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

Razpis za  
dva odseka še letos
Direkcija za infrastrukturo in minis
trica Alenka Bratušek napoveduje
ta, da bodo s prerazporeditvijo 
sredstev omogočili obnovo dveh 
odsekov gorenjske železniške pro
ge. Obnovili ju bodo med zaporo 
železniškega predora Karavanke.
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AKTUALNO

V Britofu končali  
intervencijo
V Britofu so intervencijo zaradi 
uhajanja plina končali v petek 
opoldne. V kranjskem Domplanu 
pravijo, da je bil plinovod poško
dovan pri drugih gradbenih delih, 
o čemer pa jih niso obvestili.
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GORENJSKA

Župan razdražil  
občinske svetnike
Jeseniški župan Blaž Račič je pre
dlagal občinskim svetnikom, naj si 
za petino znižajo sejnine, razliko 
pa namenijo za pomoč jeseniške
mu hokeju. Za amandma ni glaso
val niti en občinski svetnik, župa
nov predlog so ogorčeno zavrnili.

4

KRONIKA

Tudi sam  
izgubil ves denar
Miran Oblak, ki se je deset let skri
val v Bosni, je na sodišču priznal 
sedem goljufij pri valutnem trgo
vanju, zaradi katerih so vlagatelji 
izgubili milijon evrov, brez denarja 
pa je ostal tudi sam.
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VREME

Pretežno oblačno bo,  
pihal bo jugozahodni  
veter. Predvsem v četrtek 
bodo možne občasne  
padavine. Toplo bo.

4/10 °C
jutri: pretežno oblačno

Prilogi: Kranjčanka
 tržiški glas 

Maja Bertoncelj

Kranj – Na tekmi svetovne
ga pokala v smučarskih sko
kih v nemškem Klingentha
lu je Ema Klinec desetič v ka
rieri stopila na zmagovalni 
oder. Osvojila je drugo me
sto. Boljša je bila le Avstrij
ka Chiara Hölzl. Za skakal
ko iz Poljan nad Škofjo Loko 
je to še posebno velik uspeh, 
saj se je v letošnji sezoni vr
nila po poškodbi.

Tekma v Klingenthalu 
je bila izpeljana v eni seri
ji. »Zame sta bili največja 
motivacija obe četrti mesti 

v Lillehammerju, kjer ni
sem opravila svojih najbolj
ših skokov. V Klingenthalu 
sem že na treningu dokaza
la, da lahko lepo skočim. Ne
kako sem slutila, da bo samo 
ena serija, in sem vedela, da 
bo prvi skok odločilen. Zelo 
sem vesela tega drugega me
sta,« je povedala članica SSK 
Žiri. Pred skakalkami je pre
mor do naslednje tekme v 
začetku januarja v Sapporu. 
Že danes zvečer pa jih čaka 
državno prvenstvo v Plani
ci, kjer bodo tekmovali tudi 
fantje. Peter Prevc je v nede
ljo v Klingenthalu še tretjič 

zapored osvojil osmo me
sto in potrdil dobro priprav
ljenost. S četrtima mestoma 
pa sta navdušila tudi alpska 
smučarka Meta Hrovat in bi
atlonec Jakov Fak. Hrovato
va je bila četrta v St. Mori tzu 
na prvi izmed treh letoš njih 
posamičnih tekem za sve
tovni pokal v paralelnih di
sciplinah, Fak pa na zasle
dovalni tekmi v Hochfilznu. 

Ta konec tedna bo Slove
nija gostila nov velik špor
tni dogodek. V Planici bo
sta v soboto in nedeljo tekmi 
svetovnega pokala v teku na 
smučeh.

Ema Klinec skočila na stopničke
Za slovenskimi zimskimi športniki je uspešen tekmovalni konec tedna. 
Najbolj vesela je bila smučarska skakalka Ema Klinec, ki je v Klingenthalu 
prvič po poškodbi znova skočila na stopničke. Osvojila je drugo mesto. 
Alpska smučarka Meta Hrovat in biatlonec Jakov Fak sta bila četrta. 

Emi Klinec je včeraj na novinarski konferenci v Ljubljani za drugo mesto čestital tudi Peter 
Prevc. Tako skakalce kot skakalke danes zvečer v Planici čaka tekma državnega prvenstva. 
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Danica Zavrl Žlebir

Kranj – Kot napovedujejo v 
Skupnosti socialnih zavo
dov Slovenije, bodo po no
vem letu podražili oskr
bo v domovih za starejše in 
posebnih socialnovarstve
nih zavodih. Podražitve 
bodo posledica spremembe 

obračunavanja in dviga mi
nimalne plače v januarju 
2020, zaradi česar se bodo 
stroški dela v domovih za 
starejše in posebnih zavodih 
povečali za od pet do osem 
odstotkov. Stroški višjih plač 
bodo šli v breme plačnikov, 
opozarjajo v skupnosti.

Višje cene v domovih 
upokojencev
Po novem letu zaradi dviga minimalne plače 
podražitev oskrbnin v domovih za starejše in 
posebnih socialnih zavodih

42. stran

Igor Kavčič

Škofja Loka – Že tradicional
na podelitev Severjevih na
grad je tudi letos potekala 
pred polno dvorano Loške
ga odra. Osrednji nagradi za 
poklicne igralske stvaritve v 
zadnjih dveh letih sta preje
li Nina Ivanišin, članica igral
skega ansambla SNG Drama 
Ljubljana, in Ana Urbanc, 
članica igralskega ansambla 
Drame SNG Maribor. Na
gradi za igralsko stvaritev 
študentov dramske igre sta 
prejela Lara Wolf Završnik 
in Gal Oblak, nagrada Skla
da Staneta Severja za igral
sko stvaritev v slovenskem 
ljubiteljskem gledališču pa 
je šla Anžetu Zupancu, čla
nu KUD Franc Kotar Trzin. 

Podelili Severjeve nagrade
V nedeljo so na Loškem odru že devetinštiridesetič podelili Severjeve nagrade.

Letošnji nagrajenci: (od leve) Ana Urbanc, Nina Ivanišin, Anže Zupanc, Lara Wolf Završnik 
in Gal Oblak / Foto: Tina Dokl
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Knjigo prejme JANEZ JOŠT iz Nakla.

KO TI ČEK ZA NA ROČ NI KE

AKTUALNO info@g-glas.si

Danica Zavrl Žlebir

Kranj – »Trenutna zakonska 
ureditev različno obravna
va uslužbence v javni upra
vi, ki imajo otroke v staros
ti do 15 let. Del uslužbencev 
javnega sektorja se obrav
nava po zakonu o delavcih 
v državnih organih, dru
gi del pa po kolektivnih po
godbah, pravilnikih in skle
pih, ki povzemajo omenjeni 
zakon. To pomeni, da ima
jo zadnji pravico do doda
tnega dne dopusta za vsake
ga otroka do 15. leta staros
ti, nekatere panoge pa ima
jo še ugodnejše pogoje,« raz
laga poslanka Mateja Udovč, 
ki ocenjuje, da so zaposleni v 
javni upravi zaradi tega v ne
enakem položaju. Kot oce
njuje, je bilo v neenakem 
položaju doslej več kot 20 ti
soč javnih uslužbencev, za
poslenih predvsem na obči
nah in ministrstvih. 

»Za ureditev zakona sem 
se odločila že v marcu, ko 
sem prejela svojo odločbo 
za letni dopust, iz katere je 
bilo razvidno, da meni kot 
poslanki državnega zbora 
pripada dodatni dopust za 
otroke do 15 leta starosti, na
šim strokovnim sodelavcem 

pa ne. Dejstvo je, da imamo 
starši na podlagi resoluci
je in družinskega zakonika 
enake obveznosti za skrb ot
roka, ne glede na to, kje smo 
zaposleni.«

Poslanka pojasnjuje, da v 
praksi prihaja do nerazum
nih situacij, ko imajo zapos
leni v javnem sektorju različ
ne pravice iz delovnega raz
merja, kljub temu da se vsi fi
nancirajo iz javnih sredstev. 
Do razlikovanja prihaja tudi 

na enakih ali primerljivih de
lovnih mestih, kjer imajo za
posleni na ministrstvih in 
občinah manjše pravice pri 
določanju dodatnih dni do
pusta iz tega naslova kot os
tali zaposleni v javnih zavo
dih in podobnih institucijah. 

Kot razlaga poslanka, za 
zaposlene v državni upra
vi veljavna ureditev zako
na o delavcih v državnih or
ganih določa, da ima dela
vec pravico do povečanja 

dopusta za največ tri dni, 
ne glede na število otrok v 
starosti do 10 let in ne gle
de na ostale kriterije. Tako 
v določenih primerih posa
mezniku ne pripada noben 
dan dopusta za otroke, stare 
do 10 let, če ima že izpolnje
ne ostale kriterije. Cilj pre
dlagane spremembe dveh 
zakonskih členov je zago
toviti enakost in enakoprav
no obravnavo vsem zaposle
nim v javni upravi, ki ima
jo pravico do dodatnih dni 
dopusta s tega področja. »S 
spremembo se bodo jasne
je določili upravičenci za 
povečanje dodatnih dni do
pusta. In sicer za vse invali
de in delavce, ki negujejo in 
varujejo otroka, ki potrebu
je posebno nego in varstvo v 
skladu s predpisi, ki urejajo 
družinske prejemke. Tako 
v praksi ne bo več prihaja
lo do težav pri ugotavljanju 
pravic iz tega naslova. Upra
vičenci bodo svojo pravico 
po novem lahko dokazovali 
že z odločbo Centra za soci
alno delo,« dodaja Udovče
va, ki jo je pri pripravi zako
na podprlo več sindikatov iz 
javnega sektorja, spremem
bo pa vlaga tudi s podporo 
poslancev SMC, LMŠ in SD. 

V neenakem položaju
Gorenjska poslanka Mateja Udovč (SMC) v postopek vlaga spremembo zakona o delavcih v državnih 
organih, ker želi odpraviti neskladje pri določanju dodatnih dni dopusta zaposlenim, ki imajo otroke 
do petnajstega leta starosti. 

Mateja Udovč, poslanka SMC z Gorenjskega, vlaga 
spremembo zakona o delavcih v državnih organih. 
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Cveto Zaplotnik

Kranj – Ministrstvo za finan
ce je prejšnji teden predstavi
lo koncept zakona, ki bo ure
jal poroštvo države pri naje
manju stanovanjskih poso
jil. Kot je na predstavitvi po
vedal državni sekretar mini
strstva Alojz Stana, je poro
štvo namenjeno predvsem 
mladim do 35. leta starosti, 
mladim družinam, v katerih 
vsaj en otrok še ni šoloobve
zen, zaposlenim za določen 
čas in prekarno zaposlenim, 
starim do 40 let. Država bi 
jim jamčila za kredit do zne
ska glavnice 150 tisoč evrov in 
z ročnostjo plačila največ tri
deset let, pri tem pa bi bil po
goj, da za nepremičnino za
gotovijo najmanj 20 odstot
kov lastne udeležbe. Država 
bi lahko banki namesto kre
ditojemalca plačala največ 
šest zapadlih obrokov, v tem 

primeru bi se z njim dogovo
rila za način poplačila regres
ne terjatve. Kreditojemalec bi 
to možnost lahko izkoristil 
večkrat v času odplačevanja 
posojila, vendar le, če bi prej 
poplačal vse predhodne ter
jatve. Država bo za poroštva 
predvidoma namenila pol 
milijarde evrov, znesek za 
prihodnje leto je že določen 
v zakonu o izvrševanju pro
računa. Poroštvo bi zavaro
vala s hipoteko na nepremič
nino, v primeru unovčenja 
poroštva bi poplačala terjat
ve s prodajo nepremičnine, 

pri tem pa bi imel predkup
no pravico republiški stano
vanjski sklad. Kaj bi se v tem 
primeru zgodilo s stanovalci, 
še ni jasno, na ministrstvu iš
čejo rešitev, ki ne bo omogo
čala zlorab.  

Pogoji za najem stano
vanjskih posojil se bodo z 
državnim poroštvom izbolj
šali, so prepričani na mini
strstvu za finance, kjer si že
lijo, da bi potlej tudi Banka 
Slovenije ponovno razmis
lila o ukrepih, s katerimi je 
zaostrila tudi najemanje sta
novanjskih posojil.

Državno poroštvo za 
stanovanjska posojila
Ministrstvo za finance bo januarja dalo v javno obravnavo osnutek zakona 
o državnem poroštvu pri najemu stanovanjskih posojil.

Po podatkih Združenja bank Slovenije je bil obseg 
kreditiranja v večini bank in hranilnic zaradi 
zaostritve pogojev za najem potrošniških in 
stanovanjskih posojil, ki so začeli veljati 1. novembra, v 
prvih 22 dneh novembra od 30 do 40 odstotkov manjši 
kot v primerljivem obdobju pred uvedbo ukrepov 
Banke Slovenije. 

Kranj – V predbožičnem času 
skavti in taborniki v Slovenijo 
prinašajo luč miru iz Betlehe-
ma in v tem času po tradiciji 
obiščejo tudi Mestno občino 
Kranj. Letos bodo luč miru v 
galerijo kranjske občine pri-
nesli danes, 17. decembra, 
ob 14. uri. Hkrati bodo pri-
nesli poslanico, ki letos po-
teka pod naslovom Ne boj 
se goreti. Poslanica govori 
o našem poslanstvu širje-
nja svetlobe in ljubezni. Luč 
miru prinaša tudi sporočilo 
o dobrodelnosti. V letošnjem 
letu bodo namreč s pomočjo 
zbranih sredstev akcije pod-
prli tri projekte skavtskega 
delovanja v Sloveniji, v Evropi 
in v svetu.

Luč miru iz Betlehema

»Zaposleni v domovih za 
starejše in posebnih zavodih 
si zaslužijo primerno plači
lo, saj opravljajo zahtevno 
in odgovorno delo. Njiho
va delovna mesta so del sis
tema plač v javnem sektor
ju, ki je izrazito nestimula
tiven za delavce s srednje
šolsko ali nižjo stopnjo izo
brazbe, zato se raje odloča
jo za delo v drugih panogah, 
v domovih pa se veča kad
rovska luknja,« je povedal 
Jaka Bizjak, sekretar Skup
nosti socialnih zavodov Slo
venije, ki obenem opozar
ja, da se bodo stroški višjih 
plač oskrbnega osebja preva
lili na pleča stanovalcev, nji
hovih svojcev in občin. Pro
blem bi lahko ublažil zakon 

o dolgotrajni oskrbi, a se jav
na razgrnitev zakona prela
ga v prihodnost. 

Oblikovanje cen social
novarstvenih storitev dolo
ča pravilnik o metodologi
ji za oblikovanje cen social
novarstvenih storitev, ki do
loča, da ob redni uskladitvi 
(ta se opravi vsako leto mar
ca) lahko izvajalec uskladi 
ceno tudi, če se stroški dela 
spremenijo za več kot 1,5 od
stotka od zadnje uskladitve. 
Kot posledica spremembe 
minimalne plače v januarju 
2020 se bodo stroški dela v 
domovih za starejše in po
sebnih zavodih torej pove
čali, izvajalci institucional
nega varstva bodo zato pri
morani izvesti novo uskla
ditev višine oskrbnin s stro
ški dela.

Višje cene v domovih 
upokojencev
31. stran

Nagrajenci

V nagradnih igrah, ki sta bili objavljeni 10. decembra 2019, 
prejme dve vstopnici za koncert V spomin na Oliverja Dragoje-
vića Eva Romih iz Kranja, dve vstopnici za predstavo Petelinji 
zajtrk pa Ana Žagar z Zgornjega Jezerskega in Franc Lukanc 
iz Križ. Nagrajencem čestitamo!

Golnik – Iz Klinike Golnik so 
sporočili, da je zaradi poveča-
nja respiratornih obolenj do 
preklica zaprt bolniški odde-
lek 700, prav tako Oddelek za 
intenzivno nego in terapijo. 
Za druge oddelke pa še ved-
no velja, da so obiski ome-
jeni na eno zdravo osebo in 
dovoljeni le od 14. do 17. ure. 
Obiskovalcem in svojcem 
bolnikov se zahvaljujejo za 
razumevanje in sodelovanje.

V Kliniki Golnik dva 
oddelka zaprli za obiske

Suzana P. Kovačič

Kranj – V Zdravstvenem 
domu (ZD) Kranj so prejšnji 
teden obravnavali sum na 
ošpice pri otroku, ki pa so ga 
kasneje ovrgli. Glavne zna
čilnosti bolezni so povišana 
telesna temperatura (38 sto
pinj Celzija ali več) in zliva
joč značilen izpuščaj (rdeč
kast izpuščaj, ki je dvignjen 
nad nivojem kože), ki ju lah
ko spremljajo vnetje očesnih 
veznic, nahod, kašelj. »Če se 
pri otroku ali odraslem poja
vijo značilni bolezenski zna
ki, o tem po telefonu takoj 
obvestite izbranega osebne
ga ali dežurnega zdravnika 
in ostanite doma. Če niste 
bili seznanjeni in ste vseeno 
prišli na pregled v zdravstve
ni dom, ne vstopajte v zdra
vstveni dom skozi glavni 

vhod in tudi ne sedite v ča
kalnici, ker tako širite bole
zen. Počakajte zunaj stav
be in pokličite na telefonsko 
številko 051 620 425. Po te
lefonu vas bodo napotili na 
poseben vhod v zgradbo, 
kjer vas bo čakala medicin
ska sestra. Če ste prišli pred 
ambulanto, ki je organizi
rana izven matične stavbe 
v Kranju (na primer Straži
šče, Cerklje, Naklo, Šenčur 
…) ostanite in pokličite na 
telefonsko številko svoje am
bulante,« je povedala direk
torica Zdravstvenega doma 
Kranj Lili Gantar Žura. 

V Zdravstvenem domu 
Škofja Loka so konec tedna 
obravnavali štiri sume na 
ošpice, en sum so že ovrgli, 
za tri pa do zaključka redak
cije časopisa še ni bilo labo
ratorijskih izvidov.

Več novih sumov 
na ošpice
V Zdravstvenem domu Kranj so prejšnji teden 
obravnavali en sum na ošpice, v Zdravstvenem 
domu Škofja Loka pa konec tedna štiri sume.
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Simon Šubic

Kranj – Na Gorenjskem se 
pripravlja kar nekaj velikih 
državnih infrastrukturnih 
projektov. O križih in teža-
vah z južno blejsko obvo-
znico smo pred kratkim že 
poročali, prav tako o razmi-
šljanjih kranjskega župa-
na Matjaža Rakovca in mi-
nistrice za infrastrukturo 
Alenke Bratušek glede žele-
ne štiripasovnice od Šenčur-
ja do Kranja in novega pri-
ključka na avtocesto na tem 
delu. Ministrico in Direkci-
jo RS za infrastrukturo smo 
zato zdaj povprašali še o ak-
tivnostih pri nadgradnji go-
renjske železniške proge in 
gradnji obvoznice v Vodi-
cah v naslednjih dveh letih. 
Tudi pri omenjenih projek-
tih se namreč precej zatika.

Projektantski predračun 
pred revizijo projektne do-
kumentacije za načrtova-
no in nujno nadgradnjo že-
lezniške proge Ljubljana–
Kranj–Jesenice znaša 113,35 
milijona evrov brez dav-
ka na dodano vrednost. Ko 
smo konec poletja v Gorenj-
skem glasu že poročali o na-
črtovanem projektu, ki naj 
bi potekal istočasno z ob-
novo železniškega predo-
ra Karavanke, so na direk-
ciji za infrastrukturo zače-
tek nadgradnje napoveda-
li za oktober 2020, konec 
pa v prvi polovici 2022. Ob 
tem so na direkciji pojasnili, 
da je izvedba projekta pogo-
jena tako z zaporami proge 
kot z zagotovljenimi sredstvi 

v proračunih za leti 2020 in 
2021. Kot je znano, je pro-
računa za naslednji dve leti 
državni zbor že sprejel, v 
njih pa za gorenjsko žele-
zniško progo ni predvidenih 
sredstev. Poslanci Levice so 
sicer denar skušali zagotovi-
ti z amandmajem, a zanj pri 
drugih poslancih niso prido-
bili zadostne podpore. 

Ministrica Bratuškova 
vseeno napoveduje, da bo 
predvidoma še letos objav-
ljen javni razpis za začetek 

nadgradnje gorenjske pro-
ge. »Smo pred tem, da naj-
demo dodatna sredstva in 
še letos objavimo javni raz-
pis za obnovo dveh odsekov 
gorenjske proge, ki bosta 
narejeni v času zapore žele-
zniškega predora Karavan-
ke,« je dejala. Ob tem je za-
gotovila, da bo izveden celo-
ten projekt nadgradnje go-
renjske proge. »A tudi fizič-
no se ne da vseh stvari na-
rediti v letu in pol. V času 
zapore, ki se začne konec 

2020, bo narejeno tisto, kar 
se v tem času da narediti,« je 
poudarila.

Tudi na direkciji za infra-
strukturo so na naše vpra-
šanje zatrdili, da se bo nad-
gradnja gorenjske proge po 
sklopih izvajala v času grad-
nje karavanškega železni-
škega predora. »V mesecu 
decembru je predvidena ob-
java javnega naročila za nad-
gradnjo železniških odse-
kov Kranj–Podnart in Pod-
nart–Lesce Bled. Sredstva se 
bodo zagotavljala tudi s pre-
razporejanjem sredstev,« so 
razložili. 

Tudi v Vodicah že nestrpno 
čakajo na obljubljeno ob-
voznico, ki bi jo morali za-
četi graditi že letos, a zanjo 
niso pridobili niti še celotne 
dokumentacije. Vmes je za 
nameček poteklo še okolje-
varstveno dovoljenje. Obča-
ni, siti vsakodnevnega goste-
ga prometa, ki bremeni nji-
hov kraj, so zato že večkrat 
javno protestirali. Ministri-
ca Bratuškova o tem vpraša-
nju pravi, da zdaj čakajo na 
mnenje Agencije RS za oko-
lje, ali je potrebna nova pre-
soja vplivov na okolje ali ne. 
Na direkciji pa so nam pojas-
nili, da je v proračunu za leti 
2020/21 za vodiško obvo-
znico predvidenih 3,3 milijo-
na evrov, dela pa bodo lahko 
začeli po pridobitvi pravno-
močnega gradbenega dovo-
ljenja, kar je v domeni Druž-
be za avtoceste v Republi-
ki Sloveniji. Ocenjena vred-
nost gradnje obvoznice je si-
cer 9,7 milijona evrov. 

Razpis za dva odseka še letos
Direkcija za infrastrukturo in njena pristojna ministrica Alenka Bratušek napovedujeta, da bodo s 
prerazporeditvijo sredstev omogočili obnovo dveh odsekov gorenjske železniške proge. 

Denar za nadgradnjo železniških odsekov Kranj–Podnart in 
Podnart–Lesce Bled naj bi poiskali s prerazporeditvijo.  

Za projekt južne razbremenilne ceste na Bledu so v 
naslednjih dveh letih predvidena finančna sredstva za 
odkupe zemljišč ter novelacije strokovnih podlag in 
projektne ter investicijske dokumentacije, so razložili 
na direkciji za infrastrukturo. Gradnja južne blejske 
obvoznice naj bi sicer stala okoli 31 milijonov evrov 
(brez DDV). 

Simon Šubic

Britof – Medtem ko policij-
ska preiskava vzroka in od-
govornosti za uhajanje in ek-
splozijo zemeljskega plina v 
Britofu 3. decembra popol-
dne, ki je poškodovala štiri 
otroke in dva delavca, še po-
teka, v kranjski družbi Dom-
plan, ki je investitor plinovo-
da, menijo, da o tem ni no-
benega dvoma. Direktorica 
Vera Zevnik je za POP TV 
dejala, da je bila cev plino-
voda poškodovana z grad-
beno mehanizacijo med iz-
vajanjem drugih gradbenih 
del v varovalnem pasu pli-
novoda. O poškodbi Dom-
plana, ki izvaja tudi nadzor 
nad gradnjo plinovoda, niso 

obvestili, cev pa so zasuli in 
cesto asfaltirali, je poudarila. 
Kot je še razložila, to ni bil 
prvi primer poškodovanja 
plinovoda na območju grad-
nje komunalne infrastruk-
ture v Britofu in Predosljah. 
Od aprila do konca novem-
bra naj bi namreč prišlo kar 
do petnajstih poškodb novo-
zgrajenega plinovoda in šes-
tih poškodb plinovoda, ki je 
že v uporabi. Gradbena dela 
v okviru projekta Gorki 2 si-
cer izvajata podjetje Riko 
Invest in podizvajalec Pirc 
gradnje.

Na Policijski upravi Kranj 
pa pojasnjujejo, da so bili 
njihovi policisti na območju 
prisotni ves čas intervencije, 
ob tem pa so zbirali obvestila 

in podatke, ki bi lahko pripo-
mogli pri preiskavi dogodka. 
Med drugim so zavarovali 
del plinske napeljave, ki je še 
vedno predmet preverjanja. 
»Preiskava še traja, prever-
ja pa se morebiten sum ura-
dno pregonljivega kaznive-
ga dejanja,« je pojasnil Bo-
jan Kos s PU Kranj. 

Intervencijo zaradi uhaja-
nja plina v Britofu, ki je po-
tekala od 3. decembra, so si-
cer končali v petek, ko so 
meritve koncentracije pli-
na v zemljini pokazale, da 
na kraju intervencije v Brito-
fu ni nobene nevarnosti več. 
Isti dan so zato odprli tako 
cesto kot območje, preklica-
li so tudi prepoved uporabe 
odprtega ognja. 

V intervenciji so poleg po-
licistov neprekinjeno sode-
lovali še gasilci Gasilsko re-
ševalne službe Kranj ter ga-
silskih društev Britof, Pre-
doslje in Kranj Primskovo 
ter kranjska redarstvo in Ci-
vilna zaščita. Prvo pomoč 
poškodovanim ob eksplozi-
ji so nudile ekipe Nujne me-
dicinske pomoči Kranj. Med 
intervencijo so izvajali ukre-
pe za varovanje zdravja ljudi 
in preprečitve novih nevar-
nosti. Bistven del je bilo iz-
vajanje meritev koncentra-
cije plina, zračenje jaškov 
in zemljine, redna izmenja-
va informacij s stanovalci na 
območju in sprotno opozar-
janje javnosti na nevarnosti, 
so še pojasnili na policiji.

V Britofu končali intervencijo
V Britofu so intervencijo zaradi uhajanja plina končali v petek opoldne. V kranjskem Domplanu pravijo, 
da je bil plinovod poškodovan pri drugih gradbenih delih, o čemer pa jih niso obvestili.

KOMENTAR
Simon Šubic

Po zadnjem požaru v 
Ekolu je Marko Špolad 
iz Civilne iniciative za 

zeleno Stražišče dejal, da je 
šlo za zadnje opozorilo pred 
potencialno katastrofo. Da ne 
bo pomote, problem Ekola ni 
v njegovi dejavnosti – predela-
vi nevarnih odpadkov. To delo 
mora za dobro okolja in na-
šega zdravja nekdo opravljati 
in v Ekolu ga izvajajo povsem 
korektno. Problem Ekola je, 
da žal deluje v industrijski 
coni Laze, ki je bila že pred 
desetletji zgrajena stihijsko in 
je zato povsem neustrezno ko-
munalno urejena za njegovo 
dejavnost (in tudi še katerega 
drugega podjetja v coni). S to 
problematiko se je tako ukvar-
jalo že več kranjskih županov, 
tudi zdajšnjega, Matjaža Ra-
kovca, je januarja letos, prvi 
mesec po nastopu mandata, 
čakal zbor krajanov Stražišča. 

Da na območju industrij-
ske cone, ki leži v neposredni 
bližini zaščitenega naravo-
varstvenega območja Natura 
2000, prihaja do onesnaženj, 
okoljevarstveniki in domačini 
opozarjajo že leta. Tudi Zavod 
RS za varstvo narave je leta 
2015 ugotovil lokalno okoljsko 
škodo za avtohtoni živalski 
vrsti raka koščaka in kačjega 
pastirja velikega studenčarja 
ter zahteval nujno sanacijo 
prizadetega območja, sodišče 
pa je kasneje agenciji za okolje 
naložilo, naj ugotovi povzro-
čitelja okoljske škode. Kot smo 
lahko izvedeli minule dni, je 

agencija prejšnji mesec opra-
vila analize, ki so pokazale, 
da se organsko onesnaževanje 
voda ob industrijski coni pove-
čuje, kar je posledica pretoč-
nosti greznic na tem območju. 
V ta kontekst lahko postavimo 
tudi nedavno izjavo kranjske 
občine, da je v zvezi z indu-
strijsko cono Laze »sporen 
le iztok z vidika, da podjetje 
Ekol spušča strupene odplake 
in da se to kaže na potoku«. 

Nesporno je torej, da je one-
snaževanju v Lazah treba 
narediti konec. Težava nasta-
ne, ker ima vsaka stran svoje 
predloge za rešitev problema. 
Občina zagovarja gradnjo 
ustrezne komunalne infra-
strukture, a opozarja, da se 
je ne more lotiti, ker zaradi 
sproženega upravnega spora 
s strani okoljske organizacije 
Alpe Adria Green še vedno ni 
pridobljeno gradbeno dovolje-
nje. V civilni iniciativi odgo-
varjajo, da izgradnja kanali-
zacije v Lazah, kot jo načrtuje 
občina, ni ustrezna rešitev, 
ker bi bila ta priključena na 
obstoječo kanalizacijsko cev 
v Stražišču, ki je skupna za 
fekalne in meteorne vode, in 
že zdaj poka po šivih. Zato 
zahtevajo gradnjo ločene ka-
nalizacije od izliva do izvora 
in izselitev Ekola in druge za 
okolje obremenjujoče industri-
je iz Laz. Slednje pa spet ni iz-
vedljivo, tako je pred dnevi za 
medije dejal tudi župan Rako-
vec, ker ne občina ne podjetja 
za to nimajo denarja ... 

Ekol je okej, Laze niso
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V Borovljah od januarja 2020 dalje zaposlimo

MONTERJA KOLES m/ž
(FAHRRADMONTEUR)

Pogoj je tehnično razumevanje, prijaznost, 
komunikativnost, sposobnost delati v stresnih situacijah 
in zanesljivost. Od vas pričakujemo tudi osnovno znanje 

nemščine. Po uvajanju v delo vam nudimo višjo plačo, kot 
jo določa kolektivna pogodba. Novembra in decembra 

imamo zaprto. Prosimo, takoj se nam javite na:
office@bikeshop-veratschnig.at

Bikeshop Veratschnig
Klagenfurter Straße 25  I  A-9170 Borovlje/Ferlach

servisnega tehnika-avtomehanika (m/ž)
(Servicetechniker/innen)

Potrebno je znanje nemščine in ustrezna izobrazba za 
opravljanje tehničnih pregledov (§57a).

Nudimo vam:. delo za nedoločen čas ter dolgoročne perspektive. ustrezno uvajanje v delo in nadaljnje izobraževanje. mesečno plačo po kolektivni pogodbi najmanj 2.208,18 evra
   bruto, v primeru delovnih izkušenj in boljše kvalifikacije tudi več
Če smo vzbudili vaše zanimanje, se veselimo vaše vloge v nemščini na:

gerhard.tusch@renault-tusch.at
www.renault-tusch.at

Veselimo se osebnega razgovora z vami!

V naši poslovni enoti Radenče / Ra-
denthein na avstrijskem Koroškem 
za dela na vozlih znamk RENAULT
in DACIA takoj zaposlimo
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Urša Peternel

Jesenice – Občina Jeseni-
ce je dobila proračun za leto 
2020. Na seji prejšnji če-
trtek so ga soglasno potr-
dili jeseniški občinski sve-
tniki. Prihodki in prejemki 
bodo znašali 23,3 milijona 
evrov, odhodki in izdatki pa 
so načrtovani v skupni viši-
ni 27,2 milijona evrov. Raz-

liko bodo pokrili s preostan-
kom sredstev na računu in z 
zadolževanjem v višini 1,9 
milijona evrov. Med večjimi 
projekti bodo obnova Ruar-
dove graščine, urejanje Po-
slovne cone Jesenice, grad-
nja kanalizacije na Lipcah ... 

Ob tem pa je župan Blaž 
Račič predlagal amandma k 
proračunu, po katerem naj 

bi si občinski svetniki zni-
žali sejnine za petino, s se-
danjih 253 evrov bruto na 
približno 200 evrov. Tako 
bi letna sredstva za sejnine z 
zdajšnjih 85 tisoč evrov zni-
žali na 68 tisoč evrov, razli-
ko v višini 17 tisoč evrov pa 
bi namenili za podporo jese-
niškemu hokeju. Kot je dejal 
župan, so zneski sejnin v je-
seniški občini med višjimi v 
primerjavi z nekaterimi po-
dobno velikimi slovenskimi 

občinami, znižanje pa bi 
bilo politično sporočilo ob-
čanom, da občinski svetni-
ki pred osebne interese zna-
jo postaviti interes celot-
ne lokalne skupnosti. Poleg 
tega je hokej eden temeljnih 
gradnikov jeseniške lokalne 
identitete, je poudaril.

Po burni razpravi občinski 
svetniki županovega aman-
dmaja niso podprli, češ da 
dodatnih 17 tisoč evrov ne bo 
rešilo jeseniškega hokeja, da 

mora dodatna sredstva za-
gotoviti vodstvo kluba prek 
sponzorjev in da je Občina 
Jesenice že doslej izkoristila 
vse legalne možnosti za po-
moč hokejskemu društvu. 

Ob tem je občinski svetnik 
Vlado Mlinarec županu tudi 
predlagal, naj si sam zni-
ža plačo za tretjino in razli-
ko nameni hokejskemu dru-
štvu ter s tem izpolni svoje 
predvolilne obljube o pomo-
či hokeju.

Župan razdražil svetnike
Jeseniški župan Blaž Račič je predlagal občinskim svetnikom, naj si za petino znižajo sejnine, razliko 
pa namenijo za pomoč jeseniškemu hokeju. Za amandma ni glasoval niti en občinski svetnik, županov 
predlog so ogorčeno zavrnili.

Župan Blaž Račič (v sredini) je na zadnji letošnji seji občinskega sveta razburil občinske 
svetnike s predlogom o znižanju sejnin.

Mateja Rant

Gorje – »Na moje aktiv-
no delo v občinskem sve-
tu, ki vključuje tudi posta-
vljanje vprašanj, župan Pe-
ter Torkar odgovarja s pre-
povedjo aktivnega sodelova-
nja na občinskih sejah,« je 
bila še pred omenjeno sejo 
ogorčena gorjanska svetni-
ca Anja Bunderla in pojasni-
la, da je župan prepovedal 
že snemanje prejšnje seje, 
v novem predlogu poslov-
nika pa prepoveduje še raz-
prave in ustna vprašanja sve-
tnikov. Župan Peter Torkar 
je pojasnil, da so spremem-
be poslovnika predlagali iz-
ključno zato, da bi vsem olaj-
šali delo. »Predlagane spre-
membe se nanašajo pred-
vsem na povečanje učinko-
vitosti dela občinskega sve-
ta, demokratičnost pa pri 
tem nikakor ni prezrta,« je 
poudaril župan.

Med drugim so tako po žu-
panovih besedah v poslovni-
ku predvideli poenostavitev 
postopka predlaganja po-
bud in vprašanj ter jasne-
je uredili pridobitev dovo-
ljenja za zvočno in slikov-
no snemanje sej. »V praksi 
se je pokazalo, da se pravi-
ca svetnikov do postavljanja 
pobud in vprašanj ne izvaja 
učinkovito. Pri ustnem pos-
tavljanju vprašanj in pobud 
na seji se v za to določenem 
časovnem okviru večinoma 
težko doseže takšna jasnost 
in jedrnatost postavljene-
ga vprašanja ali predstavlje-
ne pobude, da bi lahko bila 
predmet nadaljnje obravna-
ve,« je opozoril župan in do-
dal, da so se zaradi tega seje 
pri tej točki nesorazmerno 
in po nepotrebnem zavlek-
le, posledica je bil tudi dolg 
zapisnik oziroma magneto-
gram pri tej točki. Predlog 
spremembe poslovnika zato 

odpravlja ustno postavlja-
nje vprašanj in predlaganje 
pobud. Vprašanja in pobu-
de lahko svetnik po novem 
kadarkoli v pisni obliki pos-
reduje županu, ta pa mora 
vprašanje ali pobudo skupaj 
z odgovorom oziroma opre-
delitvijo priložiti k materialu 
za prvo naslednjo sejo oziro-
ma najkasneje v roku tride-
setih dni od prejetega vpra-
šanja ali pobude. »Jasneje 
smo uredili tudi pridobitev 
dovoljenja za zvočno ali sli-
kovno snemanje, za kar je 
po novem treba podati zah-
tevek vsaj pet dni pred sejo,« 
je pojasnil župan.

Tako spremenjen poslov-
nik je Anja Bunderla ozna-
čila za »poslovnik lepilne-
ga traku«, saj naj bi ji na 
ta način poskušali »zalepi-
ti usta«. »Kot opozicijska 
svetnica izkoriščam demo-
kratično možnost, da na ob-
činskih sejah postavljam 

vprašanja in sodelujem v 
razpravah, kar je moja nalo-
ga izvoljene zastopnice ob-
čanov. To so spoznali tudi 
občani in mi pošiljajo vse 
več vprašanj, ki jih naslav-
ljam na župana.« Prav pos-
tavljanje vprašanj in poda-
janje pobud po njenem pre-
pričanju sodi med demo-
kratične vzvode nadzora de-
lovanja župana glede izvr-
ševanja odločitev občinske-
ga sveta. Pri tem jo je pod-
prlo tudi okrog trideset ob-
čanov, ki so spremljali zad-
njo sejo. Prepričana je, da 
obstajajo tri možnosti za 
takšen nov poslovnik: »Ali 
se župan boji vprašanj, ali 
ne pozna odgovorov ali pa 
kaj skriva.« Kot je pojasnila, 
so se nato svetniki tudi za-
radi pritiska javnosti odloči-
li, da bodo spremembe po-
slovnika, ki naj bi jih spreje-
li po skrajšanem postopku, 
prestavili na naslednjo sejo. 

O poslovniku spet prihodnjič
Gorjanski občinski svetniki so na seji minulo sredo obravnavali tudi spremembe in dopolnitve 
poslovnika občinskega sveta Občine Gorje, a so zaradi nasprotovanja svetnice Anje Bunderla odločanje 
o tem prestavili na prihodnjo sejo.

Župan Račič je poudaril, 
da so zneski sejnin v 
jeseniški občini v višini 
253 evrov bruto med 
višjimi v državi, »bogati« 
so zlasti glede na splošno 
socialno stanje v občini. 
Za primerjavo je navedel 
Občino Žirovnica, kjer 
naj bi sejnina znašala 45 
evrov bruto na sejo. 

Radovljica – Kmetijsko gozdarski zavod Kranj pripravlja štiri 
javne predstavitve razpisa za zagon dejavnosti na majhnih 
kmetijah. Prva predstavitev bo danes, v torek, ob 10. uri v 
Kulturnem domu v Stari Fužini, druga v petek, 20. decembra, 
ob 10. uri v Gorjanskem domu v Zgornjih Gorjah, naslednja v 
ponedeljek, 30. decembra, ob 9.30 v Domu Agrarne skupnosti 
Dovje na Dovjem in potlej še ena na začetku prihodnjega leta 
– v četrtek, 9. januarja, ob 10. uri v sejni sobi KGZ Sava Lesce 
v Lescah. Za finančno podporo se lahko potegujejo kmetije, ki 
imajo zemljišča pretežno na območju omejenih možnosti za 
kmetovanje (OMD), imajo od 1,5 do 6 hektarjev primerljivih 
kmetijskih zemljišč in dosegajo obtežbo vsaj 0,5 glave velike 
živine (GVŽ) travojedih živali na hektar trajnega travinja. Vloge 
bo možno oddati do 13. februarja prihodnjega leta.

Predstavitev razpisa za majhne kmetije

Kranj – Iz Krajevne skupnosti Zlato Polje v Kranju sporočajo, 
da bo otroke ta četrtek, 19. decembra, ob 17. uri obiskal Dedek 
Mraz. Prireditev bo potekala v dvorani Osnovne šole Franceta 
Prešerna na Zlatem polju. Vabljeni so najmlajši od prvega do 
šestega leta starosti.

Dedek Mraz vas čaka



5Gorenjski glas
torek, 17. decembra 2019 info@g-glas.si

O
G

LA
S

N
O

 S
P

O
R

O
Č

IL
O

/w
w

w
.h

of
er

.s
i

Leto 2020 bo HOFER zaznamoval z re-
kordnim dvigom plačil za njihove za-
poslene. Čeprav so bili v trgovski pa-
nogi že zdaj znani po nadpovprečnih 
plačilih, so želeli slednje še preseči. 
Sodelavci v prodaji bodo tako v pov-
prečju deležni kar 18 odstotkov višjih 
plačil, del dviga pa predstavlja tudi 
regres v višini 1.700 evrov, ki ga bodo 
zaposleni prejeli junija. 

Zadovoljstvo zaposlenih je zagotovo 
eden izmed pomembnejših dejavnikov, 
ki vpliva na uspešnost poslovanja. K za
dovoljstvu z zaposlitvijo pa seveda pri
speva tudi ustrezno plačilo, ki predsta
vlja enega od pomembnejših vplivov 
na motivacijo. HOFERjevi sodelavci so v 
zadnji anonimni anketi, ki jo je za HOFER 
izvedla neodvisna institucija, potrdili 
svoje zadovoljstvo, saj je splošen indeks 

zadovoljstva v podjetju kar 86 odstot
kov. To jih uvršča v sam vrh v celotni sku
pini HOFER. Pri HOFERju verjamejo, da 
so prav zadovoljni sodelavci uspešno 
prispevali k dosedanjemu uspehu pod
jetja, zato je prav, da uspehe delijo s tis
timi, ki so za to zaslužni. 
»HOFER smo ljudje. To radi rečemo, še 
raje pa dokazujemo. Sodelavke in so
delavci so tisti, ki ustvarjajo podjetje. 
Oni so zaslužni, da imamo na policah 
izdelke najvišje kakovosti in jih ponu
jamo po najnižjih cenah. Prav tako so 
prav zaposleni tisti, ki skrbijo, da v tr
govinah vse poteka, kot mora, in da se 
kupci počutijo dobro. Pri dobrem delu 
jih želimo spodbujati in pomemben 
del te spodbude je seveda tudi odlič
no plačilo,« so prepričani pri HOFERju. 

Rekorden dvig plačil –  
prodajalcem kar 18-odstotno 
zvišanje
Od več kot 1900 zaposlenih v podjetju 
HOFER jih je večina prodajalk in proda
jalcev, zaposlenih v eni od 86 trgovin. 
Sodelavci v prodaji, zaposleni za 40 ur/
teden, bodo v letu 2020 prejemali pla-
čilo, ki v zadnjem plačilnem razredu za 

70,1 odstotka presega zakonsko do-
ločeno minimalno plačo. Prodajalci, 
zaposleni za 30 ur/teden, pa bodo pri
hodnje leto prejeli plačilo, ki kljub skraj
šanemu delavniku zakonsko določeno 
minimalno plačo za polni delovni čas še 
vedno presega za kar 27,6 odstotka.

Višje plače za vse zaposlene  
v HOFERju
Zvišanja pa ne bodo deležni le proda
jalci. V odstotkih enakega dviga bodo 
deležni tudi sodelavci v logistiki, no
vega leta pa se bodo razveselili tudi 
ostali sodelavci v podjetju HOFER Slo
venija. Pri HOFERju si namreč, kot že 
leta do sedaj, želijo ponujati nadpov
prečno visoka plačila, in to vsem svo
jim zaposlenim. Zavedajo se, da je 
spodbudno mesečno plačilo pomem
ben del motivacije, zato bodo še na
prej vzdrževali ustrezna razmerja med 
plačilnimi razredi. »Za to potezo smo 
se odločili, ker želimo s spodbudnim 
mesečnim plačilom, ki pritiče posa
meznemu delovnemu mestu, še na
prej ponujati privlačna delovna me sta 
za najrazličnejše poklicne profile,« še 
dodajajo pri HOFERju.

Prihodnje leto v HOFERju najvišji dvig plač  
v zgodovini podjetja

Suzana P. Kovačič

Golnik – »Verjamem, da bo 
tudi z našo pomočjo kakšen 
kadilec bolj ozaveščen. Pro-
jekt Klinike Golnik je, tako 
kot novoletna akcija Zavaro-
valnice Triglav Za boljši jut-
ri, preventivno naravnan, saj 
je, kot opozarjajo strokov-
njaki, opustitev kajenja naj-
bolj učinkovita sekundarna 
preventiva in terapija za vse 
bolnike, ki že imajo kakšno 
s kajenjem povezano bole-
zen. Zato smo ga z veseljem 
tudi podprli,« je ob nedav-
ni predaji donacije, aparata 
za merjenje ogljikovega mo-
noksida v izdihanem zraku 
povedala Janka Planinc, di-
rektorica kranjske območne 

enote Zavarovalnice Triglav. 
»Tistim kadilcem, ki so v 

času bivanja v Kliniki Golnik 
pripravljeni opustiti kajenje, 
nudimo intenzivno podporo 
in svetovanje. Za pomoč pri 
opuščanju jim želimo ponu-
diti nikotinsko nadomestno 

terapijo, ki dodatno pomaga 
pri zmanjševanju t. i. odteg-
nitvenih pojavov in vzdrže-
vanju nekajenja. Aparat za 
merjenje ogljikovega mono-
ksida v izdihanem zraku pa 
nam bo pokazal, ali je bolnik 
kajenje dejansko opustil,« 
je bistvo programa povzela 
doc. dr. Mihaela Zidarn, dr. 
med., spec. interne medici-
ne, pnevmologije in alergo-
logije iz Klinike Golnik. Kot 
je tudi pojasnila, je približ-
no 15 odstotkov njihovih 

bolnikov še vedno aktivnih 
kadilcev in nanje se usmer-
ja sekundarna preventiva. 
Brezplačno zdravljenje z ni-
kotinsko nadomestno tera-
pijo po bolnišnici traja še 
v domačem okolju, skupaj 
približno dvanajst tednov. 

V zadnjih petih letih je Za-
varovalnica Triglav skozi ak-
cijo Za boljši jutri podprla 
skoraj 130 različnih preven-
tivnih projektov po vsej Slo-
veniji, medtem ko jih bo le-
tos še malo manj kot trideset. 

V pomoč proti kajenju
V Kliniki Golnik posebno skrb posvečajo tudi pomoči pri opuščanju kajenja 
za hospitalizirane kadilce. V pomoč pri tem jim bo donacija Zavarovalnice 
Triglav, to je aparat za merjenje ogljikovega monoksida v izdihanem zraku. 

Mihaela Zidarn in Janka Planinc / Foto: Tina Dokl

Urša Peternel

Jesenice – Najbolj pereča 
točka dnevnega reda seje 
občinskega sveta na Jeseni-
cah je bilo predlagano povi-
šanje cen komunalnih sto-
ritev. Javno komunalno 
podjetje Jeko je predlagalo 
spremembo cen gospodar-
skih javnih služb odvaja-
nja odpadne vode, zbiranja 
odpadkov in oskrbe s pitno 
vodo. Podražitev bi bila ob-
čutna, pri štiričlanski druži-
ni bi se na položnici odrazi-
la kot dodatnih deset evrov 
na mesec. 

Poleg direktorja podje-
tja Jeko Uroša Bučarja pa 

se je seje občinskega sve-
ta udeležilo tudi pet zapo-
slenih z vodjo sindikata na 
čelu. Sprememba cen je na-
mreč povezana tudi z načr-
tovanim dvigom plač v jav-
nem komunalnem podje-
tju. Po pojasnilu Uroša Bu-
čarja morajo v skladu z za-
konom uskladiti minimalne 
plače, kar pa bi v podjetju po-
rušilo plačna razmerja. Zato 
so v podjetju predlagali line-
arno zvišanje plač vsem za-
poslenim, kar bi na letni rav-
ni pomenilo 237 tisoč evrov 
več denarja za plače. 

Občinski svetniki so v 
burni razpravi menili, naj 
zvišanje plač pokrije javno 

komunalno podjetje iz do-
bička, ki je predlani znašal 
več kot 800 tisoč evrov, lani 
pa skoraj pol milijona evrov. 
»Nesprejemljivo je, da je tu-
kaj na seji sindikat in priča-
kuje od nas, da bomo za nji-
hove plače zvišali cene na ra-
čun občanov,« je med dru-
gim menil eden od občin-
skih svetnikov Jure Krašo-
vec. Spremembe cen tako 
niso potrdili. 

Jeko je ob tem predlagal 
tudi potrditev cene 24-urne 
dežurne pogrebne službe in 
spremembo cen storitev po-
kopališke dejavnosti, a tudi 
tega predloga občinski sve-
tniki niso potrdili.

Sindikat na občinski seji
Ker je dvig cen komunalnih storitev povezan tudi z dvigom plač, se je seje 
občinskega sveta udeležilo tudi pet zaposlenih iz javnega komunalnega 
podjetja Jeko.

Maja Bertoncelj

Medvode – Občinski svet 
Občine Medvode je dal 
mnenje o kandidatkah za 

ravnateljico Osnovne šole 
Pirniče. Na podlagi opra-
vljenih razgovorov je Ko-
misija za mandatna vpraša-
nja, volitve in imenovanja 

sprejela sklep, da daje pozi-
tivno mnenje k programom 
vseh kandidatk ter predlaga 
Svetu Osnovne šole Pirni-
če, da za ravnateljico imenu-
je Damijano Božič Močnik. 
Takšno stališče je zavzel tudi 
občinski svet.

Izbrali Damijano Božič Močnik
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Za Ëisto okolje 
poskrbimo z 

veliko dobre volje,
želimo vam zdravja

in uspehov,
za leto

polno nasmehov.

SreËno 2020
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Vilma Stanovnik

Struževo – Potem ko so leta 
2008 v Struževem pri grad-
benih delih na cesti proti 
mostu čez železniško pro-
go našli zavoj z listino o zap-
risegi, ga je spravil domačin 
Jože Mrgole, sedaj pa se je 
odločil, da ga bo predal zgo-
dovinskemu arhivu. 

»Takrat delavci niso vede-
li, kam bi dali zavoj, pa se je 
eden od njih spomnil name, 
saj sem v vasi znan po tem, 
da se v vsako stvar vtaknem. 
Že takrat sem hotel listi-
no predati muzeju novej-
še zgodovine, pa se nihče 
za to ni zanimal. Letos se je 
pri meni oglasil predsednik 
Društva upokojencev Mar-
jan Mihelčič in pogovarjala 
sva se o pokojnih, ki so zapi-
sani na spomeniku žrtvam, 
padlim v drugi svetovni voj-
ni. Med njimi sta tudi so-
rodnika njegove žene. Med 
podpisniki prisege je živ še 

Stane Križnar. Zaprisega se 
namreč nanaša na ta spo-
menik, podpisali pa so jo 
struževski frontovci. Spo-
menik je v zelo slabem sta-
nju in je potreben obnove, 
na njem pa manjkajo napi-
si za še pet padlih, ki so tudi 

umrli v vojni,« pravi Jože 
Mrgole in dodaja: »Povezal 
sem se s predsednikom Ob-
činske organizacije združe-
nja borcev za vrednote NOB 
Božem Janežem, predsedni-
kom komisije za partizan-
ska obeležja Zveze borcev 

(ZB) Kranj Ladom Nikši-
čem in našim predsedni-
kom ZB Francem Kozino. 
Prav tako sem šel po predra-
čun za obnovo obeh spome-
nikov v vasi, tako spomenika 
žrtvam za svobodo kot spo-
menika Iva Slavca - Jokla, ki 
je pri vrtcu. Oba sta namreč 
potrebna obnove,« pravi 
Jože Mrgole in dodaja, da bi 
ta stala okoli dva tisoč evrov. 

»Nihče se za spomenika 
ne zanima, meni pa se zdi 
prav, da se zgodovina ozi-
roma spomin ohranja,« po-
jasnjuje Jože Mrgole, ki želi 
poskrbeti, da tudi listina ne 
bi šla v pozabo.

»Listino sem nesel poka-
zat v zgodovinski arhiv in 
upam, da bodo tam poskrbe-
li, da se restavrira. To je na-
mreč edinstven dokument, 
edini take vrste, ki so ga naš-
li v naši vasi. Morda bodo pri 
kopanju novega pločnika 
našli še kakšnega,« še pravi 
Mrgole.

Spomin na vojno naj se ohrani
V Struževem so pri gradbenih delih našli listino z zaprisego, ki priča o dogodkih iz druge svetovne 
vojne, zato želijo, da se ohrani. Radi bi obnovili tudi spomenika.

Jože Mrgole z najdeno listino o zaprisegi ob spomeniku  
v Struževem / Foto: Tina Dokl

Danica Zavrl Žlebir

Preddvor – Uvod v praznični 
december je bil v Preddvoru 
adventni sejem. Minuli ko-
nec tedna se je dogajanju pri-
družila premierna uprizori-
tev gledališke igre Dvigalo do-
mačega kulturnega društva. 
V petek, 20. decembra, pa na 
dvorišču gradu Dvor odpre-
jo gRajsko vasico, ki jo bo 

krasila novoletna smreka iz 
vasi Mače, okrasili jo bodo 
preddvorski skavti. 

Zadnjih deset decembrskih 
dni se bodo v vasici vrstile po-
poldanske aktivnosti, ob kon-
cih tedna jih bodo popestri-
li glasbeni nastopi. Prvi bo 
petkov koncert Borta Rosa, 
v soboto pa bo večer popevk 
s Katjo Križnar in Jernejem 
Gašperlinom. V soboto bo za 

otroke delavnica Kamišibaj, v 
nedeljo pa nastop Folklorne-
ga društva Preddvor. V pone-
deljek bodo gasilci, policisti 
in Svet za preventivo in vzgo-
jo v prometu z animacijami 
predstavili svoji dejavnosti. 
Sonja Puzin bo dvakrat vodi-
la pevsko delavnico za otroke, 
zadnje decembrske dni pa 
bosta še koncerta Janeza Og-
risa in Adija Smolarja.  

Tradicionalno pa prireja-
jo dva dogodka: na božič, 25. 
decembra, ob 16. uri potop 
božičnega drevesca v jeze-
ro Črnava, ki bo že dvajse-
tič po vrsti in zaradi jubileja 
še posebej prazničen; in 26. 
decembra tek Božičkov okoli 
jezera. Za vse praznične do-
godke je december prekra-
tek, zato ga bodo podaljšali v 
januar. 4. januarja bo še bo-
žični koncert v cerkvi sv. Lo-
vrenca. Vstop na vse priredi-
tve je prost, zbirali pa bodo 
prostovoljne prispevke za sta-
novanjsko skupnost Črnava. 

Zaživel gRajski Preddvor

Medvode – V sredo, 18. decembra, bo ob 19.30 v Knjižnici 
Medvode odprtje razstave z naslovom Trideset slovesnih sre-
čanj na Sv. Jakobu. Razstavljata Občina Medvode in Odbor 
Sv. Jakob 1990. Avtorji fotografij so Igor Modic, Iztok Pipan 
in Peter Košenina. Častni gost bo Alojz Kovšca, predsednik 
Državnega sveta Republike Slovenije, odprtje razstave pa bo 
pospremil kulturni program, v katerem bodo nastopili Tone 
Kuntner, Ana Lucija Jezeršek in Moški pevski zbor Preska. 
Razstava bo na ogled do 3. januarja.

Razstava Trideset slovesnih srečanj na Sv. Jakobu

Kranj – V kranjski enoti Centra za socialno delo Gorenjska 
vsako leto ob tem času razmišljajo, kako bodo obdarovali 
otroke in mladostnike, ki se v življenju srečujejo z raznovr-
stnimi težavami in izzivi. Tako bodo tudi letos organizirali 
tradicionalno dobrodelno obdaritev z naslovom Tudi za naše 
otroke, ki je namenjena otrokom in mladostnikom, ki živijo 
doma in katerih starši iz različnih razlogov ne zmorejo v za-
dostni meri poskrbeti zanje, ter otrokom in mladostnikom, 
ki ne živijo doma in so nameščeni bodisi v vzgojne zavode, 
stanovanjske skupine, zavode za usposabljanje, rejniške dru-
žine bodisi so vključeni v rehabilitacijo ali živijo pri skrbnikih. 
Obdaritev je namenjena otrokom in tudi odraslim osebam 
s posebnimi potrebami, ki prihajajo iz mestne občine Kranj 
ter občin Cerklje na Gorenjskem, Jezersko, Naklo, Preddvor 
in Šenčur. Praznični dogodek bodo pripravili ta četrtek ob 17. 
uri v avli Mestne občine Kranj.

Tudi za naše otroke

Cveto Zaplotnik

Kranj – V božično-novole-
tni čas sodi tudi okrasitev 
stanovanj, hiš, poslovnih 
prostorov, javnih objektov, 
trgov in ulic. Del okrasitve so 
tudi okrasna gozdna dreve-
sa, najpogosteje za to upora-
bljajo drevesca smreke, bolj 
redko pa tudi jelke in bora. 
Vsa takšna drevesca, pose-
kana v slovenskih gozdo-
vih, morajo biti letos decem-
bra med prevozom in proda-
jo označena z nalepko svet-
lo modre barve, na kateri je 
letnica 2019. Lastniki goz-

dov jih pridobijo skupaj z 
odločbo o usmeritvah in po-
gojih za pridobivanje okras-
nih drevesc v zavodu za goz-
dove. Manjše število nalepk 
(do 25) dobijo brezplačno, za 
večje število morajo odšteti 
po 27 centov za eno. Lastni-
ki večinoma sekajo okrasne 
smrečice na kmetijskih po-
vršinah v zaraščanju, na po-
vršinah pod daljnovodi, na 
cestnih brežinah, v namen-
skih nasadih na kmetijskih 
površinah in ob redčenju 
pregostega mladega gozda 
na pomlajenih površinah.

V zavodu za gozdove ugo-
tavljajo, da poraba doma-
čih okrasnih drevesc pada. 
Medtem ko so leta 2000 iz-
dali lastnikom gozdov ter 

lastnikom oziroma najemni-
kom namenskih zemljišč 
za vzgojo okrasnih drevesc 
58 tisoč nalepk, so jih de-
set let kasneje še 30 tisoč in 
lani samo še 21.500. Na trgu 
je namreč vse večja ponud-
ba okrasnih drevesc negoz-
dnih drevesnih vrst, na pri-
mer kavkaške jelke in sre-
brne oziroma bodeče smre-
ke, ki prihajajo k nam veči-
noma iz drugih držav, članic 
Evropske unije. V zavodu ob 
tem opozarjajo, da okrasne 
jelke iz držav severne Evrope 
predstavljajo tudi grožnjo na-
šim gozdovom, saj bi z njimi 

lahko zanesli k nam tudi bo-
lezni. Ena takšnih bolezni je 
sušica jelovih poganjkov, ki 
je razširjena v nasadih božič-
nih drevesc v državah sever-
ne Evrope in v Veliki Britani-
ji. Okrasna drevesca iz uvo-
za so na trgu lahko brez na-
lepke, prav tako tudi okrasna 
drevesca v lončkih ter dreves-
ca drevesnih vrst, ki v naših 
gozdovih niso domača.

In kam z odsluženimi ok-
rasnimi drevesci? Gozdarji 
svetujejo, da jih razrežete in 
odložite v zabojnik za organ-
ske odpadke ali jih skurite v 
peči, odsvetujejo pa, da jih 
odlagate v gozd ali da dreves-
ca iz lončkov posadite v goz-
du, saj predstavljajo grožnjo 
za vnos bolezni.

Vse manj domačih 
okrasnih drevesc
V Zavodu za gozdove Slovenije ugotavljajo, da 
se povpraševanje po domačih naravnih okrasnih 
drevescih iz leta v leto znižuje.

Omejitve veljajo tudi pri nabiranju mahu za postavitev 
jaslic. Dovoljeno je nabrati do dva kilograma mahu, 
pri tem pa je dovoljeno na eni površini odvzeti največ 
petino vsega mahu. 
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Po vinjeto 
na pošto!

Na poštah*, razen pogodbenih, lahko kupite vinjete za leto 2020 za vse cestninske 
razrede. Imetniki kartice Diners Club lahko vinjete plačate v več obrokih. Najmanjša 
vrednost obroka od 1. decembra 2019 do 29. februarja 2020 je 30 EUR, po končani 
akciji, od 1. marca 2020 naprej, pa 40 EUR. Letno vinjeto za osebna vozila v vrednosti 
110 EUR lahko tako do konca februarja plačate v 
treh obrokih. Nakup večjega števila vinjet je možen 
na največ 12 obrokov. Vsem voznikom želimo 
prijetno in varno vožnjo.

Info: na poštnem okencu in 080 14 00.

Letna vinjeta za osebna vozila s kartico Diners Club na 3 obroke –od 1. 12. 2019 do 29. 2. 2020.
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Mateja Rant

Gorenja vas – Kvartet Tami-
no je minulo nedeljo obisko-
valcem Sokolskega doma v 
Gorenji vasi pričaral pose-
ben večer, ki je imel tudi do-
brodelno noto, saj so izkupi-
ček v celoti namenili skup-
nosti Barka. Koncert so na-
mreč pripravili na pobudo 
Marjete Kavčič z domači-
je doživetij Tešnak s Hota-
velj, pri kateri so imeli v pre-
teklih dneh intenzivne vaje, 
v zameno za brezplačno bi-
vanje pa so se ji želeli oddol-
žiti z glasbenim večerom. 

»Nisem želela, da bi osta-
li omejeni samo na Hota-
vlje, zato sem se obrnila na 
župana Milana Čadeža, ki 
je takoj podprl mojo idejo, 
da bi pripravili koncert za 
Barko,« je pojasnila Marje-
ta Kavčič. Občina jim je tako 
brezplačno odstopila veliko 
dvorano Sokolskega doma, v 
preddverju katere se je pred 
koncertom odvijal tudi do-
brodelni bazar, na katerem 
so svoje izdelke predstavi-
li uporabniki Barke. Po be-
sedah vodje skupnosti Bar-
ka Blaža Brešana je v Barki 
18 uporabnikov, pri čemer 

jih deset živi v dveh hišah na 
Zbiljah, osem pa jih dnev-
no prihaja v delavnico. Prav 
njim so namenili ves izku-
piček tako koncerta kot do-
brodelnega bazarja. Kvar-
tet Tamino se je pred polno 
dvorano Sokolskega doma 
predstavil s povsem novim 
zvokom, v katerega so »pre-
oblekli« dragulj operne li-
terature, Mozartovo Čarob-
no piščal. Izvedli so uvertu-
re in najlepše arije iz ope-
re, ki je redno na programu 
najuglednejših opernih hiš 
že dobrih dvesto let, so pou-
darili člani zasedbe.

Koncert darovali Barki

 Na koncertu z dobrodelno noto

Danica Zavrl Žlebir

Škofja Loka – Cene storitev 
gospodarskih javnih služb 
varstva okolja bodo spreme-
njene s 1. januarjem 2020. 
Gre za oskrbo s pitno vodo, 
odvajanje in čiščenje odpa-
dnih in padavinskih voda, 
ravnanje s komunalnimi 
odpadki, 24-urno pogrebno 
službo in pokopališko dejav-
nost v občini. Svetnikom je 
elaborate, ki vsi razen oskr-
be s pitno vodo višajo dose-
danje cene, predstavilo več 
služb. Zasebno podjetje Lo-
ška komunala, s katero je ob-
čina še za leto dni podaljša-
la koncesijo, preden začne v 
občini delovati javno podje-
tje, je predstavilo cene za os-
krbo z vodo, za odvajanje in 
čiščenje odpadnih voda in 
zbiranja določenih vrst od-
padkov. Predstavnik kon-
cesionarja Saubermacher-
ja je pojasnjeval nove cene 
obdelave določenih vrst ko-
munalnih odpadkov in 

odlaganja preostankov pre-
delave ali odstranjevanja 
komunalnih odpadkov. Šti-
riindvajseturno pogrebno 
službo in pokopališko dejav-
nost pa odslej v občini Škofja 
Loka opravlja novi koncesio-
nar, podjetje Akris, ki je prav 
tako predlagalo cene teh sto-
ritev.

Z novim letom bo nižja 
le cena oskrbe s pitno vodo 
(za 2,37 odstotka), vse osta-
lo pa dražje. Pri odvajanju 
in čiščenju odpadne vode, ki 
bo za povprečno gospodinj-
stvo s porabo 18 m3 vode in 
vodomerom DN20 po oce-
ni pomenilo 14-odstotno 
zvišanje cene na položni-
ci, pojasnjujejo, da so razlo-
gi za podražitev višja omre-
žnina in stroški obratova-
nja, zaradi novih uporabni-
kov je dražje tudi obratova-
nje čistilne naprave v Rete-
čah. Zaradi tega se povečuje 
tudi cena odvoza dehidrira-
nega blata z grabelj, češ da je 
negotova končna destinacija 

tega stranskega produkta či-
stilnih naprav. Pri zbiranju 
določenih vrst komunal-
nih odpadkov (zlasti biolo-
ških, je predlagana za 15 od-
stotkov višja cena, prav tako 
na račun višjih stroškov. Pri 
odpadkih, ki jih odvaža Sau-
bermacher in jih odlaga na 
deponijo v Slovenski Bistri-
ci, pa visok odstotek poveča-
nja utemeljujejo z višjimi ce-
nami goriva, rastjo stroškov 
dela in cestnin, reciklaža se 
je zmanjšala za 75 odstot-
kov in zaostrili so se pogoji 
končnega prevzema. Poleg 
tega zadnja leta cene niso 
bile usklajene z rastjo, kar 
je pripeljalo do rezultata, ki 
po elaboratu pomeni za 95 
odstotkov višjo predlagano 
predračunsko ceno. 

Svetniki so, čeprav neradi, 
devetim sklepom iz predlo-
ženih elaboratov pritrdili. 
Ob tem ugotavljajo, da gre 
za področje, ki je regulirano 
tako, da občine nanj nimajo 
prav velikega vpliva. 

Komunalne storitve 
bodo dražje
Občinski svet v Škofji Loki je sprejel sklepe o cenah komunalnih storitev. 
Dražje bodo vse, razen oskrbe s pitno vodo.

Mateja Rant

Bled – Tekmovanja na po-
dročju gostinstva in turiz-
ma, ki se je odvijalo v okvi-
ru 32. konference evrop-
skega združenja šol gostin-
stva in turizma AEHT ko-
nec novembra v Splitu, se je 
udeležilo tudi devet študen-
tov Višje strokovne šole za 

gostinstvo, velnes in turizem 
Bled. Tekmovanje se je odvi-
jalo v desetih strokovnih ka-
tegorijah, od tega jih je bilo 
sedem s področja gastrono-
mije, strežbe in barmanstva, 
tri pa iz hotelirstva in turiz-
ma. Sodelovalo je več kot 
450 študentov iz 29 evrop-
skih držav in dveh gostujočih 
držav – ZDA in Pakistana, so 

sporočili iz blejske višje stro-
kovne šole. Kristina Požun si 
je za pripravo kave priborila 
zlato priznanje, Klementina 
Košir je za kulinarično umet-
nost osvojila srebrno prizna-
nje, bronasti priznanji pa sta 
si prislužila Žan Kuhar v ku-
linaričnem deseteroboju in 
Tilen Albreht za poznavanje 
turistične destinacije. 

Domov s štirimi medaljami
Študentje Višje strokovne šole za gostinstvo, velnes in turizem Bled so se z 
mednarodnega tekmovanja v Splitu vrnili s štirimi medaljami.

Člani tekmovalne ekipe blejske višje strokovne šole / Foto: arhiv šole
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Igor Kavčič

Ljubljana – Prvi decembrski 
dobri mož, ta naj bi bil re-
sničen, je svoje letošnje pos-
lanstvo dobro opravil, na poti 
pa sta vsaj še dva, eden z je-
lenskim spremstvom, drugi 
v družbi vilinskih bitij – oba 
pa pravljična. Prav take so 
tudi pravljice v zbirki z nas-
lovom Tristo zajcev, ki kar 
buhtijo od domišljije, hkrati 
pa nam povedo tudi kakšno 
poučno, kako biti dober člo-
vek za današnje čase. Etno-
log in etnograf dr. Milko Ma-
tičetov (1919–2014) bi letos 
septembra dopolnil sto let. 
Prvi motiv za pripravo knji-
ge izbranih pravljic, ki jih 
je v mnogih letih Matičetov 
zbral pri svojem terenskem 
delu, je bil hitro znan, drugi 
je bil nedvomno izbor avtori-
ce Anje Štefan, pesnice, pisa-
teljice, pripovedovalke in raz-
iskovalke pripovednega iz-
ročila ter seveda poznavalke 
opusa Matičetovega. »Knji-
go smo z Anjo pripravljali 
kar nekaj let, saj sta izbor in 
priprava pravljic za današnji 

čas zahtevala veliko pozna-
valskega dela,« je povedala 
urednica Irena Matko Lukan.

V knjigo z naslovom Tris-
to zajcev, teh v ljudskih pra-
vljicah res ne manjka, je Šte-
fanova izbrala 44 ilustrira-
nih pripovedi iz bogate za-
puščine akademika. Nekaj 
je seveda že znanih in so v 
preteklih letih izhajale v raz-
ličnih revijah za otroke in 
knjižnih zbirkah, nekaj pa 
je povsem novih, izbrska-
nih iz njegovega obsežnega 

gradiva. »Proces dela pri iz-
biri pravljic ni bil enostaven 
in je bil zelo dolgotrajen. Vse 
gradivo Milka Matičetovega 
je zbrano, a hkrati zaklenje-
no v rokopisih. Polni zvezki 
na drobno popisani s svinč-
nikom, ko je treba od besede 
do besede, od strani do stra-
ni …,« pripoveduje Anja Šte-
fan, ki je skrbela, da bodo iz-
brana besedila, pripovedo-
vana sicer v drugačnem oko-
lju in času, živela tudi z da-
našnjimi otroki. 

K sodelovanju so v založ-
bi povabili štiri odlične ilu-
stratorje različnih genera-
cij, Ančko Gošnik Godec, 
Zvonka Čoha, Jelko Godec 
Schmidt in Ano Zavadlav, ki 
so prispevali nove ilustraci-
je, nekaj pa jih je že legen-
darnih iz prejšnjih objav. 
Pravljice je Štefanova v zad-
njem delu knjige nadgradi-
la z besedilom o pripravi iz-
bora in svojem delu z zapu-
ščino Milka Matičetovega, 
za vsako pravljico je pripra-
vila pojasnila s kratkimi te-
renskimi razlagami, knji-
go pa je s spomini na oče-
ta in Rezijo oplemenitila še 
Zarja Koliševska, medtem 
ko Franci Šarf piše o Milku 
Matičetovem kot sodelav-
cu. Knjiga se konča s kratko 
pravljico, ki gre takole: »Ne-
koč je živela babica. Imela je 
majhen hlevček, v hlevčku 
pa kravo. Krava je imela tele, 
tele je imelo zvonec – pa je te 
pravljice konec.« Knjiga pri-
naša živo slovensko pravlji-
co, takšno, kot se je pripove-
dovala včasih in kot jo lahko 
pripovedujemo danes.

Tristo pravljičnih zajcev 
Tristo zajcev je naslov zbirke najlepših slovenskih ljudskih pravljic iz zapuščine Milka Matičetovega,  
ki jih je za knjigo pripravila Anja Štefan.

Ljudske pravljice so večne, Tristo zajcev pa tudi ni kar tako.  
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PRAVLJIČNA DEŽELA GORAJTE  
ODPIRA SVOJA VRATA V PETEK, 20. 12. 2019,  

OB 15. IN OB 17. URI.  
25. 12. 2019 PREDSTAV NI. 

Več informacij o Pravljični deželi Gorajte in  
terminih predstav si oglejte na naši spletni strani  

www.pravljicnadezela-gorajte.si.

NE ZAMUDITE LETOŠNJEGA  

ATRAKTIVNEGA PRIHODA DEDKA 

MRAZA NA SANEH.

Igor Kavčič

Škofja Loka – Podelitev Se-
verjevih nagrad, prihodnje 
leto jo bodo podeljevali že 
pol stoletja, toliko je namreč 
minilo od smrti igralca Sta-
neta Severja, po katerem se 
nagrada imenuje, je v nede-
ljo v dvorano Loškega odra 
privabilo številne ljubitelje 
gledališča.

V spominskem nagovoru 
je dr. Štefan Vevar, muzejski 
svetnik v Slovenskem gleda-
liškem inštitutu, spregovoril 
o igralcu Stanetu Severju, na 
eni strani o njegovi ikonično-
sti in na drugi strani igralski 
samovšečnosti. Podal se je v 
čas, ko se je razšel z ljubljan-
sko Dramo in ustanovil svo-
je lastno gledališče, in ob iz-
branih mislih Poldeta Bibiča, 
ki jih je o njem zapisal v knji-
gi Soigralci. Bržkone pa je 
bil prav Sever ob nespornih 
igralskih kvalitetah ena zad-
njih velikih igralskih oseb-
nosti – tudi kot odraz nekega 
drugega časa, če se zavemo, 
koliko odličnih igralcev svoje 
poslanstvo na odrskih deskah 
in v filmu opravlja danes. 

O letošnjih nagra-
dah za igralske stvaritve v 

slovenskih poklicnih gleda-
liščih, študentov dramske 
igre in v ljubiteljskem gleda-
lišču je odločala strokovna 
žirija Sklada Staneta Severja 
v sestavi: Silva Čušin (pred-
sednica), Nataša Barbara 
Gračner, Tea Rogelj, Diana 
Koloini in Jaša Jamnik. 

Nina Ivanišin je Severjevo 
nagrado prejela za štiri vlo-
ge, ki jih je ustvarila v SNG 
Drama Ljubljana, in eno v 
Anton Podbevšek Teatru. 
Bila je Lojzka v Cankarjevih 
Hlapcih, Agata Schwarzko-
bler in še nekaj likov v Viso-
ški kroniki, Nežka v Linhar-
tovi komediji Ta veseli dan 
ali Matiček se ženi, več vlog 
je odigrala v Hessejevem 
Damianu, izjemna pa je bila 
tudi kot Ž v sodobni drami 
Macmilliana Pljuča. »Nina 
Ivanišin je igralka nenavad-
ne senzibilnosti in izjemne 
izraznosti. V zadnjih dveh 
letih ustvarila niz vlog, s ka-
terimi je presegla svoje do-
sedanje kvalitete in izpriča-
la silovit razcvet ustvarjalne 
moči zrele igralske umetni-
ce,« je v obrazložitvi zapisa-
la žirija. Pred 12 leti je preje-
la študentsko Severjevo nag-
rado. »Vsa ta leta so res hitro 

minila, vmes se je zgodi-
lo veliko predstav, filmskih 
vlog in tudi nagrad. Lepo jih 
je dobiti, ker so to neka po-
trditev tvojega dela, hkra-
ti pa našega poklica seveda 
ne počnemo zaradi njih,« je 
povedala Ivanišinova in po-
udarila: »Imela sem veliko 
sreče, da se je takratni rav-
natelj Drame Ivo Ban odlo-
čil zame, dobila sem krasne 
priložnosti za igro, delujem 
v okolju, ki je inspirativno in 
na vrhunskem nivoju.« Ko 
smo jo povprašali, ali je med 
vožnjo v Škofjo Loko kaj raz-
mišljala o Visoški kroniki, 
pa je kratko odgovorila: »Se-
veda sem.«

Ana Urbanc, članica ume-
tniškega ansambla Dra-
me SNG Maribor, je nagra-
do prejela za pet vlog, ki jih 
je v zadnjih dveh letih obli-
kovala v matičnem gledali-
šču, med drugim Véronique 
Houillé v komediji Bog ma-
sakra Yasmine Reza, Anti-
gone v Ojdipu v Kolonu So-
fokleja, v igri Kazimir in Ka-
rolina Ödöna von Horvát-
ha je igrala naslovni lik Ka-
roline, v odrski priredbi fil-
ma Popolni tujci je obliko-
vala lik Blanke, v Lovu na 

čarovnice Arthurja Miller-
ja pa lik Elizabeth Proctor. 
»Ana Urbanc se je v vseh na-
vedenih vlogah, kljub njiho-
vi žanrski in slogovni razno-
likosti izkazala kot zaneslji-
va interpretka z močno odr-
sko prezenco, je med dru-
gim zapisala žirija. Na vpra-
šanje, kam med nagradami 
uvršča Severjevo, je poveda-
la: »Med vse druge, vsaka mi 
pomeni veliko in mi je v čast, 
če jo prejmem. Moram reči, 
kadar se stvari sestavijo, kot 
je prav, za vsako vlogo čutiš, 
da si res v njej, in ob tem ved-
no najdeš nekaj, kar ti res ve-
liko pomeni. Vsaka vloga je 
zelo različna, a ob nobeni 
ne rečem: ''To je to'', saj me 
čaka še veliko let igralskega 
ustvarjanja.«

Nagradi Sklada Staneta 
Severja za igralsko stvari-
tev študenta dramske igre 
sta prejela Lara Wolf Zavr-
šnik za vlogo Norca in Gal 
Oblak za kralja Leara v Sha-
kespearovem Kralju Lea-
ru. »Vesela sem nagrade 
in po napornem delovnem 
decembru mi je ta prav po-
božala dušico,« je poveda-
la Wolf Završnikova, ki ima 
trenutno enoletno pogodbo 

v Mestnem gledališču lju-
bljanskem, Gal Oblak pa 
je v zadnjem letu igral v 
dveh predstavah, vloge kra-
lja Leara pa se spominja: 
»Ko sem pristopal do lika, 
se mi je ta zdel precej me-
galomanski, arhetipski, a 
hkrati nepredvidljiv, zato 
je bil zame izredna izkuš-
nja. Ko smo odigrali zadnjo 
predstavo, sem bil popol-
noma izmučen, in potem 
ko so vsi moji sošolci veseli 
čakali poletje, jaz nisem ve-
del, ali naj se smejem, ker je 
konec, ali naj jokam, ker ga 
bom pogrešal, saj mi je tako 
prirasel k srcu.

Nagrado za igralsko 
stvaritev v slovenskem 

ljubiteljskem gledališču je 
prejel Anže Zupanc, član 
KUD Franc Kotar Trzin, za 
vlogo v uprizoritvi Blaznost 
igre, Nebojše Popa Tasića in 
v režiji Sebastjana Stariča. 
»Nagrada je v bistvu nagrada 
za vse nas, saj brez skupine, 
brez tako dobrega režiser-
ja, brez take podpore celot-
ne ekipe to ne bi bilo mogo-
če. Prihodnjo sezono bomo 
s Staričem delali že tretjo 
predstavo, česar se zelo ve-
selim.« Po podelitvi je sledi-
la še koncertna izvedba mo-
nodrame Kot jaz – Homma-
ge Edith Piaf z Laro Jankovič 
in harmonikarjem Markom 
Brdnikom v režiji Zijaha A. 
Sokolovića.

Severju in igralcem v čast
V nedeljo so na Loškem odru že devetinštiridesetič podelili Severjeve nagrade. Poklicni igralski nagradi 
Nini Ivanišin in Ani Urbanc.

Nina Ivanišin je škofjeloško publiko še posebej navdušila 
kot Agata v Visoški kroniki. Nagrado ji je podelil predsednik 
Sklada Staneta Severja Miha Ješe. / Foto: Tina Dokl

Kamnik – V četrtek, 19. decembra, ob 18. uri bo v Galeriji Miha 
Maleš odprtje razstave risb in grafik akademskega slikarja Iva 
Mršnika z naslovom Nekaj črt in kakšna pika.

Ivo Mršnik v Maleševi galeriji
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Maja Bertoncelj

Ljubljana – Smučarski tekači 
so pretekli konec tedna tek-
movali v Davosu v Švici, od 
koder se karavana seli v Slo-
venijo. V Nordijskem cen-
tru Planica so pripravljeni 
na najboljše tekače na smu-
čeh na svetu. V programu sta 
dve tekmi v sprintu, na ka-
terih na visoka mesta cilja-
jo tudi v slovenskem taboru.

Minuli konec tedna je naj-
boljšo pripravljenost poka-
zala Anamarija Lampič. Te-
kačica TSK Triglav Kranj iz 
Valburge je v sprintu v pros-
ti tehniki osvojila 12. mes-
to, potem ko je padla v polfi-
nalu, na preizkušnji na de-
set kilometrov v prosti tehni-
ki pa je bila 18. V prosti tehni-
ki se bodo tekači merili tudi 
v Planici: v soboto na posa-
mičnem sprintu, v nedeljo 
pa še na ekipnem. »Sodelav-
ci v Nordijskem centru Plani-
ca so vzorno pripravljali pri-
zorišče. Snega je za disciplino 

sprinta dovolj. Narejenih je 
1300 metrov proge in nekaj 
ogrevalnih sto metrov, tako 
da bodo tekmovalci imeli na 
voljo tudi razmere za ogreva-
nje in testiranje smuči. Smo v 
zadnji fazi priprav. Prizorišče 
bo gotovo pred tekmo. Prija-
vljenih je 174 tekmovalcev iz 

25 držav. Celotna ekipa te-
kačev s spremljevalnim ose-
bjem šteje okrog 360 ljudi,« 
je v petek na novinarski kon-
ferenci povedal Primož Finž-
gar, predsednik OK Planica. 
Tekme ta konec tedna v Plani-
ci bodo tudi v sklopu priprav 
organizatorja za izvedbo sve-
tovnega prvenstva v nordij-
skem smučanju leta 2023. 
»V tem smislu bomo že sedaj 
sodelovali s kolegi iz Trbiža. 
Ta mednarodni element or-
ganizacije bo torej pokrit,« je 
še dejal Finžgar.

Simon Jan, predsednik 
zbora za tek na smučeh 

in podpredsednik OK Pla-
nica je poudaril, da je po-
membnost planiške tekme 
močno pridobila in da je zelo 
pomembna za celo panogo: 
»Verjamem, da bo tudi tretja 
tekma v Planici znova uspe-
la. Želim si čim več gledal-
cev in upam, da bomo tovr-
stne tekme v Planici spre-
mljali še velikokrat.« Gle-
dalce v Planico vabi tudi dr. 
Franci Petek, direktor Smu-
čarske zveze Slovenije, ki 
pričakuje in upa, da bo tudi 
organizacijsko tekmovanje 
potekalo na vrhunskem ni-
voju: »Za Smučarsko zvezo, 
predvsem pa za ekipo Plani-
ce, ki bo pripravljala tekmo-
vanja za prvenstvo leta 2023, 
je ta tekma že priprava ozi-
roma trening za takratno ob-
dobje. Kot vidim, se bo eki-
pa spoznavala z novimi izzi-
vi, a kot deluje do zdaj, delu-
je dobro.«

Vstopnice so že v proda-
ji. Cena dnevne vstopnice je 
10 evrov, tako za soboto kot 
za nedeljo, otroci do 14 leta 
starosti pa imajo brezpla-
čen vstop. Organizatorji še 
pravijo, da je v Planici zago-
tovljenih dovolj parkirišč, na 
voljo pa bo tudi krožni pro-
met iz Kranjske Gore. Teka-
če in obiskovalce bo obiskal 
tudi Božiček. 

Tekaška elita v Planici
Ta konec tedna bosta v Planici tekmi svetovnega pokala v teku na smučeh: v soboto posamičen sprint, 
v nedeljo pa še ekipni sprint. Prijavljenih je 174 tekmovalcev iz 25 držav.

Tekem svetovnega pokala v domači Planici se veselil tudi 
Anamarija Lampič, ki je sprint v Davosu končala na 12. 
mestu. /Foto: Gorazd Kavčič

Program v Planici: sobota, 21. decembra: ob 11. 
uri kvalifikacije – sprint prosto, ob 13.30 finale, 
ob 18. uri koncert skupine Panda na Trgu pred 
cerkvijo v Kranjski Gori, ob 19.30 Božičkov sprejem 
tekmovalcev; nedelja, 22. decembra: ob 9. uri 
polfinale – ekipni sprint prosto, ob 11.10 finale.

Maša Likosar

Bled – Veslaška zveza Slove-
nije v letu 2019 beleži uspeš-
no in dobro obiskano med-
narodno regato na Bledu, ki 
je privabila okoli petsto tek-
movalcev iz 15 držav. Ob tem 
sta potekala tudi razvojni 
kamp FISA in trenerski se-
minar ob sofinanciranju iz 
MOK-ovega programa Soli-
darnost. Naslednje leto bo 
Bled ponovno gostil veliko 
tekmovanje – svetovno pr-
venstvo za mladince, čla-
ne do 23 let in člane v neo-
limpijskih disciplinah. Pri-
čakujejo 3500 udeležencev 
in dva tisoč navijačev iz tuji-
ne. Z dosedanjimi uspešni-
mi izvedbami velikih tek-
movanj si je Bled pridobil 
zaupanje in tako je letos us-
pešno kandidiral za organi-
zacijo članskega evropske-
ga prvenstva, ki ga bo gostil 
konec maja 2023. »Izteka-
joče se leto smo preživeli s 
skromnimi sredstvi, a kljub 

temu športni programi niso 
bili okrnjeni. Nastopali smo 
na vseh svetovnih in evrop-
skih prvenstvih. Pričakova-
li smo sicer boljše rezulta-
te, a če upoštevam razme-
re in potencial, ki ga trenu-
tno imamo, moramo biti z 

danimi zadovoljni. Poveču-
je se število mladih vesla-
čev, kar nas navdihuje z op-
timizmom za prihodnost,« 
je dejal podpredsednik VZS 
Slobodan Radujko.

Radujko in predsednik 
Sveta Fundacije za šport 

Aleš Remih sta podelila pri-
znanja tistim, ki so prispeva-
li k prepoznavnosti in razvo-
ju slovenskega veslanja. Ve-
liko priznanje VZS sta pre-
jela tekmovalec v lahkem 
enojcu Rajko Hrvat in nje-
gov trener Iztok Butinar za 

osvojeno srebrno medaljo 
na finalu svetovnega poka-
la 2019 v Rotterdamu. Obe-
nem je bil Hrvat v tej sezoni 
še šesti na evropskem prven-
stvu in četrti na prvi tekmi 
svetovnega pokala. Na sve-
tovnem prvenstvu pa je zase-
del 13. mesto. Za dolgoletno 
športno kariero in udejstvo-
vanje v veslaškem športu ter 
ob zaključku kariere sta jubi-
lejno priznanje VZS za tre-
nerje prejela Dušan Jurše in 
Jan Ilar. Letošnji dobitniki 
plakete za zaslužne veslaške 
delavce pa so Bojan Mataln, 
Miloš Pugelj, Gregor Ger-
šak in Miha Šlibar. Šlibar je 
plaketo prejel na predlog Ve-
slaškega kluba Bled, kjer je 
bil aktiven veslač v mladin-
ski kategoriji, kasneje je so-
deloval pri organizaciji tek-
movanj. Na prelomu tisočle-
tja je bil predsednik VK Bled, 
potem aktiven še na marke-
tinškem področju. V sklopu 
VZS je bil član izvršnega in 
nadzornega odbora.

Med zaslužnimi veslaškimi delavci tudi Šlibar 
V soboto je v Hotelu Astoria na Bledu potekala slovesnost ob zaključku letošnje tekmovalne sezone in podelitev priznanj Veslaške 
zveze Slovenije (VZS). Predstavili so tudi pretekle dosežke in načrte za prihodnost. 

Dobitniki priznanj, ki so prispevali k prepoznavnosti in razvoju slovenskega veslanja 

Kranj – Balinarji v super balinarski ligi državnega prvenstva 
zaključujejo prvi del državnega prvenstva, nato pa si bodo 
privoščili zaslužen odmor, ki bo trajal do 18. januarja. Znan je 
že jesenski prvak. To je ekipa Agrochem Hrast. Balinarji škof-
jeloške Trate pa bodo jesenski del končali na drugem mestu. 

Balinarji Trate v jesenskem delu na drugem mestu

Kranj – Hokejisti bodo po krajšem premoru danes nadaljevali 
nastope v Alpski hokejski ligi. Ekipa HDD SIJ Acroni Jesenice 
bo ob 19. uri v športni dvorani Podmežakla gostila hokejiste 
Red Bull Hockey Juniors iz Salzburga. Pretekli konec tedna 
pa so bile aktivne hokejistke. V nedeljo je bila v Kranju tekma 
državnega prvenstva, na kateri so se pomerile domačinke iz 
HK Triglav in HK SŽ Olimpija. Odločitev o zmagovalcu je 
padla v zadnjih šestih minutah rednega dela, veselile pa so se 
Ljubljančanke, ki so bile boljše s 4 : 2 (1 : 2, 1 : 0, 2 : 0).

Danes nove tekme v Alpski hokejski ligi

Kranj – AVK Triglav in VD Ka-
mnik sta letošnja finalista va-
terpolskega pokala Slovenije, 
ki bo v soboto, 21. decembra. 
V povratnem srečanju polfi-
nala so Kranjčani tokrat mo-
rali priznati premoč domači-
nov VD Koper Primorska, ki 
so bili boljši z 8 : 6 (2 : 2, 2 
: 0, 1 : 2, 3 : 2). Kljub porazu 
se je AVK Triglav s skupnim 
rezultatom 20 : 18 uvrstil v fi-
nale. Novo zmago v polfinalu 
pa so zabeležili vaterpolisti 
VD Kamnik, ki so v pokritem 
olimpijskem bazenu v Kranju 
s 13 : 9 (4 : 2, 3 : 1, 2 : 1, 4 : 5) 
premagali VK Ljubljana Slo-
van in se s skupnim rezulta-
tom 32 : 16 uvrstili v finale. 

Vaterpolisti Triglava in 
Kamnika v finalu

Rudno polje – Pokljuka je pretekli konec tedna gostila tekme 
mladinskega pokala IBU. Slovenski predstavniki so največji 
uspeh dosegli prav zadnji dan. Alex Cisar in Nika Vindišar sta 
na posamični mešani štafeti osvojila odlično drugo mesto. 
Boljša od njiju sta bila le Francoza Paula Botet in Sebastien 
Mahon, ki sta zmagala s prednostjo dobrih 28 sekund.

Za konec stopničke naših mladih biatloncev

Kranj – V Mariboru so bili v petek razglašeni najboljši plavalci 
minulega leta. V članski kategoriji sta to postala Ravenčanka 
Tjaša Oder in triglavan Peter John Stevens. Priznanji pa sta 
dobila tudi njuna trenerja Gorazd Podržavnik in Luka Berdajs. 
Glavni tekmovanji plavalcev v prihodnjem letu bosta evropsko 
prvenstvo v Budimpešti in olimpijske igre v Tokiu.

Peter John Stevens plavalec leta

Škofja Loka – Rokometaši 
so v Ligi NLB odigrali tekme 
14. kroga. Škofjeloško ekipo 
Urbanscape Loka je čakalo 
težko gostovanje pri Celju Pi-
vovarni Laško. Štajerci so bili 
z naskokom boljši in so zma-
gali s 40 : 21 (21 : 9). Ločani 
so na lestvici na desetem 
mestu, pet točk za šestim, ki 
bo še vodilo v ligo za prvaka.

Loški rokometaši 
izgubili s Celjani
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Kranj – Košarkarji so v prvi SKL odigrali tekme 11. kola. Ekipa 
Gorenjske gradbene družbe Šenčur je niz štirih domačih tekem 
zaključila s peto zmago v sezoni, s katero so ohranili mesto 
med prvimi petimi ekipami, ki bodo neposredno napredovale 
v ligo za prvaka. V domači dvorani so bili s 95 : 62 boljši od 
Zlatoroga Laško. Tekmo 12. kola bodo 21. decembra igrali v 
Šentjurju. Helios Suns pa so po peti zaporedni zmagi znova 
druga ekipa prve SKL. Pred domačimi gledalci so po hudem 
boju s 76 : 73 premagali Šentjur in se mu tako oddolžili za poraz 
v drugem krogu, enemu od dveh v tej sezoni. Domžalčani bodo 
tekmo 12. kola 21. decembra igrali v gosteh v Rogaški Slatini.

Zmagi za košarkarje Šenčurja in Domžal
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Grega Flajnik

Za zdrav gib
Pred kratkim smo se Gla-

sovi kolesarji zbrali v pro-
storih Gorenjskega glasa in 
prisluhnili predavanju na-
šega člana Sama Šinika. 
Samo je navdušen kolesar 
in športnik, ki se že vrsto let 
ukvarja tudi z iskanjem raz-
ličnih metod zdravega živ-
ljenja, predvsem gibanja. 

Najprej smo se pogovarja-
li o bolečini in kako jo doje-
mamo. Samo je poudaril, da 
je bolečina stanje, ko ti telo 
želi nekaj sporočiti. Občuti-
mo jo na primer med rekre-
acijo, ko se ženemo skoraj 
do onemoglosti. To boleči-
no rekreativni športniki po-
gosto dojemamo kot nekaj 
pozitivnega, nekaj v smis-
lu: bolj ko treniram, večja je 
bolečina in s tem je rezultat 
treninga boljši. Vrtimo se v 
začaranem krogu, ki je na 
prvi pogled pozitiven. De-
jansko smo vedno boljši in 

dosegamo dobre rezultate. 
Dokler se ne poškodujemo 
ali zaradi prevelike količine 
treninga in drugih dejavni-
kov (stresa) pregorimo. Za-
radi ponavljajočih se gibov, 
fizičnih ter čustvenih travm 
se pojavi kronična bolečina. 
Telo nas prisili k počitku. 

In kako lahko rekreativ-
ci še bolje skrbimo za svoje 
zdravje? Samo nam predla-
ga, da že med treningom po-
skrbimo za zadostno količi-
no počitka, kajti telo ni stroj, 
da bi ga lahko obremenjeva-
li do onemoglosti. A počitek 
ni samo ležanje na kavču. 
Počitek je lahko tudi kako-
vosten, ko zavestno s svoji-
mi možgani sproščamo zak-
rčene mišice oziroma nepo-
trebno mišično napetost. 

To lahko počnemo tudi, 
ko smo zmerno aktivni, na 
primer med sproščeno hojo 
v naravi ali ko stojimo v vrsti 

pred blagajno v trgovini. 
Preverimo, kaj se nam v tele-
su zdi nerealno napeto, in to 
zavestno sprostimo. Čeprav 
stojimo ali sedimo »sprošče-
no«, večinoma lahko opazi-
mo, kako imamo napete mi-
šice okrog ramen in lopatic, 
napet trebuh in ledven del 
hrbta ter zadnjico.

Samo nam je pojasnil, da 
se je tudi sam dalj časa uba-
dal z iskanjem pravega pri-
stopa k reševanju takšnih 
problemov. Ko je obiskal 
prvo delavnico AEQ meto-
de® je spoznal, da je to tis-
to pravo. V metodo verja-
me in danes je učitelj tretje 
stopnje po AEQ metodi®. 
Njegovo poslanstvo je uči-
ti ljudi, da za svoje zdravje 
naredijo več še v času, ko so 
zdravi. Pri tem na svojih de-
lavnicah poučuje tudi, kako 
bolj zdravo dihati, kako ho-
diti, da pri tem aktiviramo 

čim več mišic, kakšno je 
zdravo gibanje. Spoznal 
je, da danes v športu veli-
ko bolj uživa, ker je njego-
vo gibanje sproščeno in ve-
liko bolj podobno otroške-
mu. Prav otroško gibanje bi 
morali spremljati in posne-
mati, pravi. Opazili bi, kako 
lahkotno in igrivo se gibajo 

otroci, ko se na primer uči-
jo hoditi. Kljub navidezni 
počasnosti njihovega pri-
stopa pri razvoju novih ve-
ščin njihovo učenje privede 
do hitrega napredka, ki pa 
ga odrasli ne zmoremo do-
seči niti s pridnostjo, tru-
dom in premagovanjem sa-
mih sebe. 

Samo Šinik med sproščenim pogovorom z našimi člani

Jelena Justin

Preden se odpravimo v 
Karnijske Alpe, je pametno 
na spletni strani lokalne or-
ganizacije preveriti, kate-
re poti so zaprte. Ja, narava 
je jeseni 2018 naredila pre-
cej škode in podrla precej 
dreves. Sanacija poti še ni 
končana. Ob pregledovanju 
spleta sem pred časom na-
letela, da je bila markirana 
nova pot, ki pelje v preddver-
je Monte Amariane. Gre za 
vsega skupaj 1083 metrov vi-
soko Monte Amarianute, na 
katero pelje markirana pot. 
In ker bomo sestopili po dru-
gi poti, bomo naredili krog. 
Gremo? Pojdimo!

Z glavne ceste, ki pelje pro-
ti Tolmeču, zavijemo desno v 
smeri kraja Pissebus. Vozimo 

ob reki Tilment. Po nekaj ki-
lometrih bodimo pozorni na 
smerno tablo, ki je na dreve-
su. Parkirišč ni oz. jih je zelo 
malo, zato na primernem 
mestu parkiramo. Glede na 
smerokaz nas do vrha čakata 
2 uri in 10 minut vzpona. 

Začnemo po makadam-
skem kolovozu, ki se zložno 
vzpenja. Razpotja so označe-
na, držimo se desno. Dose-
žemo pas grmičevja in črnih 
borov. Še vedno hodimo po 
makadamskem kolovozu, ki 
pa se proti koncu borovega 
gozda zožuje, dokler ne pos-
tane steza. Dosežemo staro 
ograjo, ki jo prečimo. Smo 
znotraj območja, kjer je bilo 
nekoč vojaško strelišče. Ve-
lik možic in smerokaz nas 
usmerita desno proti gozdu. 
Začeli bomo z vzponom po 

t. i. Martinovi poti. V začetku 
zmeren vzpon skozi gozd, 
mimo ogromne skale, nas 
pripelje do potoka, ki je sko-
raj vedno povsem suh. Od 
tod dalje se začne pot odloč-
neje vzpenjati. Nekaj strmih 
serpentin in že smo na robu 
pobočja, na prostem, ko se 
pod nami pokaže nekdanje 
strelišče z vijugasto cesto in 
porečje bele reke (Rivoli Bi-
anchi) in Tolmezzo. Pot se 
naprej strmo dviguje. Hodi-
mo po zemlji, kar pomeni, 
da je v dežju pot precej ne-
udobna in nevarna za zdrs. 
Ko dosežemo podrto in pož-
gano drevje, kar je opomin 
in spomin na požar pred de-
setletjem, je desno od nas 
razgledni Troi di Martin. 
Naravna terasa nam ponudi 
razgled na Tolmezzo in do-
lino Tagliamento. Smo na 
višini 720 metrov. Vrnemo 
se nazaj na markirano pot 
in nadaljujemo vzpon skozi 
gozd, ki ga je prizadel požar. 
Značilna so številna ožga-
na debla, ki so samo še ske-
let nekoč bujnih dreves. Pot 
je izjemno strma, ponekod 
si pomagamo celo z roka-
mi. Strmino občasno preki-
ne malce ravnine, da se lah-
ko nadihamo. V gozdu lah-
ko opazimo mogočne stare 
črne bore, ki niso klonili pod 
ognjeni zublji. Ko dosežemo 
greben, pomol, s katerega se 
odpre pogled na Amariano, 
se samo še sprehodimo do 

vrha. A bodimo pozorni, saj 
je pot ozka, izpostavljena in 
pada vertikalno proti poto-
ku Citate. Na vrhu sta maj-
hen križ in skrinjica z vpisno 
knjigo. Malce pred vrhom 
se odcepi tudi precej zahtev-
na pot na Monte Amariano, 
imenovana Dalla Marta.

Z vrha sestopimo proti za-
hodu, direktno navzdol sko-
zi gozd. Sestopamo po t. i. 

poti Troi di Cjadin. Ker je 
pot precej nova, je ponekod 
še malce slabše uhojena, a 
lahko sledljiva. V pomoč so 
markacije. Sestop je strm. 
Na sestopni poti bodimo po-
zorni na nekaj izpostavlje-
nih mestih, ko dosežemo 
skalo, s katere pot strmo za-
vijuga navzdol. Precej hitro 
dosežemo Rivoli Bianchi, 
kjer zavijemo levo in malce 

nižje dosežemo odcep, kjer 
smo pred nekaj urami zače-
li strm vzpon. Po poti vzpo-
na se vrnemo do izhodišča. 

Trenutno je pot verjetno 
pod snegom, zato ne poza-
bimo na ustrezno opremo. 

Nadmorska višina: 1083 m
Višinska razlika: 800 m
Trajanje: 4 ure
Zahtevnost: 

Planinski izlet: Monte Amarianute (1083 m n. m.)

V zavetju velike sestre
Nova pot v Karnijskih Alpah. Številka poti 462. V varnem zavetju velike sestre 
Amariane. Strm krog, ki jemlje sapo.

Pogled na Tolmezzo in porečje Tagliamento / Foto: Jelena Justin

Pogled na prehojeni vršni greben, pomol, ki pelje do vrha 
Monte Amarianute / Foto: Jelena Justin

Vrh Amarianute, zadaj pa mogočna Amariana / Foto: Jelena Justin
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Maja Bertoncelj

Medvode – Priložnost za 
nov podvig telesa, suvere-
no plezanje, premišljeno za-
pletanje, sproščeno pada-
nje in presenečanje same-
ga sebe. Zmes gibalnih vaj 
za moč, raztegljivost, gibal-
no spretnost in vzdržljivost 
ter učenja likov na svili. To 
je ples na svili, katerega vad-
ba poteka tudi v Medvodah, 
v prostorih Partizana Med-
vode. Skupino osmih otrok 
vodi Urša Štrukelj ob pomo-
či hčerke Ronje.

Zračna svila je sicer cir-
kuška disciplina, ki je priš-
la iz Francije. Zametki sega-
jo v leto 1959, ko je bil eden 
od učencev na francoski šoli 
pozvan, da ustvari nekaj ino-
vativnega na področju akro-
batike. Uradno je bila kot 
disciplina prepoznana šele 
1995 leta s predstavo Qu-
idam v Cirque du Soleil, ki 
sta jo odplesali Isabelle Va-
udelle in Isabelle Chasse. V 
Sloveniji je bila zračna svila 
prvič predstavljena na delav-

nici leta 2003, ki jo je vodil 
francoski  aerialist  Volodia. 
Od takrat dalje je ples na svili 
postal tudi del življenja Urše 
Štrukelj. Svoje znanje preda-
ja na delavnicah v Ljubljani, 
kjer ima skupine za odrasle 
in otroke, ter v Medvodah, 
kjer vadijo otroci. »Vadba 

na svili prepleta vrsto gibal-
nih tehnik, od plezanja, ple-
sa, joge do kontakta, impro-
vizacije in ponuja stik s tele-
som na svojstven način. Po-
membno je, da se telo poču-
ti sproščeno, močno, prožno 
in vztrajno. Vadba pelje v ce-

lostnost gibanja skozi obču-
tenje telesnih razpoloženj 
ter v iskanje prostora med 
pogumom in previdnostjo,« 
ples na svili na kratko opiše 
Štrukljeva. 

V Medvodah se srečuje-
jo ob ponedeljkih, vadba po-
teka eno uro. »Začnemo z 

vodenim ogrevanjem, ki te-
melji na vajah za moč, na po-
stavitvi telesa, spontanem gi-
banju, raztegljivosti, dodamo 
tudi jogo ... Do telesa pristo-
pimo na celosten način. Sledi 
vadba na svili. Vadimo znane 
slike in izboljšujemo njiho-
vo tehniko. Naučimo se česa 
novega. Kreativnost ne poz-
na meja. Pomembna je tudi 
sama komunikacija, sociali-
zacija, da se otroci ne obre-
menjujejo s tem, koliko zmo-
rejo drugi, temveč se posveti-
jo sebi – se iščejo med pogu-
mom in previdnostjo. Ne gre 
samo za fizično vadbo, tem-
več tudi za mentalno, za spo-
padanje z lastnimi omejitva-
mi. Za konec so še raztezne 
vaje telesa,« pove Štrukljeva. 
Kot pravi, je otrokom vadba 
zelo zabavna in hitro napre-
dujejo: »Učim jih spoznava-
ti zmožnosti telesa. Omejitev 

tukaj ni. Ko spoznaš, kaj vse 
zmoreš, lahko zmoreš vedno 
več. Otrokom je to zabava, is-
točasno pa potrebujejo veli-
ko moči, se razvijajo, še po-
sebej se to pozna pri motorič-
nih sposobnostih.« Pri vadbi 
ji pomaga hči Ronja, učenka 
sedmega razreda na waldor-
fski šoli. Od malega se uri v 
plezanju na svili, v zadnjih 
treh letih pa posebej inten-
zivno z rednimi delavnicami 
na šoli, ki jih tudi pomaga vo-
diti. Za sabo ima že veliko jav-
nih nastopov, med njimi lani 
v oddaji Slovenija ima talent, 
kjer je navdušila in žirija ji je 
podelila zlati gumb. 

Kot še pravi Štrukljeva, se 
na svili dobro znajdejo tako 
otroci kot odrasli: »Staro-
stnih omejitev pravzaprav 
ni. Primerno je za vsakogar, 
ki ga zanima nov način giba-
nja.«

Zanimiva vadba na svili
Ples na svili je cirkuška gibalna veščina, zmes plesa in plezanja, ki učinkovito spodbuja motorični razvoj 
otroka. Vadba pod vodstvom Urše Štrukelj in ob pomoči njene hčerke Ronje poteka tudi v Medvodah. 

Vadba na svili prepleta vrsto gibalnih tehnik. 

Ples na svili je priložnost za nov podvig telesa, 
suvereno plezanje, premišljeno zapletanje, sproščeno 
padanje in presenečanje samega sebe. Zmes gibalnih 
vaj za moč, raztegljivost, gibalno spretnost in 
vzdržljivost ter učenja likov na svili.

Maja Bertoncelj

Ljubno – Tekmovalci v ci-
klokrosu so se že drugi ko-
nec tedna zapored za najviš-
ja mesta borili na Gorenj-
skem. Po Šenčurju je bil v 
nedeljo na vrsti ciklokros v 
Ljubnem, skupno pa je bil to 
tretji ciklokros v sezoni.

Pripravili so ga organiza-
torji iz Kolesarskega kluba 
Gorje in Športnega društva 
Ljubno. Božični ciklokros 
Ljubno je potekal sploh 
prvič, in sicer v športnem 
parku Ljubno, v nekdanjem 
peskokopu. Razgibana 

krožna proga z dolžino kro-
ga 1620 metrov je bila spe-
ljana po makadamskih po-
teh, deloma travniku in delo-
ma peščeni podlagi. Na tra-

si so bile postavljene ume-
tne in naravne ovire, doda-
tna popestritev sta bila sneg 
in blato. 

Prvo ime tekmovanja je bil 
cestni kolesar Luka Mezgec, 
član ekipe Mitchelton Scott, 

ki se uspešno vrača po po-
škodbi. Najhitrejši je bil že v 
Šenčurju in tudi tokrat. Zanj 
je bil to v prvi vrsti dober tre-
ning. Drugi je bil Mihael 

Štajner (Calcit Bike Team), 
tretji pa Nik Čemažar iz KK 
Kranj. V drugih kategorijah 
so zmagali: Erazem Valjavec 
(dečki A, KK Kranj), Gašper 
Štajnar (dečki B, Calcit Bike 
Team), Oto Prevc (dečki C, 

KK Kranj), Vesna Potočnik 
(deklice, KK Kranj), Jure Rus 
(mlajši mladinci, MBK Črni 
Vrh), Fabijan Kralj (starejši 
mladinci, KK Pantal), Hana 
Kranjec Žagar (mladinke, 
Calcit Bike Team), Matej 
Kravos, (amaterji in masters 
do 34 let, Tuš team), An-
ton Meglič (masters od 35–
44 let, TK Gorenjska), Mitja 
Mori (masters od 45–54 let, 
Ganesha Team) in Andrej 
Žavbi (masters 55 let in sta-
rejši, Tuš team).

Naslednja tekma bo 11. ja-
nuarja, ko bo v Ajdovščini 
državno prvenstvo.

Mezgecu ciklokros v Ljubnem
Profesionalni cestni kolesar Luka Mezgec je zmagovalec tudi tretjega ciklokrosa za letošnji pokal 
Slovenije. V Ljubnem je tekma potekala prvič.

Ciklokros v Ljubnem je potekal prvič, najhitrejši pa je bil 
Luka Mezgec (v ospredju). / Foto: Primož Pičulin

Andraž Sodja

Rateče – V Nordijskem cen-
tru Planica so v soboto prip-
ravili drugo uradno odprtje 
sezone na snegu – t. i. ski 
opening, kot ga poznamo z 
alpskih smučišč.

Narava je razveselila vse 
ljubitelje teka na smučeh 
z novozapadlim snegom 
in prekrasnim sončnim 
dnem, tako se je več kot ti-
soč petsto obiskovalcev v 
dolini pod Poncami nauži-
lo prave zimske idile. Po be-
sedah Maje Kimovec iz No-
rdijskega centra Planica so 

tekači lahko testirali opre-
mo priznanih proizvajal-
cev športne opreme, mlaj-
ši pa so se lahko preizkusi-
li na otroškem snežnem po-
ligonu: »Tisti, ki so se odlo-
čili prvič preizkusiti tekaške 
smuči, so si opremo lahko 
tudi izposodili.«

V Planici so pred soboto 
uredili več kot dva kilometra 
tekaških prog za klasično in 
drsalno tehniko. Urejenost 
tekaških prog v Nordijskem 
centru Planica lahko sprem-
ljate na njihovi spletni stra-
ni, kjer redno osvežujejo po-
datke o razmerah. 

V Planici odprli 
tekaško sezono
Uradnega odprtja nove tekaške sezone se je 
udeležilo več kot tisoč petsto ljubiteljev teka na 
smučeh.

Utrinek s sobotnega uradnega odprtja nove tekaške sezone 
v Planici / Foto: Polona Plasin

Preddvor – Športno društvo Divji zajci bo 26. decembra znova 
pripravilo Tek božičkov v Preddvoru. Gre predvsem za druža-
ben dogodek za udeležence vseh starosti, popestren s tekom 
okoli jezera Črnava, ki bo tudi tokrat obogaten z dodatnimi 
nalogami za udeležence. Start bo ob 14.30 pri piceriji Urša. 
Število udeležencev je omejeno, zato so obvezne predprijave 
prek spletnega obrazca na spletni strani www.divji-zajci.si ali 
po telefonu št. 040 899 439. Startnina je 10 evrov, za otroke do 
15. leta starosti je udeležba brezplačna. Tek božičkov je še zlasti 
zaradi nalog, ki jih morajo ti opraviti, zanimiv tudi za gledalce. 

Božički bodo tekli tudi na Gorenjskem

Tekmovalce v ciklokrosu naslednja tekma čaka  
11. januarja, ko bo v Ajdovščini državno prvenstvo v tej 
kolesarski disciplini.
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Kranj – Slovenski odvetniki 
bodo v četrtek, ko praznuje 
njihova zbornica, že devetič 
izvedli dan odvetniške prav-
ne pomoči pro bono, katere-
ga častni pokrovitelj je pred-
sednik republike Borut Pa-
hor. Brezplačno pravno po-
moč bo pojutrišnjem nudilo 
tudi sedemnajst gorenjskih 
odvetnikov.  

V zbornici pojasnjujejo, 
da bodo v odvetniških pi-
sarnah brezplačno pravno 
pomoč izvajali predvsem 
ustno, bodisi v pisarni bodi-
si po telefonu. Zaradi orga-
niziranosti odvetniških pi-
sarn predlagajo, da kontak-
tirate izbranega odvetnika 
oziroma odvetnico in se na-
javite, pri čemer se sklicujte 

se na dan odvetniške prav-
ne pomoči pro bono. Do-
brodošlo je tudi, da vnap-
rej dostavite morebitno do-
kumentacijo in svoj opis 

problema. Seznam sodelu-
jočih odvetnikov in njiho-
vi kontaktni podatki so si-
cer že objavljeni na spletni 
strani Odvetniške zbornice 

Slovenije pod zavihkom 
Dan odvetniške pravne po-
moči pro bono.

Slovenski odvetniki želijo 
pomagati predvsem tistim, 
ki so pomoči najbolj potreb-
ni in ki si zaradi pomanjka-
nja denarja ne upajo presto-
piti praga njihovih pisarn. 
Zainteresiranim državlja-
nom bodo posredovali pred-
vsem splošne informacije o 
problemu oziroma sporu in 
jim predstavili pravne mož-
nosti, ki so jim na voljo. Ob 
tem opozarjajo, da lahko od-
vetniki tistim, ki že imajo 
pooblaščence, vendar želijo 
brezplačno preverjati njiho-
vo delo, ali pa se izkaže, da 
zgolj preverjajo odgovore na 
svoja vprašanja pri več odve-
tnikih, pravno pomoč v okvi-
ru te akcije tudi odklonijo.

Odvetniki bodo svetovali brezplačno
V četrtek bo že devetič potekal dan odvetniške pravne pomoči pro bono. Brezplačno pomoč bo nudilo 
tudi sedemnajst odvetnikov na Gorenjskem.

Odvetniki bodo v četrtek pravno pomoč nudili predvsem 
državljanom, ki si zaradi pomanjkanja denarja ne upajo 
prestopiti praga odvetniških pisarn. / Foto: Gorazd Kavčič

Simon Šubic

Kranj – »Obžalujem, kar 
se je zgodilo. Vsem vlaga-
teljem, oškodovancem, se 
opravičujem za nastalo ško-
do. Imam slabo vest, da se 
je to zgodilo pri meni, a 
tudi sam sem izgubil vse, 
kar sem imel. Edina že-
lja mi je že od vsega začet-
ka, ko je do teh problemov 
prišlo, da začnem z delom 
in vlagateljem in sebi zač-
nem vračati glavnice,« je v 
petek na kranjskem okrož-
nem sodišču po priznanju 
krivde dejal 55-letni Miran 
Oblak. Tožilstvo ga je sprva 
obtoževalo storitve okoli 35 
kaznivih dejanj goljufije in 
poslovne goljufije v poveza-
vi z valutnim trgovanjem 
oziroma s sistemom forex v 
letih od 2004 do 2008. Za-
radi zastaranja se je spisek 
tožilstva skrčil na vsega se-
dem največjih goljufij, s ka-
terimi je po navedbah okro-
žne državne tožilke Polone 
Košnjek oškodovancem 
povzročil za dober milijon 
evrov škode. V skladu z do-
govorom o priznanju krivde 
je tožilka na predobravnav-
nem naroku sodišču pre-
dlagala kazen treh let zapo-
ra in nadomestitev pripora s 
hišnim priporom, kar je so-
dnica Polona Kukovec tudi 
potrdila. Trem oškodovan-
cem, ki so to storili, je sodiš-
če tudi priznalo premoženj-
skepravne zahtevke v skup-
ni vrednosti 293 tisoč evrov. 

»Nekateri posamezniki so 
govorili, da sem se okoris-
til z njihovim denarjem. To 
ne drži, niti z evrom ne. Pre-
den sem spoznal prvega vla-
gatelja, sem imel sam denar-
ja 150 tisoč evrov in več,« je 
pojasnil obtoženi, ki je sicer 
sodni postopek, predvsem 
trenutek priznanja krivde, 
doživljal precej čustveno, 
med podajanjem zagovora 
pa si je zato moral vzeti tudi 
nekaj odmora. »Razpadla 
mi je družina, izgubil sem 
vse premoženje in zaupanje 
ljudi. Svojih otrok nisem vi-
del deset let, v tem času sta 
odrasla, dobil sem vnuka. 
Rad bi se spet povezal z dru-
žino, v miru živel naprej in 
po svojih najboljših močeh 

oškodovancem vračal izgub-
ljen denar,« je dodal. 

V Bosno je leta 2009 zbe-
žal zaradi izsiljevanja in pre-
jetih groženj, je pojasnil. 
»Bilo je finančno izsiljeva-
nje, kar so vlagatelji tudi 
sami opazili. Ljudje so hodi-
li k meni, da bi zanje pral de-
nar, ponujali so tudi po 500 
tisoč evrov. Bile so celo grož-
nje, da bo šla moja in očetova 
hiša v zrak z vsemi vred. To 
je bil tudi razlog, da sem šel 
iz Slovenije. S seboj sem vzel 
štiri tisoč evrov, ki mi jih je 
dala teta. Ko sem pred dobri-
mi štirimi meseci spet pokli-
cal sina, mi je povedal, da me 
policija išče preko Interpola. 
Še isti dan sem sporočil na 
Interpol v Ljubljani, da se 

takoj vračam. Sedaj sem tu, 
da rešimo vse probleme,« je 
dejal. 

Tožilka Košnjekova je v 
zaključni besedi dejala, da 
je pri predlogu triletne za-
porne kazni upoštevala ob-
toženčevo obžalovanje in 
priznanje krivde, kar je zelo 
pospešilo in pocenilo ka-
zenski postopek. Ne more 
pa spregledati, da je Oblak 
s svojimi dejanji, ki so zara-
di njegovega skrivanja v tuji-
ni že precej oddaljena, oško-
dovancem povzročil za več 
kot milijon evrov škode. Na-
povedala je še, da v skladu 
s sklenjenim sporazumom 
z obtoženim ne bo naspro-
tovala alternativnemu izva-
janju kazenske sankcije s t. 
i. vikend zaporom, če bodo 
za to izpolnjeni vsi zakonski 
pogoji.

Obtoženčev zagovornik 
Mitja Sever je poleg prizna-
nja in obžalovanja opozo-
ril na dejstvo, da je obtože-
ni tudi sam izgubil vse pre-
moženje. »Kot vodilni ar-
gument pri kaznovalnem 
predlogu tožilka izpostavlja 
višino nastale škode, pri tem 
pa je treba opozoriti, da bi 
obtoženi Miran Oblak lahko 
še naprej bival v tujini, a se je 
sam odločil, da se vrne v Slo-
venijo iz razloga, da se ta za-
deva konča in da lahko čim 
prej začne vračati nastalo 
škodo,« je dejal. Glede bega 
v tujino je odvetnik opozoril, 
da je bil obtoženi v to primo-
ran zaradi prejetih groženj. 

Tudi sam izgubil ves denar
Miran Oblak, ki se je deset let skrival v Bosni, je na sodišču priznal sedem goljufij pri valutnem 
trgovanju, zaradi katerih so vlagatelji izgubili milijon evrov, brez denarja pa je ostal tudi sam. 

Miran Oblak se je sporazumel s tožilstvom in priznal 
krivdo za sedem goljufij, s katerimi je vlagatelje v valutno 
trgovanje oškodoval za milijon evrov. / Foto: Simon Šubic

Simon Šubic

Velika planina – Kamniški 
gorski reševalci so v noči na 
soboto reševali petčlansko 
družino, ki se je v zimskih 
razmerah izgubila na Veli-
ki planini. Težave so zara-
di slabega vremena, novo-
zapadlega snega in snež-
nih zametov imeli tudi 

sami gorski reševalci, ki so 
se le stežka prebijali do iz-
gubljenih. Našli so jih v dr-
varnici zaprtega Zelenega 
roba. Premražena družina 
s tremi otroki se je ogrela 
in okrepčala v koči GRS Ka-
mnik, nato pa so jih reševal-
ci pospremili do svojega vo-
zila, s katerim so jih odpe-
ljali v dolino. 

Izgubljeni na Veliki planini

Kranj – Kranjski policisti so v nedeljo ponoči obravnavali mo-
škega, ki je imel pri sebi orožje. V postopku so ugotovili, da 
gre najverjetneje za plinsko pištolo. Proti občanu zdaj vodijo 
postopek.

Zasegli pištolo

Simon Šubic

Škofja Loka – Na območju 
Škofje Loke so policisti v pe-
tek zvečer poostreno nadzi-
rali treznost voznikov. Na al-
kotest so »povabili« 301 voz-
nika, le pri dveh pa se je izka-
zalo, da sta vozila v vinjenem 
stanju (0,48 in 0,37 mg/l al-
kohola). Ugotovili so še tri-
najst drugih prekrškov, naj-
več zaradi neupoštevanja 
prometne signalizacije in 
nepravilnega prehitevanja. 
Poostrene nadzore bodo go-
renjski policisti pogosto iz-
vajali do konca leta. 

Škofjeloški policisti so si-
cer v povezavi z alkoholom 

v nedeljo popoldan obravna-
vali voznika, ki je pred tem 
povzročil prometno nesre-
čo. Kot so pojasnili, je prevo-
zil ovinek po nasprotni polo-
vici ceste in pri tem oplazil 
avtomobil, ki je pripeljal na-
sproti. Povzročitelj se po ne-
sreči ni ustavil, zato je drugi 
udeleženec nesreče zapeljal 
za njim in poklical policiste. 
Ti so povzročitelja ustavili in 
ugotovili, da je imel v izdiha-
nem zraku 0,54 mg/l alko-
hola. Čeprav voznik krivde 
ni priznal, ga policisti obrav-
navajo zaradi povzročitve 
prometne nesreče, pobega s 
kraja in vožnje pod vplivom 
alkohola. 

Napihala dva voznika, 
tretji je povzročil nesrečo

Simon Šubic

Kranj – Gorenjski policisti 
so v v petek in soboto, ko so 
se zaradi sneženja, pone-
kod pa tudi ledenega dež-
ja, razmere na cestah pos-
labšale, obravnavali kar 22 
prometnih nesreč. V petek, 
ko so bile vozne razmere 
še posebej slabe, se je zgo-
dilo petnajst nesreč, pet pa 

dan kasneje. Vse so se k sre-
či končale le z gmotno ško-
do, saj je največkrat prišlo 
le do rahlih trkov ali zdrsov 
s cestišča. 

Pot ustavljanja v zimskih 
razmerah je bistveno daljša 
kot na suhi cesti, opozarjajo 
policisti in poudarjajo, da je 
ob poslabšanju voznih raz-
mer temu treba prilagoditi 
način in hitrost vožnje. 

V petek množica nesreč

Kamnik – Kamniški policisti so pred dnevi posredovali v Šmar-
ci, kjer je pijan občan pred gostinskim lokalom razkazoval 
svoj spolni organ, kar je povzročilo vznemirjenje in zgražanje 
ljudi. Kršitelju so izdali plačilni nalog po zakonu o javnem 
redu in miru.

Razkazoval ga je drugim gostom

Tržič – Uprava RS za zaščito in reševanje je v minulih dneh 
poročala še o dveh intervencijah zaradi plina. V petek okoli 
11.30 je na ulici Zelenica v Bistrici pri Tržiču delovni stroj pri 
izkopu pretrgal plinsko cev. Posredovali so gasilci iz Gasilsko 
reševalne službe Kranj in Prostovoljnega gasilskega društva 
Bistrica pri Tržiču. Delavci plinovoda so cev popravili in nato 
preverili njeno tesnost, piše v poročilu republiške uprave za 
zaščito in reševanje. V Zgornjih Bitnjah pa so nekaj ur kasneje 
plin zavohali v trgovini. Tokrat je bilo krivo puščanje plinske 
jeklenke za gospodinjstvo. Gasilci so problem rešili s tem, da 
so do konca zaprli ventil na njej. 

Še dve intervenciji zaradi plina
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Festival
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v snegu

Rade Šerbedžija, Diskoloka, Rudi Bučar, 
Samuel Lucas, Pero Lovšin, Miklavž, 

dedek Mraz, koncerti, delavnice, kino, 
Božični LUFt, silvestrovanje …
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O
BČ

IN
A

 Š
KO

FJ
A

 L
O

KA
, M

ES
TN

I T
RG

 1
5,

 Š
KO

FJ
A

 L
O

KA
Pr

os
po

t d
.o

.o
., 

La
ng

us
ov

a 
22

, R
ad

ov
lji

ca

NUNE V 
XXL AKCIJI!
FESTIVALNA DVORANA 
BLED
23. 12. 
ob 19.30

KOMIČNI MUZIKAL

GOJMIR LEŠNJAK – GOJC, 
SIMONA VODOPIVEC FRANKO, 
ALENKA GODEC, MARJAN BUNIČ, 
LEA BARTHA PESEK, MIRAN JUVAN

POSEBEJ 
VELIKA 

BOŽIČNA 
IZVEDBA

Vstopnice: 
Eventim, Petrol

NOVA USPEŠNICA USTVARJALCEV 
MAMMA MIE!
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V nedeljo zvečer se je z velikim spektaklom končala peta 
sezona šova Znan obraz ima svoj glas. Slovenijo je s svojimi 
preobrazbami najbolj navdušila Eva Boto, ki je zmagala s 
pesmijo Christine Aguilere Beautiful. »Ob zmagi in istočas-
no koncu sezone imam mešane občutke. Sem žalostna, ker 
je konec šova, hkrati sem noro vesela zmage in ponosna, saj 
smo si zmago zaslužili vsi,« je povedala Eva, ki jo je voditelj 
Denis Avdič ob koncu šova brez posebnega zavlačevanja in 
skrivnostnosti, brez fanfar le z besedami »In zmagovalec 
je ...« presenetil, tako da je potrebovala nekaj sekund, da 
je dojela, da je dejansko zmagala. Ko pa ga je zanimalo, ali 
ima že kakšne načrte za naprej, mu je čustveno in smeje 
odgovorila, da najprej se bo naspala.

Eva Boto, imitatorka te jeseni
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Alenka Brun

Nadaljevanka ima 
šest delov, v sklo-
pu projekta Radi-
otelevizije Slove-
nija Jezero pa sta 

nastali še zvočna knjiga ter 
miniserija podkastov o ozad-
ju nastajanja kriminalke.

Roman Jezero je postavljen 
v idilično pokrajino Triglav-
skega narodnega parka, tako 
da so nadaljevanko snemali 
v Bohinju in njegovi okolici 
ter v Ljubljani. Glavno vlogo 
inšpektorja Birse igra Sebas-
tian Cavazza, njegovo sode-
lavko Tino Nika Rozman. 
Preostalo zasedbo sestavlja-
jo znani slovenski igralke in 
igralci: Jana Zupančič, Matej 
Puc, Gregor Čušin, Nata-
ša Barbara Gračner, Mat-
jaž Tribušon, Vlado Novak, 
Ivo Ban, Alojz Svete, Branko 
Šturbej, Igor Samobor, Bra-
ne Završan in drugi.

Zgodba sledi Tarasu Birsi, 
višjemu inšpektorju za krvne 
in seksualne delikte, ki se na 
poti z novoletne zabave neho-
te zaplete v preiskavo umora. 

Težavnega in neobičajno kru-
tega primera umora mlade 
ženske se morata Taras in nje-
gova uigrana ekipa na zahtevo 
nadrejenih lotiti z novo sode-
lavko. Ob pritiskih javnosti 
se Taras spopada še z oseb-
nimi težavami: potem ko gre 
hči edinka študirat v tujino, 
se razkrijejo razpoke v njego-
vem zakonu. Bo novi primer 
v poklicnem odprl tudi novo 
poglavje v Tarasovem oseb-
nem življenju?

Igrani program Televizije 
Slovenija se z nadaljevanko 
Jezero pridružuje evropske-
mu in svetovnemu trendu, ki 
narekuje produkcijo kakovo-
stnih dramskih serij. Nadal-
jevanka je svetovno predpre-
miero doživela avgusta na 
Sarajevskem filmskem fes-
tivalu, slovensko predpre-
miero pa je imela s prvima 
dvema epizodama na jubi-
lejnem, tridesetem Ljub-
ljanskem mednarodnem 

filmskem festivalu LIFFe.  
Kot pa smo že omenili, je v 
sodelovanju Radia Slovenija 
in založbe ZKP RTV Slove-
nija nastala tudi trinajstur-
na zvočna knjiga, ki jo bere 
Sebastian Cavazza, Val 202 
pa je v okviru serije Zgodbe, 
v katerih avtorji poglobljeno 
in angažirano pripovedujejo 
zgodbe nekega časa, življen-
ja in družbe, pripravil mini-
serijo podkastov o ozadju 
nastajanja kriminalke. 

PRIHAJA JEZERO
Tadej Golob je avtor uspešnega kriminalnega romana Jezero. Istoimenska televizijska nadaljevanka 
prihaja na male zaslone konec tedna. Prvi del bo na sporedu 22. decembra 2019 ob 20. uri na prvem 
programu Televizije Slovenija.

Glavno vlogo višjega inšpektorja Tarasa Birse v Jezeru igra Sebastian Cavazza. 
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RUBRIKO MULARIJA ureja Mateja Rant.  
Pišite ji na mateja.rant@g-glas.si.

Igor Kavčič

O
bservatorij 
Griffith s teh-
nološkim pla-
netarijem, 
javnimi tele-

skopi in lepimi razgledi na 
širše področje Los Angelesa 
stoji v gričevju nad mestom, 
severovzhodno od aleje sla-
vnih. Na zemljišču, ki ga je 
v ta namen podaril Griffith 

J. Griffith, ki se je ukvarjal z 
novinarstvom, obogatel pa z 
rudarstvom in nepremični-
nami, so ga prav tako z nje-
govim denarjem zgradili in 
odprli leta 1935. Griffith, bil je 
tudi velik filantrop, je v oporo-
ki zapisal, da mora biti vstop 
za javnost prost – in observa-
torij je še danes ena najbolj 
obiskanih losangeleških zna-
menitosti, predvsem pa pravi 
raj za navdušence nad fiziko 
in astronomijo ter priložnost 

za vse, ki si želijo vsaj malo 
pokukati v vesolje.

Tja smo nameravali iti z 
javnim prevozom, zato smo 
se postavili na eno avtobus-
nih postajališč, da bi počakal 
avtobus na naši liniji. Ker je v 
igri več prevoznikov, na posta-
jah pa slabo označeno, kje kdo 
vozi, smo čakali in čakali ... Ter 
potem vprašali šoferja prvega 
avtobusa, ki je pripeljal, ali 
smo na pravi postaji. »Mis-
lim, da je postaja prava,« nas je 
potolažil prijazen temnopolti 

voznik in odpeljal naprej. Čez 
nekaj minut je pritekel nazaj 
po ulici in nam povedal, da je 
naša postaja naslednja, nekaj 
sto metrov naprej, se obrnil 
in stekel nazaj. Odšli smo za 
njim in opazili, da je na tis-
ti postaji pustil svoj avtobus, 
poln potnikov – samo zato, da 
nam je pomagal pri iskanju. 
Tudi to je ena podob ameriš-
ke odprtosti. 

Poslopje observatorija, 
zgrajeno v slogu art deco, v 
sebi skriva kup zanimivos-
ti, od razstave o raziskovan-
ju vesolja, prestavitev posa-
meznih planetov do ogrom-
nega teleskopa in Teslovega 
transformatorja, ki ga vsa-
ke toliko časa vklopijo, da se 

iskri pred vašimi očmi. Sam 
sem preizkusil svojo težo na 
vseh planetih, seveda v fun-
tih, ki sem jih na mobilniku 
pretvoril v kilograme. Ugo-
tovil sem, da bi na Jupitru 
tehtal 218 kilogramov, na 
Plutonu pa slabih sedem. 

Z razgledne ploščati se vidi 
skoraj ves Los Angeles, neko-
liko bližji je tudi znameniti 
napis Hollywood. Observato-
rij je s svojo arhitekturo tudi 
čudovita filmska lokacija, zato 
so tu posneli kadre za števil-
ne filme, med drugim Upor-
nik brez razloga z Jamesom 
Deanom (1955), Terminator 
(1984), Nazaj v prihodnost 
(1985) in ne nazadnje tudi La 
La Land (2016).

Spustimo se še na povsem 
drug konec mesta do obale, 
do znamenite plaže in spre-
hajališča Venice Beach. Ta 
del mesta je od nekdaj veljal 
za zbirališče mladih, umetni-
kov, brezdomcev, ljudi, ki za 
vratom nosijo kače, se šemi-
jo v klovne in tako ali druga-
če opozarjajo nase. Tako kot 
skupina krepkih dam v kopal-
kah, ki je paradirala po osred-
njem križišču in se ne glede 
na promet dala fotografirati 
prav sredi njega. Če en čudo-
vitih obrazov Amerike. Zakaj 
Venice Beach? Zato, ker v 
ozadju sprehajališča in plaž 
stojijo hišice ob vodnih kana-
lih, ki spominjajo na novodo-
bne Benetke. (Se nadaljuje)

Amerika od Jimija do Jima (6)

OD BENETK DO VESOLJA

Nalezljiva ameriška sproščenost – krepka dekleta pozirajo 
sredi križišča. / Foto: Igor Kavčič

Observatorij Griffith z Los Angelesom ali »srečanje« z Emmo Stone v filmu La La Land.

Na Jupitru bi tehtal 218 
kilogramov. 

POTOVANJA        VINO        HRANA        DOGODIVŠČINE        MOŠKI        ŽENSKE         POTOVANJA        VINO        HRANA       ŽENSKE  

Mateja Rant

N
a Spodnjem 
trgu v Škofji 
Loki je mogoče 
vstopiti v idilič-
no zimsko vasi-

co, v kateri se nasmejani otro-
ci vrtijo na vrtiljaku, smučar-
ji se spuščajo po smučišču, 
zaledenelo jezerce je polno 
drsalcev, iz tovarne piškotov 
ves čas prihajajo sladki pake-
ti, v Božičkovi delavnici pa pri-
pravljajo in zavijajo darila. Ta 
čarobni svet je v nekdaj zapu-
ščenem prostoru v letošnjem 

decembru pričarala Vesna 
Levič, ki se kar topi ob velikih 
žarečih očeh, ki jih dobijo tako 
otroci kot odrasli, ko zagleda-
jo njeno čudovito stvaritev.

Čarobna zimska vasica je 
nastajala postopoma pri Ves-
ni Levič doma. »Začelo se je 
pred desetimi leti z eno hiš-
ko, ki sem jo kupila na nekem 
prazničnem sejmu. Ugotovi-
la sem, da so otroci navdu-
šeni, zato sem začela počasi 
zbirati figurice in tako je ras-
lo in raslo,« se posmeje Ves-
na Levič. Potovala je po vsem 
svetu in od povsod kaj prines-
la, saj je vedno našla kaj v tem 

stilu, da je lahko dopolnjeva-
la svojo zbirko. Sprva je svo-
jo zimsko vasico postavljala 
na skrinji, nato se je razširi-
la še na klop, pa pod televizor 
in na kamin. »Potem pa mi je 
hči rekla, da sploh nimajo več 
kje sedeti, in prišla na idejo, 
da bi to predstavila tudi širši 
javnosti.« Tako je začela iska-
ti primeren prostor in ga naš-
la na Spodnjem trgu, potem 
pa se je lotila dela in tri tedne 
po cele dneve in noči postav-
ljala pravljično zimsko vasi-
co, s katero zdaj razveseljuje 
obiskovalce od blizu in daleč. 

Ogledi so mogoči vsak dan od 
14. do 21. ure, namesto vsto-
pnine pa zbira prostovoljne 
prispevke za Društvo prijate-
ljev mladine Škofja Loka. 

Vesna Levič upa, da bo 
zimska vasica postala del tra-
dicionalne praznične ponud-
be v Škofji Loki in da bi jo lah-
ko postavila tudi v kakšnem 
večjem prostoru. »Že zdaj bi 
bila lahko petkrat večja, če bi 
imela prostor,« je poudarila 
in dodala, da je s svojo pos-
tavitvijo želela prikazati, da je 
mesto lahko polno življenja, 
če so le ljudje za to.

ČAROBNA ZIMSKA VAS
Sredi Škofje Loke je v decembru zrasla miniaturna zimska vasica, ki obiskovalcem pričara pravljično 
zimsko vzdušje in jih popelje v praznična doživetja.

Vesna Levič je v Škofji Loki pričarala praznično zimsko 
vasico. / Foto: Tina Dokl

Zbirateljske kose je prinesla z vsega sveta. / Foto: Tina Dokl

Lahko »vstopite« na čarobni vlak in se pustite odpeljati v 
svet domišljije ... / Foto: Tina Dokl

Skrivam svoj obraz
pred množico ljudi.
Češ zakaj se ne smejim.

Hodim mimo
brez cilja,
zato da pač nekam grem.

Živim sproti vsak dan,
ker pač kaj drugega
ne znam.

Kaj, če me sploh ni
in sem le fikcija
nekoga, ki ga ne poznam  ...

Ni me

PESMI MLADIH

Mateja

Smo ali nismo ... Začarani krog obstoja. Sanjamo ali pa 
resnično doživljamo ... Vsak dan posebej je poseben in 
nov. Živimo ga. Meta

Pes mi po šlji te na elek tron ski na slov 
pes mi.mla dih@gma il.com ali na na slov:  
Go renj ski glas, Nazorjeva ulica 1, 4000 Kranj.
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Peter Colnar

T a  č u d o v i T i  n o r i  s v e TPriseljevanje v ZDA
Priseljevanje v ZDA je bilo 

nekdaj zelo zaželeno in so ga 
zato tudi na različne načine 
vzpodbujali. Sedemnajste-
ga decembra leta 1900 je na 
Ellis Islandu, otočku pred 
New Yorkom, začel obrato-
vati posebni center za spre-
jemanje priseljencev v ZDA. 
Na njem so nudili različno 
pomoč priseljencem, ven-
dar pa je otok že leta 1931 
postal »zadrževalni center«, 
ki je deloval do leta 1954.

Otok je dobil ime po Elli-
su, ki je bil njegov lastnik, 
preden ga je prevzela drža-
va. Pred tem je imel še nekaj 
imen, kot na primer Otok 
ostrig, Galebji otok in Otok 
vislic. ZDA so ga odkupi-
le leta 1808 za deset tisoč 
dolarjev in ga že leta 1892 
spremenile v center za pri-
seljence. 

Čez dve leti je veliki požar 
uničil lesene zgradbe in vse 
dokumente o ljudeh, ki so 
prišli v ZDA skozi newyor-
ško pristanišče. Po požaru 
so zgradili novo poslopje z 
železno konstrukcijo.

Na Ellis Island so pošil-
jali revne priseljence, ki so 
morali opraviti poseben pre-
gled. Priseljenci so ga ime-
novali otok solza. Morali so 
iti skozi posebno karanteno 
in opraviti carinski in zdrav-
niški pregled. 

Priseljenci so se najbolj 
bali prav zdravnikov, speci-
alistov za posamezne bole-
zni. V dvomljivih primerih 
je o usodi priseljencev odlo-
čala zdravniška komisija, v 
kateri so bili tudi zdravstve-
ni inšpektorji. Strah pred 
zdravniškim pregledom je 
bil upravičen, saj so z njim 

oblasti poskušale prepreči-
ti prihod nezaželenim.

Kdor je uspešno prestal 
zdravniški pregled, je pri-
šel pred priseljenskega 
uradnika, šele nato je lah-
ko vstopil v priseljensko 
dvorano, kjer so bile razne 
servisne službe, na primer 
za menjavo denarja, nakup 
vozovnic in podobno. Od tu 
so jih šele odpeljali na ame-
riška tla.

Potniki prvega in druge-
ga razreda velikih parnikov 
so imeli razne ugodnosti. 
Pregledali so jih že na ladji 
in jim takoj dovolili odhod 
na kopno. Ko se je leta 1924 
število priseljencev zmanj-
šalo, so začeli vse pregle-
dovati že na ladjah. Na Ellis 
Island so odpeljali samo še 
tiste, ki so morali opraviti 
posebne preglede.

Iskrice in izreki

   V hindujskem templju ne sprašuj, zakaj častijo 
kravo. (Alex Garland: Obala)

   Tri stvari so, ki jih začneš, pa ne veš, kako se bodo 
končale: revolucija, kariera in flirt. (Slavko Krušnik)

   Ljubezni, ki umira, ni vredno metati rešilnega 
pasu. (Roger Vadim)

   Če si moramo prizadevati, da bi ostali zvesti ljublje-
ni osebi, je to prav tako malo vredno, kakor če bi ji 
bili nezvesti. (La Rochefoucauld)

   Čas ne more izbrisati spomina.

Smeh ni greh

   Mladi ženski ponudi prodajalec klobuk z besedami: 
»Gospa, s tem klobukom ste videti deset let mlajši 
...« »Potem ga pa ne bom vzela, ker ne mislim še 
enkrat hoditi v šolo.« 

   »Joj, kje si pa tako umazal svojo novo obleko!?« »Ko 
sem se vračal iz gostilnem, mi je padla v gnojnico.« 
»Je nisi mogel ujeti?« »Ne, ker sem bil v njej.«

Samo Lesjak

D
omala celotno 
življenje Rade-
ta Šerbedžije se 
vrti okrog fil-
mov in gledališ-

ča, njegova strast pa so kon-
certni odri. Zaradi natrpane-
ga urnika snemanj se le red-
ko lahko poda na koncert-
na gostovanja. A prav zato je 
vsak njegov koncert še toliko 
večja poslastica, ki pritegne 
vse ljubitelje njegovih izje-
mnih interpretacij.

Kot ena največjih igralskih 
osebnosti predstavljate sim-
bol žive legende, obenem pa 
na vsakem koraku še vedno 
ohranjate svežino in vital-
nost. Kaj vse vas – poleg pri-
prave novega glasbenega 
albuma – okupira v vašem 
zadnjem obdobju?

Pravzaprav nič poseb-
nega, živim tako kot že do 
sedaj. No, velika spremem-
ba je gotovo odhod treh 
hčera iz domačega zavetja: 
Vanja je v Avstraliji, Mili-
ca v Liverpoolu, Nina pa tre-
nutno v Beogradu. S sopro-
go Lenko ne predavava več 
na Reki, tako da več časa 
preživiva v Zagrebu, pred-
vsem zaradi vnukov. Veli-
ko potujeva, če je le možno, 
skupaj, čeprav je to pogosto 
težko. Trenutno na primer 

v New Yorku snemam seri-
jo Črni seznam, tako da se 
bova zopet ujela v Beogra-
du. Kovčki so vedno pripra-
vljeni za pot ... 

Po šestih letih se vračate na 
mesto zločina … Na koncer-
tnih deskah vas vidimo red-
ko, zato so vaši koncerti še 
toliko bolj posebni. Kateri 
spomini vas vežejo na Ško-
fjo Loko?

Konec sedemdesetih 
sem pogosto zahajal v Ško-
fjo Loko k svojim prijatel-
jem, družini Havlina. Pet-
er Havlina je bil tedaj škof-
jeloški župan in z veseljem 
sem jih obiskal. Gre za sta-
ro družinsko prijateljstvo, 
ki izvira iz čudovitega dal-
matinskega otoka Silbe, 
kjer smo skupaj preživljali 
poletne dni. To so bili nepo-
zabni časi ...

Vašo izpovedno interpreta-
cijo lahko označimo kot šan-
son, kar je logično – mar ni 
prav šanson tista optimal-
na umetniška zvrst, ki v sebi 
združuje tako igralske veš-
čine umetnika kot njegovo 
glasbeno strast?

Drži, pesmi, ki jih prepe-
vam, so večinoma šanson-
skega tipa, čeprav me v zad-
njem obdobju moj glasbe-
ni menedžer, slavni Amir 
Bahtijarević - Baba, vse bolj 
nagovarja k še bolj ambicio-
znim glasbenim podvigom. 
Njegova je ideja o priredbi 
znane Novkovićeve sklad-
be Ostala si uvijek ista, ki jo 
je proslavil legendarni Mišo 
Kovač. Prav zaradi prijatelj-
stva z Mišem sem se odločil 
za to pesem ter jo priredil na 
svoj način ter ji dodal nekaj 
lastnih misli o tistem času. 
No, pred nekaj meseci je 

kitarist Hus iz skupine Par-
ni valjak prav zame napisal 
dve odlični pesmi, ki sicer 
nista šansona. Zaradi te nje-
gove geste se čutim izjem-
no počaščenega. Sicer pa, 
ko že omenjam svoj glasbe-
ni angažma, lahko omenim, 
da sem v znamenitem muzi-
kalu Južni Pacifik z igralko 
Glenn Close zapel nekaj zah-
tevnih skladb, in to z new-
yorškim simfoničnim orke-
strom – vidite torej, česa vse 
smo zmožni igralci. (smeh) 
To je nekaj, česar mi moj pri-
jatelj Ratko Polič nikakor ne 
more odpustiti, saj sam tega 
ne zmore. On zna zgolj igra-
ti in pri tem je verjetno naj-
boljši na vsem svetu.

Na koncertu boste predstavi-
li svoj novi album, ki bo izšel 
v naslednjih mesecih. Česa 
vsega se lahko nadeja občin-
stvo v Kristalni dvorani?

Tako veliko različnih 
skladb imam na repertoar-
ju, da niti sam ne vem, kak-
šen bo nedeljski koncert. Pa 
vendar, karkoli bom že izve-
del, vsekakor ne bosta uma-
njkali večni Barbara in Ines. 
Nekoč na enem izmed kon-
certov nisem izvedel pesmi 
Ne daj se, Ines in po kon-
certu me je pričakalo ducat 
ogorčenih žena, ki so mi z 
otožno ogorčenostjo v očeh 
očitale: Tega nam ne bi sme-
li narediti ...

VRNITEV LEGENDE
Eden izmed vrhuncev škofjeloškega koncertno-umetniškega dogajanja veselega decembra bo koncert 
Radeta Šerbedžije, ki bo ob spremstvu skupine Zapadni kolodvor nastopil v nedeljo, 22. decembra, ob 
19. uri na odru Kristalne dvorane Sokolskega doma.

Rade Šerbedžija prihaja v Škofjo Loko. / Foto: arhiv organizatorja

Tržič – V torek, 17. decembra, bo ob 19. uri v Knjižnici 
Toneta Pretnarja koncert klasične kitarske glasbe ansam-
bla Svarun. Ta deluje že od leta 1994 pod strokovnim vod-
stvom Staneta Bitežnika. Ukvarja se z glasbo iz različnih 
obdobij – od srednjega veka, renesanse, baroka, klasici-
zma, španskega flamenka do sodobne glasbe dvajsete-
ga stoletja. Redno se udejstvujejo na področju komorne 
kitarske glasbe. Poleg poustvarjanja glasbe iz preteklosti 
in glasbe sodobnih skladateljev pa kitarski ansambel Sva-
run ustvarja in izvaja lastno avtorsko glasbo, v kateri se 
odraža filozofska in družbena usmeritev članov skupine.

Koncert kitarske zasedbe Svarun

Kitarski ansambel Svarun / Foto: arhiv skupine

Kranj – Po nekajletnem premoru se je na koncertne odre 
v velikem slogu vrnila udarna domača pank zasedba Niet. 
S svojo energijo ter že ponarodelimi, še dandanes veči-
noma zelo aktualnimi skladbami, kot so Lep dan za smrt, 
Vijolice, Februar, in drugimi so na razprodanem sobot-
nem koncertu v Klubar Gastropubu navdušili občinstvo. 
Upravičeno izjemno zanimanje za legendarno skupino 
je botrovalo tudi dogovoru za dodatni koncert, ki bo v 
Klubar Gastropubu v četrtek, 26. decembra. 

Niet spet na odru

Pa tako lep dan je bil ...: vrnitev zasedbe Niet 
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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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»Zaskrbljena«
Draga Tanja, prosim vas za 
odgovor v časopisu. Imam 
hčer, je noseča in ima težave z 
zdravjem. Me res skrbi zanjo, 
ali bo vse v redu, me pa tudi 
zanima, kako bo v prihodno-
sti. Ali bo dobila redno službo, 
kako bo s stanovanjem? Pro-
sim, poglejte še za sina. Si bo 
kdaj ustvaril družino, čeprav 
zdaj nič ne kaže na to. Pa kako 
bo z mojim zdravjem in razu-
mevanjem z možem. Hvala.
Vidim, da je vaša hči rojena 
na isti datum kot moja otro-
ka, z dveletno razliko. Njena 
zdravstvena težava ne bo 
vpliva ne na nosečnost in ne 
na porod, vse bo v redu, tako 
kot mora biti. To ne bo edini 
otrok, saj vidim še nosečnost 
in dojenčka. V roku dveh let 
bo dobila redno stalno zapo-
slitev. Glede stanovanja se 

ne more odločiti, ampak na 
koncu bo tako, da bo začela 
zidati hišo na domači par-
celi. Nikar je preveč ne pre-
govarjajte, saj si želi pri tem 
svoje odgovornosti. Točno 
ve, kaj hoče, in prišla bo do 
cilja, bodite brez skrbi. Nad 
sinom ste skoraj že obupali, 
ampak prihodnost mu pri-
naša ljubezen in družino. V 
to smer nikoli ni hitel, ni pa 
ničesar zamudil. Naslednje 
leto je zanj prelomno in veli-
ko se mu bo dogajalo, tudi v 
poslovnem smislu. Za zdrav-
je ni treba skrbeti. Kadar se v 
odnosu z možem prilagodi-
te, vama gre vse v redu, težje 
je takrat, kadar hočete izrazi-
ti svoje mnenje in pričakova-
nja. On se spremenil ne bo 
in mu je tako čisto v redu. Ne 
pozabite nase, vlagajte v to, 
da se imate vi dobro. Potem 

šele vsi ostali. Želim vam vse 
dobro.

»Dvojček«
Spoštovana Tanja, pišem vam 
ponovno, prvič je bilo v marcu 
in od takrat se ni zgodilo čisto 
nič. Po pravici povedano, sem 
čisto na tleh, najraje bi zapus-
til ta svet ... Obupal sem. Kako 
mi kažejo karte, bo kaj bolje? 
Hvala za odgovor.
Vem, ni lepo, ampak, ko sem 
brala vaše pismo, sem se 
nasmejala. Zakaj? Zato, ker 
smo, s tem mislim tudi sebe, 
dvojčki tako težko razumlji-
vi okolici, v resnici smo pa 
povsem preprosti in neza-
htevni. Potrebujemo le malo 
ljubezni in občasne potrdi-
tve, in potem smo osebe, ki 
smo sposobne premakniti 
Triglav. Ampak ... Vsi enkrat 
pridemo na vrsto, ko se deli 

sreča. In tudi dvojčki bomo. 
Denar pride in gre, name-
njen je temu, da kroži. Še v 
tem letu imate videti nepri-
čakovan priliv, kasneje, tam 
nekje v mesecu februarju, pa 
splošno in trajno izboljšanje. 
Ljubezen čaka na vas in zgo-
di se pred rojstnim dnevom. 
Vem, težko je čakati, ampak 
na dobre stvari se splača 
počakati. Ta ljubezen ostane 
za vedno. Zapustiti ta svet … 
To vsak lahko, mislim, da ni 
težko. Težje je počakati nas-
lednji dan, kajti nihče od nas 
točno ne ve, kaj nas v tistem 
dnevu čaka. In vsekakor je 
vredno to doživeti, vsak nas-
lednji dan. Dvojčki smo borci 
in ne damo se tako hitro, vse 
drugo zna vsak. Obup se bo 
spremenil v upanje. Bo bolje. 
Kmalu. Imejte se radi. Želim 
vse lepo in javite se še kaj.

Maša Likosar

Janez Jerala je hudo-
mušen, zabaven, 
družaben, prijazen, 
priden ... – in še bi 
lahko naštevali. Tako 

sta ga opisala njegov naj-
mlajši sin Tim in prijatelj 
Tomaž Oblak. »Janeza ne 
pozna le naša vas, temveč 
pet far naokoli. Bil je zapo-
slen na kmetijskem zavo-
du v Kranju, kjer je oprav-
ljal A-kontrolo – in po tem 
ga vsi poznajo,« je povedal 
Oblak. Janez je danes gos-
podar kmetije Pr' Lenarč. 
Kot najstarejši sin jo je pre-
vzel leta 2007. Je tudi brat 
trem sestram, poleg Tima 
oče Maje, Miha in Tine ter 
mož žene Janje. »Nadal-
jujem tradicijo številnosti 
otrok, tako kot moja starša 
imam tudi sam štiri otroke. 
Štirica pa ima še eno zanimi-
vo povezavo z našo družino. 
Starostna razlika med mano 
in očetom Ivanom je štiride-
set let. Prav tako je štiride-
set let razlike med mano in 
mojim najmlajšim sinom,« 
je pojasnil abrahamovec 
Janez in povedal še: »Tisto 
leto, ko sem se poročil, pisa-
lo se je leto 1996, sem nesel 
svojo harmoniko na Triglav 
in na vrhu zaigral nekaj pes-
mi. Moje raztegovanje meha 
je posnel par iz Dublina, ki 
mi je kasneje poslal kaseto s 
posnetkom.«

Na kmetiji Pr' Lenarč 
pomagajo vsi. Njihova glav-
na dejavnost je proizvodnja 
mleka. »Imamo tudi nekaj 
bikcev, malenkost krompirja 
ter pujse za domačo rabo,« je 
pojasnil slavljenec. Njihovo 
složnost in skupno delo smo 
lahko videli, ko smo slavljen-
ca obiskali na predvečer nje-
govega rojstnega dneva. Res 
so bili vse oblečeni v delovne 
kombinezone in zelo uskla-
jeno ter z roko v roki pomaga-
li eden drugemu. Janeza pa 
ne žene naprej le delo, tem-
več tudi zabava. »Opažam, da 
v naši stroki običajno zmanj-
ka časa in volje za zabavo. 
Zato je prav, da so tudi taki 
trenutki, ko se sprostimo, 
poveselimo. To so trenutki, 
ki te vlečejo naprej,« je pove-
dal in nam zaupal še, da na 
zabavah zelo rad tudi zajodla.

Peti december pa je poleg 
Janezovega rojenega dne 
tudi dan, ko po stari tradiciji 
obdaruje Miklavž. »Če sem 
bil priden, me je Miklavž 
obdaril, če ne, so me pa par-
keljni odnesli,« v šali pravi 
Janez. Tokrat ga parkeljni 
niso odnesli, za njegovo pri-
dnost pa so ga obdarili nje-
govi najbližji. Ko se je zmra-
čilo, so mu najprej postavili 
»mlaj« – bila je res zelo ogu-
ljena, suha smreka, ne prav 
bohotna in primerna prilož-
nosti. A to je bila le humorna 
nota. Kasneje je Janez dobil 
pravi mlaj in še več. »Kak-
šen spektakel, naj se zabava 

začne,« je bilo slišati iz Jane-
zovih ust, ko je v njegovo 
čast pripeljala parada petde-
setih traktorjev in to ne kate-
rih koli – traktorjev proizva-
jalca John Deere. »Ta znam-
ka traktorjev mi je še pose-
bej pri srcu, saj predstav-
lja najboljše razmerje med 
ceno in kvaliteto,« je pouda-
ril Janez in nadaljeval: »Pri-
jatelj mi je prinesel petelina 
– z razlogom, da ker pri teh 
letih disciplina šepa, mi bo 
pomagal zjutraj vstati.« Da 
pa bodo prav vsi vedeli, da 
Janez praznuje, so na začet-
ku vasi, pri tabli za Mavčiče, 
postavili kravo velikanko iz 
bal. Prišel ga je obiskat tudi 
poseben gost – predsednik 
zadruge Sloga KGZ Kranj 
Janez Porenta. Najožja dru-
žina pa ga je obdarila s šti-
riperesno kovano deteljico, 
njegovo karikaturo, torto in 

bonom za izlet. »Destinacija 
še ni določena, mogoče Bar-
celona v Španiji, kjer bi si 
ogledala nogometno tekmo. 
Janez je ljubitelj nogometa, 
a se pri navijanju precej kri-
žava. Jaz sem za Real, on za 
Barcelono,« nam je zaupala 
žena Janja.

Janez Jerala, ki bo svoj roj-
stni dan s praznovanjem 
obeležil še enkrat – 24. janu-
arja v gostilni Bencak v Med-
vodah – je za konec pove-
dal: »Vsak torek in petek 
ob petih zjutraj čakam poš-
tarja, da prinese Gorenjski 
glas. Berem ga v hlevu, med 
delom, skupaj s kravami – 
in do prve jutranje kave sem 
na tekočem že z vsem, kar se 
dogaja na Gorenjskem. Če 
pa preberem kakšno dobro 
šalo, takoj pokličem prijate-
lja in mu jo povem. Tako se 
dan začne s smehom.«

VSEM ZNAN ABRAHAMOVEC 
Janez Jerala iz Mavčič je 5. decembra praznoval petdeseti jubilej. Na predvečer rojstnega dne ga je 
obiskalo in mu lepe želje zaželelo okoli sto petdeset ljudi – sorodniki, prijatelji in sosedje.

Slavljenec Janez Jerala z družino – ženo Janjo, hčerkama 
Majo in Tino ter sinovoma Miho in Timom / Foto: Primož Pičulin

Ker je Janez Jerala ljubitelj traktorjev John Deere, ga je ob 
petdesetem rojstnem dnevu počastila parada petdesetih 
traktorjev omenjenega proizvajalca. In slavljenec jih je 
pričakal z navdušenjem in s slovensko zastavo v rokah.

Minuli teden se je na Gorenjskem rodilo 49 novorojen-
čkov. V kranjski porodnišnici je prvič zajokalo 19 deklic in 
18 dečkov. Najlažja je bila deklica z 2340 grami, najtežji pa 
deček s kar 5030 grami porodne teže. Na Jesenicah se je 
rodilo 6 dečkov in 6 deklic. Najtežji je bil deček, ki je tehtal 
3720 gramov, najlažja pa deklica, ki ji je tehtnica pokazala 
2600 gramov.

Novorojenčki

Danes gledamo oziroma 
beremo karte bralke pod 
šifro Sončnica. »Spoštovana 
gospa Tanja, upam, da mi 
boste pomagala pri razlagi, 
saj sama še nimam dovolj 
izkušenj. Moje vprašanje se 
nanaša na službo. Zanima 
me, ali bo zame v novem 
letu kaj bolje, ker bodo  nove 
razporeditve  delavcev  ozi-
roma bom ostala v podjetju 
ali bom razočarana službo 
pustila. Moje karte pa so: 
Poroka, Težave, Darilo, Bole-
zen, Oficir, Obisk in Pismo. 
Prisrčna hvala.« Poroka v 
tem primeru pomeni posve-
tovanje, lahko da z vodilnimi 
v podjetju, z najmanj dvema 
osebama. Tudi karta Težave 
ima podoben pomen, le da je 
bolj razgovor z eno določeno 
osebo. Odhoda iz službe ni 
videti, bodo pa seveda reor-
ganizacije in prestavljanja 
delovnih mest. Karta Bole-
zen pokaže vaše stanje, saj 
se sedaj ne počutite ravno 
najbolje. Če pogledamo kar-
ti Oficir in Obisk bi se lahko 
govorilo celo o napredova-
nju. Ali pa je morda vaša žel-

ja na dolgi rok, da bi odprli 
svoje podjetje, in svetujem 
vam, da o tem premislite, saj 
so obeti več kot dobri. Pismo 
so zopet pogovori ali pa pod-
pis pogodbe, da se določene 
stvari dorečejo. Prepletajo 
se vam karte, ki so poveza-
ne predvsem s tem, da se bo 
veliko pogovarjalo. Ne bodi-
te tiho, ampak povejte, kaj 
vas moti in kaj bi spremenili 
in tudi kje se vidite v priho-
dnosti v tem podjetju. Ne 
smete vsega prepustiti samo 
naključjem. Razočaranja ne 
vidim, vse se uredi.
Na naslov tanja.70@hotma-
il.com ali na Gorenjski glas 
s pripisom »šola vedeževa-
nja« in svojo šifro pošljite tri, 
pet ali sedem poljubnih kart 
ali pa karte za druge sisteme, 
ki ste jih doslej že spoznali

Srečno! Vedeževalka Tanja

ŠOLA VEDEŽEVANJA IZ 
CIGANSKIH KART

Na Bledu sta se 14. decembra 2019 poročila David Smo-
lej in Patricia Periša, v Radovljici pa Boštjan Podlogar in 
Mojca Hribar.

Mladoporočenci
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ADVENTNI SEJEM IN KONCERTNI VIKENDI: OD ČETRTKA DO NEDELJE 16.00-20.00

KULTURNI DECEMBER: PREDSTAVITEV KULTURNIH DRUŠTEV, OB NEDELJAH 18.00

KRANSKA KUHNA: 1.12., 5.12., 7.12., 14.12., 21.12., 27.12. (GLAVNI TRG)

22.00

DOGAJANJE
NA GLAVNEM TRGU

www.visitkranj.com

1.  nagrada: 4-krat topli napitek v gostinski hišici pod smreko na  
Glavnem trgu v Kranju v dneh 28. ali 29. 12. med 17. in 19. uro

2.  nagrada: 2-krat topli napitek v gostinski hišici pod smreko na  
Glavnem trgu v Kranju v dneh 28. ali 29. 12. med 17. in 19. uro

3.  nagrada: 2-krat topli napitek v gostinski hišici pod smreko na 
 Glavnem trgu v Kranju v dneh 28. ali 29. 12. med 17. in 19. uro

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 ponedeljka, 23.  12.  2019, na Go renj-
ski glas, Nazorjeva ulica 1, 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 Nazorjevi ulici 1.
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Jamajška študentka psihologije Toni-Ann 
Singh je bila v Londonu okronana za novo 
mis sveta. Prva spremljevalka je postala 
francoska mis Ophely Mezino. Zmago-
valka rada poje, obožuje operno petje, 
med drugim ustvarja svoj video blog, v 

prostem času rada kuha. Za krono najlepšega dekleta 
na svetu se je potegovalo 111 tekmovalk, ki so se morale 
pomeriti v nekaj izzivih. Slovenijo je zastopala Špela Alič 
iz Križ pri Tržiču.

Najlepša je Jamajčanka

Dve leti po aferi z drugim moškim in 
škandalu glede zasledovanja sta z oskar-
jam nagrajeni igralec Colin Firth (59) in 
producentka Giuggioli Firth podpisala 
ločitvene papirje. »Colin in Livia sta se 
ločila in ostajata dobra prijatelja, poveza-

na z ljubeznijo do svojih otrok,« je povedal njun predstav-
nik, ki pravi, da družina prosi za zasebnost. Skupaj imata 
osemnajstletnega Luco in šestnajstletnega Mattea.

Konec dvaindvajset let trajajočega zakona

Stara devetinsedemdeset let je za pos-
ledicam raka umrla francoska igralka z 
danskimi koreninami Anna Karina. Bila 
je manekenka in igralka. Poročila se je 
s slavnim režiserjem Jeanom-Lucom 
Godardom in zaigrala v njegovih sedmih 

filmih, tudi v znamenitih Nori Pierrot in Ženska je ženska. 
Stara komaj enaindvajset let je prejela nagrado za najbo-
ljšo žensko vlogo na Berlinskem filmskem festivalu. Za 
seboj je zapustila četrtega moža Dennisa Berryja.

Poslovila se je Anna Karina

Huey Lewis (69), najbolj poznan po hitih, 
kot sta Power of Love in If This Is It iz 
osemdesetih let, je ob diagnozi Menie-
rove bolezni, ki povzroča motnje sluha in 
ravnotežja, zvonjenje v ušesih in vrtogla-
vico, razmišljal celo o samomoru. »Bole-

zen je uničila vse. Poskušal sem biti močen, toda vseeno 
sem mislil na samomor,« je priznal pevec, ki je zaradi 
bolezni lani odpovedal vse nastope in se upokojil. Živi na 
ranču v Montani.

Ob izgubi sluha je bil samomorilen

VRTIMO GLOBUS

Alenka Brun

V 
soboto zvečer 
vreme ni bilo 
najbolj naklon-
jeno organiza-
torjem koncerta 

v domu Krajevne skupnos-
ti Lom pod Storžičem, saj je 
snežilo kot za stavo, a to lju-
di ni odvrnilo od obiska pri-
reditve. Na odru sta nam-
reč nastopila Ansambel Zar-
ja in Lomski fantje, ki že 25 
let razveseljujejo publiko s 
svojimi nastopi, petjem in 
glasbo. Tako prvi kot dru-
gi so v času svojega obsto-
ja zamenjali nekaj članov, 
a pretiranih sprememb do 
danes niso doživeli. Tokrat 
so zapeli tudi skupaj.

Zarja je obletnico naz-
nanila že na marčevskem 
dogodku An flet'n večer v 
Tržiču, na lomskem odru 
pa so publiki predstavili tudi 
novo skladbo z istoimen-
skim naslovom. Pevka Son-
ja Primožič razloži, o čem 
pripoveduje nova pesem: 
»O enem ''fletnem'' večeru; 
o tem kaj se zgodi, ko je dru-
žba prava, ljudje pravi – ko 
ljudje čutimo, mislimo, sku-
paj zapojemo.« 

Člani Zarje vsi prihajajo iz 
Grahovš in najbolj ponosni 
so na to, da so že toliko časa 
skupaj, na odrih. Trenutna 
zasedba je enaka prvotni: v 
ansamblu sta zakonca Dra-
go in Sonja Primožič, Igor 
Soklič in Mirko Rozman. 
Za seboj imajo ogromno 

nastopov, v repertoarju tudi 
lepo bero lastnih pesmi. 

Lomski fantje pa so zače-
li pred 25 leti kot kvartet, 
potem so bili kvintet, zad-
nja štiri leta pa so sekstet. 
Pojejo slovenske umetne 
in ljudske pesmi, najpogo-
steje jih lahko slišite v trži-
škem okolišu, pove njihov 
vodja Jože Tišler. Lomski 
fantje so še: Janez Meglič, 
Domen Zupan, Job Tišler, 
Vili Meglič in Branko Šara-
bon. Tišler omeni še nji-
hovega dolgoletnega čla-
na Karla Zupanca, ki je bil 
tudi ustanovni član Fantov 
in je pri njih pel kar dob-
rih 15 let. 

V petek je vrata za povab-
ljene odprla Pravljična deže-
la Gorajte – in to že deseto 

leto zapored. Povabilu so se 
odzvali donatorji, sponzor-
ji, prostovoljci in uporabni-
ki varstveno-delovnih cen-
trov. Sneg je poskrbel za res 
čarobno vzdušje, za vezni 
tekst pa radijec Miha Deže-
lak. Prisotne je nagovorila 
Danica Kordež, zapela sta 
Čuka Jože in Jernej, zaple-
sala maskota slonček Ban-
si. Hrast Modrec je sedaj še 
bolj interaktiven, v polurni 
predstavi na prostem, kate-
re tema so letos vrednote, 
imajo glavno vlogo Smrkci. 
Ni manjkalo čarovniških tri-
kov, oglasila to se tudi dru-
ga pravljična bitja, Dedek 
Mraz je na prizorišče pris-
pel s sanmi, a precej pom-
pozno in – seveda – razde-
lil darila.

PRAVLJIČNA DEŽELA
V Gorajtah pri Škofji Loki je v gozdičku skrita Pravljična dežela, kjer živijo pravljični junaki. V 
predbožičnem času dežela in njeni prebivalci oživijo – letos že deseto leto zapored. Ansambel Zarja in 
Lomski fantje pa so praznovali petindvajsetletnico obstoja.

Oglasila sta se tudi nasmejana Valentina in Valentin na 
hoduljah. / Foto: Tina Dokl

Prisotne pod odrom sta ogrela Čuka Jernej in Jože, zaplesal 
je slonček Bansi. / Foto: Tina Dokl

Danica Kordež (druga z desne), idejna ustanoviteljica 
Pravljične dežele Gorajte / Foto: Tina Dokl

Dedek Mraz je v prijetni družbi pomočnice s svojim 
prihodom pritegnil pozornost. / Foto: Tina Dokl

Še zadnja vaja pred koncertom: Ansambel Zarja in Lomski fantje so praznovali petindvajseti rojstni dan, nastopili pa so 
tudi skupaj – v »duetu«. / Foto: A. B.

Sabina Sladič Oblak je 22-letna absolventka 
biotehnologije, doma pri Sv. Duhu, leto dni mlajša Teja 
Skok iz Verja v okolici Medvod pa obiskuje tretji letnik 
sociologije na ljubljanski Fakulteti za družbene vede. 
Od odprtju Pravljične dežele Gorajte sta skrbeli za 
pijačo dobrodošlice. / Foto: Tina Dokl
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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

Janez Logar

Ob izrazu inteligentnost 
najprej pomislimo, koliko je 
nekdo pameten. In kako hitro 
se je sposoben učiti in si zapom-
niti snov. Cenimo pametne 
ljudi. Pogosto jim dajemo po-
zitivne ocene, jih občudujemo 
in jim največkrat pripisujemo 
preveliko vrednost. Na drugi 
strani se pa sami obremenjuje-
mo, češ da nismo dovolj pame-
tni za razne naloge in projekte. 
Da smo neumni. Žal teh ljudi 
ni tako malo. Leta in leta se 
obremenjujejo z mislijo. In to 
navkljub mnogim uspehom v 
svojem življenju. 

Ko omenjamo besedo inte-
ligentnost, hitro tudi pomisli-
mo na inteligenčni količnik. 
Obstajajo testi, ki nam iz-
merijo inteligenco. To je na-
vadna bedarija. In kaj naj s 
tem rezultatom? Nič. Še celo 
več – manj kot nič. Lahko se 
obremenjujemo, zakaj nis-
mo boljši. Kar pa je najbolj 
pomembno, je dejstvo, da je 
intelektualna inteligentnost le 
ena izmed mnogih. Za našo 
življenjsko srečo in za celostno 
reševanje življenjskih težav je 
intelektualna inteligenca da-
leč najmanj pomembna. Tako 
kažejo raziskave in tako nam 
pokaže življenje, če pogledamo 
malo naokoli. Najbolj »pamet-
ni«, intelektualno inteligentni, 
se pogosto precej slabo znajdejo 
pri celostnem reševanju lastne-
ga življenja. Samo z razumom 
ne moremo uspešno reševati 
ključnih življenjskih vprašanj, 
kot so npr. smisel življenja, 
ljubezen, smrt, materinstvo in 
očetovstvo, odnosi doma in v 
službi, zakon, otroci, bolezen 
in trpljenje, nerazumne odlo-
čitve, ki smo jih sprejeli … Bolj 

kot poveličujemo intelektualno 
inteligentnost, bolj se oddalju-
jemo od ostalih inteligentnosti. 
Katere so še? Vsaj dve.

Najprej čustvena inteligen-
tnost. Do nedavnega je svet 
znanosti ni resno jemal. Se-
daj je popolnoma drugače. 
Poklici, ki se ukvarjajo z ljud-
mi, npr. psihologi, terapevti, 
socialni delavci, tudi učitelji, 
kadroviki, psihiatri, vodje … 
dobro vemo, kako zelo močno 
čustvena inteligenca vpliva na 
življenje posameznika. Biti ču-
stveno inteligenten pomeni, da 
se zavedamo svojih čustvenih 
razpoloženj in da jih znamo 
regulirati, nadalje pomeni biti 
čustveno inteligenten, da nam 
uspe prepoznavati čustva dru-
gih (smo empatični) in da na 
ta način lažje shajamo z ljud-
mi. K pomembnosti čustvene 
inteligence nam pomaga tudi 
denar. Podjetja so ugotovila, 
da večja kot je čustvena inte-
ligenca zaposlenih, več je do-
bička. In še bolj konkretno. Za 
vse poklice in dežele tega sveta 
velja zakonitost: večja čustve-
na inteligenca poveča zaslužke 
posamezniku. 

Druga je duhovna inteligen-
tnost. Dolgo so nas prepriče-
vali, da je duhovnost preživela 
in staromodna. Ne govorimo o 
prakticiranju različnih religio-
znih praks. Duhovna inteligen-
tnost pomeni sposobnost videti 
smisel svojega dela, življenja, 
doživljanja celovitosti, vpra-
šanja sreče in nesreče, dostop 
do kolektivnega nezavednega, 
povezanost z vsemi in celim 
stvarstvom … Nadaljujemo.

Različne inteligentnosti
Janez Logar

Mojca Logar je zbolela, zato 
tokrat objavljamo dva članka 
Janeza Logarja.

Leto v iztekanju je za ve-
čino dobro. Vsaj tako kažejo 
podatki in tako pove veči-
na ljudi. Državni proračun 
ima presežek, javni dolg se 
zmanjšuje. Preprosto poveda-
no – od ustvarjenega nam še 
nekaj ostane in poplačujemo 
dolgove za nazaj. Pogosto 
kritiziramo državo, kaj vse 
je narobe. V resnici bi morali 
biti precej bolj hvaležni, ker 
imamo zelo veliko dobrega. 
Vendar to bomo spoznali, če 
bomo pogledali naš družbeni 
standard pol stoletja nazaj ali 
če gremo malo po svetu z od-
prtimi očmi. Dobre so tudi go-
spodarske napovedi. Kaže, da 
se bodo pozitivni trendi nada-
ljevali. Dobro je, da se zmanj-
šuje brezposelnost. Vedno več 
ljudi ima zaposlitev. Dobro je, 
da imamo od dobrih državnih 
financ vsi koristi – pokojnine 
počasi naraščajo, in kot so 
sprejeli poslanci, se bodo pos-
topoma še povečale. Dobro je, 
da socialni transferji ostajajo 
in počasi naraščajo. Dobro je, 
da se plače počasi dvigujejo – 
pač glede na to, koliko ustvari-
mo. Dobro je, da več gradimo 
in obnavljamo kot pred nekaj 
leti. Dobro je, da imamo zdra-
vo (državno) pamet pri delitvi 
ustvarjenega – kolikor ustva-
rimo, toliko lahko pojemo.

Dobro je, da imamo veli-
ko zdravih podjetij, saj tam 
služimo svoj vsakdanji kruh. 
Podjetja v samostojni Slove-
niji še nikoli niso bila v tako 
dobri poslovno-finančni 
kondiciji kot danes. Prav je, 
da smo ponosni na mnoge 

lastnike podjetij, ki s svojim 
znanjem uspešno vodijo pod-
jetja. Sebi, svojemu podjetju 
in zaposlenim omogočajo 
preživetje in boljše (materi-
alno) življenje. Dobro je, da 
zelo na hitro lahko odpremo 
lastno podjetje. Brez birokra-
cije. Nekateri služimo največ 
na domačem trgu, drugim 
je na razpolago cel svet. Moj 
prijatelj je odličen fotograf. 
Pravi, da vsak večer pogle-
da, na katerem koncu sveta 
so kupili njegove fotografije. 
Dobro je, da lahko plačuje-
mo položnice iz domačega 
naslonjala. Enako je z oddajo 
raznih obrazcev. Res je dobro, 
da ni več treba čakati v vrsti. 
Dobro je imeti polne trgovine 
doma in da gremo v Avstri-
jo le še smučat, v Trst pa na 
izlet. Dobro je, da se podjetja 
in družba digitalizirata – to 
nam bo pocenilo življenje. 
Dobro je, da sami odločamo, 
kaj bomo z več denarja in več 
časa. 

Dobro je, da otroci odrašča-
jo in da imava več časa zase. 
Dobro je, da so otroci odgovor-
ni do svojega študija. Dobro 
je gledati sadove svojega dela. 
Dobro je, ker smo zdravi in 
da lahko delamo, sanjarimo, 
ustvarjamo, potujemo. Dobro 
je slediti svojemu srcu in dob-
ro je biti zadovoljen v zakonu, 
v življenju, v poklicu. Dobro 
je imeti znanje in ga upora-
biti sebi v korist. Dobro se je 
zavedati, da smo sami odgo-
vorni zase. Dobro je drugim 
postaviti meje glede svoje sre-
če. Dobro se je smejati svojim 
napakam in neumnostim, 
ki smo jih naredili. Dobro je 
priznati, da smo nepopolni. 
Dobro je vedeti, da je okoli nas 
veliko Dobrega.

Dobro leto

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

Kakšna bo silvestrska večerja, je že pogosta tema domačih 
pogovorov. Kako se organizirati, da bomo vsi lahko praznovali, 
da ne bo nobenih kuharskih žrtev prav za ta posebni večer? 
Delo je treba porazdeliti. Najbolj enostaven je za ta večer 
odprti bife. Vse se lepo pregledno naloži na mizo: vsak jemlje 
po želji, predjedi, solate, mesne jedi, priloge, sladice, si natoči 
poljubne pijače. Naj ne manjkajo osvežilne pijače, sokovi, 
kisle vode, vina in žgane pijače po dogovoru. Vsaj ena jed na 
žlico naj bo v posebni posodi, ki se lahko sproti ogreva. In na 
koncu postrezimo tudi na primer joto ali drugačno mesno 
juho, hrenovo omako in podobno, kar bo lahko pregnalo tudi 
težave zaradi preveč popitega alkohola.

Piščančja obara

Za 4 osebe potrebujemo: 1 kg piščanca, sol, 1 dl olja, 10 dag 
čebule, 10 dag korenja, 10 dag pora, 10 dag gomolja zelene, 10 
dag rumene kolerabe, 2 stroka česna, 8 dag bele moke, 2 dl belega 
vina, poper, majaron, lovorov list, šetraj, po želji žlico ali dve kisa.
Piščanca operemo, narežemo na poljubno velike kose, ga po-
solimo in na vroči maščobi zlato rumeno popečemo. Meso 
prestavimo in na isti maščobi steklasto popražimo sesekljano 
čebulo. Dodamo na rezance narezano zelenjavo in sesekljan 
česen. Potresemo z moko. Malo popražimo, zalijemo z belim 
vinom in s primerno količino vode. Popopramo, odišavimo z 
majaronom, lovorom in šetrajem, vstavimo meso ter kuhamo 
do mehkega. Po želji obaro še dosolimo in okisamo.

Pljučna pečenka v ohrovtovih listih

Potrebujemo 60 dag pljučne pečenke (govejega fileja), gorčico, 
sol, poper, drobtine, sesekljan česen, 20 dag ohrovtovih listov, 10 
dag svinjske mrežice, olje za pečenje.
Pljučno pečenko osolimo, popopramo, premažemo z gorčico 
ter opečemo na vroči maščobi. Popečeno meso povaljamo 
v drobtinah, potresemo z nasekljanim česnom, zavijemo v 
obarjene ohrovtove liste, nato še v svinjsko mrežico ter damo 
v pečico, razgreto na 180 stopinj Celzija. Čas pečenja prilago-
dimo želji, kako naj bo file zapečen. Pljučna je veliko boljša, 
če ni prepečena. V sredini mora ostati rožnata.

Flambirane banane

Za eno osebo potrebujemo: 2 banani, 30 g masla, 20 g slad-
korja, 0,5 dl pomarančnega soka, 1 žlico limoninega soka, 2 žlici 
pomarančnega likerja, 0,25 dl konjaka ali vinjaka, 2 žlici stepene 
smetane, 1 zvrhano žlico mlete čokolade.
Olupljeni banani prerežemo po dolgem. Na maslu jih z obeh 
strani enakomerno popečemo, nato jih potresemo s sladkor-
jem v prahu, dodamo pomarančni in limonin sok ter malo 
podušimo. Prilijemo pomarančni liker, vinjak in flambiramo. 
Ko plamen pojenja, položimo rezine banan na ogret krožnik, 
omaki dodamo mleto ali otopljeno čokolado, sesekljane man-
dlje, prevremo, polijemo banane. Jed okrasimo še s stepeno 
sladko smetano.

Torta boutny
Pretekli teden smo pisa

li o kokosovih kroglicah, ki 
so bile le uvod v naslednji re
cept. Če so že kroglice boun
ty tako dobre, si predstavlja
te, kako slastna mora biti tor
ta bounty?

Za pripravo torte bounty 
potrebujemo: za biskvit: 3 žli
ce moke, 1 žlico kakava, 3 jaj
ca, 3 žlice sladkorja, 1 žličko 
pecilnega praška, ščep soli.

Za kokosovo kremo: 200 g 
kokosove moke, 100 g slad
korja, 400 g sira Mascarpo
ne, 400 g sladke smetane, 
400 g kisle smetane; za čo
koladni obliv: 200 g temne 
čokolade, 1,5 dl smetane; za 
navlažitev biskvita: 2 žlici 
sadne marmelade, 2 dl mle
ka, 2 žlici ruma. 

Priprava biskvita: Moko 
presejemo in ji primešamo 
kakav, ščep soli in 1 žličko 
pecilnega praška. Rumenja
ke in beljake ločimo. Belja
kom dodamo sladkor in ste
pemo v trd sneg. Nato pri 
nižji hitrosti k beljakom do
dajamo rumenjake. Nazad
nje vmešamo še mešanico 
moke in kakava. Moko do
dajamo postopoma, meša
mo pa samo z lopatico ali z 
ročno metlico. Pripravlje
no maso za biskvit vlijemo v 
tortni model in pečemo v pe
čici, segreti na 170 °C, prib
ližno 20 minut. Čas peke je 
odvisen od višine biskvita in 
pečice. Če je biskvit dovolj 
pečen, preverimo s suhim 
zobotrebcem. Pečen biskvit 

prerežemo čez polovico in 
ohladimo.

Priprava kokosove kre
me: Sladko smetano stepe
mo. V skledi skupaj zmeša
mo Mascarpone, kislo sme
tano in sladkor. Mešamo to
liko časa, da se sladkor raz
topi. Nato primešamo koko
sovo moko in nazadnje s po
močjo lopatice še stepeno 
sladko smetano.

Sestavljanje torte: Ok
rog biskvita postavimo tor
tni obod. Biskvit namočimo 
s polovico toplega mleka in 
ruma. Premažemo z mar
melado in prekrijemo s ko
kosovo kremo. Torto posta
vimo za nekaj ur v hladilnik, 
da se popolnoma ohladi, in 
nato previdno odstranimo 

tortni obod. Za čokolad
ni preliv zavremo smetano 
ter z njo prelijemo nareza
ne koščke temne čokolade. 
Dobro mešamo, da se čo
kolada v smetani stopi, in s 

pripravljenim prelivom pre
lijemo torto. 

Nasvet: Torto dodatno ok
rasimo še s kroglicami ra
ffaello, za katere je bil recept 
objavljen pretekli torek.



20 Gorenjski glas
torek, 17. decembra 2019ZANIMIVOSTI info@g-glas.si 

ročni mešalnik Electrolux

likalnik Electrolux

pet paličnih mešalnikov  
Electrolux pralni stroj Electrolux

Gorenjski glas 
nagrajuje zvestobo.
Drage naročnice in naročniki Gorenjskega glasa, lanska akcija obdarovanja  
zvestih naročnikov je imela zelo pozitiven odziv, zato jo bomo ponovili tudi letos.  
V žrebanju za pralni stroj, ročni mešalnik in likalnik boste sodelovali vsi naročniki,  
ki ste na Gorenjski glas brez prekinitve naročeni že več kot deset let. V žrebanje  
za palične mešalnike pa bodo vključeni tudi naročniki, ki so na Gorenjski glas brez 
prekinitve naročeni več kot eno leto. Z malo sreče pri žrebu lahko tudi vi  
prejmete enega od uporabnih novoletnih daril, ki jih Gorenjski glas  
poklanja svojim zvestim naročnikom.

Žrebanje bo potekalo v  
uredništvu Gorenjskega glasa  
v sredo, 18. 12. 2019.

Splača se biti del naše velike družine naročnikov, povej naprej!
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sudoku_LAZJI_19_100
NALOGA

5 9 4 8 6
1 7 3 5 2

3 2 9
1 9 8 7

6 2
3 8 5 4

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

sudoku_LAZJI_19_100

REŠITEV

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

sudoku_TEZJI_19_100
NALOGA

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

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

1 7

sudoku_TEZJI_19_100

REŠITEV

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

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. Sestavil: B. F.

TEŽJI  
SUDOKU

Rešitev:

Rešitev:

LAŽJI  
SUDOKU 

sudoku_TEZJI_19_100
NALOGA

351
893251
46
5249

24
1658
75
289364

17

sudoku_TEZJI_19_100

REŠITEV

326541987
879362541
451879236
587234169
962718453
134695728
793426815
218953674
645187392

sudoku_LAZJI_19_100
NALOGA

59486
17352

329
1987

62
3854

298
54176
78631

sudoku_LAZJI_19_100

REŠITEV

529418763
148763529
763295418
216354987
497682135
385971642
631529874
854137296
972846351

PREŠERNOVO GLEDALIŠČE KRANJ

Torek, 17. decembra
18.00 Neda R. Bric: DR. PREŠEREN (v dvorani PGK)

Četrtek, 19. decembra
19.30 Neda R. Bric: DR. PREŠEREN (v dvorani PGK)

GLEDALIŠČE TONETA ČUFARJA JESENICE

Torek, 17. decembra
18.00 Gimnazija Jesenice: Novoletni koncert

Sreda, 18. decembra
17.00 Ljudska pravljica: TRIJE PRAŠIČKI
20.00 Špas Teater: KRIZA SREDNJIH LET

Četrtek, 19. decembra
18.30 Glasbena šola Jesenice: Božično-novoletni koncert

GLEDALIŠKI SPORED

KOLOSEJ DE LUXE, KRANJ (CENTER) 

Sreda, 18. 12.
19.00, 21.45 VOJNA ZVEZD: VZPON 
SKYWALKERJA
16.45 JUMANJI: NASLEDNJA STOPNJA
14.45 LEDENO KRALJESTVO 2, sinhro.

CINEPLEXX, TUŠ, KRANJ

Sreda, 18. 12.
19.00, 19.20, 19.45 VOJNA ZVEZD: 
VZPON SKYWALKERJA, 3D
17.30, 20.00 JUMANJI: 
NASLEDNJA STOPNJA
16.20 JUMANJI: 
NASLEDNJA STOPNJA, 3D
17.00, 21.00 ČRNI BOŽIČ
16.45 NOŽ V HRBET
15.30 PLAYMOBIL FILM, sinhro.
19.00 LAST CHRISTMAS
15.30, 17.40 LEDENO KRALJESTVO 2, 
sinhro.

LINHARTOVA DVORANA , RADOVLJICA

Sreda, 18. 12.
19.00 MEDTEM KO VAS NI BILO

Četrtek, 19. 12.
11.00 LAST CHRISTMAS
19.00 LIV NA POTI

Petek, 20. 12.
20.00 VOJNA ZVEZD:  
VZPON SKYWALKERJA, 3D

Sobota, 21. 12.
16.00 PAT IN MAT: ZIMSKE RADOSTI
18.00 LAST CHRISTMAS
20.00 MEDTEM KO VAS NI BILO

Nedelja, 22. 12.
16.00 LEDENO KRALJESTVO 2, sinhro.
18.00 VOJNA ZVEZD:  
VZPON SKYWALKERJA

Organizatorji filmskih predstav si 
pridržujejo pravico do spremembe 
programa.

KINOSPORED

desetdnevna vremenska napoved

Torek
17. 12.

4/13 °C

Nedelja 
22. 12.

0/6 °C

Sreda 
18. 12.

Četrtek
19. 12. 

Petek
20. 12. 

Sobota
21. 12.

6/13 °C 7/12 °C 6/11 °C 2/9 °C

Ponedeljek 
23. 12.

Torek
24. 12.

Sreda
25. 12.

Četrtek
26. 12.

0/7 °C 0/8 °C 0/7 °C -1/6 °C

tedenski koledar
       vzhod  zahod 

Cena počitnic je 242 EUR.
Informacije in prijave:

 telefon: 04/201 42 41, 
e -pošta: narocnine@g-glas.si

 ali osebno na Gorenjskem glasu ,
 Nazorjeva ulica 1, Kranj.
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          POČITNICE // od  2. do 7. februarja 2020

Podarite si
ODDIH v Termah Dobrna

Šest dni (pet nočitev in polpenzionov) bomo bivali v udobnih 
sobah hotela Vita s štirimi zvezdicami. 
Program vključuje:
	5-krat polpenzion
	1-krat posvet pri zdravniku, 
 1-krat zdravstveno storitev v medicinskem centru,  
 1-krat parafinsko oblogo za roke, 
 neomejeno kopanje v bazenih z zdravilno termalno vodo, 
 vodne igre v bazenu hotela Vita,
 uporabo kopalnega plašča v času vašega bivanja,
 prevoz z Gorenjskega in nazaj,
	pester animacijski program.

Doplačila na osebo na dan: 
turistična taksa:  2,50 EUR (obvezno)
doplačilo za polni penzion: 15,00 EUR
Ostala doplačila: 
vstop v savno: 10,00 EUR
enkratna prijavnina:  1,50 EUR (obvezno)

V ceno je vključen prevoz  do vašega doma.

17. 12. tor. Lazar 7.38 16.17

18. 12. sre. Teo 7.39 16.18 

19. 12. čet. Urban 7.40 16.18 

20. 12. pet. Julij 7.40 16.18

21. 12. sob. Tomaž 7.41 16.19

22. 12. ned. Mitja 7.41 16.19

23. 12. pon. Viktorija 7.42 16.20

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

Obvestila o dogodkih objavljamo v rubriki Kažipot brez-
plačno samo enkrat, pošljete jih lahko na e-poštni naslov  
kazipot@g-glas.si.

PRIREDITVE

Božični LUFt
Škofja Loka – V petek, 20. decembra, bo v Škofji Loki pote-
kal božični LUFt s pestrim spremljevalnim programom. Na 
Cankarjevem trgu boste med 17. in 22. uro lahko nakupovali 
unikatne izdelke izpod rok slovenskih ustvarjalcev, hkrati bo 
potekala tudi Grajska gostija. Ob 17.30 bo brezplačna otro-
ška predstava z naslovom Čarobni prazniki, Božiček pa bo 
otroke obiskal ob 18. uri. Ob 20. uri bo sledil še glasbeni 
dogodek Gledališkega pevskega zbora.

Božič v srcu Karavank
Tržič – Občina Tržič in Kulturno društvo tržiških likovni-
kov organizirata kulturno prireditev Božič v srcu Karavank. 
Sestavljena je iz božičnega sejma, ki bo v nedeljo, 15. de-
cembra, od 15. ure dalje v avli Kulturnega centra Tržič, in 
slikarske razstave KD tržiških likovnikov, ki bo vsebinsko 
dopolnjevala koncert Poslušajte vsi ljudje. Koncert bo ob 
16. in 19. uri. Prisluhnili boste lahko več kot sto pevcem in 
glasbenikom.

Božična zgodba, obdaritev in vaški sejem
Žiganja vas – V petek in v soboto, 20. in 21. decembra, bodo 
domači igralci pod vaško lipo, ob cerkvi sv. Urha, uprizorili 
igro, povezano s praznovanjem božiča. Najmlajše bo raz-
veselil eden od dobrih mož, ki bo poskrbel za animacijo in 
obdaritev. Igra se bo oba dneva začela ob 18. uri. Na vaškem 
sejmu, na katerem okoliški kmetje in obrtniki ponujajo svoje 
dobrote in izdelke, bo na ogled postavljenih tudi nekaj zelo 
starih jaslic, predvsem iz šuštarskih domačij. 

Prednovoletno družabno srečanje
Preddvor – Društvo upokojencev Preddvor vabi svoje člane 
in članice na vsakoletno prednovoletno družabno srečanje, 
ki bo v soboto, 21. decembra, ob 15. uri v dvorani Kulturne-
ga doma Preddvor. Za jedačo, pijačo in prijetno vzdušje bo 
poskrbljeno. Prijave sprejemajo poverjeniki in na tel. št.: 040 
557 363 – Marija.

Za otroke
Jesenice – V knjižnici bodo danes, v torek, 17. decembra, 
nemške igralne igralne urice ob 17. uri, jutri, v sredo, 18. de-
cembra, bodo ustvarjalne delavnice ob 17. uri, v četrtek, 19. 
decembra, bo ura pravljic ob 17. uri, žrebanje nagrajencev 
knjižne uganke pa ob ob 18. uri. V petek, 20. decembra, bo 
Brihtina pravljična dežela ob 10. uri, bralna urica Berem s 
kužkom pa ob 17. uri. 

Hrušica – V četrtek, 19. decembra, bo v knjižnici ura pravljic 
z grofico ob 17. uri, žrebanje nagrajencev knjižne uganke pa 
ob 17.45.

Slovenski Javornik – V Domu Julke in Albina Pibernika bodo 
danes, v torek, ustvarjalne delavnice ob 15. uri, žrebanje 
nagrajencev knjižne uganke pa bo ob 16. uri.

Medgeneracijske dejavnosti
Kranj, Preddvor, Cerklje, Šenčur – V LUK – medgeneracij-
skem centru Kranj bodo naslednje brezplačne aktivnosti: 
sreda, 18. decembra: 10.00–11.30 Tehnična prva pomoč – 
računalništvo in telefonija, 17.00–18.00 Vesele urice kon-
verzacije – Ruščina; četrtek, 19. decembra: 10.00–12.30 
Medkulturno v Kranju – delavnice za priseljence za razvoj 
temeljnih kompetenc, 10.30–11.30 Vesele urice konverza-
cije – Italijanščina, 17.00–19.00 Življenje z osebo z de-
menco, 18.30–19.45 OM Chanting, 17.00–18.30 Življenje 
z izgubo, 18.00–19.30 Energija, odločitev in odgovornost 
za kvalitetno leto 2020; petek, 20. decembra: 17.00–19.30 
Družabni večer – Tarok, 17.00–18.30 Jezik sanskrt – zak-
lad davnine za prihodnost; Preddvor: sreda, 18. decembra, 
16.00–19.00 Drobno Božično pecivo; Cerklje: sreda, 18. 
decembra: 10.00–11.00 Umovadba; Šenčur: četrtek, 19. 
decembra, 17.00–19.30 Peka medenjakov. Obvezna so pri-
jave na telefon 041 724 134 ali na e-naslov mck-prijava@
luniverza.si.

KAŽIPOT malioglasi@g-glas.si
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Rezultati 100. kroga – 15. decembra 2019
6, 8, 9, 14, 24, 25, 38 in 7

Loto PLUS: 2, 4, 13, 18, 23, 24, 33 in 12
Lotko: 2 5 0 8 9 0

Sklad 101. kroga za Sedmico: 1.480.000 EUR
Sklad 101. kroga za PLUS: 160.000 EUR
Sklad 101. kroga za Lotka: 360.000 EUR

LOTO

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

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

PREDSTAVE
Obtoženi volk

Tržič – Mladinsko gledališče Tržič vabi otroke na predstavo 
Žarka Petana Obtoženi volk, ki si jo bodo lahko ogledali v 
soboto, 21. decembra, ob 10. uri v Kulturnem centru Tržič.

RAZSTAVE

Stalna razstava v spomin Toma Zupana
Okroglo – Zveza društev slepih in slabovidnih Slovenije vabi 
v četrtek, 19. decembra, ob 12. uri v Zupanovo vilo na Ok-
roglo pri Naklem. Ob 180. obletnici rojstva se bodo zbrani 
spomnili dobrotnika slepih Toma Zupana. Ob koncu kultur-
nega programa bodo odprli stalno razstavo Tomo Zupan, 
veliki prešernoslovec, avtorja Damijana Janežiča.

Svet, ki izginja
Naklo – KUD LIK Naklo zaradi zanimanja obiskovalcev 
podaljšuje razstavo slikarja Zdravka Purgarja z naslovom 
Svet, ki izginja. Razstava bo v Pavlinovi galeriji v kultur-
nem Domu J. Filipiča na ogled še ob nedeljah, 22. in 29. 
decembra, ter na praznični 26. december, in sicer od 10. 
do 12. ure.

KONCERTI

Humanitarni novoletni koncert
Trstenik – Krajevna organizacija Rdečega križa Trstenik tudi 
letos organizira tradicionalni humanitarni novoletni koncert, 
ki bo v petek, 27. decembra, ob 18. uri v telovadnici Osnovne 
šole Simona Jenka na Trsteniku. Zbran denar bo namenjen 
v dobrodelne namene, za obdarovanje starejših krajanov, 
krvodajalsko akcijo 2020 in preventivne akcije krajevne or-
ganizacije RK Trstenik.

Božično-novoletni koncert
Slovenski Javornik – Godci Suhe hruške pri KUD Triglav 
Slovenski Javornik - Jesenice vabijo skupaj z gosti Godbo 
Cerklje in KPZ Mysterium Kranj na božično-novoletni kon-
cert Glasba je zvok radosti, ki bo v soboto, 21. decembra, 
ob 19. uri v Kulturnem domu Julke in Albina Pibernika na 
Slovenskem Javorniku.

OBVESTILA

Novoletni šahovski turnir
Kranj Primskovo – Šahovski klub Primskovo vabi vse lju-
bitelje in igralce šaha na novoletni šahovski turnir, ki bo 
v četrtek, 19. decembra, ob 17. uri v mali dvorani Doma 
krajanov Primskovo. Turnir se igra po švicarskem sistemu. 
Najboljši trije bodo prejeli medalje. Po končanem turnirju 
bo tudi razglasitev skupnih končnih rezultatov v točkova-
nju za leto 2019 ter podelitev nagrad – najboljši trije bodo 
prejeli pokale.

Kako so se na Jesenicah včasih zabavali?
Jesenice – V dvorani Kolpern bo jutri, v sredo, 18. decembra, 
ob 18.30 slovesna predstavitev dela študijskega krožka Raz-
iskovanje kulturne dediščine v lokalni skupnosti ter knjižice 
»Kako so se na Jesenicah včasih zabavali?«.

Mandale iz narave
Radovljica – Kustosinja Slovenskega šolskega muzeja Ma-
teja Ribarič bo ob razstavi Šolski vrt, ki trenutno gostuje v 
Čebelarskem muzeju, vodila delavnico izdelave mandal iz 
jesenskih plodov za člane čebelarskega krožka iz OŠ A. T. 
Linharta Radovljica. Delavnica bo v četrtek, 19. decembra, 
ob 13.15, vstop bo prost. Za zunanje obiskovalce so obvezne 
najave na mro@mro.si.

Kaj tako diši?
Radovljica – Otroška delavnica z naslovom Kaj tako diši? v 
organizaciji TIC Radovljica bo v nedeljo, 22. decembra, ob 
16. uri v desnem atriju Radovljiške graščine. Otroci bodo z 
uporabo različnih eteričnih olj dišečo sol shranili v mošnjič-
ke iz filca. Vstop bo prost.



predavanje
VSI JENKOVI SPOMENIKI
Ivan Smiljanić
torek, 17. 12., ob 19.00, dvorana

Mestna knjižnica Kranj • prireditve@mkk.si • www.mkk.si
• prijava na e-obveščanje: http://info.mkk.si • portal za 
otroke: www.modripes.si • spletni leksikon: www.gorenjci.si
Vsi dogodki, prireditve in izobraževanja so brezplačni.

pogovor
#ZOBOTREBEC! 
TISTI, KI JE ZDRUŽIL GLASBO IN STRIP
Zoran Smiljanić in Martin Ramoveš
sreda, 18. 12., ob 19.00, dvorana

kviz
KVIZ ZNANJA
Anže in Aljaž Božič, KŠK
četrtek, 19. 12., ob 19.00, dvorana

M
E

S
TN

A 
K

N
JI

ŽN
IC

A 
K

R
AN

J,
 G

R
E

G
O

R
Č

IČ
E

VA
 U

LI
C

A 
1,

 K
R

AN
J

23Gorenjski glas
torek, 17. decembra 2019 MALI OGLASI, ZAHVALE malioglasi@g-glas.si

Poslovodja, m/ž (Kranj) 
Pričakovane osebnostne lastnosti: usmerjenost k rezultatom in odličnost v nude-
nju podpore strankam, natančnost, vestnost in odgovornost do dela ... Studio Mo-
derna, d. o. o., Litostrojska 52, 1000 Ljubljana. Prijave zbiramo do 23. 12. 2019. Po-
drobnosti na www.mojedelo.com.

Izmenovodja, m/ž (Kranj) 
Vaše naloge in odgovornosti: odzivanje ob napakah pri naročilih, v proizvodni in 
tehnološki dokumentaciji in drugih dokumentih, vezanih na proizvodni proces, na 
motnje ali zastoje v delovnem procesu ter sodelovanje pri njihovem odpravljanju, 
odgovornost za usklajevanje človeških in materialnih virov, za izpolnjevanje zada-
nih nalog ter za optimizacijo stroškov dela organizacijske enote in/ali projekta ... 
Iskraemeco, d. d., Savska Loka 4, 4000 Kranj. Prijave zbiramo do 12. 1. 2020. Podrob-
nosti na www.mojedelo.com.

Inženir kakovosti za dobavitelje, m/ž (Železniki) 
Nudimo vam delo v kreativnem delovnem okolju, stimulativno plačilo, možnost 
nagrajevanja in dodatnega izobraževanja. Zaposlitev je za polni delovni čas, za do-
ločen čas z možnostjo podaljšanja v nedoločen čas. Delo poteka na lokaciji Otoki 
21. Domel, Elektromotorji in gospodinjski aparati, d. o. o., Otoki 21, 4228 Železniki. 
Prijave zbiramo do 10. 1. 2020. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Back-end razvijalec, m/ž (Škofja Loka) 
Iščete nove izzive in priložnosti? Ste ambiciozni? Potem vas vabimo, da se pridru-
žite sproščeni, strokovni in ciljno usmerjeni ekipi. Vaše zadolžitve bodo: načrtova-
nje in priprava specifikacij, razvoj, testiranje in vzdrževanje, priprava tehnične do-
kumentacije ... Opal informatika, d. o. o., Sv. Duh 274, 4220 Škofja Loka. Prijave zbi-
ramo do 3. 1. 2020. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Razvojni tehnolog, m/ž (Zgornji Brnik) 
Pričakujemo: najmanj 5 let delovnih izkušenj na področju programiranja, priprav-
ljenost za učenje in pridobivanje novih znanj, sposobnost jasnega in natančnega 
sporočanja informacij in podatkov, samoiniciativnost ... Kontrola zračnega prome-
ta Slovenije, d. o. o., Zgornji Brnik 130n, 4210 Brnik – aerodrom. Prijave zbiramo do 
25. 12. 2019. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Vodilni inženir za področje mehanskih in/ali mehatronskih sistemov v razvo-
ju, m/ž (Lipnica) 
Pogoji za zasedbo delovnega mesta: najmanj VII. stopnja izobrazbe strojne smeri 
(strojništvo, mehatronika, fizika), aktivno znanje vsaj enega tujega jezika (anglešči-
na ali nemščina ) in pasivno drugega (angleščina, nemščina). Iskra Mehanizmi, d. 
o. o., Lipnica 8, 4245 Kropa. Prijave zbiramo do 20. 12. 2019. Podrobnosti na www.
mojedelo.com.

Proizvodni delavec za srednje zahtevna dela, m/ž (Škofja Loka) 
Od sodelavcev pričakujemo: III. stopnjo izobrazbe, zaželene delovne izkušnje v pro-
izvodnji, ročne spretnosti, fleksibilnost, natančnost. Bosch Rexroth, d. o. o., Kidri-
čeva 81, 4220 Škofja Loka. Prijave zbiramo do 16. 12. 2019. Podrobnosti na www.
mojedelo.com.

Sestavljalec sistemov in sestavin v procesu barvanja, m/ž (Žiri) 
Od vas pričakujemo: IV. stopnjo izobrazbe, vestnost in zanesljivost, željo po spozna-
vanju novih procesov in stalnem učenju. Poclain Hydraulics, d. o. o., Industrijska uli-
ca 2, 4226 Žiri. Prijave zbiramo do 19. 12. 2019. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Kuhar, m/ž (Kranjska Gora) 
Na prosto delovno mesto zaposlimo kuharja z delovnimi izkušnjami. Od kandida-
ta pričakujemo samostojnost pri delu, zanesljivost in odgovornost. HIT Larix, d. d., 
Borovška cesta 99, 4280 Kranjska Gora. Prijave zbiramo do 11. 1. 2020. Podrobno-
sti na www.mojedelo.com.

Prodajalec, m/ž (Kranj) 
Od vas pričakujemo: najmanj IV. stopnjo izobrazbe, veselje do dela s strankami, spo-
sobnost dela v timu. KIK Textilien und Non-Food, d. o. o., Ruska ulica 6, 2000 Maribor. 
Prijave zbiramo do 10. 1. 2020. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Vodja poslovalnice, m/ž (Kranj) 
Iščemo vodjo poslovalnice za nov poslovalnico Okaidi Qlandia Kranj. Tinkal, d. o. 
o., Ulica Jelenčevih 67, 2341 Limbuš. Prijave zbiramo do 10. 1. 2020. Podrobnosti 
na www.mojedelo.com.

Kuhar a la carte, m/ž (Dvor Jezeršek, Kranj) 
Pričakujemo: zaključeno izobrazbo gastronomske ali živilske smeri, vsaj 2 leti izku-
šenj z delom v a la carte kuhinji, poznavanje področja priprave hrane, urnost, na-
tančnost in iznajdljivost, vestnost, zanesljivost in samostojnost pri delu, osebno 
urejenost in čistočo. Jezeršek gostinstvo, d. o. o., Sora 1a, 1215 Medvode. Prijave 
zbiramo do 10. 1. 2020. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Disponent – organizator prevozov, m/ž (Vodice) 
Zaposlimo visoko motivirano osebo za delo disponenta – organizatorja transpor-
ta v mednarodnem prometu. Kandidati z izkušnjami imajo prednost. Logistika Jer-
man ML, d. o. o., Zapoge 40a, 1217 Vodice. Prijave zbiramo do 31. 12. 2019. Podrob-
nosti 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

MojeDelo.com

OSMRTNICA
Anka, Ančice ...

Resnično je dotrpela in se v soboto, 14. decembra 2019, poslovila

Anka Colnar
roj. 28. 2. 1942

dipl. fizioterapevtka v pokoju

Vse življenje je bila neomajna v zavezanosti vrednotam slovenstva, poštenosti, dobrote in 
prijateljstva. Pogreb z razsutjem pepela bo na kranjskem pokopališču v sredo, 18. decembra 

2019, ob 13. uri. Žara bo v tamkajšnji mrliški vežici na dan pogreba od 11. ure dalje.
Cvetje s hvaležnostjo odklanjamo v korist Onkološkega inštituta Ljubljana.

 

Žalujemo: mož Sašo, brat Peter, nečakinje Andreja, Boni, Nataša in Leja ter drugo sorodstvo

OSMRTNICA

Dotrpel je in nas zapustil neizmerno žalostne naš dragi

mag. Franc Pogačnik
Pogreb dragega pokojnika bo v sredo, dne 18. decembra, ob 15. uri na pokopališču  

v Kranju, žara pa bo v vežici od 10. ure dalje.

Žalujoči vsi njegovi

OSMRTNICA

Sporočamo žalostno novico, da nas je v 75. letu zapustil naš dragi mož, oče, ata 

Drago Lokar 
po domače Bidov Drago s Črnivca

Pogreb dragega pokojnika bo v sredo, 18. decembra 2019, ob 15. uri na pokopališču na 
Brezjah. Žara pokojnika bo na dan pogreba od 9. ure dalje v vežici na Brezjah. 

Žalujoči: žena Darja, sin Bojan, vnuka Kristjan in Katja

NEPREMIČNINE
GARAŽE
ODDAM

GARAŽO na Zoisovi ul. v Kranju, tel.: 
040/505-537 19003305

GRADBENI  
MATERIAL
PRODAM

3 VIBRIRNE mize šablone, za izdelavo 
umetnega kamna za fasade, cokle, tel.: 
041/321-206 19003297

KUPIM

ODKUPUJEMO kostanjeve drogove 
(za elektrogospodarstvo) dolžine 9–11 
m (tudi neobeljene), SES, d.o.o.,  
Opekarska ul. 22, Maribor, tel.: 
041/865-596 19003303

KURIVO
PRODAM

SUHA bukova, razžagana drva in goz-
darski traktor, goseničar, Gorje, tel.: 
031/561-707 
 19003296

SUHA mešana drva, po dogovoru 
lahko razžagana, možna dostava, tel.: 
031/343-177 19003300

SUHE trske za podkurit, primerne za 
kamin ali centralno peč, tel.: 041/986-
986 19003289

GLASBILA
PRODAM

KLAVIRSKO harmoniko Veltmajster, 
40-basna, 3 registri, zelo ohranjena, 
tel.: 041/419-888 19003294

KNJIGE,  
PUBLIKACIJE
PRODAM

EZOTERIKA, knjige, popolnoma nove, 
avtorske, ugodno. Za iskalce resnice, 
tel.: 040/567-544 19003230

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 
nep rekinjeno od 8. do 16. ure,  
sreda od 8. do 17. ure,  
petek od 8. do 15. ure,  
sobote, nedelje in prazniki 
zaprto.

UMETNINE, NAKIT
PRODAM

TAPISERIJE, izjemne tehnične, ume-
tniške, sporočilne in energijske vred-
nosti, tel.: 040/567-544 
 19003231

STARINE
KUPIM

ODLIKOVANJA, kovance, ure, slike, 
značke, srebrnino, luči, kipe in drugo, 
tel.: 030/670-770 19003306

MEDICINSKI  
PRIPOMOČKI
PRODAM

ZARADI selitve in nemožnosti upo-
rabe prodam invalidski skuter, tel.: 
040/647-491 19003299

ŽIVALI IN  
RASTLINE
PRODAM

KANARČKI, beli in rumeni, eksotične 
ptice, vse letošnja reja, tel.: 04/58-71-
112, 040/360-860 19003285

KMETIJSKI STROJI
PRODAM

2-BRAZDNI obračalni plug, suhe buta-
re, zidno opeko in sortirnik krompirja, 
tel.: 068/138-796 19003288

KOSILNICO BCS 17, tel.: 041/544-
164 19003298

PLUG za sneg širine 250, posipalec 
Riko za pesek in sol ter pajek Bori Se-
žana 350 C, tel.: 041/762-562  
 19003287

KUPIM

ELEKTRIČNI nož za silažo in električni 
agregat, tel.: 041/608-765  
 19003291

TRAKTOR – Zetor, Ursus, Univerzale, 
Store, Deutz, IMT ali TV ter ostalo me-
hanizacijo, tel.: 031/562-809  
 19003255

PRIDELKI
PRODAM

FIŽOL savinjski sivček, cena 6 EUR/
kg, tel.: 070/356-027 
 19003304

KROMPIR za krmo, tel.: 031/224-
023 19003292

VZREJNE ŽIVALI
PRODAM

2 BIKCA, stara 7 mesecev, in telička, 
6 mesecev starega, simental, eko reja, 
tel.: 031/570-791 19003295

BIKA simentalca, težkega 200 kg, tel.: 
068/607-942  
 19003225

KOKOŠI – nesnice, jarkice, rjave in 
bele, pred nesnostjo. Pripeljemo na 
dom, Matej Bulovec, s.p., Mlakarjeva 
ul. 45, Šenčur, tel.: 041/710-113 
 19003183

PRAŠIČA za zakol, težkega 170 kg, 
domača krma, tel.: 031/225-062 
 19003286

ZAJCE in zajklje za pleme, stare 4 me-
sece in več, po izbiri, tel.: 041/848-
322  
 19003290

KUPIM

BIKCA, težkega  do 200 kg, in traktor, 
tel.: 031/604-918  
 19003307

OSTALO
PRODAM

LESENO kad za namakanje sadja, 
kostanjeva, 400 litrov, tel.: 051/380-
329  
 19003293

SILAŽNE bale ali menjam za teleta, 
tel.: 041/980-371 
 19003302

ZAPOSLITVE (m/ž)
IŠČEM

IŠČEM DELO – voznik kat. C, E, koda 
95, z NPK, za vožnje po Sloveniji, iz-
kušnje z vožnjo kiperja, tel.: 040/389-
518  
 19003280

RAZNO
PODARIM

PLASTIČNE steklenice, 1,5 litra, tel.: 
041/532-899 
 19003301
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Anketa

Čedo Đukanović, Kranj:

Starejše generacije nismo 
cepljene in tudi sedaj se jaz 
nimam namena. Se ne bojim, 
da bi zbolel. Smiselno je si-
cer poslušati nasvete zdrav-
nikov, a za svoje zdravje smo 
na koncu odgovorni sami.

Neža Ogrin, Kranj:

Tisti, ki niso cepljeni, bolj 
ogrožajo druge, a je od vsake-
ga posameznika odvisno, ali 
se odloči za cepljenje ali ne. 
Večji problem imajo tistih, ki 
se zaradi imunskih bolezni 
ne smejo cepiti.

Oskar Šubic, Radovljica:

Mislim, da si tisti, ki niso cep-
ljeni, lahko to privoščijo, ker 
je masa cepljenih tako velika, 
da je možnost za obolenje 
majhna, saj ni veliko prena-
šalcev. Mislim, da bi moralo 
biti sicer cepljenje obvezno.

Nina Svetelj, Kranj:

Precej neodgovorno je od 
tistih, ki se ne nameravajo 
cepiti. Predvsem do otrok, ki 
zaradi raznih alergij ne smejo 
biti cepljeni. Z obveznim cep-
ljenjem bi zdravstvo lahko 
popolnoma odpravilo ošpice.

Maša Likosar

Na območju Škofje Loke in 
Kamnika so bili potrjeni pri-
meri ošpic. Edino učinkovito 
zdravilo proti tej bolezni je 
cepljenje z dvema odmerko-
ma cepiva. Sogovornike smo 
vprašali, ali so cepljeni in kaj 
menijo o tistih posamezni-
kih, ki se jim cepljenje ne zdi 
potrebno. / Foto: Tina Dokl

Necepljeni so 
neodgovorni 

Gašper Šavor, Ljubljana:

Kot otrok sem bil cepljen in 
tudi oba moja otroka sta cep-
ljena proti ošpicam. Pri njiju 
v vrtcu se še niso pojavile. 
Ali se želi posameznik cepiti 
ali ne, je njegova odločitev, 
nikogar ne moremo prisiliti.

info@g-glas.si

vre men ska na po ved
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Jasna Paladin

Kamnik – Priznana cvetličar-
ja in profesorja iz Biotehni-
škega centra Naklo sta zad-
nja leta ob obeh največjih 
krščanskih praznikih – tako 
veliki noči kot božiču – tesno 
povezana z Vatikanom, kjer 
ob pomoči tamkajšnjega 
slovenskega veleposlaništva 
kot edina tujca sodelujeta z 

ekipo italijanskih cvetličar-
jev pri krašenju bazilike sv. 
Petra. »Priprave so se začele 
že oktobra, a zaradi varnosti 
je za najin prihod potrebnih 
kup dogovorov in dokumen-
tacije in znova sva odhod do-
bila potrjen tik pred zdajci. A 
tega sva pri Italijanih zdaj že 
vajena,« sta smeje priznala v 
Župnijski cerkvi Marijinega 
brezmadežnega spočetja v 

Kamniku, kjer sta pred dne-
vi predstavila svoj projekt.

Na pot se bosta odpravila 
v petek, 20. decembra, po-
poldne, domov pa se vrača-
ta na božični dan. Vmes sle-
dijo naporni, a prijetni dne-
vi, ki jih bosta z zdaj že po-
znano druščino cvetličar-
jev preživela v tamkajšnji vr-
tnariji in – kar ju že vsesko-
zi navdušuje – v vatikanskih 

vrtovih, kamor tujci sicer ni-
majo vstopa.

Kakšna natanko bo le-
tošnja okrasitev, bosta iz-
vedela na mestu samem. 
»A bistvenih razlik iz leta v 
leto ni. Podlaga bo zelena iz 
kavkaške jelke, manjkale ne 
bodo božične zvezde in dru-
ge rdeče cvetlice, za praznič-
ni pridih pa vedno poskrbi še 
zlata barva – denimo pozla-
čeni storži. Je pa božična ok-
rasitev vsakokrat nekoliko 
bolj preprosta od velikonoč-
ne,« pravi Peter Ribič.

V Vatikanu se zdaj že zelo 
dobro počutita, čeprav še 
vedno ne znata italijanskega 
jezika, njuno delo pa je opa-
zil tudi papež sam, ki se je 
Sloveniji že javno zahvalil za 
delo in darovano cvetje, kar 
jima res veliko pomeni. In 
kakšen izziv jima sodelova-
nje v krašenju še predstavlja 
po vseh teh letih? »Nadalje-
vanje tega zanimivega pro-
jekta nedvomno potrjuje na-
jino predano delo, strokov-
nost in zanesljivost, hkrati 
pa tudi predanost stroki ter 
priznanje Republiki Slove-
niji,« pravita in za konec še 
dodata, da bosta italijanske 
cvetličarje tudi letos pogo-
stila z orehovo potico, ki jo 
prav vsakič vzameta s seboj.

Zahvalil se jima je tudi papež
Dr. Sabina Šegula iz Radovljice in Peter Ribič iz Kamnika se v petek znova odpravljata v Vatikan, kjer 
bosta že šestnajstič sodelovala pri praznični okrasitvi bazilike sv. Petra.

Peter Ribič in dr. Sabina Šegula sta božično dekoracijo, kakršna je vsako leto nepogrešljiva 
tudi v Vatikanu, pred dnevi predstavila v župnijski cerkvi Marijinega brezmadežnega 
spočetja v Kamniku.

Suzana P. Kovačič

Kranjska Gora – Turizem 
Kranjska Gora ureja štiride-
set kilometrov tekaških prog 
na območju občine. Kot so 
sporočili, bo tekaška proga 
med Ratečami, Planico in v 
Tamar po novem plačljiva. S 
sredstvi, pridobljenimi s pro-
dajo vozovnic, bodo dnevno 
pripravljali in urejali kako-
vostno snežno podlago za re-
kreativne smučarske tekače 
in za profesionalne športni-
ke. »S sprejetjem teh ukre-
pov bomo lahko zvišali tudi 
odškodnine za lastnike par-
cel, za vsakega izmed njih 
je na voljo tudi sezonska vo-
zovnica,« so še pojasnili v Tu-
rizmu Kranjska Gora. Cena 
dnevne vozovnice za odra-
sle je pet evrov, za otroke in 
mladino od 7. do 15. leta in se-
niorje (nad 65 let) je cena tri 
evre. Cena sezonske vozovni-
ce je enotna za vse, šestdeset 

evrov. Za otroke (do vključ-
no 6. leta) je tek na smučeh 
brezplačen. Vozovnice so na 
voljo na prodajnih mestih v 
gostilni Ponca v Ratečah, No-
rdijskem centru Planica in 
turistično-informacijskem 
centru v Kranjski Gori. Vsto-
pne točke za tekaške proge 
so na mejnem prehodu med 
Slovenijo in Italijo (gostilna 
Ponca), Nordijskem centru 
Planica in ob mokrišču Le-
dine v Ratečah. Če bodo pro-
go lahko v celoti pripravili, jo 
bodo začeli zaračunavati 23. 
decembra, če vremenske raz-
mere tega še ne bodo dopuš-
čale, jo bodo uredili samo od 
Ponce do Ledin, dnevna vo-
zovnica pa bo naprodaj po 
polovični ceni. Trenutno sta 
urejeni tekaški progi v Nor-
dijskem centru Planica v dol-
žini dva kilometra ter v Zgor-
nji Radovni v dolžini 1,5 kilo-
metra, ki pa še naprej ostaja 
brezplačna.

V Tamar po tekaški 
nič več zastonj
Smučarskotekaška proga med Ratečami, Planico 
in naprej v Tamar bo po novem plačljiva. Dnevna 
vozovnica za odraslega stane pet evrov.

Ob požaru v četrtek, 12. decembra, pozno zvečer na Zgornjem 
Brniku se družini Kropivnik in Tavčar zahvaljujeva gasilcem 
PGD Zgornji Brnik in Cerklje, sosedoma Matjažu in Borisu 
za hitro posredovanje, da ni prišlo do še večje tragedije, ter 
gospe, ki nas je prva malo pred polnočjo zbudila in tako po-
magala, da se požar ni razširil še na stanovanjsko hišo.

Zahvala

Pretežno oblačno bo, pihal bo jugozahodni veter. Predvsem 
v četrtek bodo možne občasne padavine. Toplo bo.


