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AKTUALNO

Hvaležni do  
neba in nazaj
Občina Tržič je zaključila prvo leto 
sanacije po ujmi v Dovžanovi so
teski. »Čisto druga slika je kot lan
sko jesen, ko je bilo po ujmi eno 
samo razdejanje,« je bila po za
ključku del navdušena Jelendol
čanka Joži Laharnar.

3

GORENJSKA

Zavrnili drugo lokacijo 
doma starejših
Občina Železniki je na ministrstvo 
za delo, družino in socialne zade
ve vložila pobudo za spremembo 
pogodbe o koncesiji za načrtovani 
dom starejših, s čimer bi spreme
nili njegovo lokacijo. Ministrstvo 
je pobudo zavrnilo. 

7

KRONIKA

Konec skrivanja, zdaj 
o priznanju krivde
Miran Oblak, ki se je po več letih 
skrivanja predal policiji, se s tožil
stvom pogaja o priznanju krivde 
za sedem kaznivih dejanj goljufije. 
Poleg zagrožene zaporne kazni so 
se nanj zgrnila še pričakovanja 
oškodovancev o vrnitvi denarja.

12

ZADNJA

Količina plina  
se znižuje
Intervencija zaradi eksplozije plina 
v Britofu še vedno poteka. V zad
njih dneh so izkopali zemljino pod 
cesto, ki je bila najbolj prepojena s 
plinom. Njegove koncentracije so 
se odtlej nekajkrat znižale. Prei
skava se nadaljuje.

24

VREME

Danes se bo zjasnilo.  
Jutri bo precej jasno, jutro 
bo mrzlo. V četrtek se bo 
pooblačilo, čez dan bo  
občasno rahlo snežilo. 

-7/2 °C
jutri: precej jasno

Priloga:  Loške novice

Simon Šubic

Ljubljana – Obrtno-podje-
tniška zbornica Sloveni-
je (OZS), ki letos praznuje 
50. obletnico ustanovitve, 
je pred dnevi za obrtnika 
leta 2019 razglasila slikople-
skarja Aleksandra Gorečana 
iz Šenčurja. Med nagrajen-
ci se je znašel še en gorenj-
ski obrtnik, 82-letni kranjski 
orodjar Ludvik Kavčič je na-
mreč prejel naziv najstarej-
šega obrtnika leta. Na slove-
snosti ob okroglem jubile-
ju OZS v Ljubljani, katere 
glavni gost in govornik je bil 
predsednik republike Borut 
Pahor, so razglasili tudi pod-
jetnika leta. 

Aleksander Gorečan obrtnik leta
Šenčurski slikopleskar Aleksander Gorečan je prejel priznanje obrtne zbornice za obrtnika leta 2019, 
kranjski orodjar Ludvik Kavčič pa za najstarejšega obrtnika leta. 

Priznanje za obrtnika leta je prejel šenčurski slikopleskar Aleksander Gorečan. / Foto: OZS46. stran

Suzana P. Kovačič

Škofja Loka – Vse osebe z vro-
čino in izpuščajem, prehla-
dnimi znaki ali vnetjem oče-
snih veznic prosijo, naj ne 
vstopajo v stavbo zdravstve-
nega doma, ampak pokliče-
jo svojega izbranega zdrav-
nika. Če ta v času obiska ne 
dela, naj ne vstopajo niti v ča-
kalnico dežurne ambulan-
te, temveč naj tudi v tem pri-
meru prej pokličejo, konkre-
tno v ZD Škofja Loka na tele-
fonsko številko 04 502 00 70. 
V soboto je njihovo dežurno 
ambulanto obiskal pacient, 

okužen z ošpicami, vendar je 
prej poklical, je povedal direk-
tor ZD Škofja Loka Aleksan-
der Stepanović; že prejšnji te-
den so pri njih eno reševalno 
vozilo predelali v izolirnico za 
primer epidemije ošpic. 

V zasebnem zdravstve-
nem zavodu RR, ki ima pro-
store v stavbi ZD Škofja 
Loka, so nam potrdili, da so 
včeraj obravnavali odraslega 
pacienta s sumom na ošpice, 
zaradi česar je bil kar nekaj 
časa zaprt vhod, ki vodi do te 
ambulante, da so prezračili 
prostore. To je namreč ob-
vezen ukrep, saj so ošpice 

nalezljiva bolezen. »Pacien-
ti nas kličejo, ali so cepljeni. 
Prosimo jih, naj doma poi-
ščejo cepilne knjižice, saj mi 
teh podatkov nimamo pri 
sebi oz. jih imamo redko in 
jim težko takoj odgovorimo, 
dokumenti so namreč shra-
njeni v arhivu,« je poveda-
la zdravnica Romana Pintar 
iz zavoda RR in opozorila na 
nujnost cepljenja kot učin-
kovite zaščite proti ošpicam. 
Precepljenost otrok proti 
ošpicam v Sloveniji je v zad-
njih letih pod priporočljivo 
mejo 95 odstotkov.

Novi primeri ošpic v Škofji Loki
V soboto je dežurno ambulanto Zdravstvenega doma (ZD) Škofja Loka 
obiskal pacient, okužen z ošpicami. Včeraj so v zasebni zdravstveni 
ambulanti obravnavali sum na ošpice, zaradi česar je bil kar nekaj časa zaprt 
vhod, ki vodi do te ambulante v ZD Škofja Loka, da so prezračili prostore. 

Obvestilo so v ZD Škofja Loka obesili prejšnji teden. Nujno je treba upoštevati navodila, da 
se prepreči širjenje te nalezljive bolezni. / Foto: Primož Pičulin42. stran

Simon Šubic

Svetje pri Medvodah – V so-
boto malo pred 12. uro so na 
Svetju pri Medvodah odje-
knili streli. Štiriinsedemde-
setletnik iz Medvod je na-
mreč večkrat ustrelil nek-
danjo ženo in jo tako hudo 
ranil, da je njeno življenje 
ogroženo. Kmalu zatem je v 
svojem stanovanju v Medvo-
dah s strelnim orožjem so-
dil še sebi. Policija je strelno 

orožje našla, njegov izvor 
pa ji še ni znan. Prav tako še 
preiskuje, kaj je bil motiv za 
krvavo dejanje. Znano pa je, 
da z nekdanjo ženo že več let 
nista živela skupaj.

V rubriki Kronika na 12. 
strani poročamo tudi o za-
četku kazenskega postopka 
zoper Mirana Oblaka, ki je 
bil več let na begu pred slo-
venskimi pravosodnimi or-
gani. Kranjsko tožilstvo mu 
očita sedem goljufij.

Ustrelil bivšo ženo, 
nato sodil sam sebi
Ljubljanski kriminalisti so v soboto obravnavali 
poskus uboja in kasnejši samomor storilca. 
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Knjigo prejme ALOJZ KOSEC iz Mengša.

KO TI ČEK ZA NA ROČ NI KE

AKTUALNO info@g-glas.si

Nagrajenci

V nagradnih igrah, ki sta bili objavljeni 3. decembra 2019, 
prejme dve vstopnici za predstavo Nune v akciji! Joža Kosar 
z Bleda, dve vstopnici za koncert Praznični tango pa prejmeta 
Matjaž Jamnik iz Žirovnice in Slavko Panjtar z Blejske Dobrave.
Nagrajencem čestitamo!

Romantična komedija Petelinji zajtrk v Kranju

Petelinji zajtrk je izjemno prepričljiva, sočna, zabavna, ro-
mantična, očarljiva, napeta, socialna, navihana igra, mešani-
ca melodrame in romantične komedije. Režiral jo je Gojmir 
Lešnjak - Gojc, ki je v filmski uspešnici v igralski miniaturi 
napovedal Severinin nastop – tako bo tudi v naši uprizoritvi, 
le v drugem jeziku! S predstavo režiser napoveduje erotično, 
naelektreno zgodbo o prijateljstvu s ščepcem generacijske 
jugonostalgije, kot se za Jesenice, kjer se zgodba dogaja, tudi 
spodobi. Predstavo si lahko ogledate v soboto, 21. decembra, 
ob 19.30 v Prešernovem gledališču v Kranju. 

Dvema naročnikoma Gorenjskega glasa podarjamo po dve 
vstopnici za predstavo Petelinji zajtrk, ki bo v Kranju 21. de-
cembra. Nagradno vprašanje: Katero hrvaško pevko obožuje 
avtomehanik Lojz? Odgovore s svojimi podatki pošljite do 
petka, 13. decembra 2019, na naslov: Gorenjski glas, Nazorjeva 
ulica 1, 4000 Kranj, ali na koticek@g-glas.si.

Koncertna turneja v spomin na Oliverja 
Dragojevića se bo ustavila tudi v Kranju

V sklopu koncer-
tne turneje v spo-
min na Oliverja 
Dragojevića, ki 
bo s 70 koncerti 
potekala v dvora-
nah po svetu, kjer 
je nastopal Oliver, 
se je turneja zače-
la v naši državi, v 
Mariboru v dvora-
ni Tabor, potekala 
pa bo tudi na Hr-
vaškem, v ZDA, 
Avstraliji, Makedoniji, BiH, Nemčiji. V soboto, 21. decembra, 
ob 19. uri se bo ustavila tudi v Kranju v Dvorani Zlato polje. 
Najlepše Oliverjeve in dalmatinske pesmi bodo prepevali nje-
govi glasbeni prijatelji: Danijela Martinović, Davor Radolfi, 
Doris Dragović, Luka Basi, Goran Karan, Tedi Spalato, Zorica 
Kondža, Petar Dragojević, Klapa Bonaca, Jure Brkljaća, Tony 
Cetinski in edina skupina, ki je kar 25 let spremljala Oliverja 
na njegovih koncertih, skupina Dupini. Na turneji bo kot edini 
slovenski glasbenik nastopil Luka Basi, ki je zaradi Oliverja 
Dragojevića sploh začel peti. Vstopnice so na voljo na vseh 
prodajnih mestih Eventima. 
Naročniku Gorenjskega glasa bomo podarili dve vstopnici, če 
boste pravilno odgovorili na nagradno vprašanje: Katera glas-
bena skupina je spremljala Oliverja Dragojevića na njegovih 
koncertih? Odgovore s svojimi podatki pošljite do ponedeljka, 
16. decembra 2019, na naslov: Gorenjski glas, Nazorjeva ulica 
1, 4000 Kranj, ali na koticek@g-glas.si.

Po podatkih Nacionalne-
ga inštituta za javno zdrav-
je (NIJZ) je imela njiho-
va kranjska območna eno-
ta lani 92-odstotno precep-
ljenost proti ošpicam, slab-
ša je bila samo v ljubljanski 
območni enoti, malo pod de-
vetdeset odstotkov, najviš-
ja, skoraj stoodstotna, pa v 
Mur ski Soboti. 

Bojazen, da bo ošpic 
še več

Direktor ZD Škofja Loka 
Aleksander Stepanović je 
zaskrbljen, da bo pojava 
ošpic še več. V škofjeloškem 
podjetju Knauf Insulation 
so nam konec prejšnjega te-
dna potrdili, da je v prete-
klih tednih za ošpicami zbo-
lelo nekaj njihovih sodelav-
cev. Ostaja vprašanje, koliko 
jih je bilo proti ošpicam cep-
ljenih, saj kot je pojasnil di-
rektor Stepanović in kot so 
sporočili tudi iz NIJZ, je bil 
že prvi primer ošpic, potrjen 
20. novembra v ZD Škofja 
Loka, domnevno vnesen iz 
Belgije. A zakaj že tedaj niso 
obvestili javnosti o tem? Di-
rektor ZD Škofja Loka je po-
vedal, da zdravstveni dom ni 
pristojen za obveščanje šir-
še javnosti o pojavu ošpic, 
ampak da je to naloga NIJZ. 
Tudi v tem prvem primeru 
je šlo za odraslo osebo, od 
nje se je bolezen prenesla 
še na pet oseb, ki pa naj bi 
bile pregledane doma. V ZD 
Škofja Loka so morali zbrati 

vse kontaktne podatke ljudi, 
ki so bili istočasno v čakalni-
ci s prvo obolelo osebo, in jih 
posredovati NIJZ, da je vse 
te ljudi, okrog štirideset jih 
je bilo, o tem obvestil. Vče-
raj so sporočili zadnje po-
datke za kranjsko regijo (za 
november in december): tri-
je potrjeni primeri ošpic, en 
sumljiv primer, preiskava 
tega še poteka.

Potek bolezni

Od okužbe do prvih zna-
kov bolezni traja okrog de-
set, lahko celo do 18 dni. Za-
četek bolezni je nenaden, z 
vročino in prehladnimi zna-
ki (glavobolom, kašljem, 
utrujenostjo) ter vnetjem 
očesnih veznic. Sledi pojav 
izpuščaja v ustih na meh-
kem nebu, jezičku, po neb-
nicah. Drugi in tretji dan 
bolezni se pojavijo značil-
ne t. i. Koplikove pege, to so 
majhne bele pege, ki jih naj-
demo na sluznici nasproti 
kočnikov. Štirinajsti dan po 
okužbi se pojavi izpuščaj na 
koži, ki traja do sedem dni. 
Bolniki so ob nastajanju iz-
puščaja močno prizadeti in 
imajo visoko vročino. Na vo-
ljo je le podporno zdravlje-
nje, bolnik mora počivati in 
piti dovolj tekočine, da pre-
preči dehidracijo. Osebe, ki 
prebolijo ošpice, so zašči-
tene proti tej bolezni. Naj-
večje tveganje za zaplete in 
tudi smrt imajo dojenčki in 
imunsko oslabljene osebe. 
Zapleti se pojavijo pri prib-
ližno tridesetih odstotkih 

obolelih. Bolezen pri novo-
rojenčkih in dojenčkih lah-
ko povzroči hudo drisko z 
dehidracijo. Otroci lahko 
prav tako zbolijo za vnetjem 
srednjega ušesa in hudo 

pljučnico, ki je najpogoste-
je vzrok za smrt. Redkeje se 
kot zaplet lahko razvije tudi 
vnetje osrednjega živčevja.

Prenos bolezni

Ošpice se prenašajo ne-
posredno ali posredno s 
kužnimi kapljicami izloč-
kov nosu in žrela okužene 
osebe (kihanje, kašljanje). 
Bolnik z ošpicami je kužen 
že približno štiri dni pred 
pojavom izpuščaja in še šti-
ri dni po pojavu. Bolezen se 
najhitreje prenaša v okoljih, 
kot so vrtci, šole, množične 
prireditve. Tudi v zdravstve-
nih domovih, na primer v 
laboratorijih, a gorenjski 
zdravstveni domovi še ni-
majo ločenega sprejema/
odvzemnega mesta za zdra-
ve in bolne. 

Različne okužbe se lah-
ko prenašajo tudi z rokami, 
kljuke na vratih so že eno ta-
kih žarišč. Pa so npr. v ZD 
Škofja Loka razmišljali o 
tem, da bi vhodna vrata, vra-

ta v lekarno in vrata, kjer je 
prehajanje ljudi največje, za-
menjali z nihajnimi? Direk-
tor ZD Škofja Loka je pojas-
nil, da je zamenjava predvi-
dena v prihodnjem letu.

V Sloveniji so letos po-
trdili skupno 26 primerov 
ošpic, v Avstriji so od začet-
ka leta zabeležili že skoraj 
150 primerov, od tega naj-
več na avstrijskem Štajer-
skem, kjer je bil tudi zadnji 
sum. Otrok, pri katerem su-
mijo bolezen, bi lahko oku-
žil tudi 24 drugih otrok, s 
katerimi hodi v šolo. Potr-
dila o cepljenju so preveri-
li še pri drugih šolarjih; ot-
roci, ki niso zadostno zašči-
teni pred virusom (za to sta 
potrebna dva odmerka cepi-
va), morajo preventivno os-
tati doma.

Novi primeri ošpic v Škofji Loki
31. stran

Pojavi se tudi izpuščaj na koži, ki traja do sedem dni. 
Bolniki so ob nastajanju izpuščaja močno prizadeti in imajo 
visoko vročino. / Foto: arhiv NIJZ

Prejšnji teden so v ZD Škofja Loka eno reševalno vozilo 
predelali v izolirnico za primer epidemije ošpic. / Foto: Primož Pičulin

Na voljo je le podporno zdravljenje, bolnik mora 
počivati in piti dovolj tekočine, da prepreči dehidracijo. 
Največje tveganje za zaplete in tudi smrt imajo 
dojenčki in imunsko oslabljene osebe. Zapleti se 
pojavijo pri približno tridesetih odstotkih obolelih. 
Bolezen pri novorojenčkih in dojenčkih lahko 
povzroči hudo drisko z dehidracijo. Otroci lahko 
prav tako zbolijo za vnetjem srednjega ušesa in hudo 
pljučnico, ki je najpogosteje vzrok za smrt. Redkeje se 
kot zaplet lahko razvije tudi vnetje osrednjega živčevja.

Simon Šubic

Bohinjska Bistrica – Stečajna 
upraviteljica Danica Čuk je 
začela prodajo premoženja 
in blagovne znamke bohinj-
skega podjetja Kobla ŽTG, 
žičnice, turizem, gostinstvo, 
ki je v stečaju od 7. oktobra. 
Kot izhaja iz javnih vabil, ob-
javljenih na spletnih straneh 

Ajpesa, bo prodaja stečajne 
mase potekala z nezavezujo-
čim zbiranjem ponudb. 

Poleg blagovne znamke 
so naprodaj teptalni stroj, 
gosenice, snežni top, bival-
na enota Kobla 3, zasneže-
valni sistem Kozji hrbet, ce-
vovodni sistem, montažna 
pisarna in sanitarije, čr-
pališča Ravne, Ravne 2 ter 

Bistrica in Bistrica 2, pomo-
žni objekt Kobla 3, pomo-
žna blagajna, vse tri dvose-
dežnice Kobla, vlečnice Rav-
ne, Kozji hrbet in Bistrica ter 
dve vlečni vrvi. Ker stečajni 
dolžnik nima veljavne kon-
cesije za obratovanje žičnic, 
koncesija ni predmet preno-
sa, je v javno vabilo ponudni-
kom zapisala Čukova.

Rok za oddajo nezave-
zujočih ponudb je mesec 
dni od objave javnega va-
bila na spletni strani Ajpe-
sa, torej do začetka januar-
ja prihodnje leto. Upravite-
ljica namerava premoženje 
prodati kot celoto, zaintere-
sirani domači in tuji kup-
ci pa lahko ponudbe odda-
jo tudi le za del premoženja 
ali blagovno znamko, kate-
re veljavnost je bila nedav-
no podaljšana do 11. novem-
bra 2029. 

Prodaja premoženja Koble 
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Predvidoma marca se bo 
v jeseniški občini odpr-
lo velikansko gradbišče. 

Turško podjetje Cengiz bo za-
čelo graditi drugo cev predora 
Karavanke. Dela naj bi traja-
la pet let, čeprav je vodstvo tur-
škega podjetja zagotovilo, da 
jih bodo skušali zaključiti leto 
prej in s tem ujeti Avstrijce, ki 
Karavanke minirajo že od sep-
tembra lani in so doslej prodrli 
že 1850 metrov globoko.

Po skoraj dveh letih zavla-
čevanj zaradi nenehnih pri-
tožb neizbranih ponudnikov 
se zdaj vendarle zdi, da ni več 
ovir za začetek gradnje, zlasti 
po nedavni napovedi Kolek-
torja CPG, da se na odločitev 
ne bo več pritožil. A ob tem so 
v Kolektorju opozorili, da je 
odločitev Darsa »nerazumna 
za slovenski proračun«, saj da 
Cengiz ne bo imel slovenskih 
podizvajalcev, kar da bi za 
slovenski proračun pomenilo 
več kot deset milijonov evrov 
prihodkov v obliki davkov in 
prispevkov. Za kakšno ceno 
bo Cengiz na koncu zgradil 
drugo cev, Dars uradno še ne 
razkriva, saj odločitev še ni 
pravnomočna. Po podatkih 
Kolektorja naj bi Turkom us-
pelo s ponudbo 98 milijonov 
evrov, Kolektor je na koncu 
ceno spustil na 102 milijona 
evrov. A spomnimo, Cengiz je 
lani v prvem razpisu kot naju-
godnejši od devetih ponudni-
kov ponudil ceno 89,3 milijona 
evrov, konzorcij s Kolektorjem 
pa ceno 109,4 milijona evrov. 
Če držijo neuradne navedbe o 

višini sedanje ponudbe, je torej 
sedanja sprejeta ponudba Cen-
giza za deset milijonov evrov 
višja kot lani ponujena cena, 
medtem ko je konzorcij s Ko-
lektorjem ceno spustil za več 
kot sedem milijonov evrov ... 

Lani, ko je Dars prvič izbral 
Cengiz kot najugodnejšega po-
nudnika, se je v javnosti pojavil 
tudi zapis Delavske svetovalni-
ce o domnevnem kršenju pra-
vic delavcev s strani podjetja 
Cengiz pri gradnji turškega le-
tališča. A takrat je vodstvo tur-
ške družbe zagotovilo, da bodo 
dela v Sloveniji izvajali povsem 
v skladu s slovenskimi in evrop-
skimi standardi, skrb da bo 
posvečena zdravju in varnosti 
delavcev, tako kot je bilo do se-
daj pri vseh projektih podjetja. 
Kot so navedli lani, je podjetje 
Cengiz v Turčiji in v tujini 
zgradilo ali izvaja gradnjo že 
skupaj 446 kilometrov avtoce-
stnih in železniških predorov 
v dogovorjenih rokih in zahte-
vani kvaliteti, kar predstavlja 
gradbene reference, ki jih ne 
zagotavlja nobeno gradbeno 
podjetje v Sloveniji. 

Upajmo, da bo petletna 
gradnja potekala čim bolj 
gladko, da bo čim manj vpli-
vala na vsakodnevno življenje 
domačinov na Jesenicah in da 
bo od »mega« projekta imela 
kaj tudi lokalna skupnost … 

Kar se tiče prihoda turških 
delavcev na Karavanke, pa 
imajo Jesenice k sreči prav z 
multikulturnostjo že iz zgo-
dovine veliko (pozitivnih) iz-
kušenj.

Turki prihajajo na Karavanke

KOMENTAR
Urša Peternel

Suzana P. Kovačič

Jelendol – Za sanacijo po lan-
skoletni ujmi na Tržiškem je 
država letos zagotovila prib-
ližno 1,6 milijona evrov, Ob-
čina Tržič je prispevala še 
približno en milijon evrov iz 
lastnih in drugih virov. Ve-
liko dela je z lastnimi sred-
stvi opravila republiška di-
rekcija za vode. Slabe štiri 
mesece so trajala dela, sani-
rano stanje si je na sobotni 
slovesnosti, srečanju s kraja-
ni v Jelendolu, ogledal tudi 
minister za okolje in pros-
tor Simon Zajc. Kot je dejal, 
je zdaj vzdušje precej bolj-
še kot lani, ko zaradi podrtih 
cest do Doline in Jelendola 
sploh priti ni mogel. Za pri-
hodnje leto je minister na-
povedal še za približno 1,7 
milijona evrov ukrepov na 
tem območju. 

»Kadar zgodba uspe, je tre-
ba iti na začetek. Tisto jutro, 
ko sva od civilistov med pr-
vimi prišla v Jelendol z Ma-
tjažem Potočnikom, je bilo 
sredi vasi do vrha cestne og-
raje nanesenih skal, štorov, 
vejevja. Tam, kjer je obnov-
ljena brunarica, je stal mo-
der traktor, zasut s peskom; 
samo streha je gledala ven. 
In vse se je valilo naprej v do-
lino ...« je na silovitost lanske 
ujme in razdejanje spomnil 
tržiški župan Borut Sajovic 
in povzel, kaj vse so naredi-
li letos v tako kratkem času: 
obnovili so štiri mostove in 
več cestnih odsekov, pos-
tavili številne oporne zido-
ve v strugah, prečne prago-
ve, zadrževalnike ... A kot je 
poudaril, je še pomembnej-
še sporočilo, da so tak rezul-
tat dali solidarnost, garanje, 

dobra volja, potrpljenje in 
medsebojno razumevanje. 
Župan Sajovic se je zahvalil 
vsem, ki so že lani domači-
nom priskočili na pomoč, in 
vsem, ki so prispevali k sa-
naciji, ter pohvalil sistem dr-
žave, da deluje. In kot je še 
poudaril, »kapo dol« doma-
činom za takrat in za danes. 

Predsednik Sveta Krajev-
ne skupnosti Jelendol Sto-
jan Štefe je spomin, da niso 
bili pozabljeni, ko jim je bilo 
najhuje. S potekom sanaci-
je je zadovoljen, želi, da se 
sanacija nadaljuje tudi pri-
hodnje leto s pomočjo drža-
ve in občine, da bo celovit za-
ključek del dal še večjo ure-
jenost Dovžanove soteske, v 
prvi vrsti pa varnost. Povedal 
je, da je krajane nesreča po-
vezala in bi si želel, da bi tako 
povezani ostali. Jože Steiner, 

prostovoljni gasilec je že lani 
po ujmi z gasilskim kombi-
jem omogočil prevoze šo-
larjem, zaposlenim, ker so 
bili odrezani od sveta. Lani 
je po ujmi opravil približno 
šeststo kilometrov prevozov, 
letos v slabih štirih mese-
cih sanacije okrog 1300 kilo-
metrov. Domačinka Joži La-
harnar je s potekom sanaci-
je zadovoljna, skrbi jo le, ali 
bo cesta zdržala težo po šti-
rideset ton naloženih tovor-
njakov, ki tod vozijo dnevno. 

Župan in predsednik sve-
ta krajevne skupnosti sta po-
hvalila gospodinje, ki so de-
lavcem na terenu kuhale čaj, 
kavo ..., med njimi tudi do-
mačinka Lili Dolenc. »Če jaz 
ne funkcioniram brez kave, 
imam občutek, da tudi drugi 
ne. Upokojena sem in rada 
sem delavcem skuhala kavo, 

ki so jo prispevale tudi so-
sede. Vse je bilo spontano. 
Ko je bil že mraz, smo jim 
ponudile čaj, piškote, čoko-
lado, rokavice, kape, doma 
pletene nogavice. Poskrbe-
li smo zanje, kolikor se je le 
dalo. Mislim, da si to zaslu-
žijo. Hvaležni so nam bili do 
neba in nazaj.«

Minister Simon Zajc je še 
povedal, da jih je ta tržiška iz-
kušnja z ujmo naučila, da bo 
odslej država (sprememba 
zakona je šla na vlado) ime-
la ves čas na vodnem skla-
du postavko nekaj milijonov 
evrov za takojšnjo interven-
cijo za takšne izredne prime-
re. »Upam pa, da sredstev, ki 
jih bomo imeli zdaj rezervi-
rana, za vaše kraje ne bo tre-
ba nikoli več uporabiti in da 
boste imeli lepo in mirno 
naravo,« je sklenil minister. 

Hvaležni do neba in nazaj
Občina Tržič je zaključila prvo leto sanacije po ujmi v Dovžanovi soteski. »Če to ni razlog za veselje! 
Čisto druga slika je kot lansko jesen, ko je bilo po ujmi eno samo razdejanje,« je bila na sobotni 
slovesnosti po zaključku del navdušena Jelendolčanka Joži Laharnar. 

Ob zaključku letošnjih sanacijskih del so trak prerezali minister Simon Zajc, župan Borut 
Sajovic, domačin Janez Meglič in predsednik domače krajevne skupnosti Stojan Štefe. 

Danica Zavrl Žlebir

Ljubljana – V Državnem sve-
tu so ob mednarodnem dne-
vu prostovoljcev slavnostno 
podelili plakete najzaslu-
žnejšim prostovoljcem za 
leto 2019.

Nagradili so 14 prosto-
voljcev, med njimi je tudi 
Jure Sodja, v zadnjih le-
tih ikona turizma in prosto-
voljstva v Bohinju. Od leta 
2007 je član Turističnega 
društva Bohinj, kjer je več 
let koordinator prireditvene-
ga odbora in usklajuje delo 
društva z drugimi bohinjski-
mi društvi in Osnovno šolo 

dr. Janeza Mencingerja. Je 
tudi ustanovni član t. i. »či-
stilne komisije«, pripravlja 
izlete za člane društva, devet 
let je predsednik Kulturnega 
društva Bohinj in več let tudi 
predsednik nadzornega od-
bora Smučarskega društva 
Bohinj. Sodeluje pri organi-
zaciji in izvedbi prireditev 
in jih z veseljem prostovolj-
sko tudi vodi, utemeljuje-
jo predlagatelji. Na gostova-
njih v tujini vedno poskrbi 
za promocijo destinacije Bo-
hinj. V Gorenjski turistični 
zvezi je več let aktivno delo-
val kot član upravnega odbo-
ra, dve leti pa je bil tudi njen 

podpredsednik. Desetletje je 
član upravnega odbora Turi-
stične zveze Slovenije, zdaj 
tudi njen podpredsednik. Je 
aktiven član ocenjevalnih ko-
misij mladinskih projektov 
Turistične zveze Slovenije, 
med njimi Turizmu poma-
ga lastna glava in Več znanja 
za več turizma. Delo z mla-
dimi ga je spodbudilo k usta-
novitvi Društvene mladin-
ske sekcije Bohinj. Sodelu-
je pri številnih dobrodelnih 
prireditvah, vsako leto prip-
ravi dobrodelni Milklavžev 
koncert.  

Med nagrajenci je tudi 
Bela Szomi Kralj, učitelj na 

OŠ Domžale in eden naj-
uspešnejših mentorjev na 
področju logike, ki več kot 
tri desetletja sodeluje z Zve-
zo za tehnično kulturo Slo-
venije, tudi pri organizaci-
ji državnih tekmovanj iz lo-
gike. Svoje strokovno zna-
nje iz logike posreduje mla-
dim na taborih in poletnih 
šolah, sodeluje tudi kot pre-
davatelj na seminarjih za 
mentorje in ljubitelje logi-
ke. Poleg logike je Bela Szo-
mi Kralj uspešen mentor 
še na področju fizike, ma-
tematike, razvedrilne ma-
tematike, astronomije in 
glasbe.  

Državni svet nagradil prostovoljce
Med nagrajenci sta tudi Jure Sodja iz Bohinja in Bela Szomi Kralj iz Domžal.
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ročni mešalnik Electrolux

likalnik Electrolux

pet paličnih mešalnikov  
Electrolux pralni stroj Electrolux

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

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

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

Danica Zavrl Žlebir

Brdo pri Kranju – Podelili so 
nagrado za življenjsko delo, 
dve nagradi za izstopajoče 
kvalitetno in strokovno delo 
v zadnjih petih letih, nagra-
do za dosežke na posame-
znih področjih ter dve sku-
pinski nagradi za zaposlene 
oziroma člane pravne ose-
be, ki dalj časa uspešno de-
luje na področju socialnega 
varstva v skladu s kodeksom 
etičnih načel v socialnem 
varstvu in predpisi socialne-
ga varstva in je dobro prepo-
znavna v lokalnem okolju. 
Ti dve skupinski nagradi sta 
za leto 2019 prejela dva go-
renjska prejemnika, in sicer 
Dom Petra Uzarja Tržič in 
Reintegracijski center Cen-
tra za pomoč, terapijo, soci-
alno rehabilitacijo in reinte-
gracijo zasvojenih, ki ga iz-
vaja Center za socialno delo 
Gorenjska. 

Dom Petra Uzarja Tržič 
ima danes 180 stanovalcev, 

ki jim z veliko spoštovanja 
in prijaznostjo nudijo soci-
alno oskrbo in zdravstveno 
nego strokovno usposoblje-
ni delavci, ki pri svojem delu 
sledijo sodobnim strokov-
nim usmeritvam, delajo po 
načelih trajnostnega razvo-
ja doma in stalnega izboljše-
vanja kakovosti. Zadnja leta 

delajo po novem konceptu, 
posebno izstopajoče je delo 
z osebami z demenco. 

Reintegracijski center, 
ki skrbi za pomoč, terapi-
jo, socialno rehabilitaci-
jo in reintegracijo zasvo-
jenih, je začel delovati leta 
2008 v Kranju, leta 2010 se 
je preselil v obnovljeno hišo 

Fundacije Vincenca Dra-
kslerja v Pristavi pri Tržiču. 
V letih delovanja so razvi-
li edinstven program v Slo-
veniji za reintegracijo oseb, 
ki so imele težave z zasvoje-
nostjo. Program uporabni-
kom nudi pomoč pri social-
ni rehabilitaciji oziroma po-
novni vključitvi v primarno 
okolje. Z njimi delajo tako 
posamično kot skupinsko, 
v delo ves čas uvajajo nove 
metode in se pri tem pove-
zujejo z institucijami v oko-
lici in širše. 

Nagrade so ob tej prilož-
nosti podelili tudi trem rej-
nicam, med njimi tudi Jan-
ki Dolinšek, rejnici od leta 
1994, ki je doslej v svoj dom 
sprejela devet otrok in mla-
dostnikov, trenutno ima v 
rejništvu dva otroka s poseb-
nimi potrebami ter vedenj-
skimi in čustvenimi težava-
mi. Za nagrado so jo predla-
gali centri za socialno delo 
na območju Kamnika in 
Škofje Loke. 

Nagrade za socialno dejavnost
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je na Brdu podelilo nagrade in 
priznanja na področju socialne dejavnosti, prejele so jih tudi tri rejnice.

Nagrado s področja socialne dejavnosti so prejeli sodelavci 
Reintegracijskega centra za pomoč, terapijo, socialno 
rehabilitacijo in reintegracijo zasvojenih. / Foto: Primož Pičulin

Urša Peternel

Radovljica – Proslava občin-
skega praznika občine Ra-
dovljica ob obletnici rojstva 
Antona Tomaža Linharta 
bo jutri, v sredo, ob 20. uri 
v Linhartovi dvorani v Ra-
dovljici. Na prireditvi v re-
žiji Roka Andresa bodo na-
stopili otroška gledališka 
skupina Linhartovi čuki 
in otroška folklorna skupi-
na Č'bele, Monika Avsenik 
in The Mood Swingers ter 
Katja Stušek, Blanka Gra-
šič in Sašo Gašperin. Osre-
dnja pozornost bo namenje-
na občinskim nagrajenkam 
in nagrajencem, ki jim bo 
priznanja izročil župan Ci-
ril Globočnik. Plakete An-
tona Tomaža Linharta bodo 
prejeli Ljudska univerza 

Radovljica, Mestni muzej 
Radovljica in Suzana Adžić. 
Prejemniki pečatov Občine 
Radovljica so Matej Šparo-
vec, Jože Bešter in naša so-
delavka, novinarka in ure-
dnica Deželnih novic Mar-
jana Ahačič. Medalje Obči-
ne Radovljica pa bodo preje-
li sodelujoči v projektu Oži-
vimo srce ter Uršula Kavar. 
Priznanja in denarne na-
grade za nadaljnje strokov-
no izpopolnjevanje bodo 
prejeli tudi študenti, ki so z 
odliko opravili zaključni le-
tnik študija in diplome Ti-
len Cvenkel, Jaka Koselj, 
Liza Šparovec in Neja Zu-
pan. Pred proslavo bo tradi-
cionalna podoknica Linhar-
tu Mešanega pevskega zbo-
ra Anton Tomaž Linhart 
Radovljica. 

Ob občinskem prazniku 
Radovljice

Volčji Potok – Na tisoče novoletnih lučk je te dni zažarelo tudi 
v parku Arboretum. Razsvetljena pot se začne v drevoredu, 
od koder soj lučk vabi v francoski vrt. Za bolj prijetne zimske 
sprehode so priljubljeno razstavo cvetličnih iluzij prestavili v 
šotor, vsak dan med 17. in 19. uro pa bodo ob šotoru na voljo 
tudi topli napitki. Arboretum bo do 5. januarja odprt vsak dan 
do 19. ure, z izjemo božičnega in silvestrskega večera.

Arboretum v praznični podobi
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Po vinjeto 
na pošto!

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

Info: na poštnem okencu in 080 14 00.

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

Jesenice – Gre za vrstomat, 
ki je postavljen v avli, paci-
enti pa se ob prihodu v zdra-
vstveni dom na njem elek-
tronsko registrirajo. 

Kot so pojasnili, je upora-
ba popolnoma enostavna: 
pacient v režo vstavi kartico 
in sledi navodilom na vrsto-
matu, ta pa mu na ekranu in 
s tiskanim listkom sporoči, 
kateri pacient v čakalni vrsti 
je. Vrstomat je namreč po-
vezan z naročilno knjigo, ki 
jo vodijo medicinske sestre 
po ambulantah, kar pome-
ni, da vrstomat pacienta av-
tomatsko uvrsti v ustrezno 
ambulanto, v čakalnicah 
posameznih ambulant pa 
so ekrani, kjer pacient lah-
ko spremlja stanje čakalne 
vrste. 

»Za elektronsko registra-
cijo pacientov in uvrstitev 
v čakalno vrsto v ustrezni 
ambulanti pa je nujno, da je 

pacient že predhodno naro-
čen v ambulanti. V prime-
ru, da ni naročen, mu ta iz-
piše, da se mora zglasiti pri 
sprejemnem pultu v avli, 

kjer ga sestra napoti v ustre-
zno ambulanto njegovega 
izbranega zdravnika,« so 
pojasnili v Zdravstvenem 
domu Jesenice.

Vrstomat v 
zdravstvenem domu
V Zdravstvenem domu Jesenice so uvedli novost, s katero želijo omogočiti 
hitrejšo in učinkovitejšo obravnavo pacientov in hkrati razbremeniti 
medicinske sestre v ambulantah.

Za zdaj je vrstomat mogoče uporabljati za splošne 
ambulante družinske medicine in dispanzer za žene, v 
kratkem pa uporabo načrtujejo tudi za otroški in šolski 
dispanzer ter pulmološko-alergološko ambulanto.

Suzana P. Kovačič

Naklo – Svetnik Marjan Babič 
je na zadnji seji nakelskega 
občinskega sveta opozoril, da 
kljub občinskemu subvenci-
oniranju storitve pomoči na 
domu te niso deležni vsi tis-
ti starejši občani, ki bi jo pot-
rebovali. Občinsko vodstvo je 
zagotovilo, da se bodo o tem 
pogovorili z izvajalcem stori-
tve, Domom starejših obča-
nov (DSO) Preddvor. »Na to 
temo smo se že sestali z vod-
stvom DSO Preddvor prej-
šnji četrtek. Predstavniki 
doma so nas seznanili s pro-
blemom pomanjkanja ka-
dra. Povedali so, da problem 
rešujejo tudi z zunanjimi iz-
vajalci in da bodo zadevo v 
najkrajšem času ustrezno 
uredili,« je povedal nakelski 
župan Ivan Meglič. Direktor 

DSO Preddvor Matej Križa-
nič je dodatno še pojasnil: 
»DSO Preddvor na tem po-
dročju že nekaj časa občuti 
pomanjkanje kadra in se s to 
težavo tudi intenzivno ukvar-
jamo. Zaradi številnih neu-
spešnih razpisov za zapol-
nitev prostih delovnih mest 
trenutno zagotavljamo izva-
janje storitev samo pri obsto-
ječih uporabnikih, širitev de-
javnosti pa zaradi kadrovske 
stiske za zdaj ni možna. Kad-
rovsko stisko rešujemo tudi 
z zunanjimi pogodbenimi 
izvajalci in podjemnimi po-
godbami. Zagotovo bomo 
naredili vse, da bomo v pri-
hodnje okrepili kadrovsko 
zasedbo, tudi s podporo pri-
dobitve nacionalne poklicne 
kvalifikacije za socialne oskr-
bovalce, da bomo lahko od-
govorili na vse potrebe.« Že 

ob tej priložnosti pa direktor 
Križanič vabi kandidate, ki 
bi želeli pomagati starejšim 
prek pomoči na domu, da se 
obrnejo na DSO. 

V občini Naklo letos v pov-
prečju zagotavljajo storitev 
pomoč na domu 14 uporab-
nikom, je pa direktor Križa-
nič potrdil, da so realne pot-
rebe tudi po njihovi oceni 
višje. »Cena storitve na uro 
je 19,01 evra, od tega storitev 
subvencionira Občina Nak-
lo v višini 13,31 evra, uporab-
nik pa plača 5,70 evra,« je še 
navedel Križanič.

Storitve pomoči na domu 
ne dobijo vsi
V občini Naklo so trenutno deležni storitve pomoči na domu samo obstoječi 
starejši uporabniki, potrebe pa so večje. Širitev dejavnosti zaradi kadrovske 
stiske v Domu starejših občanov Preddvor, ki izvaja to storitev v Naklem, za 
zdaj ni možna. Župan Ivan Meglič se je že sestal z vodstvom doma.

Danica Zavrl Žlebir

Preddvor – Direktor je na-
mreč dejavnost kuhinje od-
dal zunanjemu izvajalcu, ki 
naj bi delo začel 1. januar-
ja 2020, čemur pa sindikat 
nasprotuje, češ da se s tem 
poslabšuje položaj delav-
cev. Zahtevo po razrešitvi 
direktorja naslavlja na svet 
zavoda, ki po njihovih infor-
macijah ni odločal niti spre-
jel sklepa o oddaji dejavno-
sti, čeprav naj bi po zako-
nu to sodilo med pristojno-
sti sveta. 

Kot je svojo odločitev o od-
daji dejavnosti kuhinje zu-
nanjemu izvajalcu (outso-
urcing) utemeljeval direk-
tor, naj bi zaradi odpovedi 
ene zaposlene ne videl druge 
možnosti. Zavrnil pa je pred-
log sindikata, da se izpad na-
domesti z razpisom za novo 
delovno mesto, sporočajo iz 
SZSVS. Kasneje so dali od-
poved še trije zaposleni. Kot 
povzemajo v sindikatu, je bila 

kuhinja v začetku oktobra še 
polno ekipirana brez manka 
kadrov, odpovedi zaposlenih 
pa posledica direktorjeve na-
povedi o oddaji kuhinje zu-
nanjemu izvajalcu in njego-
vega nezaupanja v zaposle-
ne. »Sedaj direktor pomanj-

kanje kadra zaradi odhodov 
uporablja za utemeljevanje 
odločitve za outsourcing in 
prekarno zaposlovanje de-
lavcev,« v imenu sindikata 
sporoča predsednica Irena 
Ilešič Čujovič. Prepričani so 
tudi, da je ostale domnevne 
razloge za outsourcing moč 
odpraviti brez oddaje dejav-
nosti, z ustreznim poslovo-
denjem in odreditvijo načina 

in prioritet dela, kar je pri-
stojnost in odgovornost vod-
stva javnega zavoda. Prepri-
čani so, da je direktor s svo-
jo odločitvijo prekoračil po-
oblastila iz zakona, zato se 
obračajo na svet zavoda, da 
začne postopek za njego-

vo razrešitev. V skladu z za-
konom o socialnem varstvu 
je za imenovanje in razreši-
tev direktorja pristojen svet 
zavoda s soglasjem mini-
stra, pristojnega za social-
no varstvo, po predhodnem 
mnenju pristojnega organa 
lokalne skupnosti, v kateri 
ima zavod sedež. Sindikat s 
svojo zahtevo seznanja tudi 
vse omenjene.  

Sindikat zahteva 
razrešitev direktorja
Sindikat zdravstva in socialnega varstva Slovenije (SZSVS) zahteva razrešitev 
direktorja Doma starejših občanov Preddvor Mateja Križaniča. 

Predlog za začetek postopka razrešitve direktorja 
Doma starejših občanov Preddvor Mateja Križaniča 
je Sindikat zdravstva in socialnega varstva Slovenije 
naslovil na predsednico in člane sveta zavoda, na 
ministrico za delo Ksenijo Klampfer in župana Občine 
Preddvor Roka Robleka.

»Naredili bomo vse, da 
bomo okrepili kadrovsko 
zasedbo, da bomo 
lahko odgovorili na vse 
potrebe.«



6 Gorenjski glas
torek, 10. decembra 2019

info@g-glas.si

Aleš Senožetnik

Kranj – Leta 2016 je v Kranju 
kolesarilo štiri odstotke ob-
čanov, do leta 2022 pa želi-
jo delež povečati na deset od-
stotkov ter hkrati s tem pri-
spevati k zmanjšanju števila 
avtomobilov na mestnih uli-
cah in ogljičnega odtisa. Za 
dosego tega cilja v Mestni 
občini Kranj vlagajo dobra 
dva milijona evrov v širje-
nje kolesarske infrastruktu-
re. Od tega 1,3 milijona evrov 
nepovratnih sredstev pri-
spevata država in EU, preos-
tanek pa občina. 

V vrednosti nekaj več kot 
šeststo tisoč evrov tako na 
Planini že gradijo Center 
trajnostne mobilnosti, ki bo 
dokončan prihodnjega juni-
ja. Potek gradnje si je v druž-
bi sodelavcev in projektan-
ta objekta Aleša Peternela 
ogledal kranjski župan Ma-
tjaž Rakovec.

»Planina je primer viso-
ke gostote prometa, kjer pri-
manjkuje parkirišč, prosta 
zelenica na mestu, kjer gra-
dimo objekt, pa je le čakala 
na vsebino,« je o razlogih za 
umestitev objekta na »otok« 
na Cesti talcev, kjer sta že av-
tobusno postajališče in ena 
od postaj sistema izposo-
je koles, povedal Aleš Peter-
nel, ki je dodal, da je projekt 
zasnovan po smernicah traj-
nostne gradnje: »Trideset 

odstotkov materiala pred-
stavlja lesna konstrukcija, 
kar zadostuje trajnostnim 
standardom, poleg tega pa 
bo objekt kot eden prvih na 
tem območju imel tudi zele-
no streho, kar je v naseljih z 
visoko gostoto prebivalstva 
zelo priporočljivo.«

V centru bodo imeli obča-
ni možnost popravila koles, 
pridobili pa bodo tudi vse in-
formacije o prevozih s kole-
si, avtobusi in drugimi pre-
voznimi sredstvi. Okoli-
ca centra bo opremljena po 
standardih za večjo kakovost 

bivanja slepim in slabo-
vidnim. Objekt bo predvido-
ma dokončan junija prihod-
nje leto.

V občini, ki ima sicer naj-
večji elektrificiran sistem 
izposoje koles pri nas, so 
večinoma že dokončali prvi 
sklop kolesarskih poti in 
lani postavili postaje za iz-
posojo koles na kranjski že-
lezniški postaji, pri kultur-
nem domu v Predosljah 
in v Kongresnem centru 
Brdo. Širitev kolesarske in-
frastrukture pa bodo nada-
ljevali tudi v prihodnje. »V 

prihodnjih letih si želimo 
odpreti most na Savski otok 
pri Majdičevem mlinu, kar 
bi bila velika pridobitev za 
prebivalce starega Kranja. 
Prav tako bi radi vzpostavili 
povezavo do Stražišča, pred 
nakupovalnim središčem 
Savski otok pa postavili eno 
od kolesarskih postaj,« je o 
načrtih povedal Rakovec, ki 
je dodal, da so ob tem po-
membne tudi kolesarske 
povezave s sosednjimi ob-
činami, zato se povezujejo 
tudi z Občinami Preddvor, 
Naklo in Šenčur.

Želijo si več kolesarjev
V mestni občini Kranj želijo delež kolesarjev povečati na deset odstotkov, zato gradijo nove kolesarske 
poti, junija pa bo dokončan Center trajne mobilnosti na Planini. Skupna vrednost investicij znaša dva 
milijona evrov.

Center trajnostne mobilnosti na Planini bo dokončan junija prihodnje leto. 

To je postal Peter Podlun-
šek iz podjetja Medicop. 
Med nominiranci za podje-
tnika leta je bil sicer tudi Iz-
tok Stanonik, ki vodi podje-
tje Polycom Škofja Loka. Po-
delili so tudi mojsrske diplo-
me 47 novim mojstricam in 
mojstrom. 

Izkušeni šenčurski sli-
kopleskar Aleksander Gore-
čan od leta 2009 vodi pod-
jetje Penzel, v katerem op-
ravljajo vse storitve s področ-
ja slikopleskarstva in vgra-
dnje štukatur, še posebej pa 
se posvečajo dekorativnim 
tehnikam. V desetih letih so 
si ustvarili ugled in stalne 
stranke, ki cenijo korekten 
odnos in kakovost opravlje-
nega dela, kot majhno pod-
jetje pa se lahko popolnoma 
prilagajajo strankam, so po-
delitev naziva obrtnik leta 
2019 obrazložili na OZS. 
»Moja družina je podpirala 
vse moje muhe in moje ide-
je. Moj vzornik je sin, ki nas 
je vse spodbujal, da smo še 
boljši in da izpolnjujemo že-
lje strank, ki si jih drugi ne 

upajo,« je Gorečan povedal 
ob prevzemu priznanja. 

Najstarejši obrtnik leta 
2019 Ludvik Kavčič, sicer 
predsednik kranjske obr-
tno-podjetniške zbornice, se 
ukvarja z izdelovanjem oro-
dij in merilnih naprav. Za-
čel je v skromni delavnici, 
z leti pa je njegovo podjetje, 
ki ga je vmes preimenoval v 

Precisium in preoblikoval v 
družbo z omejeno odgovor-
nostjo, zelo razširilo svojo 
dejavnost in leta 1996 vsto-
pilo tudi na tuje trge. Danes 
ekipa vrhunskih in izredno 
motiviranih strokovnjakov 
v podjetju Precisium v Kra-
nju za naročnike, ki večino-
ma prihajajo iz avto- in ele-
ktroindustrije ter farmaci-
je, izdeluje merila in meril-
ne priprave za kontrolo pro-
izvodnje najvišje kakovosti. 
Že pred leti je vodenje pod-
jetja, v katerem med najviš-
je vrednote postavljajo tradi-
cijo, fleksibilnost, zaupanje, 
skrbnost in družino, pre-
pustil hčerki, sam pa v pod-
jetju ostaja aktiven kot nje-
gov zastopnik, so pojasnili 
na OZS.

Aleksander Gorečan 
obrtnik leta
31. stran

Za najstarejšega obrtnika leta so razglasili 82-letnega 
Kranjčana Ludvika Kavčiča. / Foto: OZS

Cveto Zaplotnik

Kranj – Zveza društev ekolo-
ških kmetov Slovenije in še 
petdeset drugih društev in 
organizacij s področja kme-
tijstva je že pred dobrim le-
tom naslovilo na evropski 
parlament in evropsko ko-
misijo peticijo za zmanjša-
nje števila divjadi in zveri, 
s katero so opozorili, da je 
škoda, ki jo v kmetijstvu in 
gozdarstvu povzročajo div-
jad in zveri, iz leta v leto več-
ja. V zadnjih desetletjih se 
je namnožila velika parklja-
sta divjad, velike zveri pa 
so, kot so zapisali v petici-
jo, nesorazmerno zaščite-
ne, tako da je vse več kon-
fliktov z zvermi, predvsem 
z volkovi, kar številnim rej-
cem drobnice povzroča ve-
liko škodo.

V imenu zveze društev 
ekoloških kmetov in dru-
gih podpisnikov je prejšnji 
teden hribovski kmet Sta-
ne Bergant iz Kokre petici-
jo predstavil na seji odbo-
rov evropskega parlamen-
ta za kmetijstvo in razvoj 

podeželja, za okolje, javno 
zdravje in varno hrano ter 
za peticije, predstavitve pa 
se je udeležil tudi evropski 
poslanec Franc Bogovič. Kot 
je dejal Bergant, volk v Slo-
veniji resno ogroža živino-
rejo v hribovskem alpskem 
svetu in sili številne kmete 
k opuščanju dejavnosti, zaš-
čita pašne živine pred volko-
vi z ograjami in psi pa bi po-
kvarila izvorno alpsko po-
krajino. Poslance je opozo-
ril tudi na psihološki učinek 
napada volkov na živali, saj 
ob grozljivih prizorih in hu-
dih mukah, v kakršnih umi-
rajo živali, marsikateri rejec 
obupa in opusti rejo. »Prebi-
valcem podeželja so kratene 
osnovne človekove pravice - 
pravice do enakosti, varnos-
ti, kulturnega in socialnega 
napredka, ... kmetovanja,« 

je dejal Bergant in poudaril: 
»Imamo le dve poti: ali oh-
ranimo žive kmetije in po-
deželje ali pa ga prepustimo 
zaraščanju. Prosim, ne do-
volite romantičnim nevlad-
nikom in sodiščem, da od-
ločajo o tem,« je sklenil Ber-
gant in pozval evropski par-
lament k sprejetju ukrepov 
za podporo stabilnemu tra-
dicionalnemu kmetovanju, 
zlasti na območjih s težkimi 
pogoji za kmetovanje. 

Evropski poslanci so bili 
na skupni seji odborov do-
kaj enotni o tem, da je popu-
lacijo volkov treba uravnati 
tudi z odstrelom, sicer nor-
malno sobivanje z njimi ni 
mogoče. Poslanec Franc Bo-
govič se je ob tem vprašal, ali 
je normalno, da otroci iz vrt-
ca na Blokah hodijo na spre-
hod skupaj z lovci. 

Peticija v evropskem parlamentu
Hribovski kmet Stane Bergant iz Kokre je v evropskem parlamentu predstavil peticijo za zmanjšanje 
števila zveri in divjadi.

Kmet Stane Bergant iz 
Kokre / Foto: Gorazd Kavčič

Suzana P. Kovačič

Tržič – Občinski prostorski 
načrt (OPN) Občine Tržič je 
od leta 2016, ko je bil sprejet, 
že doživel nekaj sprememb 
in dopolnitev, zadnjo (tre-
tjo) na novembrski seji ob-
činskega sveta. Zadnje spre-
membe omogočajo razširi-
tev Zdravstvenega doma Tr-
žič s prizidkom, umestitev 
protipoplavne struge, kole-
sarske steze in pešpoti med 
Križami, mimo Sebenj, Ži-
ganje vasi do Zadrage, za 
11 tisoč kvadratnih metrov 

razširitve industrijske cone 
na Loki, umestitev parki-
rišča pod Kofcami med Ma-
tizovcem in Zajmenom. Kot 
je povedal župan Borut Sa-
jovic, so ugodili še približ-
no 28 pobudam iz zasebne-
ga sektorja in štirim iz jav-
nega, kar je približno polo-
vica vloženih pobud. Pobud, 
ki so bile zavrnjene že leta 
2016 ob sprejetju OPN, ker 
bi šlo za neupravičene pose-
ge v prostor in ne bi dobili 
soglasja državnih organov, v 
tem ponovljenem postopku 
niti niso obravnavali.

Dopolnitve k občinskemu 
prostorskemu načrtu
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Vaše naloge:
·  pomoč pri prevzemu in odpošiljanju blaga,  

urejanju skladišča.

Nudimo:
· delo za 60 ur na mesec,
· urnik: običajno ob ponedeljkih in torkih. 

Pišite nam ali pokličite na: tomsic@hennlich.si, 
041 608 979 (g. Matej Tomšič).  

HENNLICH d.o.o., Ul. Mirka Vadnova 13, 4000 Kranj

www.hennlich.si

Zaposlimo pomočnika 
v skladišču

 Delo v KRANJU  
dobi UPOKOJENEC (m/ž)

Danica Zavrl Žlebir

Kranj – Ob Dnevih boja pro-
ti nasilju nad ženskami, ki so 
potekali od 25. novembra do 
10. decembra, so tudi na Go-
renjskem pripravili več ak-
tivnosti. Center za socialno 
delo Gorenjska in Društvo 
za pomoč ženskam in otro-
kom žrtvam nasilja Varna 
hiša Gorenjske sta pripravila 
regijski posvet na temo Du-
ševno zdravje in nasilje v dru-
žini. Društvo Varna hiša Go-
renjske je za dijake nižjega 
poklicnega izobraževanja na 
Biotehniškem centru v Nak-
lem izvedlo dve preventivni 
delavnici na temo prepozna-
vanja nasilja, pri čemer so po-
udarek namenili predvsem 
nevarnosti medvrstniškega 
in spletnega nasilja.  

V petek, 6. decembra, pa 
je društvo organiziralo po-
hod na Šmarjetno goro pod 
geslom Hodimo proti nasi-
lju v družbi. »S pohodom, s 
športno dejavnostjo in z dru-
ženjem opozarjamo na nasi-
lje v družbi, ki mu odločno 
nasprotujemo. Skupaj lahko 
družbo spremenimo na bo-
lje,« poudarja Vilma Regovc, 
vodja v programih društva. 
Pohodu se je pridružil tudi 
Ivo Čarman, udeleženec 

dvojih olimpijskih iger in no-
silec olimpijske plamenice 
na zimskih olimpijskih igrah 
v Sarajevu leta 1984, danes 
pa dobrotnik in tudi amba-
sador tega pohoda. Sodelo-
vala je tudi skupina osnovno-
šolcev iz vseslovenskega pro-
jekta Bodi dober, bodi kul. 
Med udeleženci je bila tudi 
poslanka državnega zbora 
Mateja Udovč, sicer planin-
ska vodnica.

Društvo za pomoč 
ženskam in otrokom 

žrtvam nasilja Varna hiša 
Gorenjske je v teh dneh iz-
dalo tudi novo zloženko, 
na kateri so na enem mes-
tu predstavljeni vsi trije 
programi društva: Varna 
hiša Gorenjske, Materin-
ski dom Gorenjske in CIS 
– Center za informiranje 
in svetovanje za žrtve na-
silja na Gorenjskem. Var-
na hiša Gorenjske, v kate-
ro se lahko zatečejo ženske 
in otroci, ki v svoji družini 
doživljajo nasilje, je svoja 

vrata odprla leta 2003, da-
nes deluje v dveh stano-
vanjskih enotah. Doslej je 
sprejela 929 uporabnikov, 
od tega 464 žensk in 465 ot-
rok. Samo v letu 2019, do 
30. novembra, je bilo v pro-
gram varne hiše vključenih 
64 oseb, od tega 30 žensk in 
34 otrok. Programe financi-
rajo ministrstva za delo, 18 
gorenjskih občin in Funda-
cije invalidskih in humani-
tarnih organizacij Sloveni-
je, veseli so tudi donacij.

Tudi s pohodom proti nasilju
Ob Dnevih boja proti nasilju nad ženskami so bile v Kranju izvedene preventivne delavnice, okrogla 
miza in pohod na Šmarjetno goro.

S pohodom proti nasilju, med pohodniki na Šmarjetni gori tudi športnik Ivo Čarman
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Ana Šubic

Železniki – Občina Železni-
ki je v začetku septembra na 
ministrstvo za delo, druži-
no in socialne zadeve vložila 
pobudo za spremembo po-
godbe o koncesiji za načrto-
vani dom starejših, s čimer 
bi spremenili njegovo loka-
cijo. Ministrstvo je koncesi-
jo zanj v okviru grozda pe-
tih manjših domov lani po-
delilo družbi Orpea, a v Že-
leznikih predvideni lokaciji 
Na Kresu, ki jo je zagotovi-
la občina, bližnji stanovalci 
niso naklonjeni, nakar se je 
poleti pokazala možnost za 
drugo lokacijo v neposredni 
bližini. Na drugi strani vo-
dotoka Dašnica so namreč 
lastniki pripravljeni prodati 
še enkrat večje zemljišče po-
vršine 4300 kvadratnih me-
trov, a je ministrstvo konec 
novembra pobudo zavrnilo. 

Lokacije doma ni mogoče 
spreminjati, ker je lokacija 
s parcelnimi številkami del 
ponudbe za Dom Železni-
ki, s katero je Orpea uspe-
la na razpisu, so pojasnili 

na ministrstvu. »Koncesio-
narju Orpea je stavbno pra-
vico za gradnjo na konkret-
ni lokaciji podelila Občina, 
Orpea pa se je na podlagi po-
deljene stavbne pravice pri-
javila na javni razpis. Ume-
ščanje v prostor sodi v iz-
ključno pristojnost lokal-
nih skupnosti, zato morajo 
občine glede umeščanja to-
vrstnih objektov sprejemati 

ustrezne odločitve, ki omo-
gočajo realizacijo projek-
tov,« so razložili. Na mini-
strstvu tako menijo, da kljub 
nasprotovanju civilne ini-
ciative in izdaji sklepa so-
dišča o zaznambi postop-
ka za določitev pripadajoče-
ga zemljišča (stanovalci Na 
Kresu so namreč vložili zah-
tevo za več funkcionalne-
ga zemljišča okrog stolpnic) 

ne obstajajo objektivni raz-
logi za spremembo lokacije 
doma. Za objektivne razloge 
štejejo tiste razloge, na katere 
koncesionar ne more vpliva-
ti (npr. v postopku pridobiva-
nja gradbenega dovoljenja) 
in zato ne more izpolniti od-
ložnega pogoja, določenega 
v odločbi o podelitvi koncesi-
je (zgraditi objekt) ter izvaja-
ti terminski plan za začetek 

opravljanje koncesijske de-
javnosti, ki ga je predložil v 
ponudbi na javnem razpisu. 
Dodali so tudi, da Občina Že-
lezniki nima položaja stran-
ke v koncesijski pogodbi, ka-
tere določila se lahko spremi-
njajo le na pobudo obeh pod-
pisnikov, na ministrstvu pa 
takšne pobude s strani kon-
cesionarja niso prejeli.

»Odločitev ministrstva nas 
je presenetila. Upali smo, da 
bomo dom lahko gradili na 
sosednjem bolj primernem 
zemljišču, ki ga je lastnik se-
daj pripravljen prodati,« pra-
vi župan Anton Luznar in do-
daja, da jih je presenetil tudi 
očitek, da pobude niso prejeli 
s strani koncesionarja. Konec 
avgusta so namreč na sestan-
ku na ministrstvu, kamor jih 
je spremljal tudi predstavnik 
koncesionarja, dobili navodi-
lo, naj občina odda še pisme-
no vlogo za spremembo lo-
kacije doma. »Verjetno bo 
koncesionar sedaj nadalje-
val s pripravo dokumentaci-
je in vlogo za pridobitev grad-
benega dovoljenja,« je dodal 
Luznar.

Zavrnili drugo lokacijo doma starejših
Ministrstvo je zavrnilo pobudo Občine Železniki za spremembo lokacije načrtovanega doma starejših.

Kljub nestrinjanju bližnjih krajanov s predvideno lokacijo doma starejših Na Kresu po 
mnenju ministrstva ni objektivnih razlogov za njeno spremembo. / Foto: Tina Dokl (arhiv GG)  

Medvode – Združenje splo-
šnih knjižnic, Skupnost občin 
Slovenije in Ministrstvo za 
kulturo so minuli torek v Kul-
turnem domu v Medvodah 
tretjič podelili nazive branju 
prijazna občina. Med preje-
mniki letos ni bilo nobene 
gorenjske občine. Dogodek 
je gostila Občina Medvode, 
ki je naziv prejela že lani. 
Zbrane so nagovorili župan 
Medvod Nejc Smole, dr. 
Vladimir Prebilič, podpred-
sednik Skupnosti občin Slo-
venije in župan Občine Ko-
čevje ter mag. Tatjana Likar, 
svetovalka za knjižničarstvo 
na Ministrstvu za kulturo. O 
branju kot vrednoti so se po-
govarjali novinarka Ksenija 
Horvat, pisatelj in prevajalec 
Boštjan Gorenc - Pižama in 
dr. Vladimir Prebilič.

V Medvodah zbrane 
branju prijazne občine

Kamnik – Medobčinski mu-
zej Kamnik vabi na predsta-
vitev publikacije Odsevi kam-
niških tisočletij – Kamniško 
območje od fosilnih najdb 
do 1918, ki bo v sredo, 11. 
decembra, ob 18. uri na gra-
du Zaprice v Kamniku. Knji-
go bodo predstavili dr. Jure 
Žalohar, Janja Železnikar in 
Zora Torkar.

Predstavitev Odsevov 
kamniških tisočletij

Bled – Naravovarstveni nadzorniki Triglavskega narodnega 
parka (TNP) so prvič v zgodovini parka tudi na območju TNP 
potrdili prisotnost volkov, in sicer volčjega tropa sedmih ozi-
roma osmih volkov na območju Pokljuke, so sporočili iz jav-
nega zavoda TNP. »V zadnjih tednih je bil volk opažen tudi 
na drugih območjih parka, in sicer na Mežakli ter v dolinah 
Radovne in Krme,« so še pojasnili in dodali, da se volk človeka 
boji in se mu izogiba, vendar obiskovalce parka kljub temu 
pozivajo k obzirnosti pri obisku narave in hoji po označenih 
poteh, lastnike psov pa k dosledni uporabi povodcev. Kot so 
še pojasnili, je javni zavod TNP sodeloval pri sistematičnem 
spremljanju volkov v Sloveniji v okviru projekta LIFE WolfAlps, 
ki je bil zaključen maja 2018, a je Evropska komisija odobri-
la nadaljevanje projekta za obdobje petih let za izboljšanje 
sobivanja z volkovi na območju Alp. »Osrednji cilj projekta 
je zmanjšanje napadov volka na domače živali, zato bodo 
vzpostavljeni enotni intervencijski ukrepi na gorskih pašni-
kih, omogočen bo razvoj in spodbujanje ekoturizma, kar bo 
lahko vplivalo na pozitiven odnos do prisotnosti volka v regiji, 
pripravljena bo tudi enotna strategija za upravljanje z vrsto.«

Volčji trop opazili tudi v TNP
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Igor Kavčič

Ljubljana – Seveda se nam v 
mislih hitro naslika prispo-
doba o jabolku in drevesu, 
ki ob ogledovanju slikarske 
razstave v galerijskih pro-
storih Lovske zveze Slove-
nije vsekakor potrjuje svojo 
pregovornost. Oba razstav-
ljavca, tako Igorja kot Aleša, 
v širšem okolju prepoznav-
na ljubiteljska slikarja, po-
leg najbližjega sorodstva po-
vezuje tudi članstvo v Lovski 
družini Jošt, in čeprav ju loči 
poklic – oče je po stroki gra-
fični oblikovalec, sin pa di-
plomirani inženir gozdar-
stva – sta oba tudi zapriseže-
na ljubitelja narave. Še po-
sebno tiste, ki jo predstavlja 
osrednja motivika njunih li-
kovnih del, s katerimi se sre-
čamo na tokratni razstavi.

Kot bi sredi gozda, v niz-
kem grmičevju, na goz-
dni jasi, strmem travnatem 
obronku ali pa na ozki stezi v 
osrčju gorskega sveta od bli-
zu opazovali jelene in srne, 

medvede in lisice, sovo na le-
senem štoru, ptice v dreve-
snih krošnjah, gamse in orle 
s kuliso skal v ozadju, mogo-
če samo volčje sledi na blat-
nem kolovozu. Ne fotografi-
je, ampak natančno izrisa-
ne realistične podobe živali 
nam zlezejo pod kožo. Igor 
se predstavlja z 28 deli v teh-
nikah akvarela in akrila, Aleš 
pa je obesil deset akvarelov.

»Aleš je že v otroških letih 
kazal nadarjenost za slikar-
stvo, podobno kot sem jo jaz 
podedoval po svojem očetu. 
Prav tako je bil ljubiteljski sli-
kar in me je že kot otroka dal v 
uk k slikarju Milanu Batisti,« 
pripoveduje Igor, Aleš pa do-
daja: »Oče je risal lovske mo-
tive, jaz sem sedel na drugi 
strani mize in se trudil nari-
sati enako kot on. Potem me 
je popravljal, mi svetoval in 
počasi sem bil vse boljši. Po-
membno pri tem je bilo, da 
sem ogromno risal, saj me je 
to zelo veselilo. Eno leto sem 
hodil tudi na tečaj k slikar-
ju Zmagu Puharju, kjer sem 

pridobil še nekaj dodatnega 
likovnega znanja.«

Slikanje najboljši konjiček

Igor se je pred dvema me-
secema upokojil, svoj po-
klicni vek pa je kot grafični 
oblikovalec preživel v Iskri, 
kasneje Iskraemecu. Ob 
službi se je vseskozi ukvar-
jal z ilustracijami, že več kot 
trideset let sodeluje z revijo 
Lovec, kakih šest let pa tudi 
s sorodno avstrijsko revijo 
Anblick. Ilustriral je več kot 
25 knjig in učbenikov z nara-
vovarstveno in lovsko tema-
tiko. V šali doda, da ima zdaj 
še več časa za slikanje – za 
razliko od sina, ki je na začet-
ku svoje poklicne poti. Aleš 
pripravlja magisterij in je za-
poslen na Zavodu za gozdo-
ve, kjer je vključen v evrop-
ski projekt Life Lynx, projekt 
ponovnega doseljevanja risa 
v Slovenijo in na Hrvaško. 
»Srečo imam, da sem vsaj 
pol delovnega časa na tere-
nu in imam veliko kontakta, 

srečanj z gozdnimi žival-
mi,« pove Aleš in ob tem – 
oba z očetom seveda slika-
ta s pomočjo fotografij – po-
udarja, kako pomembno je 
pri delu imeti v mislih žival, 
ki si jo pred tem videl v nje-
nem naravnem okolju. 

Igor je doslej naslikal več 
kot 2500 slik, za tokratno 
razstavo pa je izbral pred-
vsem ilustracije iz revij ali 
knjig, Aleš pa se predstavlja 
z deli iz zadnjega obdobja. 
Sicer oba slikata tudi por-
trete in druge motive, na pa-
pir, platno, les, steno, tudi 
na instrumente, kot sta har-
monika ali kitara. Aleš se v 

zadnjem času nekoliko bolj 
ukvarja z risanjem karika-
tur. Slikata tudi po naročilu, 
oba imata svoj krog naročni-
kov, včasih pa tudi eden dru-
gemu priskočita na pomoč, 
če sta v stiski s časom. »Na 
stotine portretov in tudi hiš, 
kozolcev, pokrajin sem nas-
likal,« pove Igor. Na vpraša-
nje, ali sta tekmovala, kdo 
bo tokrat razstavil boljše, pa 
skupaj z Alešem v en glas 
odgovorita, da si niti naj-
manj nista konkurenca. Da 
sicer rada komentirata sli-
ke eden drugemu in hkrati 
predlagata, kako bi pa sama 
naslikala. Nasvete vedno 

upoštevata, tudi oče, čeprav 
je seveda bolj izkušen kot 
sin. »Včasih je po dveh, treh 
urah dela orodje bolje odlo-
žiti, se malo osvežiti in po-
tem spet poprijeti za čopič,« 
pove Aleš.

V Kranju svojih del še nis-
ta predstavila v večjem ob-
segu, razen na skupinskih 
razstavah v domačem Stra-
žišču. Seveda pa bosta z ve-
seljem sprejela povabilo in 
pokazala svoj ustvarjalni li-
kovni svet, kot tokrat na se-
dežu Lovske zveze Sloveni-
je v Ljubljani, kjer bo razsta-
va na ogled vse do februarja 
prihodnje leto.

Od sove do risa 
V Zlatorogovi galeriji na sedežu Lovske zveze Slovenije v Ljubljani se s 
slikami z lovskimi motivi in motivi iz narave predstavljata oče in sin Igor in 
Aleš Pičulin iz Stražišča.

Ljubiteljska slikarja Aleš in Igor Pičulin sta na ogled postavila lovske motive. /Foto: Primož Pičulin

Samo Lesjak

Škofja Loka – V Puštalu si že 
vrsto let podajata roko dve 
veji umetnosti, glasbena in 
likovna. Prva razstava Pu-
štalskih likovnih ustvarjal-
cev v puštalski graščini, kjer 
domuje loška glasbena šola, 
je bila na ogled že pred ena-
indvajsetimi leti, novembra 
2010 pa so se prvič predsta-
vili v Sokolskem domu, že 
tedaj v družbi puštalskih 
glasbenih kolegov. Koncert 
učiteljev Glasbene šole, aka-
demsko izobraženih glasbe-
nikov, je po besedah ravnate-
lja šole Klemena Karlina po-
klon tej trdoživi ustvarjalni 
pobudi in hkrati darilo mes-
tu, ki živi in diha z Glasbeno 
šolo že sedemdeset let.

Vsem ustvarjalcem ter ce-
njenim gostom, tudi župa-
nu Tinetu Radinji, se je v 
uvodu zahvalila Agata Pav-
lovec, ob tej priložnosti pa 
je JSKD Škofja Loka pode-
lila priznanja. Posebni pri-
znanji sta prejela Valen-
tin Bogataj ter Avgust Bab-
nik, v mnogočem najbolj za-
služna za tradicijo razstav. 
Na letošnji, ki bo na ogled 
do 8. januarja, se predsta-
vlja sedemnajst puštalskih 

ustvarjalcev. Nadvse obse-
žen in vsebinsko bogat zbor-
nik ob 70-letnici glasbene 
šole z naslovom Na krilih 
glasbe je predstavila glavna 
urednica Marjetka Kocjan-
čič, nato pa so oder zasedli 
učitelji glasbene šole, ki so 
postregli z izvrstnim kon-
certom.

V zbornik ob jubileju 
je odlični poznavalec Pu-
štalskih likovnih ustvarjal-
cev umetnostni zgodovi-
nar Boštjan Soklič v svojem 

pregledu s pomenljivim 
naslovom Puštalski ume-
tniški Babilon zapisal: Že-
lja po razpoloženjskem po-
dajanju narave in krajine 
je temeljna značilnost pu-
štalskih tvorcev, upodablja-
jo pa tudi vedute, tihožitja 
in žanrske prizore. Ker so 
doživetja puštalskih ume-
tnikov različna, je pestra in 
raznolika tudi njihova umet-
nost. Med njimi so slikarke 
in slikarji, fotografi, kipar-
ji in rezbarji ... Zavedanje 

obstoja neraziskanih mož-
nosti v omejenih, umetno-
sti ne preveč naklonjenih 
razmerah, izpričuje močno 
umetniško hotenje, kar je v 
okviru dejavnosti sorodnih 
slovenskih združenj redko. 
... Razstave Puštalcev, vedno 
pospremljene s kulturnim 
programom, kjer domači 
glasbeni, gledališki in dru-
gi izvajalci požlahtnijo do-
godek, so že davno postale 
nepogrešljiv del loškega kul-
turnega dogajanja.

Puštalski umetniški Babilon
Tradicionalna prireditev Puštuci u Lok je tokrat potekala v znamenju razstave Puštalskih likovnih 
ustvarjalcev, koncerta učiteljev ter predstavitve zbornika ob 70-letnici Glasbene šole Škofja Loka.

Na koncertu v Kristalni dvorani so nastopile tudi pianistka Katarina Tominec ter 
violončelistki Barbara Jager in Nika Selak. / Foto: Tone Štamcar

Igor Kavčič

Kranj – Na Gimnaziji Kranj 
se bodo tudi letos od izteka-
jočega se leta poslovili z glas-
bo, a nekoliko drugače kot v 
preteklih letih. Božični kon-
cert z naslovom Žarek svet-
lobe bodo tokrat pripravili v 
ponedeljek, 23. decembra, ob 
19.30 v župni cerkvi sv. Kan-
cijana in tovarišev. Nastopi-
la bosta oba pevska zbora Gi-
mnazije Kranj, tako dekliški 
kot mešani mladinski, zape-
li bodo pevci moškega zbo-
ra Cantores Carnioli, instru-
mentalni del bo dodal Orke-
ster Gimnazije Kranj, v gos-
te pa so povabili odlično so-
pranistko Lizo Šparovec in 
prenovljeno zasedbo APZ 
France Prešeren. Več kot sto 
nastopajočih je v program 
koncerta zapisalo prelepo 
praznično obarvano glasbo 

različnih slogovnih obdobij 
– od renesanse, romantike 
do sodobnosti, od Gallusa in 
ljudskih božičnih napevov do 
Berlinove White Christmas, 
ki jo bodo izvedli vsi nastopa-
joči skupaj. Cerkev bo s svo-
jim ambientom in akustiko 
dodala še dodatno božično 
vzdušje. Brezplačne vstopni-
ce za koncert je zaradi ome-
jenosti s prostorom mogoče 
prevzeti v četrtek, 12. decem-
bra, med 13. in 16. uro v taj-
ništvu šole. Organizatorji pri 
tem prosijo za razumevanje, 
saj v želji, da bi vsem obisko-
valcem zagotovili enake po-
goje, ne sprejemajo telefon-
skih rezervacij, vsak pa lahko 
prevzame največ štiri vsto-
pnice. Za zamudnike bodo 
koncert ob isti uri prav tako 
v kranjski župni cerkvi po-
novili še 6. januarja prihod-
nje leto.

Koncert Gimnazije Kranj

Predstavil se bo tudi moški zbor Cantores Carnioli. 
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Vilma Stanovnik

Kranj – Neverjetna zmaga v 
Mariboru in nato še bolj ne-
verjetno visok poraz v Kidri-
čevem so za ekipo kranjskih 
nogometnih prvoligašev po-
menili realnost letošnje to-
plo-hlade sezone. Potem ko 
so tudi sezono začeli z zma-
go v Mariboru in jo kasneje 
nadaljevali s serijo porazov, 
kar je botrovalo tudi odho-
du trenerja Dejana Dončića, 
je vajeti moštva pogumno 
prevzel pred dvema sezona-
ma še igralec, nato pa Don-
čićev pomočnik Vlado Šmit. 
Večino svoje igralske kariere 
ste preživeli v Italiji, zaklju-
čili ste jo v Kranju. Je bilo to 
naključje?

Res sem kar enajst let no-
gomet igral v Italiji, sicer 
pa sem doma v Futogu bli-
zu Novega Sada v Vojvodi-
ni. Tam sem tudi naredil 
svoje prve nogometne ko-
rake, se nato preselil v Be-
ograd in kmalu nato v Bo-
logno. V Italiji sem nato za-
menjal več klubov, leta 2012 
pa sem prestopil v Caglia-
ri. Ker sem kot tujec moral 
izprazniti mesto, sem se od-
ločil za Slovenijo, v Kranj, k 
Triglavu, pa sem res prišel 
po naključju. Dobil sem pri-
ložnost, ki sem jo želel izko-
ristiti, in vsaj kakšno leto še 
ostati na igrišču kot igralec. 
Pogodbo sem vsako leto po-
daljševal in kariero zaključil 
lani junija, pri 38 letih. V klu-
bu so me sicer spodbujali, da 
bi igral vsaj še kakšno leto, 

nato pa so mi ponudili mes-
to pomočnika trenerja.
Ste si želeli ostati v nogometu?

Seveda, nogomet je edina 
stvar, na katero se res spoz-
nam. Tako sem že lani postal 
pomočnik glavnega trener-
ja Dejana Dončića, saj sem 
trenersko licenco UEFA B že 
leta 2012 naredil v Italiji. Le-
tos poleti sem v Italiji nare-
dil licenco A, sedaj pa sem se 
odločil, da naredim še licen-
co UEFA PRO, ki je potreb-
na za trenerja v prvi ligi.
Ekipo Triglava ste nato prev-
zeli že konec septembra. Je 
bila odločitev velik izziv?

Če bi moral kot trener na-
enkrat prevzeti moštvo v prvi 
ligi v kakšnem drugem klu-
bu, bi bilo gotovo veliko tež-
je. Tako pa sem ekipo dobro 

poznal, z nekaterimi fanti 
smo bili dlje časa celo soigral-
ci in gotovo je bilo nekaj laž-
je. Ker je Dončić odšel po sed-
mih porazih, je bil zame naj-
večji izziv, kako v moštvo vrni-
ti pravo vzdušje, samozaupa-
nje in željo po zmagah. Že 
na prvi tekmi, ki sem jo vo-
dil, smo doma premagali eki-
po Aluminija in potem je bilo 
veliko lažje. Točke smo osva-
jali tudi v gosteh in v ekipo 
se je vrnilo zaupanje, vzduš-
je je spet postalo pravo in fan-
tje so kljub nesrečnemu po-
razu proti Olimpiji, slabi tek-
mi v Domžalah in katastrofi v 
Kidričevem vendarle na kon-
cu uresničili želje in načrte 
kluba. Trenutno imamo dvaj-
set točk in smo na lestvici na 
sedmem mestu.

Ste si že vzeli odmor?
Ne, ta teden bomo še treni-

rali, nato smo prosti do 9. ja-
nuarja, ko začnem priprave 
na spomladanski del sezone.
Boste ostali trener prve ekipe 
tudi v nadaljevanju sezone?

Mislim, da bom, čeprav 
seveda ni še nič zagotovlje-
no, saj imam za zdaj zgolj li-
cenco A. Zagotovo pa bom 
ostal v trenerski ekipi.
Kakšne cilje ste si zadali v 
klubu do konca sezone?

Prvi cilj je zagotovo čim 
mirnejši obstanek v ligi. To 
pomeni, da bi zadržali vsaj 
sedanjo pozicijo na lestvici. 
Želel bi si seveda kakšno ok-
repitev, ki bi pomenila še do-
dano vrednost moštva in am-
bicije za korak naprej. Za zdaj 
pa o okrepitvah še ne morem 
povedati česa konkretnega.
Živite v Kranju?

Seveda, saj sem tudi zato, 
ker sem tukaj dobil dekle, os-
tal v Kranju. Priložnost so mi 
dali tudi v klubu, v Kranju se 
dobro počutim, z veseljem de-
lam z ekipo in za zdaj ne raz-
mišljam, da bi šel drugam. 

Želijo miren obstanek v ligi
Kljub visokemu porazu v zadnjem krogu so si nogometaši kranjskega Triglava v jesenskem delu 
prvenstva priborili sedmo mesto na lestvici. Varovanci trenerja Vlada Šmita si spomladi želijo položaj 
vsaj zadržati, z okrepitvami pa nameravajo narediti še korak naprej.

Nekdanji nogometaš Vlado Šmit se dobro počuti tudi kot trener Triglava. / Foto: Gorazd Kavčič

V NK Triglav Kranj so prejšnji teden že četrto leto 
zapored pripravili dobrodelno prireditev z naslovom 
Triglav za dober namen. Ob druženju so zbirali tudi 
hrano z daljšim rokom uporabe. Nabrali so je res 
veliko, konec tega tedna pa so z njo že razveselili 
brezdomce.

Pomladni del sezone 
se bo za prvoligaše 
predvidoma začel 22. 
februarja, ko bo ekipa 
Triglava gostila Rudar 
Velenje.

Kranj – Minuli konec tedna so najboljše alpske smučarke in 
smučarji tekmovali čez lužo, najboljši rezultat med našimi 
pa si je z dvema odličnima nastopoma na drugem letošnjem 
veleslalomu za svetovni pokal v ameriškem Beaver Creeku 
privozil Žan Kranjec. Osvojil je četrto mesto in tako znova 
potrdil, da spada med najožjo veleslalomsko elito. »Glede 
na to, da v Združenih državah Amerike nikoli nisem pretirano 
dobro tekmoval, je četrto mesto res vrhunski rezultat. Ko sem 
v cilju prevzel vodstvo, sem pomislil tudi na stopničke, a sem 
zadovoljen. Dobro se počutim in sem pred naslednjimi pre-
izkušnjami optimističen,« je po novem vrhunskem dosežku 
povedal 27-letni smučar iz Bukovice pri Vodicah, ki je na uvo-
dni tekmi svetovnega pokala na söldenski strmini osvojil tretje 
mesto. Tokrat so stopničke zasedli Norvežana Leif Kristian 
Nestvold-Haugen, ki je bil tretji, Henrik Kristoffersen, ki je 
osvojil drugo mesto, ter domačin Tommy Ford, ki je zmagal 
in prevzel tudi vodstvo v veleslalomskem seštevku svetovnega 
pokala. Kranjec je četrti.

Nova odlična predstava Žana Kranjca

Vilma Stanovnik

Kranj – V nedeljo se je kon-
čalo letošnje evropsko pr-
venstvo v 25-metrskih baze-
nih v Glasgowu. Naši so se 
odrezali zelo solidno, da je 
Slovenija spet v evropskem 
vrhu pa je s finalom in sed-
mim mestom najbolj potrdi-
la ženska štafeta 4 x 50 me-
trov prosto z Nežo Klančar, 
Janjo Šegel, Tjašo Pintar in 
Katjo Fain. 

Sicer pa je najbolje od na-
ših plavala Tjaša Oder, ki je v 
disciplini 800 metrov pros-
to osvojila peto mesto, Katja 
Fain je bila sedma na 200 
metrov prosto, Triglava Pe-
ter John Stevens je bil osmi 
na 50 metrov prsno, osma pa 
je bila v finalu 200 metrov 
prsno tudi Tjaša Vozel. 

Plavalka kranjske Zvez-
de Tjaša Vozel je navdušila 
zlasti s slovenskim rekordom 
2:20,99 in drugim izidom 

kvalifikacij na 200 metrov 
prsno. Lasten rekord je izbolj-
šala za skoraj sekundo in pol. 
»Finale na 200 metrov prsno 
je vedno poln presenečenj. 
Nekatere tekmovalke začne-
jo hitro, druge počasi. Sama 
sem se spustila v boj, a zače-
la drobiti vodo in v veliki želji 
izgubljala energijo,« je po fi-
nalu povedala Vozlova, ki nad 
dosežki vseeno ni bila razo-
čarana. »Glede na celo sezo-
no, dva državna rekorda v 

oktobru, zmago v svetovnem 
pokalu in temi izidi tukaj, 
sem s celim zimskim delom 
doslej zadovoljna. Finale, pol-
finale in državna rekorda na 
100 in 200 metrov prsno so 
potrdili, da sem trenirala dob-
ro,« je tudi povedala Vozlova.

Olimpijske norme A z iz-
jemo Tjaše Oder nima še 
nihče, konec tedna pa je v 
Mariboru plavalni miting, 
na katerem bo nova prilož-
nost za lovljenje norm.

Naši plavalci šestkrat v finalu
Na evropskem prvenstvu v Glasgowu so šestkrat nastopili v finalu in dosegli enajst državnih rekordov. 

Vilma Stanovnik

Kranj – Skakalka SSK Žiri 
Ema Klinec iz Poljan se je po 
poškodbi vrnila med najbolj-
še. Na prvi tekmi devete se-
zone svetovnega pokala za 
smučarske skakalke je v Lil-
lehammerju v soboto osvoji-
la četrto mesto, prav tako četr-
ta pa je bila v nedeljo. »Skoki 
so še različni, stvari pa se ses-
tavljajo. Četrto mesto je čisto 
realno, to je vrhunski rezultat. 
Za stopničke bo treba še tre-
nirati,« je po uvodnih tekmah 
povedala Ema Klinec. Njena 
klubska prijateljica Nika Križ-
nar iz Delnic je bila v soboto 
enajsta, v nedeljo pa sedma. 

V nedeljo se je z osmim mes-
tom izkazala tudi Urša Boga-
taj. Oba dneva je zmagala do-
mačinka Maren Lundby. 

Najboljši smučarski ska-
kalci so konec tedna nasto-
pali v Nižnem Tagilu, kjer je 
tako na sobotni kot nedeljski 
tekmi svetovnega pokala naj-
bolje od naših skakal Peter 
Prevec. Oba dneva je osvojil 
osmo mesto. Na sobotni tek-
mi je po prvi seriji celo vo-
dil, v vetrovni loteriji pa je z 
manjšo napako nato zdrsel 
po lestvici.

Svetovni pokal se bo konec 
tedna nadaljeval v nemškem 
Klingenthalu, kjer bodo na-
stopili tako dekleta kot fantje.

Ema Klinec dvakrat četrta
Na uvodnem prizorišču svetovnega pokala za 
smučarske skakalke v Lillehammerju se je Ema 
Klinec tako na sobotni kot nedeljski tekmi uvrstila 
tik pod zmagovalni oder.

Ema Klinec je že na začetku sezone pokazala vrhunske 
skoke. / Foto: Gorazd Kavčič

Škofja Loka – Ekipa Urbanscape Loka je minulo soboto v do-
mači dvorani na Podnu gostila moštvo Kopra. Prvi polčas je 
minil v izenačeni igri, v kateri si ne ena ne druga ekipa nista 
priigrali večje prednosti. Sredi drugega polčasa so Koprčani 
ušli na 25 : 21 in takšno prednost obdržali tudi v nadaljevanju 
ter na koncu tudi slavili 26 : 30 (16 : 15). Pri domačih je bil s 
šestimi goli najboljši Grega Jamnik. Škofjeločani bodo v 14. 
krogu v soboto gostovali pri Celju Pivovarni Laško, v domači 
dvorani pa se bodo znova predstavili v soboto, 21. decembra, 
ko bodo gostili Jeruzalem Ormož.

Poraz loških rokometašev

Kranj – Vaterpolisti v članski konkurenci so novo tekmovalno 
sezono začeli s pokalnimi nastopi. Na bazenu Kodeljevo so 
vaterpolisti Kamnika brez večjih težav premagali Ljubljano 
Slovan, saj so slavili kar s 7 : 19. Še višjo zmago so zabeležili 
vaterpolisti AVK Triglav, ki so Koper Primorsko premagali kar 
s 24 : 10. Povratni tekmi bosta v soboto.

Vaterpolisti Triglava in Kamnika slavili
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Grega Flajnik

Kolesarjenje ob Blatnem jezeru, 6. del

Predzadnji dan smo z eno 
skupino obiskali mesto Ta-
polca, ki je znano po tem, da 
je pod mestom nastala kra-
ška jama, po kateri se lah-
ko obiskovalci vozijo s ko-
vinskimi čolni. V jami sicer 
ni kapnikov, saj več metrov 
debela plast gline prepreču-
je pronicanje vode s površja. 
Iz jamske vlage se tvorijo le 
apnenčaste oblike (jamske 
korale in kristali aragonita). 
Sprehodili smo se do središ-
ča mesta, kjer je jezero ozi-
roma ribnik z imenom Ma-
lom-tó. Prespali smo v mla-
dinskem hotelu, kjer po-
gosto spijo mladi športniki, 
ki pridejo na enotedenske 
priprave. Hotel je namreč v 
bližini športne dvorane, ki 
se imenuje po Józsefu Cser-
máku, metalcu diska, ki je 
leta 1952 na olimpijskih 
igrah v Helsinkih osvojil zla-
to medaljo. 

Naslednje jutro smo kole-
sarili mimo griča Szigliget, 
na katerem so ostanki 730 let 
stare trdnjave. V vasi je imel 
svoj dvorec tudi grof Ester-
hazy, ki je bil doma mestu v 
Železno (Eisenstadt) in smo 
ga spoznali na našem potova-
nju ob Nežiderskem jezeru. 

Pot nas je peljala do kra-
ja Hévíz, ki je znan po naj-
večjem termalnem jezeru v 
Evropi, ki je veliko skoraj 4,5 
hektara. Jezero ima več vrel-
cev, ki so v podvodnih jamah 
na globini 38 metrov. Voda, 
ki kot vulkan bruha iz dveh 
izvirov, ima v povprečju 33 
stopinj Celzija. Zato je za ko-
panje primerna tudi takrat, 
ko je okolica jezera prekri-
ta s snegom, saj temperatu-
ra vode tudi v najhujši zimi 
ne pade pod 22 stopinj Celzi-
ja. Termalna izvira izbruha-
ta do osemdeset milijonov 
litrov vode na dan in voda v 

jezeru se obnovi vsaka dva 
dni. Blato na dnu jezera naj 
bi imelo terapevtske učinke 
in naj bi blagodejno vpliva-
lo na več bolezni, in sicer na 
revmatizem in mišično-ko-
stna obolenja, kožo (luskavi-
ca) in celo parodontozo. Za 
kopanje je urejeno plačljivo 

kopališče, a pod zapornica-
mi, kjer se voda izliva iz jeze-
ra, je možno tudi brezplač-
no zaplavati. Poiskali smo ta 
kraj in najbolj pogumni so 
celo zaplavali. 

V bližini kraja Hévíz smo 
kolesarjenje končali, se pre-
oblekli in naložili kolesa na 

prikolico ter se pripravili na 
pot domov. Madžarsko smo 
zapustili z lepimi občutki. 
Blatno jezero si bomo za-
pomnili kot turistično ure-
jen del Madžarske, kjer lah-
ko varno kolesarimo večino-
ma po kolesarsko urejenih 
poteh. Še se bomo vrnili.

V središču kraja Tapolca je lepo urejen park z jezerom in mlinom.

Jelena Justin

Dobršen del Kraškega 
roba smo že prehodili. Tok-
rat ga bomo ponovno obi-
skali in naredili krožno pot, 
saj se bomo iz Rižanske do-
line povzpeli na Kraški rob 
in zaokrožili skozi zanimive 
vasice, ki krasijo ta del Slo-
venije. 

Po primorski avtocesti se 
zapeljemo do izvoza Črni 
Kal, kjer sledimo oznakam 
za Buzet, a le do odcepa za 
vasico Hrastovlje. Zavije-
mo levo in se po ozki, lokal-
ni cesti zapeljemo v vas, kjer 
pod znamenito cerkvijo Sve-
te trojice parkiramo. Pod 
cerkvijo se po cesti začnemo 
spuščati proti dnu Rižanske 
doline. Pot nas vodi čez po-
tok, nato pa pridemo do že-
lezniškega podhoda. Gremo 
pod njim in na drugi strani 

zavijemo desno. Z leve stra-
ni bomo čez nekaj ur sesto-
pili. Zmeren vzpon nas vodi 
skozi gozd, odpre se nam 
pogled na steno Štrkljevice. 
Že spodaj smo lahko opa-
zili streho cerkvice sv. Šte-
fana, do katere se povzpne-
mo skozi ponekod zaraš-
čeno pot. Od cerkvice na-
daljujemo levo po maka-
damski cesti, ki nas pripe-
lje do zapuščene vasice Za-
nigrad, kjer gremo pod že-
lezniško progo. Vzpenjamo 
se po makadamskem kolo-
vozu naprej, po kraški doli-
ni. Ko kolovoz zavije ostro 
levo, mi nadaljujemo narav-
nost proti vasici Zazid. Opa-
zimo tudi rjavo tablico z na-
pisom. Zložna steza nas nad 
polji pripelje do vasi Zazid. 
V Zazidu nadaljujemo skozi 
vas, mimo spomenika NOB. 
Nad vasjo so na desni strani 

polja in sadovnjaki. Nadalju-
jemo po makadamski cesti, 
ki se vzpenja proti železni-
ški postaji. Ko pridemo do 
železniške proge, jo preči-
mo. Na desni strani zagle-
damo smerokaz; levo gre 
pot proti Jampršniku. Hodi-
mo vzporedno z železniško 
progo, celo malenkost izgu-
bimo višino. Pozorni bodi-
mo na markacije, saj nas na 
enem od dreves, po nekaj sto 
metrih, markacija usmeri v 
zelen gozdiček. V zmernem 
vzponu se začnemo vzpe-
njati proti skalni pregradi 
Kraškega robu. Tik pod ro-
bom se pot strmo povzpne. 
V tem delu je potrebna po-
zornost, kajti pot je zbit 
grušč, kjer nam lahko hit-
ro zdrsne. Ko premagamo 
strmi del, steza zavije levo. 
Pot je rahlo izpostavljena in 
nas med skalami in rujem 

popelje na greben Kraškega 
roba. Zavijemo levo in se v 
zmernem vzponu povzpne-
mo na najvišji vrh Kraškega 
roba, na Jampršnik. Z Jam-
pršnika se odpre lep razgled 
na Rižansko dolino, na via-
dukt Črni Kal, na pristani-
šči v Trstu in Kopru ter na 
greben Kraškega roba pro-
ti Hrvaški. Sledimo stezici v 
smeri Črnega Kala, po izra-
zito kraškem svetu, polnem 
zanimivih škrapelj in žlebi-
čev. Dosežemo cesto, ki ji 
sledimo desno. Nekaj časa 
hodimo po cesti, ko ponov-
no opazimo markacije, ki 
nas pripeljejo do železniške 
proge. Prečimo jo in nada-
ljujemo proti Podpeči. Ko-
lovoz zapustimo in se usme-
rimo desno na traso kraške-
ga vodovoda. Po robu sledi-
mo markacijam, do neizra-
zitega Vrha Stene oz. Zjata, 

kjer je čudovit razgled na Ri-
žansko dolino, Koprski za-
liv. Z vrha se vidi tudi beneški 
obrambni stolp, do katerega 
se začnemo spuščati. Sestop 
je strm, zato previdno. Pod 
stolpom nas čaka tudi veriž-
na ograja. Omenjeni stolp je 
skupaj z jamo Grad, ki je pod 
njim, predstavljal strateško 
pomembno postojanko že v 
času ogrskih vpadov (1411), 
turških vpadov (1470–1511) 
in avstrijsko-beneških vojn 
v začetku 16. stoletja. Trža-
čani so stolp želeli zavzeti 
že leta 1513, a je pod beneško 
oblastjo ostal vse do njenega 
propada leta 1797. Visok je 

približno 17 metrov in je bil 
prvotno krit s kamnitimi škr-
lami. Leta 1988 je bil stolp re-
konstruiran v prvotno obliko.

Ko dosežemo cesto, zavi-
jemo desno in gremo skozi 
vas Podpeč, na koncu katere 
nas smerokaz usmeri levo. 
Ta pot nas bo pripeljala na-
zaj v Rižansko dolino in v 
Hrastovlje. Ja, to je tista leva 
pot pri železniškem podho-
du, ki smo jo videli na začet-
ku poti. 

Nadmorska višina: 649 m
Višinska razlika: 600 m
Trajanje: 6 ur
Zahtevnost:   ★★★★★

Planinski izlet: Jampršnik (649 m n. m.) in Zjat (456 m n. m.)

Najvišji vrh Kraškega roba
Kraški rob navduši v vseh letnih časih. Verjetno je res najlepši jeseni, ko rdečí škrlatni ruj. Krožna pot, ki 
pelje mimo beneškega obrambnega stolpa. Mrtvaški ples v Hrastovljah.

Cerkev Svete trojice, kjer je izhodišče naše poti / Foto: Jelena Justin

Kraški rob nas pelje do svoje najvišje točke, Jampršnika. / Foto: Jelena Justin Pogled na beneški obrambni stolp z vrha Zjata / Foto: Jelena Justin
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Maja Bertoncelj

Rudno polje – »Smo prvi v Slo-
veniji, ki nam je uspelo ure-
diti proge za tek na smučeh, 
tako da na njih lahko potekajo 
tudi tekmovanja. S snežne de-
ponije smo navozili sneg, ki je 
bil shranjen iz pretekle zime, 
ob ugodnih temperaturah iz-
delujemo tudi novega. Ureje-
na sta krog, dolg 2,5 kilome-
tra, in stadionski del. Tako bo, 
dokler ne zapade dovolj na-
ravnega snega,« je o trenu-
tnih razmerah na Pokljuki po-
vedal Borut Farčnik, direktor 
Športnega centra Pokljuka.

Kljub temu proge za rekrea-
cijo še niso odprte. Odprli naj 
bi jih v ponedeljek, 16. decem-
bra. Pokljuka ima namreč tudi 
v tej zimi pester koledar prire-
ditev. Za njimi je že prvo več-
je tekmovanje: celinski pokal v 
smučarskem teku, ki je bil pre-
tekli konec tedna. Na njem so 
se izkazali tudi slovenski pred-
stavniki. V soboto je bil sprint 

v prosti tehniki, na katerem 
je nastopilo kar 337 tekmoval-
cev iz 26 držav. V ženski član-
ski konkurenci sta Katja Viš-
nar in Vesna Fabjan poskrbe-
li za dvojno slovensko zmago. 
Njun uspeh je s četrtim mes-
tom dopolnila še Alenka Čeba-
šek. Pri moških je zmagal Ita-
lijan Michael Hellweger, Luka 
Markun je bil kot najboljši Slo-
venec dvanajsti. V mladinski 

konkurenci je bila Sara Jazbec 
enajsta, Miha Jan pa sedmi. V 
nedeljo so bile še tekme na raz-
dalji v prosti tehniki. Slovenski 
dosežek dneva je peto mesto 
Alenke Čebašek na deset kilo-
metrov. Le dvanajst sekund je 
zaostala za zmagovalko iz Ita-
lije Eliso Brocard. Anja Man-
delc je bila 13. Pri moških Slo-
vencev ni bilo med najboljši-
mi. Zmagal je Francoz Hugo 
Lapalus.

Ta konec tedna bodo na 
Pokljuki tekmovali biatlon-
ci na mladinskem svetov-
nem pokalu IBU. Tekmoval-
ni spored bo v četrtek (indivi-
dualni tekmi), soboto (sprin-
ta) in nedeljo (štafeti).

Na Pokljuki že prve tekme
Urejenih je dva kilometra in pol prog za tek na smučeh. Pretekli konec tedna 
so na njih tekmovali smučarski tekači na tekmah celinskega pokala, ta konec 
tedna bo mladinski svetovni pokal IBU v biatlonu, za rekreacijo pa jih bodo 
odprli predvidoma v ponedeljek, 16. decembra. 

Borut Farčnik, direktor Športnega centra Pokljuka 
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Na Pokljuki je na tekmah celinskega pokala v 
smučarskem teku nastopilo kar 337 tekmovalcev iz 26 
držav. V soboto sta v sprintu v prosti tehniki v ženski 
članski konkurenci Katja Višnar in Vesna Fabjan 
poskrbeli za dvojno slovensko zmago.

Maja Bertoncelj

Snovik – Zaključila se je le-
tošnja tekaška povezava Go-
renjska, moj planet, ki je v 
peti sezoni združevala de-
vet tekov na Gorenjskem. Ti 
so bili v Tržiču, Trzinu, na 
Brezjah, v Radovljici, Kranj-
ski Gori, Žirovnici, na Ble-
du, v Kamniku in Snoviku.

Nosilec povezave je Ti-
ming Poljane, za koordina-
cijo skrbi Aleš Šubic, za vsa-
kim tekom pa so lokalni or-
ganizatorji. Prvič je pove-
zavo podprla Fundacija za 
šport. Tretje leto zapored je 
potekalo točkovanje za skup-
ni seštevek, torej za skupne-
ga zmagovalca in zmagoval-
ko serije ter za najboljše po 
starostnih kategorijah. Pri 
ženskah povsem na vrhu 
nič novega. Še tretjič zapo-
red je najboljša Nives Sku-
be (AD Olimpik) iz Smoku-
ča v občini Žirovnica. Druga 
je Marjete Jerala (Let's dan-
ce), ki je bila nekaj časa tudi 
v vodstvu, tretja pa Manja 

Lušina (ŠD Dražgoše). »Le-
tošnja sezona je bila zame 
zelo poučna. Začela sem de-
lati s trenerjem in spozna-
la različne načine trenin-
gov, kar je bilo zame nekaj 
novega. Naučila sem se, da 
moraš vztrajati, če želiš nap-
redovati. S celotno sezono 
sem kar zadovoljna. Ponov-
na zmaga v točkovanju po-
vezave Gorenjska, moj pla-
net pomeni, da delam pravil-
no, da sem vsako leto boljša. 
Vesela sem, da mi je uspe-
lo. Cilj za prihodnje leto pa je 
predvsem izboljšati čase na 
pet in deset kilometrov, to-
rej pridobiti hitrost, in mor-
da nastop na polmaratonu. 
Seveda načrtujem udelež-
bo tudi na tekih za serijo Go-
renjska, moj planet,« je na 
podelitvi po Miklavževem 
teku povedala Nives Skube. 
Nov pa je skupni zmagova-
lec pri moških. To je Marko 
Florjanič (ŠD Suhadole) iz 
Suhadol pri Komendi. Dru-
go mesto je osvojil Uroš Ber-
toncelj (ŠD Koloka), tretji pa 

je bil Tomas Wagner (Avto 
Triglav). »Zelo sem navdu-
šen, da se mi je glede na vse 
druge obveznosti in čas, ki ga 
imam, uspelo udeležiti vseh 
devetih tekem. To je glavni 
dosežek in na to sem pono-
sen. Na kakšni tekmi sem te-
kel bolje, na kakšni slabše, 
prav posebej ne bi omenil 
nobene. Ta skupna zmaga je 
spodbuda za naslednje leto, 
da bi bil še bolje pripravljen. 
O ciljih še ne razmišljam, saj 
je komaj konec letošnje se-
zone. Sedaj bodo na vrsti bolj 
zimski športi,« pa je povedal 
Marko Florjanič.

Po starostnih kategorijah 
so bili najboljši: pri moš-
kih Filip Jerala (Let's dance, 
do 19 let), Matevž Malovrh 
(TSK Bled, 20–29 let), Mar-
ko Florjanič (ŠD Suhado-
le, 30–39 let), Uroš Berton-
celj (ŠD Koloka, 40–49 let), 
Tomas Wagner (Avto Tri-
glav, 50–59 let), Miha Jerič 
(ŠD Divji zajci, 60–69 let) 
in Dragan Mišov (Podlub-
nik, 70 let in starejši), pri 

ženskah pa Katarina Souidi 
(Ljubljana, do 19 let), Nives 
Skube (AD Olimpik, do 29 
let), Darja Dacar (Društvo 
Addiko, 30–39 let), Marjeta 
Jerala (Let's dance, 40–49 
let), Lilijana Mohorč (Tržič, 
50–59 let) in Janja Mohorič 
(Kranj, 60 let in starejše). Ob 

letošnjih devetih tekih je bila 
letvica za zaključne nagrade 
postavljena na pet udeležb. 
Pogoj je izpolnilo 49 tekmo-
valcev, največ doslej. Ena-
ko kot lani jih je na vseh tek-
lo pet, in sicer Senad Dža-
mastagić, Marko Florjanič, 
Marjeta Jerala, Mitja Lušina 

in Lilijana Mohorič. Skupaj 
so našteli 889 udeležencev.

Začele so se že pri prave za 
sezono 2020. V tekaški po-
vezavi Gorenjska, moj planet 
bo deset tekov. Sezona se bo 
tradicionalno začela s Tekom 
po ulicah Tržiča, ki bo 28. 
marca, nov bo tek v Cerkljah.

Tretjič Skubetova, prvič Florjanič
Kdo so bili najboljši v peti sezoni tekaške povezave Gorenjska, moj planet? V ženski konkurenci je v skupnem seštevku še tretjič zapored zmagala Nives 
Skube iz Smokuča, pri moških prvič Marko Florjanič iz Suhadol pri Komendi. Znan je že koledar za sezono 2020. Novost: tek v Cerkljah.

Najboljši trije v skupnem seštevku v absolutni moški in ženski konkurenci
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Simon Šubic

Kranj – Na kranjskem okro-
žnem sodišču je v petek ste-
kel kazenski postopek zo-
per 55-letnega Mira Obla-
ka, ki se je z ženo več let v 
Bosni skrival pred sloven-
skimi pravosodnimi orga-
ni. Avgusta letos, potem ko 
ju je Europol uvrstil na se-
znam najbolj iskanih Evro-
pejcev, sta se na hrvaško-bo-
sanski meji vendarle preda-
la hrvaški policiji. 

Skrivanje pred roko pra-
vice se je Oblaku, ki se mu 
je v drugi polovici prejšnje-
ga desetletja povsem zalo-
milo pri trgovanju z valuta-
mi v sistemu forex, kamor 
je pritegnil večje število vla-
gateljev, zdaj njegovih upni-
kov, vseeno obrestovalo. Če 
ga je namreč tožilstvo sprva 
obtoževalo približno 35 ka-
znivih dejanj goljufije in po-
slovne goljufije, ki naj bi jih 
storil v obdobju od 2004 do 
2008, je morala zdaj kranj-
ska okrožna tožilka Polo-
na Košnjek seznam očitkov 
zaradi zastaranja večine de-
janj skrčiti na vsega sedem 
kaznivih dejanj goljufije, pri 
katerih naj bi nastala škoda, 
višja od petdeset tisoč evrov. 
Ta dejanja namreč zastarajo 
šele po dvajsetih letih. Skup-
ni znesek, za katerega naj bi 
bili vlagatelji oškodovani, je 
kljub temu še vedno zelo vi-
sok. Tožilka ga sicer v petek 
na predobravnavnem naro-
ku še ni razkrila, a po naših 

podatkih se giblje okoli mili-
jona evrov. 

Oblak, ki je imel nazad-
nje prebivališče prijavljeno 
v Trbojah, se na sodišču o 
krivdi še ni izrekel. S tožil-
stvom se namreč še poga-
ja o sklenitvi sporazuma o 
priznanju krivde, pri čemer 
slednje pogojuje z nadome-
stilom pripora, v katerem je 
(seveda) zaradi begosum-
nosti, s hišnim priporom. 
Prav tako pa v petek še ni bil 
seznanjen z vsebino spre-
menjene obtožnice. Zago-
vornik Mitja Sever in tožilka 
Košnjekova sta zato sodišče 
zaprosila za nekajdnevno 
preložitev predobravnavne-
ga naroka, čemur je sodnica 

Polona Kukovec tudi pris-
luhnila. Narok se bo tako 
nadaljeval jutri. Tožilka je 
sicer že napovedala, da bo 
v primeru priznanja kriv-
de za obtoženega, ki ni bil 

še nikdar kaznovan in tudi 
ni v drugem kazenskem po-
stopku, predlagala triletno 
zaporno kazen. 

Poleg zagrožene zapor-
ne kazni so se nad Obla-
ka zgrnila še pričakovanja 

oškodovancev, da jim po-
vrne izgubljeni denar. Ne-
kateri so zato na kranjsko 
sodišče vložili tudi pre-
moženjskopravne zahtev-
ke. Kot je bilo slišati v sod-

ni dvorani, se Oblak svoji 
odgovornosti ne izmika, a 
kaj ko je brez prihodkov in 
premoženja. »Žal, vse je 
šlo,« je obtoženi, po pokli-
cu elektroinštalater, pojas-
nil sodnici. 

Konec skrivanja, zdaj se 
pogaja o priznanju krivde
Miran Oblak, ki se je po več letih skrivanja v Bosni avgusta letos predal policiji, se s tožilstvom pogaja 
o priznanju krivde za sedem kaznivih dejanj goljufije. 

Večletni ubežnik Miran Oblak, obtožen sedmih goljufij, je krivdo pripravljen priznati, če mu 
sodišče pripor nadomesti s hišnim priporom. / Foto: Simon Šubic

Simon Šubic

Svetje pri Medvodah – Lju-
bljanska policijska uprava 
je v soboto okoli poldneva 
prejela prijavo o poskusu 
uboja na Svetju pri Medvo-
dah. Kot so ugotovili krimi-
nalisti, je dopoldan 74-letni 
Medvodčan prišel na dom 
svoje nekdanje žene, stare 
šestdeset let, in jo večkrat 
ustrelil. Pri tem ji je zadejal 
hujše poškodbe, njeno živ-
ljenje je ogroženo, so po-
jasnili na Policijski upravi 
Ljubljana. 

Storilec se je nato s kra-
ja odpeljal na svoj dom v 

Medvodah, kjer so ga po-
licisti našli mrtvega. Kot 
vse kaže, si je sodil sam, 

saj je policija možnost, da 
je njegova smrt poveza-
na s kaznivim dejanjem, 

že odpisala. »Motiv za de-
janje ni znan, je pa znano, 
da je osumljenec bivši mož 
oškodovanke. Najdeno je 
bilo tudi strelno orožje, ka-
terega izvor še ni znan. Po-
licisti so opravili ogled kra-
ja, nadaljujejo pa zbiranje 
obvestil. O vseh ugotovi-
tvah bo obveščeno pristoj-
no okrožno državno tožil-
stvo,« je sporočil Tomaž 
Tomaževic, predstavnik 
za odnose z javnostmi PU 
Ljubljana.

Preiskava dogodka še po-
teka, zato policisti več po-
drobnosti o dejanju ne raz-
krivajo. 

Večkrat ustrelil nekdanjo ženo
Medvodčan, ki je na koncu storil samomor, je pozvonil na vratih nekdanje žene, ki jo je nato večkrat 
ustrelil in pri tem huje ranil.  

Preiskava dogodka še poteka, zato policisti več podrobnosti 
o dejanju ne razkrivajo. / Foto: arhiv GG

Simon Šubic

Brezje – Na gorenjski avtoce-
sti sta se v petek zgodaj zjut-
raj zgodili dve prometni ne-
sreči. Prva se je zgodila na 
pospeševalnem pasu avto-
cestnega priključka Brezje 
proti Karavankam. Vozni-
ku je na tem pasu zmanjka-
lo goriva in je avtomobil tam 
pustil neoznačen. Vanj je 
potem trčila voznica, ki se je 
vključevala na avtocesto. Po 
trčenju je njeno vozilo od-
bilo na vozni pas avtoceste, 
sama pa je iz vozila izstopi-
la. Tudi njeno vozilo po ne-
sreči ni bilo označeno in je 
vanj po določenem času tr-
čil voznik kombija, ki se je 
pripeljal v smeri Karavank. 

Poškodovan ni bil nihče, 
preizkus alkoholiziranosti 
pri vozniku kombija pa je bil 
pozitiven, so sporočili s Poli-
cijske uprave Kranj.

»Če ti zmanjka goriva, to 
ni izredni dogodek, ampak 
malomarnost. V vsakem 
primeru je ustavljeno vozilo 
na avtocesti nujno treba oz-
načiti. Pomikamo se skraj-
no desno. Vklopimo smer-
nike. Obvezno si nadeni-
mo odsevni telovnik. Pos-
tavimo varnostni trikotnik. 
Uporabimo stebriček SOS 
ali pokličemo na Prometno-
-informacijski center za dr-
žavne ceste (PIC) na številko 
1970 in sporočimo dogodek 
oziroma okvaro,« še svetuje-
jo gorenjski policisti.

Trčenji na avtocesti

Simon Šubic

Domžale – V nedeljo ne-
kaj pred 11. uro je zagorelo 
ostrešje stanovanjske hiše 
na območju Domžal. Na 
kraju so posredovali gasilci, 
ki so preventivno poškropi-
li streho, saj je manjši požar 
pred tem že ugasnil. Poško-
dovanih ni bilo, nastalo pa je 
za okoli petsto evrov škode. 
Policisti sumijo, da je do po-
žara prišlo zaradi napake na 
električni napeljavi oz. v vez-
ju ventilatorja. 

V Mengšu pa je v sobo-
to zaradi obrtniških del 

(varjenja) v stanovanjskem 
objektu zagorela izolaci-
ja in cevovodi talnega gre-
tja. Požar so omejili delavci, 
dokončno pa pogasili pro-
stovoljni gasilci iz Mengša, 
Topol in Loke pri Mengšu 
ter prezračili objekt. Zara-
di vdihavanja dima so reše-
valci štiri osebe odpeljali v 
ljubljanski klinični center. 
Policisti nadaljujejo zbira-
nje obvestil zaradi suma ka-
znivega dejanja povzročitve 
splošne nevarnosti. O vseh 
ugotovitvah bodo obvestili 
pristojno okrožno državno 
tožilstvo.

Požara na objektih

Kranj – Kranjski policisti so v soboto na dveh lokacijah obrav-
navali žensko in moškega, oba romunska državljana, ki sta 
vsiljivo beračila. Obema so izrekli globo. 

Kaznovana zaradi beračenja

Domžale – Na Staretovi ulici v Domžalah se je v nedeljo popol-
dan zaradi napake pregrela peč, zato je odtrgalo cev, iz katere 
je tekla vroča voda in puhala para. Posredovali so domžalski 
poklicni in prostovoljni gasilci, ki so iznesli žerjavico iz peči, 
prezračili prostore in posesali vodo iz prostora. Domači bodo 
poklicali serviserja peči.

Pregrela se je peč

Vogel – V soboto popoldan se je na Voglu poškodoval nem-
ški planinec, ki je s sanmi med hojo padel na poledenelem 
delu. Med drsenjem si je huje poškodoval nogo. Posredovali 
so bohinjski gorski reševalci, ki so poškodovanca oskrbeli in 
ga pripravili na transport s helikopterjem. Odpeljali so ga v 
jeseniško bolnišnico.

Poškodba na smučišču

Ob vložitvi obtožnice je tožilstvo Miranu Oblaku 
očitalo okoli 35 kaznivih dejanj goljufije in poslovne 
goljufije. Po letih skrivanja in zastaranja večine dejanj 
mu zdaj očita le še sedem kaznivih dejanj, s katerimi 
naj bi povzročil za okoli milijon evrov škode. 

Škofja Loka – Gorenjski policisti so v zadnjih dneh obravna-
vali več prometnih nesreč z udeležbo pešcev. Zadnja takšna 
nesreča se je zgodila včeraj zjutraj, ko je voznica z osebnim 
avtomobilom v Škofji Loki še pri temnem delu dneva na pre-
hodu za pešce trčila v peško. Po prvih podatkih se je peška 
lažje poškodovala.

Na prehodu trčila v peško

Kranj – Vlomilci zadnji konec tedna niso počivali. V petek 
popoldan je nekdo vlomil v stanovanjsko hišo v Smokuču in 
odtujil nakit manjše vrednosti. V nedeljo zvečer je neznanec v 
Mošnjah z razbitjem stekla vlomil v osebni avtomobil. Ukradel 
je torbico z dokumenti, denarnico in telefonom. V Naklem pa 
so vlomili v poslovni objekt in odtujili cigarete.

Vlamljali v objekte, avtomobile



Najprej so povabili v Galerijo Stara pošta na odprtje raz-
stave Slikarski kolaži, ki bo na ogled do začetka marca 
2020, razstavlja pa Skupina likovnih pedagogov Gorenj-
ske. Gre za njihovo prvo samostojno razstavo del, kjer so 
uporabili različne slikarske tehnike in motive. Na ogled 
so portreti, akti, krajine, tihožitja in abstrakcije. Odprtje 
so s pesmijo popestrili člani MPZ Musica viva Primsko-
vo Kranj z zborovodjem Janom Gorjancem. Prvi torek v 
decembru pa so v Panorami gostili degustacijski večer 
penečih vin, ki so ga pripravili s Hišo dobrih vin Koželj, v 
svet vinskih mehurčkov pa je prisotne popeljal sommeli-
er, vinski pisec in kritik, velik ljubitelj šampanjcev in Fran-
cije Leon Beton. V sredo, 11. decembra – torej jutri – pa 
ob 18. uri v Panorami pričakujejo avtorico knjige 12000 
kilometrov greha Bernardo Jurič, ki ji je kot prvi zemljanki 
uspelo v enem letu prekolesariti pot od zahoda do vzhoda 
in od severa do juga Avstralije.

Praznični in umetniški december v Panorami 
Stara pošta v Kranju

Vlado Slaviček (Hiša dobrih vin Koželj) in Leon Beton

Peter Košenina

S
kupino Sorške 
face sestavljajo 
Ažbe Perme, ses-
tri Staša in Katari-
na Pelko ter brata 

Benjamin in Timotej Avsec. 
Stari so od 12 do 15 let, njihov 
prvi učitelj igranja na orglice 
je bil Marjan Urbanija. Zače-
li so kot podmladek sorških 
orgličarjev, ko pa je pred dve-
ma letoma nekaj otrok pod-
mladek zapustilo, so preos-
tali ustanovili skupino Sor-
ške face. Letošnjo jesen je 
umetniški vodja skupine 
postal Martin Pustinek. 

Sorške face redno nasto-
pajo pred poslušalci v med-
voški občini, vedno pogoste-
je pa tudi drugje. 

Na Miklavževem koncer-
tu, kot so orgličarji poime-
novali svoj prvi samostoj-
ni koncert, so igrali sloven-
ske ljudske in ponarodele 

skladbe pa tudi nekaj tujih. 
Zvok orglic so prepletali z 
zvoki klavirja, kitare in cajo-
na. Navdušili so z naslov-
no skladbo iz filma Cvetje v 
jeseni, priljubljeno popevko 
Despacito in glasbo iz zna-
nega češkega animiranega 
filma Pat in Mat. Nerodneža 

sta med skladbo na odru kra-
sila novoletno jelko, a jima 
delo ni šlo najbolje od rok. 
Kot se za samostojen kon-
cert spodobi, so na njem 
nastopili tudi gostje. Eno 
skladbo so zaigrali učenci 
Glasbene šole Emil Adamič 
z Dobrove pri Ljubljani, dve 

pa otroški zbor Župnije Sora 
Rosa. 

Sorške face so za pogum 
dobile več daril. Spomladi 
bodo odšli na izlet v Poreč, 
takoj po koncertu pa so se 
posladkali s torto v obliki 
orglic, ki so jim jo podarili 
prijatelji iz Mokronoga. 

MIKLAVŽEV KONCERT 
SORŠKIH FAC
Otroška skupina orgličarjev Sorške face je v soboto v Kulturnem domu v Sori nastopila na svojem 
prvem samostojnem koncertu. Po petih letih učenja in nastopanja s krajšimi glasbenimi točkami so 
na svoja mlada ramena prvič prevzeli organizacijsko odgovornost, navdušili pa tudi z nastopom.

Sorške face sestavljajo glasbeniki, ki se igranja na orglice učijo dobrih pet let. / Foto: Peter Košenina

Prvi samostojni koncert so hudomušno začinili z glasbo iz 
znane češke animirane serije Pat in Mat. Nerodneža sta na 
odru krasila novoletno jelko. / Foto: Peter Košenina

Sorške face so dobile v dar velike sladke orglice. Izročil 
jim jih je Stane Peček, idejni oče mednarodnega festivala 
orgličarjev v Mokronogu. / Foto: Peter Košenina

Maša Likosar

D
rugi dan decem-
bra je v Pollako-
vem salonu v 
Tržiškem muze-
ju ponovno zadi-

šalo po prazničnih slašči-
cah, ki imajo en sam namen 
– dobrodelnost. Rotary klub 
Tržič Naklo in Lions klub 
Bled Golf sta v sodelovanju s 
Tržiškim muzejem tokrat že 
osmič pripravila dobrodelno 
dražbo slaščic. Klic dobrodel-
nosti iz leta v leto doseže šir-
ši krog ljudi in prinese nas-
meh tistim, ki jim namenijo 

zbrani izkupiček. Letos so 
dobrote dražili za starejše, 
ki živijo pod pragom revšči-
ne in ne prejemajo niti tri-
sto evrov pokojnine. Pridobi-
li so sredstva za štipendiranje 
mlade, avtistične in dislekti-
čne nadarjene dijakinje obli-
kovanja, ki prihaja iz social-
no šibkejše družine. Tret-
ja pomoč pa bo šla fantu, ki 
ima hudo obliko multiple 
skleroze z naprednim odmi-
ranjem vseh mišic. Dražbo 
slaščic je tako kot vsako leto 
uspešno vodil David Aha-
čič in tudi z njegovo pomoč-
jo jim je uspelo zbrati dobrih 
2600 evrov. 

V TRŽIČU DOBRODELNO 
DRAŽILI SLAŠČICE 

Dražbo je vodil duhoviti in karizmatični David Ahačič. 
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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  

Igor Kavčič

Z
a najboljšo 
mamo, očeta in 
vse ostalo sorod-
stvo, lahko ga 
namenite tudi 

najboljšemu sodelavcu, šefu, 
natakarici, vrtnarju, »bej-
bi« ali »tipčku« leta ... Polne 
police z imitacijami oskar-
jev, katerih cena se začne pri 
petih dolarjih, glede na veli-
kost in material, iz katere-
ga so izdelani, pa se zviša do 
sto in več zelenih bankovcev. 
Pa naj še kdo reče, da je tež-
ko priti do oskarja, v filmski 
industriji tako želenega kip-
ca, ki ga vsako leto konec feb-
ruarja podelijo na gala slove-
snosti v dvorani Dolby Thea-
tre, ki stoji nekje sredi dolge-
ga  hollywoodskega bulvar-
ja z znamenito alejo slavnih 
(Walk of fame).

Aleja je bila naša prva ogle-
dna točka v mestu angelov. 
Ko smo se iz hotela, nastanili 

smo se blizu letališča v juž-
nem delu mesta, želeli z jav-
nim prevozom zapeljati na 
hollywoodski konec, so na 
recepciji debelo pogledali in 
zagnali nekaj panike, češ da 
bo to predolgo trajalo, da se 
bomo težko znašli in predv-
sem da ni varno, ker se avto-
busi peljejo skozi »sumlji-
ve soseske«. Da nimamo 
ravno rezerviranih zelen-
cev za taksi, mu pojasnimo, 

receptor pa izgine za vogal 
hotela, naroči taksista, mu 
v roko stisne petdeset dolar-
jev, nam pa pojasni, da hotel 
»časti«.

Pa pojdimo. Po osnov-
nih vprašanjih, od kod ste, 
mož nekaj čez šestdesetih 
let kaj hitro ugotovi, da pri-
hajamo iz nekdanje Jugos-
lavije. »Bratje Slovani, jaz 
sem v Los Angeles prišel še 
iz Sovjetske zveze. Kakih 

tristo tisoč nas je tu iz nek-
danje socialistične države,« 
je napol v ruščini napol v 
angleščini razlagal, med-
tem ko nas je popeljal sko-
zi Beverly Hills, kjer se za 
visokimi ograjami ali živi-
mi mejami skrivajo števil-
ne vile bogatih iz sveta fil-
ma, glasbe, športa … Poka-
že nam, kje se zapelje do vile 
Hugha Hefnerja, pred dve-
ma letoma umrlega lastnika 
revije Playboy. Tudi sam je 
tja nekajkrat peljal matere s 
hčerami, da so se slednje sli-
kale za revijo in so tako zas-
lužile precej denarja in pos-
tale nekdo. »Tole je zna-
na losangeleška univerza 
UCLA, in tu naprej po Sun-
set boulevardu restavracije, 
kamor hodijo zvezdniki na 
večerjo« razlaga ter ob tem 
z rahlo nostalgijo po nekda-
nji Sovjetski zvezi pokaže 
vsako trgovino ali pekarno, 
katere lastniki so Rusi. Zde-
lo se nam nje, kot da nas je 
peljal malo naokrog. 

Z abecednim seznamom, 
kje so zvezde slavnih, v 
rokah smo izstopili na zače-
tku aleje slavnih. Že leto, 
dve nazaj je bilo v pločni-
ke na dobrih dveh kilomet-
rih vgrajenih več kot 2600 
imen iz sveta filma, televi-
zije, glasbe, radia, gledali-
šča, tudi kakšnega šport-
nega zvezdnika ali literata. 
Nekateri imajo tudi po več 
zvezd, med njimi pa najde-
mo tudi junake iz risank, 

kot so mišek Miki ali zajček 
Dolgoušček (Bugs Bunny), 
Snoopy … Neke vrste nad-
gradnja so odtisi rok in nog 
(bosih ali obutih) pred Kitaj-
skim gledališčem. Sam poi-
ščem Quentina Tarantina 
in Nicholasa Cagea, dekle-
ti odtisa Ryana Goslinga in 
Emme Stone iz filma Deže-
la La La. Nekaj sekvenc filma 
so posneli tudi na Griffith 
Observatoryju na hribu nad 
mestom. Tja pa prihodnjič.

Amerika od Jimija do Jima (5)

Z LAHKOTO DO OSKARJA

Pa naj še kdo reče, da je težko priti do oskarja. / Foto: Igor Kavčič

Dobrodošli v Deželo La la.

Spolnim škandalom so v Hollywoodu prižgali rdečo luč.

Živalski vrt

V tem
živalskem vrtu
je polno živali,
polno otrok,
ki jih obiskujemo.

Rada pridem tja,
saj Urška vedno čas ima.

Imam prijateljico Urško,
skupaj pojeva hruško.
Jaz ji povem o Tini,
ona meni o volku,
levu in krokodilu.

Njen svet
je živalski vrt,
a vseeno
se imava fino.

Manca

Danes beremo drugi del 
Mančine pesmi. »Rada 
pridem tja, saj Urška 
vedno čas ima.« Veliko-
krat se zgodi, da nima-
mo časa. Časa za drobne 
stvari. Vzemimo si ga, 
kajti vse prehitro mine. 
Meta

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

PESMI MLADIH

Mateja Rant

V 
zatemnjeni 
jedilnici so nas 
pričakale mize 
z gorečimi sve-
čkami in okra-

šene s pisanimi javorjevi-
mi listi. Ob strani jedilni-
ce pa vrsta miz, obložena z 
različnimi jedmi in pijača-
mi, ki so jih pripravili star-
ši, učitelji in učenci 9. raz-
reda oziroma prvega letnika 

Waldorfske šole Kleinmac-
hnow,« se toplega sprejema 
in s tem najlepše dobrodoš-
lice spominja ena od učite-
ljic, ki je učence spremljala 
na obisku v Berlinu. Gosti-
telji so jih nato sprejeli tudi 
na svoje domove, saj so slo-
venski učenci prenočevali 
pri nemških družinah. 

Slovenski učenci so se v 
nadaljevanju obiska svo-
jim nemškim vrstnikom 
pridružili tudi pri pou-
ku, konec tedna pa so jim 

gostitelji predstavili zname-
nitosti Berlina. Kot so pouda-
rili učenci, so skupaj ustvari-
li veliko lepih in nepozabnih 
spominov. Priznali so, da so 
na začetku težko vzpostavi-
li komunikacijo, saj jim je 
bilo nerodno, po petih čudo-
vitih dnevih, ki so jih preži-
veli skupaj, pa so se sprosti-
li in spletli številna prijatelj-
stva. Njihovi gostitelji so bili 
zelo prijazni, zato upajo, da 
bodo tako potovanje lahko še 
kdaj ponovili.

NA OBISKU V BERLINU
Pred začetkom jesenskih počitnic se je 16 učencev gorenjske območne 
enote waldorfske šole v spremstvu dveh učiteljic odpravilo na petdnevno 
gostovanje k vrstnikom v berlinsko waldorfsko šolo.

Učenci iz Nakla pred Brandenburškimi vrati / Foto: arhiv šole

Učence Glasbene šole Kranj je tudi letos obiskal Miklavž. 
Z njim so se srečali v Avli Mestne občine Kranj, učenci 
pa so zanj pripravili čudovite pesmi, ki so mu jih zape-
li in zaigrali na najrazličnejše inštrumente, je razložila 
ravnateljica Petra Mohorčič. »Skupaj se je predstavilo 

več kot osemdeset nastopajočih; največ je bilo trobilcev, 
okrog dvajset, pa tudi kitaristi, harmonikarji ...« Koncert je 
namenjen najmlajšim otrokom, ki imajo tako priložnost 
spoznati različne inštrumente, ki jih poučujejo v glasbeni 
šoli, je pojasnila Petra Mohorčič. Posebno presenečenje 
so Miklavžu pripravili še učenci glasbene pripravnice, ki 
so mu zapeli pesmico Po telefonu. Miklavž je vse nastopa-
joče obdaril s prestami, ki jih je posebej zanje preoblikoval 
v violinske ključe. Učenci pa so morali ob tem obljubiti, da 
bodo še naprej pridno vadili igranje na svoje inštrumente 
in se prihodnje leto mogoče spet srečajo. 

Zapeli in zaigrali Miklavžu
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V sklopu Prešernega decembra v Kranju pripravljajo tudi 
številne dogodke za otroke s škratom Krančkom. Ker škrat 
Kranček rad tudi pomaga, bodo v soboto ob 17. uri na trgu 
pred Prešernovim gledališčem organizirali izmenjevalni-
co igrač in postavili poseben koš, kjer bodo družine lahko 
pustile darila za otroke, katerih starši si ne morejo privo-
ščiti nakupa daril. Ob glasbeni spremljavi bodo zakuri-
li ogenj, pekli hrenovke v testu in prepevali ob ognju. V 
primeru slabega vremena bodo izmenjevalnico in koš za 
darila prestavili v prostore Kranjske hiše.

Prešerni in dobrodelni Kranček
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Peter Colnar

T a  č u d o v i T i  n o r i  s v e TČlovekove pravice
10. decembra leta 1948 je 

Generalna   skupščina   OZN  
sprejela  Splošno   deklara-
cijo   o človekovih pravicah. 
Deklaracija pravi, da se vsi 
ljudje rodijo enaki in svobo-
dni. Deležni naj bodo vseh 
pravic vsebovanih v dekla-
raciji, ne glede na  raso, bar-
vo  kože,   jezik, vero, politič-
no ali  nazorsko  prepričanje, 
nacionalni ali socialni izvor, 
imetje in drugo.

Splošna deklaracija o člo-
vekovih pravicah določa ose-
bne pravice, politične in 
državljanske pravice, eko-
nomske in socialne pravice 
ter kulturne pravice. 

Osebne pravice zagota-
vljajo pravico do življenja, 
pravico  biti  svoboden ter 
pravico  do  osebne varnosti.

Politične in državljanske 
pravice so naslednje: svo-
boda  mišljenja in izražanja 

prepričanj; svoboda vesti in 
še posebej  verovanja;  svo-
boda mirnega zborovanja  in  
združevanja; pravica  do  svo-
bodnih  volitev;  svobodnost  
do  suženjstva   in zatiranja; 
svobodnost od mučenja ali 
od okrutnega in  nehuma-
nega, poniževalnega ravna-
nja oziroma mučenja; 

Človek ima pravico, da  ga 
pred  zakonom  priznava-
jo  za osebnost;  pravico do 
enake  zakonske zaščite  za  
vse;  pravico  do  učinkovite-
ga  pravnega   varstva;  zašči-
tenost  pred  samovoljno are-
tacijo,  priporom  ali  izgo-
nom; pravico   do  pravične-
ga  sojenja  in  javnega  zasli-
ševanja   na neodvisnem  ter 
nepristranskem sodišču; 

Med politične in držav-
ljanske pravice sodijo tudi: 
pravica  posameznika,  da 
velja  za  nedolžnega, dokler 

mu ne dokažejo, da je  zares  
kriv; pravica  posameznika, 
da ga ne kaznujejo s težjo 
kaznijo, kot  je bila  tista, 
s katero bi ga kaznovali v 
času, v katerem  je  bilo kaz-
nivo  dejanje izvršeno. Člo-
vek ima tudi pravico pro-
ti samovoljnem vmešava-
nju različnih dejavnikov v 
privatno življenje, v družin-
ske razmere, v dopisovanje  
itd.;  ima pravico,  ki  zade-
va  zakonsko  zvezo  osebe, 
do svobode  gibanja do azila, 
državljanstva in pravico dos-
topnosti do javnih služb pod 
enakimi pogoji. 

Ekonomske in socialne 
pravice so naslednje: pravi-
ca do socialnega zavarovan-
ja; pravica do dela in do svo-
bodne izbire  dela;  enako 
plačilo za enako delo; pravi-
ca  do  počitka, rekreacije in 
razvedrila. Med  ekonomske 

in socialne pravice spada 
tudi pravica do stavke.  Kul-
turne pravice so: pravica  do  

izobraževanja  in vzgoje…
To so nekatere od priznanih 
pravic…

Iskrice in izreki
   Pri ženi iščemo vrline, pri ljubici lepoto. (kitajski 

pregovor)
   Razumen človek se svetu prilagodi, nerazumen pa 

skuša doseči, da bi se svet prilagodil njemu. Zato je 
ves napredek odvisen od nerazumnih ljudi. (Geor-
ge Bernard Shaw)

   Če hočeš omleto, moraš razbiti kakšno jajce. (Alex 
Garland: Obala)

   Moderna ženska vam bo raje popravila televizor, 
kot pa zakrpala nogavice. (grafit)

Smeh ni greh
   Pride tujec v mesto na divjem zahodu in vpraša, kje 

je šerif. »Od včeraj zvečer v četrti krsti z desne.«
   »Sosedi v bloku sem predlagal, da začneva skupaj 

varčevati pri porabi vode.« »Kako bosta pa to naredi-
la?« »Sklenila sva, da se bova kopala skupaj.«

Samo Lesjak

N
a božično-no-
voletni Twir-
lantini je nas-
topilo kar 56 
članic kluba, 

ki marljivo vadijo pod vods-
tvom strokovne vodje Ingrid 
Čemas, ki v zadnjih letih 
poučuje tudi skupino deklet 
iz Gorenje vasi. Dekleta so 
v polni dvorani na Prim-
skovem poskrbela za prije-
tno predpraznično vzdušje 
ter se občinstvu predstavila 
z usklajenimi koreografija-
mi, tako v mažoretni disci-
plini, usklajenem korakanju 
ter plesu ob taktih pihalne-
ga orkestra kot tudi v disci-
plini twirling baton, ki zdru-
žuje plesne, gimnastične, 

baletne elemente in elemen-
te z eno ali več palic.

Če je bila rdeča nit lansko-
letne prireditve v znamenju 
nepozabne zasedbe ABBA, 
pa so dekleta letos zaplesala 
ob slovenski glasbi. S pose-
bnim namenom so v klubu 
izbrali prav številne doma-
če skladbe, saj jo žal premalo 
poslušamo ter spoštujemo. 
Izbor so znali ceniti tudi obis-
kovalci, ki so vse točke nagra-
dili z zasluženim aplavzom.

In kaj dekleta Mažoret-
nega kluba še pripravlja-
jo v veselem decembru? 
»Naš december je kar pes-
ter. V nedeljo smo nastopi-
le na Prešernem decembru 
na Glavnem trgu, tam bomo 
prav tako naslednjo nedel-
jo, 15. decembra, čaka pa nas 
še nekaj nastopov na ostalih 

prireditvah, nekaj tudi šol-
skih. Nastop imamo tudi v 
Gorenji vasi, in sicer v sobo-
to, 14. decembra, ob priži-
gu lučk. Na božični večer 
pa dekleta odhajajo na zas-
lužene počitnice. Po novem 
letu se namreč začne tek-
movalna sezona, na katero 

se želimo čim bolje pripravi-
ti,« je načrte za bližnjo pri-
hodnost predstavila Ingrid 
Čemas. Glede na tokratni 
nastop ter osvojena številna 
žlahtna odličja smo lahko 
prepričani, da se bodo tudi 
na naslednjo sezono dobro 
pripravile.

PRAZNIČNA TWIRLANTINA
Mažoretni in twirling klub Kranj je v Domu krajanov na Primskovem priredil tradicionalno 
božično-novoletno prireditev Twirlantino, na kateri so se predstavile njihove zelo uspešne članice.

Dekleta Mažoretnega in twirling kluba Kranj so znova očarala občinstvo na Primskovem. / Foto: arhiv kluba (Tamara Škulj)

Koreografije ob domačih melodijah / Foto: arhiv kluba (Tamara Škulj)

Medvode – Medvoška glasbena skupina Metalsteel je 
nastopila pred množico 10 tisoč navdušenih ljubiteljev 
udarnih ritmov na legendarnem Zaječarskem festivalu 
Gitarijada. Gre za najstarejši evropski glasbeni festival, ki 
je letos potekal že triinpetdesetič. Festival ponuja pester 
nabor nastopajočih in podpira urbano alternativno sceno 
mladih glasbenih ustvarjalcev. Metalsteel so bili uvrščeni 
med glavne nastopajoče, nastopili so zadnji dan skupaj 
z legendarnimi rokovskimi zasedbami iz območja bivše 
Jugoslavije, kot so Atomsko sklonište, Električni orga-
zam in Van Gogh. Metalsteel, ki letos praznujejo 18 let 
aktivnega delovanja, so bili deležni odličnih kritik, tako s 
strani medijev kot tudi koncertnega občinstva. Zasedba 
pa ostaja aktivna, saj pripravljajo nov album, s katerega 
že lahko prisluhnemo skladbi Fallen Brother.

Metalsteel pred desettisočglavo množico

Metalsteel na najstarejšem evropskem festivalu v 
Zaječarju / Foto: arhiv skupine

Kranj – V sredo, 11. decembra, bo ob 19. uri v Layerjevi 
hiši potekal večer umetniške poezije. Gosta večera bosta 
literarna ustvarjalca Petra Bauman in Tom Veber, ki bosta 
predstavila nabor ljubezenske poezije iz svojih pesniških 
zbirk Paradiž in Točka preloma pa tudi nekaj starejših 
in povsem svežih pesmi. Dogodek bo povezovala Anja 
Eržen, za glasbo pa bo poskrbel glasbeni dvojec Duo Diva.

Večer umetniške poezije

Škofja Loka – V sredo, 11. decembra, bo ob 20. uri v Jeshar-
ni pripovedovalsko-glasbeni večer z duetom Vroča župa, 
ki ga sestavljata Rok Kosec in Goran Završnik.

Vroča župa v Jesharni
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TANJIN KOTIČEK

TANJA ODGOVARJA

tanja.70@hotmail.com

Lahko se udeležite tečaja vedeževanja. 
Naročniki Gorenjskega glasa, izkoristite popust  
v višini 10 %.  Za več informacij čim prej pokličite  
Tanjo na tel. št.:  040 514 975w
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Suzana P. Kovačič

D
avorin Preisin-
ger se je rodil 
26. novembra 
1939 v Straži-
šču pri Kran-

ju, kjer je zaključil osnov-
no šolo, šolanje pa nadalje-
val na tedanji poklicni Indu-
strijski puškarski šoli v Kra-
nju, zatem pa v Industrij-
ski kovinarski šoli Iskra. Ob 
delu je zaključil še srednjo 
tehnično šolo in študij stroj-
ništva na mariborski fakul-
teti. Najprej je delal kot oro-
djar, bil je vodja stiskalnic 

v kranjski Iskri in po študi-
ju vodja razvojnega oddelka 
v istem podjetju. Nekaj časa 
je bil tehnični vodja v Kovin-
sko-obrtnem podjetju KOP 
Kranj, potem se je vrnil v 
Iskro v razvojni oddelek, 
pred upokojitvijo služboval 
še v podjetju Nastro Ljublja-
na kot tehnični direktor.

Prepotoval je »pol« sveta in 
spoznal, da so preprosti ljud-
je povsod dobri. V hribe je rad 
hodil in bil gorski reševalec, 
potem pa mu je nekdo v Zoi-
sovi zimski koči pod Grinto-
vcem povedal, da je tudi v 
jamah lepo. Vstopil je v tem-
ne globine in ena prvih, ki jo 

je obiskal, je bila Častitljiva 
jama na Jelovici. Pritegnil ga 
je tudi svet mineralov in fosi-
lov, med drugim je s prispe-
vki sodeloval pri monografi-
ji Mineralna bogastva Slove-
nije. Del njegove bogate zbir-
ke mineralov in fosilov je na 
ogled v kranjskih rovih, svo-
je bogato znanje deli tudi na 
aktualni razstavi Jamski svet 
pod gorami v Slovenskem 
planinskem muzeju. Po 
njem se imenuje korala Prei
singerella stegovnikensis, ki jo 
je odkril pod Stegovnikom. 
Je častni član Društva za razi-
skovanje jam Kranj, častni 
član in nekdanji predsednik 

Društva prijateljev minera-
lov in fosilov Slovenije Tržič, 
prejemnik županovega pri-
znanja Občine Tržič in zla-
tega znaka Jamarske zveze 
Slovenije (JZS) za življenjsko 
delo. Štiri leta je bil predsed-
nik JZS. Odraščal je ob bratih 
Miru in že pokojnem Oskar-
ju. Ima hčere Sašo, Špelo in 
Uršo, razveseli se tudi obiska 
vnukov Pine, Žana, Drejca, 
Janža, Tajde in Tima. Oseb-
ni jubilej je praznoval na svoj 
način, s spustom v Gorjansko 
jamo nad Krnico, ki jo je prvič 
obiskal leta 1967; približno 
tako globoka je, kot je visok 
kranjski nebotičnik.

ZA JUBILEJ V JAMO
Kdo je osemdesetletni Kranjčan Davorin Preisinger? »Ati, dedi, jamar, kamenčkar, fotograf, pisec,  
gobar, žurer.« Takole so mu kar na kamen napisali njegovi »tamladi«, jamarski prijatelji pa so mu 
postavili mlaj ...

Takole so Davorina Preisingerja (stoji spredaj v sredini) prijetno presenetili prijatelji. / Foto: Primož Pičulin

Minuli teden se je na Gorenjskem rodilo 51 novorojen-
čkov. V kranjski porodnišnici je prvič zajokalo 16 dečkov, 
od tega en par dvojčkov, in 19 deklic. Najtežji je bil deček 
s 4360 grami porodne teže, najlažji pa je bil tokrat prav 
tako deček, tehtnica mu je pokazala 2140 gramov. Na 
Jesenicah se je rodilo 11 dečkov, med njimi tudi bratca, 
in 5 deklic. Najtežji je bil eden od dečkov, tehtal je 3860 
gramov. Najlažja je bila deklica, ki je ob rojstvu tehtala 
2500 gramov.

Novorojenčki

»Zmeda« 
Spoštovana Tanja, pa sem 
tudi jaz zbrala pogum, da vam 
pišem. Zanima me, kako se bo 
razvilo pri meni v ljubezni in 
karieri. Za odgovore se vam 
lepo zahvaljujem.
Pogum je posebna vrlina. V 
ljubezni se vam obeta nov 
začetek. Lahko pa se zgodi, 
da je to oseba, ki jo že poz-
nate. V pravem trenutku se 
boste znali pravilno odločiti 
in v tej zvezi vas čaka sreča, 
po kateri hrepenite. Včasih 
se preveč oklepate starih 
vzorcev in potem ste jezni 
sami nase. Tako in tako se 
časa nikoli ne da prehiteti. 
Ničesar niste zamudili, vse 
vas še čaka. Odločitev, ki jo 
boste sprejeli glede kariere, 
vas popelje na čisto novo 
pot, ki je morda ne pričaku-
jete. Pustili se boste prese-
netiti in vsekakor vas čaka 

presenečenje. Skratka: vse 
bo dobro, samo pogumno 
naprej. Lep pozdrav.

»Sedmica«
Prosim vas za nasvet oziroma 
pomoč. Nekajkrat sem bila 
razočarana v ljubezni. Zadnja 
zveza je bila zame sedmica 
na lotu. Še vedno sva v stiku, 
imam ga rada, nisem obupala 
nad njim ... Je sploh smiselno 
vztrajati? Kako mi kaže v lju-
bezni? Bom kdaj imela druži-
no? Hvala za besede, ki mi jih 
boste namenili.
Ljubezen … Hkrati tako lepa, 
pa tako močno zna boleti. 
Oseba, ki jo omenjate, je 
prava za vas – in to je ljube-
zen. Ne morem potrditi, da je 
čustveno hladen, je pa res, da 
čustev v glavnem ne pokaže 
in o njih ne govori rad. Vse-
kakor vas ima rad in brez vas 
ne more biti. Vez med vama 

se bo obnovila nazaj, treba 
je samo času dati čas. Verja-
mem, da težko čakate in da 
vam lahko en dan predstavlja 
leto dni, saj čas mineva poča-
si. Vi še naprej ostanite taki, 
kot ste, dajte mu vedeti, kaj 
vam pomeni, ne glede na nje-
govo obnašanje. Žal mu je za 
svojo odločitev v preteklosti, 
ne zna pa tega še pokazati, 
ampak bo. Še v tem letu vam 
bo dal na neki način vedeti. 
Na pomlad pa se lahko pri-
čakuje večji preobrat. Tako da 
je smiselno vztrajati. Družino 
vidim najkasneje v roku dveh 
let. Ne spreminjajte se, bodi-
te to, kar ste – željni ljubezni 
in v pričakovanju izpolnitve. 
Želim vam vse dobro.

»Poanta«
Prosim, če mi pogledate, kaj 
in če sploh lahko kaj naredim, 
da bom srečna. Prekinila se mi 

je vez z nekom, ki mi pomeni 
največ kar lahko.
Saj poznate besede: mi obra-
čamo, Bog obrne. Včasih 
se nam zgodi kaj slabega in 
šele čez čas spoznamo, da je 
bilo to v bistvu dobro. In rav-
no to se je zdaj zgodilo vam. 
Prekinitev vajinega odnosa 
je samo začasna, in ko spet 
vzpostavite stik, bo vse dru-
gače. Ne bo več zamolčanih 
besed niti ne dejanj. V tem 
času se ne smete več obtože-
vati in krivde iskati samo pri 
sebi, kajti on je enako kriv, da 
je prišlo do tega, do česar pač 
je. Vi ste le na glas povedali, 
kaj čutite, in tukaj ne more 
biti pretiravanja. In ko imaš 
nekoga resnično rad, spregle-
daš vse napake. Vse minuse 
in pluse. Z roko v roki. V tem 
času »nedruženja« bosta oba 
spoznala, koliko res pomeni-
ta eden drugemu. Srečno.

Iz izkušenj vem, da je mesec 
december še najbolj od vseh 
posvečen vedeževanju. To je 
nekakšna prelomnica, odhod 
starega leta in začetek nove-
ga. In seveda vsakega od 
nas zanima, kaj nam prinaša 
novo leto. Morda novo lju-
bezen, selitev, spremembo 
delovnega mesta in napredo-
vanje ali dojenčka in poroko. 
Vsak od nas ima svoja priča-
kovanja. Nekaterim se izpol-
nijo, drugim ne. Ne smemo 
samo čakati, kaj nam prina-
ša usoda, ampak moramo 
tudi sami kaj narediti, da se 
približamo in dosežemo cilj. 
Bralko po šifro Božič zanima, 
kaj si lahko obeta v nasled-
njem letu. Izbrane karte so 
Neiskrenost, Veselje, Denar, 
Ljubezen, Hrepenenje, Mis-
lec in Vdova. Takoj vidimo, 
da izstopata karti Denar in 
Ljubezen, se pravi, da bodo 
na teh dveh področjih dobre 
spremembe. Neiskrenost 
prinaša sporočilo, da se 
odsvetuje zaletavost, vsako 
stvar je najprej treba najmanj 
trikrat premisliti in pretehtati 
vse možnosti. Siljenje z glavo 

skozi zid nikoli ne prinese nič 
dobrega. Karti Hrepenenje 
in Veselje vsekakor pomeni-
ta dvojino, partnerstvo in 
obojestransko čutenje in 
dopolnjevanje. Mislec pome-
ni premišljevanje in odkriva-
nje novih pozicij. Včasih je 
tudi umik iz realnega sveta, 
čas, ko se posveti željam in 
sanjam, ter se vse naredi v 
to smer, da se vse to tudi 
uresniči. Karta Vdova v tem 
primeru prinaša same dobre 
spremembe in absolutno 
prekinitev starih negativnih 
vzorcev. Konec osamljenosti. 
Na naslov tanja.70@hotma-
il.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 doslej že spoznali.

Srečno! Vedeževalka Tanja

ŠOLA VEDEŽEVANJA IZ 
CIGANSKIH KART

Smiljana Hozjan (druga z leve) iz Predoselj je v nedeljo 
v družbi domačih in prijateljev v Nežkini hiši pri Gostilni 
Krištof praznovala petdeseti rojstni dan. V razpoloženi 
družbi je nedeljsko popoldne nasmejani slavljenki minilo, 
kot bi mignil, povabljenci pa so poskrbeli, da je praznova-
nje potekalo v duhu, kot se za novopečeno abrahamovko 
spodobi.

Smiljana je srečala Abrahama
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TRGOVINA Z GOZDARSKO OPREMO, KO-NET d.o.o. 

Beleharjeva 15, 4208 Šenčur   

www.ko-net.si  ko-net@siol.net   04/25 17 482    

OSEBNA 

VAROVALNA 

OPREMA 

KOLESNE IN 

VLEČNE 

GOZDARSKE 

VERIGE 

**  Želimo vam vesele  
praznike ter srečno in 
uspešno leto 2020.  ** 

1. nagrada: zložljiv dežnik Pfanner
2. nagrada: zimske delovne rokavice
3. nagrada: majica Pewag

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 torka, 24. decembra 2019, na Go renj ski glas, Nazorjeva ulica 1, 4000 Kranj. Rešitve 
lah ko od da te tudi v na bi ral nik Go renj ske ga gla sa pred po slov no stav bo na Nazorjevi ulici 1.
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Taylor Swift (29) je razveselila svoje obo-
ževalce in izdala božično pesem z naslo-
vom Christmas Tree Farm. »Hej, vem, 
da je to precej divje, toda pravkar sem 
napisala božično pesem. Čudno se mi je 
zdelo, da bi jo objavila šele čez eno leto,« 
je oznanila pevka, ki je pesem napisala 

ob koncu tedna, njena ekipa pa je v le nekaj dneh poskr-
bela, da so pesem posneli. Video zanjo je sestavljen iz 
starih posnetkov pevkinega otroštva in prikazuje pristno 
družinsko božično idilo.

Taylor Swift izdala božično skladbo

Igralka Emma Stone (31), prejemnica 
oskarja za vlogo v filmu Dežela La La, 
je sporočila, da bo kmalu postala gospa 
McCary. Dave McCary (34), s katerim 
sta skupaj dve leti, jo je zaprosil za roko. 
Veselo novico je objavila na Instagramu 
s fotografijo, na kateri oba nasmejana 

kažeta zaročni prstan. Pred McCaryjem je bila igralka štiri 
leta v zvezi z Andrewom Garfieldom, s katerim sta ostala 
v dobrih odnosih.

Emma Stone zaročena

Umrl je z emmyjem nagrajeni igralec Ron 
Leibman. Star je bil dvainosemdeset let, 
zanj pa je bila usodna pljučnica. V šest 
desetletij trajajoči karieri je zaigral v mno-
gih filmih in serijah, najbolj poznan pa je 
bil po vlogah v filmu Norma Rae, seriji 
Prijatelji ter broadwajski predstavi Angeli 

v Ameriki. Za seboj je pustil soprogo, igralko Jessico Walter, 
poznano po vlogi v seriji Odbita rodbina, ter pastorko.

Poslovil se je Ron Leibman

Z oskarjem nagrajena igralka Feli-
city Jones (36) z možem, britan-
skim filmskim režiserjem Char-
lesom Guardom (43), pričakuje 
otroka. Za zakonca, ki sta poro-
čena leto dni, bo to prvi otrok. Par 
je skupaj štiri leta. Igralka na pre-

mieri filma Aeronavta, v katerem igra skupaj z igralcem 
Eddijem Redmaynom, ni mogla več skriti nosečniškega 
trebuščka.

Felicity Jones bo mamica

VRTIMO GLOBUS

Alenka Brun

N
a odru sta se 
domačim nas-
topajočim pri-
družila tudi 
dva Jeseniča-

na: pianist Marko Ponja-
vič in plesalka Mojca Sve-
tina. Iz Trzina se je oglasil 
Anže Šuštar, ki je s svojim 
petjem požel velik aplavz, 
za konec pa je na oder pri-
šlo še eno »presenečenje« – 
Tilen Lotrič, katerega petje 
je občinstvo ravno tako poz-
dravilo z bučnim aplavzom. 
Ko je zapel eno od Plesten-
jakovih nežnejših pesmi, 
je prisotne v dvorani prosil, 

naj prižgejo lučke na svojih 
mobilnih telefonih in ustva-
rili so romantično, pravo 
predbožično vzdušje. 

Na koncertu, ki ga je pove-
zoval domačin Jure Sodja, je 
nastopila Plesalnica Bohinj, 
na kromatični ali gumbni 
harmoniki sta se predstavila 
odlična Špela Šemrl in nova 
zasedba mladih nadobudne-
žev, ki so si nadeli ime Kvar-
tet za znoret. Zapel je Žen-
ski pevski zbor Kulturnega 
društva Bohinj in Triglav-
ske rož'ce, ki jih je na kita-
ri pospremil Nejc Pirc – 
kasneje je nastopil solo in 
občinstvo pripravil celo do 
petja. Uspešna Lara Letni-
koska je zaplesala hip hop, 

največja zasedba na tokra-
tnem Miklavževem odru v 
Bohinjski Bistrici pa je bil 
Harmonikarski orkester 
Glasbene šole Radovljica. 

Je bil pa tokrat tudi že ome-
njeni Tilen Lotrič tisti, ki ga 
je čakalo manjše presenečen-
je. Tjaša Dobravec, ki se kon-
certa zaradi obveznosti ni 
mogla udeležiti – se pa obeh 
spominjamo iz oddaje Slove-
nija ima talent – je namreč 
naročila Sodji, da mora fan-
ta javno presenetiti in tako 
je Tilen dobil decembrsko 
darilce od svoje odrske kole-
gice. Kar vrisnil je od veselja, 
ko je videl, da se v darilni vre-
čki skriva bohinjska klobasa 
z zaseko. V domači Besnici 

Tilen čez slaba dva tedna pri-
pravlja veliki božični kon-
cert, ki je že razprodan.

Na Miklavževem koncer-
tu se je oglasila tudi Roma-
na Smagin v družbi prijate-
ljev in najbližjih. Prihaja z 
Jesenic, natančneje Hrušice. 
Jure Sodja jo je predstavil kot 
vedro in zagnano dekle, ki se 
je sama lotila zbiranja denar-
ja za športno protezo, ki je v 
prvi vrsti bolj funkcionalna, 
telo bo z njo lahko bolj sime-
trično obremenjevala in več 
se bo lahko športno udejs-
tvovala. Na koncertu, katere-
ga slogan je bil tudi Z roko v 
roki za Romanino roko, upa-
nje za vsakega, so tako v sobo-
to zvečer zbrali 717,01 evra.

Z ROKO V ROKI
Bohinjci so se odločili, da letošnji osmi Miklavžev koncert, ki so ga organizirali v Kulturnem domu Joža 
Ažmana v Bohinjski Bistrici, podarijo Jeseničanki Romani Smagin. Dekle zbira denar za ročno športno 
protezo, ki ji bo pomagala do uresničitve ciljev. Bil je lep glasbeno-plesni dobrodelni večer.

Anže Šuštar v zaodrjuTilen Lotrič pred večernim nastopom

Tik pred začetkom koncerta: podpredsednica KD Bohinj 
in predsednica sekcije Triglavske rož'ce Barbara Sušel ter 
člana Harmonikarskega orkestra Glasbene šole Radovljica 
Meta Jurejevčič ter Uroš Debevec

Romana Smagin s Hrušice (druga z leve) se je na 
dobrodelnem Miklavževem koncertu oglasila v družbi 
najbližjih; prvi z desne pa je mladi pianist Marko Ponjavič, 
ki je tudi nastopil na koncertu. 

Ženski pevski zbor Kulturnega društva Bohinj Plesalnica Bohinj je s plesom večkrat popestrila večer.

Na praznovanju letošnjega rojstnega dne Radia Gorenc 
je nastopila tudi Tanja Žagar – za spremembo med 
prvimi. V zaodrju pa smo jo v fotografski objektiv ujeli 
s Petro, življenjsko sopotnico harmonikarja priljubljenih 
Modrijanov Roka Švaba. / Foto: A. B.
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n JAZ, MIDVA IN MI
KU HAR SKI RE CEP TI
Za vas iz bi ra Da ni ca Do lenc

L a h k e  j e d i

Erika Jesenko

Da ne bom prepozna z recepti za božično kosilo, se jih lotevam 
že zdaj. Ideje sem našla med recepti za martinovo kuharja 
Andreja Frica. Težko je izbrati, zato ostajam pri starih navadah.

Božično kosilo: goveja juha z rezanci, hladetina, raca z mlinci, 
radič s fižolom in jajci, božične rezine

Hladetina

Na kose narežemo svinjske noge, uhlje in rep. Vse damo v 
lonec in zalijemo z vodo. Solimo, popramo in pristavimo. 
Dodamo dišavnice. Ko je jed skuhana, jo vlijemo v skodelice, 
ohladimo, naslednji dan pa zvrnemo na krožnike. Okrasimo 
z zelenjem, kuhanimi jajci, rezinami sadja in podobno. Če bo 
za kosilo preveč, hladetino lahko uporabimo za malico ali ve-
čerjo … Okisana in z bučnim oljem pokapljana še kako tekne.

Raca z mlinci

Za večje omizje potrebujemo: 3 kg race, 50 ml olja, mlince, 1 
jabolko, strok česna, olje, sol, poper, majaron, za premaz pa 
1 žlico medu, 1 žlico olja in 1 žlico kisa.
Notranji in zunanji del očiščene race natremo z začimbami. 
Raco damo v pekač, v vanjo pa jabolko. Prelijemo jo s segre-
tim oljem, zalijemo s približno pol decilitra vode in pečemo 
v pečici, segreti na 180 °C dve uri in pol do tri ure. Med peče-
njem raco zalivamo z maščobo od pečenja in malo vode. Da 
se koža ne bi zažgala, jo po uri in pol pečenja prekrijemo z 
aluminijasto folijo.
Med pomešamo z oljem in kisom. Pol ure pred koncem peče-
nja s to mešanico premažemo raco. Pečeno raco vzamemo iz 
pečice in iz pekača ter odlijemo odvečno maščobo.
Mlince skuhamo v osoljeni vodi, odcedimo in pomešamo z 
maščobo, v kateri se je pekla raca.

Božične rezine

Potrebujemo: 500 g moke, 100 g sladkorja, 8 rumenjakov, 4 
beljake, 400 g marelične marmelade, 100 g kokosove moke, 
16 olupljenih mandljev, 50 olupljenih pistacij, 100 g jedilne 
čokolade, 30 g jedilnega škroba, 4 žlice ruma, 50 g zmletih 
mandljev, sol.
Pečico segrejemo na 220 °C. Pekač obložimo s papirjem za 
peko. Zmešamo presejano moko, škrob in mandlje. V kotlič-
ku penasto umešamo rumenjake in 50 g sladkorja. Beljake, 
ščepec soli in preostali sladkor stepemo v trd sneg. Tretjino 
snega nežno vmešamo k rumenjakom, preostalega k moki. 
Nazadnje obe zmesi združimo, vlijemo v pekač in za 10 minut 
damo v segreto pečico. Z vročega biskvita odstranimo papir, 
nato pa ga ohladimo in razpolovimo. Oba dela pokapljamo 
z rumom ter premažemo s 300 g marelične marmelade. Zvi-
jemo, premažemo s preostalo marmelado in potresemo s 
kokosovo moko.
Čokolado stopimo nad paro. Zvitka narežemo na 4–5 cen-
timetrov debele rezine, ki jih po obeh straneh pomakamo v 
čokolado in okrasimo s celimi mandlji in pistacijami.

Kokosove kroglice
Bounty in raffaello spa-

data med priljubljene koko-
sove priboljške, ki jih lahko 
pripravimo tudi doma. Vse 
sestavine samo zmešamo 
in jih pomočimo v stoplje-
no čokolado oz. jih povalja-
mo v kokosu. Nič težkega za 
pripravo in še pečice ne pot-
rebujemo.

Za pripravo bounty kro-
glic potrebujemo: 250 g ko-
kosove moke, 100 g mletega 
sladkorja, 1 vaniljev sladkor, 
150 g mascarpone sira, 50 g 
kisle smetane; za čokoladni 
obliv: 200 g temne čokolade.

Skupaj zmešamo kokoso-
vo moko, sladkor, vaniljev 
sladkor, mascarpone sir in 
kislo smetano. Maso za 1 uro 
postavimo v hladilnik. Nato z 

rokami oblikujemo za oreh 
velike kroglice, jih pomoči-
mo v čokoladni obliv in jih po-
lagamo na peki papir. Ko se 
čokolada strdi, kroglice pobe-
remo v posodico in hranimo v 
hladilniku. Čokoladni preliv 
pripravimo tako, da nad vod-
no kopeljo stopimo čokolado.

Nasvet: Če se želimo prib-
ližati zares pravim bounty 
kroglicam, za obliv uporabi-
mo mlečno čokolado.

Za pripravo raffaello kro-
glic potrebujemo: 220 g ko-
kosove moke, 100 g mlete-
ga sladkorja, 200 ml slad-
ke smetane, 1 skodelico 

olupljenih mandljev, koko-
sovo moko za posip.

V posodi skupaj zmešamo 
kokosovo moko, sladkor in 
sladko smetano. Maso pos-
tavimo za pol ure v hladil-
nik. Nato z rokami vzame-
mo manjši del mase, v sre-
dino dodamo mandelj in 

oblikujemo kroglico. Kro-
glice povaljamo v kokosovi 
moki. Raffaello hranimo v 
hladilniku.

Nasvet: Mandlje lahko 
sami olupimo tako, da jih 
na hitro blanširamo z vrelo 
vodo ter jim nato odstrani-
mo kožico.

Mojca Logar

Na poti proti Joštu nas že 
več desetletij čaka in pozdrav-
lja krokodil – lesena skulptura 
v obliki klopce, zraven teče še 
studenčnica. 

Jošt je hrib mojega otroštva. 
Skoraj vsak konec tedna smo 
šli na Jošta, po Sodarjevi poti 
mimo krokodila na vrh. Tam 
smo vedno naročili čaj in jedli 
debele preste, ki so bile močno 
posute s soljo. Skoraj vedno 
smo pohod nadaljevali proti 
Čepuljam. V gostilni mi je oče 
kupil sendvič s pršutom in sok 
s smetano. Na Čepuljah smo 
jedil vodiške preste, te so še da-
nes enake, bolj tanke in manj 
slane. Po cesti smo se spustili v 
dolino in to je bilo skoraj vsako 
sobotno ali nedeljsko popol-
dne. Morda je bila taka mali-
ca vaba, da sem hodila s starši 
kar se da dolgo na Jošta in v 
Čepulje. Kako dobro se spo-
minjam krokodila. Tekli smo 
naprej in tam čakali, se igrali 
z vodo. Postavil ga je doma-
čin, kar tako, iz dobre volje, da 
bi obiskovalcem polepšal pot 
na Jošta. Vsi smo ga občudo-
vali, veliko imamo fotografij s 
tem krokodilom. Danes ga je 
najedel zob časa in našli so se 
fantje, ki so postavili novega. 
Še bolj mu je podoben in na 
repu so trije mali krokodilčki. 

Sedaj živimo na drugem 
koncu Kranja in Jošt ni več 
naš najbližji hrib. Bližji sta 
nam Jakob nad Preddvorom 
in Štefanja gora. Ko sem v 
časopisu brala, da so postavi-
li novega krokodila, sem si ga 
želela obiskati. Pot na Jošta 
po Sodarjevi poti je še vedno 
ista, sončna, hitro se vzpneš 
na vrh. Ob cesti so lepo ure-
jena parkirišča, ljudi pa je 

vedno več. Ob krokodilu se je 
ustavila družina. Otrok je ja-
hal krokodila in prosil, naj še 
malo počakajo. Bomo prišli še 
drugič, sedaj gremo, dokler je 
še sonce. 

Čas se hitro vrti, generaci-
je se menjajo, in kar je dobro, 
ostane. Krokodil je bil odlična 
zamisel posameznika in nova 
ekipa je postavila drugega, 
še lepšega krokodila. Zraven 
krokodila je tabla z opisom te 
»čudese« in spodaj je nave-
denih nekaj sponzorjev, ki so 
dali kakšen evro za postavitev 
table in oživitev novega kroko-
dila. Še vedno so tukaj doma-
čini, zanesenjaki, ki so opravili 
glavnino dela. To so storili brez 
evropskih sredstev in razpisov, 
skupaj so se vzeli in nekaj na-
redili za domači kraj. 

In takih akcij je še veliko, 
morda jih ne opazimo, a so. 
Ob poti na Jošta ali na kateri-
koli drug hrib bi lahko posta-
vili še več takih skulptur. Mor-
da bi lahko pritegnili kakšno 
šolo ali fakulteto, denimo 
lesno ali gradbeno, kjer bi se 
mladi preizkusili v oblikova-
nju kakšne podobne skulpture. 
Ali pa bi organizirali kiparski 
ekstempore in bi imeli ob poti 
še več spodbujevalcev za obi-
skovalce, ki se podajajo na vrh 
hriba. Je to že podjetnost ali je 
še vedno zgolj navdušenje po-
sameznika? 

Otroci radi hodijo, če jih 
spodbudimo, malce podkupi-
mo. Več obiskov krokodila in 
malic na vrhu hriba pomeni 
manj ekranov in tipkovnic za 
otroke, manj televizije in kav-
ča za odrasle in starejše. No, 
potem pa kar na pot.

Krokodil
Janez Logar

Narava spet počiva, človek 
že spet hiti. Narava nikoli ne 
hiti in se ne ozira na to člove-
kovo posebnost. Naši predni-
ki so se bili zaradi počivanja 
narave prisiljeni umiriti in se 
prilagoditi naravnemu ritmu. 
Trgovine, darila, obiski, lučke, 
»kuhančki« in čaji, smeh in 
odklop … s tem ni nič naro-
be, dokler ni preveč lučk, ki se 
začnejo vrteti, preveč daril, ki 
so brezosebna, preveč zabav, 
kjer je toliko neiskrenosti, pre-
več alkohola, ki nas uničuje … 
Zato je tako zelo pomembno 
upoštevati drugo načelo starih 
Grkov – ničesar preveč. Pogos-
to se je težko upreti mamlji-
vosti dobrin. Včasih se šele na 
koncu decembra ali veseljače-
nja vprašamo, kaj imam sedaj 
od vsega dobljenega in dožive-
tega. Super, če nam ostane kaj 
koristnega za prihodnje leto. 

Začetek decembra (kot tudi 
advent) je pravzaprav pripra-
va na nekaj velikega. Ta ne-
kaj velikega je naravni obrat 
iz noči v dan, iz teme v luč 
oziroma praznovanje božiča 
kot prihod nove, odrešujoče 
luči za človeka. Seveda ni slu-
čajno, da sta oba največja kr-
ščanska praznika povezana z 
nočjo. Vsebino božiča, prihod 
luči, poznajo tudi v drugih re-
ligijah in kulturah. In človek 
se je vedno veselil, ko se konču-
je obdobje noči. Nihče ni rad 
v temi. Zato smo v decembru 
skoraj dolžni do sebe poiskati 
to notranjo luč in veselje, ki 
nam pripada samo zato, ker 
smo prišli na svet. Religije, 
kulture, šege in navade, zgo-
dovina nas le opozarjajo in 
vodijo k Luči in Dobroti, ki je 
v vsakem človeku od nekdaj. 

Kot da smo to danost pozabili. 
To sicer malo težje razumemo 
pri ljudeh, ki delajo hude in 
nedopustne stvari. Bomo pa 
zapisali, da so odmaknjeni od 
vira Dobrote in zato ne morejo 
delati dobro. Kar jih ne opra-
vičuje in jih ne odvezuje odgo-
vornosti. 

Torej se bomo v decembru 
potrudili in pogledali, kaj 
Dobrega imamo v sebi. Vsak 
naj najprej pri sebi odkrije 
Dobroto, Sočutje, Umirjenost. 
Vsi ljudje, celo vsa Narava, vse 
živali in rastline smo na neki 
način med seboj povezani. Ni 
egoistično poiskati Dobrote v 
sebi in tako zase poskrbeti. Je 
pa zelo egoistično in sebično 
notranjo Dobroto in Ljube-
zen obdržati le zase. Zato v 
decembru bodimo pozorni, 
komu lahko in smemo poda-
riti sebe. Morda smo v zad-
njem času zanemarjali brata 
ali sestro, mogoče smo zaradi 
užaljenosti prezrli hčerko, kaj 
pa če smo v službi neprijazni 
do podrejenih ali do sodelavca. 
Poglejmo v oči brezdomce, ne 
vsi, morda le eden želi nekaj 
naše pozornosti in tople bese-
de. Ali sem pozabil na starše, 
ki so na drugem koncu Slove-
nije – ali pa le v sosednji vasi? 
Enako doma ob ljudeh, ki so 
nam najbližji. In ne nazad-
nje – ne pozabimo na našo 
Naravo, na živalice in rastli-
ne, drevesa. Le ozavestimo, da 
smo del Narave. Dobrota in 
Sočutje v nas ne smeta ostati 
le v nas. Preprosto nimamo 
te pravice. Dolžno smo si jo 
medsebojno podarjati.

Konec leta

Mojca Logar je profesorica  
geografije in zgodovine.

Janez Logar je terapevt  
v zakonskem in družinskem 
centru Toplina v Kranju.   
e-pošta: janez.logar@toplina.net
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RADIO SORA, D.O.O., KAPUCINSKI TRG 4, ŠKOFJA LOKA

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

Rezultati 98. kroga – 8. decembra 2019
2, 10, 16, 25, 27, 33, 39 in 35

Loto PLUS: 6, 7, 8, 9, 26, 31, 38 in 18
Lotko: 4 9 3 0 7 5

Sklad 99. kroga za Sedmico: 1.380.000 EUR
Sklad 99. kroga za PLUS: 130.000 EUR
Sklad 99. kroga za Lotka: 320.000 EUR

LOTO

Sponzor nagradne križanke, ki je bila objavljena 15. 11. 2019 v 
Gorenjskem glasu, je bilo podjetje AVTOHIŠA VRTAČ, D.O.O., 
iz Stražišča pri Kranju. Nagrajenci: 1. nagrada: enodnevna upo-
raba avtomobila VW PASSAT – Franc Prezelj, Škofja Loka, 2. na-
grada: enodnevna uporaba avtomobila VW T-CROSS – Matjaž 
Blenkuš, Mojstrana, 3. nagrada: poklanja Gorenjski glas – Jure 
Primc, Radovljica.  Nagrajencem čestitamo!

Maja Bertoncelj

Ljubljana – Skupna točka 
razstavljenih skulptur letoš-
nje Ledene dežele je Ljublja-
na. Vrata je odprla 29. no-
vembra in tudi letos navdu-
šuje obiskovalce. 

Miro Rismondo iz Val-
burge, ki je idejni vodja Le-
dene dežele, je z ekipo slo-
venskih in tujih umetni-
kov ideje črpal iz zgodovi-
ne Ljubljane, od koliščarjev 
do Rimljanov in vse do Pleč-
nika. Ob vhodu vas najprej 
pozdravi ledeni Rimljan. 
Tudi letos ne gre brez zma-
jev, slikate se lahko na pra-
vi rimski bojni kočiji, v lede-
nem avtomobilu ... Prisede-
te lahko na klopco k Jožetu 

Plečniku in si ogledate v led 
izklesano Katedralo svo-
bode, njegovo zamisel za 

slovenski parlament, ki jo je 
udejanjil ledni umetnik Ja-
nez Dolšak. Po nekaj letih 

so znova na ogled tudi le-
dene jaslice, otroci se lah-
ko spustijo po ledenem to-
boganu, ki je najvišji in naj-
daljši doslej. Odprt je tudi 
ledeni bar. Skulpture so 
ročno delo, umetniki pa 
so se ledu lotili z motorni-
mi žagami, rezkalniki, kot-
nimi brusilkami, dleti ter 
celo likalniki in sušilniki za 
lase. Porabili so kar šestde-
set ton ledu, ledeno deželo 
so ustvarjali 26 dni. Skulp-
ture se razprostirajo v veliki 
dvorani, ohlajeni na minus 
pet stopinj Celzija.

Ledena dežela na Kon-
gresnem trgu v središču 
Ljubljane bo odprta vsak 
dan do 6. januarja od 10. do 
23. ure. 

V Ledeni deželi tudi Plečnik
Ledena dežela na Kongresnem trgu v Ljubljani, katere idejni vodja je Miro Rismondo iz Valburge, 
bo odprta še vse do 6. januarja. Zanjo so porabili šestdeset ton ledu, osrednja skulptura je ledena 
Katedrala svobode, Plečnikova zamisel za slovenski parlament.

Miro Rismondo, idejni vodja Ledene dežele, na klopci  
z Jožetom Plečnikom / Foto: Peter Košenina

Mateja Rant

Bled – Na Bledu letos veliko 
pozornosti namenjajo spod-
bujanju in promociji izdel-
kov pod blagovno znamko 
Bled Local Selection oziro-
ma Blejski lokalni izbor. Če 
so se sprva osredotočili na 
hrano, so zdaj dodali še ro-
kodelske izdelke in izdelke 
industrijskega oblikovanja.

Sredi novembra so prip-
ravili prvo ocenjevanje ro-
kodelskih izdelkov in izdel-
kov industrijskega oblikova-
nja za podelitev pravice do 
uporabe kolektivne blagov-
ne znamke Bled Local Se-
lection, s katero želi Turi-
zem Bled vzpostaviti mre-
ženje in zagotavljanje odlič-
ne kakovosti pridelkov, iz-
delkov, storitev in butič-
nih doživetij v turistični po-
nudbi na Bledu, je razloži-
la Romana Purkart s Turiz-
ma Bled. Strokovna komi-
sija, ki so jo sestavljali prof. 
dr. Janez Bogataj, dr. Tanja 
Lešnik Štuhec in Snežana 
Madić Lešnik, je v ocenjeva-
nje prejela kar 68 izdelkov, 
certifikat pa je na koncu po-
trdila za 24 izdelkov. Člani 
komisije so sicer prvo oce-
njevanje rokodelskih izdel-
kov ne glede na visoko števi-
lo izločenih izdelkov ocenili 
kot zelo pozitivno. »Vsi izlo-
čeni izdelki imajo ali dobro 

idejo ali zametke dobrega 
oblikovanja. To pomeni, da 
bomo v prihodnje lahko do-
bili še več kakovostnih blej-
skih spominkov, pod pogo-
jem, da bodo avtorji in avto-
rice odpravili pomanjkljivo-
sti, ki jih je predlagala stro-
kovna komisija,« so zapisali 
v poročilu. Izdelki so za pri-
dobitev pozitivnega mnenja 
morali izkazati določen od-
stotek izvora gradiv iz lokal-
nega okolja in lokalno zgod-
bo. Med merili ocenjevanja 
so bili med drugim še teh-
nološki proces in izdelava, 
naravna in kulturna dediš-
čina, likovno estetske, ume-
tniške oziroma oblikovalske 
sestavine, ekonomska vred-
nost, trajnost izdelka, ... Iz-
delovalcem 24 potrjenih ro-
kodelskih izdelkov bodo cer-
tifikate podelili konec janu-
arja prihodnje leto v sklopu 
javne predstavitve projekta 
ob zaključku prvega dela ra-
zvoja omenjene kolektivne 
blagovne znamke. 

Na razpis za pravico do 
uporabe kolektivne blagov-
ne znamke je do 2. decem-
bra mogoče prijaviti tudi pri-
delke in živilske izdelke, do 
6. januarja pa jedi in pijače, 
postrežene na gostinski na-
čin. Vsem zainteresiranim 
je na voljo individualno sve-
tovanje pri razvoju izdelkov 
in oblikovanju embalaže.

Izbrano z Bleda
Pravico do uporabe kolektivne blagovne znamke 
Blejski lokalni izbor je pridobilo še štiriindvajset 
rokodelskih izdelkov ter izdelkov unikatnega in 
industrijskega oblikovanja.

Jasna Paladin

Laško – Na svečani podelitvi 
v Laškem je Planinska zveza 
Slovenije (PZS) 7. decembra 
podelila svečane listine PZS 
enajstim zaslužnim posa-
meznikom, spominske pla-
kete PZS 25 planincem ob 
življenjskih jubilejih, šest 
priznanj vodstva PZS za po-
sebne dosežke ter priznanje 
častni član PZS.

Z najvišjim priznanjem 
častni član PZS se je planin-
ska organizacija pokloni-
la alpinistu, gorskemu vod-
niku, gorskemu reševalcu, 
pisatelju in fotografu Tone-
tu Škarji, članu in vodji šte-
vilnih alpinističnih odprav v 
Himalajo, ki je bil skupaj z 
Alešem Kunaverjem glavni 
tvorec slovenske himalajske 
zgodbe, in sicer za neizbri-
sen pečat, ki ga je s svojim 
vsestranskim, zavzetim in 
izjemnim delovanjem pus-
til v slovenskem in svetov-
nem alpinizmu. »Presene-
čen in ganjen sem, kar ni 
moja navada. To priznanje 

sprejemam kot priznanje 
za skupno pol stoletja dela v 
planinski organizaciji, dela 
dobrih ljudi in organizacije. 
Priznanje je lep spomin na 
čase, ko smo še znali drža-
ti skupaj, ko je šlo za ideali-
zem, kar brez dvoma je alpi-
nizem, in na vse tiste, ki so 
ostali v Himalaji,« je vtise 
strnil Mengšan, član Planin-
skega društva Kamnik, ki so 
mu zbrani namenili najglas-
nejši aplavz. 

Svečane listine PZS so 
od Gorenjcev prejeli Boris 
Robič, Anton Oman (oba 
PD Gozd Martuljk), Vin-
cenc Hafner (PD Škofja 
Loka) in Jože Kosmač (PD 
Gorje), spominske plakete 
ob osebnih jubilejih pa za 
90 let Matej Košir (PD Ka-
mnik), za 80 let Alojz Hle-
banja (PD Gozd Martuljk), 
za 75 let Rudi Zadnik (PD 
Škofja Loka), Franc Obre-
za (PD Kamnik), za 70 let 
Mihael Kersnik (PD Dov-
je-Mojstrana), Aleksander 
Čičerov (PD Onger Trzin) 
ter za 65 let Danijel Kokalj 

(PD Škofja Loka) in Mihaela 
Oman (PD Gozd Martuljk).

Priznanja vodstva Planin-
ske zveze Slovenije za po-
sebne dosežke v letu 2019 
so prejeli: Aswin Kumar 
Shrestha, častni general-
ni konzul Nepala v Slove-
niji, Martin Kavčič in Jer-
nej Hudolin za prispevek 
pri obnovi in ureditvi Alja-
ževega stolpa, Gorazd Le-
majič za njegov prispevek 

pri ozaveščanju javnosti o 
vlogi in pomenu Aljaževega 
stolpa ter primernem odno-
su do tega simbola Sloven-
cev, Andrej Kokalj za velik 
prispevek k prepoznavnosti 
športnega plezanja in dol-
goletno organizacijsko delo 
v športnem plezanju ter Ti-
motej Rajgelj za magistrsko 
nalogo z naslovom Športno 
plezanje za otroke in igre na 
plezalni steni.

Tone Škarja častni član
Planinska zveza Slovenije je tudi letos podelila svečane listine, spominske plakete in priznanja  
za posebne dosežke svojih članov.

Novi častni član PZS Tone Škarja z generalnim sekretarjem 
PZS Matejem Plankom, predsednikom Jožetom Rovanom 
in vodjo pododbora za priznanja Ireno Pečavar Čarman 
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Vilma Stanovnik

Kranj – V Galeriji Mestne ob-
čine Kranj bo jutri, v sre-
do, odprtje razstave Plakat, 
ki spreminja družbo. Raz-
stava obsega zmagovalce 

družbeno-odgovornega pro-
jekta Plaktivat in izbrane fi-
naliste. Skozi natečaje za obli-
kovanje mestnega plakata je 
namreč nastalo 1445 plaka-
tov, ki jih je ustvarilo 850 pri-
javiteljev iz 49 držav s šestih 

kontinentov. Na njih so pri-
kazane teme, kot so beg mo-
žganov, prostovoljno gasil-
stvo, nasilje med mladostni-
ki, migranti, sovražni govor, 
alternative potrošništvu, teles-
na (ne)aktivnost, nasilje nad 

ženskami in kriza medijev, 
in vabijo vsakega posamezni-
ka k razmisleku. Organizator 
razstave, ki jo bodo odprli ob 
16.30, je TAM-TAM Inštitut, 
ogledati pa si jo bo moč še vse 
do 4. februarja drugo leto.

Plakat, ki spreminja družbo
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sudoku_LAZJI_19_98
NALOGA

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

9 1 5 2
5 2 1 9

5 8 7 2
4 9 1 5

2 3 7 9

sudoku_LAZJI_19_98

REŠITEV

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

sudoku_TEZJI_19_98
NALOGA

1 4 8 7 3
3 4 2 5

6 5 9 4
2 9

5 2
7 1

1 7 4 9
7 3 6 4

6 1 8 2

sudoku_TEZJI_19_98

REŠITEV

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

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

TEŽJI  
SUDOKU

Rešitev:

Rešitev:

LAŽJI  
SUDOKU 

sudoku_TEZJI_19_98
NALOGA

14873
3425

6594
29

52
71

1749
7364

6182

sudoku_TEZJI_19_98

REŠITEV

145867239
397412865
286539471
423681597
518973642
679245318
831724956
752396184
964158723

sudoku_LAZJI_19_98
NALOGA

27183
6845
9561
8167

9152
5219

5872
4915

2379

sudoku_LAZJI_19_98

REŠITEV

247591836
631284597
958637241
812469753
396175428
475823619
569348172
784912365
123756984

KOLOSEJ DE LUXE, KRANJ (CENTER) 

Sreda, 11. 12.
20.00 NOŽ V HRBET
16.00, 18.00 LEDENO KRALJESTVO 2, 
sinhro.
21.50 JOKER
14.30 KOŠARKAR NAJ BO 2

CINEPLEXX, TUŠ, KRANJ

Sreda, 11. 12.
19.00 JUMANJI: 
NASLEDNJA STOPNJA, 3D
19.15 KORPORACIJA
18.00, 20.00 NOŽ V HRBET
16.00, 17.00 PLAYMOBIL FILM, sinhro.
18.40, 20.30 LAST CHRISTMAS
15.40, 17.50 LEDENO KRALJESTVO 2, 
sinhro.
16.30 LEDENO KRALJESTVO 2, 
3D, sinhro.

20.45 IZZIVALCA
15.30, 17.20 PRI ADDAMSOVIH, 
sinhro.
21.10 BITKA ZA MIDWAY
21.25 JOKER

LINHARTOVA DVORANA , RADOVLJICA

Torek, 10. 12.
20.00 SVETILNIK

Četrtek, 12. 12.
19.00 SVETILNIK

Petek, 13. 12.
10.00 MODRČEK
20.00 ČRNI BOŽIČ

Nedelja, 15. 12.
16.00 ZMAJČEK TABALUGA, sinhro.
18.00 GREŠ? GREM!
20.00 MODRČEK

KINOSPORED

Organizatorji filmskih predstav si pridržujejo pravico do spremembe programa.

GLEDALIŠČE TONETA ČUFARJA JESENICE

Torek, 10. decembra
17.00 Ljudska pravljica: TRIJE PRAŠIČKI
19.30 Vid Valič: SEKS PO SLOVENSKO

Četrtek, 12. decembra
17.00 Ljudska pravljica: TRIJE PRAŠIČKI

GLEDALIŠKI SPORED

desetdnevna vremenska napoved

Torek
10. 12.

0/8 °C

Nedelja 
15. 12.

0/5 °C

Sreda 
11. 12.

Četrtek
12. 12. 

Petek
13. 12. 

Sobota
14. 12.

-4/3 °C -4/1 °C -3/3 °C -3/6 °C

Ponedeljek 
16. 12.

Torek
17. 12.

Sreda
18. 12.

Četrtek
19. 12.

1/7 °C 2/7 °C 0/7 °C 0/5 °C

tedenski koledar
       vzhod  zahod 

10. 12.  tor. Smiljan 7.33 16.16

11. 12. sre. Danijel 7.34 16.16 

12. 12. čet. Aljoša 7.34 16.16  

13. 12. pet. Lucija 7.35 16.16

14. 12. sob. Dušan 7.36 16.17

15. 12. ned. Kristina 7.37 16.17

16. 12. pon.  Albina 7.38 16.17

Sponzor nagradne križanke, ki je bila objavljena  v Loških novi-
cah 12. 11. 2019, je bilo podjetje STIMACOM, D. O. O., iz  Škofje 
Loke, ki nagrajencem poklanja bone za po pet pranj v avtopral-
nici na bencinskem servisu OMV v Škofji Loki. Izžrebani so bili:  
Mira ŽNIDAR iz Kranja, Ljuba ŠOLAR iz Škofje Loke in Mar-
ko KONC iz Podnarta. Nagrajenci prejmejo nagrade na bencin-
skejm servisu OMV Škofja Loka. Čestitamo!

Nagrajenci nagradne križanke Jadraj z menoj, objavljene v ča-
sopisu Gorenjski glas v petek, 29. 11. 2019, z geslom JADRAJ Z 
MENOJ, ki prejmejo po dve vstopnici za koncert Jadraj z menoj, 
so: Marta Frelih iz Žirov, Nada Šenk iz Kranja in Meta Mezek 
iz Škofje Loke. Nagrajenkam iskreno čestitamo!

Jasna Paladin

Ljubljana – Po vodnikih Julij-
ske Alpe: skupini Mangarta 
in Jalovca Jožeta Draba, Za-
hodne Julijske Alpe Klemna 
Janše in Julijske Alpe: južni 
del Andraža Poljanca je kot 
zadnji v nizu štirih vodnikov 
nedavno izšel še vodnik Ju-
lijske Alpe: osrednji del, ki 
so ga napisali Klemen Janša, 
Jože Drab, Andraž Poljanec 
in Roman Tratar. Omenje-
ni izkušeni entuziasti so vse 
opise preverili z lastnimi no-
gami in jih napisali tako za 

planince, ki delajo prve kora-
ke v gorski svet, kot za najbolj 
izkušene stezosledce in lju-
bitelje brezpotij ter normal-
nih pristopov na osamlje-
ne vrhove. Vodnike odlikuje 
enciklopedična sistematič-
nost, opisom dolin in izho-
dišč sledi poglavje o kočah in 
zavetiščih, najpomembnejši 
del pa so opisi vseh vrhov in 
poti nanje. Pregledna in na-
zorna zasnova izpostavlja 
najpomembnejše podatke, 
dodane so GPS-koordina-
te vseh pomembnih točk in 
ilustrativne fotografije, ki 

pomagajo pri orientiranju, 
iskanje podatkov pa še olaj-
ša prenovljena grafična po-
doba. »Pogorje v osrednjem 
delu Julijskih Alp zajema 
večino naših najvišjih gora s 
Triglavom na čelu. Nanje iz 
dolin vodijo pretežno ozna-
čene in tudi zavarovane poti, 
ki po zahtevnosti pogosto se-
gajo v kategorijo zelo zahtev-
nih in je na njih priporočlji-
va uporaba samovarovanja. 
V brezpotnih območjih, kot 
je Martuljška skupina, vrho-
ve dosežemo celo le s ple-
zalnimi vzponi, najbolje v 

spremstvu gorskega vodni-
ka. V predelu Pokljuke, Me-
žakle in gora nad Bohinjem 
pa so gore večinoma lažje 
dostopne, čeprav na kakšen 
vrh ni označene poti oziro-
ma nanj vodijo le manj zah-
tevna brezpotja,« vodnik 
opisuje Roman Tratar.

A kot poudarjajo tako av-
torji kot drugi izkušeni pla-
ninci, so privlačni cilji, opi-
sani v vodniku, dostopni le s 
primerno opremo, znanjem 
in izkušnjami, saj je Julij-
ske Alpe že dodobra pobe-
lil sneg.

Julijske Alpe v štirih vodnikih
Planinska založba Planinske zveze Slovenije je izdala še zadnjega izmed štirih vodnikov po Julijskih Alpah.

Šenčur – V petek so tudi sredi Šenčurja postavili božično-no-
voletno drevo in prižgali lučke v praznično okrašenih naseljih 
v občini. Letos je smreko darovala Krajevna skupnost Trboje 
Žerjavka, kjer je v zadnjih dveh letih potekala največja naložba 
v občini, je na slovesnosti povedal župan Ciril Kozjek in ob 
tej priložnosti zaželel zdravja, sreče, miru in medsebojnega 
razumevanja v naslednjem letu. Tudi predsednica KS Trboje 
Žerjavka Anita Praprotnik je ob prižigu luči na smreki iz nji-
hove krajevne skupnosti poudarila pomen naložbe v njihovih 
krajih, kjer je lani začela delovati nova čistilna naprava, letos 
pa so obe vasi komunalno uredili od kanalizacije do ureditve 
cest. Program so pripravili otroci iz podružnične šole v Trbo-
jah, praznično drevo pa je blagoslovil župnik Urban Kokalj. 

Postavili božično-novoletno drevo

Prižig luči na prazničnem drevesu sredi Šenčurja je 
naznanil praznični december. / Foto: Tina Dokl

Jasna Paladin

Domžale – Občina Dom-
žale je na obrobju mestne-
ga gozda Šumberka, kjer je 
zadnjih pet desetletij stala 
priljubljena klopca, ki pa 

so jo zaradi dotrajanosti 
morali umakniti, posta-
vila razgledno ploščad, ki 
nudi enega najlepših pog-
ledov na mesto Domžale 
in njegovo okolico. Dodali 
so tudi informativno tablo, 

ki je del nove doživljajske 
poti Pravljični Šumberk, 
uredili dostop do razgle-
dišča in krajinsko zasadi-
tev. Stroški izvedbe so oce-
njeni na slabih dvanajst ti-
soč evrov.

Nova razgledna ploščad

Z razgledne ploščadi na Šumberku se vidijo Domžale, pa tudi Kamniška Bistrica z zeleno 
osjo, Homški hrib s cerkvijo, dimniki nekdanjih slamnikarskih tovarn, kamniške planine … 
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Medvode – V veliki sejni sobi 
Občine Medvode se bo danes, 
10. decembra, ob 18. uri zače-
lo predavanje z naslovom De-
lovanje okoljske merilne po-
staje v občini Medvode. Teme 
bodo viri emisij v okolici, vpliv 
posameznih onesnaževal na 
zdravje, princip delovanja 
merilne postaje in merilne 
opreme in analiza izmerjenih 
vrednosti. Predavateljici bosta 
strokovni sodelavki z Elektro-
inštituta Milan Vidmar Nina 
Miklavčič in Petra Dolšak.

Predavanje o okoljski 
merilni postaji

Žiri – V Muzeju Žiri bodo v 
četrtek ob 19. uri predstavili 
nov zvezek Žirovskega obča-
snika. O vsebini bo spregovo-
ril urednik Miha Naglič s so-
uredniki in avtorji. Obenem 
bodo predstavili še knjigo 
Milana Kopača Žirovski ho-
ruk v nove čase.

Predstavitev občasnika
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Čistilec – urejevalec notranjih prostorov, m/ž (Brnik) 
Delo obsega: čiščenje pisarn, hodnikov in sanitarij. Pričetek dela takoj. Dobrovita, 
d. o. o., Tbilisijska ulica 87, 1000 Ljubljana. Prijave zbiramo do 4. 1. 2020. Podrobno-
sti na www.mojedelo.com.

Vzdrževalec, m/ž (Škofja Loka) 
Vzdrževalec v sodobni industrijski pralnici opravlja vzdrževalna dela, izvaja preven-
tivna dela na strojih in napravah ... Enoizmensko delo, dopoldan, delo v prijetnem ko-
lektivu, redno plačilo, zaposlitev za določen čas z možnostjo dolgoročne zaposlitve, 
božičnica, regres ... Negovanje tekstilij Šinkovec, d. o. o., Kidričeva Cesta 55, 4220 Ško-
fja Loka. Prijave zbiramo do 3. 1. 2020. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Strokovni sodelavec za kontroling tovarne, m/ž (Škofja Loka) 
Glavne naloge delovnega mesta bodo zajemale: zbiranje, nadziranje, konsolidira-
nje in analiziranje finančnih poročil (mesečna poročila, plan, napovedi) s podro-
čij prodaje, proizvodnje, poslovanja in nabave na ravni obrata/lokacije, pripravlja-
nje konsolidiranih finančnih poročil, analiz, simulacije in ocene tveganj za vodstvo. 
Knauf Insulation, d. o. o., Trata 32, 4220 Škofja Loka. Prijave zbiramo do 24. 12. 2019. 
Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Dietni kuhar IV, m/ž (Radovljica) 
Druga potrebna dodatna znanja, druge zmožnosti/kompetence oz. drugi pogoji za 
zasedbo: osnove dietetike, znanje s področja priprave zdrave prehrane starostnika, 
znanje HACCP, zanesljivost. Dom dr. Janka Benedika Radovljica, Šercerjeva ulica 35, 
4240 Radovljica. Prijave zbiramo do 4. 1. 2020. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Vodja prodaje, m/ž (Kranj) 
V svoje vrste vabimo samostojno, komunikativno, dobro organizirano in visoko 
motivirano osebo, ki ima željo po novih izzivih ter veselje do dela z ljudmi. Euro-
com, d. o. o., Savska Cesta 22, 4000 Kranj. Prijave zbiramo do 3. 1. 2020. Podrobno-
sti na www.mojedelo.com.

Pralec v avtopralnici, m/ž (Gorenjska) 
Opis dela: pranje in čiščenje vozil, druga dela po naročilu nadrejenih. Zahteve: vo-
zniško dovoljenje B-kategorije, želja po nenehnem učenju. Jurčič & Co., d. o. o., 

Poslovna cona A 45, 4208 Šenčur. Prijave zbiramo do 3. 1. 2020. Podrobnosti na 
www.mojedelo.com.

Tehnični projektni vodja, m/ž (Poljane nad Škofjo Loko) 
V podjetju Polycom Škofja Loka, d. o. o, iščemo kandidate za zaposlitev na delov-
nem mestu tehnični projektni vodja. Polycom Škofja Loka, d. o. o., Poljane nad Ško-
fjo Loko 76, 4223 Poljane nad Škofjo Loko. Prijave zbiramo do 3. 1. 2020. Podrobno-
sti na www.mojedelo.com.

Kontrolor I, m/ž (Škofja Loka) 
Glavne naloge: izvajanje vhodne, medfazne in končne kontrole kosov, izvajanje 
meritev prvih kosov za sprostitev serij na strojih ... Weber, d. o. o., Stara Loka 36, 4220 
Škofja Loka. Prijave zbiramo do 2. 1. 2020. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Sestavljalec sestavin in sistemov, m/ž (Žiri) 
Od vas pričakujemo veselje do tehnike, ročne spretnosti, samostojnost pri 
delu, pripravljenost na več izmensko delo. Poclain Hydraulics, d. o. o., Indu-
strijska ulica 2, 4226 Žiri. Prijave zbiramo do 15. 12. 2019. Podrobnosti na www. 
mojedelo.com.

Prodajalec, m/ž (Železniki) 
Od kandidatov pričakujemo: IV. ali V. stopnjo izobrazbe, zaželene so izkušnje z de-
lom v trgovini oz. izkušnje z delom z ljudmi (npr. gostinstvo), visoko razvite komu-
nikacijske in meodsebne veščine, zanesljivost, odgovornost in vestnost pri opra-
vljanju dela, pozitivna naravnanost in ustrežljivost v odnosu do strank. Mlinotest, 
d. d., Tovarniška cesta 14, 5270 Ajdovščina. Prijave zbiramo do 5. 1. 2020. Podrob-
nosti na www.mojedelo.com.

Komercialist svetovalec ali svetovalec na prodajnem mestu, m/ž (Kranj) 
Opis dela: načrtovanje in izvajanje prodajnih ter promocijskih aktivnosti na terenu 
ali na prodajnem mestu, negovanje prodajnega portfelja, izvajanje poprodajnih 
opravil. Vzajemna, d. v. z., Vošnjakova ulica 2, 1000 Ljubljana. Prijave zbiramo do 15. 
12. 2019. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

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

Vodja sektorja kakovosti, m/ž (Škofja Loka) 
Opis delovnega mesta: organizacija in vodenje sektorja kakovosti, organizaci-
ja, vpeljava in izvajanje vseh zahtev sistema IATF 16949, vodenje reklamacijskih 
postopkov, koordinacija in izpolnjevanje zahtev kupcev, odgovornost za izdela-
vo kontrolne dokumentacije. Pripravljenost na kratka službena potovanja. Prija-
ve izključno v elektronski obliki na e-naslov: zaposlitev@difa.si. Difa, d. o. o., Kidri-
čeva c. 91, 4220 Škofja Loka. Prijave zbiramo do 2. 1. 2020. Podrobnosti na www.
mojedelo.com.

STYRIA DIGITAL MARKETPLACES, d.o.o., Verovškova ulica 55,  
1000 Ljubljana, Slovenija,  T: 01 51 35 700  
VEČ INFORMACIJ IN ZAPOSLITVENIH OGLASOV (1200+)  
NA: www.mojedelo.com, info@mojedelo.com
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Lipnica
in Gradec v adventu

Salzkammergut in
čokoladnica

                                
Iseo, St. Moritz, Tirano, Lugano, Como...

Adventni Dunaj

Jaslice v jami Pekel in 
mozirska pravljica

Zagreb in
božična pravljica

14. 12., 1 dan

21. 12., 1 dan

21. 12., 1 dan

26. 12., 1 dan

14., 21. 12., 1 dan

 41,00

53,00

  29,00

33,00

38,00

od

od

od

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

Bernina Express, zimska pravljica

 Ponudba izletov za leto 2020 že na
www.alpetour.si

www.alpetour.si

Kranj: 04/20 13 222,  Šk. Loka: 04/51 70 305, Radovljica: 04/53 20 445,

 Jesenice: 04/58 09 755, Domžale: 01/72 20 016, Tržič: 04/59 63 280        

269,00
EUR

od

42,00
EUR

od

od

od

28. 2. 2020, 3 dni

Adventni Salzburg

21. 12., 1 dan

HALO-HALO GORENJSKI GLAS
telefon: 04 201 42 00

Na ro či la za ob ja vo spre je ma mo po te le fo nu 04/201 42 00, fak su 04/201 42 13  
ali oseb no na Nazorjevi ulici 1 v Kra nju oz. po poš ti – od po ne delj ka do  
če tr tka do 11. ure! Cene ogla sov in po nudb v ru bri ki so iz red no ugod ne. 

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

PRIREDITVE

Božič v srcu Karavank
Tržič – Občina Tržič v sodelovanju s Kulturnim društvom tr-
žiških likovnikov v nedeljo, 15. decembra, od 15. ure dalje vabi 
na dogodek Božič v srcu Karavank, ki je sestavljen iz treh de-
lov. Prvi je božični sejem, ki se bo od 15. ure dalje odvijal v 
avli Kulturnega centra Tržič, slikarske razstave, ki bo tematsko 
dopolnjevala veliki koncert Poslušajte vsi ljudje, ki bo ob 16. in 
ob 19. uri v Kulturnem centru Tržič. Nastopilo bo več kot sto 
pevcev, glasbenikov in ostalih tržiških umetnikov.

Božično-novoletni sejem
Križe – Osnovna šola Križe vabi v četrtek, 12. decembra, ob 
17. uri na božično-novoletni sejem.

Smučarski sejem
Radovljica – Od četrtka, 12., do nedelje, 15. decembra, bo v 
telovadnici TVD Partizan Radovljica, Gorenjska 26, potekal 
sejem rabljene smučarske opreme. 

Svet vrtnih živali
Kranj – V torek, 10. decembra, bo ob 19. uri v knjigarni Og-
njišče na Koroški c. 19 Ivan Esenko predstavil novo knjigo 
Svet vrtnih živali.

Božično-novoletno srečanje
Goriče – Krajevna organizacija Rdečega križa Goriče v če-
trtek, 12. decembra, vabi starejše krajane na božično-novo-
letno srečanje, ki se bo ob 17. uri začelo v dvorani Krajevne 
skupnosti Goriče.

PREDAVANJA
Nova Zelandija
Žirovnica – Sekcija za kulturo in izobraževanje Društva upo-
kojencev Žirovnica vabi svoje člane in simpatizerje v pone-
deljek, 16. decembra, ob 18. uri v dvorano Gostišča Osvald 
na potopisno predavanje Janeza Pretnarja Nova Zelandija.               

Linhartovi dnevi 2019
Radovljica – V četrtek, 12. decembra, bo ob 18. uri v Mestnem 
muzeju Radovljica predavanje prof. dr. Mirana Hladnika, ki 
bo predstavil manj znane književnike, ki so se rodili, živeli ali 
umrli na območju današnje občine Radovljica, ter radovlji-
ške kraje in osebnosti, ki so doživeli literarno tematizacijo.

KONCERTI
Praznični tango koncert
Jesenice – V Gledališču Toneta Čufarja Jesenice se bo v so-
boto, 14. decembra, ob 19. uri začel Praznični tango koncert 
v izvedbi Ivana Andresa Arnška in Piazzolleky Quinteta.

Božično-novoletni koncert
Begunje – MePZ Anton Tomaž Linhart Radovljica vabi na bo-
žično-novoletni koncert, ki bo v četrtek, 12. decembra, ob 17.30 
v dvorani Psihiatrične bolnišnice v Begunjah. Vstop bo prost.

RAZSTAVE
 

Jasna 2019
Kamna Gorica – V petek, 13. decembra, bo ob 18. uri v Domu 
krajanov odprtje razstave Jasna 2019. Razstavljene bodo slike 
članov skupine Jasna, nastale na 14. likovnem srečanju. Za kul-
turni program bosta poskrbela Boštjan Soklič in Dino Gojo.

Jaslice v Hiši čez cesto
Milje – V petek, 13. decembra, ob 17. uri bodo v Hiši čez ces-
to na Miljah odprli razstavo jaslic. Sledil bo kratek kulturni 
program, nato pa prepevanje ljudskih pesmi. Ogled jaslic na 
prostem je možen kadar koli, notranje pa si lahko ogledate 
vsak prvi petek od 17. do 19. ure ali kadarkoli po predhodni 
najavi na klic 031 68 10 73.

PREDSTAVE
Scapinove zvijače
Zgornje Gorje – V petek, 13. decembra, ob 20. uri v Gorjan-
skem domu v Zgornjih Gorjah Gledališko društvo Kontrada 
Kanal Gorje organizira gledališko predstavo Scapinove zvijače.

Dan štirih letnih časov – zima
Škofja Loka – V soboto, 14. decembra, od 9. do 13. ure na 
Trgu pod gradom Zavod O pripravlja zimski dan štirih let-
nih časov. Na Trgu pod gradom bodo potekale: predstavitev 
francoskih in slovenskih zimskih običajev ter tradicionalne 
hrane obeh držav, igre ter delavnice za otroke in družine.

Za otroke
Jesenice – V jeseniški knjižnici bodo danes, v torek, 10. de-
cembra, nemške igralne urice, jutri, v sredo, 11. decembra, 
bodo ustvarjalne delavnice ob 17. uri, v četrtek, 12. decem-
bra, bo ura pravljic, ki jo bo obiskal terapevtski pes Knut, 
prav tako ob 17. uri, v petek, 13. decembra, pa bo Brihtina 
pravljična dežela ob 10. uri.

Medgeneracijske prireditve
Kranj, Preddvor, Šenčur – V LUK – medgeneracijskem centru 
Kranj bodo naslednje brezplačne aktivnosti: sreda, 11. de-
cembra, 10.00–11.00 Vesele urice konverzacije – Ruščina, 
17.00–18.30 Šiviljska delavnica, 17.00–19.45 Božično-no-
voletno ustvarjanje – 3D-voščilnice; četrtek, 12. decembra: 
10.00–12.30 Medkulturno v Kranju – delavnice za prise-
ljence za razvoj temeljnih kompetenc, 17.00–19.00 Vrtenje 
v krogu in kako izstopiti iz njega, 2. del, 18.30–19.45 OM 
Chanting, 18.00–19.45 Maketarske delavnice, 19.15–21.15 
Skupinski pogovori in svetovanje; petek: 13. decembra: 
17.30–19.30 Astrološko predavanje: Leto 2020, 17.30–19.30 
Ljudsko petje; Šenčur: sreda, 11. decembra: 10.00–11.00 
Prva pomoč za računalnike in pametne telefone, četrtek, 12. 
decembra: 16.30–17.30 Kako odpreti svoj Youtube kanal – 
delavnica za mlade. Obvezne so prijave na telefon 041 724 
134 ali na e-naslov mck-prijava@luniverza.si.

IZLETI

V neznano
Šenčur – Društvo upokojencev Šenčur organizira v torek, 17. 
decembra, pohod v neznano. Skupne zmerne lahke hoje bo 
do tri ure. Ob zaključku pohoda vas bo čakala topla malica. 
Informacije in obvezne prijave zbira do nedelje, 15. decem-
bra, Franci Erzin, tel. 041 875 812.

OBVESTILA

Porcelan
Vodice – V Knjižnici Vodice bo v sredo, 22. januarja, ob 19. 
uri na ustvarjalni delavnici za odrasle priznana ustvarjalka 
Nika Stupica iz studia keramike Kaolin predstavila porcelan 
– čarobni material ter oblikovanje drobnih predmetov in na-
kita. Število mest je omejeno, obvezne predhodne prijave v 
Knjižnici Vodice ali na tel. št. 01 308 52 30.



predavanje
IŠČE SE: OSEBNI TRENER!
Žiga Lipar, Katja Kepic
torek, 10. 12., ob 18.00, dvorana

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

pravljična urica
PRAVLJIČNA SREDICA
Bojan Pretnar
vsako sredo
sreda, 11. 12., ob 17.30, pravljična soba

okrogla miza
PLANINSTVO V LUČI 
DRUŽBENIH SPREMEMB
Miha Marenče
četrtek, 12. 12., ob 19.00, dvorana
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226 strani,  
212 x 267 
mm, trda 
vezava

Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu, Nazorjeva ulica 1, Kranj,  
jo naročite po tel. št.: 04/201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si.  
Če jo naročite po pošti, se poštnina zaračuna po ceniku Pošte Slovenije.

www.gorenjskiglas.si
Matthias F. Mangold, svobodni no-

vinar, ki piše o prehrani, in član Food 

Editors Club, že nekaj let vodi svojo 

uspešno kuharsko šolo genusstur. Na 

tečajih skuša udeležence popeljati na 

njihovo lastno pot v kuhanje. V tej 

knjigi je odprl svojo bogato zakladnico 

nasvetov, zvijač, zamisli in receptov –  

za začetnike in naprednejše kuharje.  

Prevedla Petra Piber

Trda vezava
Format 212 x 267 mm 
226 strani
ISBN 978-961-6893-96-1

Cena: 24,99  EUR

Matthias F. Mangold 

PRINCIPI KUHANJA

NI VESELJA DO KUHANJA?  

Morda ta hip res še ne – vendar ti ta knjiga lahko  

spremeni življenje! Kako gratinirati krompir, kako  

spražiti cesarski praženec, skuhati zelenjavni kari … 

prebereš in začneš – in končno kuhaš samostojno!

Izhodišče pa so NAJPOMEMBNEJŠI OSNOVNI  

RECEPTI – ki so opisani tako preprosto, da se ne  

more nič zalomiti. In ko enkrat obvladaš osnovo, lahko 

začneš preizkušati in spreminjati. Kajti iz gratiniranega 

krompirja, cesarskega praženca in zelenjavnega karija 

lahko nastane veliko več … drzni si!

 

 

MATTHIAS F. 
MANGOLD

PRINCIPI
KUHANJA

/// NI VESELJA DO KUHANJA? Morda ta hip res še ne – 

vendar ti ta knjiga lahko spremeni življenje!

Kako gratinirati krompir, kako spražiti cesarski praženec,  

skuhati zelenjavni kari … prebereš in začneš – in končno  

kuhaš samostojno!

Izhodišče pa so NAJPOMEMBNEJŠI OSNOVNI RECEPTI –  

ki so opisani tako preprosto, da se ne more nič zalomiti.  

In ko enkrat obvladaš osnovo, lahko začneš preizkušati  

in spreminjati. Kajti iz gratiniranega krompirja, cesarskega 

praženca in zelenjavnega karija lahko nastane veliko več … 

drzni si!  
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PRINCIPI
PREPROSTO

www.narava.si

ISBN 978-961-6893-96-1

 
 24,99 € 

KAKO SE NAUČIŠ KUHATI?
V PRINCIPU – KOT ZA ŠALO!

9 789616 893961

NOVO iz založbe Narava

Založba Narava d.o.o., Britof 96a, 4000 Kranj • Naročila: tel.: 04-280-2000, prodaja@narava.si, www.narava.si

V GLAVNI VLOGI: Vsak, ki se pogumno postavi  

za štedilnik. Torej tudi ti – sploh če je to prvič in se  

ti zdi, da ti ne bo uspela niti najpreprostejša jed.  

Dobra novica zate: Ja, zmoreš! Pokazali ti bomo, kako. 

Izpustili smo vse odvečno besedičenje in se osredotočili 

na bistvo. Samo ne obremenjuj se preveč, pa ti  

bo kmalu jasno, da kuhanje samo po sebi ni nič 

posebnega. Umetnost se začne šele, ko dobiš nekaj 

samozavesti. In ravno to bi ti radi vlili.

6 77

Poglej me

 KRATKI KUHARSKI POSNETKI 
10 ZVIJAČ SAMO ZATE+

www.zalozbanarava.si/video

POIZKUSITE!
GENOVSKI PESTO

O avtorju 

9                               90
EUR

Ni veselja do kuhanja? Morda ta hip res še ne – vendar ti ta knjiga 
lahko spremeni življenje! Kako gratinirati krompir, kako spražiti cesarski 
praženec, skuhati zelenjavni kari... prebereš in začneš – in končno  
kuhaš samostojno!

 

Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu,  
Nazorjeva ulica 1 v Kranju, jo naročite po tel. št.: 
04 201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si.  
Če jo naročite po pošti, se poštnina zaračuna  
po ceniku Pošte Slovenije.

www.gorenjskiglas.si

224 strani ,15 x 20 cm, 
špiralna vezava, 

Pred vami je najnovejša 
kuharica za kremasta 
peciva in sladice – 
sadna peciva, rulade, 
torte in tortice, sladice 
brez peke, deserte 
v kozarcih in ostale 
kremaste užitke. 
Njihova jasna in 
enostavna priprava 
vodi vsakogar do 
zagotovljenega 
uspeha. 
 

10
EUR Sporočamo vam žalostno vest, da je v 74. letu umrl naš dragi 

Mirko Kozelj 
iz Hotemaž

Od dragega pokojnika smo se poslovili dne 9. 12. 2019 v 
družinskem krogu na pokopališču v Šenčurju. 

Žalujoči vsi njegovi

OSMRTNICA

V 82. letu starosti se je poslovila naša draga mama, stara mama, tašča, sestra in teta

Marjeta Pelko
Od nje se bomo poslovili v četrtek, 12. decembra 2019, ob 15. uri na kranjskem  

pokopališču. Žara bo od 13. ure dalje v tamkajšnji poslovilni vežici.

Žalujoči vsi njeni

Sporočamo žalostno vest, da se je v 74. letu od nas poslovil 

Mirko Kozelj
nekdanji župan Občine Šenčur 

 

Ohranili ga bomo v trajnem spominu, svojcem pa izrekamo iskreno sožalje. 

Župan, sodelavke in sodelavci občinske uprave ter občinske svetnice  
in svetniki Občine Šenčur   

MOTORNA VOZILA
AVTOMOBILI
PRODAM

DACIA sandero 1.4, letnik 2008, pre-
voženo 223.000 km, tel.: 040/307-
748 19003228

STROJI IN ORODJA
PRODAM

VEČ vrst elektro orodja – kotni, bru-
silni, vrtalni stroji, udarna kladiva, tel.: 
04/53-38-421 19003233

GRADBENI  
MATERIAL
KURIVO
PRODAM

SUHA mešana drva, možna dostava, 
po dogovoru, tel.: 031/343-177 
 19003223

SUHE trske za podkurit, primerne za 
kamin ali centralno peč, tel.: 041/986-
986  
 19003222

HOBI
KUPIM

ODLIKOVANJA, medalje, značke, 
razglednice, kovance, bajonete, sab-
lje, čelade, uniforme, tel.: 051/740-
430 19003157

KNJIGE,  
PUBLIKACIJE
PODARITE odvečne knjige? Pokličite, 
pridem z veseljem, jih odpeljem in oh-
ranim, tel.: 030/996-225  
 19003232

PRODAM

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

UMETNINE, NAKIT
PRODAM

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

STARINE
KUPIM

ODLIKOVANJA, kovance, ure, slike, 
značke, srebrnino, luči, kipe in drugo, 
tel.: 030/670-770  
 19003221

OBLAČILA IN 
OBUTEV
PRODAM

GORENJSKO narodno nošo, žensko, 
novo, tel.: 04/57-21-452 
 19003229

KMETIJSKI STROJI
PRODAM

GREBEN in koso Gorenje Muta, 
okrogli priklop, tel.: 031/424-339 
 19003224

PRIDELKI
PRODAM

KRMNI krompir in krmno peso ter šta-
jerske peteline, tel.: 041/416-241  
 19003227

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

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

De lo vni čas: 
ponedeljek, to rek, čet rtek 
nep rekinjeno od 8. do 16. ure,  
sreda od 8. do 17. ure,  
petek od 8. do 15. ure,  
sobote, nedelje in prazniki 
zaprto.

VINO – cviček, kvaliteten, možna do-
stava, tel.: 041/830-461 
 19003190

VINO – belo, rdeče, modro frankinjo, 
vinski liker. Po dogovoru vino dostavi-
mo, tel.: 041/382-735 
 19003192

VZREJNE ŽIVALI
PRODAM

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

ZAPOSLITVE (m/ž)
NUDIM

PIZZERIJA & Restavracija nudi redno 
zaposlitev izkušenemu kuharju/-ici za 
delo v restavraciji. Nudimo redno plači-
lo, delo v mladem kolektivu in prijetnem 
ambientu. Makarončki, d.o.o., Podgo-
rica 21, Lj. Črnuče, tel.: 040/218-
203  
 19003197

ZAPOSLIM voznika kombija za prevo-
ze po Sloveniji. Kategorija B vozniške-
ga izpita. Z delom se lahko začne takoj. 
Orel transport Gregor Bergant, s.p., 
Trnje 16, Šk. Loka, tel.: 031/564-
285, gregor.orel@siol.net 19003219

RAZNO
PRODAM

SLOVENSKO vinjeto za december 
2019 in januar 2020, ugodno, tel.: 
031/791-483 19003226

Naš dragi ata

Joža Ovsenik

Poslovil se je 9. decembra 2019 na svojem domu.

Žara našega ata bo v četrtek, 12. decembra 2019, od 9. ure dalje 
na kranjskem pokopališču, kjer bo ob 14. uri tudi slovo.

Njegovi najdražji

Tiho sedaj je odšel
kot lepa misel,
ki ostane in nam pusti 
le lepe spomine.
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Anketa

Stojan Štefe:

Zadovoljen sem. Kljub vsem 
težavam med sanacijo lahko 
rečem, da so šle stvari soraz-
merno po načrtu. Drugo leto 
pričakujem nadaljevanje pre-
ostalih del, da bo Dovžanova 
soteska še varnejša.

Franc Magdič:

Zadovoljen sem s potekom 
sanacije. Bile so zapore, da-
leč naokrog smo se vozili v 
dolino, ampak smo vedeli, 
zakaj. Več kot 60 odstotkov 
so že sanirali. Se pa že vidi, 
kako lepo je narejeno.

Aljana Alagić:

Še dobro se spomnim, kako 
nas je bilo lani strah v ujmi 
in v dneh po njej. Po dobrem 
letu dni je pogled na Jelendol 
čisto drugačen. Upajmo, da 
bo po sanaciji varnejše in da 
se kaj takega več ne ponovi.

Joži Laharnar:

Imeli smo sicer hudo uro, se 
imamo pa zdaj lepše. Sana-
cija je bila hitra in zahvala gre 
vsem, ki so bili pristojni za re-
ševanje, predvsem pa župa-
nu. Skrbi me le, kako bo cesta 
zdržala težke tovornjake.

Suzana P. Kovačič

Pred dobrim letom so Je-
lendol, Dolina in tudi Lom, 
Čadovlje in del Tržiča doži-
veli hudo uro v siloviti ujmi. 
Dobro leto zatem je sanira-
na več kot polovica škode. 
Jelendolčane smo vprašali, 
kako so zadovoljni s pote-
kom sanacije.
Foto: Tina Dokl

Zadovoljni  
s sanacijo

Jože Steiner:

S sanacijo sem zadovoljen. 
Zahvala gre županu in njego-
vim sodelavcem, predsedni-
ku KS, izvajalcem del in do-
mačinom za potrpežljivost. 
Kaj bo čas pokazal, bomo še 
videli. Upam na najboljše.

vre men ska na po ved

TOREK SREDA ČETRTEK
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Danes zjutraj oziroma zgodaj dopoldne se bo zjasnilo, nato 
bo precej jasno. Ponekod bo pihal severni veter. Jutri bo precej 
jasno, jutro bo mrzlo. V četrtek se bo pooblačilo, čez dan bo 
ponekod občasno rahlo snežilo. Količina padavin bo majhna.

Danica Zavrl Žlebir

Šenčur – Včeraj so se na po
kopališču v Šenčurju poslo
vili od nekdanjega župana 
občine Šenčur Mirka Ko
zelja. Župan je postal leta 
2002, ko je nasledil prvega 
župana Franca Kerna in je 
nato občino vodil tri manda
te do leta 2014, zadnja leta 
po upokojitvi nepoklicno. 
Za četrti mandat ni več kan
didiral, na županskem mes
tu ga je nasledil zdajšnji žu
pan Ciril Kozjek. Pač pa je 
bil Kozelj v preteklem man
datu še občinski svetnik, iz
voljen na listi stranke SDS.

»Mirkova smrt je boleča 
izguba za vse, ki smo ga po
znali, ga spoštovali in cenili 
ter se skupno veselili dose
ženih ciljev in uspehov,« so 

zapisali na Občini Šenčur, 
kjer se je od včeraj mogo
če vpisati v žalno knjigo za 
nekdanjim županom, ki so 
mu iskreno hvaležni za vse, 
kar je dobrega storil, zlasti 
v korist občine in občanov. 

Umrl nekdanji šenčurski 
župan Miro Kozelj

Umrl je nekdanji župan 
občine Šenčur Miro Kozelj. 

Simon Šubic

Britof – Na zaprtem obmo
čju v Britofu, kjer je pred 
tednom dni v vodovod
nem jašku eksplodiral ze
meljski plin, bodo danes iz
vedli nove meritve prisotno
sti plina v jaških in zemlji
ni, za katero so prejšnji te
den ugotovili, da je prepoje
na s plinom, ki je uhajal pri 
enem od stikov na plinovo
du. Nedeljske meritve (vče
raj jih zaradi dežja niso opra
vili) so sicer pokazale, da se 
koncentracija plina vendarle 
znižuje. 

Po opravljenih meritvah, 
ki jih zdaj opravlja posebna 
ekipa iz Maribora, se bodo 
predvidoma danes pristojni 
tudi odločili, kakšne bodo 
nadaljnje aktivnosti, je raz
ložil poveljnik štaba Civil
ne zaščite Mestne občine 
Kranj Sašo Govekar. Na so
botnem sestanku so se sicer 
okvirno dogovorili, da bi da
nes, če bo koncentracija pli
na padla na minimum, ces
to znova zasuli z zemljo. 
Predvidoma v četrtek bodo 
meritve ponovili, in če bodo 
rezultati ustrezni, bodo ces
to lahko odprli za promet. 
Naslednji teden bodo z me
ritvami nadaljevali in ob 

ugodnih rezultatih cestišče 
prevlekli z drenažnim asfal
tom. Ta bo na eni strani olaj
šal izvajanje zimske službe, 
na drugi strani pa čez zimo 
tudi omogočil nadaljnje 
zračenje zemljine. »Marca 
ali aprila bi potem položi
li fini asfalt,« je napovedal 
Govekar. 

Odločitev, da odprejo ces
to na delu, kjer je bila izmer
jena največja koncentraci
ja plina, zemljino pa odstra
nijo, so pristojni sprejeli v 

petek. Ukrep je bil, kot kaže, 
ustrezen, saj so v nedeljo 
meritve že pokazale, da so 
se vrednosti plina v zemljini 
v enem dnevu zmanjšale za 
nekajkrat. 

Cesta in območje ostaja
ta zaprta do nadaljnjega, še 
vedno velja tudi prepoved 
uporabe odprtega ognja, je 
razložil Bojan Kos s Policij
ske uprave Kranj. Minuli ko
nec tedna so tudi vzpostavili 
začasno šolsko pot iz Britofa 
do Osnovne šole Predoslje, 

policisti pa so ob tem star
še učencev nižjih razredov 
pozvali, naj skupaj prehodi
jo novo pot in otroke opozo
rijo na nevarnosti. 

Policija je sicer oglede kra
ja nesreče končala in jih bo 
ponovila le ob na novo odkri
tih napakah na infrastruktu
ri, je še pojasnil Kos. Krimi
nalistična preiskava se nada
ljuje, še vedno je v preverja
nju tudi del plinovodne na
peljave, ki so ga zasegli prej
šnji teden.

Količina plina se znižuje
Intervencija zaradi eksplozije plina v Britofu še vedno poteka. V zadnjih dneh so izkopali zemljino pod 
cesto, ki je bila najbolj prepojena s plinom. Njegove koncentracije so se odtlej nekajkrat znižale.

Potem ko so v Britofu razkopali cesto, so se izmerjene vrednosti plina v zemljini že občutno 
znižale. / Foto: Gorazd Kavčič
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Brdo pri Kranju – Na zaposlitvenem portalu Mojedelo.com so 
v četrtek devetič izbrali najuglednejšega delodajalca za letoš-
nje leto. Naziv je po letu 2013 znova pripadel farmacevtskemu 
podjetju Lek. Poleg priznanja najuglednejši delodajalec 2019 
je Lek dosegel prvo mesto med uglednimi delodajalci po iz-
boru študentov, strokovnjakov družbenih ved, strokovnjakov 
naravoslovnih znanosti ter prvo mesto v panogi Farmacija in 
biotehnologija, kemična industrija. V tokratni raziskavi je so-
delovalo več kot 19 tisoč anketirancev, med njimi strokovnjaki 
iz akademskega in poslovnega sveta ter študentje.

Najuglednejši delodajalec je Lek

Tržič – Občina Tržič bo imela slavnostno akademijo v počas-
titev občinskega praznika v četrtek, 12. decembra, ob. 19. uri v 
Kulturnem centru Tržič. Na akademiji bodo posameznikom in 
ustanovam, zaslužnim za napredek in prepoznavnost občine, 
podelili občinska in županova priznanja. Kulturni program 
bo sooblikoval Big Band RTV Slovenija. Občina tudi uradno 
praznuje na 12. decembra, ko je cesar Friderik III. leta 1492 
vas Tržič povzdignil v trg.

Občina Tržič praznuje

Golnik – Iz Klinike Golnik so sporočili, da so zaradi povečane-
ga števila respiratornih obolenj obiski pacientov do preklica 
dovoljeni le od 14. do 17. ure, obiski so omejeni na eno zdra-
vo osebo. V Kliniki Golnik so skupaj z nekdanjim vrhunskim 
športnikom Juretom Koširjem pripravili interno kampanjo za 
zaposlene, naj se cepijo proti gripi. Lani ob koncu sezone gri-
pe so imeli 44-odstotno precepljenost zaposlenih proti gripi, 
letos imajo že sedaj 48-odstotno.

Omejitev obiskov v Kliniki Golnik


