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69 let Gorenjski časnik od leta 1947
Prvi predhodnik tednika Gorenjec leta 1900

TOREK, 6. decembra 2016

Leto LXIX, št. 97, cena 1,85 EUR               Odgovorna urednica: Marija Volčjak               Časopis izhaja ob torkih in petkih               info@g-glas.si              www.gorenjskiglas.si

AKTUALNO

Župan ostro  
proti zabavišču
Sredi prejšnjega tedna so na robu 
Kranjske Gore, med Hotelom 
Kompas in regionalno cesto, zače-
li postavljati zabaviščni park. Ob-
čina se je ostro odzvala in naspro-
tuje postavitvi kompleksa na vsto-
pni točki v Kranjsko Goro.

3

GORENJSKA

Na Voglu težave  
pri remontu
Francoski proizvajalec Poma je pri 
rednem remontu po nesreči uničil 
eno od osi tekalnih vozičkov, zato 
se bo zimska sezona na Voglu za-
čela teden dni kasneje. Dve progi 
so umetno zasnežili z zbrano de-
ževnico.

4

ZDRAVJE

Hudo boleče  
preležanine
Podatki kažejo, da ima preležani-
ne od enega do več kot dvajset 
odstotkov hospitaliziranih pacien-
tov ali oskrbovancev domov sta-
rejših občanov. Prizadetim pov-
zročajo hude bolečine ter fizične 
in psihične posledice.

7

KULTURA

Od olja na  
platnu do stripa
Ob obletnici rojstva dr. Franceta 
Prešerna v Kranju že po tradiciji 
pripravijo razstavo, povezano s 
pesnikom. V Galeriji Prešernove 
hiše je na ogled dokumentarna li-
kovna razstava Pripovedni prizori 
iz Prešernovega življenja.

10

VREME

Danes bo sprva še zmerno 
oblačno. Čez dan bo pre-
težno jasno. Jutri in v če-
trtek bo delno do pretežno 
jasno z jutranjo meglo.

-4/5 °C
jutri: pretežno jasno

Maja Bertoncelj

Kranj – Za smučarskimi ska-
kalci so v novi sezoni tri posa-
mične in ekipna tekma. Glav-
na zvezda je 17-letni sloven-
ski skakalec SK Triglav Do-
men Prevc, ki je v nedeljo v 
Klingenthalu osvojil svojo 
drugo zmago v karieri in dru-
go v sezoni ter znova oblekel 
rumeno majico vodilnega 
v svetovnem pokalu. Mlajši 
brat Petra Prevca, ki je tekmo 
v Nemčiji končal na 22. me-
stu, je že lani nakazoval po-
hod na vrh. Če ne gre enemu 
Prevcu, gre drugemu.

»Vesel sem. Konkuren-
ca je bila v Nemčiji veliko 
bolj izenačena kot na tek-
mah na Finskem. Povpreč-
ni skoki niso bili dovolj. Do-
bro sem skakal že od začet-
ka in nekako mi je uspelo, 
da sem bil vseskozi pri vrhu. 
Izjema je bil skok v prvi se-
riji na sobotni ekipni tekmi, 
ki ga še nisem pozabil. Mo-
dri se iz napake veliko na-
učijo,« so bile besede Do-
mna Prevca. Uspeha je bil 
vesel tudi trener Goran Ja-
nus: »Ne samo super. To je 
odlično. Čestitke Domnu za 
dva vrhunska skoka. Tekma 

je bila zelo napeta. Ob kon-
cu smo vsi gledali proti tele-
vizijskemu zaslonu, saj so 
bile razlike izjemno majh-
ne.« Norvežan Daniel An-
dre Tande je za njim zaostal 
za vsega dve desetinki toč-
ke, tretji je bil Avstrijec Ste-
fan Kraft. Domen je v final-
nem skoku v zraku precej kri-
lil z rokami in v tem ima še ve-
liko rezerv. Zmage zato ni pri-
čakoval. »Pozabil sem položi-
ti roke ob telo. To bi mi v dru-
gem delu prineslo še kar do-
sti metrov,« je pokomentiral. 

Druga zmaga Domna Prevca
Ko ne gre enemu, je na vrhu drugi. Zvezda uvoda letošnje skakalne sezone 
je Domen Prevc, ki je osvojil svojo drugo zmago v karieri in drugo v sezoni 
ter znova oblekel rumeno majico vodilnega v svetovnem pokalu. Naslednje 
tekme bodo konec tedna v Lillehammerju.

Domen Prevc je po prvih tekmah skakalec številka ena na svetu. / Foto: Gorazd Kavčič411. stran

Danica Zavrl Žlebir

Škofja Loka – Medvladni od-
bor za varovanje nesnovne 
kulturne dediščine, ki ga se-
stavlja 24 držav pogodbenic 
Konvencije o varovanju ne-
snovne kulturne dediščine, 
je na svojem rednem letnem 
zasedanju v Adis Abebi v Eti-
opiji prejšnji teden sprejel 
odločitev o vpisu Škofjelo-
škega pasijona na reprezen-
tativni seznam nesnovne 
kulturne dediščine človeš-
tva. Na seznamu je bilo do 
letošnjega zasedanja skupaj 
314 elementov. V Sloveni-
ji je bil leta 2008 vzpostav-
ljen tudi Register nesnov-
ne kulturne dediščine Slo-
venije in ravno Škofjeloški 

pasijon je bil vanj vpisan kot 
prva enota nesnovne dedi-
ščine in leta 2012 prvi raz-
glašen za nesnovno kultur-
no dediščino posebnega dr-
žavnega pomena. 

Aktivnosti za pripravo 
projekta nominacije za vpis 
na Unescov seznam segajo v 
leto 2012, v Škofji Loki pa že 
veliko dlje. Po prvi nomina-
ciji, ki ni prejela pozitivnega 

mnenja, je Slovenija leta 
2015 vložila novo, v kateri je 
utemeljila vse vsebinske kri-
terije. Pri pripravi nomina-
cije so sodelovali predstav-
niki Škofje Loke, Sloven-
skega etnografskega muze-
ja kot koordinatorja varstva 
nesnovne kulturne dedišči-
ne in Direktorata za kultur-
no dediščino Ministrstva za 
kulturo RS. Za mednaro-
dno koordinacijo v času do 
vpisa so zgledno skrbeli še 
na veleposlaništvu Republi-
ke Slovenije v Parizu v vlo-
gi stalnega predstavništva 
pri Unescu, s sodelovanjem 
Slovenske nacionalne komi-
sije za Unesco in Ministr-
stva za zunanje zadeve. 

Pasijon na Unescovem seznamu
Škofjeloški pasijon, ki ga v Škofji Loki uprizarjajo po izvirnem besedilu patra Romualda, nastalem med 
1715 in 1727, je uvrščen na Unescov reprezentativni seznam nesnovne kulturne dediščine človeštva.

Z lanske uprizoritve Škofjeloškega pasijona / Foto: Matic Zorman 43. stran

Simon Šubic

Jesenice, Železniki – Gorenj-
ski policisti so minuli konec 
tedni obravnavali dve tragič-
ni smrti. V soboto popoldne 
je med vračanjem z Ratitov-
ca usodno zdrsnila 57-letna 
planinka, predvčerajšnjim 
pa je v požaru na Jesenicah 
umrla starejša občanka. 

S Policijske uprave Kranj 
so sporočili, da je v sobo-
to popoldne pod Ratitov-
cem umrla 57-letna planin-
ka. »Dogodek ima znake ne-
sreče, okoliščine pa kažejo 
na zdrs osebe, ki se je z Ra-
titovca izven planinske poti 
po strmi, nevarni in spolzki 
travnati površini vračala pro-
ti spodnji postaji žičnice na 
Torki. Po daljšem drsenju 

in padanju je planinka mr-
tva obležala nekaj sto me-
trov pod gorskim vrhom,« 
je razložil Bojan Kos, pred-
stavnik za odnose z javnost-
mi PU Kranj. Planinska pot 
na Ratitovec z izhodiščem 
pri spodnji postaji žičnice 
na Torki je bila takrat na ne-
katerih delih poledenela in 
prav tako nevarna predvsem 
za spust z gorskega vrha, je 
dodal. 

Na Slovenskem Javorni-
ku in Jesenicah sta v nede-
ljo zjutraj izbruhnila dva po-
žara. V prvem je nastala le 
gmotna škoda, medtem ko 
so v starejši hiši na Delavski 
ulici na Jesenicah našli mr-
tvo starejšo stanovalko. Več 
o požarih na Jesenicah na 14. 
strani.

Konec tedna dve 
tragični smrti
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Knjigo prejme MARIJA JENKO iz Mavčič.

VSAK PRVI TOREK V MESECU

Ku pon za brez plačni mali oglas
Brez pla čen je mali oglas z be se di lom do 80 zna kov. Ugod
nost ve lja samo za na ročni ke ča so pi sa Go renj ski glas.  
Ku po ni so ve ljav ni pol leta. Na hrb tni stra ni mo ra jo ime ti 
od tis njen na slov na ročni ka. Mali oglas, od dan po te le fo nu 
ali brez ku po na, za ra ču na va mo po ce ni ku, s po pu stom  
za    na roč ni ke (20 %). Ku pon ni ve lja ven za ob ja vo pod  
šif ro ali z na ved bo: na slov v oglas nem od del ku. Brez
plačne ga ma le ga ogla sa ne mo re jo uve ljav lja ti pra vne ose be 
(tudi s. p.).  Ogla se spre je ma mo na na slov Go renj ski glas, 
Ble i we i so va ce sta 4, 4000 Kranj ali po te le fo nu 04/201  
42 47; za tor ko vo šte vil ko Go renj ske ga gla sa do pet ka do 
14. ure in za pet ko vo šte vil ko do sre de do 14. ure. V  
ma lo oglas nem od del ku na Ble i we i so vi ce sti 4 v Kra nju pa  
smo vam na raz po la go v po ne de ljek, to rek, če tr tek in pet ek  
od 7. do 15. ure, v sre do od 7. do 16. ure. 

MALI OGLAS december/16
Naročam objavo malega oglasa z naslednjim besedilom:

❑ prodam          ❑ kupim          ❑ oddam          ❑ najamem    

❑ podarim           ❑ iščem           ❑ nudim          ❑ zamenjam

✂

RUBRIKA:

Vsebina:

Tel.: _ _ / _ _  _ _  _ _ _

Mobitel: _ _ _ / _ _ _  _ _ _

✂

Nečitljivih kuponov  
ne objavljamo.

Matevž Pintar

V anketi je sodelovalo 950 
prebivalcev Domžal, Doba, 
Radomelj in okolice. V Ar-
boretumu Volčji Potok je or-
ganiziranih veliko dogod-
kov in prireditev. Vprašane 
smo prosili, da nam zaupa-
jo, kako pogosto obiščejo Ar-
boretum Volčji Potok. V na-
daljevanju nas je zanimalo 

tudi, ali so anketirani letos 
obiskovali domžalsko kopa-
lišče, in če ja, kako pogosto. 
Projekt Oskrba s pitno vodo 
poteka na območju petih ob-
čin, anketirane smo vpraša-
li, kako zadovoljni so z oskr-
bo s pitno vodo.

Redno Arboretum Volčji 
Potok obiskuje 13 odstot-
kov vprašanih, slaba tretji-
na ga obišče občasno, 41 

odstotkov vprašanih Arbo-
retum obišče redko, 16 od-
stotkov anketiranih pa Arbo-
retuma Volčji Potok ne obiš-
če nikoli. 

V letošnjem poletju večina 
vprašanih ni obiskala dom-
žalskega kopališča. Le pet 
odstotkov anketiranih ga je 
obiskovalo redko, občasno 
in redno pa so ga obiskova-
li po trije odstotki vprašanih. 

Večina, kar 82 odstotkov 
sodelujočih je zelo zadovolj-
nih z oskrbo s pitno vodo v 
občini. Dobra šestina je del-
no zadovoljna z oskrbo s pi-
tno vodo, dva odstotka sta 
nezadovoljna in en odsto-
tek na vprašanje ni znal od-
govoriti.

Zahvaljujemo se vsem, 
ki ste si vzeli čas za našo 
anketo. Če bi želeli Go-
renjski glas redno prebi-
rati, nas lahko pokličete 
v kontaktni center inva-
lidskega podjetja v Škofjo 
Loko na številko 04/51 16 
440 in si ob naročilu izbe-
rete eno od daril.

Občani Domžal so zelo 
zadovoljni z oskrbo s pitno vodo

Simon Šubic

Brdo pri Kranju – Na spre-
jemu članov ekip helikop-
terskega reševanja, ki so 
ga prejšnji teden pripravili 
na Brdu pri Kranju, so mi-
nistrici za obrambo in not-
ranje zadeve Andreja Ka-
tič in Vesna Györkös Žni-
dar ter državna sekretar-
ka na ministrstvu za zdrav-
je Nina Pirnat poudarile us-
pešno izvajanje njihovega 
dela, ki so ga prejšnji mesec 
še nadgradili z odprtjem do-
datne baze Helikopterske 
nujne medicinske pomo-
či (HNMP) v Mariboru, z 
načrtovanim dispečerskim 
centrom zdravstva pa ga 
bodo še izboljšali. Glavni iz-
ziv ostaja posodobitev voz-
nega (helikopterskega) par-
ka oziroma zagotovitev na-
menskih helikopterjev za 
izvajanje HNMP do konca 
prihodnjega leta.

S helikopterskim reševa-
njem je tedanja letalska eno-
ta milice začela leta 1968, 
leto dni po tem, ko je v upo-
rabo prejela prvi helikopter. 
Notranja ministrica Vesna 
Györkös Žnidar je tako po-
udarila, da so med nalogami 
Letalske policijske enote na 
Brniku humanitarne naloge 
danes po številu že takoj za 
policijskimi. 

Slovenska vojska se je heli-
kopterskemu reševanju pri-
družila v letu 1993. Ministri-
ca za obrambo Andreja Ka-
tič je v nagovoru poudarila, 
da je za helikoptersko reše-
vanje poleg strokovno uspo-
sobljenih in srčnih ljudi nuj-
no potrebna tudi brezhib-
na oprema. »Žal je naš voz-
ni park starejšega letnika in 
bo tukaj v prihodnje potreb-
nih veliko vlaganj,« je dejala. 
Po njenih besedah so zara-
di starajočih plovil stroški re-
monta letos že presegli 700 

tisoč evrov. »Najidealnejše 
bi bilo, če bi imeli namen-
ske helikopterje, vendar se 
zavedamo, v kakšnih časih 
živimo, in je to bolj oddaljen 
cilj, h kateremu pa moramo 
stremeti.« Pripadniki 151. 
helikopterske eskadrilje so 
sicer zaradi daljšega izpada 
policijskega helikopterja le-
tos opravili 329 prevozov. 

Državna sekretarka na 
ministrstvu za zdravje 
Nina Pirnat je poudarila, 
da so z nedavnim odprtjem 
baze HNMP v Mariboru 

pomembno zmanjšali razli-
ke v dostopnosti do storitev 
nujne medicinske pomoči v 
severovzhodni Sloveniji. Na 
ministrstvu načrtujejo tudi 
vzpostavitev dispečerske 
službe, ki bo omogočila hi-
trejšo in poenoteno aktivaci-
jo vseh enot nujne medicin-
ske pomoči, tudi helikopter-
ske, z novim pravilnikom o 
HNMP pa bo vzpostavljena 
tudi pravna podlaga za delo-
vanje mešane ekipe HNMP 
in gorske reševalne službe, 
je dodala. 

Namenski helikopterji so za 
zdaj še precej oddaljen cilj
V delu enot za helikoptersko reševanje se ta trenutek kot največji problem kaže starost helikopterjev, s 
katerimi vojska in policija izvajata te prevoze.

Ministrica za obrambo Andreja Katič v pogovoru z zdravniki, ki delujejo v enoti 
Helikopterske nujne medicinske pomoči na Brniku. /Foto: Gorazd Kavčič

Danica Zavrl Žlebir

Kranj – V 97. letu starosti je 
umrl pravnik in ekonomist 
Ljubo Sirc, avtor številnih 
knjig o mednarodni eko-
nomiji ter ustanovitelj lon-
donskega inštituta za pro-
učevanje komunističnih 
oziroma postkomunistič-
nih gospodarstev. Rodil se 
je v podjetniški družini leta 
1920 v Kranju. Študiral je 
pravo, med nemško okupa-
cijo je družina ostala skoraj 
brez vsega premoženja in je 
pobegnila v Ljubljano. Po 
vojni si je prizadeval za ob-
novitev večstrankarstva in 
tako postal eden med areti-
ranimi v Nagodetovem pro-
cesu leta 1947, kjer je bil ob-
sojen na smrt, a je bila nje-
gova kazen kasneje znižana 

v 20 let prisilnega dela. Po 
sedmih letih in pol zapor-
ne kazni so Ljuba Sirca iz-
pustili, a v Jugoslaviji zanj 
ni bilo prihodnosti, zato je 
leta 1955 pobegnil v Veliko 
Britanijo. 

V Švici je doktoriral iz eko-
nomije, leta 1983 pa je usta-
novil londonski inštitut za 
preučevanje komunističnih 
gospodarstev, poznejši cen-
ter za proučevanje post-ko-
munističnih gospodarstev. 
Leta 1989 se je vrnil v Slo-
venijo, dve leti kasneje je vr-
hovno sodišče razveljavilo 
sodbo iz Nagodetovega pro-
cesa. Leta 1992 je kot član 
LDS kandidiral na volitvah 
za predsednika republike, a 
je bil poražen. Leta 2004 je 
bil med pobudniki ustano-
vitve Zbora za republiko.

Umrl je Ljubo Sirc

Kamnik – Odlična ultrazvočna diagnostika v Zdravstvenem 
domu dr. Julija Polca Kamnik je odslej bogatejša za nov ultra
zvočni aparat, ki sodi med najnaprednejše naprave s sodobni
mi diagnostičnimi možnostmi, omogoča vrhunsko ultrazvoč
no diagnostiko in obdelavo. Kot so sporočili iz zdravstvenega 
doma, so napravo kupili z lastnim denarjem.

Zdravstveni dom Kamnik bogatejši za nov ultrazvok
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Ne bom se na tem mes-
tu razpisala o tem, 
zakaj je bila tako nuj-

na podražitev komunalnih 
storitev za skoraj sedemdeset 
odstotkov v občini Naklo. To 
gradivo so občinski svetniki 
dobili v roke dovolj zgodaj 
in vsaj dvakrat so ga javno 
obravnavali in dopolnjeva-
li na sejah občinskega sveta 
skupaj s predstavniki prip-
ravljavca gradiva, Komunalo 
Kranj. Pomembno pa je, kako 
so svetniki glasovali, zato da 
občanom, ki so že prejeli prve 
položnice s podražitvijo in 
imajo tudi vso pravico jeziti 
se, lahko vsak svetnik obra-
zloži, zakaj se je tako odločil. 
O podražitvi so glasovali na 
septembrski seji, od 13 svetni-
kov jih je bilo sedem za pod-
ražitev, šest pa proti. Večina 
jih je torej menila, če povza-
mem, da so bili potisnjeni ob 
zid in da so podražitev mora-
li sprejeti – tako zaradi obvez 
iz preteklosti kot nadaljnjih 
vlaganj v razvoj komunalne 
infrastrukture, saj se s tem 
občanom zagotavlja povpre-
čen, če že ne nadpovprečen 
standard. Še posebno je bil 
pri teh argumentih aktiven 
podžupan Jure Renko, kar 
se razbere tudi iz zapisnika 
seje. V redu, ta argument se-
veda lahko vzdrži. Ampak 
ne razumem pa, zakaj se 
nekdo (nekateri), ki je glaso-
val za podražitev, že na nas-

lednji seji občinskega sveta 
pritožuje čeznjo in se čudi vi-
sokim zneskom na položnici.  
Oprostite, ampak to pa lahko 
razumem samo kot spreneve-
danje. 

V teh okoliščinah se mi zdi 
vredno zapisati, kdo je bil proti 
podražitvi v obliki in na način, 
kot se je ta sprejela na seji, ko so 
o njej odločali. Proti podražitvi 
sta glasovali svetniški skupini 
Slovenske ljudske stranke in 
Desusa. Potisnjeni ob zid – 
ali pač ne – so se odločili, da 
ne želijo vseh stroškov obesiti 
na ramena občanov in so pra-
vočasno podali konstruktivni 
predlog, naj občina preveri 
možnost znižanja vrednos-
ti omrežnin ali s subvencijo 
pokrije del teh stroškov, tako 
kot na primer nekatere dru-
ge občine. »Takoj se je pojavil 
protiargument, da bo s tem 
zmanjšan občinski proračun. 
Višja omrežnina predstavlja 
dodatni prihodek v proračun 
občine in s tem neke vrste do-
datni davek za občane. Me-
nimo, da je prizadevanje za 
zmanjševanje bremen občanov 
vendarle naša primarna nalo-
ga,« je dodatno pojasnil svetnik 
Marjan Babič iz vrst SLS.

Da pa to ne bo izpadlo kot 
nagajanje opozicije v občin-
skem svetu, naj dodam, da sta 
obe svetniški skupini (SLS in 
Desus) podprli osnutek prora-
čuna za leto 2017 kot smiselno 
zastavljenega. 

Naklo: večina svetnikov 
za podražitev

KOMENTAR
Suzana P. Kovačič

Marjana Ahačič

Kranjska Gora – »S celotno 
občinsko ekipo in ekipo Tu-
rizma Kranjska Gora se tru-
dimo, da je Kranjska Gora 
urejena vse od Mojstrane 
do Planice. Zdi se, da se je 
s tem, ko so na elitni lokaciji 
za hotelom Kompas, mimo 
katere se v času sezone pe-
lje ogromno ljudi, v sekun-
di uničil ves naš trud,« je v 
pismo, ki so ga skupaj z ob-
činskim glasilom Zgornje-
sav'c v petek prejela vsa go-
spodinjstva v občini, zapisal 
župan Janez Hrovat. 

Kot je povedala direktorica 
občinske uprave v Kranjski 
Gori Vesna Okršlar, se za-
vedajo, da ima podjetje, ki je 
lunapark postavilo na zaseb-
nem zemljišču, za to veljav-
no dovoljenje upravne eno-
te, a bo občina vendarle upo-
rabila vsa pravna sredstva, 
da se objekt umakne na dru-
go lokacijo, saj menijo, da 
ne sodi na vhod v kraj in da 
predstavlja veliko oviro pri 
urejanju tekaške proge, ki je 
trasirana na istem zemljiš-
ču, kjer so v ta namen tudi 
postavljeni reflektorji. 

»Za postavitev nisem ve-
del niti o njej nisem bil ob-
veščen, kaj šele da bo to do-
volil,« je odločen Hrovat. 
»Dovoljenje so organizator-
ji dobili na Upravni enoti Je-
senice, brez soglasja Občine 

Kranjska Gora in policije. 
Obljubljam vam, da se bom 
še naprej boril za ureja-
nje naše lepe vasice, kamor 
spada tudi ta vstopna toč-
ka. Kranjska Gora si zagoto-
vo zasluži elitnejši turizem, 
kot je postavitev lunaparka,« 
je še poudaril Hrovat. 

»Lunapark postavljajo na 
naši vstopni točki za tek na 
smučeh, ki je strateška, tam 
imamo vse skupinske star-
te, poligon za učenje ... Ze-
mljišče, ki nam je ostalo na 
voljo, je sedaj postalo tako 
ozko, da nam je vse to one-
mogočeno,« opozarja direk-
tor Turizma Kranjska Gora 
Blaž Veber. »Ob tem se nam 

zdi nenavadno, da je uprav-
na enota izdala dovoljenje 
za postavitev tako velikega 
objekta, ne da bi za mnenje 
vprašali lokalno skupnost. 
Dostop s parkirišča do luna-
parka čez cesto ni niti urejen 
niti zavarovan niti osvetljen. 
In ne nazadnje: v turistični 
strategiji občine imamo za-
pisano, da je Kranjska Gora 
idilični alpski kraj, zaradi če-
sar smo v zadnjih letih pos-
krbeli za enovito podobo; 
urejamo vstopne točke, sa-
dimo rože, imamo celo eno-
vito ulično pohištvo in eno-
vito novoletno okrasitev. 
Prav zato moramo odstrani-
ti moteča reklamna panoja 

na istem mestu, kar bomo 
tudi storili. Tudi zato po mo-
jem prepričanju objekt, ka-
kršen je lunapark, ki naj bi 
bil postavljen na kar dva ti-
soč kvadratnih metrih, na 
vhod v Kranjsko Goro eno-
stavno ne sodi.«

Podjetnik Robert Ža-
gar iz Kranja je lunapark v 
Kranjski Gori, takrat v cen-
tru kraja, postavil že lani, za 
zdajšnjo lokacijo pa je z la-
stnikom zemljišča podpi-
sal pogodbo, ki mu omogo-
ča uporabo zemljišča nas-
lednjih pet let. Robert Žagar 
pravi, da zapleta v zvezi z lo-
kacijo za zdaj ne želi javno 
komentirati.

Župan ostro proti zabavišču
Sredi prejšnjega tedna so na robu Kranjske Gore, med hotelom Kompas in regionalno cesto proti 
Ratečam, začeli postavljati mobilni zabaviščni park. Lokalna skupnost se je ostro odzvala in nasprotuje 
postavitvi kompleksa na vstopni točki v Kranjsko Goro.

Robert Žagar je lunapark v manjšem obsegu že lani postavil v centru Kranjske Gore, zdaj 
pa se je z lastnikom zemljišča dogovoril za najem prostora za hotelom Kompas.

Vsem tem se je med pr-
vimi zahvalil župan obči-
ne Škofja Loka Miha Ješe, 
še posebej pa pasijonski 
skupini in tisoč prosto-
voljcem, ki vsakih nekaj 
let sodelujejo pri uprizo-
ritvi Škofjeloškega pasijo-
na: »V prvi vrsti se želim 
zahvaliti vsem tisoč pro-
stovoljcem, ki vedno zno-
va poskrbijo za čudovito in 
čarobno uprizoritev tega 
najstarejšega dramskega 
besedila v slovenskem je-
ziku. Vsakemu posame-
zniku posebej, ki sestavi 
košček mozaika za celot-
no podobo, ki bo prihod-
njič ponovno zaživela leta 
2021. Še naprej se bomo 
namreč trudili zagotoviti 
kontinuiteto uprizarjanja, 
saj projekt res združuje 

številne posameznike v 
skupine in v skupnost.« 

Slovensko delegacijo, ki se 
je udeležila zasedanja med-
vladnega odbora v etiopski 
prestolnici, je vodila amba-
sadorka Magdalena Tovor-
nik, v njej pa so bili tudi Lo-
čani Aleksander Igličar, Jože 
Štukl in Jernej Tavčar. Kot 
nam je povedal Aleksander 
Igličar, je bila nominacija za 
vpis Škofjeloškega pasijona 
na Unescov seznam oddana 
marca 2015, odbor pa je tok-
rat obravnaval 38 nomina-
cij in jih od tega 17 predlagal 
za vpis. V slovenski delega-
ciji niso bili povsem prepri-
čani, ali bodo uspešni: kljub 
vsebinsko popolni vlogi je 
obstajal proceduralni zadr-
žek, ki ga vloga ni vsebovala, 
namreč kako se posodablja 
slovenski register nesnov-
ne kulturne dediščine. Toda 

pred zasedanjem sta naše 
ministrstvo za kulturo in 
slovensko veleposlaništvo v 
Parizu v kontaktu s 24 člani-
cami odbora to razjasnili. V 
četrtek popoldne je bila spre-
jeta odločitev, ki so jo »trije 
mušketirji iz Škofje Loke 
in Magdalena Tovornik kot 
njihov D'Artagnan« spreje-
li z navdušenjem. »Občut-
ki so izjemni, tudi mi štirje 
smo bili zelo veseli, da je dol-
goletno prizadevanje rodilo 
sad in je Škofjeloški pasi-
jon sedaj vpisan na seznam 
Unescove nesnovne dediš-
čine. To je veliko priznanje 
živi nesnovni kulturni de-
diščini, priznanje pasijon-
cem in Škofji Loki, ki tako 
Škofji Loki kot Škofjeloške-
mu pasijonu prinaša med-
narodno prepoznavnost,« 
je občutke strnil Aleksander 
Igličar.

Pasijon na Unescovem 
seznamu
31. stran

Kamnik – Slabe tri mesece 
za tem, ko je uršulinski sa-
mostan v Mekinjah s pod-
pisom darilne pogodbe tudi 
uradno postal občinski, je 
župan Marjan Šarec imeno-
val komisijo, ki bo zadolžena 
za pripravo strategije razvo-
ja in predloga vsebinske iz-
rabe kompleksa, upoštevaje 
predpise s področja varstva 
kulturne dediščine in določil 
sklenjene darilne pogodbe. 
Komisijo bo vodila vodja 
občinskega oddelka za druž-
bene dejavnosti Tina Trček, 
njeni člani pa so še podžu-
pan Matej Slapar (namestnik 
predsednice), direktorica 
Zavoda za turizem in šport v 
občini Kamnik Božena Peter-
lin, Maja Avguštin s kranjske 
enote zavoda za varstvo kul-
turne dediščine ter Primož 
Hočevar iz Ateljeja Hočevar. 
Kot je povedala Trčkova, 
komisija dobiva vrsto najra-
zličnejših predlogov, kaj vse 
pa bo dejansko zaživelo v 
nekdanjem samostanu, bo 
znano v prihodnjih mesecih.

Pripravili bodo vsebino 
nekdanjega samostana



4 Gorenjski glas
torek, 6. decembra 2016

info@g-glas.si

Andraž Sodja

Ukanc – V Žičnicah Vogel so 
po enomesečnem remontu 
na nihalki računali, da bodo 
že minuli konec tedna zag-
nali prve naprave, saj so na 
progah Otroški park in Bru-
narica provizorično umetno 
zasnežili progo z zbrano de-
ževnico v zalogovnikih. Na-
črte jim je prekrižal fran-
coski proizvajalec nihalke, 
podjetje Poma, kamor so na 
redni tehnični pregled pos-
lali tekalne vozičke nihalke. 
Nekaj dni pred zaključkom 
remonta so jih namreč ob-
vestili, da so po nesreči uni-
čili eno od osi, ki povezujejo 
tekalne vozičke s kabino ni-
halke. »Proizvajalec se trudi, 
da čim prej izdela novo os, a 
vztrajali bomo, da del izpada 
prihodkov pokrije Poma, saj 
je zamik začetka sezone nji-
hova krivda,« je dejal pred-
sednik uprave Žičnic Vogel 
Boštjan Mencinger. 

Glavnine naprav na Voglu 
zaradi odvisnosti od narav-
nega snega ne morejo zag-
nati. Težave zaradi pomanj-
kanja snežne odeje so se v 
zadnjih letih iz decembra 
razvlekle tudi na januar, zbi-
ralnika vode, ki bi omogočal 
zasnežitev celotnega smu-
čišča, pa ne morejo zgraditi 

zaradi omejitev zakona o Tri-
glavskem narodnem parku. 
»Obljubljeno nam je, da se 
bo v prihodnjem letu 'odpi-
ral' zakon o TNP, zato raču-
namo, da se bo morda le naš-
la rešitev, ki nam bo omogo-
čila tako potrebno snežno ga-
rancijo, ki je na tržišču zelo 
pomembna. Kljub omeje-
nim kapacitetam vode se 
bodo letos potrudili zasnežiti 
še progo Storeč. 

Sicer na Voglu letos niso 
počivali, tako so investira-
li kar za okoli milijon evrov 
in pod svoje okrilje združi-
li večino namestitvenih in 
gostinskih kapacitet z na-
kupom gostinskega objek-
ta Merjasec. Prenovili so 
gostinski lokal na zgornji 

postaji nihalke, sanitarije, 
kupili nov kamion za prevoz 
na smučišče, ter opravili re-
mont nihalke, v sklopu kate-
rega so zamenjali tudi 15 let 
staro in 26 ton težko vlečno 
jeklenico.

Žičnice Vogel sicer zadnja 
leta uspešno poslujejo, tako 
letos Mencinger napovedu-
je rekordne rezultate, z vsaj 
dvakrat višjim dobičkom kot 
lani. Pospešeno se tudi raz-
dolžujejo, tako so obreme-
nitev podjetja znižali s sko-
raj osem na okoli tri milijo-
ne evrov. »Prihajamo v kon-
dicijo, da bi lahko tudi sami 
izvedli kakšno večjo investi-
cijo, ampak želja je ogromno 
in jih sami vseh zagotovo ne 
bomo zmogli,« je poudaril 

Mencinger. Zanimal bi jih 
nakup tudi Ski hotela na Vog-
lu, ki ga bo tudi to zimo vodil 
najemnik, a je cena za ene-
ga od hotelov v lasti Zmaga 
Pačnika po Mencingerjevem 
mnenju previsoka.

Mencinger še ocenjuje, 
da bo v kratkem času treba 
investirati v nove naprave, 
med drugim tudi v zame-
njavo vlečnice Konta in se-
dežnice Zadnji Vogel. Inve-
sticijo v Konto bi še zmog-
li sami, za Zadnji Vogel pa 
bodo potrebovali pomoč la-
stnika. Večinski lastnik z 
okoli 60 odstotki je že eno 
leto družba RRC računalni-
ške storitve avstralskega Slo-
venca Anthonyja Tomaži-
na, ki je nedavno postal tudi 
40-odstotni lastnik RTC Žič-
nice Kranjska Gora. Kljub 
številnim vprašanjem medi-
jev Tomažin ni neposredno 
pojasnil načrtov za investici-
je na Voglu, v pisni odgovor 
pa je zapisal, da postopek na-
kupa lastniškega deleža še 
ni uradno zaključen, zato 
ne more navesti konkretnih 
informacij, njegovo prihod-
nje ravnanje pa bo odvisno 
od ujemanja s cilji in načrti 
odgovornih za delovanje in 
razvoj podjetja, torej uprave, 
nadzornega sveta in preosta-
lih lastnikov družbe.

Na Voglu težave pri remontu
Francoski proizvajalec Poma je pri rednem remontu po nesreči uničil eno od osi tekalnih vozičkov, zato 
se bo zimska sezona na Voglu začela teden dni kasneje.

Boštjan Mencinger, predsednik uprave Žičnice Vogel

Bled – Krepitev znanja in veščin za večjo prometno varnost 
otrok v vrtcih in šolah je bil naslov drugega posveta o varni 
mobilnosti, ki ga je na Bledu v petek pripravil zavod za šol-
stvo v sodelovanju z ministrstvom za izobraževanje, znanost 
in šport. Namen posveta je bilo senzibilizirati vodstvene in 
strokovne delavce v vzgojno-izobraževalnih zavodih za var-
no mobilnost ter tako v sodelovanju z lokalnimi skupnostmi 
doseči višjo raven varnosti v prometu, je poudarila svetovalka 
na zavodu za šolstvo Marta Novak. Obenem so predstavili 
primere dobrih praks na tem področju. »Na ravni vrtcev re-
cimo pripravljamo delavnice za starše, v okviru katerih jih 
med drugim spodbujamo, da čim več otrok v vrtec in šolo 
prihaja peš, ter tako spodbujamo tudi zdrav življenjski slog 
in ekologijo.« Na ravni države so pripravili osnutek strategije 
varnosti v prometu do leta 2020, zdaj pa pripravljajo še ope-
rativni načrt, da bi to strategijo implementirali v vrtce in šole, 
je še dodala Marta Novak. 

Za večjo prometno varnost otrok v vrtcih in šolah

Tržič – V počastitev praznika občine Tržič bo slavnostna aka-
demija v soboto, 10. decembra, ob 19. uri, v Kulturnem centru 
Tržič. Podelili bodo letošnja občinska priznanja zaslužnim 
za napredek in prepoznavnost občine; plaketo bodo pode-
lili Kulturnemu društvu (KD) Folklorni skupini Karavanke in 
Valentinu Klemenčiču, diplomo Občine Tržič bodo podelili 
Knjižnici dr. Toneta Pretnarja, Janezu Čadežu in posadki 87 
– Anki in Miru Hrastu. Francoska veleposlanica bo županu 
občine Tržič Borutu Sajovicu podelila francosko odlikovanje – 
imenovanje v viteza nacionalnega reda za zasluge. Zbrane bo 
nagovoril tudi predsednik Državnega zbora dr. Milan Brglez. 
V kulturnem programu bodo nastopili igralci Mladinskega 
gledališča Tržič in Kulturnega društva Kruh Križe, Glasbena 
šola Tržič in KD Folklorna skupina Karavanke.

Praznik občine Tržič

Urša Peternel

Žirovnica – Baritonist Ivan 
Andres Arnšek, dramski 
igralec Anatol Štern, Pevski 
zbor Janka Pribošiča Gim-
nazije Jesenice, citrar Tomaž 
Plahutnik, Otroška folklorna 
skupina Breznica in dram-
ska skupina Gledališča Julke 
Dolžan – to so nastopajoči, ki 
so popestrili osrednjo prire-
ditev ob 3. decembru, občin-
skem prazniku Žirovnice v 
soboto zvečer v Dvorani pod 
Stolom. Župan Leopold Po-
gačar se je v prazničnem na-
govoru ozrl predvsem v pri-
hodnost, med prednostni-
mi projekti bo, kot je pove-
dal, nadaljevanje gradnje ka-
nalizacije na Bregu, obnova 
regionalne ceste med Brez-
nico in Zabreznico, gradnja 
obvoznice mimo Vrbe, grad-
nja parkirišča na Rodinah, 
obnova Janševega čebelnja-
ka in ureditev čebelarskega 
parka na Breznici. Pogačar 

je tudi dejal, da je pred dne-
vi obeležil desetletnico žu-
panovanja, ob tem pa se je 
zahvalil za zaupanje, podpo-
ro, konstruktivna mnenja in 
tudi kritike. Plaketo Občine 
Žirovnica so letos prejeli za-
konca Barbara in Vinko To-
man z Brega za uspešno vo-
denje družinske kmetije in 
uspešno podjetje Medium iz 

Žirovnice. Nagrado Občine 
Žirovnica je prejel Stanislav 
Baloh iz Zabreznice, trener 
smučarskih skakalk, v nje-
govem imenu (skakalna se-
zona se je namreč že začela, 
zato je Baloh v teh dneh v Lil-
lehammerju) ga je prevzela 
žena Manja. 

Župan je s priznanji 
nagradil tudi člane PGD 

Zabreznica Gašperja An-
derla, Grega Slatnarja in 
Andraža Janežiča, gasil-
ko Lucijo Grubar in skupi-
no občanov (Borisa Oblaka, 
Matica Oblaka, Rudija Kun-
stlja in Janeza Marklja), ki 
so ob praznovanju 25-letni-
ce Slovenije na Gosjaku nad 
Breznico razpeli veliko slo-
vensko zastavo.

Priznanja kmetiji, podjetju, trenerju
Plaketo Občine Žirovnica so prejeli Barbara in Vinko Toman z Brega za uspešno vodenje družinske 
kmetije in podjetje Medium iz Žirovnice, nagrado Občine Žirovnica pa Stanislav Baloh iz Zabreznice, 
trener smučarskih skakalk.

Manja Baloh (žena Stanislava Baloha), Barbara Toman, župan Leopold Pogačar, Vinko 
Toman in Miran Dolar, direktor podjetja Medium / Foto: Luka Rener

Radovljica – V občini Radovljica z drugim od dveh občinskih 
praznikov obeležujejo 11. december, rojstni dan znamenitega 
rojaka, zgodovinarja in dramatika Antona Tomaža Linharta. 
Osrednja proslava ob 260. obletnici Linhartovega rojstva bo 
v četrtek, 8. decembra, ob 20. uri v Linhartovi dvorani v Rado-
vljici. Župan Ciril Globočnik bo na proslavi izročil priznanja 
občinskim nagrajenkam in nagrajencem: Alojzu Zormanu 
Fojžu, zakoncema Jožetu in Lili Andrejaš, družinama Zaletel 
in Poličar, skupini Predtržani, voditeljem Oratorija Radovljica, 
MePZ Ljubno, Hortikulturnemu društvu Lesce ter zakoncema 
Cveti in Rajku Bizjaku. Na proslavi bodo ob 260. obletnici 
Linhartovega rojstva nastopile kulturne skupine, ki nosijo 
njegovo ime: Linhartov oder, Linhartovi čuki, MePZ Anton 
Tomaž Linhart Radovljica in Link.Art. Spomnili pa bodo tudi 
na 250 let lectarske delavnice v Radovljici in razglasili naj-
starejše ohranjeno lectovo srce v Sloveniji. Pred proslavo bo 
tradicionalna podoknica Linhartu, ki se bo začela ob 19.15 pri 
spomeniku Josipini Hočevar, nadaljevala mimo Linhartove 
rojstne hiše do njegovega spomenika in Linhartove dvorane.

Občinski praznik v Radovljici

Jasna Paladin

Kamnik – V petek dopoldne 
je kamniška ulica Šutna oži-
vela z novoletnimi okraski, 
ki jih je v sodelovanju z Za-
vodom za turizem in šport 
v občini Kamnik izdelalo 
in na smrečice obesilo kar 

220 otrok iz kamniških jav-
nih in zasebnih vrtcev, obeh 
mestnih osnovnih šol ter za-
voda Cirius. Skladno z vizijo 
zelene turistične destinacije 
so zelena drevesca zgolj na-
jeli in jih bodo po končanem 
decembrskem praznovanju 
vrnili nazaj v naravo.

Šutno okrasili najmlajši

Smrečice na Šutni so s svojimi okraski polepšali najmlajši.
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Na podlagi 50. in 60. člena Zakona o prostorskem načrtovanju 
(Ur. l. RS, št. 33/07, 70108 - ZVO-1 B, 108/09, 80/10 - ZUPUDPP, 
43/11 - ZKZ-C, 57/12 , 57/12 - ZUPUDPP-A, 109/12 , 76/14 – odI. 
US in 14/15-ZUUJFO) in 12. in 80. člena Statuta Občine Naklo 
(Ur. l. RS, št. 28/2015) župan občine Naklo s tem

JAVNIM NAZNANILOM OBVEŠČA JAVNOST
O JAVNI RAZGRNITVI IN JAVNI OBRAVNAVI

DOPOLNJENEGA OSNUTKA SPREMEMB IN DOPOLNITEV 
OBČINSKEGA PODROBNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA 

POD POLICO
I.

Občina Naklo s tem javnim naznanilom obvešča javnost, da se 
javno razgrinja gradivo dopolnjenega osnutka Sprememb in 
dopolnitev občinskega podrobnega prostorskega načrta Pod 
Polico (v nadaljevanju OPPN Pod Polico), ki ga je izdelala druž-
ba Domplan, d. d., Bleiweisova 14, 4000 Kranj.

II.

Gradivo dopolnjenega osnutka OPPN Pod Polico bo javno 
razgrnjeno od 14. decembra 2016 do 16. januarja 2017, v času 
uradnih ur občinske uprave, v prostorih Občine Naklo, Stara ce-
sta 61, 4202 Naklo, v pisarni višje svetovalke za okolje in prostor.
Javna obravnava bo v sredo, 21. decembra 2016, ob 16. uri or-
ganizirana v sejni sobi Občine Naklo, Stara cesta 61, 4202 Naklo.

III.
V okviru javne razgrnitve ima javnost pravico dajati pripombe 
in predloge na razgrnjeno  gradivo OPPN.
Pripombe in predlogi se lahko do konca javne razgrnitve poda-
jo pisno na mestu javne razgrnitve kot zapis v knjigo pripomb in 
predlogov, pisno pošljejo na Občino Naklo, Stara cesta 61, 4202 
Naklo ali posredujejo po elektronski pošti na elektronski naslov 
glavna.pisarna@obcina-naklo.si, s pripisom: »Pripombe na jav-
no razgrnitev OPPN Pod Polico«, oziroma se jih poda ustno na 
javni obravnavi. Rok za pripombe k razgrnjenemu gradivu po-
teče zadnji dan razgrnitve.
Občina Naklo bo proučila pripombe in predloge javnosti in do 
njih zavzela stališča, ki jih bo objavila na spletni strani Občine 
Naklo.

IV.

To javno naznanilo se objavi na oglasni deski in na spletni stra-
ni Občine Naklo ter v Gorenjskem Glasu.

Številka: 3505-0002/2016-18
Datum: 30. 11. 2016
 Župan Občine Naklo
 Marko MRAVLJA l.r.

Vilma Stanovnik

Kranj – Naziv častnega obča-
na Mestne občine Kranj si je 
mag. Drago Štefe zaslužil za 
uspešno povezovanje gospo-
darstva s kulturo in aktivno 
vpetostjo v družbeno življe-
nje Kranja. Nagradi Mestne 
občine Kranj sta dobila Peter 
Colnar za 55-letnico svojega 
novinarskega in publicistič-
nega delovanja ter glasbenik 
in likovni ustvarjalec Nejč 
Slapar za več kot 40-letno 
odmevno delovanje na likov-
nem področju. Listine o pri-
znanju Mestne občine Kranj 
so prejeli Ivana Jenko za svo-
je več kot 14-letno prostovolj-
sko delo v Župnijski karitas 
Kranj, Marjan Gantar za 
družbeno aktivno in huma-
nitarno delo na področju de-
lovanja Rdečega križa Kranj, 
Klemen Markelj za odmev-
no ozaveščanje in aktivnosti 
na področju ekologije, Peter 
Robnik za uspešno društve-
no delovanje, rušenje pred-
sodkov in ozaveščanje šir-
še družbene skupnosti gle-
de invalidov paraplegikov in 
Franc Hafner za aktivno in 

uspešno društveno delova-
nje na območju KS Žabnica. 
Veliko plaketo Mestne obči-
ne Kranj so prejeli

mag. Franc Rozman ob 
20-letnici uspešnega vode-
nja Gimnazije Kranj in nje-
ne prepoznavnosti v sloven-
skem prostoru, Odbojkar-
ski klub Triglav Kranj za več 
kot 50-letno uspešno delova-
nje, zlasti na področju dela 
z mladimi, in Branko Mesec 
za družbeno aktivno med-
krajevno delovanje. Veliko 
Prešernovo plaketo Mestne 
občine Kranj je prejel kipar, 
grafik, slikar in uspešen li-
kovni pedagog Jože Eržen 
za 45-letno delo na področju 
likovne umetnosti. Prešer-
novo plaketo Mestne občine 
Kranj si je zaslužil prozaist, 
pisatelj in umetnik Jasmin 
B. Frelih za obetavno delo na 
področju književnosti.

»Kranj je ponosen na vas. 
Vsakemu izmed nas ste lah-
ko vzor. Kot posameznik ali 
kot društvo ste dosegli izje-
me rezultate. Z delom in ta-
lentom sta se dvignili daleč 
nad povprečjem, naredili ste 
korak več. Hvala, ker delate 

v korist Kranja, hvala, ker 
ste ključno pripomogli, da 
je Kranj postal mesto prilož-
nosti,« je ob čestitkah letoš-
njim občinskim nagrajen-
cem povedal župan Boštjan 
Trilar in dodal, da nagrajen-
ce povezujejo lastnosti, kot 
so visoko zastavljeni cilji, 
vztrajnost, pogum za spre-
membe in izboljšave in po-
zitivna naravnanost. 

»Po teh lastnostih se rav-
na tudi mestna uprava in 

rezultati so vidni: učinko-
vito delo, prihranki, števil-
ni izpeljani projekti. Tako 
smo v letošnjem letu s tr-
dim pogajanjem dosegli, da 
so se gradbeni stroški zni-
žali za kar 45 odstotkov. S 
temi prihranki smo izpelja-
li nekaj pomembnih projek-
tov,« je tudi poudaril župan 
Trilar in dodal, da je pri iz-
peljavi projektov še kako po-
membno sodelovanje obča-
nov in občank.

Praznik mesta priložnosti
Na predvečer obletnice rojstva dr. Franceta Prešerna je na Brdu pri Kranju potekala slavnostna 
akademija ob prazniku Mestne občine Kranj, na njej pa je župan Boštjan Trilar izročil nagrade in 
priznanja letošnjim občinskim nagrajencem, med njimi tudi častnemu občanu mag. Dragu Štefetu.

Priznanje o nazivu častnega občana je župan Boštjan Trilar 
izročil mag. Dragu Štefetu. / Foto: Gorazd Kavčič

Danica Zavrl Žlebir

Škofja Loka – Medtem ko 
občinski svetniki niso ime-
li nič proti temu, da se spre-
meni OPPN za območje 
nekdanje vojašnice, kjer 
bo zgrajen novi vrtec, pa so 
odločno zavrnili drugi pre-
dlagani podrobni prostor-
ski načrt, ki je predvideval 
gradnjo hiš v severovzho-
dnem delu Reteč. Na tem 
območju je sedaj travnik, 
razen na zahodnem delu, 

kjer je že stanovanjska hiša 
s pomožnimi objekti. To 
območje naj bi se po OPPN 
tudi najprej urejalo: ob-
stoječo hišo naj bi obnovi-
li, zgradili še tri stanovanj-
ske dvojčke, uredili otro-
ško igrišče, obstoječo pot 
razširili in razširili tudi do-
voz na regionalno cesto, po 
katerem bi bilo mogoče na 
cesto zavijati levo in desno. 
Na tem mestu so sedaj oto-
ki za umirjanje prometa, ki 
bi jih potem »porezali«. V 

naslednji fazi pa naj bi zgra-
dili še štiri dvojčke in šest 
enostanovanjskih hiš, uvoz 
na to območje pa bi nekoli-
ko premaknili in tam zgra-
dili križišče, na katero bi 
se priključila notranja ces-
ta. Rešitve, povezane z dos-
topom na regionalno ces-
to, naj bi bile že usklajene z 
državno direkcijo za infra-
strukturo. 

Pomisleke glede začasne-
ga uvoza na regionalno ces-
to so imeli že člani odbora za 

urejanje prostora, v razpra-
vi pa je še več svetnikov po-
udarilo potrebo, naj investi-
tor razmišlja o trajni rešitvi, 
kako se bo cesta iz novo na-
črtovanega naselja priklju-
čila na glavno cesto. Tudi se 
jim ne zdi prav, da OPPN 
daje prednost enemu same-
mu investitorju, pač pa naj 
bi se območje obravnava-
lo kot celota in stroški sku-
pne infrastrukture naj bi se 
tudi enakovredno razdelili 
mednje. Dobili so odgovor 
pripravljavca dokumenta, 
da bi si investitor sicer že-
lel gradnje v eni fazi, a osta-
li lastniki zemljišč niso za-
interesirani za gradnjo vsaj 
še deset let. Za predlagani 
OPPN ni glasoval nihče od 
svetnikov, 17 jih je predlog 
zavrnilo. 

Zavrnili gradnjo v Retečah
Občinski svet v Škofji Loki je zavrnil predlagani občinski podrobni prostorski 
načrt (OPPN) za gradnjo stanovanjskih hiš v Retečah.

Letošnji kranjski občinski nagrajenci in nagrajenka z županom Boštjanom Trilarjem /Foto: Gorazd Kavčič

Aleš Senožetnik

Cerklje – Minuli petek so v 
Cerkljah gostili delegacijo 
Občine Knjaževac iz Srbije. 
Čeprav je po površini veliko 
večja, pa v Knjaževcu gojijo 
podobne upe o razvoju turiz-
ma kot v Cerkljah. »Cerklje 
smo obiskali, ker smo o ob-
čini slišali veliko dobrega. 
Tudi pri nas se nadejamo ra-
zvoja smučarskega turizma 
na Stari planini in prepričani 
smo, da lahko dobre prakse 
iz Cerkelj prenesemo v svo-
je domače okolje,« je namen 
obiska pojasnil župan Obči-
ne Knjaževac Milan Djokić. 

Župana obeh občin sta 
spregovorila o težavah, ki ju 
pestijo. Cerkljanski župan 
Franc Čebulj je gostom iz 
Srbije predstavil načrte ob-
čine in lokalnih podjetnikov 
o odkupu RTC Krvavec, ki je 
po njegovem mnenju ključ-
nega pomena za nadaljnji 
razvoj turizma na tem delu 
občine, ter drugih izzivih, 

ki jih čakajo na tem podro-
čju, med katerimi je največji 
gradnja kanalizacije.

Za razliko od RTC Krvavec 
je na Stari planini podjetje, ki 
upravlja smučišče v državni 
lasti, kot je to v navadi v Srbi-
ji. »Stara planina je uvrščena 
v prioritetni razvojni držav-
ni program. Poleg smučišča, 
hotelov so v bližini tudi neiz-
koriščeni naravni viri, dobra 
hrana in vina. Vse skupaj bi 
lahko povezali v dobro zgod-
bo,« meni Djokić, ki je prepri-
čan, da se od dobrih praks v 
Sloveniji, Srbi lahko veliko 
naučijo. »V Sloveniji se de-
nar veliko racionalneje po-
rablja, predvsem pa ste veli-
ko boljši v črpanju evropskih 
sredstev,« je dodal Djokić.

Sklep obeh županov je bil, 
da najdeta načine, s katerimi 
bi se občini še bolje povezali 
in v prihodnje tudi sodelova-
li pri različnih projektih. V ta 
namen je župan Djokić Če-
bulja tudi povabil na obisk v 
Knjaževac.

Občini podobnih 
potencialov
Občino Cerklje je obiskala delegacija iz Knjaževca. 
Župana obeh občin sta primerjala podobne 
potenciale občin za razvoj turizma in se 
dogovorila za večje povezovanje v prihodnje.
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MAKSIM OSIPOV 
V HOTELU RIBNO
Moskovčan, ki živi v Novem Sadu, 
ima svetovno licenco za zdravilstvo 
in je bil zaradi najboljših ocen 
na Akademiji za zdravilstvo in 
energoinformativne znanosti v 
Moskvi uvrščen med deset najboljših 
zdravilcev na svetu.

TERMINI 
V LETU 
2016 in 
2017: 

Hotel Ribno, Izletniška 44, 4260 Bled
t (04) 578 31 00

12.12. – 18.12.2016
23.1. – 29.1.2017
27.2. – 2.4.2017
22.5. – 28.5.2017

SILVESTROVANJE V 
HOTELU RIBNO, KUHINJI STRICA 

BOJANA ALI VILI PREŠEREN

Več informacij in rezervacije na:
(04) 578 34 44 ali info@sportina-turizem.si

Preživite najdaljšo noč v letu z nami
Bogat Silvestrski meni
Zabava zagotovljena

Znani zdravilec Maksim Osi-
pov, po rodu Rus, spada med 
deset najboljših zdravilcev 
na svetu. Poleg naziva magi-
ster narodne medicine, ki ga 
je prejel leta 1992 na Akade-
miji za zdravilstvo in energo-
informativne vede v Moskvi, 
je do danes za svoje delo do-
bil tudi številna priznanja, na-
grade, med drugim tudi naziv 
zlate roke. Po znanih podat-
kih dosega zavidanja vredne 
rezultate pri zdravljenju šte-
vilnih bolezni, kot so glavo-
bol z migreno, bolečine hrb-
tenice in križa, išias, sklepna 
in revmatska obolenja, pro-
blemi s prekrvavitvijo, bron-
hitis, psihične in imunske te-
žave, Downov sindrom, pa-
raplegične in diabetične te-
žave, zvišan krvni tlak, cereb-
ralna paraliza, dioptrija, stres, 
možganska kap in srčni in-
farkt, motorične in druge te-
žave otrok … Zelo znana je 
tudi njegov mama, profesori-
ca uradne medicine, hkrati pa 
tudi zdravnica ljudske medi-
cine Ljudmila Osipov.

Razlika med terapijo, ki jo 
uporablja bioenergetik, in 
tisto, ki jo izvaja energote-
rapevt zdravilec, kar Osipov 

rad poudari, je, da bioener-
getik dela le na nivoju bio-
polja, zdravilec pa na vseh 
nivojih, celostnem člove-
škem počutju duše in telesa. 
Zdravilec se ukvarja z vzro-
kom porušenega človeške-
ga ravnovesja, torej zdravi v 
kompletu.

»Ni neozdravljive bolezni, 
so samo neozdravljeni ljud-
je. To so osebe, ki zaradi raz-
ličnih življenjskih okoliščin 
izgubijo vero in upanje in 

prav takim je težje pomaga-
ti. Izrednega pomena je, da 
človek nikoli ne izgubi vere. 
Moja tehnika ni osnovana 
na tako imenovanem učin-
ku placeba, torej na subjek-
tivnem doživljanju simpto-
mov bolezni, ampak teme-
lji na znanstvenih dokazih o 
delovanju bioenergije.«

Opaža tudi, da odrasle ose-
be, ki so najprej dvomile o 
zdravilstvu, učinke terapije 
podoživijo veliko bolje, kot 

tisti, ki učinek zdravljenja pri-
čakujejo vnaprej. 

Maksim Osipov bo v Hotelu 
Ribno med 12. in 18. decem-
brom 2016. Rezervacije za te-
rapije sprejemajo v hotelu na 
04 578 31 00 ali na elektronski 
naslov info@hotel-ribno.si. 

Terapija traja v povprečju 
od 15 do 45 minut. Med te-
rapijo je zelo pomembno, da 
se posameznik sprosti in ne 
obremenjuje z ničimer. Cena 
terapije je 42 evrov.

Ni neozdravljive bolezni,  
so samo neozdravljeni ljudje
Magister ljudske medicine Maksim Osipov pomaga pri odpravljanju simptomov različnih težav.  
Spada med deset najboljših zdravilcev na svetu. Človeka obravnava celostno in najprej odstrani vzroke, 
šele nato posledice bolezni. Decembra ponovno prihaja v Hotel Ribno pri Bledu.
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D »Ni neozdravljive bolezni,  

so samo neozdravljeni ljudje. To so 
osebe, ki zaradi različnih življenjskih 
okoliščin izgubijo vero in upanje, in 

prav takim je težje pomagati.«

Jasna Paladin

Komenda – Komendski sve-
tniki so še pred obravna-
vo proračuna za prihodnje 
leto, ki jo bodo izvedli na de-
cembrski seji, sprejeli nekaj 
sklepov, ki prinašajo finanč-
ne posledice.

Največ razprave se je vrte-
lo okoli sprememb predloga 
pravilnika o določitvi plač za 
funkcionarje, člane organov 
občine in člane delovnih teles 
v občini Komenda. Spreme-
njen pravilnik po novem ize-
načuje sejnine za redne in iz-
redne seje. Svetniki bodo pla-
čilo prejeli le, če bodo na seji 
prisotni vsaj dve tretjini časa, 

sicer pa ne, po novem pa 
bodo sejnine tudi precej niž-
je. Kot je bilo slišati v razpra-
vi, so se svetniki na kolegiju 
župana pred dnevi sicer stri-
njali, da si sejnine prepolovi-
jo, a na glasovanju slednjega 
nato niso potrdili, so pa izgla-
sovali 30-odstotno zniža-
nje. »Sejnine si bomo zniža-
li zato, da se bodo na ta račun 
izpeljali točno določeni pro-
jekti, ki na vrsto čakajo že ne-
kaj let,« je med drugim pove-
dal svetnik Aleš Marinko, Ro-
man Grošelj pa: »Višina sej-
nin ne more reševati prora-
čuna, rešitve in krivce za nas-
talo situacijo bi morali iska-
ti drugje. Če smo določene 

projekte obljubili, bi morali 
denar zanje najti, a ne z niža-
njem sejnin.« Letna masa za 
plačila svetnikom in članom 
odborov je v Komendi doslej 
znašala 70 tisoč evrov.

Ker denarja ni več toliko 
kot nekoč, so se svetniki od-
ločili poseči tudi v nekate-
re nadstandarde, med katere 
sodi tudi denarni prispevek za 
novorojence v občini. Ta je do 
sedaj znašal dvesto evrov, od 
1. januarja pa bo pol manj, to-
rej sto evrov. »Če nižamo pri-
spevke za najbolj šibke obča-
ne, torej novorojenčke, zni-
žajmo še proračunski denar 
za vsa društva,« se z odloči-
tvijo ni strinjal svetnik Izak 

Matej Ciraj. A svetniki so se 
strinjali, da ne gre za pravi-
co, pač pa nadstandard, ki ga 
občina plača, ko ima denar. S 
sprejetim sklepom bo občina 
privarčevala deset tisoč evrov.

So pa na isti seji svetniki 
potrdili tudi tri podražitve – 
nekoliko višje bodo po no-
vem cene pomoči na domu, 
cene storitev na pokopališču 
Komenda (predvsem zaradi 
nove storitve raztrosa pepe-
la) ter nadomestilo za upo-
rabo stavbnega zemljišča. 
Slednje bo višje za deset od-
stotkov, kar naj bi v občin-
ski proračun prihodnje leto 
prineslo približno 55 tisoč 
evrov.

Svetniki so si znižali sejnine
Komendski svetniki bodo za svoje delo odslej prejemali trideset odstotkov nižje sejnine, v luči 
varčevanja pa so prepolovili tudi prispevek za novorojence v občini. Na seji so potrdili tudi tri 
podražitve, med drugim višje cene storitev na pokopališču Komenda.

Kamnik – Občina Kamnik se je novembra lotila izvedbe dru-
ge faze ureditve severnega pobočja Malega gradu, pri čemer 
sledijo izdelani projektni dokumentaciji in kulturnovarstve-
nim soglasjem. Kot so nam pojasnili, ureditev zajema zaščito 
severnega pobočja z zavarovanjem pretežnega dela pobočja 
z izvedbo zaščitnih mrež in lahke lovilne palisade za zaščito 
pred nevarnostjo padajočega kamenja. Na severovzhodnem 
delu pobočja pa se bodo preperele kamnine odstranile, večji 
porušeni in nevarni bloki pa se bodo injektirali in sidrali v 
kompaktno kamenino. Dela bodo zaključena v mesecu de-
cembru.  Poleg zaščite severnega pobočja Malega gradu bodo 
decembra, predvidoma med 6. in 23. decembrom, izvajali 
tudi čiščenje celotnega pobočja Malega gradu, ki bo zajelo 
odstranjevanje nizke podrasti. V tem času bo zaradi varnosti 
dostop na Mali grad zaprt, prav tako pa bodo zaradi varnosti 
in nemotenega odvoza ter mletja podrasti v teh dneh izvedene 
občasne enourne popolne zapore Parmove ulice. Omenjenim 
delom bo sledila tudi obnova obzidja, a šele prihodnje leto, 
saj zaradi nizkih temperatur izvajalci ne morejo več zagotoviti 
ustrezne kakovosti del.

Obnavljajo pobočje Malega gradu

Dela se te dni izvajajo na severnem pobočju Malega gradu, 
že v teh dneh pa se bo začelo odstranjevanje podrasti na 
celotnem hribu, ki bo zato za obiskovalce zaprt.

Kranj – Božično-novoletna prireditev Mažoretnega in twirling 
kluba Kranj bo v soboto, 10. decembra, ob 18. uri v Domu kra-
janov Primskovo. Na prireditvi Sreča bodo predstavili mažore-
tno in twirling disciplino, podprto s plesnimi in gimnastičnimi 
koreografijami. Vstop je prost.

Prireditev Mažoretnega in twirling kluba Kranj

Škofja Loka – Rotary club Škofja Loka tudi letos prireja že tra-
dicionalni božično-novoletni koncert. Letos so program prip-
ravili člani ansambla violončel Cello Attacca!, ki ga sestavljajo 
zdajšnji in bivši dijaki profesorice Karmen Pečar Koritnik. Kon-
cert bo v četrtek, 8. decembra, ob 19.30 v Sokolskem domu.

 Božično-novoletni koncert Rotary cluba
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Imetnik dovoljenja za promet: 
Angelini Pharma Österreich GmbH, Avstrija
Predstavnik: Angelini Pharma d.o.o., 
Koprska ulica 108 A, Ljubljana

Pred uporabo natančno preberite navodilo! O tveganju in
neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.

Zdravilo se izdaja brez
recepta v lekarnah in

specializiranih prodajalnah.

… pri lajšanju bolečin v ustih in žrelu 
pa na pršilo iz družine Tantum Verde.

Vedno lahko računam 
na člane svoje družine,

Širok nabor indikacij

Primeren za otroke

Za natančno aplikacijo

Že od leta 1968.

Suzana P. Kovačič

V 
širši populaciji 
se problemati-
ke  raz jede 
zaradi pritiska 
(RZP) morda 

ne zavedamo dovolj dobro, 
saj prizadene predvsem lju-
di, ki so v dolgotrajni oskr-
bi, v bolnišnicah pa večino-
ma najtežje paciente. "Po 
definiciji je RZP omejena 
poškodba kože oziroma 
mehkih tkiv, do katere pri-
de navadno nad kostnimi 
štrlinami pa tudi zaradi 
medicinskih ali drugih pri-
pomočkov," je povedal 
Hubert Terseglav, koordi-
nator za oskrbo ran v Splo-

šni bolnišnici Jesenice. V 
primeru, da sami doma skr-
bite za svojca in menite, da 
obstaja možnost za nasta-
nek RZP, je najboljši čim 
hitrejši posvet s patronažno 
medicinsko sestro, ki bo 
priporočila ustrezne mate-
riale in pripomočke, in če je 
potrebno, tudi ustrezno 
posteljo in posteljni vložek, 
saj je eden od temeljev paci-
enta z RZP nameščanje v 
ustrezen položaj in menja-
vanje položajev. "Osebni 
zdravnik lahko napiše naro-
čilnico, tako da si določene 
pripomočke lahko izposodi-
te oziroma jih krije zavaro-
valnica," je pojasnil sogo-
vornik.

Preventiva se začne 
z nego kože

Najbolj ogroženi za nasta-
nek RZP so ljudje, ki se tež-
ko premikajo in težko spre-
minjajo položaj, kadar leži-
jo ali sedijo. Na nastanek 
močno vplivata inkontinen-
ca ter težje oblike kroničnih 
srčno-žilnih ali drugih bole-
zni, ki vplivajo na prekrva-
vitev tkiv, npr. sladkorna 
bolezen in srčno popuščan-
je, in pa bolezni, pri katerih 
je treba jemati zdravila, kot 
so kortikosteroidi in citosta-
tiki. Preventivno ravnanje v 
precejšnji meri lahko prep-
reči nastanek RZP, preven-
tiva pa se začne že z nego 

kože. "Uporabljati morate 
nevtralna mila in po upora-
bi milo dobro sprati in kožo 
osušiti. Nujna je uporaba 
negovalnih krem in losjo-
nov, da preprečite izsušitev 
kože, izpostavljena mesta 
pa je najbolje zaščititi s 
posebnimi olji. Danes se 
namesto vode priporoča 
uporaba posebnih negoval-
nih robčkov za enkratno 
uporabo, pri katerih nekate-
ri že vsebujejo negovalno 
oziroma zaščitno sredstvo. 
Še zlasti pri osebah z inkon-
tinenco je pomembna tudi 
nega intimnih predelov." 
Ko RZP napreduje, sta vsak 
premik ali aktivnost lahko 
mučna, pogosto prevezova-

nje ran pa huda obremeni-
tev za tiste, ki bolnika negu-
jejo. Zdravljenje takšnih 
razjed pa lahko traja tudi 
več tednov ali celo mesecev. 

Ocena dejavnikov 
tveganja

Zaradi vsega naštetega je 
treba storiti vse, da prepreči-
mo nastanek RZP, kar je 
zapisano celo v deklaraciji 
kot temeljna človekova pra-
vica. Kot razloži Terseglav, v 
praksi to pomeni: "Oceniti 
je treba stanje kože, biti 
pozoren na vse spremembe 
na koži in na mesta, kjer so 
nameščeni medicinsko-teh-
nični pripomočki (pripomo-
čki za aplikacijo kisika, 

urinski kateter, opornice, 
mavec itd.). Upoštevati je 
treba vse spremljajoče deja-
vnike tveganja, kot so bole-
zensko stanje pacienta, vse 
njegove omejitve, sposob-
nost zadrževanja blata … 
Zlasti pomembna je ocena 
prehranskega stanja, saj je 
pri nezadostnem prehran-
skem vnosu zelo težko pre-
prečiti nastanek RZP, še 
težje pa doseči zacelitev." 
Po podatkih ministrstva za 
zdravje ima RZP nekaj 
manj kot dva odstotka hos-
pitaliziranih pacientov v slo-
venskih bolnišnicah, med 
samo hospitalizacijo pa do 
nastanka RZP pride pri sla-
bih 0,6 odstotka pacientov. 

Hudo boleče preležanine
Evropski podatki kažejo, da ima razjede zaradi pritiska oziroma v ljudskem besednjaku preležanine od enega pa do več kot dvajset odstotkov hospitaliziranih 
pacientov ali oskrbovancev domov starejših občanov. Preležanine prizadetim povzročajo hude bolečine ter težke fizične in psihične posledice, obenem 
zelo obremenijo osebe, ki zanje skrbijo. Predstavljajo tudi velik finančni problem za zdravstveno blagajno. Zato je preventivno ravnanje izrednega pomena.
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Lekarna BÄREN APOTHEKE Celovec/Klagenfurt
Del optimalnega zdravja 
in dobrega počutja je tudi 
zdrava in negovana koža. 
Zato je celovška lekarna 
BÄREN APOTHEKE specia-
lizirana tudi na vrhunske 
kozmetične izdelke.

V primeru, da se zgodi, da 
določenih zdravil ni na zalo-
gi, poskrbi ekspresna služba 
za hitro dobavo. V kratkem 
času vam priskrbimo celo 
zdravila iz Nemčije. 

Z veseljem vam svetuje-
mo tudi po telefonu ali po 
elektronski pošti. Lastna 
parkirišča pa zagotavljajo, 
da bo obisk udoben!

Osnovna smernica vseh 
sodelavcev znane lekar-
ne BÄREN APOTHEKE v 
koroški prestolnici Celovec 
je poleg splošne medicine 
tudi optimalno svetovanje 
na področju alternativnih 
zdravstvenih možnosti. 
Zelo pomembna so tudi 
številna področja home-
opatije, terapije s Schüss-
lerjevimi solmi in z Bacho-
vimi cvetnimi pripravki. 
Strokovni sodelavci lekar-
ne si radi vzamejo čas za 
optimalno svetovanje na 
vseh področjih. V središču 
pozornosti je zdravje in 
dobro počutje vsake posa-
mezne stranke. 

Neposredno ob glavni celovški vpadnici s smeri Ljubelja, na ulici Rosentalerstrasse, se nahaja ta znana lekarna BÄREN APOTHEKE, 
ki jo vodi mag. dr. Romana Hassler.  BÄREN APOTHEKE je klasična lekarna, ki ima poleg zdravil tudi zelo široko ponudbo izdekov s 
področij homeopatije, fitoterapije, prehrambnih dodatkov in kozmetike.

LEKARNA BÄREN APOTHEKE
A-9020 Klagenfurt/Celovec, Rosentalerstrasse 73  •  tel. 0043/463/22225  •  faks + 17

e-pošta: baerenapotheke@hotmail.com  •  www.baerenapotheke-klagenfurt.at
ODPRTO: pon. - pet. 8.00 - 12.30 in 14.30 - 18.00,  sobota 8.00 - 12.00

• ZDRAVILA   • HOMEOPATIJA   • FITOTERAPIJA
• PREHRAMBNI DODATKI • KOZMETIKA

• EKSPRESNA DOBAVA ZDRAVIL IZ NEMČIJE
(informacije o dobavi dobite tudi po elektronski pošti)
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Suzana P. Kovačič

V 
Sloveniji pride 
na sto tisoč 
p r e b i v a l c e v 
samo 25 delov-
nih terapevtov. 

Njihovo področje dela je še 
vedno preslabo poznano, 
pogosto jih zamenjujejo s 
f izioterapevti ."Delovna 
terapija je samostojna 
zdravstvena stroka. Izobra-
ževanje za ta poklic poteka 
na Zdravstveni fakulteti v 
Ljubljani, študij traja tri 
leta. Delovni terapevti 
pomagajo in svetujejo pri 
izboljšanju oziroma ohran-
janju izvajanja vsakodnev-
nih aktivnosti osebam s 
telesnimi okvarami, kronič-
nimi stanji, duševnimi 
težavami, težavami pri uče-
nju in pri staranju. Kajti z 
neko boleznijo, poškodbo, 
starostjo ... pride do spre-
memb v življenju na način, 

da tistega, kar nekdo rad 
počne, kar mora početi, ne 
zmore več – in tukaj nasto-
pi delovni terapevt. Čisto 
konkretno gre lahko za 
pomoč pri oblačenju, umi-
vanju, hranjenju, nakupo-

vanju, šolanju, igri, vključe-
vanju v družbo ... Delovni 
terapevt uporabnika storit-
ve nauči primernejših nači-
nov za boljše izvajanje akti-
vnosti, svetuje glede pripo-
močkov in prilagoditev oko-

lja (doma, v službi, šoli), 
razvija nove sposobnosti, 
veščine in zanimanja za 
delo, za prosti čas," je pov-
zela Špela Mihevc iz Delte-
re, Društva za zdravje in 
dobro počutje s pomočjo 

delovne terapije, ki je prip-
ravilo nedavni dogodek 
Delovna terapija med teori-
jo in prasko na Gorenjskem 
v Naklem. Dogodek je bil 
lepo obiskan, kar je signal, 
da ljudje o tem področju 
dela želijo vedeti več. 
Delovne terapevte največ-
krat srečamo v različnih 
ustanovah, največji primanj-
kljaj pa je na primarnem 
nivoju, kjer so morda še naj-
večje potrebe. Zato so realna 
pričakovanja, da bi znotraj 
mreže javnega zdravstva 
lahko delovali tudi v doma-
čem okolju, opozarja Mihev-
čeva: "Problem je, ker je 
sistematizacija delovnih 
mest predvidena za institu-
cije. V resnici pa delovni 
terapevt največ doseže na 
domu posameznika." Ustre-
zen status naj bi jim uredil 
zakon o dolgotrajni oskrbi, 
ki je v pripravi. Predvsem bi 
se z reorganizacijo povečale 

možnosti zaposljivosti tudi 
s samozaposlitvami, sofi-
nanciranjem te storitve upo-
rabnikom tudi izven institu-
cionalnih okvirov. 
Dogodka v Naklem se je 
udeležila fiziatrinja Veroni-
ka Potočnik, dr. med, iz 
Splošne bolnišnice Jesenice 
in predstavila svoje področ-
je dela, ki je širše prav tako 
manj poznano ter poudarila 
pomen sodelovanja delov-
nih terapevtov pri timski 
obravnavi pacientov. Sreča-
nje je vodila delovna tera-
pevtka Anja Mesec, svoje 
delo so predstavile še delov-
ni terapevtki v Psihiatrični 
bolnišnici Begunje Tanja 
Zupan in Andreja Ličef, 
delovna terapevtka v Sploš-
ni bolnišnici Jesenice Urška 
Drolc, Lea Engelman je 
povedala nekaj o rehabilita-
ciji v Centru Korak, Tina 
Kocjan iz igralnice Tia pa je 
delila svoje izkušnje. 

Veste, kaj dela delovni terapevt?
"Zdravnik mi je rešil življenje, delovni terapevt pa ga je naredil vrednega živeti." S tem izhodiščem so v Naklem pripravili dogodek Delovna terapija med 
teorijo in prakso na Gorenjskem. Delovni terapevti si želijo boljše prepoznavnosti svojega dela in in tudi večje zaposljivosti. 

Od leve: Špela Mihevc, Anja Mesec in Zorana Sicherl (predstavnice Deltere), Tanja Zupan, 
Andreja Ličef, Veronika Potočnik, Lea Engelman, Urška Drolc in Tina Kocjan / Foto: Tina Dokl
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Aleš Senožetnik

P
onosna sem, da 
naše društvo ras-
te. Vsako leto 
imamo nekaj več 
članov, vključuje-

jo se mlajše družine. Vesela 
sem, da delamo programe, 
ki so za vse, od otrok in 
mladostnikov do odraslih. 
Vsi naši člani, osebe z mot-
njami v duševnem razvoju, 
v našem društvu vidijo 
dodano vrednost za krepi-
tev svojih spretnosti, veščin, 
znanja, ohranjanja psihofi-
zičnega zdravja in talen-
tov,« je ob petdesetletnici 
društva povedala Tatjana 
Novak, predsednica Medob-
činskega društva Sožitje, ki 
ga imenujejo tudi društvo 
stoterih občin. Poleg matič-
ne občine Mengeš društvo 
namreč deluje v Domžalah, 
Komendi, Lukovici, Morav-
čah in Trzinu, v društvo pa 
se vključujejo tudi člani iz 
drugih okoliških občin. V 
društvo je vključenih 180 
oseb z motnjami v dušev-
nem razvoju, več kot dvesto 
staršev ter strokovni delavci 
in mentorji. 
Društva, povezana v zvezo 
društev Sožitje, skrbijo za 
ohranjanje znanja, ki so ga 
osebe z motnjami v dušev-

nem razvoju pridobile v 
času šolanja, a pogrešajo 
sistemske rešitve na ravni 
države. »Starši smo na kon-
cu vedno prepuščeni sami 
sebi. Ti otroci marsikaj 
zmorejo in njihove potenci-
ale bi se dalo v njihovi odra-
sli dobi bolje izkoristiti,« 
pravi član društva in oče 
hčere z downovim sindro-
mom Franci Rozman, ki je 
bdel nad organizacijo praz-
novanja, ki je v sredo ob 
petdesetletnici društva 
potekalo v Kulturnem 
domu Mengeš. »Največji 
izziv je, kako poskrbeti za 
naše otroke, da bodo lahko 
dostojno živeli tudi v odras-
lem obdobju. Vsi starši po 
Sloveniji se borimo, da bi 
bilo možnosti vključevanja 
teh oseb več,« dodaja Nova-
kova.
»Za nas vedno zmanjka 
volje pri določevalcih. Nika-
kor ne pridemo do novega 
zakona o socialnem vklju-
čevanju, ki bi na novo pos-
tavil sistem skrbi za osebe z 
motnjami v duševnem raz-
voju,« je o težavah, s kateri-
mi se soočajo starši in vsa 
društva Sožitje po Sloveniji, 
povedala predsednica zveze 
društev Katja Vadnal. 
Z bogatim plesnim in glas-
benim programom so otro-

ci in odrasli nastopajoči 
dokazali, da si zaslužijo 
boljše pogoje delovanja, o 
čemer se je prepričal tudi 
predsednik države Borut 
Pahor.

Želijo si večje vključenosti
Medobčinsko društvo Sožitje iz Mengša je z glasbo in plesom obeležilo 
petdesetletnico. Člani si želijo aktivnejšega sodelovanja države pri 
reševanju problematike oseb z motnjami v duševnem razvoju.

Ob praznovanju so člani pripravili pester program.

Predsednik republike Borut Pahor je predsednici zveze 
društev Sožitje Katji Vadnal izročil slovensko zastavo.

Medobčinsko društvo Sožitje je praznovalo petdeset let.

www.gorenjske-lekarne.si, info@gorenjske-lekarne.si
Lekarniške enote: Bled Zlatorog, Bohinjska Bistrica, Cerklje, Gorenja vas, Jesenice, Jezersko, Kranj, Kranjska 
Gora, Kropa, Lesce, Planina, Planina II, Podlubnik, Preddvor, Primskovo, Radovljica, Stražišče, Šenčur, Škofja 
Loka, Tržič, Železniki, Žiri, Žirovnica
Farmakoinformativna služba, Galenski laboratorij, Kontrolno analizni laboratorij
Spletna lekarna: www.lekarnagorenjske.si         
Homeopatska zdravila za samozdravljenje - Za svetovanje se predhodno naročite.                    

Farmacevtov nasvet iz Gorenjskih lekarn

Ste prepričani, da pravilno jem
ljete zdravila, ki vam jih je pred
pisal zdravnik? Menite, da so 
nekatere vaše zdravstvene 
težave povezane z zdravili? Vas 
skrbi sočasna uporaba zdravil 
in drugih izdelkov za ohranjan
je zdravja? Bi se želeli z magis
trom farmacije podrobneje 
pogovoriti o svojih zdravilih?

Prav za odgovore na ta vpraša
nja v Gorenjskih lekarnah nudi
mo lekarniško svetovalno stori
tev, ki smo jo poimenovali pre
gled uporabe zdravil. V okviru 
tega osebnega posveta se bol
nik v posebnem prostoru za sve
tovanje z magistrom farmacije 
pogovori o pravilni uporabi zdra
vil in namenu zdravljenja z njimi. 
Ob tem lahko povpraša za doda
tne informacije in napotke ter o 
morebitnih težavah, povezanih 
z zdravili, in predlogih za njiho
vo odpravo. Magister farmacije 
bo odgovoril tudi na vprašanja, 

povezana z uporabo zdravil brez 
recepta, prehranskih dopolnil in 
drugih izdelkov za ohranjanje 
zdravja. 

Magister farmacije pri storitvi 
pregled uporabe zdravil pripravi 
tudi osebno kartico zdravil – se
znam, kjer so navedena vsa bol
nikova zdravila in dodatne pod
robnejše informacije za pravilno 
in varno uporabo zdravil. S tem 
bo imel bolnik boljši pregled in 
nadzor nad potekom zdravljenja. 
Osebno kartico zdravil lahko bol
nik uporabi tudi, ko obišče zdrav
nika ali je napoten v bolnišnico.

Kdaj se je dobro odločiti  
za storitev pregled uporabe 
zdravil?

Za pregled uporabe zdravil se lah
ko odloči vsakdo, ki za odpravo ali 
lajšanje zdravstvenih težav upo
rablja zdravila, izdana na recept ali 
brez recepta, prehranska dopolni
la in druge izdelke. 

Še posebej pa je ta pogovor lahko 
koristen za bolnika, če:
– uporablja več zdravil, 
– ima več različnih bolezni,
–  ima vprašanja in težave, poveza

ne z zdravili,
– prejme eno ali več novih zdravil,
– ima obnovljive recepte,
–  mu zdravila predpisuje več  

zdravnikov,
–  je bil pred kratkim odpuščen iz  

bolnišnice.

Več o lekarniški svetovalni stori
tvi pregled uporabe zdravil lah
ko vprašate v lekarniških enotah 
Gorenjskih lekarnah, kjer bos
te dobili tudi informacije, kako 
ta pogovor med bolnikom in 
magis trom farmacije poteka ter 
kdaj se lahko dogovorite zanj. Pri
poročamo, da se na storitev naro
čite, da si za vas vzamemo potre
ben čas.

Mag. Nina Pisk, mag. farm.

Lekarniška svetovalna storitev –  
pregled uporabe zdravil

Untitled-1   1 2.12.2016   9:42:35
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Igor Kavčič

Kranj – Ob obletnici rojstva 
dr. Franceta Prešerna v Go-
renjskem muzeju že po tra-
diciji pripravijo razstavo, po-
vezano s pesnikom. Letos si 
lahko zabeležimo tudi, da je 
minilo 170 let, odkar je Pre-
šeren prišel v Kranj, kjer je 
odprl odvetniško pisarno. 
Dokumentarna likovna raz-
stava, ki jo je pripravil ddr. 
Damir Globočnik, predsta-
vlja prizore iz pesnikove-
ga življenja, kot so ga vide-
li nekateri slovenski likovni 
ustvarjalci v različnih zgodo-
vinskih obdobjih. Avtor raz-
stave za pripovedne prizore 
označuje likovna dela v raz-
ličnih tehnikah, ki govorijo 
o pesnikovem življenju, so 

oprema k različnim izdajam 
njegove poezije ali pa so sa-
mostojna likovna dela. Tok-
rat jim sledimo nekje od za-
četka prejšnjega stoletja nap-
rej. »Avtorjev tokrat predsta-
vljenih Prešernovih podob, 
kot so Elko Justin, Miha Ma-
leš, Hinko Smrekar, ki so 
Prešernov lik upodabljali že 
v tridesetih letih prejšnjega 
stoletja, skorajda ne bi mogli 
pogrešiti. Po drugi svetovni 
vojni je bilo avtorjev več, zato 
sem se moral nekoliko ome-
jiti. Tako sem predvsem gle-
dal na to, da predstavim raz-
lične sloge in likovne pristo-
pe, mogoče celo nekoliko so-
dobnejše, ilustratorske,« je 
povedal Damir Globočnik, 
ki je nekaj poudarka dal tudi 
na likovnike iz Kranja, kjer 

je pomen Prešerna še toli-
ko močneje vplival na inten-
zivnost upodabljanja. Tako 
je na ogled zanimivo olje na 
platnu z motivom Prešer-
na na sprehodu na Gašte-
ju Marjana Belca, ki je sliko 
podaril muzeju, medtem ko 
je Andrej Štular v Prešerno-
vi zgodbi začutil možnost za 
izražanje v stripu.

Ob omenjenih so na ogled 
tudi dela Marije Pregelj, Iva-
na Vavpotiča, Milana Bizo-
vičarja, Dunje Kofler, Ma-
ksima Gasparija, Saše Šan-
tla … Med njimi so tako re-
produkcije kot originalna 
dela. Velik del jih je iz zapu-
ščine Mihe Maleša, ki jih je 
za razstavo posodila njego-
va hči Travica Maleš Gre-
šak. Maleša posebej omenja 

tudi sogovornik: »Maleš 
je bil eden od avtorjev, ki 
so bili neločljivo preplete-
ni s Prešernom. Po mne-
nju dobršnega dela likovne 
kritike bi bil Maleš najpri-
mernejši za ilustratorja Pre-
šernovih pesmi, ker ima na 
splošno zelo lirično, melodi-
ozno črto. Slikar Ivan Vavpo-
tič, ki je bil prav tako Kamni-
čan, ga je imenoval slikajo-
či pesnik. Maleš je z grafika-
mi opremil Sonetni venec, 
načrtoval pa je še ilustracije 
za šest knjižic žepnega for-
mata, namenjenih prvim še-
stim pesmim v Poezijah. Tri 
je izdal, preostale tri dokon-
čal, a niso izšle zaradi izbru-
ha vojne. Imel je dobre sti-
ke z vodilnimi slovenskimi 
likovnimi ustvarjalci pa tudi 

prijatelje s študija v Pragi, 
zato je uspel zbrati kar pre-
cej del na temo Prešerna.«

Ob originalnih delih so 
nekatere upodobitve Pre-
šerna in njegovega življenja 
predstavljene tudi kot repro-
dukcije na panojih. Na njih 
so predstavljeni posamezni 
avtorji in konteksti, v kate-
rih so dela nastala, za grafič-
no oblikovanje pa je poskr-
bela Barbara Bogataj Kokalj. 

»Nekoč so se likovniki sa-
moiniciativno odločali za 
upodabljanje pesnika in nje-
govih pesmi, danes ta ni več 
v središču njihove pozor-
nosti. Običajno se prebudi-
jo ob kakšnih obletnicah ali 
dogodkih, povezanih s Pre-
šernom, in potem znova na-
stajajo upodobitve v nekem 
drugem času ter so kot take 
znova zelo zanimive,« še do-
daja ddr. Damir Globočnik.

Od olja na platnu do stripa
V Galeriji Prešernove hiše v Kranju je na ogled dokumentarna likovna razstava Pripovedni prizori  
iz Prešernovega življenja.

Slikar Miha Maleš je bil eden tistih, ki je Prešernovi podobi 
posvetil precej zanimanja, je prepričan avtor razstave ddr. 
Damir Globočnik. / Foto: Igor Kavčič

Igor Kavčič

Kranj – V zadnjih letih je 
že tradicija, da ob obletnici 
Prešernovega rojstva, 3. de-
cembra, v Galeriji Prešer-
novih nagrajencev za likov-
no umetnost predstavijo li-
kovnega ustvarjalca, ki je fe-
bruarja aktualnega leta pre-
jel Prešernovo nagrado ali 
nagrado Prešernovega skla-
da. Letos se je prvič v zgodo-
vini galerije zgodilo, da sta 
nagrajenca dva, zato je tok-
ratna razstava dvojna, lahko 
bi rekli slikarsko-kiparska. 
Akademska kiparka Mojca 
Smerdu je iz kiparstva diplo-
mirala na ljubljanski Akade-
miji za likovno umetnost pri 
profesorju Dragu Tršarju, 
pri katerem je opravila tudi 
kiparsko specialko, nagra-
do Prešernovega sklada pa 
je prejela za razstavo skulp-
tur v Galeriji Murska Sobo-
ta. Akademski slikar Aleksij 
Kobal, ki je na isti akademiji 
diplomiral pri profesorju Ja-
nezu Berniku, slikarsko spe-
cialko pa zaključil pri pro-
fesorici Metki Krašovec, je 
nagrado Prešernovega skla-
da prejel za razstavi Noctur-
no v Obalnih galerijah Piran, 
v razstavišču Monfort Porto-
rož, in Območje zajetja v Be-
žigrajski galeriji v Ljubljani.

Kiparstvo Mojce Smer-
du, ki se je oblikovalo od 
druge polovice sedemde-
setih let 20. stoletja dalje, 
se v vseh pregledih sodob-
nega slovenskega kiparstva 
uvršča kot ustvarjalnost ene 

najznačilnejših kipark os-
mega desetletja, to je v času 
figurativne umetnosti čut-
nega inkarnata in vitalizma. 
Kot je zapisano v obrazloži-
tvi nagrade, se je njeno ki-
parsko razmišljanje razvilo 
iz značilne morfologije žen-
skih oblik, ki so se izvile iz 
mase v betonu v pomenljivo 
figurativno metaforiko.

Likovno ustvarjanje Aleksi-
ja Kobala je močno povezano 
z aktualno družbeno stvarno-
stjo, saj neprekinjeno odraža 
sodobno globalno in lokalno 
družbo, civilizacijsko in teh-
nološko izpolnjeno, a v bi-
stvu odtujeno in osamljeno, s 
čimer se zapisuje v krog druž-
benokritično angažiranih 
ustvarjalcev. V zadnjih dveh 
ciklih Nocturno in Območje 

zajetja, katerih del si lahko 
ogledamo tudi v kranjski ga-
leriji, gre pa za platna veli-
kih formatov, se je ponovno 
vrnil k tradicionalnim oljna-
tim barvam. Kot je med dru-
gim zapisano v obrazložitvi k 
nagradi, njegova dela ne gle-
de na izbrano tehniko vedno 
na sebi lasten način demon-
strirajo, analizirajo in ko-
mentirajo stvarnost konkret-
nega trenutka ter hkrati na-
kazujejo avtorjeve vizije pri-
hodnosti. 

Umetnika se predstavljata 
v vseh treh etažah, oba pa sta 
s kustosom Gašperjem Pe-
ternelom sodelovala tudi pri 
postavitvi razstave. V razgi-
banem galerijskem okolju si 
tako lahko skupaj ogledamo 
velike formate in uživamo v 

spokojnosti Kobalovih indu-
strijskih krajin, ki posegajo 
v nebo in se hkrati staplja-
jo z njim, v sredini prosto-
rov pa nas s svojo mehkobo 
navdihujejo kipi, ki kot da so 
stkani iz glinene niti in ne-
govani od nežnih ženskih 
rok Smerdujeve. Če v prvem 
nadstropju nostalgični pog-
led v preteklost ponuja njena 
instalacija s fotografijami na 
stenah in lesenimi tramovi 
ter težkimi bronastimi kla-
dami v prostoru (Strah pred 
izpraznjenim časom iz leta 
1993), se v drugem nadstro-
pju srečamo s prihodnostjo, 
ki nam jo slika slikar, vanjo 
pa nas vodi razvoj človeštva. 
V prihodnjih dneh bo k raz-
stavi dodan tudi film o obeh 
umetnikih.

Mehkoba gline in neba
V Galeriji Prešernovih nagrajencev za likovno umetnost razstavljata aktualna nagrajenca Prešernovega 
sklada, akademska kiparka Mojca Smerdu in akademski slikar Aleksij Kobal.

Svetovi dveh umetnikov, slikarja Aleksija Kobala in kiparke Mojce Smerdu, v prostoru ene 
galerije / Foto: Primož Pičulin

Kranj – Jutri v sredo, 7. decembra, ob 20. uri, bo v Stolpu 
Škrlovec v prodkuciji KUD Figura premiera komedije Čakalnica 
avtorja besedila in režiserja Domija Vrezca. Avtorska komedija 
Čakalnica je postavljena v slehernikov vsakdan. Posamezni liki 
se skozi zgodovinski čas ponavljajoče srečujejo v skupnem ak-
tualnem življenjskem prostoru in vedno znova vztrajno nihajo 
med samoumevnostjo in odločnostjo. Igrajo: Staš Križaj, Ivan 
Sedič, Uroš Brankovič, Gregor Šušnik, Tim Pregrad, Ksenija 
Ponikvar in Domi Vrezec. Vstop je prost.

Modra komedija Čakalnica

Radovljica – V četrtek, 8. decembra, ob 18. uri bo v Galeriji Šiv-
čeva hiša odprtje likovne razstave z naslovom Ikone avtorice 
Albine Nastran iz Škofje Loke. V glasbenem programu bosta 
nastopila Tomaž Eržen in Kristina Bogataj, učenca solo petja 
v GŠ Radovljica. Prihodnjo sredo, 14. decembra, ob 17. uri bo 
na sporedu še predavanje Nastranove o Ikonah in ikonopisju.

Ikone Albine Nastran

Tržič – V Galeriji Atrij Občine Tržič bo v četrtek, 8. decembra, 
ob 18. uri, odprtje fotografske razstave članov Foto kluba Tr-
žič z naslovom Tržiški utrinki. Skupinska razstava izjemno 
ustvarjalnih članov kluba je pregled njihovega dela ter naj-
novejše serije fotografij, nastalih v zadnjih dveh letih. Ujeti 
trenutki izpričujejo, da člani vsak na svoj način ostajajo zvesti 
načelom lepot vizualne podobe, dovršeni fotografski tehnik 
in izostrenem občutku z čas in prostor. Razstavo bo odprl 
župan Borut Sajovic.

Tržiški utrinki

Medvode – V Galeriji Kluba Jedro bo v četrtek, 8. decembra, ob 
20. uri odprtje razstave umetniške grafike. Z deli iz zadnjega 
obdobja se predstavljajo člani grafične sekcije KUD Zbilje. V 
osemletnem druženju v grafični sekciji je nastalo lepo število 
kvalitetnih grafik ustvarjalcev, ki bogatijo prostor ljubiteljske 
kulture. Tokrat se prvič predstavljajo v Galeriji Jedro s svežim iz-
borom grafik v tehnikah globokega tiska, jedkanice, akvatinte in 
suhe igle. Predstavili bodo tudi nekaj starejših grafik, razstavljali 
bodo tudi mlajši člani z grafikami, ki so jih ustvarili na otroških 
likovnih delavnicah. Grafike so različne po tematiki, vsaka pa 
tudi nosi svojevrsten likovni izraz. Mentorica grafičnih delavnic, 
na kateri nastajajo grafike, je akademska slikarka Andreja Eržen. 
Na razstavi sodelujejo: Tamara Špitaler Škorič, Joži Nastran, 
Nataša Kovše, Filip Nastran, Jasna Vitez, Renata Grmovšek, 
Borut Ovsenik, Brigita Kne, Uma Kne, Bela Kne, Žiga Janhuba, 
Tatjana Hafner in Maks Moškon.

Umetniška grafika v Jedru

Brdo – V četrtek, 8. decembra, ob 19. uri bo v dvorani Grandis 
Kongresnega centra Brdo tradicionalni Božični koncert Glas-
bene šole Kranj. Prisluhnili bomo orkestrom šole: kitarskemu, 
harmonikarskemu, flavtističnemu, godalnemu, simfoničnemu 
in pihalnemu.

Božični koncert Glasbene šole Kranj
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Kranj – Potem ko se je pred 
dobrim tednom v Kranju 
zaključila sezona svetovne-
ga pokala v športnem pleza-
nju, je bil pretekli konec te-
dna na isti lokaciji še zaklju-
ček domače plezalne sezone 
v težavnostnem plezanju in 
v balvanih. Potekali so tradi-
cionalni 11. Plezalni dnevi 
Kranja, finale državnega pr-
venstva, ki je obiskovalcem 

tudi letos ponudil bogat 
spremljevalni program. Gre 
za eno največjih tovrstnih 
prireditev v Sloveniji.

V tekmovalnem delu je bilo 
prijavljenih nekaj manj kot 
350 tekmovalcev vseh staro-
stnih kategorij. Sobota je bila 
v članski kategoriji namenje-
na finalu v težavnosti. Naj-
boljša plezalca na svetu sta sta-
tus najboljšega potrdila tudi 
v državi. Pri članicah je na-
mreč zmagala Janja Garnbret 

(Šaleški AO) pred Mino Mar-
kovič (ŠPK Plus) in Tjašo Ka-
lan (AO Kranj). Enak vrstni 
red je tudi v seštevku sezone. 
Pri članih je najvišje priplezal 
Domen Škofic (ŠPO Radovlji-
ca), za njim pa sta se uvrsti-
la Jernej Kruder (ŠPO Celje) 
in Urban Primožič (PK Ško-
fja Loka). V skupnem seštev-
ku je bil prvi Škofic, drugi Pri-
možič, tretji pa njegov klubski 
kolega Martin Bergant. V ne-
deljo so se plezalci pomerili 

še na balvanih. Pri članicah 
na vrhu nič novega. Najboljša 
je bila znova Garnbretova, ki 
je slavila tudi v skupnem se-
števku, v katerem je bila tre-
tja Mia Krampl (AO Kranj). 
V moški konkurenci je največ 
balvanskih orehov strl Jernej 
Kruder (ŠPO Celje), Anže Pe-
harc (AO Kranj) je bil drugi, 
tretji pa Urban Primožič. Kru-
der je dobil tudi skupni sešte-
vek pred Primožičem in Ško-
ficem.

Za konec Plezalni dnevi Kranja

Maja Bertoncelj

Pokljuka – Svetovni pokal v 
biatlonu se iz Skandinavije 
seli v Slovenijo. Druga po-
staja je Pokljuka, kjer bodo 
tekme ta konec tedna. 

Organizatorjem so šle v 
zadnjem tednu na roko nizke 
temperature. Pred enim ted-
nom so začeli z izvozom nare-
jenega snega. Več kot deset ti-
soč kubičnih metrov ga je bilo 
na kupih na stadionu, še prib-
ližno toliko lanskega na depo-
niji. Prenesli so ga na proge, 
ki so pripravljene, odprte pa 
so samo za tekmovalce. Ti na 
Pokljuko prihajajo iz Östersu-
nda, ki je gostil uvodne tekme 
svetovnega pokala. Za sloven-
sko reprezentanco, ki je na-
stopila brez Jakova Faka, ki 
ima zdravstvene težave, niso 
bile posebno uspešne. Ome-
niti velja prve točke svetovne-
ga pokala 20-letnega Mitje 
Drinovca, člana TSK Triglav 
Kranj, ki prihaja iz Strahinja 
pri Naklem. Na svoji sploh 
prvi tekmi med elito je na po-
samični preizkušnji na 20 ki-
lometrov z dvema zgrešeni-
ma streloma osvojil 39. mes-
to. Višje uvrstitve so slovenski 
biatlonci na Švedskem zapra-
vili predvsem na strelišču. 

Popravni izpit jih čaka na 
domači Pokljuki, ki bo naj-
boljše biatlonce na svetu go-
stila do nedelje. Danes in ju-
tri bo trening, v četrtek ura-
dni trening, v petek bosta obe 
sprinterski preizkušnji (ob 

11.30 za moške, ob 14.15 za 
ženske), v soboto bo zasledo-
vanje (ob 11.45 za moške, ob 
14.45 za ženske), v nedeljo pa 
še štafetni preizkušnji (mo-
ška ob 11.15, ženska ob 14.30). 

Pokljuka bo letošnje prvo 
prizorišče zimskih tekmo-
vanj v Sloveniji. Tekmovalci 
in organizatorji si želijo števil-
ne podpore navijačev. »Naj-
bolj obiskane tekme bodo za-
gotovo sobotne, se pa že vese-
limo tudi petka, saj pričaku-
jemo več kot 2500 šolarjev v 
akciji Otroci Triglava na Pok-
ljuki, ki jo organiziramo sku-
paj z Zavarovalnico Triglav,« 
je pred dnevi povedal Tomaž 
Šušteršič, generalni sekretar 
organizacijskega odbora Pok-
ljuka, in dodal, da bodo vsi, ki 
bodo vstopnice kupili v pred-
prodaji, imeli z Bleda organi-
ziran brezplačni prevoz.

Biatlonci prihajajo 
na Pokljuko
Pokljuka bo od petka do nedelje gostila šest 
tekem svetovnega pokala v biatlonu.

Gorenjec Mitja Drinovec 
je na debiju v svetovnem 
pokalu prišel do točk. 

Nogomet – Nogometaši so v 1. ligi Telekom odigrali tekme 20. 
kroga. Domžalčani so na gostovanju v Krškem remizirali z 0 : 
0, Radomlje pa so doma z 1 : 4 izgubile z Olimpijo. Domžale 
ostajajo zanesljivo na tretjem mestu, Radomlje so zadnje. 
Konec tedna bo na vrsti zadnji, 21. krog jesenskega dela tekmo-
vanja. Obeta se derbi med Domžalami in Mariborom (10. de-
cembra ob 16.55), Radomlje odhajajo na gostovanje v Gorico.
Hokej na ledu – Hokejisti HDD SIJ Acroni Jesenice so v soboto 
v 19. krogu Alpske hokejske lige gostovali v italijanski Gardeni 
in domače hokejiste HC Gardeina premagali s 4 : 1 (1 : 0, 1 : 1, 
2 : 0). Zadetke za HDD SIJ Acroni Jesenice so dosegli Martin 
Oraže, Luka Kalan, Eric Pance in Sašo Rajsar. Z 39 osvojeni-
mi točkami so trenutno na četrtem mestu. Naslednjo tekmo 
bodo odigrali jutri v Športni dvorani Padmežakla s hokejisti 
SG Cortina Hafro (začetek ob 19.30). V državnem prvenstvu 
so Kranjčani edini klub brez poraza. Triglavani so namreč v 
soboto zabeležili že deseto zaporedno zmago (doma so bili 
proti HK ECE Celje po izvajanju kazenskih strelov boljši s 5 : 
4). Jutri bodo v Ledeni dvorani Zlato polje odigrali prestavljeno 
tekmo 11. kroga proti hokejistom KHL Zagreb (ob 18. uri).
Rokomet – V 14. krogu prve državne rokometne lige so roko-
metaši Urbanscape Loke gostovali pri ekipi DOL TKI Hrastnik 
in igrali neodločeno 27 : 27, potem ko so po prvem polčasu 
vodili z 10 : 16. Jutri Ločane čaka pomembna tekma osmine 
finala pokala Slovenije. Doma bodo gostili Trimo iz Trebnjega. 
Tekma se bo v ŠD Poden začela ob 19.30.
Košarka – Košarkarji so v ligi NKBM odigrali tekme 9. kroga. 
Igralci Šenčurja Gorenjske gradbene družbe so gostovali pri 
ekipi Sixt Primorska in izgubili s 66 : 61, LTH Castings so doma 
gostili Union Olimpijo in prav tako izgubili s 67 : 97. 

ŠPORT NA KRATKO

Kranjski hokejisti imajo  
odličen podmladek 
Bojazni o hokeju v Kranju ni. 
V ozadju so odlični mladinci, 
počasi se sestavlja kadetska 
ekipa, malčki, ki jih je v 
klubu veliko, pa zagotavljajo 
perspektivo kluba.
Po mariborskem turnirju so se 
konec tedna malčki Triglava 
udeležili dvodnevnega 
mednarodnega Miklavževega 
turnirja na Bledu. Na turnirju 
so nastopili s po dvema 
ekipama v kategorijah U8 
in U10. Orli so prvi dan 
turnirja palice prekrižali z 
vrstniki domačega HDD Bled, 
ljubljanske Olimpije, zaloške 
Slavije, Celja in beograjskega 

Partizana, drugi dan turnirja 
pa so se tem pridružili še 
malčki iz Jesenic, Maribora 
in zagrebške Mladosti. Na 
turnirju, kjer rezultati ne 
štejejo, temveč šteje le sama 
igra, so se dobro odrezali in 
trenerji, ki z njimi delajo, so bili 
zelo zadovoljni. 
Velik napredek v igri pa so 
konec tedna pokazali tudi 
kadeti, kjer pa še kako šteje 
rezultat, saj so v Ledeni 
dvorani Zlato polje v boju za 
točke državnega prvenstva 
s 7:4 (2:2, 2:1, 3:1) premagali 
vrstnike HK MK Bled. Na 
tekmi je blestel Gal Žagar, ki 

je dosegel dva zadetka in bil 
ob tem še trikratni podajalec 
za zadetek. Odpor trdoživih 
mladih hokejistov z Bleda 
so strli v zadnji tretjini, ko je 
dvakrat zadel Jan Grilj, zmago 
pa potrdil s krasnim zadetkom 
Nika Mravljeta Lombarja.  
Pohvale pa si zaslužijo tudi vsi 
ostali (Đorđe Kremenovič, Jan 
Pavlovič, Ožbej Janežič, Jure 
Kleindienst, David Klemenčič 
...), s trenerjem Edom 
Hafnerjem na čelu, posebno 
če vemo, da so bili kadeti HK 
MK Bled od njih boljši na prvi 
tekmi s 7:5, v pripravljalni pa 
so jih premagali s kar 7:2.  Gal Žagar 
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Domen Prevc bo v rumeni 
majici na startu znova na nas-
lednji postaji svetovnega po-
kala, ki bo konec tedna norve-
ški Lillehammer. »Ne razmiš-
ljam o tem, ali imam rumeno 
majico ali ne. V Lillehammer-
ju bom dobil novo. Če bi imel 
še eno skrb, da bi moral še ma-
jico prinesti tja, potem bi pa v 
glavi imel res že preveč stva-
ri,« je dejal. 

Peter včeraj na treningu 
kazal drug obraz

 Peter Prevc, v lanski sezo-
ni najboljši skakalec na sve-
tu, ne najde pravih občutkov 
v zraku in se zaveda, da bo to 
treba popraviti. Kmalu ga lah-
ko znova pričakujemo med 
najboljšimi, kjer je že bil v le-
tošnji sezoni. Z naskokom bi 
dobil uvodno tekmo, če ne bi 
pri doskoku padel. Časa za 
trening ni veliko. Slovenski 
skakalci so postanek v Klin-
genthalu podaljšali do včeraj 
in naredili prosti trening, le-
tošnji sploh prvi, kar pomeni 
sedem skokov na veliki ska-
kalnici. Kako je šlo Petru na 
treningu, smo vprašali Jani-
ja Grilca, trenerja sodelavca 
Gorana Janusa. Z njim smo 

se pogovarjali ravno po kon-
cu treninga v Klingenthalu, 
po katerem je naša reprezen-
tanca odšla takoj proti domu. 
»Petru je padec pustil posle-
dice. Imel je bolečine in ska-
kal bolj napeto. Nekaj težav je 
imel s kolenom in se bal, da 
ni kaj narobe. Bolečin sedaj 
ni več. Ni pa imel tistih občut-
kov, ki jih mora imeti. Tudi 
zato smo ostali na treningu 
v Nemčiji. Kazal je že boljše 

skoke, ujel ritem na odskoč-
ni mizi in se tudi v zraku bolj 
sprostil. Videli smo že skaka-
nje za uvrstitve bolj v ospred-
ju, skoke, kakršne je kazal 
že prej. Skakali smo tudi z 
Nemci, tako da je bilo nekaj 
primerjave. Peter je bil čisto 
drug kot včeraj na tekmi. Je 
pa potreboval trening v miru, 
saj v tem obdobju tekem časa 
zanj ni bilo. Na teh občutkih 
bo sedaj treba graditi naprej,« 

je pojasnil Grilc. Skakalci 
bodo v Lillehammer odpoto-
vali v četrtek. Do takrat jih ča-
kata dva lažja kondicijska tre-
ninga.

Sezona se je izjemno dob-
ro začela tudi za Petra Slatnar-
ja. Skakalci in skakalke so na 
smučeh Slatnar dosegli že šti-
ri zmage: dve Domen Prevc 
in prav tako dve Japonka Sara 
Takanaši, ki je v ženski kon-
kurenci trenutno razred zase.

Druga zmaga Domna Prevca
31. stran

Domen Prevc (v ospredju) je letošnjo sezono začel bolje od Petra, ki je vesel uspehov 
mlajšega brata. / Foto: Gorazd Kavčič



12 Gorenjski glas
torek, 6. decembra 2016REKREACIJA info@g-glas.si

G i b a j t e  s e  z  n a m i  ( 36 )Papirnati krožnik in kuhinjska 
krpa

December je vsaj za veči-
no ljudi mesec pričakovanj, 
veselja, druženja in obdaro-
vanja. Seveda k praznične-
mu vzdušju štejejo tudi vse 
priprave – okrasitev, posta-
vitve smrekice in pred tem 
seveda čiščenje. Ste tudi vi 
med tistimi, ki se čiščenja 
ne lotevate z največjim vese-
ljem? Malo za šalo malo za-
res lahko z domačimi pripo-
močki dosežete dvojni uči-
nek: dobro počutje in čisto 
stanovanje.

Zagotovo imate doma 
kartonasti krožnik, ki vam 
je ostal v omari od kakšne 
rojstnodnevne zabave. Ta 
bo kakovostno nadomestil 
profesionalni rekvizit, ime-
novan glide, ki ga je v letu 
2004 prvič uporabila sve-
tovna prvakinja v aerobi-
ki Mindy Mylrea. Bistvo 
tega majhnega, a učin-
kovitega pripomočka je v 
mirnih, neprekinjenih in 

drsečih kretnjah, ki vpliva-
jo na razvoj kondicije, moči, 
vzdržljivosti, gibljivosti te-
lesa in na njegovo ravnotež-
je. Ulezite se na tla z roka-
mi ob telesu, nogami v pri-
noženju s pokrčenimi ko-
leni. Pod stopali imate kro-
žniček. Z izdihom dvignite 
peto ene noge in s prsti pov-
lecite krožniček proti sebi, 
kot da bi brisali prah. »Po-
metajte s prsti« izmenič-
no, šest ponovitev na vsako 
stran bo zadostovalo. Z vajo 
boste krepili mišice zadnje 
strani stegna in zadnjico. 

Za lepe in močne roke pot-
rebujete krpico in ogledalo. 
Postavite se s hrbtom proti 
ogledalu, dlani postavite na 
ogledalo, roki naj bosta ves 
čas popolnoma iztegnjeni. 
Z vdihom naj bo vaše telo 
popolnoma vzravnano, dla-
ni pa s celotno površino iz-
tegnjene ob telesu in s krpi-
co pritiskata na ogledalo. Z 

izdihom se počasi spuščaj-
te v počep in obrnite dlani 
v smeri navzgor po ogleda-
lu. Če imate težave z negib-
ljivimi, celo bolečimi rama-
mi, se vaji ne izogibajte, le 
zmanjšajte obseg kroga in 
vajo prilagodite svojemu 
stanju. 

Možnosti »pametne« vad-
be doma je ogromno, pred-
vsem pa je pomembno, da se 
položaja svojega telesa zave-
date med povsem običajni-
mi vsakodnevnimi opravi-
li. Sesajte v pokončni telesni 
drži, previdno dvigajte bre-
mena, pazite, kako premi-
kate stole, kako sedite, vsta-
jate iz postelje in podobno. 
Predvsem pa sledite načelu 
'manj je več'. Telesa ni treba 
izčrpavati z dolgotrajno ak-
tivnostjo. Pomembnejši sta 
vztrajnost in kakovost. In ne 
nazadnje lahko oglasni blok 
na televiziji izkoristite za kaj 
koristnega.

Barbara Tavčar,  
master body 
inštruktorica,  
PBS center športne 
odličnosti

Jelena Justin

Golte so nam, Gorenj-
cem, verjetno precej nezna-
na planota, a njihov najviš-
ji vrh kar vabi, da ga obišče-
mo. Golte omejujeta dve do-
lini: na zahodni strani je do-
lina reke Ljubnice, ki je pred 
slabimi tremi tedni poka-
zala rušilno moč podivja-
ne vode; na vzhodu je Ljubi-
ja; na jugu se preko strmih 
in prepadnih Tirskih peči 
spušča v Gornjegrajsko ko-
tlino. V smeri severa pa se 
nadaljujejo v prijazen, po-
raščen greben preko sed-
la Kal do Smrekovca. Golte 
v poletnih mesecih zaživijo 
s planšarstvom, na številnih 

planinah: Rastovčka, Hle-
viška, Podforška, Hribarska 
in Konečka planina; pozimi 
pa so Golte seveda najbolj 
znane kot smučarski cen-
ter, obširni travniki pa nudi-
jo obilje užitkov tudi turnim 
smučarjem. 

Po Štajerski avtocesti se 
zapeljemo do izvoza Šentru-
pert, kjer nadaljujemo proti 
Mozirju. V Mozirju, na krož-
išču, se usmerimo proti Gol-
tem in Šmihelu. Pri gostišču 
Vid zavijemo desno proti 
Šmihelu. Vozimo se po do-
lini potoka Golobnice, ki je 
tudi kazal svojo rušilno moč 
vode, saj je cesta na nekaj 
koncih spodjedena. Vozimo 
po vzpenjajoči cesti, mimo 

cerkve svetega Mihaela. 
Malce od cerkve naprej za-
vijemo levo, na naslednjem 
križišču pa še enkrat. Cesta 
postane makadamska, sledi-
mo ji še nekaj sto metrov in 
ob kapelici parkiramo. 

Ob kapelici se začnejo pla-
ninske oznake v smeri Mo-
zirske koče. Prečimo trav-
nik in že smo v gozdu, kjer 
se strmo vzpnemo po ko-
lovozni poti. Na koncu str-
mine je ograda z električ-
nim pastirjem, ki jo previ-
dno prečimo in nadaljuje-
mo do asfaltirane ceste, ki jo 
prav tako prečimo. Po cesti 
se vzpnemo mimo idilične-
ga Rajskega kotička v Goste-
čah. Tik za hišo nadaljujemo 

v smeri markacij. Višje na-
daljujemo mimo verjetno 
opuščenih stavb, dokler ne 
pridemo ponovno do ces-
te. Nekaj sto metrov hodi-
mo po cesti, ko nas marka-
cije ponovno zvabijo na des-
no stran, v gozd. V tem delu 
se pot precej strmo vzpenja. 
Pod nami se pokaže Gornje-
grajska kotlina. Pot nas vodi 

mimo razgledne skale, na 
katero skoraj moramo sple-
zati. Previdno le pri sestopu 
z nje! Skozi gozd kmalu do-
sežemo Mozirsko kočo. 

Od koče nadaljujemo po 
cesti do ličnega smerokaza, 
ki označuje Severjevo pot na 
Boskovec. Zavijemo desno v 
gozd, precej strmo. Ponov-
no prečimo eno izmed paš-
nih ograd, nato pa se strmo 
vzpnemo do razgledišča na 
smučišče Golte. Sledi neko-
liko manj strm vzpon, ki nas 
pripelje do slabše gozdne 
ceste. Nadaljujemo levo, po 
cesti, ki celo rahlo izgublja 
na višini. Kmalu dosežemo 
kolovoz na levi strani, ki se 
spet strmo vzpne. Kmalu se 
pot odcepi desno v gozd, pre-
čimo kolovoz in se po rahlo 
zaraščenem, sem in tja pa 
požaganem pobočju ponov-
no strmo povzpnemo. Viš-
je dosežemo razpotje, kjer 
izberemo desno pot proti 
vrhu Boskovca. Sledi aleja 
markacij na kamnih, ki nas 

v nekaj minutah pripelje na 
vrh. Razgledni stolp na vrhu 
je trenutno podrt. Z vrha je 
razgled na vzhodni del Ka-
ravank in na Šaleško dolino. 

Z vrha se vrnemo do raz-
potja v gozd in zavijemo des-
no v smeri sedla Kal. Izgubi-
mo nekaj višine, ki pa jo hit-
ro spet pridobimo. Ko dose-
žemo Hleviško planino, za-
vijemo levo preko prostra-
nih travnikov, polnih bre-
zen, ki goltajo vodo, in ses-
topimo nazaj do Mozirske 
koče. Držimo se bolj leve 
strani travnikov oz. tiste poti, 
ki bolj očitno izgublja višino. 
Vmes si z varne razdalje lah-
ko ogledamo še brezno Le-
denica, kjer se skrivata več-
ni sneg in led. 

Od Mozirske koče sesto-
pimo nazaj do izhodišča po 
poti vzpona. 

Nadmorska višina: 1590 m
Višinska razlika: 800 m
Trajanje: 5 ur
Zahtevnost: 

Planinski izlet: Boskovec (1590 m)

Vodo kar pogolta
Golte so zakrasela planota, ki golta vodo. Od tod tudi njeno ime.  
Starejši zemljevidi jo imenujejo tudi Mozirska planina.

Detajl poti do Mozirske koče / Foto: Jelena Justin

Ličen smerokaz za Severjevo pot proti vrhu Boskovca, pri 
katerem s ceste zavijemo v gozd. / Foto: Jelena Justin

Lepo označen vrh, kjer je v ugodnih snežnih razmerah 
odlična turna smuka. / Foto: Jelena Justin
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Maja Bertoncelj

Šenčur – Peta tekma v letoš-
nji sezoni v ciklokrosu je bila 
v soboto v Šenčurju. Na ci-
klokrosu Cycling United, ki 
je potekal v organizaciji KD 
Šenčur, je nastopilo skoraj 
sto kolesark in kolesarjev. 

Proga je bila blatna, spe-
ljana po gradbeni jami v Po-
slovni coni Šenčur, po cesti, 
bližnjih travnikih, njivah in 
gozdni poti. Poleg naravnih 
so bile na progi tudi umetne 
ovire. Po petinštiridesetih 
minutah in dodatnem krogu 
sta se za zmago pomerila Vla-
dimir Kerkez iz vrst organi-
zatorjev KD Šenčur in profe-
sionalni cestni kolesar Kris-
tijan Koren (Cannondale-
-Drapac Pro Cycling Team). 
Gre za dobra prijatelja, nek-
danja klubska kolega pri 
kranjski Savi. Zmagovalec je 
bil pričakovan: domačin Vla-
dimir Kerkez. »Današnji ob-
račun za zmago je bil prija-
teljski. Kristijana sem pova-
bil, da pride in popestri prire-
ditev ter zraven naredi še tre-
ning. Krog je bil po pričako-
vanjih, kakšne prednosti te-
rena pa nisem imel. K sreči 
me je ujel, da sem imel ne-
koga, ki mi je pomagal. Lepo 
je zmagati doma, sploh pred 
toliko gledalci, kot se jih 
je zbralo danes. Upam, da 
bodo tekmovanja v ciklokro-
su šla v takšnem tempu nap-
rej, da bodo uspevala in da 
bo še več gledalcev,« je bila 

prva izjava po zmagi Vladi-
mirja Kerkeza, tudi letoš-
njega državnega prvaka v tej 
atraktivni kolesarski disci-
plini. Koren se je v Šenčur s 
kolesom pripeljal iz Budanj 
pri Ajdovščini: »Naredil sem 
dober trening, izkoristil so-
boto. Bil sem že lani in ker 
sem bil tudi letos doma, sem 
lahko prišel. Ker je med orga-
nizatorji Kerkez, to sploh ni 
bilo vprašanje. Dirka je bila 
vrhunska. Ciklokros je uma-
zan šport. Bila sva najmoč-
nejša, pred ciljem mi je v 

zadnjem zavoju malce spod-
neslo in Kerkez se je odpe-
ljal naprej. Vesel sem in prav 
je, da je organizator zmagal. 
Sem v pripravah na novo se-
zono. Pred mano so priprave 
v Španiji. V decembru bodo 
priprave več ali manj samo 
na kolesu.« Svoja nekdanja 
varovanca si je ogledal tudi 
nekdanji trener članov v Savi 
Miran Kavaš. Tako Kerkez 
kot Koren sta nastopila s ko-
lesom za ciklokros, medtem 
ko je bil tretji v najmočnej-
ši kategoriji od 19 do 40 let 

Tadej Logar (KK Sava Kranj) 
z gorskim kolesom. 

V kategoriji moških nad 
40 let je zmagal Matej Dak-
skobler (KK Pantal), drugi je 
bil Miran Kurnik (KK Grega 
Bole Bled), tretji pa Gregor 
Miklič (Calcit bike team). 
Med ženskami nad 15 let je 
bila najhitrejša Karin Penko 
(BTC City Ljubljana) pred 
savčankama Ano Ahačič in 
Tjašo Sušnik. Med mladin-
ci je zmagal David Ivartnik, 
med dečki Žan Pahor (oba 
Energijateam.com), med 
deklicami pa Hana Kranjec 
Žagar (Calcit bike team). V 
kategorijah deklic in dečkov 
do 15. leta starosti je bilo na 
startu kar 29 tekmovalcev, 
med njimi tudi nekaj zna-
nih priimkov, kot na primer 
Erazem Valjavec, sin Ta-
deja Valjavca, ter Urban in 
Ažbe Hvastija, sinova dolgo-
letnega selektorja slovenske 
članske reprezentance v ce-
stnem kolesarstvu Martina 
Hvastije, ki sta bila na dirki 
sploh prvič. »Ciklokros je za-
nimiva in dobrodošla pope-
stritev zimske sezone. Se je 
prijela. Kolesarjev, tudi tis-
tih na kolesih za ciklokros, je 
vedno več, kar je razveselji-
vo. Upam, da se bo tako na-
daljevalo,« je dejal, medtem 
ko je svojima sinovoma,  pet- 
in šestletniku, na kolesi pri-
trjeval startne številke.

Sezona v ciklokrosu se bo 
nadaljevala 10. decembra v 
Trzinu.

Prijateljski boj za zmago  
v Šenčurju
Ciklokros Cycling United v Šenčurju je bil v znamenju Vladimirja Kerkeza in Kristijana Korena,  
dveh prijateljev, nekdanjih klubskih kolegov na cestnem kolesu v Savi. Zmaga je ostala doma.

Vladimir Kerkez in Kristijan Koren sta kroge premagovala 
skupaj, na koncu pa je zmagovalec v prijateljskem duhu 
postal Kerkez. / Foto: Maja Bertoncelj

Aleš Senožetnik

Snovik – Miklavžev tek v or-
ganizaciji Športnega društva 
Šmartno je dobil Rok Puhar 
iz Šenčurja, drugo in tret-
je mesto sta zasedla Ma-
tevž Planko (TK Trisport) in 
Gašper Bregar (KGT Papež). 

Puhar, ki je zmagal tudi 
pred dvema letoma, je bil 
z rezultatom zadovoljen. 
»Ustrezalo mi je, da je bila 
podlaga zmrznjena in ni dr-
selo na blatu. Tek je odli-
čen, tudi konkurenca je bila 
zelo močna, kar se je na kon-
cu poznalo tudi na rezulta-
tu,« je povedal zmagovalec 
16. Miklavževega teka, ki je 
5,3-kilometrsko progo in sla-
bih tristo metrov višinske 
razlike premagal z odličnim 
časom 21:37.

Med ženskami je s kon-
kurenco ponovno pomet-
la lanskoletna zmagoval-
ka Karmen Klančnik (Spo-
dnje Duplje), pred Tino Kli-
nar (Podhom) in Majo Ma-
tić. »V primerjavi z lanskim 
letom je bilo letos počutje še 
nekoliko boljše, saj mi hla-
dne temperature ustreza-
jo. Miklavžev tek je izjema, 
saj mi načeloma tako po-
ložne proge ne ustrezajo,« 

je povedala Klančnikova, si-
cer vajena strmih vertikal. V 
štirih nastopih na Miklavže-
vem teku je zmagala trikrat, 
enkrat pa je bila druga.

Miklavžev tek je že tradici-
onalno odlično obiskan. Le-
tos se ga je udeležilo 419 tek-
movalcev v vseh konkuren-

cah. »Veseli smo, da se tekov 
udeležujejo tudi gorski teka-
či in atleti državne reprezen-
tance, s čimer je poskrbljeno 
za močno konkurenco,« je 
bil zadovoljen Tomo Petek iz 
Športnega društva Šmartno.

Miklavžev tek je hkrati 
tudi zadnja tekma serije Go-
renjska, moj planet, ki pove-
zuje sedem tekaških priredi-
tev. »Če smo se lani še učili, 
letošnja sezona pomeni ko-
rak naprej. Uspelo nam je 
povečati število udeležencev 
na tekih, podvojili pa smo 
tudi število tistih tekačev, ki 
se udeležijo vsaj treh tekov 
iz serije,« je bil ob koncu se-
zone zadovoljen Aleš Šubic, 
koordinator serije Gorenj-
ska, moj planet.

Poleg osrednjega dogod-
ka so na 1400 metrov tekli 
tudi mlajši tekmovalci, kjer 
je med fanti zmagal Nejc 
Uršič, med dekleti pa je bila 
najhitrejša Nuša Mali.

Mrzel in hiter 
Miklavžev tek
Miklavžev tek, zadnji v seriji Gorenjska, moj 
planet, sta dobila Rok Puhar in Karmen Klančnik. 
V sončnem nedeljskem dopoldnevu je od Snovika 
do cerkve sv. Miklavža teklo 419 tekačev.

Zmagovalka Karmen Klančnik (v sredini), drugouvrščena Tina 
Klinar (levo) in tretja Maja Matić (desno)

Rok Puhar (na sredini) je zmagal pred Metevžem Plankom 
(levo) in Gašperjem Bregarjem (desno).

Maja Bertoncelj

Zbilje – Podelili so prizna-
nja najboljšim amaterskim 
kolesarjem v pokalu Slove-
nije, in sicer v kronometru, 
vzponu in točkovanju ce-
stnih dirk. Razglasili so tudi 
najboljše v skupnem točkov-
anju in najboljše ekipe. 

Med ekipami je največ točk 
zbrala ekipa KD Brda Dobro-
vo, druga je bila ŠD Turbo M, 
tretja pa najboljša gorenjska 
ekipa ŠD BAM.Bi. Med posa-
mezniki je bil v ospredju prav 
njen član Primož Porenta iz 
Crngroba, ki je bil v kategori-
ji amaterjev najboljši v vseh 

seštevkih posamičnih disci-
plin in tudi skupno. Na vrhu 
je bil že lani, letošnjo sezo-
no pa je ponovil s še boljši-
mi rezultati. Kolo je sedaj dal 
na stran in se v zimskih me-
secih uspešno posveča teku. 
Med Gorenjci, ki so bili naj-
boljši v svojih kategorijah, je 
tudi Andrej Žavbi iz Zbilj, ki 
nastopa za Tuš Team. Letos 
je bil razglašen za amaterja 
leta, kar si je prislužil tudi za-
radi medalje s svetovnega pr-
venstva. Najboljši je bil v ka-
tegoriji Master F v seštevku 
cestnih dirk, skupno pa je bil 
četrti. 

V skupnem točkovanju so 
bili po posameznih katego-
rijah najboljši: Andreja Le-
skovar, Ajda Opeka, Ivica 
Rakoš, Primož Porenta, Ma-
tej Lovše, Dean Bratuš, Jani 
Prešeren, Robert Likar, Bru-
no Čibej, Borislav Skubic, 
Ivan Popovič, Zorko Cigoj 
in Rafael Končina.

Razglasili najboljše  
amaterje v kolesarstvu

Letošnja sezona Pokala Slovenije za kolesarje amaterje je 
bila tudi v znamenju Primoža Porente iz Crngroba, ki je bil 
najboljši v vseh disciplinah in tudi skupno.
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Andraž Sodja

Jesenice – V nedeljo je 
najprej okoli šeste ure zjut-
raj zagorelo v enem od sta-
novanj starejše dvonad-
stropne hiše na Dobravski 
cesti na Slovenskem Javor-
niku, približno dve uri kas-
neje pa še na Delavski uli-
ci na Jesenicah. Drugi po-
žar je terjal življenje starej-
še stanovalke. Gasilci so jo 
ob prihodu na intervencijo 
našli v hiši brez znakov živ-
ljenja, poskušali so z oži-
vljanjem ter jo predali reše-
valcem, a ves trud je bil za-
man. Požar pa je poškodo-
val tudi notranje prostore 
stanovanjske hiše. »V poža-
ru je pogorela kuhinja z je-
dilnico, mrtva oseba je bila 
najdena v drugem prosto-
ru tega stanovanja, okoliš-
čine pa glede na zbrana ob-
vestila ne kažejo na sumlji-
vo smrt,« je razložil Bojan 
Kos, predstavnik za odno-
se z javnostmi na Policijski 
upravi Kranj. 

V prvem požaru na Slo-
venskem Javorniku so og-
njeni zublji uničili del sta-
novanjskih prostorov in in-
ventar, nadaljnjo škodo pa 
so preprečili poklicni gasil-
ci Gasilske reševalne službe 
Jesenice in prostovoljni ga-
silci s Koroške Bele, ki so po-
žar pogasili, prostore prezra-
čili in pregledali s termo ka-
mero. Drugi prostori v hiši 
so poškodovani zaradi dima, 
stanovalci pa so se pred og-
njem uspešno umaknili. 
Kot kažejo prve ugotovitve, 
je zagorelo zaradi preobre-
menjenosti električnega 

priključka. Nekatere oko-
liščine v obeh požarih si-
cer kriminalisti še preverja-
jo, z ugotovitvami pa bodo 

seznanili pristojno državno 
tožilstvo, je razložil Kos. 

Na Jesenicah prostovoljci 
že pripravljajo akcijo zbiranja 

pomoči za žrtve požara na Ja-
vorniku, več informacij o do-
brodelni akciji pa bomo obja-
vili v prihodnji izdaji.

V požaru umrla Jeseničanka
Na Jesenicah je v nedeljo zjutraj zagorelo v dveh stanovanjskih hišah. V enem požaru je najverjetneje 
zaradi zadušitve umrla starejša domačinka. 

V požaru na Delavski ulici na Jesenicah je umrla starejša stanovalka. / Foto: Andraž Sodja

Na Slovenskem Javorniku naj bi zagorelo zaradi preobremenjenosti električnega priključka. 

Simon Šubic

Kranj – Pod koordinacijo mi-
nistrstva za zdravje od petka 
po vsej državi poteka tret-
ji del nacionalne preventiv-
ne akcije Alkohol, s kate-
ro želijo Javna agencija RS 
za varnost prometa (AVP), 
policija ter druge instituci-
je in nevladne organizaci-
je opozoriti na predpraznič-
ni čas in nevarnosti vožnje 
pod vplivom alkohola, dro-
ge ali drugih psihoaktivnih 
snovi. Akcija bo potekala do 
20. decembra, odgovorni pa 
si želijo enakega učinka, kot 
ga je dosegel drugi del akci-
je, ki je potekal v prvi polo-
vici novembra, ko na naših 
cestah ni bilo smrtne žrtve. 
Namen preventivne akcije 
ostaja enak: zmanjšati delež 
povzročiteljev prometnih 
nesreč, ki so pod vplivom al-
kohola, prepovedanih drog 
in drugih psihoaktivnih sno-
vi, in število prometnih ne-
sreč, pri katerih so alkohol 
ali droge prisotni kot sekun-
darni dejavnik. 

Do 27. novembra se je za-
radi vožnje pod vplivom 

alkohola pripetilo 1642 pro-
metnih nesreč oz. 25 odstot-
kov več kot lani, v njih pa je 
umrlo 35 udeležencev, ena-
ko kot lani. Število huje in 
lažje poškodovanih se je po-
večalo za 28 oz. 27 odstot-
kov. Največkrat so v vinje-
nem stanju prometno ne-
srečo povzročili vozniki v 
starostni skupini med 25 in 
34 let. 

Tokratna akcija je usmer-
jena tudi na odkrivanje voz-
nikov, ki vozijo pod vplivom 
droge, saj raziskave kažejo, 
da je poleg opitih med vozni-
ki vedno več tudi takih, ki so 
pod vplivom različnih drog. 
Ogroženi so zlasti mlado-
stniki oziroma ciljna skupina 
med 17. do 39. letom starosti. 

Do konca novembra je si-
cer na slovenskih cestah 
skupaj umrlo 120 udeležen-
cev cestnega prometa, se-
dem več kot v enakem ob-
dobju lani. V zadnjem četr-
tletju se sicer stanje varnos-
ti cestnega prometa izbolj-
šuje, saj je od septembra do 
konca novembra umrlo 20 
udeležencev, kar je najmanj 
v zadnjih 25 letih. 

Pihali bomo še dva tedna

Tretji del akcije Alkohol bo potekal do 20. decembra. 
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Simon Šubic

Kranj – Kranjska okrožna so-
dnica Meta Pristavec je pred 
kratkim nadaljevala prvi na-
rok v skupni tožbi Mestne 
občine Kranj in Občine Šen-
čur zoper Občino Medvo-
de, od katere zaradi njene-
ga izstopa iz projekta ureja-
nja gorenjske komunalne 
infrastrukture (Gorki) zah-
tevata plačilo odškodnine v 
znesku 463.667 evrov. Kar 
smo predvideli že po sep-
tembrskem naroku, se je 
zdaj še uradno potrdilo: obči-
ne ne najdejo skupnega jezi-
ka oziroma se ne morejo do-
govoriti o poravnavi, zato bo 

januarja stekla glavna obrav-
nava v omenjeni gospodarski 
pravdi, na njej pa bodo pred-
vidoma zaslišali priče, ki jih 
predlagata obe strani; tožeči 
občini zastopa odvetnik Raj-
ko Vrečer, medvoško pa Pri-
mož Jazbec. Med predlagani-
mi pričami je tudi Stanislav 
Žagar, župan Občine Medvo-
de v času, ko je prišlo do nje-
nega nepričakovanega izsto-
pa iz Gorkija. 

Mestna občina Kranj in 
Občina Šenčur to   žita Obči-
no Medvode za skoraj pol 
milijona evrov, ker je sre-
di marca 2011 enostransko 
odstopila od projekta Gorki 
in s tem od gradnje skupne 

Čistilne naprave Smlednik. 
Do odstopa je prišlo le dva 
tedna pred sprejemom ob-
činskega prostorskega načr-
ta Občine Šenčur, s katerim 
so prav zaradi načrtovane či-
stilne naprave v Smledni-
ku iz zazidljivosti izvze-
li zemljišče v Trbojah, kjer 
so sprva načrtovali gradnjo 
skupne čistilne naprave za 
šenčursko in kranjsko obči-
no. Večji delež odškodnin-
skega zahtevka – 326.404 
evre – sicer pripada kranjski 
občini, medtem ko Šenčur-
jani terjajo 137.263 evrov. V 
Medvodah so sicer kot raz-
log za svojo odločitev naved-
li spremembo interpretacije 

meril in kriterijev za finan-
ciranje projektov iz evrop-
skih sredstev, zaradi katere 
projekt Gorki po njihovem 
mnenju ne bi bil več upravi-
čen do sofinanciranja, zato 
so se odločili poiskati druge 
možnosti financiranja grad-
nje komunalne infrastruk-
ture na njihovem območju. 

Kot je na petkovem naro-
ku napovedala sodnica Meta 
Pristavec, bo najprej odloča-
la o temelju odškodninskega 
zahtevka, torej o vprašanju, 
ali so v Kranju in Šenčurju 
upravičeni do odškodnine, 
v naslednjem koraku pa bo 
morebiti odločila še o višini 
odškodnine. 

Občini vztrajata pri tožbi
Kranjsko okrožno sodišče bo glavno obravnavo v skoraj polmilijonski tožbi občin Kranj in Šenčur zoper 
Občino Medvode opravilo januarja. Poravnava ni bila možna. 

Simon Šubic

Kranj – Kranjsko tožilstvo 
je zoper Škofjeločana Blaža 
Kujundžiča, ki je 28. oktobra 
zjutraj pri nekdanjem Teh-
niku v Škofji Loki z avtom 
namerno zbil škofjeloškega 
župana Miho Ješeta na ko-
lesu, po končani sodni pre-
iskavi vložilo obtožnico za-
radi poskusa kaznivega de-
janja uboja, za kar je zagro-
ženo do petnajst let zapora. 
Obdolženemu je izvensodni 
senat kranjskega okrožnega 
sodišča pred dnevi tudi po-
daljšal pripor.

Obtožnica zoper mater in 
očima dveletne deklice, ki je 

v začetku julija na Jesenicah 
umrla v sumljivih okolišči-
nah z znaki nasilja, pa še ni 
bila vložena. Osumljenima 
je sicer vrhovno sodišče ko-
nec novembra za mesec dni 
podaljšalo pripor. Gorenj-
ski kriminalisti so dekličino 
mamo in njenega partnerja 
pred petimi meseci kazensko 
ovadili zaradi suma hude-
ga zanemarjanja in surove-
ga ravnanja z otrokom ter za 
povzročitev posebno hudih 
telesnih poškodb, zaradi ka-
terih je dveletni otrok umrl. 
Za omenjeni dejanji sta v Ka-
zenskem zakoniku zagrože-
ni kazni zapora do pet let ozi-
roma do petnajst let. 

Kujundžič obtožen 
poskusa uboja
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Domžale – Domžalski policisti preiskujejo okoliščine smrti 
57-letnega državljana Makedonije, ki so ga našli mrtvega v 
hiši na območju Domžal. Dosedanje ugotovitve ne kažejo 
na nasilno smrt, več pa bo pokazala obdukcija, so sporočili s 
Policijske uprave Ljubljana. 

Mrtvega našli v hiši
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Alenka Brun

V 
finalni teden 
letošnjega do
ma čega Survi
vorja je vsto pilo 
pet tekmoval

cev. Med njimi so si trije sre
di tedna pridobili vstopni
co za veliki finale, medtem 
ko je zmagovalca na kon
cu izglasovala desetčlanska 
porota. Ta je že na Filipinih 
oddala svoje glasove v pose
bno škatlo, ki so jo zapeča
tili in prvič odprli v zadnji – 
tokrat studijski – oddaji Sur
vivorja, v Ljubljani. To je kot 
vse do sedaj vodil Klemen 
Bučan, tokrat pa so se mu 
pridružili še porota, finali
sti in pa Miran Stanovnik, 
ki mu je pripadla čast, da je 
odprl škatlo in prebral ime
na na oddanih lističih.

Dva finalista in Gorenjka

V finalni teden so se uvr
stili Maja Pirc, Teja Kralj, 
Alen Perklič, Jurij Blatnik 
in Sandi Sinanović. Pot v 
superfinale sta nadaljeva
la Sandi in Alen, družbo 

pa jima je delala tudi žen
ska, in to Gorenjka, Kranj
čanka Maja. Teji je sicer že 
drugič uspelo, da se je pre
bila med najboljše: pred leti 
se je v srbskem Survivorju 
uvrstila še višje na lestvi
ci preživelih, tokrat pa pot 
zaključila med peterico naj
boljših. Ko je končno prišel 

čas razglasitve zmagoval
ca in se je Stanovnik lotil 
odpiranja skrinjice, je stu
dio Pop TV preplavila tišina 
in posebna čustvena nape
tost. Največ glasov je pre
jel Alen, dva Sandi, Maja 
pa žal nobenega. Sicer je 
upala vsaj na dva glasova, a 
kot je že med pogovorom v 

oddaji dejala, je v bistvu šele 
na koncu šova dojela, da je 
vse skupaj dejansko igra in 
da se zaveda, da na začetku 
vanjo ni kaj veliko vložila. 
Kot najboljši taktik v 42 dni 
trajajočem Survivorju se je 
izkazal Sandi, kar ga je sta
lo priljubljenosti pri večini 
sotekmovalcev in na koncu 

PISMO, JE TEŽKO BITI LAČEN!
V petek smo dobili zmagovalca letošnjega Survivorja. Prvi slovenski Survivor na Filipinih je po 
dvainštiridesetih dneh pestrega dogajanja osvojil moški: zadnji preživeli in prvi zmagovalec je postal 
Alen Perklič, Štajerec, ki se je rodil v Mariboru, živi pa v Malahorni.

Zmagovalec prvega slovenskega Survivorja: Alen Perklič

Letošnje zadnje preživele Gorenjke: Teja, Maja, Ines in še ena Teja v družbi Klemena Bučana

verjetno tudi pomembnih 
glasov. Alen pa je prepričal, 
čeprav je v ospredje ravno 
tako začel prihajati kasneje 
– in tako osvojil naziv edini 
preživeli ter 50 tisoč evrov. 

Ni preveč razmišljal o tem, 
kaj se bo zgodilo v zadnji odda
ji. »Verjel sem v to, da nam 
lahko uspe, saj konec koncev 
ni uspelo samo meni, temveč 
celotnemu Sambalu. Pričako
vanja so bila, nisem se pa želel 
s tem psihično obremenjeva
ti,« nasmejano razlaga letoš
nji zmagovalec slovenskega 
Survivorja na Filipinih.

Pomembna je zgodba

Pravi, da Survivorja prav
zaprav ne more primerjati z 
ničimer, kar je že doživel. Že 
takoj na začetku je imel smo
lo, saj je doživel rahel pretres 
možganov in dogajanje ga je 
tako že prvi dan postavilo na 
realna tla. Počasi se je potem 
učil in gradil, nadgrajeval 
celotno igro. Čez leta se bo 
šova spominjal z nasmehom 
na obrazu. Ugotovil je tudi, 
da so v življenju pomembne 

majhne stvari in »kako nepo
membno je vse tisto, za kar 
resnično mislimo, da potre
bujemo«.

V Survivorju je lažje pre
našal fizične napore, je pa 
nanj precej vplivalo pomanj
kanje hrane. »Pismo, je tež
ko biti lačen! Lakota resnič
no ubija: fizično, ko čutiš, da 
nisi sposoben, da bi naredil 
pet korakov; psihično, ker 
kar naprej sanjaš o hambur
gerju.«

Meni, da so prav vsi njego
vi sotekmovalci zmagovalci. 
»Teh 50 tisoč evrov si zasluži 
vsak izmed nas.« Po njego
vem gledano v celoti denar 
na koncu sploh ne igra pose
bne vloge: ni tako pomem
ben kot izkušnja sama; prija
teljstva, ki so se spletla, poz
nanstva, ki so nastala – zgo
dba, ki vse to povezuje. »Saj 
ne rečem, da ni fino, če ga 
imaš, saj živimo v obdobju, 
ko ga potrebujemo za pre
živetje. Vendar je bila zgo
dba nekaj dosti večjega, kar 
smo vsi odnesli od udeležbe 
v Survivorju, in tu smo vsi 
zmagovalci.«

V zadnji, finalni del je uspel preboj Sandiju, Maji in Alenu.
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sudoku_TEZJI_16_97
NALOGA

3 1 5
4 7 2 6

4 5 7
5 9 6

2 1 6 7
6 8 7
1 4 3

6 9 3 5
7 4

sudoku_TEZJI_16_97

REŠITEV

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

sudoku_TEZJI_16_97
NALOGA

1 3 5
5 2 4

8 6 3
8 4 1

5 4 2 9
7 5 2

8 9 6
2 3 1
1 8

sudoku_TEZJI_16_97

REŠITEV

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

Navodilo za reševanje: v kvadrate vpišite števila od 1 do 9 tako, da 
se ne bo nobeno število ponovilo ne v vrstici, ne v koloni, ne v 
enem izmed odebeljenih devetih kvadratov. Sestavila: P. F.

TEŽJI  
SUDOKU

Rešitev:

Rešitev:

LAŽJI  
SUDOKU 

sudoku_TEZJI_16_97
NALOGA

135
524

863
841

5429
752

896
231
18

sudoku_TEZJI_16_97

REŠITEV

173625489
592874613
486931257
824597136
351462798
967318542
215783964
648259371
739146825

sudoku_TEZJI_16_97
NALOGA

315
4726

457
596

2167
687
143

6935
74

sudoku_TEZJI_16_97

REŠITEV

391768245
547213689
682945173
173584962
254196837
968327514
815432796
426879351
739651428

KOLOSEJ DE LUXE, KRANJ (CENTER) 

Torek, 6. 12., in sreda, 7. 12.
16.15, 17.45, 19.15 
POJDI Z MANO
18.45 LJUBEZEN IN PRIJATELJSTVO
20.45 ZAVEZNIKA
20.30 MAGIČNE ŽIVALI
16.40, 18.20, 20.00, 21.40 
PR’ HOSTAR
16.45 VAIANA – ISKANJE 
BAJESLOVNEGA OTOKA, sinhro.

CINEPLEXX, TUŠ, KRANJ

Torek, 6. 12., in sreda, 7. 12.
19.50 7 DO USPEHA
18.15 POJDI Z MANO 
16.20, 20.00 PODZEMLJE: 
KRVAVE VOJNE
21.00 PRIHOD
21.10 ZAVEZNIKA
19.00 POKVARJENI BOŽIČEK 2
20.35 MAGIČNE ŽIVALI 

18.00 MAGIČNE ŽIVALI, 3D
18.30, 20.20 PR’ HOSTAR
17.30 VAIANA – ISKANJE 
BAJESLOVNEGA OTOKA, sinhro.
16.15 VAIANA – ISKANJE 
BAJESLOVNEGA OTOKA, 3D, sinhro.
17.00 TROLI, sinhro.
16.00 TROLI, 3D, sinhro.

LINHARTOVA DVORANA , RADOVLJICA

Sreda, 7. 12.
19.00 POPOLNI TUJCI

Petek, 9. 12.
18.00 BOŽIČNA ŽURKA V PISARNI
20.00 MARGUERITE

Sobota, 10. 12.
16.00 DALEČ NA SEVER
18.00 BOŽIČNA ŽURKA V PISARNI
20.00 INFERNO

Organizatorji filmskih predstav si pridržujejo 
pravico do spremembe programa.

KINOSPORED

GLEDALIŠKI SPORED

GLEDALIŠČE TONETA ČUFARJA JESENICE

Četrtek, 8. decembra
19.30 Erik Gedeon: VEČNO MLADI

Copatki za novorojenčke DRAGE PLETILJE,  
NA SREČANJE VAS VABIMO  
V SREDO, 7. DECEMBRA,  
OB 16. URI V AVLO 
GORENJSKEGA GLASA.

DO SNIDENJA LEP POZDRAV!
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Tržič – V petek, 9. decembra, bo ob 19. uri v Knjižnici dr. 
Toneta Pretnarja koncert Kitarskega ansambla Svarun. 
Ansambel bo izvedel lastna dela, pisana za kitarsko-vo-
kalno zasedbo. Dela so vsebinsko med seboj povezana 
in govorijo o dveh polbogovih – Sialu in Athonu, ljubim-
cih, izgubljenih drug drugemu, tavajoč po svetu v iskanju 
izgubljenega. Vsak kraj, vsak kamen, vsako drevo je upanje 
na srečanje, je prostor, kjer bo eden našel drugega – stoje-
čega ob poti proti gori, sedečega v senci starega drevesa, 
strmečega v globel brez dna, zročega čez obzorje morja.

Koncert ansambla Svarun

Škofja Loka – V sredo, 7. decembra, bo ob 19.30 v okvi-
ru Kristalnega abonmaja v Sokolskem domu nastopila 
zasedba SToP. Skupina Slovenski tolkalni projekt (SToP) 
deluje od leta 1999. Akademske tolkalce je združila želja 
po kakovostnem komornem muziciranju in raziskovanju 
novih tolkalnih zvokov. Svoje glasbeno in družbeno pos-
lanstvo dopolnjujejo z izvajanjem pedagoških koncertov 
za mlade, organiziranjem seminarjev, festivala BumFest 
in aktivnim spodbujanjem slovenskih skladateljev k pisa-
nju tolkalne glasbe.

Skupina SToP v Sokolskem domu

Samo Lesjak

J
adranka Juras z novim 
albumom popelje pos-
lušalca v svojevrsten 
magično-melanholi-
čen svet preko osmih 
džezovskih standar-
dov, za katere se je 

odločila na podlagi besedil 
in občutenj oz. odtisov, ki 
jih le-ti skozi melodijo pus-
tijo v srcu in duhu. Na albu-
mu je tudi njena avtorska 
pesem Water Mandala, ki 
jo je pevka napisala še v svo-
jih študijskih dneh. Pianist 
Milan Stanisavljević je pes-
mi povezal v glasbeno celo-
to, in sicer s svojimi subtilni-
mi aranžmaji in občutkom 
za zvočno estetiko, ki je sliš-
na tudi na njegovih albumih 
Awakening in Sound Quest.

Poleg Milana na albumu 
tvorita čvrsto glasbeno pod-
poro še basist Robert Jukič in 
bobnar Kristijan Krajnčan. 
Z Robertom se poznata še 
iz časov zasedbe Planet Gro-
ove, Jadranka pa je posnela 
tudi pesem To si ti, ki je na 

njegovem albumu Ženske. 
Kristijana je spoznala pred 
začetkom snemanja, všeč ji 
je bila njegova rahločutnost, 
svežina in občutek za glasbo. 
Poleg instrumentalnega tria 
na albumu sodelujejo tudi 
gostje: flavtistka Anja Bur-
nik, saksofonist Lenart Kre-
čič in kitarist Primož Grašič. 
Na koncertu v Škrlovcu sta 

se tokrat Jadranki Juras na 
odru pridružili že omenjena 
Milan Stanisaljević in Robert 
Jukič, trobentač Tomaž Gajšt 
in bobnar Gašper Peršl.

Pevka je sicer diplomira-
la iz dćezovskega petja na 
Univerzi za glasbo in odrs-
ko umetnost v Gradcu. Med 
samim študijem in po kon-
čanem študiju je posnela 

dve samostojni zgoščenki 
Anima in Sakura, ki sta bili 
med poslušalstvom in na 
radijskih valovih zelo dobro 
sprejeti, album Anima je bil 
med drugim razglašen tudi 
za album leta, po tej poti 
pa stopa tudi album Paris 
Honey – Jadranka osta-
ja femme fatale z izjemno 
občutenim glasom.

POLNOČ V PARIZU
Pevka Jadranka Juras se je na glasbene odre vrnila z odlično ploščo Paris Honey, ki jo je predstavila tudi 
na koncertu v kranjskem Stolpu Škrlovec.

Jadranka Juras je na odru Škrlovca predstavila svoj nov album Paris Honey. / Foto: Matic Zorman

Kranj – V petek, 9. 
decembra, bo ob 21. uri 
na Trainstation SubArtu 
koncert domače zased-
be Raggalution. Zaigrali 
bodo vse skladbe z nji-
hovega prihajajočega 
albuma, na ogled pa bo 
tudi njihov najnovejši 
videospot za pesem 
Eyes of a Warrior. Na 
odru se jim bo pridružil 
posebni gost, kranjski 
MC Ali Massive, po kon-
certu pa sledi mednaro-
dni reggae DJ program s 
srbskim dvojcem Unity 
Sound - Darez Selecta in 
MC Lewangz, za kateri-
ma je petletka skupnega 
ustvarjanja.

Nov spot zasedbe 
Raggalution
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RUBRIKO MULARIJA ureja Mateja Rant.  
Pišite ji na mateja.rant@g-glas.si.

POTOVANJA        VINO        HRANA        DOGODIVŠČINE        MOŠKI        ŽENSKE         POTOVANJA        VINO        HRANA       ŽENSKE  

Alenka Brun

A
mpak kam? 
Če se odprav-
ljaš na dopust 
sam, je največ-
krat problem 

cena, saj nekateri hoteli za 
enoposteljno sobo računajo 
precej več, kot če si sobo s 

kom deliš. Ker je bilo leto-
šnje jesensko iskanje neko-
ga za nižji strošek nastani-
tve neuspešno, sem se vse-
eno odločila, da grem kar 
sama. Lotila sem se iskanja 
najboljše opcije: kje dobim 
za dokaj normalno ceno 
enoposteljno sobo in mi ni 
treba leteti ravno na drugi 
konec sveta. 

In potem sem ugotovi-
la, da Slovenci ponovno leti-
jo v Egipt. Dnevne tempera-
ture sredi novembra se tam 
gibljejo med 27 in 30 stopinj 
Celzija, veter to ublaži. Tema 
sicer res nastopi že okoli pete, 
šeste ure popoldan, a se dan 
zato začne že ob petih zjutraj. 

Včasih sem šla v Egipt tudi 
dvakrat na leto. S prijateljico. 

Iz zelo preprostega razloga: 
ker je, kot sem že omenila, 
marca in novembra pri njih 
toplo in ker je bil to dopust, 
ki je bil cenejši recimo od 
dopustovanja na hrvaškem 
– z letalsko vozovnico in nas-
tanitvijo skupaj.

Tudi tokrat nisem veliko 
razmišljala. Vplačala sem 
teden dni v Hurgadi, izbra-
la (po njihovem) petzvezdi-
čni hotel, ki je bil včasih del 
verige Sunrise, sedaj je Sen-
tida, in Momlouk Palace 
Resort me je presenetil. Res 

je stavba kot taka dotraja-
na, sobe potrebujejo preno-
vo, vendar preteklost, ujeta v 
zgradbo, še daje pridih nek-
danje veličine. 

Je pa zadnje dni za pre-
bivalce te dežele že en evro 
kar veliko denarja. Nam-
reč, pred dobrimi 14 dnevi 
si za evro dobil recimo devet 
egiptovskih funtov, potem 
pa je čez noč funt padel in 
naslednji dan si zanj dobil 
17 egiptovskih funtov. In 
kot kaže, je do danes nje-
gova vrednost še padla. 

Egipčani so se kar razgo-
vorili okoli tega. Sploh zla-
tarji. Večina se je strinjala, 
da za njihov posel to ni sla-
bo, saj cena zlata v zadnjem 
času zrasla in ni nihče nič 
kupil. Sploh večina nehotel-
skih zlatarn je zaprla vrata 
svojih trgovin ali pa izdelke 
iz pravega zlata zamenjala s 
solidno imitacijo, ker turis-
tov ni oziroma jih ni bilo in 
s tem tudi ne kupne moči. 
Revščina je velika, tatov pa 
ne manjka. 

 (Nadaljevanje prihodnjič)

Egipt: Hurgada 2016 (1)

NEKAM NA TOPLO …

Mateja Rant

P
et učencev Osno-
vne šole France-
ta Prešerna je sre-
di novembra sku-
paj s štirimi učitel-

ji odpotovalo v Iđoš z name-
nom, da na oder postavijo 
skupno predstavo z delo-
vnim naslovom Na raz-
stavi. Njeno glavno spo-
ročilo je, da kultura bri-
še meje. S predstavo nam-
reč želijo prikazati pristno 

prijateljstvo med učenci 
obeh šol, s katero tudi sicer 
veliko sodelujejo. 

Sodelovanje so se letos 
odločili nadgraditi s skup-
nim projektom, v katere-
ga so prvič vključeni oboji 
učenci hkrati. »Scenarij za 
predstavo je pripravila učite-
ljica slovenskega jezika Vika 
Šuštar, tako da smo se v Iđoš 
odpravili že v grobem prip-
ravljeni. Izbrali smo že tudi 
glasbo in kostume,« je poja-
snil učitelj razrednega pou-
ka Marko Kern in dodal, da 

naj bi jo s srbskimi kolegi in 
učenci še dodelali. »Izkaza-
lo se je, da je bila že v osno-
vi dobro pripravljena, tako 
da smo jo ob tokratnem obi-
sku že lahko odigrali v celo-
ti.« Predstavo bodo »izpilili« 
januarja prihodnje leto, ko 
jim bodo srbski učenci vrnili 
obisk. Gostili jih bodo od 9. 
do 13. januarja in v tem času 
bodo na odru večnamenske 
dvorane v šoli tudi premier-
no uprizorili skupno pred-
stavo, ki jo bodo dva tedna 
kasneje ponovili še v Iđošu.

V predstavi so uporabi-
li univerzalni jezik – gib, 
tako da ne učenci sloven-
ske ne srbske šole ne bodo 
imeli težav z razumevan-
jem, je še razložil Marko 
Kern. Obenem bodo zgo-
dbo pripovedovali tudi 
s pomočjo kostumov in 
glasbe. »Glavni poudarek 
bo na tem, da prikažemo 
kontrast med sedanjostjo 
in preteklostjo,« je še raz-
kril Kern, ki ostale podrob-
nosti iz predstave hrani za 
premiero.

KULTURA BRIŠE MEJE
Gledališka in lutkovna skupina Osnovne šole Franceta Prešerna iz Kranja Raglje in gledališčniki 
Osnovne šole Milovoj Omorac iz Iđoša v Srbiji skupaj pripravljajo novo predstavo.

Učenci Osnovne šole Franceta Prešerna Kranj pripravljajo skupno predstavo s srbskimi učenci. / Foto: arhiv šole

V decembru se otroci od drugega do desetega leta lahko 
z laternami v roki vsak torek zvečer podajo na odkrivanje 
mestnih znamenitosti v družbi škrata Krančka. Na orga-
niziranem vodenem ogledu mesta z izkušenim vodnikom 
bodo malim radovednežem v pravljičnem večernem mra-
ku na poučen in prijazen način približali pripovedke in 
legende starih mestnih ulic. Zbor je pred Kranjsko hišo 
ob 17. uri, prej pa se je obvezno treba prijaviti.

Po okrašenem mestu s Krančkom

Prišel je spet v vas
s košaro polno
med nas.

Otroke male in velike
obdaril nas bo
Miklavž.

Prišel je spet v vas
z nasmehom,
dobro voljo in darili.

Mandarine, čokolade,
igrače,
vse sorte sladkarije.

Prišel je spet v vas
s košaro polno
dragi naš Miklavž.

Barbara

Miklavž prinese darila vsem nam, ki smo pridni. Še dobro, 
da včasih pogleda skozi prste, tale naš sveti Miklavž. Tako 
majhnim kot velikim otrokom. Metka

Pes mi po šlji te na elek tron ski na slov 
pes mi.mla dih@gma il.com ali pis no na na slov:  
Go renj ski glas, Ble i we i so va ce sta 4, 4000 Kranj. 

Miklavž

PESMI MLADIH



Alenka Brun

N
aumburg (Saa-
le) je kraj v 
Nemčiji, ki slo-
vi predvsem po 
svoji katedrali 

in simpatičnem starem cen-
tru mesta, po katerem se še 
vedno lahko zapeljete s sli-
kovitim tramvajem. 

Pri nas imajo Brda istoi-
mensko klet, imajo pa jo tudi 
Naumburžani. A dekleta, ki 
smo jih srečali, so za dekliš-
čino izbrale Freyburg (Uns-
trut), center vinske regije 
Saale-Unstrut, kjer družina 
Pawis že vrsto let skrbi za svo-
je vinograde in čeprav pravi-
jo, da nemško vino ni 'bog ve 
kaj', so nas njihova vina nav-
dušila. Zgodbo o vinu, druži-
ni in domačo klet Brunnen - 
Haus nam je predstavil vinar-
jev sin Marcus. Vendar se je 
četica nasmejanih deklet – 
sicer iz bližnjega Weimar-
ja – raje odločila, da bo ime-
la dekliščino nekaj kilomet-
rov stran, v zanimivi zgradbi, 
v prostorih stare kleti priljub-
ljenega penečega vina znam-
ke Rotkäppchen. Ime v bistvu 
izhaja iz papirnate 'rdeče kapi-
ce', ki jo imajo sicer največkrat 
zelene steklenice nemškega 
sekta, in nima nobene zveze s 
pravljico o Rdeči kapici. Poslo-
pje je ogromno, zlasti pa je pri-
ljubljen prostor za dekliščine, 

poroke in druga slavja, v kate-
rem je 120.000-litrski vin-
ski sod, ki nosi letnico 1896. 
Dekleta so se z bodočo neve-
sto veselila večerne zabave, 
za klet pa so se odločila, ker 
dve nista pili alkohola in ima-
jo tudi izjemno dobre sadne 
peneče napitke.

Mostarski nevesti pa se je 
mudilo. S fotografom sta lovi-
la še zadnje zdihljaje popol-
danskega sonca in najboljšo 
svetlobo. Med številnimi turi-
sti dami v belem in visokih 
petah hitra hoja sicer ni dela-
la težav, se je pa videlo, da v 
njej ni ravno uživala.
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TANJIN KOTIČEK

V Kranju sta se 26. novembra 2016 poročila Ranko Bla-
gojević in Branislava Kojić, na Zgornjem Brniku pa Žiga 
Kovačič in Tjaša Balek.

Mladoporočenci

Danes bomo podali razla-
ge kombinacij s poljubno 
izbranimi tremi kartami. 
Hrepenenje, Hiša, Oficir. 
Nekdo bi rad začel svojo 
obrt. Prisotni so dvomi, kar 
vidimo v karti Hrepenenje, in 
strah, da je preveč ovir. Hiša 
daje trdnost tej odločitvi in 
jo podpira, istočasno je tudi 
odgovor, da se z obrtjo lahko 
začne v domači hiši in dodat-
ni prostori niso potrebni. Če 
tega ne povežemo s poslovno 
idejo, je lahko pač samo obisk 
uradne osebe. Sovražnik, Lju-
bosumje, Bolezen. Poznamo 
več vrst ljubosumja. Ljubosu-
mje med majhnimi otroki, ki 
iščejo zgolj pozornost. Ljubo-
sumje v partnerskem odno-
su, ki je nekako normalno, ali 
pa med prijatelji, ko vsem ne 
posvečamo enako časa. A v 
tem primeru gre za bolezen-
sko ljubosumje, ki lahko člo-
veka pripelje do čistega dna 
in brez strokovne pomoči se 
ne da pomagati. To se zgo-
di, ko ljubosumje postane 
bolezen, ki jo je treba nujno 
zdraviti, da ne pripelje do 
resnih nepopravljivih posle-

dic. Darilo, Pismo, Duhovnik. 
Prvi dve karti imata čustveni 
pridih in prinašata lepe novi-
ce, ki so namenjene samo 
določeni osebi. Duhovnik 
sporoča, da se to kmalu zgo-
di in je kot neki blagoslov, ki 
prinaša harmonijo v odnos. 
Zvestoba, Ljubica, Vdova. 
Ženska srednjih let je osam-
ljena in še vedno je zvesta 
svojim čustvom in ljubezni. 
Čaka, da se izpolnijo želje, 
in v izpolnitev tudi verjame 
in zaupa. Klasi v Zvestobi 
prinašajo čas petih tednov 
ali pa morda mesecev. Na 
naslov tanja.70@hotmail.
com ali na Gorenjski glas s 
pripisom 'šola vedeževanja' 
in svojo šifro pošljite tri, pet 
ali sedem poljubnih kart ali 
pa karte za druge sisteme, ki 
ste jih že do sedaj spoznali.

Srečno! Vedeževalka Tanja

ŠOLA VEDEŽEVANJA IZ 
CIGANSKIH KART

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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»Upanje«
Prebiram vaše rubrike in horo-
skop in moram priznati, da 
sem tudi sama postala rado-
vedna. Kaj mi prinaša priho-
dnost? 
To, da veliko ljudi spremlja 
mojo rubriko in horoskop je 
pozitivna potrditev za moje 
delo, ki ga opravljam. Zato 
hvala vsem. Težko je najti člo-
veka, ki ni radoveden, pa čep-
rav samo za trenutek. Zdravs-
tveno vam, kakšnih posebnih 
težav ne vidim, a izogibajte 
se fizičnemu delu, saj radi 
pretiravate in se tega niti ne 
zavedate. Dokler gre, gre, 
potem pa se sprašujete, od 
kod slabo počutje. Naj vam 
pa povem, da boste v nasled-
njem letu na čustvenem pod-
ročju nekoliko presenečeni. 
Če rečem po domače, vam bo 
jemalo sapo. Seveda bo pre-

senečenje dobro. Pred vrati je 
ljubezen. Lepo se imejte!

»Razočarana kozoroginja«
Po dolgem oklevanju se kon-
čno obračam na vas ter vas 
prosim za nasvet. Po dolgih 
letih zakona sem ostala sama 
z dvema sinovoma. Izigrana, 
prevarana, žalostna in do kon-
ca obupana. Ta trenutek ne 
verjamem v nič lepega. Trenu-
tno živimo pri starših, upam, 
da kmalu dobim stanovanje. 
Kaj mi vidite glede službe in 
nasploh moje prihodnosti. 
Hvala in lep pozdrav.
Pridejo trenutki, ko se počuti-
mo kot v začaranem krogu in 
niti slučajno nismo sposobni 
videti izhoda, čeprav je čisto 
pred očmi. To se je sedaj 
zgodilo vam. Pa ne čez noč, 
taki in podobni trenutki so se 
vam nabirali kar nekaj časa. 

Značilnost obupa je obupa-
vanje in normalno je, da se v 
takem stanju tako počutite. 
Vse tegobe, ki ste jih našteli, 
se povezujejo ena v drugo. Ko 
se bo rešila ena, se rešijo vse. 
Kaj spremeniti in kje začeti, 
se boste vprašali. Spremeni-
te se lahko le sami, in ko vam 
to uspe, boste kmalu opazili 
spremembe tudi v okolici, 
najsi bo to v domačem kro-
gu, v katerem ste trenutno, 
ali v službi. Leto 2017 vam pri-
naša zelo veliko sprememb. 
Dobili boste novo službo in 
niti malo se ne bo mogla pri-
merjati z zdajšnjo, v kateri 
se grozno počutite. Ključ do 
spremembe bivanja boste 
našli tik pred nosom, in ne bo 
vam jasno, kako ste ga lahko 
do sedaj spregledali. Selitev v 
nov dom je videti že pomladi. 
Z otrokoma ste bolj obreme-

njeni, kot se zavedate. A tako 
je, oba fanta sta v obdobju, 
ko vas najbolj potrebujeta. S 
šolo jima ne vidim težav, niti 
sedaj niti kasneje. Naučite se 
imeti radi sami sebe, poišči-
te želje in uresničevanje želja 
vam bo dalo veliko energije. 
Vsaka slaba stvar je za nekaj 
dobra. In ne zamerite, če vam 
povem, da je dobro, ker niste 
več v zakonu. V tem odnosu 
ste imeli v glavnem solze, 
poniževanje, zatiranje in še 
veliko drugega slabega. S 
tem ko si je izbral svojo pot, 
je vam naredil uslugo. Sedaj 
boste lahko zaživeli, pa ne 
samo vi, tudi vaša sinova, ki 
ob takem očetu nista imela 
nič kaj lepega. Ne bodite žalo-
stni, življenje čaka na vas. Vse 
slabo ste že doživeli in pred 
vami je samo še dobro. Želim 
vam vse lepo.

Bodoča žena je v spremstvu fotografa na novembrsko 
soboto v kratkih rokavih štorkljala po starem delu mesta in 
iskala prostor za najboljšo fotografijo.

Vesela druščina iz Weimarja se je odločila, da bo nevesti nazdravila v bližnji vinski kleti, 
prepoznali pa smo jih po simpatičnih sivih klobučkih z rožnatim trakcem.

Minuli teden je na Gorenjskem na svet prijokalo 42 novo-
rojenčkov. V Kranju se je rodilo 14 deklic in 10 dečkov. Naj-
težji je bil deček, ki je tehtal 4250 gramov, najlažjemu pa 
je tehtnica pokazala 2410 gramov. Na Jesenicah je prvič 
zajokalo 8 dečkov in 10 deklic. Najtežji je bil deček, ki je 
tehtal 4340 gramov, najlažja pa je bila deklica, ki je tehtala 
2840 gramov.

Novorojenčki

NEVESTA IN KLOBUČKI
Ob sobotah v starem delu Mostarja lahko naletiš na nevesto ali dve. Kljub decembru dnevne 
temperature ob sončnem vremenu v mestu svetovnega slovesa v Hercegovini dosežejo tudi petnajst 
stopinj Celzija. Kam pa se odpravijo prijateljice na dekliščino, če živijo v vzhodni Nemčiji, kjer domujejo 
vinske trte? Obiščejo »rdečo kapico«.

Znamenita katedrala v Naumburgu
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1. nagrada: kamniška košarica lokalnih dobrot
2. nagrada: trnič + čokolada + kuhalnica + predpasnik
3. nagrada: predpasnik + kuhalnica

Re šit ve kri žan ke (ges lo, se stav lje no iz črk z ošte vil če nih 
polj in vpi sa no v ku pon iz kri žan ke) po šlji te do srede, 21. 
decembra 2016, na Go renj ski glas, Ble i  we i so va ce sta 4, 
4000 Kranj. Rešitve lah ko od da te tudi v na bi ral nik Go renj
ske ga gla sa pred po slov no stav bo na Ble i we i so vi ce sti 4.
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Več na www.kamnik-tourism.si
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Revija People poroča, da super 
manekenka Irina Shayk (30) in 
igralec Bradley Cooper (41) pri-
čakujeta prvega otroka. Par, ki 
se sestaja od maja lani, novice 
še ni potrdil. Tuji tabloidi so 

novico objavili po modni reviji Victoria Secret, na kateri je 
Irina v vseh izhodih nosila različne plašče, ki so zakrivali 
trebuh. Manekenka naj bi bila že v drugem trimesečju, ali 
gre za resnične govorice, pa bo pokazal čas.

Bosta Irina in Bradley zibala?

Selena Gomez (24), ki je avgusta oznani-
la, da se zaradi paničnih napadov anksioz-
nosti in depresije za nekaj časa poslavlja 
od glasbene scene, pravi, da ji počitek zelo 
koristi. Poleg tega se je za kar tri mesece 
odpovedala svojemu mobilnemu telefo-

nu. »To je bila odlična, osvežujoča poteza. Sedaj zopet 
uporabljam telefon, vendar sem dosegljiva le za omejeno 
število ljudi,« je povedala pop zvezdnica, ki pravi, da je kon-
čno spoznala, kako pomembno je skrbeti zase.

Za tri mesece odložila svoj telefon

Kraljica popa Madonna (58) je na 
dobrodelni prireditvi za afriško 
državo Malawi presenetila občin-
stvo s priznanjem, da še vedno 
ljubi Seana Penna in bi se z njim 
rada spet poročila. Toda za kakšno 

ceno? Z njim se poroči pod pogojem, če daruje sto petde-
set tisoč dolarjev. Sicer pa je na dogodku nekaj ganljivih 
besed povedal pevkin posvojenec. Denar bodo namenili 
za nov oddelek za intenzivno nego in pediatrično kirurgijo.

Madonna še vedno ljubi Seana Penna

Mariah Carey (46), ki se je oktobra razšla 
z ruskim bogatašem Jamesom Pocker-
jem, je že našla novo ljubezen. Pevka je 
bila opažena v objemu svojega soplesal-
ca Bryana Tanake (33). Par naj bi se na 
zahvalni dan, ki sta ga preživela na Mau-
iju, celo zaročil.

Mariah v objemu soplesalca

VRTIMO GLOBUS

Alenka Brun

V 
Kranjski Gori so 
v soboto ponov-
no organizirali 
Miklavžev ples, 
na katerem so 

publiko s svojimi napevi raz-
veseljevali priljubljeni Vese-
li svatje. Tudi v Bohinjski 
Bistrici so pripravili Mikla-
vžev koncert, ki pa ima vsa-
ko leto dobrodelno noto. 
Tokrat smo na odru med 
drugimi prisluhnili še mla-
demu glasbenemu dvojcu z 
Gorenjske Wildart: Timote-
ju in Lenartu na čelu in vio-
lini. Fanta sta letos v oddaji 

Slovenija ima talent takoj 
osvojila srce Lada Bizovičar-
ja, prišla v polfinale in sedaj 
bomo zanju lahko navijali v 
finalu.

Kavarna Hotela Kompas 
pa je povabila na adventno 
delavnico, ki je bila sicer 
posvečena izdelavi novole-
tnih aranžmajev, najmlajši 
pa so ustvarjali svojo slad-
ko pravljico iz medenja-
kov. Ta je na koncu v svoje 
vrste pritegnila tudi precej 
odraslih udeleženk delav-
nice.  

Milan Kovačič iz Ljublja-
ne se je prvič udeležil tovr-
stne delavnice in pravi, da 
se je zelo zabaval. Žal mu je 

bilo le, da ni s seboj pripeljal 
vnukinje. Nevenka Smolej z 
Bleda se je delavnice udele-
žila že drugič. »Super,« je bil 
odgovor na vprašanje, kako 
je bilo na delavnici. 

Mitja Škrjanec in Saša 
Drobnič Škrjanec pa sta bila 
tista, ki sta tokrat prispeva-
la ideje za letošnjo adventno 
delavnico in tudi bdela nad 
njenimi udeleženci. Zani-
mive so bile predvsem pisa-
ne jelke, ob katerih sta Šker-
jančeva razložila, da gre za 
posebno tehniko lepljenja 
organze, piko na i pa so dale 
še svetleče kroglice različ-
nih barv in zvezde iz filca na 
vrhu jelk.

Za otroško sladko delav-
nico, na kateri so najmlaj-
ši krasili hišico iz medenja-
kov in medenjake, pa je pos-
krbela Jeseničanka Maja 
Simeonov Nedeljkov. Kot pa 
smo že omenili, je sladki del 
delavnice privlačil tudi odra-
sle 'ustvarjalce', tako da ni 
bilo strahu, da bi na kakšen 
medenjak pozabili.

In prav nihče ni bil lačen, 
saj si je na delavnici vsak lah-
ko privoščil zajtrk z okusnimi 
palačinkami z domačo mar-
melado izpod rok dame iz 
Kompasove kuhinje Ramize 
Vujin, ki nam je prišepnila, da 
je na Bledu že od več kot 35 let 
in že od začetka v gostinstvu.

SLADKA IN NOVOLETNA 
USTVARJANJA
Prvi od treh decembrskih mož, ki razveseljujejo otroke, nas je že obiskal, kavarna Hotela Kompas na 
Bledu pa je gostila tradicionalno adventno delavnico. Začel se je veseli december.

Mitja Škrjanec in Saša Drobnič ŠkrjanecNada Tošič iz Lesc je na delavnici uživala.

Domačinka z Bleda Nevenka Smolej pri ustvarjanju Milanu Kovačiču je bilo žal, da s seboj ni pripeljal vnukinje.

Janko in Metka sta dobila svojo hišico ... Sladki del 
delavnice je sicer navdušil otroke, pritegnil pa je tudi 
odrasle. Na sliki je Dora v družbi mame Maje.  

Nataša Keršič Razinger, direktorica hotela Best Western 
Premier Hotel Lovec in Hotela Kompas Bled, ki je adventno 
delavnico tudi organiziral.

Simpatična devetnajstletna Nina Oman iz Šenčurja 
vestno študira na Višji strokovni šoli za gostinstvo in 
turizem na Bledu, v prostem času ima rada sprehode v 
naravi, obiskuje koncerte v družbi prijateljev, občasno pa 
briljira tudi ob biljardni mizi. / Foto: Gorazd Kavčič
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Bučna juha v buči in bučni pomfrit
Buče lahko dolgo hranimo 

na sobni temperaturi, tako 
da jo dobimo še v marsikate-
ri shrambi. 

Za popestritev jedilnika 
pripravimo bučno juho kar 
v bučni lupini. Namesto kla-
sičnega krompirjevega pom-
frita pa naredimo bučnega. 
Ta je pa veliko bolj zdrav, saj 
ga ne cvremo v olju.

Za pripravo bučne juhe 
v bučni skodelici potrebu-
jemo: približno 80 dag tež-
ko bučo hokaido, 2 čebuli, 2 
stroka česna, 6 dl jušne osno-
ve, 1 žlico masla, 2 ščepca 
soli, 1 ščepec popra, 1 žličko 
suhega timijana, 2 vejici pe-
teršilja, 2 žlici suhih bučnih 
semen, 1 žlico bučnega olja. 

Buči na obeh straneh od-
režemo malo okrogline, da 

bodo lupine lahko samostoj-
no stale. Prerežemo jo čez 
polovico in vsaki polovici z 
žlico izdolbemo sredinski del 
s semeni, ki ga zavržemo ali 
pa semena posušimo. Nato s 
pomočjo noža in žlice izdol-
bemo meso. Pazimo, da ne 
poškodujemo lupine, ker jo 
pozneje uporabimo names-
to skodelice. Bučno meso na-
režemo na manjše kocke, če-
bulo in česen pa nasekljamo. 
V posodi na maslu prepraži-
mo čebulo. Dodamo česen, 
premešamo, da česen zadiši, 
ter nato dodamo meso buče. 
Posolimo in popramo. Med 
mešanjem kuhamo 5 mi-
nut. Potresemo s timijanom 
ter prelijemo z jušno osno-
vo. Pokrito kuhamo 30 mi-
nut. Medtem v dobro segreti 

ponvi prepražimo suha buč-
na semena ter jih shranimo 
za serviranje. V isti ponvi na 
bučnem olju zapečemo rob 
bučne lupine. Kuhano juho 
zmešamo s paličnim mešal-
nikom. Nalijemo jo v bučni 
lupini. Na sredino juhe damo 
po eno žlico bučnih semen in 
nasekljan peteršilj.

Nasvet: Juho na koncu 
lahko pokapljamo z bučnim 

oljem. Za dodatno izbolj-
šavo dodamo še žlico kisle 
smetane.

Pa pripravo bučnega pom-
frita potrebujemo: 1 hokaido 
bučo, pol žličke soli, 3 žlice 
olivnega olja, 1 žlico koru-
znega zdroba.

Bučo olupimo, ji odstrani-
mo notranji mehki del s se-
meni ter jo narežemo na pa-
ličice. Paličice damo v skledo, 

jih posolimo, prelijemo z oliv-
nim oljem, potresemo s koru-
znim zdrobom ter vse skupaj 
dobro premešamo. Razpo-
redimo jih na pekač, prekrit 
s peki papirjem. Pečemo 30 
minut na 210 °C.  Med peče-
njem pomfrit večkrat vzame-
mo iz pečice in premešamo. 

Nasvet: pomfrit lahko 
jemo samostojno, kot prilo-
go ali pa kot prigrizek.

Tedenski jedilnik

Nedelja – kosilo: goveja juha z rezanci, nadevane telečje ru-
lade, maslen krompir, jabolčni hren, rozinov šarkelj; večerja: 
narastek iz rezancev s skuto, sadni sok
Ponedeljek – kosilo: zdrobova juha z mandlji, sarme s kislim 
zeljem, krompir v koscih; večerja: mešana solata s kuhano 
govedino in majonezo, francoska štruca, drobno pecivo, 
bela kava
Torek – kosilo: porova juha, telečja rižota z grahom, sladko 
zelje z naribanim korenjem in jajcem v solati; večerja: oslič 
po pariško, okisan krompir, kruh
Sreda – kosilo: golaževa juha s polovicami kranjskih klobas, 
sladko zelje s fižolom v solati; večerja: zapečen por s slanino 
in sirom, kruh, bela kava
Četrtek – kosilo: dušena kisla repa s svinjskimi rebrci, ma-
tevž, mošt; večerja: palačinke s čokoladnim oblivom, bana-
nino mleko
Petek – kosilo: ribji brodet iz mešanih rib, polenta, rdeči radič, 
janeževi upognjenci, sadni sok; večerja: krompirjeva zloženka 
s špinačo in sirom, jogurt 
Sobota – kosilo: piščančji paprikaš, krompirjevi svaljki, zeljna 
solata z majonezo; večerja: ajdovi tortelini s skuto in medom, 
višnjev kompot

Nadevane telečje rulade

Potrebujemo: 750 g telečjega stegna (2 velika zrezka), sol; za 
nadev: 20 g masti, 4 jajca, 100 g šunke, 100 g špinačnih listov, 
nekaj kapljic olja, 1,5 litra juhe iz kocke, aluminijasto folijo;

Nadev: Oprane špinačne liste kuhamo 5 minut in dobro od-
cedimo. Na razgreto maščobo stresemo stepena jajca in na 
koščke narezano šunko. Premešamo, da jajca zakrknejo. S 
tem nadevom potresemo oba telečja zrezka, po vrhu nadeva 
pa položimo še špinačne liste.
Zrezka potolčemo, da dobimo dve veliki ploskvi; nanju raz-
delimo nadev. Na trdo ju zvijemo, položimo na večji kos 
aluminijaste folije, ki ga namažemo z oljem, in tesno zavi-
jemo. Povežemo z vrvico in v juhi kuhamo pol ure. Kuhanim 
ruladam odstranimo folijo, narežemo na večje kolobarje, jih 
zložimo na ovalni krožnik in obložimo z maslenim krompir-
jem. Jed okrasimo s svežim paradižnikom ali vloženo rdečo 
papriko.

Ajdovi žganci po koroško

Potrebujemo: 60 dag ajdove moke, tri četrt litra slanega kropa, 
12 dag zaseke ali masti z ocvirki.
Ajdovo moko na suho pražimo v železni posodi, da zadiši. 
Med praženjem ves čas mešamo. Nato ji prilijemo slan 
krop in neprestano mešamo tako dolgo, da se začnejo de-
lati drobni žganci. Za 10 minut jih pokrijemo, odstavimo 
na rob štedilnika, da se moka napne. Dobro jih zabelimo 
in ponudimo.

Janez Logar

Preteklo soboto sem se ude-
ležil prednovoletnega srečanja 
članov društva, ki skrbi za laž-
je življenje oseb z motnjami v 
duševnem razvoju, njihovih 
staršev in ostalih družinskih 
članov. Da društvo lahko živi 
in poskrbi za svoje člane, se za 
skupno dobro nesebično in srč-
no razdajajo vodstvo društva 
kot tudi razni prostovoljci. 
Občasno se dobijo dobri ljud-
je, ki del (izrednih) dohodkov 
namenijo društvu. Takšno 
prednovoletno srečanje orga-
nizirajo vsako leto. Bilo nas je 
polna dvorana v gostilni Avse-
nik v Begunjah. Imeli smo živo 
glasbo, nagovor predsednice in 
tržiškega župana. 

V decembru bo veliko zabav, 
kjer bomo pili in jedli. Izraža-
li bomo zadovoljstvo, kaj vse 
dobrega smo naredili v letu, ki 
odhaja, in gotovo bomo govo-
rili tudi o letu, ki prihaja. Več 
kot imamo let, bolj opažamo, 
da je december le eden izmed 
mesecev in nič posebnega. Spo-
minjam se še poslovnega sveta, 
kjer je bilo takšnih in drugač-
nih praznovanj res veliko. Ut-
rujeni od stalnih pritiskov za 
boljše rezultate smo komaj 
čakali, da se vse skupaj umiri 
in da bomo lahko doma. Na 
raznih srečanjih smo tarnali 
o napetosti, hitrici življenja in 
se pač pogovarjali o poslovnih 
zadevah. V mesecu decembru 
nas bodo dobri možje prisilili, 
da bomo skakali po trgovinah. 
Nevarno je, da ob vsem nav-
dušenju damo prednost dari-
lom, in ne ljudem, ki so jim 
namenjena.

No, v družinah, kjer imajo 
osebo z motnjo v duševnem ra-

zvoju, temu zagotovo ni tako. 
Na prvem mestu je otrok, ki 
mu je narava omejila duševni 
razvoj. Starši svoje življenje na 
posebno predan način posve-
tijo takšnemu otroku. In na 
takšnih srečanjih, kot smo ga 
imeli to soboto, je vzdušje pre-
cej drugačno. Otroci z drugač-
nim duševnim razvojem iz-
ražajo veliko mero pristnosti, 
iskrenosti, srčnosti. Ne nosijo 
mask. Tako zelo so pristni, da 
je to težko opisati. Veselijo se 
malenkosti, točno vedno, kdo 
je z njimi ljubeč, kdo jih spre-
jema in kdo ne. Zdi se, da so 
njihovi čuti zelo izostreni. In 
zelo so dobrosrčni, ko vedo, da 
so zaželeni in hoteni. Zato je 
vzdušje na srečanjih z njimi 
vedno zelo sproščujoče. Ogro-
men doprinos k funkcionira-
nju in zadovoljstvu prispevajo 
starši kot tudi društvo Sožitje, 
ki staršem in otrokom nudi 
različne oblike pomoči – od 
rednih srečanj do izletov in 
izobraževanj. Starše kot tudi 
tiste, ki se lahko družimo s 
takšnimi otroki, življenje z 
njimi oblikuje. Iskreno zado-
voljstvo otroka nas ne more 
pustiti ravnodušnega. 

Naloga nas, ki nimamo ot-
roka s posebnimi potrebami, 
je najprej, da takšne otroke 
sprejmemo medse. Oni so radi 
v naši družbi. S svojimi gesta-
mi, besedami jim pokažimo, 
da so dobrodošli – v trgovini, 
med prijatelji, v cerkvi, na ces-
ti. Ogovorimo jih. Ob njihovi 
srčnosti se bomo zamislili. Ali 
si mi upamo biti tako srčni?

Društvo Sožitje Kranj

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

Mojca Logar

Obljubljena dežela za be-
gunce naj bi bila Nemčija. 
Tudi Švedska in Norveška. Ko 
so nemški učitelji prvič prišli 
k nam, so nam pokazali graf 
gibanja števila novorojenih v 
Nemčiji. Izkazujejo negativ-
ni naravni prirastek, mladi 
Nemci ne želijo, nočejo ali 
ne morejo imeti lastnih otrok. 
Za nadaljevanje gospodarske 
rasti potrebujejo mlado delov-
no silo, ki bo po možnosti ro-
jevala otroke. Vojna območja 
so potisnila ljudi v beg, meje 
so se odprle in sedaj jih imajo 
tukaj. Pri srcu me je stiskalo, 
ko sem gledala ta begunjski 
razred, in še bolj mi je v glavi 
zbijalo: dragi Nemci, kaj se 
greste? Na šoli je bilo precej 
mladih, nobene nosečnice. V 
vsem času bivanja na ulici 
nisem videla ene nosečnice, 
nobenih otroških vozičkov 
niti majhnih otrok. Ko tako 
po ovinkih malo povprašaš, 
kako je s tem, v isti sapi odgo-
varjajo, da je zelo težko imeti 
otroka v Nemčiji. Da ni ure-
jenega varstva, vrtci so polni, 
ženska – mati mora ostati 
doma, če nima starih star-
šev v bližini. Po nekaj dneh, 
ko jih opazuješ bolj od blizu 
in preživiš z njimi tudi nekaj 
prostega časa, sem videla, da 
je imela mlada učiteljica za-
četnica dva avta. Zelo uživa 
v vožnji s kabrioletom, ki ga 
uporablja od maja do okto-
bra, pozimi ima seveda drug 
avto. Kolega je razglabljal, da 
razmišlja o tretjem avtu, to 
bi bil električni Smart, ker je 
pač treba varovati okolje. Na 
dopust hodijo trikrat letno v 
eksotične kraje in radi ima-

jo čas zase, čisto stanovanje, 
čist avto … Kam naj potem 
umestijo družino in otroke? 
Ni časa. Raje podpirajo inte-
gracijo in delo z begunci, kot 
da bi se ukvarjali z lastnim 
podmladkom. In hitro nam 
znajo povedati, da je to Nem-
čiji uspelo že večkrat. Po 
drugi vojni so sprejeli milijo-
ne Turkov in Jugoslovanov, 
zakaj jim ne bi uspelo tudi 
sedaj. V razredih na šoli so 
bili res dijaki vseh narodno-
sti, Azijci in tisti z bližnjega 
vzhoda, ljudi balkanskega 
porekla pa tako ali tako naj-
deš povsod. Pri uri ekonomije 
so se pogovarjali o vzhodnih 
in zahodnih trgih in tako so 
nas vprašali, kakšno je bilo 
življenje v socializmu. In smo 
pripovedovali o nakupih v 
Avstriji in tihotapljenju kav-
bojk, kave in banan. Spraše-
vali so nas, zakaj Slovenija 
ne sprejema beguncev. Razlo-
žili smo jim, da imamo veli-
ko opravka s prehajanjem be-
guncev, na mejah smo dobili 
bodečo žico, ki je ne maramo, 
in da bi tudi sprejeli kaj be-
guncev, če bi ti izbrali Slove-
nijo za končno destinacijo. V 
azilnih centrih so večinoma 
le prehodni gostje. Povedala 
sem zgodbo o begunki, ki jo 
je »diler« zaradi bližajoče-
ga poroda preprosto vrgel iz 
avta na cesto. Vprašali so me, 
ali bi živela v Nemčiji. Če bi 
morala, morda na jugu, kjer 
so gore. Naredili smo dobre 
temelje pristnega sodelovanja 
in sedaj lahko prihajajo dija-
ki. Belgijci in Nemci k nam, 
naši pa k njim.

Eldorado

Mojca Logar je profesorica  
geografije in zgodovine.
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Pravljična pot na Blejski grad
Decembrski dogodek za najmlajše

Si predstavljate pravljico, v kateri bi nastopili Muca Copatari-
ca in Pepelka? Poleg njiju pa še Drevo prijateljstva in čarobni 
gozd, poln pravljičnih junakov? Kako poteka in se razplete ta 
pravljica? Odgovore boste našli na »najpravljičnejši«, Pravljič-
ni poti na Blejski grad.
Odprla se bo v soboto, 10. 12., ob 14. uri. Ob vznožju grajske 
poti (nad Grajskim kopališčem) vas bodo pričakali vodniki, 
vas skozi pravljični gozd ob pripovedovanju iskrivih zgodb 
popeljali na Blejski grad, kjer bomo skupaj okrasili Drevo pri-
jateljstva, grajsko božično drevo in si nato v Viteški dvorani 
ogledali še otroško baletno predstavo Pepelka. 
Vabimo vas tudi, da sodelujete v akciji na Facebooku, s ka-
tero želimo povezati družine in otroke ter širiti lepe že-
lje v prazničnem času. Vzporedno z dogodkom poteka na  
@TreeOfFriendship.
Cena vstopnice za prireditev je 5 evrov (enotna cena za vse 
obiskovalce). Kupiti jih bo mogoče na dan dogodka na prizo-
rišču. Za obiskovalce Pravljične poti bo brezplačno parkira-
nje urejeno znotraj Športnega parka Bledec (cesta proti Pok-
ljuki, Rečiška cesta 2).
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Obvestila o dogodkih objavljamo v rubriki glasov Kažipot 
brezplačno samo enkrat, pošljete jih lahko na e-poštni na-
slov kazipot@g-glas.si.

PRIREDITVE
 

Podjetniški večer z dr. Jožico Rejec
Tržič – V četrtek, 8. decembra, bo ob 19. uri v kavarni Stara 
Godba brezplačen kreativni podjetniški večer. Gostja večera 
bo dr. Jožica Rejec, predsednica uprave podjetja Domel in 
prejemnica letošnjega »gospodarskega oskarja«, ki ji ga je 
podelila Gospodarska zbornica Slovenije.

Recital Krst pri Savici
Škofja Loka – Knjižnica Ivana Tavčarja Škofja Loka vabi danes, 
v torek, 6. decembra, ob 19. uri v Miheličevo galerijo v Kaščo 
na Spodnjem trgu na Torkov večer s knjižnico – recital Krst pri 
Savici v režiji Zvoneta Šedlbauerja in izvedbi Anatola Šterna.

Jaslice in božične ter ljudske pesmi
Milje – Pred Hišo čez cesto Pr Franč' bodo v petek, 9. de-
cembra, ob 18. uri na ogled postavili jaslice, kar bodo pope-
strili s petjem božičnih in ljudskih pesmi. Razstava jaslic bo 
na ogled vsak petek od 17. do 19. ure in ob nedeljah od 14. 
do 17. ure vse do praznika svetih treh kraljev. 

Za otroke
Preddvor – V prostorih TIC-a Preddvor bo bralna urica z zgod-
bico Zimski prijatelj v soboto, 10. decembra, od 10. do 11. ure.

Tržič – Ura pravljic bo v Knjižnici Toneta Pretnarja v četrtek, 
8. decembra, ob 17. uri v otroškem oddelku.

Jesenice – Danes, v torek, 6. decembra, bodo nemške urice 
ob 17. uri, jutri, v sredo, 7. decembra, bodo ustvarjalne de-
lavnice ob 17. uri, v četrtek, 8. decembra, bo ura pravljic ob 
17. uri, v petek, 9. decembra, pa bo Brihtina pravljična dežela 
ob 10. uri.

Slovenski Javornik – V Domu Julke in Albina Pibernika se bo 
danes, v torek, 6. decembra, igranje družabnih iger začelo 
ob 15. uri.

Kranj – Otroci se v Mestni knjižnici Kranj vsak prvi torek v 
mesecu – tako tudi danes, v torek, 6. decembra, ob 16. uri 
– družijo s terapevtskimi kužki Tačk pomagačk na delavni-
ci Tačkova urica. Prav tako danes, v torek, 6. decembra, se 
osnovnošolci in mladi po srcu v knjižnici od 17. do 19. ure lah-
ko družijo ob družabnih igrah. V Pravljični sredici bodo jutri, 
v sredo, otroci ob 17.30 lahko prisluhnili pravljici Trol in Oliver, 
v delavnici Čarobni prsti pa bodo v četrtek, 8. decembra, ob 
17. uri ustvarjali snežne ptice. V petek, 9. decembra, bo ob 10. 
uri na sporedu delavnica Igramo se z lesenimi igračami, ki 
je namenjena predšolskim otrokom s starši ali starimi starši.

Stražišče – Danes, v torek, 6. decembra, lahko otroci v knji-
žnici ob 17.30 prisluhnejo pravljici o Zarji – kraljični snega. 
Po pravljici bodo risali in barvali.

Jezersko – V knjižnici lahko otroci v soboto, 10. decembra, 
ob 10. uri prisluhnejo pravljici, se o njej pogovorijo z mento-
ricama ter nato rišejo in barvajo.

IZLETI

V neznano
Kranj – Planinsko društvo Iskra Kranj vabi na izlet v nezna-
no, ki bo v soboto, 17. decembra. Nezahtevne hoje bo od 
dve do tri ure. Odhod s posebnim avtobusom izpred Creine 
v Kranju bo ob 7. uri. Prijave in informacije: v pisarni društva 
v Iskri na Laborah ob sredah med 17. in 18. uro ali pri orga-
nizatorjih oz. vodnikih: Miha: mihael.mrak@gmail.com, tel. 
064 126 877; Milan: celik.milan@gmail.com, tel. 031 418 146; 
Olga: olga.pavlin59@gmail.com, tel. 031 882 671.

Šenčur – Društvo upokojencev Šenčur organizira v sredo, 
14. decembra, pohod v neznano. Skupne zmerne lahke hoje 
bo okoli tri ure. Ob zaključku pohoda bo topla malica. Infor-
macije in prijave zbira do ponedeljka, 12. decembra, Franci 
Erzin, tel. 041 875 812.

Jesenice – Planinsko društvo Jesenice vabi v soboto, 10. 
decembra, na planinsko turo v neznano. Zbor bo ob 6. uri 
na zgornji postaji na Hrušici. Prijave sprejemajo na upravi 
društva. S seboj imejte veljaven osebni dokument, izlet bo 
izveden tudi v slabem vremenu.

Iz Izole čez Korte na portoroško morje
Šenčur – Turistično društvo Šenčur organizira v soboto, 10. 
decembra, pohodniški izlet iz Izole čez Korte na portoroško 
morje (Izola–Jagodje–Šared–Malijski hrib–Kaštelir–Korte–
Parecag–Seča–Lucija). Skupne zmerne hoje bo od tri do šti-
ri ure. Informacije in prijave zbira do četrtka, 8. decembra, 
Franci Erzin, tel. 041 875 812.

Na Vršič
Kranj – Planinsko društvo Iskra Kranj 26. decembra vabi na 
zadnji izlet v tem letu – na sedlo Vršič ali na sam vrh Vršiča. 
Vzpona bo do dve uri in pol, nekoliko manj sestopa. Odhod s 
posebnim avtobusom bo ob 7.30 izpred Globusa. Prijave zbira-
jo v pisarni društva ob sredah med 17. in 18. uro ali pri vodniku 
Milanu Čeliku, milan@gmail.com, tel. 031 418 146, najkasneje 
do četrtka, 22. decembra, ali do zapolnitve prostih mest.

PREDAVANJA

Nam kemikalije ustvarjajo jedilnik?
Tržič – Jutri, v sredo, 7. decembra, bo ob 19. uri v večna-
menskem prostoru knjižnice predavanje z naslovom Nam 
kemikalije ustvarjajo jedilnik? Predavateljica bo Bilka Baloh, 
ki bo predstavila perečo temo ostankov pesticidov, kemikalij 
in ostalih hormonskih motilcev v hrani.

Potopis Vikija Grošlja
Kranj – V Mestni knjižnici Kranj bo danes, v torek, 6. decem-
bra, ob 19. uri potopis Vikija Grošlja s predstavitvijo knjige 
40 let mojih soočanj s Himalajo.

Mož, ki je padel na Zemljo v letu 2260
Kranj – V Mestni knjižnici Kranj bo jutri, v sredo, 7. decem-
bra, ob 19. uri predavanje Marka Ogrisa z naslovom Mož, ki 
je padel na Zemljo v letu 2260.

OBVESTILA

Praznična delavnica polstenja
Kranjska Gora – V Knjižnici Kranjska Gora bo v četrtek, 
8. decembra, ob 17. uri brezplačna delavnica za odrasle – 
Praznična delavnica polstenja s Petruško. Delavnico bo vo-
dila Petra Vengar.

V Medgeneracijskem centru Kranj
Kranj – V Medgeneracijskem centru Kranj boste danes, v 
torek, 6. decembra, ob 10. uri lahko dobili koristne pravne 
informacije z obligacijskega prava. Jutri, v sredo, 7. decem-
bra, bo ob 9.30 vadba Narava diha – skupaj za zdravje, ob 
17. uri ustvarjalna delavnica Okrasimo Medgeneracijski cen-
ter Kranj. V petek, 9. decembra, bo ob 17. uri predavanje o 
ezoteričnem pomenu božiča, o simboliki v ozadju božične 
zgodbe in njenih elementov.

Izgradnja hotela za koristne žuželke
Gozd - Martuljek – PD Gozd Martuljk – mladinski odsek vabi 
cicibane in mlade planince in planinke na ustvarjalno delav-
nico. Iz naravnih materialov boste naredili hotel za koristne 
žuželke. Delavnica bo v sredo, 14. decembra, ob 17. uri v ve-
liki dvorani gasilskega doma v Gozdu - Martuljku. Dodatne 
informacije in prijave do jutri, srede, 7. decembra, po telefo-
nu: Petra 041 934 542 in Simona 041 358 367. Število mest na 
delavnici je omejeno, zato pohitite s prijavami.

Mednarodni štrikeraj 
Škofja Loka – Pletilska zadruga Breja preja je s svojimi Štri-
keraji, neformalnimi pletilskimi srečanji, v zadnjih mesecih 
postala redna gostja Azilnega doma Vič, kjer se tako sple-
tajo ne le niti, ampak tudi nove prijateljske vezi. Vse tiste, 
ki svoj prosti čas radi preživljate ob ustvarjalnem druženju, 
vabijo, da se jim jutri, v sredo, 7. decembra, ob 17. uri pri-
družite v Loškem muzeju Škofja Loka na zanimivi delavnici 
kvačkanja in pletenja, kjer bodo skupaj z ženskami iz Afga-
nistana, Turčije, Irana, Sirije in Slovenije delili svoja znanja 
ročnih spretnosti.

Mednarodni znanstveni posvet
Škofja Loka – Ob 10. decembru, svetovnem dnevu človeko-
vih pravic, pripravlja Študijski center za narodno spravo v 
sodelovanju z Narodno in univerzitetno knjižnico, Loškim 
muzejem Škofja Loka, Kulturno-zgodovinskim društvom 
Lonka Stara Loka in Muzejskim društvom Škofja Loka med-
narodni znanstveni posvet z naslovom Človekove pravice in 
temeljne svoboščine: za vse čase! Posvet bo potekal v Škofji 
Loki v sredo in četrtek, 7. in 8. decembra, v Galeriji Franceta 
Miheliča v Kašči, Spodnji trg 1, in je namenjen najširši jav-
nosti.

KONCERTI

Koncert učiteljev glasbene šole Tržič
Tržič – Jutri, v sredo, 7. decembra, bo ob 18. uri v dvorani 
Glasbene šole Tržič koncert učiteljev glasbene šole Tržič.

RAZSTAVE

Srčni dotik
Bled – V Knjižnici Blaža Kumerdeja Bled bo v petek, 9. de-
cembra, ob 19.30 odprtje razstave z naslovom Srčni dotik. 
Slike in izdelke iz barvitega akrila bosta razstavili Tina Ura-
nič in Tatjana Logar.

Petindvajset let pod marelo
Slovenski Javornik – Folklorna skupina Triglav Slovenski Ja-
vornik - Jesenice vabi na odprtje razstave 25 let pod marelo 
(folklorna skupina skozi čas) danes, v torek, 6. decembra, 
ob 19. uri v Razstavnem prostoru Viktorja Gregorača v Kul-
turnem domu Julke in Albina Pibernika na Slovenskem Ja-
vorniku.

Kmečka hiša iz Kanalske doline
Kranjska Gora – V petek, 9. decembra, bodo ob 17. uri v Li-
znjekovi domačiji v Kranjski Gori odprli razstavo z naslovom 
Kmečka hiša iz Kanalske doline in tipični ambienti iz Furla-
nije.



KARAMBOLIRANA  
VOZILA
KUPIM

KARAMBOLIRANO vozilo ali vozilo 
v okvari, od let. 2000 dalje. Ugrica 
Blaž, s.p., Drulovka 38, Kranj, tel.: 
041/349-857 16003504

STROJI IN ORODJA
PRODAM

NOVEJŠI šivalni stroj Singer, tel.: 
04/51-85-500 16004278

GRADBENI  
MATERIAL
KURIVO
PRODAM

SUHE trske za podkurit, primerne za 
kamin ali centralno peč, tel.: 041/986-
986 16004281

UMETNINE, NAKIT
PRODAM

EZOTERIKA – knjige, razglednice in ta-
piserije – tema tarot. Duhovni utrip, 20. 
5. 2013, tel.: 040/567-544 16004193

23Gorenjski glas
torek, 6. decembra 2016 MALI OGLASI, ZAHVALE malioglasi@g-glas.si

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

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

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

STARINE
KUPIM

ODLIKOVANJA, kovance, ure, slike, 
značke, srebrnino, dokumente in dru-
go, tel.: 030/670-770 
 16004280

ŽIVALI IN RASTLINE
PODARIM

LEPE mucke, tel.: 04/51-85-500  
 16004279

KMETIJSKI STROJI
PRODAM

CVIČEK, vrhunsko vino, pridelan na 
čimbolj ekološki način, za lastno upo-
rabo, možna dostava, tel.: 031/301-
013  
 16004288

KUPIM

TRAKTOR Zetor, IMT, Ursus, Deutz, 
Univerzale, Štore ali TV ter ostalo kme-
tijsko mehanizacijo, tel.: 031/562-
809  
 16004243

TRAKTOR in kiper prikolico, tel.: 
031/500-933 16004287

OSMRTNICA

Sporočamo žalostno vest, da nas je v 80. letu starosti zapustila 
naša draga žena, mati, babica, prababica in sestra 

Rozalija Černivec 
rojena Zavrl

Od nje se bomo poslovili v sredo, 7. decembra 2016, ob 15. uri na  
pokopališču v Bitnjah. 

Vsi žalujoči

OSMRTNICA

V 94. letu starosti se je od nas za vedno poslovil 

Franc Hribar
dolgoletni uslužbenec Inštituta Golnik

Pogreb bo v četrtek, 8. decembra 2016, ob 11. uri na kranjskem pokopališču. 
Žara bo na dan pogreba od 9. ure dalje v tamkajšnji mrliški vežici.

Žalujoči vsi njegovi

PRIDELKI
PRODAM

RAZLIČNA vipavska vina sauvignon, 
rumeni muškat, merlot, cabernet, mo-
žna dostava, tel.: 041/650-662 
 16004112

VZREJNE ŽIVALI
PRODAM

KOKOŠI – nesnice, jarkice, rjave bar-
ve, pred nesnostjo, pripeljemo na dom, 
tel.: 041/710-113 16004271

TELIČKO simentalko, staro 10 dni, 
tel.: 031/225-062 16004283

OSTALO
PRODAM

ULEŽAN hlevski gnoj, možna dostava, 
tel.: 031/676-235 16004121

STORITVE
NUDIM

ADAPTACIJE od temelja do strehe, 
omete, fasade, kamnite škarpe, tlako-
vanje dvorišč, tudi manjša gradbena 
dela – z vašim ali našim materialom, 
Gradton, d.o.o., Valjavčeva ulica 8, 
Kranj, tel.: 041/222-741 16004227

TESNJENJE OKEN IN VRAT, uvožena 
tesnila, do 30 % prihranka pri ogreva-
nju. Prepiha in prahu ni več! Zmanjšan 
hrup, 10 let garancije. Samo Kališnik, 
s.p., Velika Lašna 45, Kamnik, tel.: 
031/720-141 16004223

IŠČEM

POTREBUJEM pomoč –  za prevoz 
hlodov in krovca za zamenjavo kritine, 
tel.: 04/25-51-928 
 16004290

ZAPOSLITVE (m/ž)
NUDIM

ZAPOSLIMO traktorista in delavca 
na kmetiji. Basaj, d.o.o., Suha pri 
Predosljah 40, Kranj, tel.: 041/375-
575      
                                           16004284

ZAPOSLIMO sodelavca za vzdrže-
vanje in servisiranje tovornih vozil z 
polnim del. časom. Del. razmerje se 
sklene za nedoločen čas z posku-
sno dobo 6 mesecev. Prošnje na  
vodstvo@habjantransport.si ali pokli-
čite 041/483-321. Habjan transport, 
d.o.o., Trata 50, Šk. Loka 16004286

ZASEBNI STIKI
ŽENITNE raznovrstne, zanimive po-
nudbe, z vse države, različnih starosti. 
Mnogo je samskih fantov, gospodov 
... Hitra spoznavanja, 031/836-378, 
www.zau.si 16004229

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

NEPREMIČNINE
STANOVANJA
ODDAM

ENOSOBNO stanovanje, 36 m2, oko-
lica Škofje Loke, ostalo po dogovoru, 
tel.: 041/696-045 16004289

2,5-SOBNO stanovanje, v pritličju 
hiše, opremljeno, v Škofji Loki, tel.: 
041/721-553 16004285

MOTORNA VOZILA
AVTOMOBILI
PRODAM

SEAT Ibiza 1,4 16 V, let. 2015, 20.000 
km, 5 vrat, avtomatska klima, tempo-
mat, alu platišča, tel.: 041/543-876 
 16004282

Rezultati 97. kroga – 4. decembra 2016
7, 8, 21, 22, 27, 33, 35 in 36

Loto PLUS:
15, 26, 27, 30, 36, 37, 39 in 28

Lotko: 8 8 2 1 2 5
Sklad 98. kroga za Sedmico: 1.800.000 EUR

Sklad 98. kroga za PLUS: 245.000 EUR
Sklad 98. kroga za Lotka: 360.000 EUR

LOTO

www.gorenjskiglas.si

Urejevalec strojev I – knjigoveških linij m/ž (Kranj) 
Opis dela: priprava, nastavitev, upravljanje zahtevnejših knjigoveških strojev in 
zahtevnejših knjigoveških linij, nastavitev znašalnih postaj in kontrola znešenih 
blokov, izvajanje nalog v skladu s pripravljeno delovno dokumentacijo in navo-
dili, nadzor in odpravljanje motenj na stroju oz. liniji ... Gorenjski tisk storitve, d. o. 
o., Ulica Mirka Vadnova 1, 4000 Kranj. Prijave zbiramo do 12. 12. 2016. Podrobno-
sti na www.mojedelo.com.

Slikopleskar m/ž (Kranj) 
Za slikopleskarska dela na terenu iščemo poštene in delavne ljudi, ki so pripravljeni 
delati pošteno in resno. Pričakujemo od 3 do 5 let izkušenj z enakega oziroma pri-
merljivega delovnega mesta, delavnost, izpit B-kategorije, urejenost, prijaznost in 
komuniciranje z ljudmi. Nudimo redno in pošteno plačilo. Slikopleskarstvo Brezar 
Primož, s. p., Mlaška cesta 75, 4000 Kranj. Prijave zbiramo do 23. 12. 2016. Podrob-
nosti na www.mojedelo.com.

Tiskar m/ž (Kranj) 
Opis dela: priprava, nastavitev in upravljanje tiskarskega stroja, tiskanje na tiskar-
skem stroju, čiščenje in vzdrževanje tiskarskega stroja, potrditev prvih izdelkov 
(odobritev procesa), skrb za varno delo in urejenost delovnega mesta. Gorenjski 
tisk storitve, d. o. o., Ulica Mirka Vadnova 1, 4000 Kranj. Prijave zbiramo do 12. 12. 
2016. Podrobnosti na www.mojedelo.com. 

Operater laserskega CNC-rezalnika cevi in pločevine m/ž  
(Cerklje na Gorenjskem) 
Opis dela: upravljanje in nadzorovanje CNC-strojev za laserski razrez cevi in ploče-
vine, obdelava materialov z laserskimi CNC-rezalniki, redno vzdrževanje strojev in 
naprav. Kovinc ključavničarstvo, d. o. o., Lahovče 87, 4207 Cerklje na Gorenjskem. 
Prijave zbiramo do 15. 12. 2016. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Strojnik kotlovskih naprav m/ž (Kranj) 
Glavne odgovornosti na delovnem mestu: zagon in ustavljanje energetskih postro-
jenj v obratu II, stalen nadzor nad delovanjem parnega kotla in ostalih energetskih 
naprav, zagotavljanje pravilnega delovanja ogrevalnih in hladilnih sistemov, evi-
dentiranje vseh bistvenih podatkov proizvodnje ... Goodyear Dunlop Sava Tires, 

d. o. o. , Škofjeloška 6, 4000 Kranj. Prijave zbiramo do 16. 12. 2016. Podrobnosti na 
www.mojedelo.com.

Tehnolog m/ž (Kranj) 
Pričakujemo: najmanj VI. stopnjo izobrazbe strojne, elektro ali lesarske smeri, visoko stop-
njo računalniške pismenosti in obvladovanje računalniških programov (preprosto pro-
gramiranje na CNC-strojih, poznavanje proizvodnih procesov in tehnologije na splošno), 
ročne spretnosti, znanje iz delovanja strojev, aktivno znanje vsaj enega tujega jezika. Služ-
ba za nedoločen čas in s polnim delovnim časom. Žima, d. d., Ulica Mirka Vadnova 6, 4000 
Kranj. Prijave zbiramo do 30. 12. 2016. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Natakar m/ž (Kranjska Gora) 
Ključne delovne naloge: sprejemanje naročil in izvajanje strežbe, izvajanje standar-
dov, navodil in normativov s področja strežbe, izvajanje standardov HACCP s ciljem 
primernega skladiščenja pijač, shranjevanje in poliranje pribora, posode ipd. Hit Al-
pinea, d. d., Borovška cesta 99, 4280 Kranjska Gora. Prijave zbiramo do 16. 12. 2016. 
Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Specialist nabave na investicijah m/ž (Ravne na Koroškem) 
Kandidat mora izpolnjevati naslednje pogoje: najmanj VII. stopnja izobrazbe eko-
nomske ali tehnične smeri, vsaj 3 leta relevantnih izkušenj na področju nabave 
(prednost izkušnje iz investicijske nabave v proizvodnih podjetjih), dobro pozna-
vanje orodij MS Office, aktivno znanje angleškega jezika (pisno in ustno) ... SIJ Me-
tal Ravne, d. o. o., Koroška cesta 14, 2390 Ravne na Koroškem. Prijave zbiramo do 11. 
12. 2016. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Vzdrževalec m/ž (Naklo) 
Pričakujemo: dokončano V. stopnjo izobrazbe elektro, strojne oz. ustrezne tehnič-
ne smeri, najmanj eno leto delovnih izkušenj na podobnem delovnem mestu, iz-
kušnje pri delu z najemniki, pripravljenost za izobraževanje in usposabljanje, prip-
ravljenost na terensko delo, zaželen izpit za upravljavca centralnega ogrevanja, za-
želen izpit za upravljanje naprav z zemeljskim plinom, veljaven izpit B-kategorije. 
Merkur nepremičnine, d. d., Cesta na okroglo 7, 4202 Naklo. Prijave zbiramo do 11. 
12. 2016. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Grafični oblikovalec m/ž (Lesce) 
Naša pričakovanja: delovne izkušnje s področja večdimenzionalnega oblikovanja 
(grafika, prostor) z uspešnimi rezultati in dokazljivim portfoliom, izobrazba s področ-
ja vizualnih komunikacij, odlično znanje orodja Adobe: Ilustrator, InDesign, Photo-
shop; SketchUp ali AutoCAD, osnovno poznavanje HTML in CSS, poznavanje progra-
mov za videoeditiranje: Adobe Premiere in Adobe After Effects je prednost ... Sporti-
na Bled, d. o. o., Alpska cesta 43, 4248 Lesce. Prijave zbiramo do 12. 12. 2016. Podrob-
nosti na www.mojedelo.com.

Prodajalci m/ž (supermarket, Bled) 
Če imate dokončano trgovsko šolo oziroma zaključeno IV. stopnjo izobrazbe, lahko pri-
dobite potrdilo o nekaznovanosti, vas veseli delo z ljudmi, ste pozitivno naravnani in 
znate to prenašati tudi na druge ljudi, potem je ta priložnost kot nalašč za vas. Merca-
tor, d. d., Dunajska cesta 107, 1000 Ljubljana. Prijave zbiramo do 11. 12. 2016. 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

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

tedenski koledar
  vzhod zahod 

6. 12. tor. Miklavž 7.29 16.17

7. 12. sre. Ambrož 7.30 16.16

8. 12. čet. Marija 7.31 16.16

9. 12. pet. Valerija 7.32 16.16

10. 12. sob. Smiljan 7.33 16.16

11. 12. ned. Danijel 7.34 16.16

12. 12. pon. Aljoša 7.35 16.16

desetdnevna vremenska napoved

Torek
6. 12. 

Sreda 
7. 12. 

Četrtek
8. 12. 

Petek
9. 12. 

Sobota
10. 12.

-4/6 °C -3/4 °C -4/5 °C -3/8 °C -2/9 °C

Nedelja 
11. 12.

Ponedeljek 
12. 12.

Torek
13. 12.

Sreda
14. 12.

Četrtek
15. 12.

-2/10 °C -1/9 °C -1/10 °C -1/4 °C -3/3 °C
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Anketa

Dragana Milojević, Kranj:

»Za to pobudo še nisem 
slišala in sem nekoliko pre
senečena. Podpiram takšno 
podaljševanje novoletnih 
praznikov, s čimer bo prehod 
v novo leto gotovo nekoliko 
lažji.«

Matjaž Skrbiš, Kranj:

»Strinjam se, saj z ukinitvijo 
drugega dneva praznika ni
smo dosegli večje produk
tivnosti. Ogromno ljudi je 
namreč jemalo dopust, pa 
tudi tisti, ki so delali, še niso 
bili popolnoma pri stvari.«

Franci Bradole, Tržič:

»S stališča ljudi je podpora 
jasna, medtem ko za go
spodarstvo vsak dela prost 
dan pomeni izgubo. Sem za 
kompromisno odločitev, da 
ta praznik ostane, pa ukine
mo kakega drugega.«

Dubravko Begić, Kranj:

»Seveda podpiram predlog. 
Tako se ljudje lažje odpoči
jejo od vse evforije praznikov 
in pripravijo na začetek leta. 
Čeprav gre za nabiranje poli
tičnih točk, imamo vsi nekaj 
od tega.«

Aleš Senožetnik

Poslanska skupina SMC 
predlaga, da drugi januar 
ponovno postane dela prost 
dan. Nekateri, tudi Gospo
darska zbornica Slovenije, 
predlog označujejo kot ne
resen, neodgovoren in po
pulističen ukrep, a večini 
državljanov podaljšanje no
voletnih praznikov godi.

Bo drugi januar 
spet praznik?

Iztok Jazbec, Besnica:

»Sem upokojenec, tako da 
meni ni tako važno, ali dru
gi januar spet postane dela 
prost dan ali ne. Vseeno pa 
pobudo podpiram, čeprav 
gre v tem primeru tudi za 
nabiranje političnih točk.«

info@g-glas.si

vre men ska na po ved

TOREK SREDA ČETRTEK

-4/3 oC

-7/8 oC

-1/11 oC

4/12 oC

-2/5 oC

-4/6 oC

0/8 oC

6/12 oC

-2/6 oC

-3/6 oC

-4/7 oC

-5/5 oC

-4/6 oC

-5/5 oC

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

-4/5 °C -4/5 °C-6/7 °C

Vilma Stanovnik

Kranj – Na praznično soboto, 
ob občinskem prazniku, ki 
ga kranjska občina praznuje 
v spomin na rojstvo dr. Fran-
ceta Prešerna, so se tudi letos 
v Kranju prižgale luči novo-
letne okrasitve ter obiskoval-
ce povabili v veseli december. 

Slovesno je bilo zlasti pred 
Prešernovim gledališčem, 
kjer so se prižgale luči na bo-
žično-novoletnem drevesu, 
ki ga je blagoslovil župnik 

v Kranju Vinko Podbevšek. 
»Blagoslavljam božično-no-
voletno drevo pa tudi tiste, 
ki se bodo v prazničnih dneh 
zbirali okrog njega. Vsem ob-
čanom in meščanom voščim 
blagoslovljene božične pra-
znike, v novem letu pa zdrav-
ja, uspehov in miru,« je ob 
blagoslovu med drugim pove-
dal župnik Vinko Podbevšek.

Množico zbranih na Glav-
nem trgu in sosednjih ulicah 
je nato nagovoril tudi kranj-
ski župan Boštjan Trilar. 

»Iskrene čestitke in vse naj-
boljše ob današnjem občin-
skem prazniku. Mesto Kranj 
letos šteje 760 let, mi pa ni-
smo pripravili zgolj toliko, 
ampak več kot sto tisoč lučk. 
V lanskem letu je bil Kranj 
proglašen za najlepše okra-
šeno mesto v Sloveniji in le-
tos imamo prav tako lepo 
možnost za takšno prizna-
nje. Vabim vas, da prav vsak 
dan v prešernem decembru 
pridete v stari Kranj. Tukaj 
se bo vsak dan kaj dogajalo, 

pripravili smo lep in zanimiv 
program za vse generaciji in 
priložnosti za zabavo pred 
novim letom bo res zadosti,« 
je na številne decembrske do-
godke povabil župan Boštjan 
Trilar, kot prva pa je za kon-
cert poskrbela vokalna skupi-
na Bassless. 

Prav tako je zaživela bo-
žična vas, ki bo obiskovalce 
s ponudbo kulinaričnih dob-
rot in drugih izdelkov vabi-
la v mesto vse do konca me-
seca. 

Kranj krasijo Prešernovi verzi
Od minule sobote naprej je Kranj znova praznično razsvetljen, tudi letos pa se s Prešernovimi verzi 
nadaljuje tradicija lanske okrasitve, ko je Kranj dobil priznanje za najlepše okrašeno slovensko mesto.

Slovesen prižig lučk in božično-novoletnega drevesa je pospremilo ogromno obiskovalcev, ki so napolnili mesto. 

Simon Šubic

Naklo – Poslovanje druž-
be Merkur trgovina se je po 
uspešno zaključenem pre-
strukturiranju izboljšalo do 
te mere, da bodo ob novem 
letu vsem zaposlenim izpla-
čali del plače na podlagi us-
pešnosti poslovanja, višina 
pa bo odvisna od končnega 
presežka nad načrtovanim 
dobičkom, so sporočili iz 
nakelske družbe, ki nadalju-
je trgovsko dejavnost Mer-
kurja v stečaju. »Prav je, da 
so sadov skupnega uspeha 
deležni vsi zaposleni. To je 
končni dokaz, da je bilo pre-
strukturiranje Merkurja us-
pešno in da je naše podjetje 
na pravi poti,« je dejal pred-
sednik uprave Blaž Pesjak. 

Merkur Trgovina je do 
septembra ustvarila 155,7 
milijona evrov prihodkov od 
prodaje, kar je 5,9 milijona 
oziroma štiri odstotke več 
kot v enakem obdobju lani, 
dobičkonosnost pa se je 
več kot podvojila. Pozitiven 
trend poslovanja pričakuje-
jo tudi v zadnjem četrtletju, 
še zlasti zaradi tradicional-
no »močnega« praznične-
ga decembra, zato bo konč-
ni poslovni izid predvidoma 
presegel načrtovanega, na-
povedujejo. Vodilni sloven-
ski trgovec za dom, delav-
nico in vrt je sicer letos utr-
jeval svoj tržni delež, upra-
va pa vidi velik potencial za 
rast v prihodnjih letih tudi v 
nadaljnjem razvoju spletne 
prodaje.

Merkurjevci bodo 
nagrajeni za uspešno delo
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Danes bo sprva še zmerno oblačno, zjutraj bo po nekaterih 
nižinah nastala megla ali nizka oblačnost. Čez dan bo pretežno 
jasno. Jutri in v četrtek bo delno do pretežno jasno z jutranjo 
in dopoldansko meglo po nekaterih kotlinah.

Kranj – Medtem ko se cene 95oktanskega motornega bencina 
in dizelskega goriva na črpalkah ob avtocestah in hitrih cestah 
oblikujejo prosto, država v skladu z vladno uredbo še naprej na 
vsaka dva tedna določa cene teh goriv na preostalih črpalkah. 
Danes, v torek, se bo tako na teh črpalkah cena 95oktanskega 
motornega bencina zvišala za 3,6 centa na 1,242 evra za liter, 
cena »dizla« pa za 3,7 centa na 1,147 evra za liter. Na vseh 
črpalkah se že od aprila dalje prosto oblikujeta ceni 100ok
tanskega motornega bencina in kurilnega olja.

Podražitev bencina in dizelskega goriva

Jasna Paladin

Domžale – Center Kontura v 
četrtek, 8. decembra, ob 15. 
uri na Ljubljanski cesti v sre-
dišču Domžal (nasproti ob-
činske stavbe) odpira okrep-
čevalnico Gostilna dela Dom-
žale, ki jo bo odprl častni po-
krovitelj predsednik države 
Borut Pahor. Gostilna dela v 
Domžalah je projekt social-
nega podjetništva z gostin-
sko dejavnostjo, namenjen 
mladim iz ranljivih ciljnih 
skupin. Delovala bo v okviru 
socialne franšize po modelu 
učne delavnice Gostilna dela 
iz Ljubljane, kjer že več let 
usposabljajo in zaposlujejo 

mlade iz različnih ranljivih 
ciljnih skupin ter s sistema-
tičnim in posebnim poklic-
nim učenjem v gostinski de-
javnosti prispevajo k njihovi 
socialni reintegraciji in prip-
ravi oziroma aktivni vklju-
čitvi na trg dela. Poklicno uče-
nje mladih v okviru učne de-
lavnice poteka med usposa-
bljanjem ali zaposlitvijo na 
konkretnem delovnem mes-
tu v gostinski dejavnosti. Od-
prtje Gostilne dela Domžale 
bo sicer ta dan potekalo vse do 
21. ure, obiskovalci pa bodo 
lahko poskusili različne dob-
rote, ki jih bodo pripravile eki-
pe mladih na usposabljanju v 
tej učni delavnici.

Odpirajo Gostilno dela


