori o deklici, ki je v žemlji-
ci našla prstan in se podala 
na dolgo pot iskanja lastnika 
prstana. Pot jo je prinesla k 
trgovcu pa k peku, mlinarju 
in nazadnje h kmetu. Kmet je 
izgubil prstan, ki gre po druži-
ni od očeta na sina. Zelo je bil 
vesel, ker ga je deklica prines-
la nazaj. Otroci pojejo in tudi 
plešejo, igrajo. Sami naredijo 
sceno, poiščejo glasbo, prip-
ravijo osvetlitev. Veliko dela, 
vendar je ekipa utečena in 

usklajena. Za Niko je to prva 
režija in Eva igra mlinarico. 
Vsa ta ekipa potrebuje prevoz, 
veliko je opreme pa igralcev in 
drugih. Zelo priročen je kombi, 
in odkar otroci igrajo, damo 
na razpolago svoj kombi. Čis-
to na začetku je vozil eden od 
naju z Janezom. Predstav je 
vsako leto več in preprosto ne 
moreva biti toliko popoldnevov 
odsotna. Tako vozijo kombi od-
rasli člani ansambla. Pridejo 
po kombi, pustijo pri nas svoj 
avto, če ga slučajno kaj potre-
bujemo, in ga pripeljejo nazaj. 
Marsikdo mi reče: A kar zau-
paš avto, in to kombi, te ni nič 
strah? Ne, ni me strah. Fantje 
so zaupanja vredni ljudje, eden 
je poklicni gasilec. Kdo pa se 
zanalašč zaleti? Nihče. In če 
se zgodi nesreča, se lahko meni 
ali komu drugemu ravno tako. 
Pravzaprav sem jim zelo hva-
ležna, ker so otroci lahko del 
vse te ekipe. Za vsak krožek ali 
trening in glasbeno šolo plaču-
jemo vadnine, članarine … Za 
igranje v KUD-u ne plačamo 
nič. Torej je najmanj, kar lah-
ko damo, pomoč s prevozom. 
Pa vendarle vsi starši ne raz-
mišljajo tako. In pravzaprav 
še najraje posodim avto. Tega 
zagotovo dobiš nazaj. In po-
tem so tu koncerti in nastopi v 
glasbenih šolah, pa dobrodelni 
večeri. Želim si, da bi obiskala 
kakšen koncert, ki bo povsem 
po mojem izboru in okusu, da 
ne bom le v vlogi matere nasto-
pajočih. In vendar je gledati in 
spremljati nastope svojih otrok 
sreča, radost in veselje. Vse in še 
več v enem. 

Naj torej uživam v tem, do-
kler časa traja.

Decembrske prireditve
Janez Logar

Je človekova lastnost, ki jo 
lahko razvijemo. Če zaupanja 
nimamo, smo ga nekoč nekje 
izgubili. Najbolj pomembno je, 
da zaupamo sebi. Od tu naprej 
nato težje ali lažje zaupamo 
drugim ljudem in situacijam, 
v katerih se znajdemo. Ko se 
dojemamo kot center vesolja 
(to ni egoizem), takrat vemo, 
da zaupamo sebi in da bomo 
lahko rešili probleme in se vese-
lili svojega bivanja. Lahko tudi 
zapišemo, da je zaupanje stanje 
v nas samih. Kadar ga imamo, 
smo samozavestni, odločni, ve-
dri, željni, da uresničimo svoje 
cilje, poslušamo nasvete drugih, 
odločimo se pa sami. Takrat so 
strahovi in neodločnost manjši 
oziroma obvladljivi. V trenut-
kih, ko pa nimamo lastnega za-
upanja, se nam majejo tla pod 
nogami, bojimo se naslednjih 
potez, bojimo se dni in noči, ki 
prihajajo.

Zaupanje je bistvenega po-
mena povsod. V nas ustvarja 
notranjo umirjenost. Kjer za-
posleni zaupajo direktorju, bolj 
mirno in bolje delajo. Hkrati 
mora nadrejeni zaupati sode-
lavcem, da bodo opravili svoje 
naloge, saj jih sam ne more. 
Pevci morajo zaupati dirigen-
tu, če želijo, da bo zbor dobro 
zvenel, ravno tako mora diri-
gent popolnoma zaupati pev-
cem. Le tako je možno, da bodo 
pevci in poslušalci dosegli mi-
stično vzdušje, ki ga lahko pri-
čara glasba. Na zaupanju sloni 
celotni denarni sistem in vse 
borze sveta. Ko ni zaupanja, 
pride panika, cene padajo in 
strah poganja dogodke, ki pelje-
jo le še navzdol. Precej podob-
no je tudi v družinah. Otroci 
morajo zaupati staršem, da 

jih bomo previjali, nahranili, 
jim zagotovili toplo streho nad 
glavo in omogočili izobrazbo. 
Starši pa lahko le zaupamo, 
da nam bo ob trudu res uspelo 
vzgojiti dobre, poštene in delav-
ne potomce, ki bodo odgovor-
no korakali proti lastni sreči. 
Družinske sreče in mirnega 
reševanja dnevnih problemov 
pa ni mogoče zagotoviti brez 
trdnega zaupanja med možem 
in ženo. Ali si ga bosta izgra-
dila ali ne, je njuna odločitev. 
Zagotovo vemo le, da več kot je 
njune ljubezni, lažje je zgraditi 
brezpogojno zaupanje. 

Še vedno pa ostaja ključno, 
ali lahko najprej zaupam sam 
sebi. Tega sem se največ naučil v 
svoji primarni družini. Ali sem 
sebe videl, dojemal, čutil v var-
nem vzdušju? Ali sem se lahko 
zanesel, da bom vedno z ljubez-
nijo nahranjen? Ali so me poto-
lažili, ko sem bil prestrašen? Ali 
so sploh opazili, da sem bil slabe 
volje? Če so odgovori da, potem 
se je v meni oblikovala t. i. var-
na navezanost, ki je osnova za 
zaupanje sebi. Vedno se bom 
lažje znašel v svetu, ker imam 
to t. i. varno navezanost. V ra-
nem in nežnem otroštvu to po-
notranjimo in to nam je osnova 
za varno vstopanje v odnose. Ni 
me strah navezati novih stikov, 
ker zaupam sam sebi, ni mi tuje 
iti med bogate in pomembne 
ljudi, čeprav sam nisem bogat 
in družbeno pomemben, kajti 
zaupam sam sebi in vem, da 
sem ravno toliko vreden kot 
oni. Te moje notranje vrednosti 
in zaupanja vase mi nihče ne 
more vzeti.

Zaupanje

Mojca Logar je profesorica  
geografije in zgodovine.

Janez Logar je terapevt  
v zakonskem in družinskem 
centru Toplina v Kranju.   
e-pošta: janez.logar@toplina.net
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desetdnevna vremenska napoved

Torek
12. 12. 

5/10 °C

Nedelja 
17. 12.

-8/1 °C

Sreda 
13. 12. 

Četrtek
14. 12. 

Petek
15. 12. 

Sobota
16. 12.

0/4 °C 1/5 °C -2/5 °C -5/1 °C

Ponedeljek 
18. 12.

Torek
19. 12.

Sreda
20. 12.

Četrtek
21. 12.

-10/0 °C -8/0 °C -6/1 °C -5/1 °C

tedenski koledar
       vzhod  zahod 

sudoku_LAZJI_17_99
NALOGA

8 4 3 5
6

7 3 4 2 1
7 2 1 9

9 7 4 5
2 5 6 3

9 8 2 1 3
1

3 2 8 6

sudoku_LAZJI_17_99

REŠITEV

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

sudoku_TEŽJI_17_99
NALOGA

4 3 8
6 8 9

7 5
8 6 9 5

9 7
5 6 7 1

4 3
1 5 8

5 6 7

sudoku_TEŽJI_17_99

REŠITEV

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

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. Sestavila: P. F.

TEŽJI  
SUDOKU

Rešitev:

Rešitev:

LAŽJI  
SUDOKU 

sudoku_TEŽJI_17_99
NALOGA

438
689

75
8695

97
5671

43
158

567

sudoku_TEŽJI_17_99

REŠITEV

435986271
217534689
896721543
781462395
349815726
562379814
674293158
158647932
923158467

sudoku_LAZJI_17_99
NALOGA

8435
6

73421
7219

9745
2563

98213
1

3286

sudoku_LAZJI_17_99

REŠITEV

894172365
251963748
736845921
573281694
169734582
428596137
985627413
647318259
312459876

KOLOSEJ DE LUXE, KRANJ (CENTER) 

Sreda, 13. 12.
19.00 VOJNA ZVEZD: POSLEDNJI JEDI
20.20 IVAN
15.20, 17.15 MEDVEDEK PADDINGTON 
2, sinhro.
18.15 ČUDO
19.10, 21.15 UMOR NA ORIENT EKSPRESU
16.00 KOKO IN VELIKA SKRIVNOST, sinhro.

CINEPLEXX, TUŠ, KRANJ

Sreda, 13. 12.
18.00 VOJNA ZVEZD: SILA SE PREBUJA, 3D
19.00, 20.00, 21.00 VOJNA ZVEZD: 
POSLEDNJI JEDI, 3D
17.40 24 UR DO SMRTI
15.40, 17.50 
MEDVEDEK PADDINGTON 2, sinhro.
18.50 ČUDO
21.10 LIGA PRAVIČNIH
17.00 OČKA PROTI FOTRU 2

19.40 UMOR NA ORIENT EKSPRESU
16.20 KOKO IN VELIKA SKRIVNOST, sinhro.
15.30 KOKO IN VELIKA SKRIVNOST, 3D, 
sinhro.
15.30 POREDNE MAME 2: BOŽIČ

LINHARTOVA DVORANA , RADOVLJICA

Torek, 12. 12.
19.00 IVAN

Četrtek, 14. 12.
19.00 LJUBEZEN NA PRVO BOLEZEN

Petek, 15. 12.
19.00 VOJNA ZVEZD: POSLEDNJI JEDI

Sobota, 16. 12.
15.30 MEDVEDEK PADDINGTON 2, sinhro.
17.30 KABINET ČUDES
20.00 VOJNA ZVEZD: POSLEDNJI JEDI, 3D

Nedelja, 17. 12.
15.30 MEDVEDEK PADDINGTON 2, sinhro.
18.00 KABINET ČUDES
20.15 LJUBEZEN NA PRVO BOLEZEN

KINOSPORED

GLEDALIŠČE TONETA ČUFARJA JESENICE

Torek, 12. decembra
17.00  Gašper Stojc: OMARA STARA ŠARA

Četrtek, 14. decembra
17.00  Gašper Stojc: OMARA STARA ŠARA
19.30  Feri Lainšček: PETELINJI ZAJTRK

GLEDALIŠKI SPORED

Organizatorji filmskih predstav si pridržujejo pravico do spremembe programa.

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

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

12. 12. tor. Aljoša 7.35 16.16

13. 12. sre. Lucija 7.36 16.16 

14. 12. čet. Dušan 7.37 16.17

15. 12. pet. Kristina 7.37 16.17

16. 12. sob. Albina 7.38 16.17

17. 12. ned. Lazar 7.39 16.17

18. 12. pon. Teo 7.39 16.18

Jasna Paladin

Kranj – Alpinistični odsek 
Planinskega društva Kranj 
je bil ustanovljen leta 1947 
na Češki koči, kot prvi na-
čelnik pa se je v zgodovino 
zapisal Ciril Hudovernik. 
V nadaljnjih sedemdesetih 
letih se jih je zvrstilo še več 
kot petdeset, med njimi tudi 
več izstopajočih alpinistov – 
Franc Ekar, Nejc Zaplotnik, 
Andrej Štremfelj, Tomo Če-
sen in vrsta drugih.

Odsek danes (skupaj s 
podnačelnikom in šesti-
mi člani upravnega odbora) 
vodi načelnik Miha Zupin, 
alpinist in alpinistični   in-
štruktor pa tudi športni ple-
zalec, ki je v alpinizmu akti-
ven že več kot deset let. Ker 
je bil minule dni na odpravi v 
rollwalingški Himalaji, smo 
h kratkemu pogovoru o ak-
tualnih aktivnostih povabili 
podnačelnika Klemna Jeli-
ča, ki je v alpinizmu aktiven 
zadnjih sedem let.

Z AO Kranj je povezanih 
vrsta odličnih alpinistov. 
Takšna zgodovina je za 
mlajši rod verjetno posebna 
spodbuda?

»Hja, takšna zgodovi-
na odseka je vsekakor ve-
lika odgovornost in hkrati 
spodbuda za nadaljnje delo. 
Večkrat se vprašamo, kako 

bi se pri kakšnih stvareh od-
ločili 'ta stari' in kako so kaj 
naredili nekoč. Zavedamo 
se, da je AO Kranj skozi ce-
lotno zgodovino veljal za re-
sen in uspešen odsek, in ta 
nivo poizkušamo zadržati 
tudi sedaj.«

Se bo v zgodovino odseka 
posebej zapisala tudi kakšna 
letošnja odprava?

»Kakšnih posebnih vzpo-
nov v tem letu ne bi postav-
ljal v ospredje, morda le do-
sežke naših dveh trenutno 
najbolj izstopajočih članov 
– Tjaše Jelovčan in Janeza 
Svoljška. Ne smemo pa za-
nemariti tudi naših športnih 
plezalcev, ki tudi vsako leto 
nizajo zares vrhunske uspe-
he.  Smo namreč eden red-
kih odsekov, ki pod eno stre-
ho združujemo alpiniste in 
športne plezalce.«

Koliko je vseh članov in 
kakšne pogoje za delo ima-
te?

»Odsek šteje več kot dves-
to članov, od tega jih je oko-
li petdeset aktivnih. Prostore 
za tedenske sestanke nam za 
zdaj zagotavlja matično Pla-
ninsko društvo Kranj. Os-
tali pogoji za delo pa so tre-
nutno nekoliko slabši, pred-
vsem na področju infra-
strukture za razvoj in pou-
čevanja športnega plezanja. 

Vsako leto se soočamo s pro-
storsko stisko, saj imamo 
ogromno vpisane mladine 
in otrok, a Kranj trenutno 
nima namenskega prostora 
za takšno dejavnost, sami pa 
ga tudi ne moremo financi-
rati, ker je to preprosto pre-
velik projekt za takšno dru-
štvo. Želeli bi si tudi neko-
liko več finančne spodbude 
za uresničevanje vseh zas-
tavljenih ciljev. Treba je ve-
deti, da odsek skrbi za vzgo-
jo otrok in mladine, konec 
koncev je tudi valilnica bo-
dočih članov gorske reševal-
ne službe.« 

Kakšne želje, načrte še ima-
te?

»Izzivov nam ne manj-
ka, predvsem teh, kako čla-
ne motivirati, da postanemo 
še dejavnejši odsek, da se 
bo več in dobro plezalo. Že 
nekaj časa se pogovarjamo 
o izpeljavi skupne odpra-
ve odseka, vendar je to po-
vezano s financami. Velike 
izzive nam predstavlja tudi 
delo na športnem plezanju, 
saj se trenutno srečujemo s 
prostorskimi in kadrovski-
mi omejitvam. Tukaj vidi-
mo še veliko neizkoriščene-
ga potenciala.«

Še naprej bi radi dobro plezali
Alpinistični odsek Kranj, ki letos praznuje sedemdesetletnico delovanja, šteje okoli dvesto članov – tako 
alpinistov kot športnih plezalcev, želijo pa si predvsem boljše infrastrukture za razvoj in poučevanje 
športnega plezanja.

Klemen Jelič in Miha Zupin, podnačelnik in načelnik 
Alpinističnega odseka Kranj / Foto: Klemen Jelič

Adergas – V dvorani v Adergasu so člani kulturno-umetniškega 
društva (KUD) Pod lipo Adergas v petek odprli razstavo 1300 
izbranih, tudi več kot sto let starih božično-novoletnih voščilnic, 
ki predstavljajo le droben vpogled v obsežno zbirko zbiralca 
Silva Sirca iz Adergasa, z naslovom Pisali ste nam. Sirčeva 
zbirka pokaže vso značilno božično-novoletno ikonografijo, od 
palčkov, dimnikarjev, jaslic in zasnežene pokrajine do voščil-
nic z otroškimi podobami ter številnih voščilnic ob Jezusovem 
rojstvu, ki so jih naslikali svetovno znani slikarji. V njegovi zbirki 
so božične in novoletne voščilnice, prejete pred prvo svetov-
no vojno, in iz novejšega časa. Posebne so tiste z motivom 
Jezuščka v jaslicah v družbi angelov, Marije in Jožefa, pastirjev 
in Svetih treh kraljev. Na ogled je tudi zbirka petdesetih Gaspa-
rijevih voščilnic, več kot sto let stare Sirčeve papirnate jaslice, 
ki krasijo bohkov kot, zložljive voščilnice, kopija prve božične 
čestitke, izdelane leta 1843, avtorja Johna Calcotta Horsleyja ... 
Zaradi precejšnjega zanimanja si bo mogoče ogledati razstavo 
še v nedeljo, 17. decembra, med 9. in 12. uro. 

Razstava božično-novoletnih razglednic

Za razstavo je precejšnje zanimanje.
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Rezultati 99. kroga – 10. decembra 2017
2, 12, 19, 20, 23, 30, 36 in 24

Loto PLUS: 9, 14, 17, 19, 25, 26, 38 in 36
Lotko: 9 4 5 0 2 9

Sklad 100. kroga za Sedmico: 250.000 EUR
Sklad 100. kroga za PLUS: 440.000 EUR
Sklad 100. kroga za Lotka: 590.000 EUR

LOTO

                        + poštnina

32 85
EURKnjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu,  

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

www.gorenjskiglas.si

161 strani, 190 x 255 mm, mehka vezava

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

(Gorenjski glas, 22. novem-
ber 2017)
Menjava kotlov, ki so kurje-
ni z lesno maso in so v upo-
rabi več kot dvajset let – pog-
led s tehnične strani na zah-
tevo MOP
Pred desetletji so bile ogreval-
ne enote v družinskih hišah 
projektirane na stanje tehnike 
v tistem obdobju. Takrat veči-
na objektov ni imela ustrezne 
toplotno izolativne fasade niti 
podstrešne etaže niso bile to-
plotno izolirane. Takrat je bila 
projektna temperatura okolice 
T = –20 °C. Sklop centralne ku-
rilne naprave za družinsko hišo 
je bil sestavljen iz kotla na drva 
ali kurilno olje, radiatorjev z 
veliko količino vode in cevnega 
omrežja. 
Z razvojem tehničnih sistemov 
se je koncept bistveno spreme-
nil! S toplotno izolacijo objekta 
se poraba toplotne energije za 
ogrevanje bistveno zmanjša – 
tudi do 80 odstotkov. Upora-
ba sistema talnega ogrevanja 
z minimalno količino vode v 
sistemu omogoča montažo 
malih kurilnih naprav z visoko 
stopnjo avtomatizacije – tako v 

Odgovor na 
članek Stare 
peči bodo 
prepovedali 

procesu kot načinu zgorevanja 
in izbire energenta.
Ker pa je lahko uporabna doba 
jeklenih ali litoželeznih kotlov, 
kurjenih z lesno maso, tudi več 
kot štirideset let, je smiselno 
stari sistem centralnega ogre-
vanja dopolniti. Ni potrebna 
menjava kotla z novim kotlom 
– kot z odlokom zahteva MOP 
(ministrstvo za okolje in pros-
tor), ko zapiše, da je treba vse 
kotle, kurjene z lesno maso, ki 
so starejši od dvajset let, zame-
njati! Saj so vsi ti kotli opre-
mljeni z atestom, ki zagotavlja 
ustrezen izkoristek – pa ne le 
za dvajset let kot »predpisuje« 
ministrstvo za okolje in prostor.
Z dodatno montažo zalogov-
nika – hranilnika toplotne 
energije in z ustreznim ele-
mentom, ki krmili delovanje 
klasičnega sistema dovoda 
zgorevalnega zraka v peč 
(običajno je to regulator vleka 
Samson), se lahko doseže zelo 
dobro zgorevanje suhih polen 
(lesne mase) v obstoječih starih 
kotlih. S pomočjo hranilnika 
toplotne energije, ki sprejme 
vso sproščeno toplotno energi-
jo na visokem temperaturnem 
nivoju T= > 80 °C, in doda-
tnim krmilnim elementom se 
lahko zagotovi popolno zgore-
vanje in posledično suha peč in 
prav tako suh in topel dimnik! 
Takšno kurjenje suhih drv v 
peči ne onesnažuje okolja nad 

sprejemljivo/dopustno mejo in 
ne potrebuje dodatnih meritev 
emisij trdnih delcev v ozračje 
in meritev izkoristka. Še zlas-
ti če se meritve izvajajo sredi 
poletja … Saj zgorevanje lesa 
poteka tako kot pred stoletji. 
Nič novega ni v deželi Kranjski 
– razen posameznih teženj po 
nadvladi in zaslužkarstvu.
Če se v peč (ogrevalni sistem 
brez zalogovnika!) naloži pre-
več polen, regulator vleka hitro 
zazna, da je v peči dosežena 
nastavljena temperatura vode, 
in začne zapirati dovod zgore-
valnega zraka v peč. To lahko 
povzroči »mokro« peč in posle-
dično »moker dimnik« in obla-
ganje s katransko smolo. 
Investicija v zalogovnik toplo-
tne energije se povrne najka-
sneje v nekaj letih; dodatno 
ta inovativni predlog omogoči 
prihranek – vsaj 15 odstotkov 
manjšo porabo drv pri obsto-
ječem stanju toplotne izolacije 
objekta! Ocenjena investicija je 
približno 1000 do 1500 evrov 
za zalogovnik, približno 1000 
evrov za predelavo cevnega sis-
tema in približno 100 evrov za 
dodatni krmilni element.
S tem tehnično dokazano 
učinkovitim predlogom lahko 
finančno šibkejšim prebival-
cem naše domovine omogoči-
mo posodobitev sistema ogre-
vanja in uporabo klasičnega 
energenta – suhih drv. Če pa bi 

bil sistem nepovratnih sredstev 
prijaznejši za vse uporabnike, 
bi lahko večina izvedla tudi 
potrebno toplotno izolacijo 
objekta (zunanje stene, strop, 
okna ...) in za zmerne stroške 
dobila bivalno ugodne prostore 
– suhe, tople in zdrave. 
Da ne bo pomote: novejši kotli 
na lesno maso, na uplinjanje 
lesne mase in/ali kurjenje s pe-
leti, ki dosegajo izkoristek do 92 
odstotkov, so odlična tehnična 
rešitev. Težava je le v tem, da je 
minimalna cena za vgradnjo 
takega kotla približno deset ti-
soč evrov! Peleti, v katere je vgra-
jenega že precej dela in energije, 
so seveda bistveno dražji od kla-
sičnih drv. Finančne obremeni-
tve, investicije v nov kotel, si vsi 
pač ne moremo privoščiti – veli-
ko je pomoči potrebnih v tej naši 
lepi Sloveniji!
Tako pri starih kot novih ko-
tlih, kurjenih s peleti, je mi-
selna in prednostna naloga 
toplotna izolacija objekta. Če 
bi obveljalo izhodišče MOP – 
menjava kotlov, ki uporabljajo 
lesno maso – ali bo treba tudi 
novejše kotle na uplinjanje 
zamenjati po dvajsetih letih 
ali bodo lahko v uporabi vsaj 
štirideset let – kot je dejanska 
uporabna življenjska doba za 
jeklene ali litoželezne kotle? 

Jereb Janez,  
univ. dipl. inž. str.
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Strokovni sodelavec za finance in kontroling m/ž (Jesenice) 
Kandidat mora izpolnjevati naslednje pogoje: VI. stopnja izobrazbe ekonomske 
smeri in vsaj 2 leti delovnih izkušenj s področja dela, alternativno: V. stopnja izo-
brazbe in vsaj 4 leta ustreznih delovnih izkušenj, dobro poznavanje poslovnih pro-
cesov s področja financ in računovodstva, odlično znanje MS Office orodij … SIJ Ele-
ktrode Jesenice, d.o.o., Cesta železarjev 8, 4270 Jesenice. Prijave zbiramo do 21. 12. 
2017. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Sodelavec v elektro oddelku m/ž (Škofja Loka) 
Od kandidata pričakujemo: V. stopnjo izobrazbe elektrotehnične smeri (v poštev 
pride tudi smer avtomatika, mehatronika in podobno), poznavanje električnih kr-
milnih sistemov, pnevmatskega krmiljenja sistemov, hidravličnih sistemov, elek-
tričnih napeljav, ustreznih orodij in materialov, sposobnost branja električnih na-
črtov. Knauf Insulation, d. o. o., Trata 32, 4220 Škofja Loka. Prijave zbiramo do 8. 1. 
2018. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Kuharski pomočnik m/ž (Golnik)
Vaše naloge bodo: sodelovanje pri pripravi obrokov, čiščenje delovne površine in de-
lovnih sredstev, delitev hrane, oskrbovanje delilne linije. Sodexo, d. o. o., Železna cesta 
16, 1000 Ljubljana. Prijave zbiramo do 7. 1. 2018. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Avtomatik m/ž (Medvode)
Zadolženi boste za razvoj računalniških sistemov vodenja procesnih sistemov, ko-
ordinacijo zahtev s strankami, programiranje, zagon in testiranje ter izdelavo pot-
rebne dokumentacije. Brinox, d. o. o., Sora 21, 1215 Medvode. Prijave zbiramo do 7. 
1. 2018. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Nabavnik za elektronske komponente m/ž (Kranj)
Pričakujemo: zaključeno visokošolsko izobrazbo družboslovne ali strojne smeri 
(raven VI/2), aktivno znanje angleškega jezika (pisno in ustno), odlične pogajalske 
sposobnosti. Prednost pri izboru bodo imeli kandidati, ki imajo tehnično znanje s 
področja elektronskih komponent ter imajo izkušnje z nabavo elektronskih kom-
ponent. Iskraemeco, d. d., Savska Loka 4, 4000 Kranj. Prijave zbiramo do 7. 1. 2018. 
Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Samostojni komercialist m/ž (Idrija)
Opis delovnega mesta: raziskave in analize tržišča, sprejem in obdelava povpraše-
vanj, izvedba izmer na terenu, izdelava ponudb in potrjevanje naročil, spremljanje 
izvedbe projektov, vzpostavljanje in vzdrževanje poslovnih stikov s partnerji. BLT, 
d. o. o., Idrija, Ulica Sv. Barbare 6, 5280 Idrija. Prijave zbiramo do 7. 1. 2018. Podrob-
nosti na www.mojedelo.com.

Vodja kakovosti m/ž (Škofja Loka)
Pričakujemo: poznavanje standardov ISO 9001, ISO 14001, BS OHSAS 18001, ISO 
15378, ISO 13485, GMP, usposobljenost za izvajanje notranjih in zunanjih presoj, 
sposobnost vodenja skupine sodelavcev, poznavanje sistema vitke proizvodnje 
(Kanban, SMED, ‘’Value Stream Map’’) ... Sibo G., d. o. o., Kidričeva cesta 99, 4220 
Škofja Loka. Prijave zbiramo do 17. 12. 2017. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Glavni računovodja m/ž (Brnik)
Pričakujemo: organiziranost, natančnost, strukturiranost, sistematičnost in sposob-
nost reševanja problemov, visoko razvite analitične sposobnosti, ciljno naravnost in 
sposobnost odločanja v kompleksnih situacijah, pozitivno naravnanost, pripravljenost 
za sodelovanje in odprto komunikacijo ... Kuehne + Nagel, d. o. o., Zgornji Brnik 130a, 
4210 Brnik. Prijave zbiramo do 18. 12. 2017. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Izkušeni razvijalec programske opreme m/ž (Šenčur)
Razvoj, spreminjanje in vzdrževanje poslovnih spletnih in mobilnih aplikacij, upo-
raba agilnih metodologij ter sodelovanje v SCRUM razvojni ekipi, delovanje v skla-
du z dodeljenimi nalogami, zahtevami strank in partnerjev pri implementaciji po-
sameznih projektov. Descartes labs, d. o. o., Delavska cesta 24, 4208 Šenčur. Prijave 
zbiramo do 26. 12. 2017. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Delavec v proizvodnji m/ž (Komenda)
Iščemo sodelavca za delo v proizvodnji na področju senčil ter delo na terenu – mon-
taža senčil. Tehrol hiša senčil, d. o. o., Žeje pri Komendi 103, 1218 Komenda. Prijave 
zbiramo do 22. 12. 2017. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Upravljalec strojev m/ž (Škofja Loka)
Od vas pričakujemo: IV. ali V. stopnjo izobrazbe elektro ali strojne tehnične smeri, osnov-
no računalniško znanje, natančnost in zanesljivost pri delu. Filc, d. o. o., Trata 48, 4220 
Škofja Loka. Prijave zbiramo do 18. 12. 2017. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Orodjar-vzdrževalec m/ž (Sovodenj)
Pričakujemo: poklicno/srednješolsko izobrazbo strojne smeri, izkušnje niso pogoj, 
ročna spretnost, delo v timu in timska naravnanost, natančnost in zanesljivost, pri-
lagodljivost glede delovnega časa in vrste dela. Termopol, d. o. o., Koprivnik 50, 
4225 Sovodenj. Prijave zbiramo do 6. 1. 2018. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Delavec v proizvodnji m/ž (Sovodenj)
Pričakujemo: zaključeno poklicno izobrazbo tehnične smeri, izkušnje niso pogoj, 
ročna spretnost, delo v timu in timska naravnanost, natančnost in zanesljivost, pri-
lagodljivost glede delovnega časa in vrste dela ... Termopol, d. o. o., Koprivnik 50, 
4225 Sovodenj. Prijave zbiramo do 6. 1. 2018. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

STYRIA DIGITAL MARKETPLACES, d.o.o., Verovškova ulica 55,  
1000 Ljubljana, Slovenija,  T: 01 51 35 700  
VEČ INFORMACIJ IN ZAPOSLITVENIH OGLASOV (1200+)  
NA: www.mojedelo.com, info@mojedelo.com
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          IZLET // 20. DECEMBER 2017

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

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

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

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

HALO-HALO GORENJSKI GLAS
telefon: 04 201 42 00

Na ro či la za ob ja vo spre je ma mo po te le fo nu 04/201-42-00, fak su 04/201-42-13  
ali oseb no na Bleiweisovi cesti 4 v Kra nju oz. po poš ti – od po ne delj ka do  
če tr tka do 11. ure! Cene ogla sov in po nudb v ru bri ki so iz red no ugod ne. 

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

PRIREDITVE

Medgeneracijske prireditve
Kranj, Cerklje, Preddvor, Šenčur – Medgeneracijski cen-
ter Kranj vabi danes, v torek, 12. decembra, na ogled raz-
stave Otroštvo v Kranju. Zbor bo ob 17. uri pred Mestno 
hišo na Glavnem trgu. Jutri, v sredo, 13. decembra, bo v 
prostorih centra ob 18. uri predavanje in delavnica za od-
nose, za moške in ženske, v petek, 15. decembra, pa bo 
ob 18.30 predstavitev knjige Milene Miklavčič Ogenj, rit 
in kače niso za igrače, 2. del. V TIC Cerklje bo danes, v 

torek, 12. decembra, ob 9. uri Umovadba za starejše, v TIC 
Preddvor bo ista dejavnost jutri, v sredo, 13. decembra, ob 
9. uri. V Športni dvorani Šenčur se bo vadba za hrbtenico 
začela danes, v torek, 12. decembra, ob 15.30, telovadba za 
vse generacije pa bo tam jutri, v sredo, 13. decembra, ob  
17. uri. Obvezne prijave za vse prireditve sprejemajo po 
telefonu 041 724 134 ali na e-naslovu mck-prijava@luni-
verza.si.

Potop božičnega drevesca
Preddvor – Turistično društvo Preddvor v sodelovanju z Ob-
čino Preddvor vabi v ponedeljek, 25. decembra, ob 16.30 na 
potop božičnega drevesca, tradicionalni dogodek s kultur-
nim programom in potopom osvetljenega drevesca v jezero 
Črnava, pri katerem sodelujejo potapljači Potapljaškega klu-
ba Som Gasilsko reševalne službe Kranj.

Božično-novoletno srečanje
Goriče – Krajevni odbor Rdečega križa Goriče starejše 
krajane vabi na božično-novoletno srečanje s kulturnim 
programom in pogostitvijo. Prireditev se bo v četrtek, 14. 
decembra, začela ob 17. uri v dvorani Krajevne skupnosti 
Goriče.

Grajski ples
Predoslje – Folklorna skupina Iskraemeco vabi na koncert 
Grajski ples, ki se bo v nedeljo, 17. decembra, ob 16.30 začel 
v dvorani KD Predoslje.

Ob obletnici poljanske vstaje
Vinharje – Krajevna organizacija ZB NOB Poljane in Organi-
zacijski komite za prireditve Po stezah partizanske Jelovice 
prirejata ob 76. obletnici poljanske vstaje srečanje s kultur-
nim programom pri Brdarju na kmečkem turizmu Pri Ljubici 
v Vinharjih. Prireditev bo v soboto, 16. decembra, ob 12. uri.

Za otroke
Preddvor – Bralna urica bo v prostorih TIC Preddvor v sobo-
to, 16. decembra, ob 10. uri. Otroci bodo prisluhnili zgodbici 
z naslovom Na kmetiji.

Jesenice – V jeseniški knjižnici bodo danes, v torek, 12. de-
cembra, nemške urice ob 17. uri, jutri, v sredo, 13. decembra, 
bodo ustvarjalne delavnice ob 17. uri, v četrtek, 14. decem-
bra, bo ura pravljic ob 17. uri, v petek, 15. decembra, pa se bo 
Brihtina pravljična dežela za tiste otroke od 4. leta, ki ta čas 
niso v vrtcu, začela ob 10. uri.

IZLETI
Pohod na Vršič
Kranj – Planinsko društvo Iskra Kranj 26. decembra vabi na 
tradicionalni decembrski pohod na Vršič. Pot bo pohodnike 
vodila mimo Tonkine koče in po stari vršiški cesti do Po-
štarske koče na Vršiču, če bo vreme primerno, bo sledil še 
vzpon na vrh Vršiča. Odhod s posebnim avtobusom izpred 
Globusa v Kranju bo ob 7.30. Prijave in informacije: v pisarni 
društva v Iskri Labore ob sredah med 17. in 18. uro ali z na-
kazilom na TRR društva: SI56 05100-8010483849, odprt pri 
Abanki ali pri vodniku: Milan Čelik, tel. 031 418 146.

PREDAVANJA

Ribogojstvo kot podjetniška priložnost in vir 
zdrave prehrane
Naklo – Center za trajnostni razvoj podeželja Kranj in Kme-
tijsko-gozdarski zavod Kranj vabita v sredo, 20. decembra, 
ob 17. uri v Dom Janeza Filipiča na izobraževalno predava-
nje Ribogojstvo kot podjetniška priložnost na podeželju in 
vir zdrave prehrane. Strokovni del bo predstavil mag. Miha 
Štular, specialist za ribogojstvo. Udeležba je brezplačna, 
potrebna pa je najava do torka, 19. decembra. Prijave in več 
informacij na 040 303 752 ali 041 336 898, info@ctrp-kranj.
si ali miha.stular@kr.kgs.si.

Razvijanje ljubezni do sebe in delavnica pravilnega 
dihanja in sproščanja
Kranj – Humana, združenje svojcev pri skrbi za mentalno 
zdravje, vabi v četrtek, 14. decembra, ob 16. uri na brez-
plačno predavanje z naslovom Razvijanje ljubezni do sebe, 
ki bo potekala v prostorih Humane na Oldhamski 14 pri 
Vodovodnem stolpu. Predavanje bo vodila Maruša Zaletel, 
univ. dipl. psih., integrativna psihoterapevtka. Po predava-
nju vabijo na priljubljeno delavnico Učenje tehnik pravil-
nega dihanja in sproščanje s petjem. Delavnico bo vodila 
Tatjana Gričar.

Kako so včasih praznovali
Hrušica – V Knjižnici na Hrušici bo v četrtek, 14. decembra, 
ob 19. uri predavanje in razstava slik Kako so včasih prazno-
vali. Predavala bo Špela Smolej Milat.

OBVESTILA

Ogled Centra sonaravne gradnje Gnezdo
Kranj – Center za trajnostni razvoj podeželja Kranj vabi na 
strokovni ogled Centra sonaravne gradnje Gnezdo s prak-
tično predstavitvijo naravnih gradbenih materialov ter in-
formacijami o sonaravnih tehnikah gradnje, ki bo v sredo, 
13. decembra, ob 17. uri. Zbor udeležencev bo na parkirišču 
pred Centrom, Župančičeva ulica 22, Kranj. Obvezne so pri-
jave na vlasta.jursak@ctrp-kranj.si ali 040 733 344. Udelež-
ba je brezplačna, več na www.ctrp-kranj.si.

Osnove restavratorstva in poslikave na les
Kranj – Center za trajnostni razvoj podeželja Kranj vabi na 
brezplačno delavnico Osnove restavratorstva in poslikave 
na les, ki bo v četrtek, 14. decembra, ob 17. uri v restavrator-
ski delavnici v Besnici (Hrib 10, Spodnja Besnica pri Kranju). 
Obvezne so prijave na vlasta.jursak@ctrp-kranj.si ali 040 
733 344, več na www.ctrp-kranj.si 



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

MOTORNA VOZILA
AVTOMOBILI
PRODAM

PEUGEOT 207 1.6 16 V, 88 kw, letnik 
2009, 1. lastnik, garažiran, RC oprema 
max, 16.600 km, tel.: 041/335-539  
 17004157

RENAULT Clio 1.5 DCi, let. 2004, reg. 
do 2/2018, 190.000 km, 5 vrat, avto. 
klima, črn, 1.380 EUR, tel.: 040/285-
748 17004164

AVTODELI IN OPREMA
PRODAM

4 ZIMSKE gume 235/70/R16 Fulda 
Yukon, letnik 2014, tel.: 040/726-
765 17004180

KARAMBOLIRANA  
VOZILA
KUPIM

KARAMBOLIRANO vozilo ali vozilo 
v okvari, od let. 2000 dalje. Ugrica 
Blaž, s.p., Drulovka 38, Kranj, tel.: 
041/349-857 17004048

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 17003984

GRADBENI  
MATERIAL
KUPIM

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

STANOVANJSKA 
 OPREMA
POHIŠTVO
KUPIM

GARDEROBNO omaro, velikosti pri-
bližno 240 x 60 x 40, tel.: 031/505-
087 17004158

UMETNINE, NAKIT
PRODAM

TAPISERIJE unikati, izjemne tehnične, 
umetniške, sporočilne in energijske 
vrednosti, tel.: 040/567-544 17004165

STARINE
KUPIM

ODLIKOVANJA, kovance, ure, slike, 
značke, srebrnino, luči, kipe in drugo, 
tel.: 030/670-770 17004179

OBLAČILA IN 
OBUTEV
PRODAM

ADIDAS Perforn, nove, št. 42, cena 
po dogovoru, tel.: 040/232-490 
 17004170

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

E-mail: info@loka-nepremicnine.si

d.o
.o.
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Umrla je naša sodelavka

Sergija Sedej
Ohranili jo bomo v trajnem spominu.

Psihiatrična bolnišnica Begunje

OSMRTNICA

V 80. letu se je poslovila

Marija Demšar
upokojena učiteljica, iz Zgornjih Bitenj

Slovo od drage pokojnice bo v sredo, 13. decembra 2017, ob 14. uri 
na pokopališču v Zgornjih Bitnjah. Žara bo na dan pogreba od 10. 
ure dalje v tamkajšnji mrliški vežici.

Sestra Slava Pelko z družino

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

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

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

ČRNE moške zimske čevlje, št. 45, in 
še nekaj udobnih oblačil, novo vetrov-
ko, ugodno, tel.: 04/53-36-578  
 17004167

MOŠKE kavbojke, velikost 34, cena 
po dogovoru, tel.: 040/232-490 
 17004169

KMETIJSKI STROJI
PRODAM

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

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

RABLJENE traktorske gume z zračni-
cami, dimenzije 16.9 R30-Mitas, tel.: 
041/516-692 17004159

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

KUPIM

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

TRAKTOR  Zetor, IMT, Ursus, Univer-
zale, Deutz, Štore ali TV, letnik in model 
ni pomemben, tel.: 031/562-809  
 17004174

PRIDELKI
PRODAM

SILAŽNE bale, tel.: 041/855-753  
 17004162

VINO kraški teran, cena 2 EUR/l, me-
šano belo 1,10 EUR/l. Zbiram naročila 
za dostavo, tel.: 031/795-008  
 17004111

VINO cviček, možna dostava, tel.: 
031/206-874, Tone 
 17004173

VZREJNE ŽIVALI
PRODAM

2 AMERIŠKA mini pujsa, stara 1 me-
sec, in malo rabljeno pasje ležišče, 
tel.: 040/874-015 
 17004171

BIKCA simentalca, starega 4 mesece, 
tel.: 031/677-850 17004160

BIKCA simentalca, starega 4 mesece, 
tel.: 041/229-268  
 17004161

ČB bikce, stare mesec in deset dni, 
tel.: 04/25-51-705, 031/616-647 
 17004177

TELIČKO ČB, staro pol leta, tel.: 
031/385-149 
 17004163

TELIČKO ČB, staro 4 tedne, tel.: 
041/586-662 17004176

KUPIM

BIKCA simentalca, starega do 10 dni, 
tel.: 041/756-022 17004178

Potica je 
slovenska 
znamenitost, 
kulinarična 
posebnost, ki 
jo poznajo vse 
naše pokrajine. 
V dvojezični 
knjigi  
(SLO/ANG) 
spoznamo 
zgodbo o tem 
prazničnem 
pecivu, 

www.gorenjskiglas.si

P O T I C E

A n d r e j  G o l j a t

Z A L O Ž B A

K M E Č K I  G L A S

Cena  
knjige je 

EUR
10     

Uporabna knjiga in lepo darilo  
tudi za turiste.

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

ZAPOSLITVE (m/ž)
NUDIM

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

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

IŠČEMO mizarja in varilca za proi-
zvodnjo, kot okrepitev za našo eki-
po, redna zaposlitev, delo v Avstriji 
in Nemčiji. Veselimo se vašega klica 
+436764601702, g. Grilc, Diaplan 
Stahl + Holz GmbH, Bahnhof str. 9, 
Klagenfur / Celovec, Avstrija 
 17003878

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

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

STORITVE
NUDIM

ADAPTACIJE od temelja do strehe, 
omete, fasade, kamnite škarpe, tlako-
vanje dvorišč, tudi manjša gradbena 
dela – z vašim ali našim materialom, 
Gradton, d.o.o., Valjavčeva ulica 8, 
Kranj, tel.: 041/222-741 17004005

IŠČEM

IŠČEM osebo za čiščenje manjšega 
stanovanjskega bloka v Škofji Loki, tel.: 
041/758-958 17004172

ZASEBNI STIKI
ŽENITNE raznovrstne, zanimive po-
nudbe, z vse države, različnih starosti. 
Mnogo je samskih fantov, gospodov 
... Hitra spoznavanja, 031/836-378, 
www.zau.si 17004007

RAZNO
PRODAM

KOSMATE ovčke, prava volna, ve-
likosti 7 x 6 in 6 x 5, za jaslice, tel.: 
040/232-490 17004168

OLJNI gorilec Olimp, 200 EUR; Power 
juicer Jack Lalanne, 100 EUR; vodni 
sesalec Batagel, 200 EUR, in barvni 
TV Philips, diagonala 70 cm, 100 EUR, 
tel.: 041/621-241 17004175

PLETENE steklenice, 35- in 20-litrske, 
za simbolično ceno, tel.: 040/870-
120 17004166

Pravljična dežela Gorajte
Gorajte – V Gorajtah pri Škofji Loki je pravljična dežela, 
kjer v lesenih hiškah živijo pravljični junaki. V predbožič-
nem času dežela in njeni prebivalci oživijo. V 30-minutni 
predstavi se otroci sprehodijo skozi pet različnih pravljic, 
kjer srečajo pravljične junake, ob koncu pa jih obišče in ob-
dari Dedek Mraz. Letos bodo deželo odprli 12. decembra 
ob 12. uri. Predstave so brezplačne in bodo ob vsakem vre-
menu, glede obdarovanja Dedka Mraza ter urnika predstav 
pa poglejte na www.pravljicnadezela-gorajte.si.

KONCERTI
Koncert a cappella gospel zbora Bee Geesus
Preddvor – Zavod za turizem Preddvor vabi v soboto, 16. 
decembra, ob 19.30 v cerkev sv. Petra na koncert a cappella 
gospel zbora Bee Geesus.

Predpraznični koncert
Radovljica – Mešani pevski zbor Anton Tomaž Linhart iz 
Radovljice vabi na predpraznični koncert, ki bo v petek, 15. 
decembra, ob 17.30 v Psihiatrični bolnišnici v Begunjah na 
Gorenjskem. Vstop bo prost.

Koncert mladih glasbenikov iz Češke
Škofja Loka – V četrtek, 14. decembra, bo ob 19.30 v So-
kolskem domu koncert Otroškega glasbenega ansambla in 
pevskega zbora Glasbene šole Leoša Janáčka iz Ostrave na 
Češkem. Vstop bo prost.

Orgelski koncert
Škofja Loka – V petek, 15. decembra, bo ob 19. uri v cerkvi sv. 
Jakoba orgelski koncert izvrstnega madžarskega organista 
Árona Dobisza. Vstop bo prost.

RAZSTAVE

Les – narava v našem domu
Kranj – Center za trajnostni razvoj podeželja Kranj vabi 
na odprtje razstave Les – narava v našem domu, ki bo da-
nes, v torek, 12. decembra, ob 17. uri v prostorih Območ-
nega stičišča kulturnih društev Kranj, Glavni trg 23, Kranj 
(ob vodnjaku). Na razstavi si boste lahko ogledali različne 
lesene izdelke – preplet tradicije in sodobne ustvarjalnosti. 
Razstava bo na ogled do 16. decembra.

Božično-novoletna razstava
Duplje – Dijaki Biotehniškega centra Naklo – Srednja šola in 
KTD Pod Krivo jelko tudi letos vabijo na božično-novoletno 
razstavo. Odprtje razstave bo v četrtek, 14. decembra, ob 
17.30 v graščini Duplje. Za razstavljene dekoracije so ustvar-
jalci navdih poiskali v gozdu ter napekli še praznično pecivo. 
Razstava bo odprta 14. decembra od 17.30 do 19. ure in od 
15. do 17. decembra od 16. do 18. ure.

Slike z morja
Radovljica – V Galeriji Šivčeva hiša bo v četrtek, 14. decem-
bra, ob 18. uri odprtje razstave Slike z morja Svetena Godi-
novića - Kika, slikarja z otoka Hvar.

Steklo
Tržič – V Galeriji Atrij bo jutri, v sredo, 13. decembra, ob 18. 
uri odprtje fotografske razstave Steklo Foto kluba Tržič.

Intima
Mengeš – V preddverju Kulturnega doma Mengeš bo jutri, 
v sredo, 13. decembra, ob 18. uri odprtje likovne razstave 
članov Likovnega društva Mengeš z naslovom Intima.

PREDSTAVE

Kos
Medvode – V sredo, 13. decembra, ob 19.30 bo v Kulturnem 
domu Medvode na ogled sodobna drama Davida Harrower-
ja Kos v režiji Braneta Kraljeviča. Igrata Maša Kavčič in Džo-
ni Balloni. Predstava ni primerna za mlajše od 15 let.

Vreča
Kranj – Premierna uprizoritev »drame brez dna« Domija 
Vrezca po motivih Patricka Hamiltona Vreča bo jutri, v sredo, 
13. decembra, ob 20. uri v stolpu Škrlovec. Vstop bo prost.
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Anketa

Monika Rus, Slovenija:

»Prišli smo za konec te-
dna tukaj v eno od koč. Še 
večkrat se bomo vračali, ker 
je preprosto čudovito. Tukaj 
je prava zimska idila, res za-
čutiš pravo zimo, in če je še 
vreme lepo, je popolno.«

Marija Matković, Hrvaška:

»Izvrstno je tukaj, prečudovi-
to. Prišli smo za konec tedna, 
ker smo s skupino najeli eno 
od koč, zagotovo pa se bomo 
še vrnili. Prekrasno vreme, 
odlične razmere, dobro ure-
jene proge, prijazni ljudje ...«

John Rios, Texas, ZDA:

»Sploh se ne zavedate, kako 
čudovito modro nebo imate. 
Prvič sem ne le na Voglu, 
ampak tudi v Sloveniji. Še se 
bom vrnil. Če je Praga središ-
če Evrope, potem je Slovenija 
ljubezen, srce Evrope.«

Suzana Menart, Slovenija:

»Pravljica je tukaj. Vsako leto 
se vračamo, običajno dvakrat 
tu najamemo kočo za konec 
tedna. Narava je tisto, kar nas 
privlači. Vogel je nekaj poseb-
nega, izjemnega. Preprosto: 
Vogel ima dušo.«

Andraž Sodja

V soboto smo obiskovalce 
bohinjskega smučišča Vo-
gel vprašali o njihovih vtisih. 
Med obiskovalci so prednja-
čili tujci, ki Vogel vidijo kot 
pravi raj na zemlji, kamor 
se bodo še vračali, mnenje 
pa delijo tudi slovenski obi-
skovalci, ki pa so bili tokrat 
v manjšini.

Vogel ima dušo

Gašper Skalar, Slovenija:

»Doslej nismo bili prav veli-
kokrat na Voglu, a se bomo 
še vračali. Tokrat smo naje-
li kočo na Zadnjem Voglu. 
Super je, ambient je lep, 
razmere so odlične in res 
uživamo.«

info@g-glas.si

vre men ska na po ved
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Danes bo oblačno s padavinami, ki bodo zvečer ponehale. 
Meja sneženja se bo do večera spustila na okoli tisoč metrov. 
Jutri bo po nižinah deževalo, čez dan bo dež prehajal v sneg. 
Do večera bodo padavine ponehale. V četrtek bo dopoldne 
suho, popoldne pa se bodo spet začele pojavljati padavine.

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

Urša Peternel

Jesenice – »Rad sem imel 
praktične predmete, malo 
manj pa tuje jezike. Zelo rad 
sem obiskoval tudi šahovski 
krožek in pohvalim se lah-
ko, da sem bil v sedmem in 
osmem razredu celo prvak 
šole,« je spomine na svo-
je osnovnošolsko šolanje 
obudil jeseniški župan To-
maž Tom Mencinger, eden 
nekdanjih učencev Osnov-
ne šole Prežihovega Voran-
ca Jesenice. Šola letos pra-
znuje šestdesetletnico delo-
vanja in slovesnost ob jubi-
leju je potekala v petek zve-
čer v dvorani jeseniškega 
gledališča. Udeležil se je je 
tudi predsednik države Bo-
rut Pahor. 

Ravnatelj Robert Kerštajn 
je orisal zgodovino šole, ki je 
bila ustanovljena s sklepom 
Ljudskega odbora 1. sep-
tembra 1957, in najbolj za-
nimive prelomnice. Do leta 
1970 so imeli pouk šestkrat 
tedensko, do leta 1997 dvo-
izmenski pouk, največ, kar 
938 učencev, je šolo obisko-
valo v letu 1964. Že pred pet-
desetimi leti so začeli zbirati 
odpadni papir in že prvo leto 
so ga zbrali kar 35 ton. Leta 
1999 je šola dobila veliko, 

moderno športno dvorano, 
leta 2000 vpisala prvo ge-
neracijo šestletnikov v sklo-
pu uvajanja devetletke. Zad-
nja leta imajo na šoli med 
šeststo in 630 učencev v 27 
oddelkih, kar 82 učencev je 
tujcev. Ravnatelj se je zah-
valil vsem, ki so prispevali k 
uspešnemu delovanju šole 
in k njenemu ugledu. Ponos-
ni so na številne nekdanje 

učence, med njimi sta tudi 
hokejski as Anže Kopitar in 
jeseniški župan. Ta je pose-
bej poudaril, da je ponosen 
na multikulturnost, ki da je 
posebna dodana vrednost 
šole. Sam je s šolo še vedno 
v vsakodnevnem stiku, ne le 
kot župan, temveč tudi pre-
ko vnuka, ki jo je letos za-
čel obiskovati. »Na Osnov-
ni šoli Prežihovega Voranca 

delajo izjemni ljudje, ki se z 
vsem srcem trudijo vzgaja-
ti in na življenje pripravljati 
nove generacije učencev, ki 
bodo, o tem sem prepričan, 
čez desetletja imeli na svo-
jo osnovno šolo lepe spomi-
ne,« je še dejal Mencinger. 
Kulturni program so pripra-
vili učenci, v šoli pa so izdali 
tudi zbornik z naslovom Čas 
za spomine.

Šestdeset let spominov
Osnovna šola Prežihovega Voranca Jesenice je praznovala šestdesetletnico. Slovesnosti se je udeležil 
tudi predsednik države Borut Pahor.

Predsednik republike Borut Pahor je ravnatelju šole Robertu Kerštajnu poklonil slovensko 
zastavo. Ob tem je posebej poudaril »čudovito ustvarjalnost otrok, njihovo radovednost in 
inovativnost«. »Vzgajate jih ne le v znanju, ampak v solidarne in plemenite ljudi,« je dejal.  
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Aleš Senožetnik

Kranj – Tveganje za snežne 
plazove v visokogorju se po-
večuje, obveščajo na Agen-
ciji RS za okolje. Spontane-
ga plazenja sicer za zdaj ne 
pričakujejo, a opozarjajo, 
da se razmere hitro spremi-
njajo. Splošna stopnja ne-
varnosti je bila v petek dru-
ge stopnje oziroma zmer-
na, na višje ležečih obmo-
čjih Julijskih in Kamniško-
Savinjskih Alp pa velika ozi-
roma znatna. Največji pro-
blem je napihan, nov in mo-
ker sneg. Predvsem so ne-
varna strma območja, kjer 
se lahko ob večji obremeni-
tvi sproži plaz.

Matjaž Šerkezi iz Gorske 
reševalne zveze Slovenije 
ob tem opozarja na previ-
dnost in spremljanje lavin-
skega biltena na spletni stra-
ni agencije Arso, kjer so na 
voljo najnovejše informacije 
o stanju v gorah in nevarnos-
ti snežnih plazov. 

Na nevarnosti pa planince 
tudi ob poti opozarjajo opo-
zorilne table. »Svetujemo, 

da ljudje nasvete upošteva-
jo, saj nastajajo na podla-
gi strokovnjakov iz planin-
sko-gorniškega sveta. Ta-
ble stojijo tam, kjer je po 
statistiki največ obiskoval-
cev, kakršno je denimo ob-
močje Zelenice, ki je znano 
zimskošportno središče. 
Na tovrstnih tablah se obi-
skovalci gora lahko sezna-
nijo z nevarnostjo plazov, 
hkrati pa lahko pri tabli tudi 
testirajo, ali njihova lavin-
ska žolna pravilno deluje,« 
pojasnjuje Matjaž Šerkezi, 
ki dodaja, da si v GRZS že-
lijo še več tovrstnih opozo-
rilnih tabel.

Na GRZS opozarjajo na 
uporabo lavinskega trojčka, 
ki poleg lavinske žolne vse-
buje tudi sondo in lopato, 
saj znatno poveča možnost 
uspešnega reševanja pones-
rečencev izpod plazov.

Letos so reševalci v našem 
visokogorju zabeležili že 
481 reševalnih akcij, največ 
na področju Triglava, skupi-
ne Košute in osrednjega dela 
Kamniških Alp. Smrtnih 
žrtev je bilo 26.

Velika nevarnost 
plazov v gorah
Zaradi naraščanja možnosti plazov v gorah v 
Gorski reševalni zvezi Slovenije opozarjajo na 
previdnost.

Brdo pri Lukovici – V čebelarskem centru Slovenije je potekala 
svečana sklepna prireditev z razglasitvijo končnih uvrstitev no-
minirancev za državne prvake v senzoričnih lastnostih medu 
2017. Zbrane sta nagovorila predsednik Čebelarske zveze Slo-
venije Boštjan Noč in predsednica ocenjevalne komisije doc. 
dr. Mojca Korošec iz Biotehniške fakultete.Med nagrajenci 
v različnih kategorijah je tudi več gorenjskih čebelarjev. Za 
gozdni med je drugo mesto pripadlo Antonu Megliču iz Tržiča, 
v kategoriji smrekov med sta na drugem mestu Mitja Smrdel 
iz Kranja in na tretjem Tomaž Kokl iz Preddvora, v kategoriji 
kostanjev med pa imamo Gorenjci kar državnega prvaka. Prvo 
mesto je pripadlo Čebelarstvu Klemenčič iz Škofje Loke. Kot 
nam sporoča nagrajenec Janez Klemenčič, pa njihovo čebe-
larstvo ni osvojilo le naslova državnega prvaka, temveč pred 
kratkim tudi priznanje šampion za najboljši med v hrvaški 
Istri v Labinu, kjer je največ točk med vsemi vzorci Hrvaške in 
Slovenije osvojil gozdni med čebelarstva Klemenčič.

Ločan državni prvak s kostanjevim medom


