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71 let Gorenjski časnik od leta 1947
Prvi predhodnik tednika Gorenjec leta 1900
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GORENJSKA

Dvomi glede  
volitev ostajajo
Na konstitutivni seji občinskega 
sveta Občine Bled so znova raz-
pravljali o zapletu glede štetja ne-
veljavnih glasovnic. V občinski 
svet se je sicer uvrstilo enajst 
strank oziroma list, dve več kot 
pred štirimi leti.
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GORENJSKA

Balantičev kip  
tudi v knjižnici
V Knjižnici Franceta Balantiča Ka-
mnik so se z Balantičevim veče-
rom spomnili petinsedemdesete 
obletnice pesnikove smrti in ob 
tem prejeli pesnikov doprsni kip, 
ki ga je knjižnici podaril prof. Fran-
ce Pibernik.
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ŠPORT

Tretje mesto  
Eme Klinec
Konec tedna so smučarske skakal-
ke tekmovale v Franciji. Tam se je 
drugič v tej sezoni na oder za zma-
govalke uvrstila članica SSK Žiri 
Ema Klinec, ki je na sobotni tekmi 
osvojila tretje mesto, na nedeljski 
pa še četrto.
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KRONIKA

Pomoč je  
prispela prepozno
Prebivalce Škofje Loke je konec te-
dna pretresla novica o tragediji, ki 
je doletela mlado družino, živečo 
v starem delu mesta. Med obnovo 
podstrešnega stanovanja v sredi-
šču mesta je v soboto zvečer umrl 
44-letni stanovalec.

12

VREME

Danes bo pretežno jasno. 
Jutri popoldne se bo od 
zahoda postopno poobla-
čilo. V četrtek bo oblačno 
s padavinami. 

-6/1 °C
jutri: delno oblačno

Podelili Severjeve nagrade
V nedeljo so na Loškem odru podelili Severjeve 
nagrade za igralske dosežke. Prejeli so jih poklicna 
igralca Nina Valič in Vojko Belšak, ljubiteljska igralca 
Damijan Perne in Maša Kavčič (na fotografiji) ter 
študenta Matic Valič in Gregor Podričnik.
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Suzana P. Kovačič

Kranj – Zdravniki družin
ske medicine Zdravstvene
ga doma (ZD) Kranj, ZD Tr
žič, ZD Jesenice in ZD Ško
fja Loka so naslovili javno 
pismo v zvezi s problema
tiko preobremenitve v am
bulantah družinske medici
ne na pristojno ministrstvo, 
zdravstveno zavarovalnico, 
zdravniško zbornico in šir
šo javnost. Podpisanih 76 
zdravnikov družinske me
dicine opozarja, da njihovo 
delovanje poteka v izrednih 
razmerah, zato podajajo 

zahteve in predloge rešitev. 
Na to problematiko so z jav
nim pismom v začetku de
cembra že opozorili tudi nji
hovi kolegi iz ZD Maribor.

Podpisani zahtevajo takoj
šnjo ureditev razmer, da bo 
zdravnik končno imel čas 
za pacienta, kar v prvi vr
sti vključuje predvsem ad
ministrativno razbremeni
tev, to je umik vseh nepo
trebnih administrativnih 
del oziroma del, ki bi jih lah
ko opravljale druge službe. 
Kot utemeljujejo, pri trenu
tnem načinu dela po prin
cipu tekočega traku ni več 

mogoče zagotoviti dobre ka
kovosti obravnave pacien
tov. To močno kvari odnos 
med zdravniki in pacienti, 
ki imajo upravičeno pogosto 
občutek, da se jim zdravni
ki ne posvetijo dovolj. Pou
darjajo, da so zdravniki izve
denci v diagnostiki in zdrav
ljenju bolezni, ne znajdejo 
pa se v vlogi administrativ
nih delavcev in zavarovalnih 
agentov. Zaradi izjemnega 
časovnega pritiska pri delu 
se objektivno povečuje ver
jetnost nastanka strokovnih 
napak, opozarjajo.

Zdravniki delajo v izrednih razmerah
Podpisanih šestinsedemdeset zdravnikov družinske medicine iz štirih 
gorenjskih zdravstvenih domov opozarja, da njihovo delovanje poteka v 
izrednih razmerah, zato v javnem pismu pristojnim podajajo zahteve in 
predloge rešitev. V nasprotnem, opozarjajo, sledi kolaps sistema. 

Zdravnik mora imeti čas za pacienta, da je obravnava kakovostna. Zdravniki družinske 
medicine zato ne pristajajo več na način dela po principu tekočega traku. / Foto: arhiv Gorenjskega 
glasa (Tina Dokl)

2. stran

Aleš Senožetnik

Zgornji Brnik – Logistično 
podjetje Kuehne + Nagel je 
včeraj tudi uradno odprlo 
približno petdesetmilijon
sko investicijo v poslovni 
coni ob brniškem letališču. 
Kuehne + Nagel je sicer švi
carski logistični gigant, ki je 
prisoten v več kot sto drža
vah po svetu; kot pojasnjuje
jo v podjetju, pa objekt velja 
za enega največjih v njiho
vi globalni mreži logističnih 
centrov, namenjenih farma
cevtski industriji, t. i. KN 
PharmaChain. 

Skladišče meri 38 tisoč 
kvadratnih metrov in ima 
65 tisoč paletnih mest.  

Na Brniku velik logistični center
Kuehne + Nagel je včeraj odprl logistični center ob brniškem letališču, v katerem je tudi največje 
Novartisovo skladišče v Evropi.

Včeraj so v poslovni coni ob Letališču Jožeta Pučnika tudi uradno odprli eno največjih 
investicij, nov farmacevtski logistični center švicarskega podjetja Kuehne + Nagel. 3. stran
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izžrebanemu naročniku časopisa

Knjigo prejme JOŽE JOŠT iz Naklega.

KO TI ČEK ZA NA ROČ NI KE

AKTUALNO info@g-glas.si

Otroška predstava Elzino Kraljestvo

V soboto, 29. decembra 2018, ob 17. uri si v Kulturnem hramu 
Ignacija Borštnika v Cerkljah lahko ogledate prelepo otroško 
predstavo Elzino kraljestvo. V pravljičnem kraljestvu je živela 
Elza, princesa, ki je imela moč pričarati led in sneg. S pomočjo 
svoje sestre Ane in njenega izbranca Krištofa se je naučila 
obvladovati to nadnaravno sposobnost. V družbi nerodnega 
snežaka Olafa so se vedno veselo zabavali, vse dokler … Pridite 
in ugotovite, kako se zgodba konča.

Naročniku Gorenjskega glasa bomo podarili dve vstopnici za 
predstavo Elzino kraljestvo. Nagradno vprašanje: Kako se ime-
nuje snežak, ki nastopa v predstavi? Odgovore s svojimi podat-
ki pošljite do petka, 21. decembra 2018, na naslov: Gorenjski 
glas, Nazorjeva ulica 1, 4000 Kranj, ali na koticek@g-glas.si.

Nagrajenka

V nagradni igri, ki je bila objavljena 11. decembra 2018, prejme 
dve vstopnici za predstavo Profesor Kuzma mlajši, ki bo v 
Cerkljah 21. decembra ob 19. uri, Helena Bonča iz Šenčurja.
Nagrajenki čestitamo!

Suzana P. Kovačič

Tržič – Program je za udele-
žence brezplačen, saj ga so-
financirata Evropski soci-
alni sklad in Ministrstvo za 
delo, družino, socialne za-
deve in enake možnosti. »V 
osnovi gre za pilotni projekt, 
v katerem smo izvajalci ime-
li precej avtonomije pri obli-
kovanju vsebine in izved-
be,« je povedal Mitja Slapar, 
v. d. direktorja Ljudske uni-
verze Tržič, ki skupaj s pro-
jektnim partnerjem Alteršo-
lo zagotavlja strokoven ka-
der. »Povezujemo se z orga-
nizacijami v lokalnem oko-
lju, udeleženci imajo mož-
nost spoznavati različne de-
lovne procese, se izkazati pri 
delodajalcih, pridobiti de-
lovne izkušnje in reference. 
Pomemben del programa so 
tudi individualna svetovanja 

in izobraževanja za osebno-
stno rast z jezikovnimi in ra-
čunalniškimi tečaji, trenin-
gi komunikacijskih in soci-
alnih veščin, podjetniškimi 
znanji ...,« je pojasnil Sla-
par. V skupino je naenkrat 
vključenih dvajset oseb iz tr-
žiške in radovljiške občine, 
sedaj poteka že druga skupi-
na. »Socialna aktivacija mi 
je spremenila življenje. Prek 
delovnega modula sem do-
bila službo. Predvsem bi po-
udarila, da sem dobila pri-
ložnost, da sem se lahko iz-
kazala,« je povedala udele-
ženka Borinka. »Program 
je super, ker se pridobi neka 
dnevna rutina, širijo se zna-
nja in poznanstva, konec te-
dna je še denarna nagrada,« 
je dejala Anka. Udeležen-
ki Adelini pa je program po-
magal pri učenju slovenšči-
ne in tudi osebni motivaciji.

Projekt za vključitev 
na trg dela
Projekt Aktivno v svet predstavlja celovit 
interdisciplinaren pristop socialne aktivacije. 
Njegov namen je podpreti udeležence pri njihovi 
reaktivaciji in jih ponovno vključiti na trg dela. 

Danica Zavrl Žlebir

Škofja Loka – Lani je izšla 
prva številka Pasijonske-
ga almanaha, namenjenega 
objavljanju izvirnih znan-
stvenih, strokovnih in polju-
dnih prispevkov o pasijonski 
dediščini ne le z domačega, 
temveč tudi s širšega evrop-
skega prostora. Lanski zbor-
nik je segel predvsem v sose-
ščino, na Hrvaško, avtorji so 
se posvetili tamkajšnji pasi-
jonski dediščini, »žudijam«, 
varuhom božjega groba. Le-
tošnji zbornik je že bolj 
mednaroden, saj vključuje 
prispevke iz petih držav, po-
leg slovenskih in hrvaških 
avtorjev objavljajo tudi špan-
ski, malteški in nizozemski. 
Župan Miha Ješe ob izidu 
poudarja ambicijo, da alma-
nah postane osrednja publi-
kacija združenja Europassi-
on, ki združuje evropska pa-
sijonska mesta. 

Drugo številko zbornika 
sta v Škofji Loki predstavila 
urednika Jože Štukl in Fran-
ce Križnar. Na 182 straneh 
prinaša petnajst prispevkov. 
Med njimi so članki tujih 
avtorjev: španska o verskem 
turizmu in o pasijonski igri 
v mestu Essparreguera, mal-
teški o tamkajšnjem tradici-
onalnem praznovanju ve-
likega tedna in velike noči, 
nizozemski o nemških pa-
sijonih, ki jih je med 3500 

v svetu kar okoli dvesto, hr-
vaški pa o festivalu »žudi-
je« iz Vodic v Mariji Bistri-
ci. Domači avtorji pa pišejo 
o letošnji udeležbi na evrop-
skem forumu o praznova-
nju velikega tedna in velike 
noči v španski Luceni (Jože 
Štukl, Jernej Tavčar), kjer so 
Ločani dobili priložnost, da 
se pridružijo turističnemu 
produktu Caminos de Passi-
ons in na ta način povečajo 
prepoznavnost Škofjeloške-
ga pasijona v evropskem 
prostoru. Jože Štukl poroča 
o lanskem in letošnjem so-
delovanju na kongresu Eu-
ropassiona (leta 2020 bo 

kongres gostila Škofja Loka). 
Franc Križnar analizira glas-
beno vrenje na Slovenskem 
stoletja pred Škofjeloškim 
pasijonom (v 16. in 17. stole-
tju) v vojvodini Kranjski, pod 
naslovom Z ognjem duha 
pa piše tudi o izboru pesmi 
iz Ribniškega pasijona, ki 
so letos izšle na zgoščenki. 
Ribniški pasijon je poseben, 
ker je zgrajen na rok in pop 
glasbi. Ribniški pasijon, ki 
je letos gostoval tudi v Ško-
fji Loki, v publikaciji pred-
stavlja Helena Ilc. V Škofji 
Loki pa je od letos nova Ro-
mualdova pot, ki obiskoval-
ca s pomočjo aplikacije na 

tablici ali pametnem telefo-
nu vodi po postajah Škofje-
loškega pasijona in škofje-
loških značilnostih. O njej v 
zborniku piše Katja Štucin, 
aplikacijo pa predstavlja-
ta Marko in Petra Pleško. O 
tem, kako razume oznanilo 
pasijona, pa lahko beremo 
prispevek predstojnika ško-
fjeloškega kapucinskega sa-
mostana Jožka Smukavca.

Na predstavitvi zborni-
ka sta sodelovala tudi gosta 
iz Hrvaške: Luka Lipić, ki je 
predstavil »žudije«, in foto-
graf Šime Strikoman z mile-
nijskim projektom fotogra-
fije vseh dosedanjih »žudij«. 

Širi zavest o pasijonski dediščini 
Izšel je že drugi Pasijonski almanah, mednarodna publikacija, ki širi zavest o Škofjeloškem pasijonu v 
širšem evropskem prostoru.

Del uredniškega odbora Pasijonskega almanaha (od leve): Jože Štukl, Agata Pavlovec, Franc 
Križnar in Jernej Tavčar

Zahtevajo, da jim ustano-
vitelji, nosilci zdravstvene 
politike in druge instituci-
je s pristojnostmi na podro-
čju zdravstva zagotovijo raz-
mere, v katerih bo družinska 
medicina postala privlačnej-
ša za mlade kadre. Predlaga-
jo, da imenovani nemudo-
ma omogočijo ločitev dru-
žinske medicine od izvaja-
nja drugih služb, kjer sta 
problematični predvsem iz-
vajanje službe nujne medi-
cinske pomoči in mrliško-
-pregledne službe. Zahtevi 
utemeljujejo s kritično pot-
rebo, da se v sistem privabijo 
mladi zdravniki, ki se bodo 
z veseljem odločali za spe-
cializacijo iz družinske me-
dicine. Družinska medicina 
nudi zdravniku nadvse po-
membno vlogo v skupnosti 
in hkrati omogoča strokov-
no rast, ker lahko med dru-
gim zdravnik v svoje delo-
vanje vključuje delček vseh 
ostalih specializacij. 

Zahtevajo tudi uvedbo iz-
vajanja ambulantnega dela 
le enkrat tedensko v popol-
danskem turnusu (names-
to aktualnega dvakratnega), 
saj bi tako mladim kolegom 
z družinami omogočili laž-
jo prilagoditev družinske-
ga življenja službenemu. In 
ne nazadnje zahtevajo uve-
ljavitev standardov in nor-
mativov za delo zdravnikov 
v družinski medicini, zapi-
sanih v kolektivni pogodbi, 
tudi v praksi.

Tak sistem zdravnika sili 
v tvegan položaj

Podpisniki javnega pisma 
zahteve utemeljujejo še s ci-
tatom pravnega svetovalca 
Praktikuma Gorazda Pere-
niča o delu zdravnikov dru-
žinske medicine na dveh de-
loviščih: »Skladno z ustavno 
določenimi temeljnimi pra-
vicami ter določbami veljav-
ne zakonodaje o zdravstve-
nem varstvu, zdravstvenem 
zavarovanju in pacientovih 
pravicah namreč vsakomur 

pripadajo varne, kakovostne 
in dostopne zdravstvene sto-
ritve. Prekoračitev normati-
vov in zahteve za delo na več 
delovnih mestih sočasno 
zato niso samo delovnoprav-
no vprašanje, temveč tudi ali 
celo predvsem vprašanje do-
stopnosti kakovostnega in 

varnega zdravstva. Zdrav-
nik družinske medicine, ki 
je na razpolago prevelikemu 
številu pacientov, v resnici 
namreč zares ne nudi stro-
kovno pričakovane in prav-
no predpisane oskrbe nobe-
nemu od svojih pacientov. 
Hkrati tak sistem zdravnika 
sili v tvegan ali celo nedovo-
ljen položaj ...«

»Zdaj je poteza torej na 
strani vas, naslovnikov tega 
pisma: ustanoviteljev naših 
zavodov, zdravstvenih poli-
tikov, zdravstvene zavaro-
valnice in vseh drugih od-
govornih. Glavni deležni-
ki so v prvi vrsti pacienti. 
Zdravniki pa zdaj od vseh 

vas zahtevamo ukrepe. Nič 
več vas ne prosimo, saj so 
spremembe pogojev naše-
ga delovanja, katerih izved-
ba je v vaši pristojnosti, nuj-
ne.« V nasprotnem, opozar-
jajo podpisani, sledi kolaps 
sistema, kar bi bilo nedo-
pustno, saj gre za osnovni 
interes prebivalstva Repu-
blike Slovenije. 

Zdravniki delajo v izrednih razmerah
31. stran

Na ministrstvu za zdravje so povedali, da so 
javno pismo gorenjskih zdravnikov družinske 
medicine prejeli, niso nam pa včeraj do zaključka 
redakcije uspeli zagotoviti odgovora v zvezi s tem. 
Na ministrstvu imajo danes sklicano novinarsko 
konferenco na temo prioritet v zdravstvu v letu 2019, 
verjetno bo govora tudi o omenjeni temi, so še dejali. 
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V Sloveniji je več kot 460 
tisoč lastnikov gozdov. 
Čeprav je povprečna 

zasebna gozdna posest že zdaj 
zelo majhna, saj meri le dva 
hektarja in pol, se število la-
stnikov še vedno povečuje, ob 
tem pa se zmanjšuje število 
posesti, ki je v lasti kmečkih go-
spodinjstev.

Veliko število lastnikov po-
meni tudi veliko zelo različnih 
lastniških zgodb. Največ pozor-
nosti so deležni najbolj skrbni 
lastniki gozdov, tem zavod za 
gozdove vsako leto podeli poseb-
na priznanja. V dvajsetih letih, 
odkar jih podeljuje, je takšno 
priznanje prejelo 880 lastnikov 
gozdov, od tega štirideset na 
Gorenjskem, to je kranjskem in 
blejskem gozdnogospodarskem 
območju. To so lastniki gozdov, 
ki redno pregledujejo gozdove, 
ob ujmah ali ob pojavu podlub-
nikov hitro ukrepajo, strokovno 
izvajajo posek gozdnega drev-
ja, redno opravljajo negovalna 
in varstvena dela, skrbijo za 
gozdni red, vzdržujejo trak-
torske vlake, si prizadevajo za 
varno delo v gozdu, se nenehno 
izobražujejo in usposabljajo, 
spoštujejo večnamensko vlogo 
gozdov, upoštevajo strokovne 
nasvete ... Poleg teh, prejemni-
kov priznanj, ki jih zavod vsa-
ko leto kot primere dobre prakse 
izpostavi javnosti, je v Sloveniji 
in tudi na Gorenjskem še veliko 
dobrih, skrbnih lastnikov, ki si 
za gospodarjenje z gozdom in 
odnos do gozda tudi zaslužijo 
priznanje, vsaj pohvalo revir-
nega gozdarja.

Ob poudarjanju pozitivnih 
lastniških zgodb in izpostavlja-
nju skrbnih lastnikov gozdov 
ostajajo v ozadju slabi primeri, 
negativne lastniške zgodbe, ki 
bi zaslužile tudi javno kritiko. 
Spisek takšnih lastnikov bi bil 
zanesljivo precej dolg, na njem 
bi se zanesljivo znašli lastni-
ki gozdov, ki niti ne vedo, kje 
imajo svoj gozd oziroma kje so 
meje gozdne posesti, lastniki, ki 
se še nikdar v svojem življenju 
niso sprehodili po svoji gozdni 
posesti in pregledali stanje ses-
tojev, lastniki, ki po žledolomu, 
snegolomu ali vetrolomu niče-
sar ne ukrenejo in pustijo, da 
poškodovano drevje propade in 
da se v poškodovanih in oslabe-
lih sestojih pretirano razmnoži 
lubadar ... Ob tem marsikateri 
lastnik gozda poreče, češ – s 
svojo lastnino lahko delam, kar 
hočem. Morda to velja za ka-
tero drugo vrsto lastnine, a za 
gozd zanesljivo ne. Prav na 
primeru lubadarja, ki se je v 
zadnjih letih na Gorenjskem 
čezmerno razmnožil in razši-
ril, se kaže, kako pomembno 
je, da vsi lastniki z gozdovi 
dobro gospodarijo. Lubadar 
namreč ne pozna meja goz-
dnih posesti in se iz gozdov, 
kjer lastniki ne sanirajo pra-
vočasno žarišč, razširi tudi 
v bližnje, še zdrave gozdove, s 
tem pa slabi, malomarni la-
stniki povzročijo gospodarsko 
škodo dobrim, skrbnim lastni-
kom. Razvrednoteni, od luba-
darja napadeni les je na trgu 
vreden tudi polovico manj kot 
zdrav les.    

Zgodbe o lastnikih gozdov

KOMENTAR
Cveto Zaplotnik

Cveto Zaplotnik

Kranj – V božično-novole-
tnem času stanovanja, sta-
novanjske hiše, poslovne 
in javne prostore praznič-
no okrasimo tudi z okrasni-
mi drevesci, najpogosteje z 
drevesci smreke, redkeje pa 
z drevesci jelke in bora. V 
Zavodu za gozdove Sloveni-

je so tudi letos določili pravi-
la za pridobivanje in proda-
jo okrasnih drevesc. Pravila 
določajo, da morajo biti v slo-
venskih gozdovih posekana 
gozdna drevesca, namenje-
na za okraševanje, v decem-
bru med prevozom in med 
prodajo označena z nalepko 

rdeče barve, na kateri je le-
tnica 2018. Z nalepko mora-
jo biti označena tudi gozdna 
drevesca, pridobljena iz na-
sadov okrasnih drevesc na 
kmetijskih površinah v Slo-
veniji. Lastniki gozdov lah-
ko pridobijo nalepke na za-
vodu za gozdove skupaj z 

odločbo, v kateri so zapisane 
usmeritve in pogoji za pri-
dobivanje okrasnih drevesc 
iz gozda. Manjše število na-
lepk (do 25) dobijo brezplač-
no, za večje število morajo 
odšteti po 27 centov za na-
lepko. Lastniki lahko sekajo 
smrečice za okraševanje na 

zaraščajočih kmetijskih po-
vršinah, na površinah pod 
daljnovodi in na cestnih bre-
žinah, pridobijo pa jih lahko 
tudi z redčenjem pregostih 
sestojev na gozdnih površi-
nah v pomlajevanju, ki so se 
v zadnjih letih zaradi narav-
nih ujm zelo povečale. 

Brez nalepke so na tržišču 
lahko le okrasna drevesca iz 
uvoza, okrasna drevesca v 
lončkih ter drevesca dreve-
snih vrst, ki v naših gozdovih 
niso domača, kot so na pri-
mer drevesca omorike, sre-
brne smreke, kavkaške jelke 
in podobno. Ta drevesca pri-
hajajo na trg večinoma iz na-
sadov iz drugih držav članic 
Evropske skupnosti. Neka-
tera drevesca, zlasti okrasne 
jelke iz držav severne Evro-
pe, predstavljajo tudi grož-
njo našemu gozdu, saj lah-
ko v Slovenijo zanesejo bo-
lezni, ki bi v primeru razši-
ritve na rastoče jelke povzro-
čile večjo škodo v naših goz-
dovih in parkih. Taka bole-
zen je sušica jelovih poganj-
kov, ki je po doslej znanih 
podatkih razširjena v nasa-
dih božičnih drevesc v drža-
vah Severne Evrope in v Ve-
liki Britaniji.

Vse manj naravnih drevesc
Čeprav v Zavodu za gozdove Slovenije spodbujajo nakup naravnih, v Sloveniji vzgojenih drevesc za 
okraševanje, uporaba tovrstnih drevesc še vedno upada. V zadnjih letih izdajo lastnikom gozdov in 
nasadov za posek drevesc približno 27 tisoč nalepk na leto, še pred petimi leti so jih tretjino več.

Za okraševanje vse manj uporabljamo naravna drevesca 
iz domačih gozdov, vse bolj pa posegamo po uvoženih in 
umetnih. Fotografija je simbolična. /Foto: Tina Dokl

V božično-novoletnem 
času veljajo omejitve tudi 
za nabiranje mahu za 
ureditev jaslic. V zavodu 
za gozdove opozarjajo, da 
v gozdu lahko naberemo 
le do dva kilograma 
mahu, in sicer tako, da na 
eni površini odvzamemo 
največ petino vsega 
mahu.

Logistični center, ki je 
strateško lociran v neposre-
dni bližini letališča, bo na-
menjen distribuciji farma-
cevtskih produktov in dru-
gih surovin farmacevtskih 
podjetij. Kot je že nekaj časa 
znano, bo v objektu namreč 
največji Novartisov distribu-
cijski center v Evropi ter med 
tremi največjimi na svetu. »S 
tem bo Lek konsolidiral svo-
je skladiščenje in distribuci-
jo, saj bo lahko izboljšal sto-
ritve na tem področju, pove-
čal kapaciteto in optimiziral 
stroške, prav tako pa bo sle-
dil globalni strategiji na tem 
področju,« so odločitev, da 

distribucijo prepustijo Ku-
ehne + Naglu, že pred časom 
pojasnjevali v Leku, ki deluje 
pod okriljem Novartisa. Lek 
je imel namreč do sedaj skla-
diščne kapacitete razdro-
bljene na več kot deset loka-
cij, ki pa so odslej združene 
v brniškem farmacevtskem 
logističnem centru.

Po prvotnih načrtih bi 
moral biti sicer objekt do-
končan že poleti, a se je za-
radi hude zime gradnja za-
maknila za dva meseca, tako 
da so z obratovanjem zače-
li šele jeseni. Kot pravijo v 
družbi, je objekt zasnovan 
po okolju prijaznih najno-
vejših standardih in opre-
mljen z visokotehnološko 

opremo, kar bo omogoča-
lo tudi distribucijo in hram-
bo temperaturno občutljive-
ga blaga pri temperaturnih 
razponih med 15 in 25 ter od 
dva do osem stopinj Celzija. 

»Farmacevtska industrija 
je med najpomembnejšimi 
elementi rasti podjetja Ku-
ehne + Nagel, zato je še toli-
ko bolj pomembno, da še ok-
repimo svojo mrežo farma-
cevtskih logističnih centrov. 
Visokotehnološki center 
na Brniku predstavlja ene-
ga najpomembnejših ele-
mentov v naši želji zagota-
vljati edinstvene farmacevt-
ske rešitve najširši paleti na-
ših strank,« je ob odprtju 
povedal član uprave podjetja 

Gianfranco Sgro. Podje-
tje sicer po vsem svetu raz-
polaga z 203 centri v skup-
ni površini šeststo tisoč kva-
dratnih metrov in z usposo-
bljenim kadrom, zaradi če-
sar družba velja za eno naj-
pomembnejših na področju 
farmacevtske logistike. 

Tudi Borut Vrviščar, di-
rektor družbe v Sloveniji, 
dodaja, da bo z novim far-
macevtskim distribucijskim 
centrom na Brniku podje-
tje še okrepilo svoj položaj 
enega globalno največjih 
igralcev na tem področju. 
»Prepričan sem, da bo bomo 
z novim logističnim cen-
trom in prisotnostjo v Slove-
niji še okrepili svoj položaj.« 

Na Brniku velik logistični center
31. stran

Mateja Rant

Bled – Na Bledu so letos do-
segli nov rekord, saj so že do 
konca oktobra presegli mi-
lijon nočitev, so sporočili z 
Občine Bled. Največ nočitev 
so po njihovih podatkih le-
tos ustvarili gostje iz Velike 

Britanije, več kot 117 tisoč, 
sledijo Nemci z več kot 92 
tisoč nočitvami, na tretjem 
mestu pa so gostje iz Zdru-
ženih držav Amerike prehi-
teli goste iz Italije. Američa-
ni so na Bledu ustvarili ne-
kaj več kot 67 tisoč nočitev, 
Italijani pa nekaj manj kot 

65 tisoč. »Zanimivo je, da se 
skozi vse leto na tretjem mes-
tu menjajo gostje iz Italije in 
Združenih držav. Glede na 
to, da vsako leto veliko gostov 
iz Italije Bled obišče v času 
decembrskih praznikov, pa 
vendarle pričakujemo, da 
bodo na koncu na tretjem 

mestu Italijani,« so še pojas-
nili na Občini Bled in doda-
li, da bodo letošnjo statistiko 
nočitev obogatili tudi doma-
či gostje, ki so bili v drugi po-
lovici novembra na Bledu kot 
udeleženci ali spremljevalci 
svetovnega veteranskega ša-
hovskega prvenstva, biatlon-
ci ter njihovi spremljevalci in 
navijači pa blejske hotelske 
kapacitete polnijo v teh dneh.

Že oktobra presegli milijon nočitev
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Svet zavoda Doma Petra Uzarja razpisuje prosto delovno 
mesto direktorja zavoda Doma Petra Uzarja Tržič (m/ž). 
Podrobnejše informacije o javnem razpisu so objavljene na 
spletni strani Doma Petra Uzarja Tržič - www.dputrzic.si.

Marjana Ahačič

Goreljek – Združenje Zve-
ze borcev za vrednote NOB 
Radovljica in Odbor Prešer-
nove brigade sta pred nedav-
nim na Pokljuki organizira-
la spominsko slovesnost ob 

75. obletnici boja III. bataljo-
na Prešernove brigade. Slo-
vesnost je bila tradicional-
no na mestu boja – pri spo-
meniku na Goreljku v bliži-
ni hotela na Pokljuki, prip-
ravili pa so jo v spomin na 
79 bork in borcev, ki so pad-
li v bitki decembra 1943. Naj-
mlajši je bil star komaj 16 let, 
najstarejši 41, med padlimi 
sta bili dve partizanki. »Po-
ložaj bataljona, ki se je nasta-
nil v praznem Lovčevem ho-
telu na Pokljuki, je bil izdan, 
in 15. decembra so ga napad-
li nemška šesta šolska četa z 
Bohinjske Bele ter policijska 
gorska četa z Bleda. Slabo 
zavarovani bataljon so tes-
no obkolili z dvojnim obro-
čem in po večurnem ostrem 
boju zlomili odpor borcev, ki 
je ponehal šele, ko je požar 
skoraj docela uničil stavbo 
hotela. Razen štaba bataljo-
na, ki je po naključju ostal iz-
ven obroča, so se rešili le ne-
kateri posamezniki, ki so se 
uspeli prebiti iz obkolitve,« 

je dogajanje povzel letoš-
nji slavnostni govornik dr. 
France Križanič, podpred-
sednik združenja borcev za 
vrednote NOB.

»Žrtev padlih partizank in 
partizanov v neenakem boju 
na Goreljku ni bila zaman. 

Slovenski narod je z obliko-
vanjem svoje partizanske 
vojske nastopil kot subjekt 
v mednarodnih odnosih in s 
tem vzpostavil zgodovinsko 
in mednarodno pravno 
osnovo svoje državnosti. Če 
opazujemo obdobje 1946–
2017 v celoti, vidimo, da se 
je število prebivalcev v Slo-
veniji povečalo za 657 tisoč 
ali 47 odstotkov, kar kaže na 
uspešnost gospodarskega 
razvoja naše države. Danes 
imamo stabilno gospodar-
sko rast, nizko inflacijo, pre-
sežek v menjavi s tujino ter 
proračunski presežek. Oči-
tno več ustvarimo, kot po-
rabimo – in takšne razmere 
bodo ostale tudi, ko se bodo 
v naslednjem letu popravi-
li dohodki javnih uslužben-
cev in pokojnine. To sicer ne 
pomeni, da Slovenija nima 
problemov. Kratkoročno je 
največji verjetno v neenako-
mernem vodenju razvojne 
politike,« je bil v svojem go-
voru kritičen Križanič.

Slovesnost na 
Goreljku
Na Pokljuki so ob 75. obletnici boja III. bataljona 
Prešernove brigade pripravili tradicionalno 
spominsko slovesnost.

Slavnostni govornik je bil letos dr. France Križanič, 
podpredsednik Združenja Zveze borcev za vrednote NOB. 

Mateja Rant

Bled – Novoizvoljeni člani 
blejskega občinskega sveta 
so se v ponedeljek zbrali na 
konstitutivni seji. V razpra-
vi, ki je sledila predstavitvi 
poročila o izidu volitev v ob-
činski svet in volitev župana, 
je svetnik SDS Janez Brence 
znova opozoril na domnev-
ne kršitve občinske volilne 
komisije pri pregledu neve-
ljavnih glasovnic, med ka-
terimi so naknadno pri po-
novnem štetju našli sedem 
veljavnih. Za ponovno štet-
je so se odločili prav na pod-
lagi pritožbe kandidatne lis-
te SDS, čeprav so zakonski 
rok za vložitev pritožbe sicer 
zamudili.

Že zaplet z neveljavnimi 
glasovnicami je po prepri-
čanju Janeza Berceta vzbu-
dil dvome v pravilnost iz-
vedbe zadnjih volitev, do-
datno pa se je zapletlo zara-
di manjkajoče glasovnice, za 
katero predsednica občin-
ske volilne komisije Danja 
Rus domneva, da jo je nek-
do preprosto odnesel s sabo. 
A Berce se je ob tem vprašal, 
kako lahko z gotovostjo trdi, 
da se je to res zgodilo. Kot 
je opozoril, bi bil zato lah-
ko vprašljiv vsaj en svetniški 
mandat. »Ena glasovnica na-
mreč lahko vpliva na podeli-
tev mandatov in posledično 
financiranje strank iz prora-
čuna,« je očital občinski vo-
lilni komisiji. Po pregledu 
vseh neveljavnih glasovnic 
so namreč za sedem od sku-
paj 67 neveljavnih glasov-
nic ugotovili, da so veljavne. 

S pripisom glasov posame-
znim kandidatnim listam je 
nato prišlo do situacije, da 
sta za zadnji svetniški man-
dat, torej sedemnajsti, dve li-
sti prejeli enako število gla-
sov oziroma isti količnik po 
d'Hondtovem sistemu, če-
mur je sledil žreb, na podla-
gi katerega so mandat pode-
lili Listi Tonija Mežana, tako 
kot je bilo že pred ponovnim 
štetjem neveljavnih glasov-
nic. A tudi nosilec omenje-
ne liste Anton Mežan ni za-
dovoljen z delom občinske 
volilne komisije, saj meni, 
da do žreba sploh ne bi sme-
lo priti, saj so predstavniki 
kandidatne liste SDS pritož-
bo vložili po zakonsko dolo-
čenem roku za to. »Za nas in 
našega odvetnika je bilo kon-
čano v ponedeljek ob polno-
či, zato je bilo napačno, da so 
pritožbo SDS sploh obravna-
vali.« Obenem pa celo sumi, 
da je nekdo posegel v volilne 

skrinjice, saj naj bi imela po 
informacijah njihovih za-
upnikov z volišč njegova li-
sta 605 glasov, po podatkih 
občinske volilne komisije pa 
enega manj. Če bi se ti dve 
številki ujemali, je še dodal, 
žreb sploh ne bi bil potre-
ben. Pojasnil je, da uradne 
pritožbe na občinsko volilno 
komisijo sicer niso podali, so 
pa o tem obvestili policijo.

Mandatna komisija za po-
trditev mandatov svetnikov 
si je tako vzela kar dveurni 
odmor za pregled pritožb in 
pripravo predloga potrditve 
mandatov članov občinske-
ga sveta in ugotovitev izvoli-
tve župana. Na predlog ome-
njene komisije so nato zavr-
nili pritožbo SDS in potrdi-
li mandate svetnikov, slove-
sno pa je prisegel tudi novi 
župan Janez Fajfar, ki na tok-
ratnih volitvah ni imel proti-
kandidata. V svojem nago-
voru občinskih svetnikov je 

poudaril, da si želi strpnega 
in spoštljivega sodelovanja 
vsaj pri največjih projektih, 
saj le skupaj lahko kaj dose-
žejo.

Novi občinski svet sesta-
vlja enajst strank oziroma 
list. Največ svetnikov, kar 
pet, ima Lista Tonija Meža-
na, Turistično podjetniška 
lista in Lista rad imam Bled 
imata po dva svetnika, osta-
li pa po enega. V občinskem 
svetu je v novem mandatu 
šest žensk, torej ena manj 
kot v prejšnjem sklicu. Li-
sta Tonija Mežana je v pri-
merjavi s prejšnjim manda-
tom pridobila eno svetniško 
mesto, Lista za kulturo in 
šport ter SDS pa sta po eno 
svetniško mesto izgubili. Iz 
občinskega sveta sta izpad-
li stranki SMC in DeSUS, 
so pa po novem svoje pred-
stavnike v svetu dobili Lista 
prijateljev Bleda, Bled 365, 
LMŠ in Levica.

Dvomi glede volitev ostajajo
Na konstitutivni seji občinskega sveta Občine Bled so znova razpravljali o zapletu glede štetja 
neveljavnih glasovnic. V občinski svet se je sicer uvrstilo enajst strank oziroma list, dve več kot pred 
štirimi leti.

Župan Janez Fajfar z novoizvoljenimi občinskimi svetniki / Foto: Tina Dokl

Urša Peternel

Jesenice – Na Jesenicah je 
nedavno potekala slavnostna 
podelitev najvišjih priznanj 
Društva medicinskih sester, 
babic in zdravstvenih tehni-
kov Gorenjske. Na njej vsa-
ko leto podelijo naziv častni 
član društva in več srebrnih 
znakov. Najvišje priznanje, 
naziv častna članica, je letos 
prejela Ivana Hartman, dol-
goletna bivša predsednica 
društva, ki je pred leti prejela 
tudi zlati znak društva. Sre-
brni znak pa so prejele Bran-
ka Horvat iz Splošne bolni-
šnice Jesenice, Ida Kapus in 
Tatjana Jakhel iz Univerzi-
tetne klinike za pljučne bo-
lezni in alergijo Golnik ter 

Sanela Pivač iz Fakultete za 
zdravstvo Angele Boškin. 

»S svojim časom in tru-
dom so pomembno pri-
spevale h kakovosti v 

zdravstveni in babiški negi 
ter tako sooblikovale zgo-
dovino društva,« je dejala 
predsednica društva Alen-
ka Bijol. Slovesnost se je 

nadaljevala v sproščenem 
vzdušju ob ogledu gle-
dališke predstave Polone 
Vetrih z naslovom Ne po-
zabite na rože.

Častna članica Ivana Hartman
Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Gorenjske je podelilo stanovska priznanja.

Nagrajenke Sanela Pivač, Branka Horvat, Ida Kapus, Tatjana Jakhel, Ivana Hartman, 
predsednica društva Alenka Bijol, podpredsednici društva Zorica Panić in Nina Trifoni in 
predsednica Zbornice zdravstvene in babiške nege Monika Ažman

Dr. France Križanič: »Danes imamo stabilno 
gospodarsko rast, nizko inflacijo, presežek v menjavi s 
tujino ter proračunski presežek. Očitno več ustvarimo, 
kot porabimo – in takšne razmere bodo ostale tudi, ko 
se bodo v naslednjem letu popravili dohodki javnih 
uslužbencev in pokojnine.«
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Andraž Sodja

Bohinjska Bistrica – Na usta-
novni seji se je minuli četr-
tek prvič v novi zasedbi zbral 
sedmi sklic občinskega sve-
ta Občine Bohinj. Sejo so 
začeli z bohinjsko himno v 
izvedbi kvarteta Polž, ki je 
svetnikom tudi zaželel us-
pešno delo v prihajajočem 

mandatu. Do potrditve volil-
nih rezultatov in zaprisege 
novega župana je sejo vodi-
la najstarejša svetnica Olga 
Pikon Gorišek, ki je uvodo-
ma tudi nagovorila občin-
ske svetnike in novega žu-
pana ter jih pozvala k temu, 
da bi vedno našli skupni je-
zik in bili pripravljeni za 
sklepanje kompromisov v 

korist Bohinja. Po potrdi-
tvi volilnega rezultata je svo-
je mesto za prihodnje man-
datno obdobje zasedel novi 
župan Jože Sodja, ki se je 
ob tem zahvalil svetnicam 
in svetnikom ter jih pozval 
k sodelovanju v dobro Bohi-
nja. Potrjena je bila tudi ko-
misija za mandatna vpraša-
nja, volitve in imenovanja, 

ki mora odločiti o nadome-
stnem svetniku, ki bo v ob-
činskem svetu nadomestil 
župana. Mesto naj bi zase-
del naslednji z liste Darko 
Loncnar. 

Na prvi izredni seji, ki 
bo predvidoma 7. januar-
ja, bodo bohinjski svetniki 
zagrizli v občinski proračun 
za prihodnje leto.

Zaprisegel novi bohinjski župan

Mateja Rant

Bohinjska Bela – Krajani Bo-
hinjske Bele so se v nedeljo 
na slovesnem odprtju veselili 
novih pridobitev v vasi. Obči-
na Bled je namreč na odcepu 
od Zgornje vasi do Podklan-
ca oziroma vojašnice prepla-
stila cesto v dolžini 1200 me-
trov in sočasno uredila odva-
janje vode. Obnovili so tudi 
vodovod v dolžini 150 metrov 
in javno razsvetljavo ter zgra-
dili kabelsko kanalizacijo, so 
sporočili z občine. Novo po-
dobo je dobilo tudi vaško 
jedro, kjer stoji nova lipa, 

postavili so tudi pitnik. Na-
ložba je bila po podatkih ob-
čine vredna okrog tristo tisoč 
evrov. Dela so začeli izvajati 
konec septembra, končali pa 
so jih dan pred odprtjem. Po 
besedah krajana Klemna Zu-
pančiča je bil mali vaški trg 
že od nekdaj prizorišče sre-
čevanja krajanov in verjame, 
da bo tako tudi v prihodnje. 
Novo cesto so že takoj preiz-
kusili najmlajši, ki so se pod 
vodstvom Maje Poklukar po 
njej zapeljali z »avtobusom« 
(na fotografiji), malce starej-
ši otroci pa so jo preskusili na 
skirojih. 

Nova podoba tudi 
za vaško jedro
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Neža Rozman

Mojstrana – Letošnji dan 
Osnovne šole 16. decembra 
iz Mojstrane je bil še pose-
bej slavnosten, saj je šola 
prejela certifikat Skupnosti 
šol Biosfernega območja Ju-
lijske Alpe. Certifikat prej-
mejo šole, ki mejijo na Tri-
glavski narodni park. Šoli 
v Mojstrani sta ga podeli-
la predstavnika parka Jer-
nej Legat in Mojca Logar. 
Logarjeva je ob podelitvi 

povedala, da so s tem pro-
gramom povezali več kot 
sedem tisoč otrok, ki odraš-
čajo v zelo posebnem na-
ravnem območju in za ka-
tere je življenje v parku pri-
vilegij. Otroci so dan šole 
in krajevni praznik pospre-
mili s predstavo (Ne)verja-
mem v pravljice, skozi kate-
ro so spoznali lokalne knji-
žne junake, na primer Kek-
ca, pa tudi to, da je pravlji-
ce in knjige nasploh še kako 
pametno brati. 

Šola prejela certifikat

Certifikat Skupnosti šol Biosfernega območja Julijske 
Alpe je sprejela Darja Pikon, ravnateljica Osnovne šole 16. 
decembra Mojstrana. / Foto: Gorazd Kavčič

Jesenice – Objavljen je javni razpis za delovno mesto direktorja 
Razvojne agencije Zgornje Gorenjske (RAGOR). Dolgoletni 
direktor Stevo Ščavničar je namreč predčasno zaključil man-
dat. Kandidati morajo imeti visoko strokovno ali univerzitetno 
izobrazbo družboslovne ali tehnične smeri, najmanj pet let 
izkušenj na vodilnih delovnih mestih, pogoj pa je tudi, da 
obvladajo slovenski in najmanj en tuj svetovni jezik. Merilo za 
izbor kandidatov bo kvaliteta predloženega programa dela in 
vizije razvoja zavoda ter poznavanje problematike lokalnega in 
regionalnega razvoja. Rok za prijavo na razpis je 28. december.

Razpis za direktorja RAGOR-ja
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Danica Zavrl Žlebir

Preddvor – Ustanovno sejo 
novoizvoljenega občinske-
ga sveta v Preddvoru je vo-
dil najstarejši član Janez 
Brolih, svetnik in podžu-
pan iz prejšnjega mandata, 
ki je med drugim poudaril 
uspehe tega, ko je bila obči-
na Preddvor po investicijah 
prva na Gorenjskem in sed-
ma v državi. Za to se je zah-
valil prejšnjemu županu Mi-
ranu Zadnikarju, občinskim 
svetnikom, upravi in vsem, 
ki so prispevali k uspehom. 

O rezultatih volitev, ki so 
se za občino Preddvor kon-
čale v prvem krogu, je poro-
čala predsednica občinske 
volilne komisije Janja Rob-
lek. V občini je sicer 2866 vo-
livcev, glasovalo jih je 1679, 
volilna udeležba je bila torej 
približno 58-odstotna. Po-
jasnila je, da volitve župana 
in občinskega sveta v obči-
ni Preddvor potekajo po ve-
činskem sistemu (v večjih 
občinah se svetniki volijo po 
proporcionalnem). Za župa-
na je bil med tremi kandidati 
prepričljivo izvoljen Rok Ro-
blek (dobil je 65,76 odstotka 

glasov volivcev), Aleš Dreko-
nja je prejel 19,60, Miha Li-
kar pa 14,64 odstotka glasov. 
Svetnike pa so volili v šestih 
volilnih enotah, Robleko-
va je poročala tudi o številu 
glasov, ki so jih v njih preje-
li posamezni kandidati. Ob-
činski svet v Preddvoru šteje 
enajst članov, mandate so na 
ustanovni seji potrdili, ena-
ko tudi mandat župana Roka 
Robleka. Ta je svetnikom če-
stital ob izvolitvi in se zahva-
lil za zaupanje, ki so ga tudi 
njemu naklonili volivci. Ver-
jame, da bo z vsemi novo iz-
voljenimi svetniki dobro so-
deloval, ne glede na to, od 
kod kdo prihaja, saj ima vsak 
svoje kompetence in lah-
ko s svojim delom prispeva 
skupnosti. Ne delimo se na 
vaše in naše, je dejal, prepri-
čan, da bodo tako uspeš-
no delali in dosegli več po-
membnih premikov za ob-
čino Preddvor. Da se je delo 
v korist občanov ne glede na 
politično pripadnost izkaza-
lo za uspešno tudi v prete-
klih mandatih, je dejal tudi 
(že nekdanji) župan Miran 
Zadnikar in novemu izročil 
ključe županske pisarne. Na 

prvi seji so imenovali tudi 
komisijo za mandatna vpra-
šanja, volitve in imenovanja, 
ki jo sestavljajo Darja Dela-
vec, Janez Brolih in Jože Cu-
derman.  

V prejšnjem mandatu je 
bilo največ svetnikov stran-
ke Povezane lokalne skup-
nosti, njen član je bil tudi 
župan Miran Zadnikar. Po 
novem ima PLS le dva člana, 

večino, šest svetnikov, pa li-
sta Naš Preddvor, ki ji pripa-
da tudi novi župan Rok Rob-
lek. Trije svetniki prihajajo z 
liste Združeni za Preddvor. 
Pet svetnikov ponavlja man-
dat, šest je novih. Med njimi 
pa sta tokrat v nasprotju s 
prejšnjim mandatom, ko so 
bile s tremi svetnicami sko-
raj izpolnjene »ženske kvo-
te«, le dve ženski.  

Še naprej brez delitev
Razmerja v občinskem svetu v Preddvoru so se z volitvami dodobra premešala. Največ svetnikov ima 
lista Naš Preddvor, ki ji pripada tudi novo izvoljeni župan Rok Roblek. Na ustanovni seji so svetniki 
potrdili svoje in županov mandat.

Nova ekipa preddvorskih občinskih svetnikov z novim 
županom Rokom Roblekom (sedi prvi na levi) / Foto: Tina DoklMateja Rant

Vinharje – »Poljanska vsta-
ja ima izjemen pomen, saj 
je preprečila nemške načr-
te izselitve prebivalstva iz 
Poljanske doline, partizan-
ske akcije pa so Slovencem 
vlile pogum za borbo pro-
ti okupatorju in vero v bolj-
ši jutri,« je ob 77-letnici po-
ljanske vstaje poudaril letoš-
nji slavnostni govornik, Blaž 
Torkar iz Vojaškega muzeja 
Slovenske vojske. Spomnil 
je, da je vstaja samo v Poljan-
ski dolini zajela 51 vasi, prid-
ružilo se ji je 381 ljudi. »Bila 
je odraz čistega slovenskega 
domoljubja, brez dodatkov 
ideologije.«

Slovesnost pri Brdarju 
vsako leto pripravita krajev-
na organizacija Združenja 
borcev za vrednote narodno-
osvobodilnega boja Poljane 
in organizacijski komite za 
prireditve Po stezah parti-
zanske Jelovice. Prav pri Br-
darju so se namreč decem-
bra 1941 začeli zbirati pro-
stovoljci, ki so sledili pozi-
vu, da se uprejo okupator-

ju in preprečijo izseljevanje 
ljudi. Kot so poudarili na slo-
vesnosti, je Brdarjeva kmeti-
ja med drugo svetovno voj-
no plačala visok davek – oče 
in štirje sinovi so izgubili 
življenje, mama je od hude-
ga zbolela in prav tako umr-
la. Vojno so preživele tri hče-
re, ena v taborišču, druga pri 

sorodnikih in tretja v parti-
zanih. Vsakoletno srečanje 
je zato tudi poklon Brdarje-
vi družini. 

Po besedah Blaža Torkar-
ja smo bili Slovenci večkrat 
v zgodovini na pomembnih 
preizkušnjah. »Druga sve-
tovna vojna je močno zazna-
movala naš narod in našo 
usodo. Bili smo razkosani 
med tri okupatorje in obso-
jeni na uničenje. Odgovor 
na okupacijo je bil odpor, 
ki ga je vodila Osvobodilna 
fronta, na čelu katere so bili 
komunisti.« Tudi v Poljan-
ski dolini se je zgodila prava 
množična vstaja domoljub-
nih Poljancev proti močne-
mu nemškemu okupatorju. 
»Mnogi se danes sprašuje-
jo, ali je bila vstaja potrebna 
in ali je bilo vredno žrtvovati 
toliko življenj. Tisti, ki pos-
tavljajo taka vprašanja, kaže-
jo na nerazumevanje tistega 
časa,« je poudaril Torkar in 
dodal, da smo bili Sloven-
ci kot narod takrat obsojeni 
na uničenje. »Naš odpor je 
bil zato boj za obstanek ter 
je bil legitimen in upravičen 
ne glede na to, kdo ga je vo-
dil.« Alternative OF ni bilo, 
je dejal, čeprav je bilo dovolj 
prostora še za kakšno odpor-
niško gibanje in domobran-
cem ne bi bilo treba prijeti 
za okupatorjevo orožje. »Dr-
žavljanska vojna je bila huda 
in nepotrebna, obe strani 
imata na vesti zločine,« je 
poudaril Torkar. A kljub čr-
nim lisam po njegovih be-
sedah ne moremo spreme-
niti zgodovinskega dejstva: 
partizani so se edini aktivno 
borili proti okupatorju, zato 
so jih podprli tudi zavezni-
ki in zato smo bili zmago-
valci druge svetovne vojne. 
»Smo narod, ki ima v svo-
ji zgodovini tako herojske 
zgodbe kot zločine. Vse to je 
treba sprejeti in preseči raz-
like med nami,« je še pozval 
Torkar.

Odraz slovenskega 
domoljubja
Pri Brdarju v Vinharjih se je v soboto odvijalo 
spominsko srečanje ob 77. obletnici poljanske 
vstaje, s katero so želeli preprečiti nadaljnje 
izseljevanje prebivalstva iz Poljanske doline.

Pri Brdarju v Vinharjih se je v soboto odvijalo spominsko 
srečanje ob 77. obletnici poljanske vstaje. / Foto: Tina Dokl

Mateja Rant

Žiri – Na dnevu inovativno-
sti so zaposleni dobili pri-
ložnost za iskanje in razvija-
nje novih idej in predlogov 
za projekte, ki so jih nato v 
skupinah reševali s pomoč-
jo znanj in izkušenj, ki so jih 
pridobili na različnih delov-
nih mestih znotraj podjetja, 

ob tem pa so se potegova-
li tudi za nagrade. To je bila 
obenem priložnost za eki-
pno oblikovanje zamisli za 
nove inovativne proizvode 
ali storitve, ki jih lahko vklju-
čijo v svoje poslovne procese 
in ki kupcem prinašajo do-
dano vrednost, so poudarili 
v podjetju Poclain Hydrau-
lics.

K sodelovanju pri dne-
vu inovativnosti so po bese-
dah vodje kadrovske služ-
be Tine Menard povabi-
li vse zaposlene. »Prijavilo 
se je trideset naših ambici-
oznih in samoiniciativnih 
sodelavcev, ki so se izkaza-
li ne le s svojimi perspektiv-
nimi inovativnimi idejami, 
pač pa tudi z odličnim so-
delovanjem v delovnih sku-
pinah.« Idejo, ki naj bi po 
mnenju žirije imela v priho-
dnosti največji potencial za 
družbo Poclain, je predsta-
vila ekipa, ki so jo sestavljali 
Katja Carl, Cene Seljak, Ne-
venka Jereb, Janez Raztre-
sen in Aleš Oražem. »Ce-
lotna ekipa bo odpotova-
la na dvodnevni ekskluziv-
ni obisk nemškega partner-
ja v Münchnu, v mestu pa si 
bodo lahko ogledali tudi teh-
nični muzej.« Drugo mes-
to je zasedla ekipa, ki bo za 
nagrado za dva dni odpoto-
vala v Italijo, kjer ima divizi-
ja Poclain Hydraulics kom-
petenčni center za hidrav-
lične črpalke, ogledali pa si 
bodo tudi Ferrarijev muzej 

v Modeni. Tretje mesto pa je 
pripadlo ekipi z idejno rešit-
vijo, ki ima največji potenci-
al za takojšnjo implementa-
cijo, je še dodala Tina Me-
nard.

»S tovrstnimi pristopi do-
datno razvijamo potencial 
naših zaposlenih in izbolj-
šujemo njihovo povezova-
nje, kar se potem skozi vo-
denje proizvodnih skupin 
praktično izkazuje v izbolj-
šani obvladljivosti proizvod-
nih procesov,« je po prvem 
dnevu inovativnosti pouda-
ril direktor Aleš Bizjak in do-
dal, da se bodo tovrstnih mo-
tivacijskih metod posluževa-
li tudi v prihodnje, saj želi-
jo, da bi si tudi zaposleni že-
leli stalnih izboljšav v podje-
tju. »Znanja in izkušnje na-
ših zaposlenih so namreč 
ključna za zadovoljevanje 
potreb najzahtevnejših kup-
cev, ki jih v okviru mednaro-
dne skupine Poclain uresni-
čujemo tu, v Žireh, saj smo 
že pred desetletjem postali 
njihov kompetenčni center 
za hidravlične ventile,« je še 
dodal Bizjak.

Priložnost za inovativnost
V žirovski družbi Poclain Hydraulics so v začetku decembra prvič pripravili dan inovativnosti, ki se ga je 
udeležilo trideset zaposlenih, ki v podjetju delujejo na različnih delovnih področjih.

Udeleženci prvega Dneva inovativnosti v družbi Poclain 
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»Druga svetovna vojna 
je močno zaznamovala 
naš narod in našo usodo. 
Bili smo razkosani med 
tri okupatorje in obsojeni 
na uničenje. Odgovor na 
okupacijo je bil odpor, ki 
ga je vodila Osvobodilna 
fronta, na čelu katere so 
bili komunisti.«
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Zaposlimo

ZDRAVNIKA SPECIALISTA 
INTERNISTA (m/ž)

(FACHARZT / -ÄRZTIN FÜR INNERE MEDIZIN)

Pogoji:
Od vas pričakujemo, da imate uspešno zaključeno izobrazbo kot 
zdravnik specialist internist ter da imate diplomo za opravljanje 
dela kot dežurni zdravnik. Poleg tega ste sposobni delati v sklopu 
tima, ste komunikativni, odgovorni, imate socialne kompetence 
ter dober odnos do pacientov. Vaš cilj naj bi bil tudi nadaljnje 
strokovno izobraževanje. Pomembno je, da ste pripravljeni delati 
tudi v nočni izmeni ter da zelo dobro obvladate nemški jezik.

Vaše delovne naloge:
V sklopu delovne ekipe odgovorno opravljate ustrezna dela iz 
navedenega pestrega in zanimivega medicinskega področja. 
Odgovorni ste za dnevne vizite, sprejem pacientov, klinične 
preiskave in medicinsko dokumentacijo. Poleg tega se dogovarjate 
s pacienti o smiselnih postopkih zdravljenja ter aktivno sodelujete 
na sestankih delovne ekipe. Obenem vam nudimo tudi obsežen 
program nadaljnjega izobraževanja.    

Plača: 
Mesečna plača na osnovi polnega delovnega časa znaša najmanj 
4.754,84 EUR bruto, po dogovoru tudi več. V ta znesek ni 
vključeno nočno delo.

Prosimo, prijavite se na:
ga. Christine Gruber, VL . E: office@kastanienhof.at . T: +43 316 57 39 60 116

www.kastanienhof.atA
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Jasna Paladin

Kamnik – Kamničani so tudi 
letos pokazali, da še znajo 
biti dobrodelni, saj se je pet 
nakupovalnih vozičkov mi-
nulo soboto dopoldne kar 
hitro napolnilo z raznovr-
stnimi živili, ki so jih člani 
Lions kluba Kamnik še isti 
dan odpeljali pomoči pot-
rebnim.»Hrano bomo po-
darili petim socialno ogro-
ženim družinam, ki smo 
jih izbrali s pomočjo šolskih 
svetovalnih služb in prihaja-
jo z vseh koncev naše obči-
ne. Z družinami sem že go-
vorila in so pomoči, za ka-
tero nikdar prej niso prosi-
li, izjemno veseli. Večino-
ma gre za ljudi, ki se že dlje 

časa trudijo postaviti se na 
svoje noge, pa jim ne uspe, 
zato smo se z dvema druži-
nama že pogovarjali, kako 
bi jim lahko pomagali tudi v 
prihodnje,« nam je povedala 
predsednica Lions kluba Ka-
mnik Barbara Božič in do-
dala, da bodo hrano in dari-
la za otroke kupili tudi s pro-
stovoljnimi prispevki, ki so 
jih dobili v zameno za novo-
letne voščilnice.

Skupaj z dobrodelno stoj-
nico so lionsi pripravili tudi 
odprtje razstave projekta 
Plakat miru, ki letos nosi na-
slov Bodimo prijazni. S svo-
jimi likovnimi izdelki je so-
delovalo več kot sto učencev 
iz OŠ Marije Vere, OŠ Šmar-
tno v Tuhinju in OŠ Stranje.

Zbirali hrano  
za pet družin
Člani Lions kluba Kamnik so v kamniški Qlandii 
že šesto leto zapored zbirali hrano in ob tem 
pripravili še razstavo slik Plakat miru.

Predsednica kamniških lionsov Barbara Božič je bila 
zadovoljna, saj so se vozički s hrano, ki so jo podarili v 
dobrodelni namen, hitro napolnili.

Jasna Paladin

Kamnik – Pred slabim me-
secem dni, 24. novembra, 
je minilo 75 let od smrti v 
Kamniku rojenega pesni-
ka Franceta Balantiča, česar 
so se v kamniški knjižnici, 
ki od leta 2015 tudi uradno 

nosi pesnikovo ime, v petek, 
14. decembra, spomnili s po-
sebnim večerom, katerega 
gost je bil prof. France Piber-
nik, zagotovo eden največ-
jih raziskovalcev in pozna-
valcev Balantičevega življe-
nja in dela. Knjižnici je ne-
davno podaril pesnikov kip, 

delo kiparja Draga Tršarja.  
»Ta večer je namenjen zah-
vali za imenitno in zelo dra-
goceno darilo iz rok profe-
sorja Pibernika – kip, ki je 
eden od treh študijskih iz-
delkov za kip na Novem 
trgu, kjer danes stoji Balanti-
čev spomenik. S sprejemom 

tega darila želimo poudariti, 
da je France Balantič naš iz-
jemen pesnik in da ga spre-
jema tudi mesto Kamnik. 
Kip je narejen iz gline, zato 
bomo najverjetneje nare-
dili odlitek in mu nameni-
li prav posebno mesto znot-
raj knjižnice in tako simbo-
lično tudi v domačem mestu 
povzdignili njegovo poezijo.

V pogovoru s Tonetom 
Ftičarjem je profesor Piber-
nik v nadaljevanju nanizal 
vrsto zanimivosti iz pesni-
kovega življenja, s katerim 
se je prvič srečal pri svojih 
šestnajstih letih leta 1944, 
ko je bilo slovenskega bra-
nja na voljo zelo malo. Po-
udaril je, da se je Balantiča, 
ki je pri še ne dvaindvajsetih 
letih umrl kot domobranec, 
dolgo držal sloves »napačne-
ga« pesnika, njegova poezija 
je bila zamolčana, čeprav po-
tihoma vseskozi občudova-
na in da je priznanja za svo-
je pesniške mojstrovine de-
ležen šele zadnja leta.

Sprejem darila so v knji-
žnici obeležili tudi z recita-
lom Balantičeve poezije in 
glasbenimi nastopi.

Balantičev kip tudi v knjižnici
V Knjižnici Franceta Balantiča Kamnik so se z Balantičevim večerom spomnili 75. obletnice pesnikove 
smrti in ob tem prejeli pesnikov doprsni kip, ki ga je knjižnici podaril prof. France Pibernik.

France Pibernik, direktorica kamniške knjižnice Breda Podbrežnik Vukmir in pesnikove 
nečakinje Maja Jesenik Štefin, Ksenija Jesenik Lužovec in Dušica Jesenik Bremšak ob kipu 
Franceta Balantiča, ki je svoje mesto našel v prostorih knjižnice

Maja Bertoncelj

Medvode – Tekmovanje v 
kuhanju vina in čaja se je 
v Medvodah dobro prijelo. 
Tekmujejo ekipe krajevnih 
in vaških skupnosti ter Ob-
čine Medvode, ocenjujejo pa 
obiskovalci, ki po simbolič-
ni ceni treh oziroma na dan 
dogodka štirih evrov kupijo 
lično degustacijsko skodeli-
co, s katero cel večer degus-
tirajo čaj in vino in najbolj-
šim nato namenijo glasoval-
ni žeton. 

Dogajanje je bilo letos prvič 
pod šotorom na Mestnem 
trgu pred Knjižnico Med-
vode. Za dobro razpolože-
nje je skrbela glasbena sku-
pina Help! A Beatles tribute. 
»Tekmovanje v kuhanju vina 
in čaja je letos potekalo peto 
leto zapored in znova je bilo 
rekordno. Z izjemo ene so 
sodelovale vse krajevne in va-
ške skupnosti v občini, svo-
jo stojnico je imela tudi eki-
pa Občine Medvode. Skode-
lic je zmanjkalo, kar pomeni, 
da smo jih prodali osemsto, 

lani okrog 650. S skodelico 
je vsak dobil tudi tri žetone, 
kar pomeni, da smo prešteli 
okrog 2400 žetonov,« je po-
vedal Jure Galičič, vodja pri-
reditve iz Javnega zavoda So-
točje Medvode. Zmagovalca 
sta ista kot lani. Najboljši čaj 
je skuhala ekipa Občine Med-
vode, vino pa Krajevna skup-
nost Trnovec. »Recepta ne 
izdamo. Je isti kot vsa leta in 
mu bomo sledili še naprej. To 
je star recept, ki so nam ga za-
upali gostinci v našem kraju. 
Ljudje radi pridejo na našo 

stojnico. Skuhali smo okrog 
osemdeset litrov vina in vse 
je šlo v promet. Vključili smo 
tudi gospodinje, ki so spek-
le dobrote. Uživamo v tem. 
Smo dobra ekipa in veseli 
smo, da smo znova najboljši. 
Tudi sicer smo prepoznavni, 
ne samo po dobrem kuha-
nem vinu. V Krajevni skup-
nosti Trnovec dobro delamo, 
naš kraj živi. Smo najmanj-
ša krajevna skupnost, a zna-
mo stopiti skupaj in veliko 
naredimo,« je povedala Lojz-
ka Bozovičar, članica zmago-
valne ekipe KS Trnovec in po-
hvalila dogodek: »Med seboj 
se družimo člani krajevnih in 
vaških skupnosti in ljudje na 
splošno. V tem prazničnem 
času je to pomembno, sploh 
za tiste, ki so bolj osamlje-
ni.« Najboljši kuhan čaj pa je 
ekipa Občine Medvode poi-
menovala kar županov čaj. 
»Tudi naš recept je skrivnost. 
Kuhamo ga že več let. Rožice 
zanj so nabrane po okoliških 
hribih, pri čemer nam poma-
ga Marješka Pehta. Skuha-
li smo ga štirideset litrov in 
nič ga ni ostalo,« pa je pove-
dala Martina Kutnar z Obči-
ne Medvode. 

Najboljši čaj znova županov
Petič je potekalo tekmovanje v kuhanju vina in čaja, družabni dogodek v okviru Veselega decembra v 
Medvodah. Najboljši čaj je skuhala ekipa Občine Medvode, vino pa Krajevna skupnost Trnovec.

Tekmovanje v kuhanju vina in čaja v Medvodah je dobro obiskano. / Foto: Peter Košenina
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Igor Kavčič

Škofja Loka – Kot je že mno-
go let v veljavi, je tudi le-
tošnjo, že 48. podelitev Se-
verjevih nagrad na Loškem 
odru odprl zvočni posne-
tek igralske legende Stane-
ta Severja, čigar ime nosi 
tudi nagrada, ki jo za igral-
ske dosežke vsako leto pode-
ljujejo dvema profesionalni-
ma igralcema, ljubiteljski-
ma igralcema in študento-
ma dramske igre. Spomin 
nanj je v slavnostnem nago-
voru obudil te dni še aktual-
ni župan Škofje Loke Miha 
Ješe, ki je bil v preteklosti 
tudi dolgoletni član uprav-
nega odbora Sklada Staneta 
Severja. Da ga je njegov glas 
spremljal iz ranega otroštva 
na ploščah s pravljicami, bil 
pa je tudi, kot je dejal, med 
privilegiranci v galeriji na 
Loškem gradu, ko je Stane 
Sever prvič in predzadnjič 
upihnil svojo luč v monod-
rami Krotko dekle. Dodal je 
še, da je bilo včasih igralcev 
manj in so bili ti toliko bolj 
prepoznavni. »Danes ima-
jo najuspešnejši med njimi 
krajše obdobje zvezdništva. 
Ni več tako izrazitih svetilni-
kov, kot je bil prav Stane Se-
ver.« Ob tem je čestital aktu-
alnim nagrajencem in jim 
želel še veliko odlično odi-
granih vlog in zadovoljnih 
gledalcev. Da na ta način 
tudi Stane Sever vsako leto 
še svojo pikico pritisne.

Sreča z dobrimi vlogami

Strokovna komisija v se-
stavi Alojz Svete (predse-
dnik), Silva Čušin, Diana Ko-
loini, Tea Rogelj in Jaša Ja-
mnik je soglasno sklenila, da 
Severjevi nagradi letos prej-
meta dramska igralca Nina 
Valič, članica SNG Drama 
Ljubljana, in Vojko Belšak, 
član SLG Celje, za igralske 
dosežke na področju študija 

dramske igre pa sta si nagra-
do razdelila študenta AGR-
FT Matic Valič in Gregor 
Podričnik. Severjevi nagradi 
za igralske dosežke v ljubi-
teljskem gledališču pa gres-
ta letos na Gorenjsko. Preje-
la sta jih Maša Kavčič iz KUD 
Fofité iz Medvod in Kranjčan 
Damijan Perne, ki deluje v 
Šentjakobskem gledališču v 
Ljubljani. 

Nina Valič je Severjevo 
nagrado prejela za vlogi Ka-
dilke in Protikadilke v Prek-
letih kadilcih Svetlane Ma-
karovič v režiji Tina Grab-
narja ter vlogo Linde v Tato-
vih Dee Loher v režiji Ivane 
Djilas, obe v produkciji SNG 
Drama Ljubljana. V ospred-
ju gledalčeve pozornosti so 
njena sposobnost sproščene 
in neposredne komunikaci-
je z občinstvom, izvrstni ob-
čutek za improvizacijo, nad-
zorovana mera za komične 
učinke ter ne nazadnje nje-
no odlično pevsko izvajanje, 
ob njem pa tankočutnost in 
suverenost, s katero se na vi-
dez sprehaja skozi različne 
glasbene žanre, je med dru-
gim zapisano v obrazložitvi 
najprej omenjenih vlog. Na 
vprašanje, kako se v osre-
dnjem slovenskem gledali-
šču pride do vlog, v katerih 
igralec lahko v polnosti po-
kaže svoj talent, je povedala: 
»Tako v Drami kot ostalih 
gledališčih je ogromno dob-
rih igralcev, to lahko rečem 
za večino izmed nas, in ved-
no pride do nekega spleta 
okoliščin, da dobiš dobro vlo-
go. Pri meni to traja že zad-
njih nekaj sezon in imam že 
nekaj let res veliko srečo, da 
sem se lahko na neki način 
prebila na prvi oder, pred-
vsem pa me veseli, da so re-
žiserji tisti, ki želijo delati z 
mano. Prekleti kadilci so na 
primer rezultat najinega so-
delovanja s Tinom Grabnar-
jem pri predstavi Vojna in 
mir, kjer je bil on asistent 

režije in me je angažiral tudi 
v tej predstavi. Nastala je ve-
lika skupinska predstava in 
zelo sem počaščena, da so v 
njej izvzeli prav mene. Prav 
tako je moja vloga v Tatovih 
rezultat zaupanja režiserke 
Ivane Djilas. S takimi vloga-
mi tudi rastemo kot igralci, 
žal pa so res dostikrat stvar 
naključij.« 

Severjevo nagrado je prejel 
tudi igralec SLG Celje Voj-
ko Belšak za vlogo Jevgenija 
Onjegina v uprizoritvi Onje-
gin, ki jo je režirala Yulia Ros-
china, ter vlogo Istvána Bal-
le Bána v Naših skrivnostih 
Béle Pintérja v režiji Nikole 
Zavišića. »Je imeniten v ko-
mediji, poglobljen in natan-
čen v dramskih in tragičnih 
vlogah, z lahkoto se spopada 
z improvizacijo. Natančna 
igra, govorne spretnosti in 
obvladovanje telesa so njego-
ve največje odlike. Je vrhun-
ski igralec, ki postaja nosilni 

steber repertoarja Sloven-
skega ljudskega gledališča 
Celje,« ob drugoomenjeni 
vlogi beremo v obrazložitvi. 
Ob tem je nagrajenec pouda-
ril, da za vsako uspešno vlo-
go stoji tudi širša ekipa celot-
ne predstave. 

Popolnost in lastni izraz 
v igri 

Severjevo nagrado za 
igralske stvaritve v ljubitelj-
skem gledališču je preje-
la Maša Kavčič, ki je v mla-
dem medvoškem gledali-
šču KUD Fofité svoje igral-
ske odlike dokazovala v vlo-
gah Anette Reille v predstavi 
Bog masakra Yasmine Reza 
ter Une v predstavi Kos Davi-
da Harrowerja (obakrat v re-
žiji Braneta Kraljeviča). Obe 
vlogi sta sad nekajletnega 
igralskega zorenja na ljubi-
teljskem odru. Že kot dram-
ska predloga presegata vlo-
ge v ljubiteljskih gledališčih, 
saj sta zahtevali igralsko zre-
lost, odrsko predanost in 
trdo delo. Za vlogo Anette 
Reille je Kavčičeva preje-
la tudi nagrado za najbolj-
šo žensko vlogo na 29. Ču-
farjevih dnevih. »Maša Kav-
čič s svojimi igralskimi kre-
acijami dokazuje, da je ljubi-
teljsko gledališče lahko pros-
tor vrhunskih odrskih doži-
vetij in da je s predanostjo 
in zavezanostjo umetnosti 
meja samo nebo,« smo med 
drugim slišali v obrazložitvi. 

Kako se ob poklicu, Maša 
Kavčič sicer dela v zavaroval-
ništvu, na ljubiteljskem odru 
prelevi v igralko, smo vpraša-
li nagrajenko. »Ko pridem v 
gledališče, se vsake vloge lote-
vam enako profesionalno 

kot svojega poklica. Niti za 
trenutek ne pomislim, da 
mi je kot ljubiteljski igralki 
kaj bolj prizaneseno. Zato 
sem zadnjih deset let lahko 
tako dobro sodelovala s Fo-
fitéjem, predvsem pa z rež-
iserjem Branetom Kraljevi-
čem. Z nami ni nikoli delal 
na amaterskem nivoju, ved-
no smo šli v igro stoodsto-
tno, zato smo kot igralci in 
ekipa iz leta v leto napredo-
vali. To, da stopim na oder, 
ni moja pravica, ampak privi-
legij. Moja dolžnost mi nare-
kuje, da dam vse od sebe, da 
ta privilegij upravičim,« ve-
sela nagrade pove Maša Kav-
čič in dodaja: »S tako kom-
pleksnim likom, kot je bila 
Una v predstavi Kos, se še 
nisem srečala in bi iskreno 
pobegnila pred izzivom, če 
me ne bi podprl režiser, ki je 
vseskozi verjel vame. Ko mi 
je zmanjkalo energije, je bil 
on tisti, ki me je potisnil nap-
rej, in premikal meje, ko sem 
sama mislila, da za boljše ni 
več prostora.« Zaradi nena-
dne režiserjeve smrti v gle-
dališču trenutno še razmiš-
ljajo, kako nadaljevati, Maša 
pa je prepričana, da jo tudi v 
letošnji sezoni čaka kakšen 
nov odrski izziv.

Severjevo nagrado je pre-
jel tudi Kranjčan Damijan 
Perne, ki zadnja leta uspeš-
no deluje v Šentjakobskem 
gledališču. »Zelo sem počaš-
čen ob tem visokem prizna-
nju. Letos je za menoj zelo 
plodna sezona in nagrada je 
kot neki obliž na mojo dušo. 
V nekem obdobju svojega 
življenja, mislim na čas žu-
panovanja, sem že kar pre-
nehal igrati, kar sem zelo po-
grešal. Pred nekaj leti sem 

se vrnil na oder in Severje-
va nagrada je ob tem kot če-
šnja na torti,« je povedal Da-
mijan Perne, ki ima za se-
boj sicer bogato igralsko ka-
riero v gledališču, navduše-
val pa je tudi v nadaljevanki 
TV Dober dan. Za vlogo Loj-
za v predstavi Petelinji zajtrk 
je dobil že več nagrad: na fe-
stivalu komedije v Pekrah, 
na Festivalu gorenjskih ko-
medijantov v Radovljici, na 
57. Linhartovem srečanju 
je prejel matička za najbolj-
šo moško vlogo. »Vse vloge, 
ki sem jih imel v zadnjih pe-
tih letih, so se med seboj zelo 
razlikovale. Ko mi je režiser 
Gojmir Lešnjak ponudil vlo-
go, sem se najprej kar malo 
ustrašil. Težko je stopiti v če-
vlje Vlada Novaka iz filma. 
Ko sem si njegove čevlje iz-
bil iz glave in sem obul svoje 
lastne in vlogo gradil na svoj 
lastni način, je šlo vse skupaj 
mnogo lažje. Naj dodam, da 
sem si od nekdaj želel igra-
ti vlogo povprečnega male-
ga človeka, ki pa je po svojih 
dejanjih hkrati velik. Lojz ali 
Gajaš, kot mu je ime v filmu, 
je prav to – načelen človek, ki 
sicer ni izobražen, ampak je 
zelo prijetna in topla oseba. 
To je ena najlepših vlog, ki 
sem jih doslej igral.«

Študentski Severjevi nag-
radi sta prejela Matic Va-
lič za vlogo Kantorja v Can-
karjevem Kralju na Betaj-
novi in Gregor Podričnik za 
vlogo Leontesa v Shakespe-
arjevi Zimski pravljici. Obe 
predstavi je v produkciji 
AGRFT režirala Maša Pelko 
pod mentorskim vodstvom 
izrednih profesorjev Nataše 
Barbare Gračner ter Sebasti-
jana Horvata.

Ljubiteljski Severjevi nagradi na Gorenjsko 
Med šestimi Severjevimi nagradami dve gorenjskima ljubiteljskima igralcema – Damijanu Pernetu in Maši Kavčič.

Letošnja bera Severjevih nagrad je bila bogata: (z leve) Vojko Belšak, Nina Valič, Gregor Podričnik, Matic Valič, Maša Kavčič 
in Damijan Perne. / Foto: Tina Dokl

Po podelitvi nagrad je v odrski izpovedi Ne pozabite na rože svojo igralsko pot na duhovit 
način, a hkrati v razmislek predstavila izjemna Polona Vetrih. / Foto: Tina Dokl
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Vilma Stanovnik

Bled – Kljub temu da se vesla-
či te dni ne srečujejo na tek-
movanjih, pa so se minulo so-
boto tako tekmovalci kot klub-
ski delavci, trenerji in sodniki 
na Bledu zbrali na seminarju 
in skupščini, druženje pa so 
zvečer zaključili s slovesno 
podelitvijo priznanj.

»Ponosni smo na letošnjo 
sezono, saj se lahko pohvali-
mo z odličjem s sredozem-
skih iger in z nekaj drugimi 
vrhunskimi izidi naših ve-
slačev in veslačic. Zelo nas 
veseli, da razvijamo eno od 
strategij svetovne veslaške 
zveze, ki zelo podpira razvoj 
veslaškega športa za oba 
spola. Ker nas leta 2020 čaka 
svetovno prvenstvo neolim-
pijskih disciplin ter članov 
do 23 let in mladincev, nas 
čaka nov organizacijski zalo-
gaj, za katerega smo prepri-
čani, da ga bomo uspešno 
izvedli. Organizacija prven-
stva je še posebno pomemb-
na zato, ker želimo podpre-
ti razvoj mladih veslačev in 
veslačic ter tudi zato, ker 
želimo kandidirati tudi za 
nova velika tekmovanja tu-
kaj na Bledu,« je v nagovo-
ru zbranim poudaril predse-
dnik Veslaške zveze Sloveni-
je (VZS) Jošt Dolničar, ki je 

nato čestital tudi letošnjim 
dobitnikom priznanj.

Veliko priznanje Veslaške 
zveze Slovenije za letošnje 
leto, nato pa tudi priznanje 
Olimpijskega komiteja so si 
letos zaslužili Nik Krebs in 
Miha Aljančič ter njun trener 
Miloš Janša. Krebs in Aljan-
čič sta osvojila srebrno meda-
ljo na sredozemskih igrah v 
Tarragoni. Mariborsko-blej-
ska posadka je osvojila tudi 

peto mesto na svetovnem pr-
venstvu do 23 let. Na član-
skem se kvalificirala v fina-
le C, boj za končno uvrstitev 
pa jima je preprečila poškod-
ba. »Minula sezona je bila res 
dobra, čeprav na svetovnem 
prvenstvu do 23 let ni šlo čis-
to po načrtih. Gotovo je tudi 
uvrstitev med najboljših pet 
na svetu lep dosežek. Seveda 
pa sva zadovoljna z drugim 
mestom na sredozemskih 
igrah in prvo medaljo v član-
ski konkurenci. Tako je zdaj 
najin glavni cilj, da se kvali-
ficirava na olimpijske igre 
in tam doseževa čim bolj-
ši rezultat,« je povedal blej-
ski veslač v dvojnem dvojcu 
Miha Aljančič, sicer doma iz 
Loke pri Tržiču. »Seveda so 
se priprave na novo sezono 
že začele. Veliko dela posve-
čamo kondiciji in moči. Ima-
mo precej težkih treningov, 
ki so včasih res pravo muče-
nje. Zato je zima za nas mar-
sikdaj težja kot poletje. Po-
leti je vendarle prisotno tek-
movalno vzdušje in je napo-
re lažje premagovati,« pravi 
21-letni mladi up slovenske-
ga veslanja Miha Aljančič, ki 
bo še v novi sezoni lahko na-
stopal tudi med mlajšimi čla-
ni.

Priznanje je ob zaključ-
ku kariere dobil Matej Ro-
jec, za dvajsetletno trener-
sko delo si je jubilejno pri-
znanje zaslužil Robert Kra-
šovec, plakete veslaške zve-
ze pa so prejeli Lidija Verbo-
ten, Branko Kocjančič in Zor-
ko Tul. Prav posebno glasen 
ap lavz navzočih in priznanje 
ob zaključku kariere trener-
ja in veslaškega delavca je do-
bil Stanko Slivnik, blejski ve-
slaški delavec in eden od oče-
tov zgodbe o uspehu sloven-
skega veslanja. Njegovo dol-
goletno delo v upravnem od-
boru Veslaškega kluba Bled 
se je namreč uradno končalo 
z letošnjim letom, tisti, ki ga 
poznajo, pa vedo, da bo kljub 
75-letom še vedno nepogreš-
ljiv član kluba. »Najprej sem 
bil krmar, nato pa sem op-
ravljal različne funkcije. Ve-
slanje imam res rad, doživel 
sem veliko lepega in še se-
daj uživam ob spominih. Se-
veda vsak dan še grem v pi-
sarniške prostore kluba, kjer 
še malce preložim papirje, ki 
jih nihče druge ne mara,« je 
povedal Stanko Slivnik, ki je 
priznanje prejel iz rok pred-
sednika VZS Jošta Dolničar-
ja in predsednika Fundacije 
za šport Aleša Remiha.

Veslači pozimi ne počivajo
»Trenutno imamo precej težkih treningov, ki so včasih pravo mučenje. Zato je za nas zima marsikdaj 
težja od poletja,« priznava mladi up slovenskega veslanja Miha Aljančič, ki je skupaj z Nikom Krebsom 
letos osvojil srebrno medaljo na sredozemskih igrah. Za uspeh sta si skupaj s trenerjem Milošem Janšo 
prislužila veliko priznanje Veslaške zveze Slovenije in priznanje Olimpijskega komiteja Slovenije. 

Veliko priznanje VZS in priznanje OKS sta Mihu Aljančiču, Niku Krebsu in trenerju Milošu 
Janši podelila Blaž Perko in Jošt Dolničar.

Predsednik Fundacije za šport Aleš Remih in predsednik 
VZS Jošt Dolničar sta podelila priznanje Stanku Slivniku.

Vilma Stanovnik

Kranj – Konec tedna so smu-
čarske skakalke tekmova-
le v francoskem Premano-
nu. Tam se je drugič v tej se-
zoni na oder za zmagoval-
ke uvrstila članica SSK Žiri 
Ema Klinec, ki je na sobot-
ni tekmi osvojila tretje mes-
to. Odlične so bile tudi Nika 
Križnar na petem, Urša Bo-
gataj na šestem in Špela Ro-
gelj na 12. mestu. Dobro for-
mo so dekleta potrdila tudi 
na nedeljski tekmi, ko je bila 
Ema Klinec četrta, za novi-
mi stopničkami pa je zaosta-
la le za desetinko točke. Nika 
Križnar je bila v nedeljo sed-
ma, med deseterico pa se je 
na deveto mesto uvrstila še 
Urša Bogataj.

»Današnje četrto in vče-
rajšnje tretje mesto sta 
vrhunska rezultata. Vendar 
apetiti s tem še niso pote-
šeni. Na treningu bom mo-
rala skoke dvigniti še na 

višjo raven. Rezultatov in 
točk sem vesela in so še do-
datna motivacija za tedne do 
Japonske,« je po nedeljski 
tekmi povedala Ema Klinec. 
Svetovni pokal se bo namreč 
nadaljeval 12. januarja v ja-
ponskem Sapporu.

Smučarji skakalci so se 
pred novoletno turnejo po-
merili v švicarskem Engel-
bergu. Na prvi tekmi je bil 
naš najboljši Timi Zajc, ki 
je zasedel 12. mesto, Domen 
Prevc je bil po padcu v finalu 
dvajseti, Jernej Damjan pa 
je točke osvojil na 23. mestu. 
Peter Prevc se po smoli z vet-
rom ni kvalificiral v finalno 
serijo. Na nedeljski tekmi so 
točke osvojili trije Slovenci. 
Najboljši je bil Peter Prevc, 
ki je osvojil 16. mesto, Timi 
Zajc in Domen Prevc pa sta 
si razdelila 18. mesto. 

Naši dekleta in fantje se 
bodo konec tedna pomerili 
za naslove državnih prvakov 
v Planici.

Tretje mesto Eme Klinec
Naše smučarske skakalke so se konec tedna 
izkazale v Franciji, skakalci pa so točke zbirali v 
Švici.

Vilma Stanovnik

Škofja Loka – V 14. kolu Lige 
NLB so loški rokometaši v 
soboto v dvorani na Podnu 
gostili Sviš iz Ivančne Gori-
ce. Z odlično igro so si že v 
prvem delu tekme priigrali 
pet golov prednosti, na kon-
cu pa so slavili zasluženo s 
27 : 23 (14 : 9). Najuspešnej-
ši pri domačih je bil s sedmi-
mi zadetki Gregor Jamnik, 
Matija Vrbinc pa je vrata 
nasprotnikov zadel petkrat. 
V drugem polčasu so prilož-
nost dobili tudi mladi igral-
ci.

»Že na začetku tekme 
smo vzpostavili nadzor nad 
igro in si priigrali lepo pred-
nost. Nekaj prednosti smo 
na koncu zapravili pred-
vsem na račun mlajših, ne-
izkušenih igralcev, ki so na-
redili preveč napak. Vendar 

to sodi k odraščanju in na-
biranju izkušenj, na koncu 
tekme pa je bila pomembna 
zgolj zmaga in novi točki,« je 
po tekmi povedal trener mo-
štva Urbanscape Loka Ro-
bert Beguš.

Edini gorenjski rokome-
tni prvoligaši so se tako letos 
od domačih navijačev poslo-
vili z zmago, zadnja tekma 
pa jih konec tedna čaka v Ma-
riboru. »V soboto gostujemo 
pri kvalitetni ekipi Maribor 
Branik, ki nas je doma pre-
magala. Mi imamo trenutno 
štiri poškodovane igralce, 
kljub temu pa se bomo tudi 
na zadnjo tekmo v tem letu 
dobro pripravili in v Maribo-
ru skušali zmagati. Nato nas 
čaka nekaj zasluženega po-
čitka, potem pa boj za uvrsti-
tev med najboljših šest ekip 
v Sloveniji,« je po tekmi še 
dodal trener Beguš.

Ločani so se veselili
Na zadnji domači tekmi v tem letu so rokometaši 
ekipe Urbanscape Loka zasluženo premagali Sviš.

Loški rokometaši so na zadnji letošnji tekmi v domači 
dvorani zasluženo premagali goste iz Ivančne Gorice. 
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Vilma Stanovnik

Kranj – Naša hokejska repre-
zentanca do 20 let, ki je minu-
le dni nastopala na svetovnem 
prvenstvu divizije I-B na Polj-
skem, je pohod proti prvemu 
mestu začela z zmago s 3 : 0 
proti Italiji, s 5 : 3 je premagala 

Japonsko, po podaljšku je s 4 
: 3 ugnala Poljsko, po kazen-
skih strelih je bila s 5 : 4 bolj-
ša od Madžarov ter za konec 
v petek s 4 : 1 še od reprezen-
tance Ukrajine. Naši mladi 
Risi so dokazali, da si s petimi 
zmagami zaslužijo prvo mes-
to in uvrstitev v višjo divizijo 

svetovnega mladinskega ho-
keja. »Vsi nasprotniki so bili 
kvalitetni, najmočnejši pa so 
bili zagotovo Madžari, ki smo 
jih na srečo premagali po ka-
zenskih strelih. Mislim, da 
smo si prvo mesto res zaslu-
žili,« je po prvenstvu povedal 
kapetan naše izbrane vrste 

Jaka Sodja. »Turnir je bil 
zanimiv, kvaliteten in ize-
načen. Do zadnjega dne je 
bilo pet reprezentanc v igri 
za medalje in tri za napre-
dovanje. Na srečo smo bili 
najboljši in to je bil tudi naš 
cilj,« je povedal selektor re-
prezentance Aleš Burnik. 

Lep uspeh naših mladih hokejistov
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Jelena Justin

Na Čemšeniški planini 
smo bili že nekajkrat; prvič s 
Prvin, od koder nas do vrha 
loči najnižja višinska raz
lika in tudi pot je najlažja; 
strmejša je pot iz Razbora; 
tokrat pa bomo za izhodišče 
vzeli parkirišče pri Planin
skem domu Vrhe in do Črne
ga vrha potrebovali približ
no dve uri hoda. Naj takoj na 
začetku povem, da je ome
njena pot pozimi, preden se 
sprožijo plazovi, nevarna in 
je ne priporočam, saj je pot 
deloma prečna in se giblje
mo nad strmimi grapami in 
nad strmimi gozdnimi trav
niki, kjer so plazovi že terjali 
smrtne žrtve. 

Zasavje se nam zdi precej 
daleč, a tako se zdi le na prvi 
pogled. Z avtoceste Ljub
ljana–Celje peljemo na iz
voz Trojane in se usmerimo 

proti Izlakam. Na koncu pre
dora V zideh je most, za kate
rim se strmo levo odcepi ces
ta proti vasema Šentgo tard 
in Čemšenik. V vasi Šentgo
tard nadaljujemo desno v 
smeri Čemšenika. Na koncu 
vasi zavijemo levo – ob ces
ti vidimo smerokaz Planin
ski dom Vrhe. Ko pridemo 
do vasi Vrhe, zavijemo ostro 
levo in pri cerkvi na levi stra
ni parkiramo. Ko izstopimo 
iz avta, pa tudi že zagledamo 
prvi planinski smerokaz. 

Pred Planinskim domov 
Vrhe se usmerimo na kolo
vozno pot, po kateri hodi
mo nekaj časa, nato pa zavi
jemo desno na strmejši kolo
voz, ki preide v gozd. Kmalu 
dosežemo izravnavo in ne
kaj časa je pot skoraj polož
na. Dosežemo razgledno po
bočje, kjer se odpre razgled 
na Krvavico. Smo nad doma
čijo Gunet, nasproti katere je 

opazen strm hribček, imeno
van Gunetova glava, na vrhu 
katerega je velik križ. Zagri
zemo v travniško strmino (ta 
del je neoznačen). Sestopi
mo na drugo stran in dose
žemo markirano pot, ki Gu
netovo glavo obide po levi 
strani. Nadaljujemo mimo 
vikenda in se držimo kolovo
zne poti, ki je bila konec mar
ca še globoko pod snegom. 
Ta del poti je pozimi neva
ren, saj se preči kar nekaj de
lov poti, kjer so plazovi pov
sem običajni. Kmalu vidi
mo smerokaz, ki nas usmeri 
ostro desno na pot, ki pelje na 
Črni vrh. Vendar mi po kolo
vozu nadaljujemo kar narav
nost. Ta del poti ni označen. 
Gremo mimo bivaka in po
čivališča na Ošivki. Kolovo
zu sledimo vse do travnikov, 
preko katerih vodi na Čemše
niško planino neoznačena in 
strma pot. Zagrizemo v breg, 
ki se najprej prečno, nato pa 
direktno navzgor dvigne do 
Doma na Čemšeniški plani
ni. 

Obisk koče priporočam, 
saj imajo odlično ocvirkov
ko, v pravem letnem času 
pa tudi čemaževo potico. 
Od doma nadaljujemo proti 
vzhodu v smeri Črnega vrha. 
Hodimo po grebenu z le
pim razgledom na Zasavje. 
S svojimi 1204 metri je Črni 
vrh skrit sredi gozda, tik pod 
njim pa je lesena Tineto
va koča, spomin na leseno 
kočo, ki so jo leta 1936 posta
vili delavci in jo poimenovali 

po zaslužnem članu Tinetu 
Coparju. Pod vrhom, na des
ni strani markirane poti, je 
na drevesu vpisna skrinji
ca z žigom. Vrh, žal, nima 
razgleda.

Z vrha še naprej sledi
mo grebenu in se začnemo 

strmo spuščati proti Zajčevi 
koči. Zaradi strmega sesto
pa hitro izgubimo višino in 
dosežemo travnik, kjer je vi
kend. Tokrat sledimo mar
kacijam po kolovozni poti, 
ki nas pripeljejo do doma
čije Gunet, mimo katere se 

povzpnemo in sestopimo 
nazaj do Planinskega doma 
Vrhe. 

Nadmorska višina: 1204 m
Višinska razlika: 400 m
Trajanje: 4 ure
Zahtevnost: 

Planinski izlet: Gunetova glava (926 n. m.) in Črni vrh (1204 n. m.)

Glava, planina in sneg
V prihajajočih tednih, ko bo, upajmo, padlo kaj snega, bodo nižji hribi 
zelo privlačni za obisk. V koči vedno diši po ocvirkovki, spomladi pa po 
čemaževi potici. 

Izhodišče in začetek poti v vasi Vrhe / Foto: Jelena Justin

Gunetova glava, zadaj Čemšeniška planina / Foto: Jelena Justin

Vpisna skrinjica na Črnem vrhu / Foto: Jelena Justin

Mateja Habjanič, 
trenerka pilatesa in 
skupinske fitnes vadbe

Krepimo mišice trupa
Mišice trupa so jedro na

šega telesa in predstavljajo 
temelje stabilnosti in moči. 
Tako kot pri gradnji hiše so 
temelji ključni, zato mora
jo biti močni in dobro graje
ni, šele nato lahko gradimo 
vse druge komponente. Mi
šice jedra so pomembne pri 
športnih aktivnostih in tudi 
pri vseh vsakdanjih opravi
lih. 

Včasih se tem mišicam ni 
posvečalo veliko pozornosti, 
vendar so kasneje številne 
raziskave dokazale njihovo 
pomembnost – tako za dose
ganje športnih dosežkov kot 
za preventivo pred poškod
bami, zato je danes trening 
za mišice trupa pomemben 
del fizične priprave v vseh 
športih. Redno izvajanje vaj 
za jedro (ang. core) se svetu
je tudi vsej ostali populaciji, 

saj zmanjšujejo možnost za 
različne poškodbe, zmanj
šujejo bolečine, izboljšuje
jo fizično pripravljenost, po
magajo pri težjih opravilih 
(kidanje snega, nošenje tež
kih bremen, zlaganje drv, 
delo na vrtu …) ter olajšujejo 
vsakodnevne dejavnosti (po
biranje predmetov s tal, hoja 
po stopnicah, obešanje peri
la, dolgotrajno sedenje ...). 
Mogoče vadba za trup ni naj
bolj zabavna stvar, vendar 
nujna spremljevalka vseh 
aktivnih (in tudi neaktivnih) 
ljudi. Začnite jo izvajati, še 
preden se pojavijo najrazlič
nejše težave.

Mišice trupa (stabiliza
torje) sestavljajo globo
ke in povrhnje trebušne 
ter hrbtne mišice ter mi
šice medeničnega dna – 
o vseh teh sem že pisala v 

prejšnjih številkah. Sem pa 
sodijo še mišice medenič
nega obroča, ki imajo ne
kaj pomembnih funkcij: 
premikanje in stabilizacija 
medenice, povezava mede
nice s trupom in spodnjimi 
okončinami.

Vadbo začnemo s stiska
njem in krepitvijo mišic me
deničnega dna (MMD) ter s 
preprostimi vajami za akti
vacijo prečne trebušne miši
ce (m. transversus abdominis) 
– popek nežno potegnemo 
navznoter. Zelo pomembno 
je, da znamo te mišice pra
vilno aktivirati in ohranja
ti nevtralno krivino hrbteni
ce – vaje so bile že opisane v 
prejšnjih številkah in upam, 
da jih redno izvajate. Ko to 
obvladate, je treba vključeva
ti težje vaje, pri katerih ved
no najprej aktivirate globoke 

mišice. Pri tem pazite na 
pravilno dihanje in ohranjaj
te stabilnost.

Osnovna vaja: opora ali 
miza (ang. plank, slika)

Lahko jo izvajamo na dla
neh (kot prikazuje slika) ali 
na komolcih, lažja različi
ca je, da kolena postavimo 
na tla. Vajo otežimo tako, da 
dvigamo (premikamo) roki, 

nogi ali oboje naenkrat, do
damo rotacije ali vajo izva
jamo na nestabilni površi
ni. Zelo dobra je tudi bočna 
opora – se pravi opora na ko
molcu v bočnem položaju. 
Tudi to lahko otežimo tako, 
da dvigamo nogi ali dodamo 
rotacije.

Še več vaj za trup pa na
slednji teden.
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Maja Bertoncelj

Kranj – Nives Skube, 22-le-
tnica iz Smokuča v občini 
Žirovnica, je tudi letos med 
ženskami zbrala največ točk 
na tekih serije Gorenjska, 
moj planet in drugič zapo-
red postala skupna zmago-
valka.
 
Od kdaj se ukvarjate s te-
kom, kaj je bil razlog?

»S tekom sem se zače-
la ukvarjati leta 2016 pro-
ti koncu prvega letnika štu-
dija. Posebnega razloga za 
začetek sploh ni bilo. Nekaj 
kondicije sem že imela, saj 
sem občasno šla na kak oko-
liški hrib in hodila v fitnes. 
Nekega jutra pa sem se pov-
sem spontano odločila, da 
poskusim nekaj novega. Šla 
sem teč, brez nekega cilja, iz 
radovednosti, ali zmorem. Z 
lahkoto sem pretekla sedem 
kilometrov, kar me je malo 
presenetilo, občutek ob tem 
pa je bil nepozaben. Nasled-
nji dan sem stvar ponovila in 
tako naprej. Kmalu pa me je 
tek povsem potegnil.« 

Ste prej trenirali kakšen 
drug šport?

»V osnovni šoli sem devet 
let trenirala džezbalet, a ni-
koli nisem bila preveč dobra. 
Vse skupaj sem vzela bolj za 
zabavo. Sicer pa kot otrok ni-
sem bila preveč športen tip.«

 
Kolikokrat tedensko tečete, 
koliko ur, kje najraje?

»Tečem skoraj vsak dan, 
pretečem pa med šestdeset 
in sedemdeset kilometrov 
tedensko. Najraje tečem v 

domačem kraju, po maka-
damski poljski poti s čudo-
vitim razgledom na okoliške 
hribe. Poleg teka grem rada 
kdaj tudi v hribe.«

Kaj vam pomeni tek?
»Tek mi pomeni sprosti-

tev, užitek in srečo. Je čas, 
ko se lahko umaknem v svoj 
svet. Poleg tega mi je dal di-
sciplino in me naučil vztra-
jati, kar mi pride prav v vsak-
danjem življenju.« 

Kje najdete motivacijo?
»Zanimivo je, da poseb-

ne motivacije sploh ne pot-
rebujem. Če nekaj počneš 
z veseljem, te neka nevidna 
sila v to vleče kar sama od 
sebe.«

Od kdaj tekmujete?
»Tekmujem približno dve 

leti. Moja prva tekma je bila 
desetkilometrska razdalja 
na Ljubljanskem marato-
nu leta 2016. Postavila sem 

si izziv, da stopim iz svoje 
cone udobja, grem na teka-
ško prireditev in poskusim 
nekaj neznanega. Spom-
nim se, da sem bila med 
množico neznanih tekačev 
sprva precej nervozna in 
zmedena, a so me evforija in 
navijači ob progi kar pones-
li. Kasneje v cilju sem bila 
zares srečna in zadovoljna.«

Imate trenerja?
»Do sedaj sem trenirala 

sama, brez trenerja. Za kak-
šen nasvet sem občasno vpra-
šala koga od starejših tekačev 
ali informacije poiskala v te-
kaških knjigah. Pred krat-
kim, dan po moji zmagi na 
pokalu tekov Gorenjska, moj 
planet, se je name obrnil To-
maž Zupančič iz AD Olim-
pik in me povabil k sodelo-
vanju. Povabilo sem z vese-
ljem sprejela. Od sedaj nap-
rej bom tako trenirala po na-
črtu in pod strokovnim vod-
stvom, česar se zelo veselim.« 

Raje tečete po ravnini ali v 
klanec?

»Najraje tečem po ravni-
ni. Klancev sicer ne maram 
preveč, a če naletim nanj, se 
ga ne ustrašim. Vzamem ga 
kot izziv.«

Lani in letos ste postali sku-
pna zmagovalka serije Go-
renjska, moj planet. Sta to 
uspeha, ki vam največ po-
menita?

»Obe zmagi mi veliko po-
menita. Sta potrditev, da 
sem na pravi poti in da je 
tek prava stvar zame. Naj 
kot zanimivost povem, da 
sem v prvem letniku študi-
ja za predmet Uvod v novi-
narstvo kot študijski izdelek 
napisala poročilo o enem iz-
med tekov, ki je štel v serijo 
Gorenjska, moj planet. Tak-
rat sem tekmo spremljala 
kot gledalka in si mislila: Joj, 
to so pa res norci, da tečejo v 
tem mrazu! No, čez dve leti 
pa sem se med temi ''norci'' 
znašla tudi sama.«

Cilji v prihodnosti?
»Moj glavni cilj je izboljša-

ti svoj najboljši čas na deset 
in 21 kilometrov. Nekje v pri-
hodnosti se vidim v cilju ma-
ratona, a do takrat me čaka 
še dolga pot. Predvsem pa bi 
rada ostala zdrava in čim dlje 
uživala v teku.«

Ste študentka novinarstva. 
Kaj vam poleg teka in študi-
ja še zapolnjuje dan?

»Vsak dan nekaj druge-
ga. Težko sem pri miru in 
ves čas nekaj počnem. Naj-
raje pa prosti čas preživljam 
s prijatelji in družino.«

Dvakrat osvojila gorenjski 
tekaški planet
Nives Skube je lanska in letošnja zmagovalka tekaške serije Gorenjska, moj planet; študentka 
novinarstva, ki ji tek pomeni sprostitev, užitek in srečo.

Nives Skube se je s tekom začela ukvarjati pred dobrima 
dvema letoma. / Foto: Aleš Senožetnik

Maja Bertoncelj

Rateče – Na snežnem stadio-
nu v Nordijskem centru Pla-
nica je v soboto potekal do-
godek, ki so ga poimenova-
li Ski opening pod Poncami. 

Prvič so odprli sezono teka 
na smučeh v pravem plani-
škem stilu in pripravili zim-
skošportno doživetje. Obi-
skovalci so lahko testirali te-
kaško opremo, si jo izposo-
dili, bili deležni brezplač-
nih nasvetov inštruktorjev, 
poskrbljeno pa je bilo tudi 
za igre na snegu za otroke, 

snežno zabavo, mini skakal-
nico, snežno drčo in glasbo. 

Narava letos s snegom 
še ni bila preveč radodar-
na, tudi v dolini pod Ponca-
mi ne. Kljub temu so uspeli 
urediti kilometer dolgo pro-

go na stadionu, najverjetne-
je samo še danes pa bo od-
prt tudi snežni tunel, kjer 
je urejena proga v dolžini 
petsto metrov. Danes dopol-
dan bo sicer v Planici držav-
no prvenstvo v teku na smu-
čeh, tako da proge na stadio-
nu v tem času za rekreacijo 
ne bodo odprte.

V Planici odprli 
tekaško sezono

V soboto so v Planici odprli sezono teka na smučeh. 

Tek na smučeh so spoznavali tudi najmlajši. / Foto: Gorazd Kavčič
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Jasna Paladin

Domžale – Pravi tekači ne 
mirujejo niti pozimi, če pa 
je v igri še dobrodelnost, niti 
kakšna stopinja pod ničlo, 
kolikor so jih namerili v so-
boto pozno popoldne, ni ovi-
ra za prijeten športno-rekre-
ativni dogodek.

Tekači vseh starosti so se 
zbrali na atletskem stadionu 
v Domžalah in se prijavili za 
tek na treh razdaljah, in si-
cer na štiri, sedem in deset 

kilometrov. Tisti, ki niso tek-
li, so trase prehodili, skupno 
vsem pa je bilo, da so se na 
pot podali v Božičkovih kapi-
cah in ob taktih Godbe Dom-
žale, ki je tekače ogrela že 
pred samim tekom. Na pri-
reditvi se je zbralo kakšnih 
230 tekačev, od tega okoli 
petdeset otrok, ki so se ude-
ležili štiristo metrov dolge-
ga teka.

»Prav je, da se ob takšnih 
dogodkih spomnimo na tis-
te, ki z nami ne morejo teči, 

zato smo se letos odločili do-
nirati zavodu Cirius in nji-
hovi gibalno ovirani mla-
dini,« je povedal Marko Er-
hart, direktor podjetja Otok 
športa, ki je dogodek tudi or-
ganiziralo, in dodal, da so v 
s prijavninami letos zbra-
li še več denarja kot lani – 
1820 evrov. Simbolni ček so 
še isti večer podarili direk-
torju zavoda Cirius Goranu 
Pavliču. »Glede na to, da je 
vreme sicer lepo, a zelo hla-
dno, sem presenečen nad 

veliko udeležbo. Da se ude-
ležiš takega dobrodelnega 
teka, moraš v prvi vrsti ime-
ti dobro srce in res se vam 
zahvaljujem za vaš prispe-
vek. Športno udejstvovanje 
je pri usposabljanju gibal-
no oviranih otrok in mlado-
stnikov v našem zavodu, ne 
glede na oviranost in poseb-
ne potrebe, ena od naših pri-
oritet. Donacija Božičkov-
ega teka nam bo pomagala 
uresničiti željo za postavi-
tev fitnes naprav za gibalno 

ovirane na prostem,« je po-
vedal. Dogajanje je sprem-
ljal še pester praznični 

program, vsi udeleženci pa 
so iz Božičkovih rok prejeli 
tudi medalje.

Božički tekli za dober namen
V Domžalah so v soboto organizirali že 4. dobrodelni Božičkov tek in pohod, na katerem je sodelovalo 
več kot dvesto tekačev. Denar, zbran s prijavninami, so podarili zavodu Cirius iz Kamnika za nakup 
fitnes naprav na prostem za gibalno ovirane otroke.

Tekači so se – kot se za Božičkov tek pač spodobi – na tri 
različno dolge proge podali v Božičkovih kapicah. / Foto: Karin Božič
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Simon Šubic

Škofja Loka – Prebivalce Ško-
fje Loke je konec tedna pret-
resla novica o tragediji, ki je 
doletela mlado družino, ži-
večo v starem delu mesta. V 
soboto okoli 20. ure so se ga-
silci odzvali na klice stano-
valcev, da se iz podstrešnega 
stanovanja na Mestnem trgu 
19 v bližini občinske stavbe 
vali dim. Gasilci, ki so v sta-
novanje vdrli, so na tleh naš-
li truplo 44-letnega stano-
valca. »Naša napadalna sku-
pina, ki je vstopila v zadi-
mljen prostor, je na tleh naš-
la osebo, ki ji žal ni bilo več 
pomoči. Z nadaljnjimi ak-
tivnostmi smo lahko le pre-
prečili, da bi se manjši požar 
razvil naprej,« so nam raz-
ložili v Prostovoljnem gasil-
skem društvu Škofja Loka. V 
intervenciji, ki jo je vodil nji-
hov poveljnik Jaka Sušnik, 
je sodelovalo okoli petdeset 
gasilcev iz Škofje Loke, Sta-
re Loke in Gasilske reševal-
ne službe Kranj, od koder so 
pripeljali gasilsko avtolestev. 

»Okoli 20. ure so krimina-
listi v Škofji Loki obravnava-
li manjši požar v stanovanj-
skem objektu in smrt ose-
be. Okoliščine niso sumljive 
in kažejo, da je moški umrl 

med uporabo doma izdelane 
električne naprave. V stano-
vanju se je vnel tudi manjši 
požar. Moški je umrl na kra-
ju. Odrejena je bila sanitar-
na obdukcija,« je sporočil 
Bojan Kos, predstavnik za 
odnose z javnostmi Policij-
ske uprave Kranj. Po naših 
podatkih je do nesreče priš-
lo med prenovo podstrešne-
ga stanovanja, ko je pokojni 
uporabljal električno napra-
vo za obdelovanje lesa. 

V soboto je na Gorenj-
skem zagorelo še dvakrat. 

Okoli 17. ure sta zagoreli sta-
novanjski hiši v Ribnem. Po-
žar, ki se je vnel na starejši 
hiši in se razširil na sose-
dnjo, so pogasili gasilci iz 
Ribnega, Bleda, Rečice, Go-
rij in Sela pri Bledu. Nastala 
je materialna škoda, poško-
dovan pa po podatkih poli-
cije ni bil nihče. »Preiskava 
vzroka še poteka, okoliščine 
pa za zdaj ne kažejo na tujo 
krivdo,« je razložil Kos. Oko-
li 18.30 pa je v Brodeh zago-
rela transformatorska po-
staja. Ogenj je ugasnil pred 

prihodom gasilcev PGD 
Škofja Loka in Stara Loka, ki 
so zavarovali kraj požara in 
ga pregledali skupaj z dežur-
nim električarjem. Krimina-
listi sklepajo, da je šlo za na-
pako na materialu. 

V nedeljo dopoldne so 
kranjski poklicni gasilci pos-
redovali v dimniškem poža-
ru v Kranju, zagorelo pa je 
tudi v skednju v Spodnji Li-
pnici. Gasilci z Lancovega, 
Radovljice in Podnarta so 
požar pogasili in iznesli ož-
gane predmete.

Pomoč je prispela prepozno
Med obnovo podstrešnega stanovanja v središču Škofje Loke je v soboto zvečer umrl 44-letni 
stanovalec. Policija je odredila sanitarno obdukcijo.

V podstrešnem stanovanju v centru Škofje Loke je v soboto zvečer umrl 44-letni moški.

Simon Šubic

Kranj – Pisalo se je leto 2014, 
ko so v gorenjskem turistič-
nem biseru organizirali 
prvi Blejski filmski festival 
(BFF). Načrti organizator-
jev Marka Gajića in Danijela 
Utješanovića so bili visoko-
leteči, še posebej sta k sode-
lovanju privabila še Radeta 
Šerbedžijo in Branka Đurića 
- Đura, častni pokrovitelj pa 
je postal kar predsednik dr-
žave Borut Pahor. Filmski 
festival, ki je v ospredje pos-
tavljal ekologijo oz. vodo, so 
promovirali celo v Cannesu, 
napovedovali so, da bodo na 
Bled vsako leto privabili tudi 
filmske zvezde iz Hollywoo-
da. Ambiciozne cilje jim je 
že prvo leto uspelo le delno 
uresničiti, za festivalom so 
ostali neporavnani računi, 
kmalu je prišlo tudi do raz-
kola v organizacijski ekipi in 
spora glede uporabe blagov-
ne znamke Bled Film Festi-
val. BFF je junija 2015 sicer 
še doživel reprizo, nakar je 

ugasnil, na njegovem pogo-
rišču pa je zrasel nov festival 
– Blejski vodni festival, ki v 
organizaciji bratov Maria in 
Marka Gajića ohranja tako 
ekološko noto kot povezavo 
s filmom. 

Prav zaradi nekaterih ne-
plačanih računov pri organi-
zaciji BFF je prejšnji teden 
na kranjskem okrožnem so-
dišču stekel predobravnavni 
narok zoper Gajića in Utje-
šanovića. Tožilstvo jima oči-
ta storitev poslovnih goljufij 
na škodo samostojnega pod-
jetnika Mirana Starmana in 
Luke Fojkarja. Kot smo izve-
deli, so brez plačanih stori-
tev ali dobavljenega blaga os-
tali še nekateri drugi poslov-
ni parterji, a kranjsko tožil-
stvo je po opravljeni prei-
skavi obtožnico zožilo le na 
omenjena oškodovanca. 

Višina domnevnega oško-
dovanja še ni znana, saj bo 
tožilec Tilen Demšar ob-
tožbe predstavil šele na 
glavni obravnavi. To bo so-
dišče zagotovo razpisalo, 

predvidoma februarja, saj 
Gajić krivde ni priznal, med-
tem ko bo morala sodnica 
Marjeta Dvornik odsotne-
ga Utješanovića še enkrat 
povabiti na predobravnavni 
narok. Utješanovića so sicer 
avgusta lani na Hrvapkem 
aretirali zaradi domnevne 
preprodaje kokaina. 

Z izvedbo sojenja se bo del 
zvezdniškega blišča preselil 
tudi na kranjsko sodišče, ki 

bo zaslišalo nekatere ključ-
ne osebe pri organizaci-
ji BFF. Ali sta za priči pre-
dlagana Šerbedžija in Đuro, 
nismo izvedeli, zagotovo pa 
si tako tožilec kot obram-
ba želita zaslišati nekdanjo 
mis Slovenije Iris Mulej, bi-
všo partnerko obtoženega 
Utješanovića. Večje vpra-
šanje je, ali jim jo bo uspe-
lo privabiti iz Budve v Črni 
gori, kjer že nekaj časa živi.

Zaslišati želijo tudi nekdanjo mis
Na kranjskem okrožnem sodišču je prejšnji teden stekel kazenski postopek zoper Marka Gajića in 
Danijela Utješanovića, organizatorja propadlega Blejskega filmskega festivala.  

Marko Gajić in Danijel Utješanović med promocijo 
ambiciozno zastavljenega Blejskega filmskega festivala, ki 
pa so ga zaradi finančnih težav organizirali le dvakrat. 

Simon Šubic

Kranj – Slovenski odvetni-
ki bodo jutri že tradicional-
no nudili brezplačno prav-
no pomoč – 19. december 
je namreč že osmo leto za-
pored namenjen dnevu od-
vetniške pravne pro bono 
pomoči, ki bo na voljo v od-
vetniških pisarnah. V letoš-
nji akciji bo sodelovalo več 
kot dvesto odvetnikov, med 
njimi tudi enajst odvetnikov 
na Gorenjskem (seznam je 
objavljen na spletni strani 
Odvetniške zbornice Slove-
nije), ki bodo državljanom 
ustno posredovali splošne 
informacije v zvezi z njiho-
vimi pravnimi vprašanji in 
jim predlagali pravne mož-
nosti za njihovo rešitev. Le-
tošnji pro bono odvetniški 
dan bo potekal pod častnim 
pokroviteljstvom predsedni-
ka države Boruta Pahorja. 

Na odvetniški zbornici 
poudarjajo, da je brezplačna 
pravna pomoč namenjena 
predvsem posameznikom, 

ki si zaradi finančnega po-
ložaja te ne morejo poiska-
ti. Odvetniki vam bodo na ta 
dan posredovali splošne in-
formacije v zvezi z vašo teža-
vo oziroma sporom in vam 
pojasnili pravne možnos-
ti, ki vam jih v vašem pri-
meru omogočata zakono-
daja in sodna praksa. Prav-
no pomoč v okviru te akcije 
lahko odvetniki tudi odklo-
nijo, in sicer tistim, ki že 
imajo pooblaščence, a želijo 
brezplačno preveriti njiho-
vo delo oziroma želijo odgo-
vore na svoja vprašanja pre-
veriti pri več odvetnikih, so 
opozorili.

Svetujejo tudi, da zaradi 
večje učinkovitosti in orga-
niziranosti dela z izbranim 
odvetnikom stopite v stik že 
pred sredo in svoj prihod na-
javite, pri tem pa se sklicuj-
te na Dan odvetniške pravne 
pomoči pro bono. V zbornici 
še predlagajo, da izbranemu 
odvetniku vnaprej dostavite 
tudi opis problema in more-
bitno dokumentacijo.

Jutri bodo odvetniki delili 
brezplačne nasvete
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Simon Šubic

Brnik – Gorenjski policisti so 
v zadnjih dneh spet obravna-
vali več prometnih nesreč, ki 
so jih povzročili vinjeni vo-
zniki. Ena takih se je v pe-
tek zvečer zgodila na gorenj-
ski avtocesti, kjer je avtomo-
bil prebil varovalno ograjo in 
zletel pod avtocesto. Voznik 
in potnik sta po trčenju os-
tala ukleščena v vozilu, oba 
sta se tudi lažje poškodova-
la. Povzročitelju je preizkus 
pokazal rezultat 0,71 mg/l 
alkohola v izdihanem zraku, 
zato policisti proti njemu vo-
dijo predkazenski postopek 
zaradi povzročitve nesreče s 
telesnimi poškodbami pod 
vplivom alkohola.

Na območju Škofje Loke 
je voznik zaradi neprilagoje-
ne hitrosti v kombinaciji z vi-
soko stopnjo alkohola (0,90 
mg/l) trčil v avtomobil, v 

katerem je za volanom se-
dela noseča voznica, v Kra-
nju pa je voznik v sumlji-
vem psihofizičnem stanju 
na parkirišču trčil v vozilo 
in s kraja pobegnil. Policisti 
so ga izsledili in mu odre-
dili strokovni pregled. Poli-
cisti so obravnavali tudi pri-
mer voznice, ki se je pred je-
seniškimi policisti nepravil-
no vključila na cesto in po-
tem še zapeljala skozi rume-
no luč na semaforju. Preiz-
kus alkoholiziranosti ji je 
pokazal rezultat 0,58 mg/l 
alkohola. 

Policisti opozarjajo, da je 
verjetnost, da se voznik z 
več kot 0,5 promila alkoho-
la smrtno ponesreči ali hudo 
poškoduje, štirikrat več-
ja kot pri treznem vozniku, 
možnost udeležbe v prome-
tni nesreči pri enem promi-
lu (0,48 mg/l) alkohola pa je 
večja za kar 25-krat. 

Pijani povzročili nesreče

Nesreča na avtocesti pri Brniku se je k sreči končala le z 
lahkimi poškodbami. / Foto: PU Kranj



Njegova lastnost je, da si ves 
čas prizadeva, da se doka
že pred drugimi avtoboti, 
še posebno pred njihovim 
vodjo Optimusom Primom. 
Pogosto je pripravljen veli
ko tvegati, kar pa ga postav
lja v veliko nevarnost. Je pa 
zanesljiv, njegova majhnost 
pa mu omogoča, da se lahko 
prebije do mest, kamor več
ji avtoboti ne morejo. Bum
blebee pa ni samo zaščitni 
znak filmov o Transformer

jih, temveč se je pojavil tudi 
v različnih animiranih seri
jah o Transformerjih, stri
pih, knjigah in video igri
cah. 

V tokratnem filmu pa ne gre 
za nadaljevanje, ampak zgod
bo pred vsemi deli o Transfor
merjih. Gre za akcijsko znan
stveno fantastiko o začetkih 
rumenega Volkswagnovega 

hrošča na našem planetu, ki 
razkriva, zakaj je Bumblebee 
prišel na zemljo, kako se bo 
spopadal s sovražnikom in 
kakšen bo njegov odnos do 
ljudi, še zlasti do dekleta, ki ga 
je našlo.

Vrača se priljubljena 
varuška

Za vse ljubitelje Disneya 
pa še povabilo na predpre
miero (26. decembra) fil

ma Mary Poppins se vrača, 
v katerem je v čevlje popolne 
varuške stopila igralka Emily 
Blunt. V najnovejši upodo
bitvi, ki vsebuje svežo senzi
bilnost, a slavi duh origina
la, se Mary Poppins vrača, da 
bi pomagala novi generaciji 
družine Banks ponovno naj
ti radost in čudež po izgubi 
ljubljene osebe. 

Alenka Brun

K
aj prinaša najnovej
ši podvodni domi
šljijski svet, so v 
kranjskem Cinep
lexxu preverili tu di 

znani obrazi: akrobata Filip 
Kržišnik in Blaž Slanič, igra
lec Andrei Lenart, aktual
ni mister Slovenije Matjaž 
Mavri Boncelj, pa Cosmo 
mister Peter Škulj, oglasila 
pa se je tudi lastnica licence 
izbora za najlepšega Sloven
ca Nina Uršič. 

Za uvod v film je tokrat 
poskrbel Klemen Bučan, 
ki se je javno in v svojem 
standup stilu zahvalil zaslu
žnim za to, da niso prevajali 
naslova filma in je Aquaman 
ostal Aquaman, saj »povod
ni mož« ali »vodovodar« za
gotovo ne bi dosegla ciljne 
publike. 

Film sam ponuja obilo 
akcije, prepojene s pustolov
ščinami, ki se odvijajo v pod
vodnem svetu sinjega mor
ja, ki v svoji lepoti in brez
mejnosti jemlje sapo. Mogo
če nosi s seboj tudi (skrito) 

sporočilo, da bo morje slej 
ko prej »udarilo« nazaj, kar 
je logična posledica, glede na 
to, kako človeštvo z njim rav
na. V glavni vlogi Aquamana 
nastopa Jason Mamoa, kate
rega igra pride sicer najbolj 
do izraza, ko mu scenarij ne 
polaga v usta nekega mehke
ga humorja ali pa je prizor 
resnično akcijski, saj delu
je spontano in resnično. Kot 
Aquaman se mora odpraviti 
na potovanje svojega življen
ja, na katerem se sooča z res
nico o tem, da je sin kraljice 

morja in svetilničarja in da 
bo treba ljubosumnega pol
brata iz morskega sveta nau
čiti manir. 

Zdaj ali nikoli

Decembrski večer, ki je 
namenjen damam, pa v 
kranjski Cineplexx prinaša 
romantično komedijo Zdaj 
ali nikoli, v kateri v glav
ni vlogi spremljamo eno in 
edino, Jennifer Lopez ozi
roma kar J. Lo, kot jo veči
na kliče. Omenjeni dogodek 

Ladies night bo v četrtek, 20. 
decembra, ob 20. uri. 

Romantična komedija pri
poveduje zgodbo o trgovki 
Mayi, ki povsem spreme
ni način življenja in svoje 
navade, da dokaže, da naziv 
in diploma nista odločilna za 
uspeh v življenju. 

Maya že 15 let živi v Queen
su in dela na istem delovnem 
mestu v tamkajšnjem super
marketu. Ko dolgo pričako
vano napredovanje pred nje
nim nosom dodelijo druge
mu, s pomočjo lažnega živ
ljenjepisa in najboljše prija
teljice Joan dobi sanjsko slu
žbo v pisarni. Edina težava 
je, da o poslu, v katerem se je 
znašla, ne ve ničesar, pa tudi 
svoje oblačenje in obnašanje 
bo morala prilagoditi novim 
razmeram ...

Kako se je rumeni hrošč 
znašel na zemlji ...

Istočasno za ljubitelje ak
cije na velike zaslone pri
haja film o simpatičnem 
rumenem avtobotu Bum
blebeeju, ki ga poznamo iz 
franšize o Transformerjih. 

VEČER SUPERJUNAKOV
Oboževalci DC-sveta so prejšnji teden dočakali samostojni film o superjunaku, ki so ga doslej lahko 
le bežno spoznali v ekipi Lige pravičnih. Aquaman z 1,93 metra visokim in postavnim temnolasim 
dolgolascem Jasonom Momoo v naslovni vlogi razkriva zgodbo o izvoru pol človeka in pol potomca 
Atlantide Arthurja Curryja.

Peter Škulj in Matjaž Mavri Boncelj

V ženski družbi si je film o otroku, ki ima mater iz morskih 
globin, oče pa je svetilničar, ogledal tudi igralec Andrei Lenart. 

V vlogi Aquamana spremljamo Jasona Mamoo, seveda pa 
se je kljub fantazijski in akcijski pustolovščini v filmu našel 
prostor za simpatično rdečelasko Mero, ki jo igra Amber 
Heard. / Foto: arhiv Cineplexxa (distributer Blitz film & video distribution)

Aquaman naleti tudi na pirate, med katerimi glavni 
negativec posveti življenje temu, kako bi ga izbrisal z obličja 
zemlje. / Foto: arhiv Cineplexxa (distributer Blitz film & video distribution)

V Aquamanu v vlogi kraljice Atlanne nastopa Nicole 
Kidman. / Foto: arhiv Cineplexxa (distributer Blitz film & video distribution)

Bumblebee je rumen avtobot, znan iz franšize o 
Transformerjih. / Foto: arhiv Cineplexxa (distributer Karantanija Cinemas)
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Alenka Brun

A
li pa morda napr-
stnik za šivanje 
za sto petdeset 
evrov. »Super 
cena, trenutno 

znižana,« razlaga prodajal-
ka in kaže na podrobnosti, 

detajle, trenutek, ki je ujet v 
naslikani prizor na naprstni-
ku, in se dotakne njegovega 
pozlačenega roba ... 

Podobna in višja je bila 
tudi cena za izjemno sliko-
vite božično-novoletne okra-
ske za jelke – za enega, seve-
da. Med »ugodno ponudbo« 
je bil tudi čajnik, poslikan z 

rdečimi cveticami, znižan s 
tisoč dvesto na (samo) pet-
sto evrov; pa seti štirih čaj-
nih skodelic z zlato obrobo 
in moderno podobo, ki so se 
prodajali za ceno blizu dveh 
tisočakov – lahko pa tudi za 
bistveno več ... Najmanj-
ši obesek za verižico je lah-
ko dvesto evrov, obstajajo pa 

tudi kosi – figure in figurice 
na primer – s ceno petnajst 
tisočakov in več. Te pa, pra-
vijo, sploh izdelujejo le po 
naročilu. 

Govorimo seveda o t. i. 
belem zlatu, o porcelanu. 
In to ne o »kar nekem« por-
celanu, ampak o nemškem, 
svetovno znanem meissen-
skem porcelanu, ki smo ga 
doživeli skozi obisk hiše 
porcelana Erlebniswelt 
Haus Meissen v najstarej-
šem mestu Saške Meissnu, 
ki ga lahko obiščete tudi, če 
vas pot kdaj zanese v Dres-
den, saj leži v njegovi bliži-
ni. 

Samo mesto ima zelo 
zanimivo zgodovino. V sta-
rem delu mesta lahko popi-
jete kavo, pojeste kaj tradi-
cionalnega v restavracijah 
ali pa se enostavno odlo-
čite le za obisk vinskega 
bara. In ravno vino je tis-
to, po katerem je Meissen 
tudi poznan. Pravijo celo, 
da naj bi se na Saškem vin-
ska kultura in vinogradniš-
tvo rodila ravno tu, v zibel-
ki Saške. 

(Nadaljevanje prihodnjič)

Meissen (1)

SKODELICA ZA TISOČ EVROV

Meissenski porcelan je danes svetovno znan.

Obiskovalci Meissna lahko doživijo svet porcelana v hiši porcelana Erlebniswelt Haus 
Meissen v sklopu tovarne porcelana.

Najosnovnejši kosi jedilnih servisov iz meissenskega 
porcelana so redko na voljo tudi za manj kot sto evrov –  
a še to največkrat zaradi posebnih popustov ...

Mateja Rant

N
a regijskem 
turnirju se 
je pomeri-
lo devetnajst 
ekip, v katerih 

je sodelovalo 212 učencev, 
je pojasnila ravnateljica OŠ 
Predoslje Janja Sršen. Nji-
hovo šolo je zastopala eki-
pa [ne:]PREDvidljivi, ki 
se je uvrstila tudi v finale, 
ki bo sredi marca v Celju. 

Med gorenjskimi ekipami 
sta si vstopnici za finale po 
besedah Janje Sršen pris-
lužili še ekipi Despicable 
Team iz OŠ Komenda Mos-
te in Kavalirji iz OŠ Staneta 
Žagarja Kranj.

Ekipa tokratnih gostitel-
jev regijskega turnirja [ne:]
PREDvidljivi deluje pod 
vodstvom Boštjana Orehar-
ja, sestavljajo pa jo učenci 
zadnje triade Ožbej Balan-
tič, Tomaž Bevk, Tilen 
Žibert, Ana Marija Žibert, 

Tjan Borovnica, Tjaš Boro-
vnica, Ožbej Cehner Kudu-
zović in Matic Zorman. Kot 
sta pojasnila Tjan Borovni-
ca in Ožbej Balantič, je tek-
movanje FLL sestavljeno iz 
štirih enakovrednih sklo-
pov: projekta, vrednot, teh-
ničnega intervjuja in naj-
atraktivnejšega dela – tek-
me robotov. Letošnja tema 
programa FLL je V vesol-
je, zato si je njihova ekipa 
izbrala inovativni projekt z 
naslovom Komunikacija z 

Nezemljani. »Veliko držav 
že zdaj 'tekmuje' in vlaga 
v zelo drage sferične teles-
kope, da bi našli znake živ-
ljenja zunaj Zemlje. V pri-
meru, da bi Nezemljani pri-
šli na naš planet, bi z našo 
rešitvijo lahko vzpostavili 
'prvi stik',« so razložili čla-
ni ekipe. Veselijo se že veli-
kega finala v Celju, kjer se 
bodo pomerili z najboljši-
mi ekipami iz vse Slovenije, 
pa tudi iz Hrvaške, Srbije, 
Črne gore in Makedonije. 

VSTOPNICE ZA FINALE
V Osnovni šoli Predoslje so drugo soboto v decembru gostili regijski turnir First Lego lige (FLL),  
na katerem se je v finale uspelo uvrstiti trem gorenjskim ekipam.

V Osnovni šoli Predoslje so drugo soboto v decembru 
gostili regijski turnir First Lego lige. / Foto: Tina Dokl

Šla bi vse od začetka,
da zgodba se šele začne.

Odstranila bi vse zavese,
da bila bi jaz, kot sem.

Šla bi na začetek sebe,
da odstranim vse ovire.

Padale bi umetne maske,
ostala bi res le elita.

Šla bi vse od začetka,
brez popravnih izpitov.

Sanja

Začetek

PESMI MLADIH

Vsak dan je nov začetek, nove priložnosti in samo od 
posameznika je odvisno, za kaj se odločimo zjutraj. Vsem 
nam želim samo najlepše. Meta

Pes mi po šlji te na elek tron ski na slov 
pes mi.mla dih@gma il.com ali pis no na na slov:  
Go renj ski glas, Nazorjeva ulica 1, 4000 Kranj.

V Glasbeni šoli Kranj so tudi letos pripravili Miklavžev 
večer, na katerem je nastopilo več kot šestdeset njiho-
vih učencev, ki jim je prisluhnila množica obiskovalcev in 
celo sam Miklavž, je razložila ravnateljica Glasbene šole 
Kranj Petra Mohorčič. Učenci so zaigrali zimske, narodne 
in druge otroške pesmice, ob tem pa zbranim predstavili 
najrazličnejše inštrumente. »Poslušalci so lahko slišali 
skoraj dvajset različnih inštrumentov in se morda na ta 
način nad katerim posebej navdušili,« je še dodala Petra 
Mohorčič.

Učencem prisluhnil tudi Miklavž
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Peter Colnar

T a  č u d o v i T i  n o r i  s v e TPrepovedano suženjstvo
Leta 1865 je 18. decembra 

začel veljati 13. amandma k 
ustavi ZDA, ki je prepovedo-
val suženjstvo. Ko so v ame-
riški državljanski vojni zma-
govite čete severa spravile 
jug na kolena, je bilo vide-
ti, da sta rešeni dve najpo-
membnejši težavi: ohranje-
na je bila enotnost države in 
odpravljeno suženjstvo. Na 
žalost s tem težava ni bila 
rešena.

Leta  1860  je bil za  ame-
riškega predsednika  izvol-
jen Abraham Lincoln, ki je 
bil znan kot oster nasprotnik 
suženjstva. Aprila  1861  je 
izbruhnila državljanska voj-
na, ki je bila zelo krvava in 
gospodarsko uničujoča, saj 
je Združene države Ameri-
ke stala več življenj (več kot 
šeststo tisoč mrtvih), kot 
je pozneje padlo  Američa-
nov v vseh vojnah od začet-
ka ZDA do sedaj.

Kljub temu da je bil sever 
od vsega začetka močnejši 
po gospodarskih potencialih 

in tudi po številu prebivals-
tva (21 milijonov na seve-
ru in 11 milijonov na jugu, 
od tega jih je bilo tri milijo-
ne sužnjev), njegova zma-
ga ni bila lahka. Na pomem-
bnejšem vzhodnem bojiš-
ču so bile južnjaške sile pod 
poveljstvom generala Rober-
ta E. Leeja veliko boljše in so 
uspele nanizati serijo veli-
kih zmag nad severnjaškimi 
silami. Šele ko se je  sever-
ni vojski  posrečila  pomor-
ska blokada južnih držav, ki 
so  orožje  kupovale v Evro-
pi, se je zmaga začela nagi-
bati na njihovo stran. Gene-
ral William Tecumseh Sher-
man je z uničevalnim poho-
dom skozi Georgio in Južno 
Karolino  obe državi gospo-
darsko uničil. Aprila 1865 je 
bilo s kapitulacijo genera-
la Roberta Edwarda Lee-
ja pri Appomattoxu v  Vir-
giniji konec secesijske voj-
ne. Že leta  1863  je Lincoln 
objavil deklaracijo o enako-
pravnosti sužnjev, nekaj dni 

po kapitulaciji južnih držav 
pa je v svojem drugem pred-
sedniškem  mandatu postal 
žrtev atentata.

Ko je kongres sprejel 13. 
amandma, je bila na papir-
ju stvar urejena, toda resni-
čnost je bila drugačna. Na 
tisoče in tisoče osvobojenih 
črncev je tavalo po mestih in 
umiralo od lakote in bolez-
ni. Zvezna vlada je ustanovi-
la centre za osvobojene suž-
nje, ki so mnogim dajali hra-
no in streho nad glavo. Naj-
huje je bilo na jugu, kjer so 
posamezne države sprejele 
svoje zakone, po katerih črn-
ci sicer niso bili več sužnji, 
bili pa so v podrejenem polo-
žaju in popolnoma nezašči-
teni. Ob razglasu o osvobo-
ditvi je bilo na plantažah 
južnih držav približno štiri 
milijone sužnjev.

V svetu je najbolj znana 
usoda ameriških sužnjev, 
vendar je bilo dolgo suženj-
stvo razširjeno povsod po 
svetu. Sužnje so imeli že v 

mikenski dobi, pozneje pa 
so napadalci s severa spre-
menili v sužnje vse prebival-
ce Grčije. V antiki je bilo zelo 
razširjeno zasužnjevanje 
vojnih ujetnikov. Šele z nas-
tankom krščanstva je postalo 
njihovo življenje znosnejše. 

Večina evropskih držav je v 
začetku 19. stoletja odpra-
vila suženjstvo, vendar jih 
je mnogo podpiralo ilegal-
no trgovino z belim blagom. 
Vseeno pa obstajajo dokazi, 
da so v Afriki trgovali s suž-
nji še leta 1935 …

Iskrice in izreki
		Tisto, kar spoštujemo, in tisto, česar se bojimo, je v 

našem telesu. (Lao Ce)
		Nasilje koristi samo tistim, ki nimajo kaj izgubiti. 

(Jean-Paul Sartre)
		Javnost je kot ječmen na polju – nagne se po vetru. 

(Boleslav Prus)

Smeh ni greh
		Mož se potoži prijatelju: »Moja žena je izredno raz-

tresena. Vse pozabi. Pomisli, dal sem ji denar, da bi 
mi kupila dve srajci, namesto tega pa je sebi kupila 
klobuk.«

		»Odločil sem se, da bom letos silvestroval v Laškem. 
Precej bom prihranil zaradi nižje cene piva.« 

 »Vendar te bo veliko stalo prenočišče.« 
 »Nič hudega, bom pa več popil ...«

Samo Lesjak

L
etošnje leto je leto 
Prifarskih muzikan-
tov, še bolj sveča-
no kot prejšnja, saj 
je zanje jubilejno. 

Namreč, glavnina članov, 
ki prihaja od Fare ob Kolpi, 
je kot spremljevalna tam-
buraška skupina za doma-
če folkloriste prvič nastopi-
la pred natančno tridesetimi 
leti. Vse ostalo je zgodovi-
na, napisana z zlatimi črka-
mi: v tem času so posneli in 
izdali sedemindvajset zgoš-
čenk, prejeli številne nagra-
de na festivalih ter osvoji-
li srca poslušalcev širom 

domovine. Poleg štirih 
zmag na festivalu narečnih 
popevk v Mariboru so preje-
li zlatega petelina za najbo-
ljši etno album, zmagali na 
festivalu Etno Kostel in nav-
dušili na Slovenski popevki s 
pesmijo Tisti nekdo. Lani so 
prvič nastopili tudi na Festi-
valu melodij morja in sonca 
in s pesmijo Že nona mi je 
rekla poželi številne simpa-
tije in sprejeli odločitev, da 
z nastopi na festivalih še ne 
bodo odnehali.

Obe navedeni pesmi, kot 
tudi uspešnice Tako, kot je, 
Vejice rožmarina, Mlinar-
ce, Tu je moj dom in mno-
ge druge je bilo moč slišati 
tudi na sobotnem koncertu 

v Športni dvorani Trata. Na 
vprašanje, kaj je tisto, kar je 
bilo najbolj prav v teh treh 
desetletjih zasedbe, pa Pri-
farci odgovarjajo: Najbolj 
prav je, da smo pred tride-
setimi leti začeli svojo glas-
beno pot. O tem smo ved-
no bolj prepričani. Veliko 
je bilo lepih doživetij, spoz-
nali smo ogromno glasbeni-
kov, videli smo celo Sloveni-
jo in velik del sveta. Niti za 
en dan v teh treh desetletjih 
nam ni žal.

Da je celoten koncer-
ni večer potekal gladko, je 
ponovno poskrbela Agenci-
ja Media Butik, katere vod-
ja Boštjan Avsec je slavljen-
cem, kot se ob tako visokem 

jubileju nastopanja tudi spo-
dobi, na oder prinesel veliko 
torto. Prifarci pa so znani po 
tem, da svoje veselje in srečo 
delijo tudi z drugimi: tako so 
na tokratni koncert povabili 
zbor Carmen manet, nagra-
jevani zbor bivših kranjskih 
gimnazijk, ki jih vodi glas-
beni pedagog Primož Kerš-
tanj. Med glasbenimi gosti 
sta bila tudi vrhunski bobnar 
Dušan Kranjc in prifarski 
podmladek Matija Marinč.

Praznični večer pa je z 
zvenom violine požlahtni-
la vrhunska glasbenica Anja 
Bukovec, mlada, energič-
na in čutna violinistka, ki ob 
tehnični dovršenosti izstopa 
zaradi prepoznavnega slo-
ga, edinstvene interpretaci-
je in komunikacije z občins-
tvom. Imela je tudi posebno 
čast nastopiti za britansko 
kraljico Elizabeto II., tokrat 
pa je glasbene niti preplet-
la s Prifarci – med drugim 
so skupaj zaigrali tudi mad-
žarski čardaš – in dokaza-
li so, da glasba ni rezervira-
na zgolj za izbrane pozna-
valce, temveč lahko doseže 
široko množico ljudi, če jim 
je ponujena s toplim pristo-
pom, energijo in veseljem – 
tako kot to Prifarci počnejo 
že trideset let.

PRIFARSKIH TRIDESET
Prifarski muzikanti že tri desetletja razveseljujejo s svojo glasbo. Na turneji so v soboto nastopili tudi 
na Trati, v goste pa povabili tudi mednarodno priznano violinistko Anjo Bukovec ter evrovizijski zbor 
leta Carmen Manet.

Združitev pozitivne energije: Prifarski muzikanti in violinistka 
Anja Bukovec na odru dvorane na Trati / Foto: Branka Timpran

Pesem ostane: jubilejni muzikanti v družbi deklet zbora Carmen Manet in organizatorjev 
Saše in Boštjana Avsca / Foto: Branka Timpran

Kranj – V sredo, 19. decembra, bo ob 20. uri v Layerjevi hiši 
nastopila zasedba Brencl banda. Njena avtorska glasba 
nastaja pod vplivom navdušenja nad ljudskim izročilom 
z različnih koncev sveta, predvsem pa v sebi nosi močan 
slovanski duh. V svoji živahni barvitosti, podpisani s stra-
stno predanostjo pristnosti, godba Brencl bande deluje, 
kot da je del izročil, ki jih riše v svoj repertoar; kot da bi 
nastala na podlagi notnih zapisov ljudskih viž s podstre-
šja. Oblikovala je povsem svoj in izviren zvok, slovanska 
krila pa jo nosijo po svetu glasbe različnih narodov, ki sko-
zi ritme in melodije pojejo v en skupen glas o sreči, žalosti 
in brezčasju – vse to se odraža tudi v skladbah njenega 
novega albuma Korenine svetlobe, ki ga bodo predstavili 
v Layerjevi hiši.

Brencl banda v Layerjevi hiši

Brencl banda / Foto: arhiv skupine
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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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Alenka Brun

M
inulo nedel-
jo je v ožjem 
družinskem 
krogu praz-
novala svoj 

devetdeseti rojstni dan Luci-
ja Volčjak, doma iz Virmaš 
pri Škofji Loki. Najbolj se 
je razveselila presenečenja 
– nedeljske maše na Brez-
jah. Udeležila se je je sku-
paj z domačimi. Smeha na 
to temo je bilo kar nekaj, saj 
Lucija do zadnjega ni vede-
la, kaj jo čaka. Domači so se 
šalili celo, da bodo šli v hri-
be ... Po maši se je vesela 

družba s slavljenko odpra-
vila na rojstnodnevno kosilo 
v Crngrob v Oštarijo pri Sil-
vi, kamor je Lucija povabi-
la tudi župnika od Sv. Duha 
Francija Aliča. Ta se je pova-
bilu prijazno odzval.

Lucija Volčjak je klena in 
nasmejana gospa, ki še ved-
no skrbi zase sama. V veli-
ko veselje so ji vrt in njene 
»putke«, kot pravijo doma-
či. Z največjim veseljem 
skrbi za svoj kokošnjak, ki 
premore tudi petelina. Ima 
štiri vnuke in pet pravnukov 
in večina jo kliče kar nona. 
Je zgovorna gospa, ki rada 
gleda televizijo, prisluhne 
radiu in prebira Gorenjski 

glas. Precej pa slavljenka da 
tudi na god, tako da so 13. 
decembra njeni poskrbeli 
še za poseben ženski mlaj, 
ki ga lahko vidimo na Luci-
jini hiši: cvet s številom, 
ki pripoveduje, da tu živi 

devetdesetletnica. Manjka-
lo pa ni niti »ofiranje«, kar 
je bil prav lep uvod v nadalj-
nje praznovanje Lucijinega 
rojstnega dne: devetdeset 
jih je dopolnila 15. decem-
bra.

LUCIJINIH DEVETDESET LET

Lucija je svojih devetdeset let praznovala v krogu 
najbližjih v nedeljo, 16. decembra; rojstni dan pa je imela 
dan prej.

Župnik Franci Alič in slavljenka Lucija Volčjak

Pogledali oziroma prebra
li bomo karte bralcev in se 
seveda zopet kaj novega 
naučili. Bralka pod šifro Tea 
ima izbrane karte Ljubimec, 
Žalost, Sreča, Duhovnik (Sve
čenik), Bo lezen. Ni napisano, 
za katero področje so karte, 
zato se bomo usmerili na 
prvo karto Ljubimec, saj s tem 
sklepam, da je bila mišljena 
ljubezen. Energija in splošne 
misli se navezujejo na moško 
osebo, ki nekako noče pov
sem razkriti svojih čustev. V 
karti Žalost vidimo, da si želi 
sprememb in pestuje svojo 
trenutno žalost, iz katere ne 
vidi izhoda. Sreča prinaša 
pomlad, v kateri bodo na 
površje prišla prava čustva in 
bo tudi pravi čas za korak nap
rej. V obdobju do pomladi bo 
komunikacija in tudi srečanja 
taka in drugačna, ampak ne 
bodo še tako določeni načrti, 
povezani s prihodnostjo. Bo 
še malo stalo na mestu. Kar
ta Duhovnik pokaže duhovno 
naravnanost, ko se išče nekaj 
več, ne samo realna dejstva – 
in je mogoče pogledati tudi 
mimo zavese. Lahko pogo

vor z nevpleteno osebo z 
dobronamernimi nasveti, ki 
vedno pridejo prav. Bolezen 
lahko predstavlja fizični stik, 
ne glede na to, ali se je v pre
teklosti že zgodil ali še ne. Da 
končno izginejo vsi strahovi 
in dvomi, da se sooči z resni
co in se le gre naprej. Med 
drugim pokaže tudi odvi
snost od zveze, od čutenja 
in bližine. Poslovno gledano 
je napredek lahko napredo
vanje. Splošni pogled pa, da 
se v obdobju pomladi lahko 
pričakujejo dobre spremem
be na različnih področjih. Na 
naslov tanja.70@hotmail.
com ali na Gorenjski glas s 
pripisom »šola vedeževanja« 
in svojo šifro pošljite tri, pet 
ali sedem poljubnih kart ali pa 
karte za druge sisteme, ki ste 
jih doslej že spoznali.

Srečno! Vedeževalka Tanja

ŠOLA VEDEŽEVANJA IZ 
CIGANSKIH KART

»Silvester 19«
Bom iskrena in direktno vpra-
šala, ali bom zadnji dan v letu 
preživela z osebo, ki jo nosim v 
srcu. Čez leto nisva imela veli-
ko kontaktov, čeprav vem ali 
pa si zgolj le želim, da so čustva 
obojestranska. Res je, da vsak 
dan šteje, ampak meni ravno 
ta dan veliko pomeni. Prosim 
gospa Tanja za vpogled, kako 
vi vidite to situacijo. Bom razo-
čarana ali vesela? Hvala in lepe 
praznike vam želim.
Vsi mi smo tako narejeni, 
da imamo zadnji dan v letu 
za nekako prelomnico ali pa 
morda zaključek inventu
re dogodkov, ki so se nam 
dogajali čez celo leto. V res
nici pa je to le kot čisto nava
den dan kot vsi drugi. Vse je 
odvisno od posameznika in 
romantike čustev, ki se skri
vajo v nas. Normalno je, da 

si v tem dnevu, še posebno 
pa ob znani pesmi Silvestrski 
poljub, želimo ob sebi imeti 
osebo, ki jo imamo radi. Prav 
nič ni narobe z vami, če imate 
želje in si želite bližine neko
ga, ki vam pomeni vse in še 
več. Pogled v karte je razkril, 
da on razmišlja enako kot 
vi in dela vse v to smer, da 
skupaj preživita zadnji dan 
tega leta. Ni dolgo nazaj, 
ko je sam pri sebi prišel do 
določenih zaključkov in pri
šel do točke, da si je priz
nal, da si brez vas ne more 
predstavljati prihodnosti. 
Zato bodite pripravljeni na 
res velike spremembe, ki vas 
čakajo kmalu po novem letu. 
Vsa žalost in dvomi, ki ste jih 
dolgo imeli, bodo izpuhteli. 
Razočaranj ste imeli v življe
nju že mnogo preveč, sedaj 
je na vrsti lahko samo še 

veselje. Želim vam srečno in 
vse dobro.

»Zdravje oven«
Obračam se na vas, ker ste mi 
že pomagali in stali ob strani 
z napovedjo in nasveti. Imam 
kar nekaj zdravstvenih težav 
in me skrbi, kako bo naprej, se 
poslabša ali izboljša. V doma-
čem okolju se počutim ujeta 
in brez čustvene podpore, kaj 
lahko pričakujem v prihodno-
sti. Kaj pa mi vidite glede dela. 
Hvala vam za vse.
Povratne pozitivne infor
macije so potrditev za moje 
delo, zato hvala za prijazne 
besede. V današnjem času je 
stres največji dejavnik, da se 
nam sprožijo težave pri zdra
vju. V vašem primeru je vide
ti ravno to: kadar se čustveno 
dobro počutite, so vaše teža
ve manjše kot sicer. Obisk pri 

zdravniku vas bo presenetil, 
saj bodo izvidi precej boljši 
in na splošno glede zdra
vja imate v naslednjem letu 
samo vzpone, brez padcev. 
Tudi stare, kronične zadeve 
se vam bodo zelo izboljšale, 
v primeru, da vam ponudi
jo novo zdravljenje oziroma 
terapijo, jo sprejmite, saj bo 
za vas zelo dobra. V vašem 
domu je tako, da ste vedno za 
vse poskrbeli in sebe dali na 
zadnje mesto. Zadnje čase ste 
se malo spremenili in vsem 
takoj ne ugodite in seveda 
jim ni jasno, kako to. Morate 
vztrajati pri tem in nadaljeva
ti s tem načinom, saj v nas
protnem primeru ne morete 
pričakovati sprememb. Boste 
presenečeni. Glede dela vam 
vidim veliko uspehov, zato so 
strahovi povsem odveč. Lepo 
vas pozdravljam.

Na Zgornji Beli sta se 8. decembra 2018 poročila Damjan 
Kavčič in Tajda Štirn, v Kranju pa 10. decembra 2018 Mari
jan Beton in Irena Konc.

Mladoporočenci

Na Gorenjskem je minuli teden na svet prijokalo 39 novih 
prebivalcev. V Kranju se je rodilo po 13 dečkov in deklic. 
Najtežji je bil deček, ki je tehtal 4280 gramov, najlažja pa 
deklica, ki ji je tehtnica pokazala 2610 gramov. Na Jese-
nicah se je rodilo 6 dečkov in prav toliko deklic. Najtežji 
je bil predstavnik močnejšega spola, tehtal je 4040 gra
mov. Najlažja je bila deklica, ki je ob rojstvu tehtala 2700 
gramov.

Novorojenčki

V kranjskem Cineplexxu smo srečali nasmejanega Kleme
na Bučana, ki sliši tudi na ime Klemen Buchan in ga večina 
pozna kot standup komika, v voditeljskih oziroma mode
ratorskih vodah je pa tudi že stari znanec. Klemen pa je imel 
te dni še prav poseben razlog za nasmeh na obrazu. Prav
zaprav sta bila razloga kar dva: nedavno je namreč postal 
očka, kakšen dan pred tem veselim dogodkom pa še stric. 
Ko smo se pošalili, da sedaj stopa v svet neprespanih noči, 
se je nasmehnil in odgovoril, da te so se pa že začele. 

Novopečeni očka

Poroke, rojstva, obletnice, zabave ...
Delite osebno srečo z bralci in vaše predloge sporočite Alenki Brun  
po e-pošti: alenka.brun@g-glas.si ali po telefonu: 041/699 005. Presenetite,  
razveselite, dodajte piko na i dogodkom z objavo v Gorenjskem glasu.

www.gorenjskiglas.si
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NAGRADNA KRIŽANKA

TOREK_18. 12. 2018

Splača se biti del naše velike družine, povejte naprej!

Gorenjski glas  
nagrajuje zvestobo.
Spoštovani naročnice in naročniki Gorenjskega glasa, če ste na naš časopis brez prekinitve 
naročeni že vsaj deset let, potem ste z malo sreče pri žrebu lahko dobitniki enega od lepih 
novoletnih daril, ki jih Gorenjski glas poklanja svojim zvestim naročnikom:
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Pralni stroj Elektrolux Mešalnik  
Elektrolux

Likalnik Elektrolux

Nagrade:  1. nagrada: vzglavnik Slovenska postelja,
2. in 3.  nagrada: knjiga Melanda

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 četrtka, 3. 
januarja 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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DRUŽABNA KRONIKA

TOREK_18. 12. 2018

Pevka, igralka in vsestranska ikona Cher 
(72) bo naslednje desetletje začela s svo-
jo življenjsko zgodbo. V letu 2020 bo 
tako izdala avtobiografsko knjigo ter film. 
Novico je sporočila teden dni po premi-
eri muzikala na Broadwayu, ki temelji na 

izsekih iz njenega življenja. Leta 1998 je Cher izdala zbirko 
esejev z naslovom Prvič, leta 1991 pa knjigi Vedno v formi 
ter otroško knjigo Osvojiti svoj cilj.

Cher napovedala izid avtobiografije

Janet Jackson (52) bo marca prihodnje 
leto uvrščena v Dvorano slavnih roken-
rola. Na uradni strani organizatorja so 
zapisali, da je pevka v dolgoletni karieri 
v svojih pesmih prepevala o družbenih 
vprašanjih, vanje vključila teme moči in 

samozavesti ter tako z glasbo, stilom kot tudi s koreo-
grafijo močno vplivala na mnoge generacije. Janet je bila 
večkrat nominirana za grammyja, kariero pa je začela leta 
1986 z albumom Control. Poleg Janet pa bodo v dvorano 
slavnih prihodnje leto uvrščeni še The Cure, Def Leppard, 
Radiohead, Roxy Music in The Zombies.

V dvorano slavnih tudi Janet Jackson

V Kaliforniji je umrla Nancy Wilson, ena 
izmed bolj cenjenih pevk džeza dvajsete-
ga stoletja. Stara je bila enainosemdeset 
let. Pod vplivom Dinah Washington in 
Nata Kinga Colea je pevka med drugimi 
postavila standarde sodobnega džeza. 

Samo v šestdesetih letih prejšnjega stoletja je izdala 
osem albumov, med katerimi so se mnoge pesmi našle na 
vrhu lestvic najboljših. Njen največji hit Guess Who I Saw 
Today, zmes elementov popa in džeza, je nastal leta 1964.

Poslovila se je Nancy Wilson

Pevec skupine The Poison Bret Michaels 
(55) je zadnje tedne preživel v bolnišnici, 
kjer se je zdravil zaradi težav z ledvica-
mi in s srcem. Glasbenik vse od šeste-
ga leta boleha za diabetesom. »Zaradi 
vseh težav sem bil zadnje čase psihično 

in duhovno precej na dnu. Toda današnji dan sem začel 
popolno, z vadbo, s super vrednostmi krvnega sladkorja. 
Nič več izgovorov,« je oboževalcem obljubil glasbenik.

Nič več izgovorov za Breta Michaelsa

VRTIMO GLOBUS

Alenka Brun

V 
finalni del resni-
čnostnega šova 
Kmetija so se 
uvrstili Aneta 
Andollini, Denis 

Toplak, Franko Bajc in Nik 
Triler. Zadnjo oddajo je gos-
tila Ljubljana. Že takoj je 
voditeljica Natalija Bratko-
vič povedala, da bodo ljudje 
tisti, ki bodo odločili, kdo bo 
šel naravnost v superfinale. 
Ljudstvo je vstopnico za prvi 
finalni obračun namenilo 
Aneti, izločilo Nika, največ 
glasov pa namenilo Franku. 

Prvi boj se je tako odvil 
med Aneto in Denisom. 
Zastavljena naloga ni bila 
enostavna. Zahtevala je 

določeno mero umirjenos-
ti in precej spretnosti. Bolj-
ši je bil Denis, ki se je potem 
v zadnjem dejanju pomeril s 
Frankom, ki je precej hitre-
je opravil nalogo in z nožem 
počil balon, iz katerega so 
se usuli zmagovalni konfe-
ti. Tako smo dobili velikega 
zmagovalca, je pa voditelji-
ca ob koncu oddaje že napo-
vedala novo sezono kmeto-
vanja.

Letošnja tekmovalka v 
šovu Anna Paynich pravi, da 
je slutila, da se bodo stvari 
razpletle, tako kot so se.

Salome: »Mislila sem, da 
bo zmagal Denis. Menim, 
da v resničnostnem šovu 
zmaga tisti, ki pride po zma-
go. In on je bil zelo ambicio-
zen že od začetka. Vesela pa 

sem tudi za Franka.« Doda, 
da na vse skupaj pač gleda 
tako, da mora nagrado dobi-
ti oseba, ki je delala, bila pri-
dna – in tu sta bila oba dela-
vna.

Kaj pa meni zmagovalec? 
Denar bo poskušal unovčiti 
pametno, predvsem za nada-
ljevanje glasbene poti. Tre-
nutek, ko je postal zmagova-
lec, mu bo za vedno ostal v 
spominu. V preteklosti smo  
ga tudi že srečali na odru, ko 
se je potegoval za naziv naj-
lepšega Slovenca, udeležil 
pa se je še enega šova, Sur-
vivor Slovenija. Ostaja enak, 
v resničnostna šova pa, pra-
vi, se je bolj odpravil zaradi 
izkušnje same. Morda – če 
bi imel možnost – bi se ude-
ležil še šova Zvezde plešejo. 

»Ampak je najprej treba 
postati zvezda,« se pošali in 
nadaljuje: »Plesati ne znam 
in ravno zato bi mi vse sku-
paj predstavljalo še večji 
izziv.«

Na vprašanje, ali lahko 
Kmetijo primerja s Survi-
vorjem, smeje izstreli, da 
lahko, saj je oba doživel z 
Aneto. »Hec. Je bilo pa res 
zanimivo, ko sva se v šovu 
zagledala, saj sva se prej 
slišala in rekla eden dru-
gemu, da v šov ne greva. Je 
bil pa Survivor drugačen od 
Kmetije. Tja sem šel bolj z 
namenom, da se testiram, 
preverim svoje telo, psiho; 
medtem ko je tu večji pou-
darek na delu in medseboj-
nih odnosih. Jaz sem vsa-
kega doživel drugače.« 

ZMAGAL JE FRANKO BAJC
Letošnji resničnostni šov Kmetija se je zaključil. Videli smo solze, slišali smeh in zadrževali dih, ko smo 
spremljali odločilna boja. Zmaga je šla na koncu v roke Franku Bajcu, fantu, ki smo ga pred dvema 
letoma že spremljali v Survivor Slovenija in bi ga v prihodnosti zanimale tudi Zvezde plešejo.

Svoje sotrpine in finaliste iz šova so v studiu spremljali tudi 
izpadli tekmovalci letošnje Kmetije. 

Aneta, Denis, Franko in Nik – ljudstvo je glasovalo in 
odločilo, kdo je šel v superfinale neposredno.

Franko je bil v zadnjem in odločilnem boju precej hitrejši od 
Denisa ...

... in to mu je prineslo zmago, osvojil pa je tudi denarno 
nagrado – petdeset tisoč evrov.

Denis je pred leti že slavil v Kmetiji, tokrat je bil drugi. Gospodarica Nada in finalistka Aneta

Stara znanka resničnostnega šova in tudi letošnja 
tekmovalka Lara Goršek Kos ter voditeljica letošnje 
Kmetije, tudi povratnica Natalija Bratkovič, ki je tokrat 
žarela v elegantni temno zeleni obleki / Foto: A. B.
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Mojca Logar

Morda se vam zdi zgornja 
trditev čudna, vendar me je 
močno nagovorila. To je naslov 
knjige, ki govori o življenju, ki 
ga živijo drevesa, najstarejša 
živa bitja med nami. 

Pogovor ob knjigi nam je po-
pestrila gozdarka, ki gozd doži-
vlja kot filozofski ali kompleksen 
pojav, kot neko vez med zemljo 
in nebom, med človekom in 
naravo. Gozd in drevesa so še 
kaj več kot le proizvodnja kisika, 
les, ki ga lahko za svoje potrebe 
izkoristimo, opora zemlji, da ni-
mamo zgolj skal. S svojim pogle-
dom na gozd gozdarka pomaga 
ljudem, izvaja delavnice, učne 
ure, sprehode. Prav vesela sem, 
da tudi pri nas že obstaja tak-
šen pogled na gozd. Močno me 
boli, da je ljudem gozd še vedno 
priročen prostor za smeti, odpa-
den material, vso navlako, ki je 
ne moremo strpati v smetnjake 
ali je odvoz predrag. Tudi če od-
vržemo v gozd nekaj, kar se bo 
razkrojilo, razpadlo, to naredi-
mo z občutkom: bo res razpad-
lo, je to naravni material? In kaj 
je povedala ta »gozdarka poseb-
ne sorte«? Gozd dojemamo kot 
čaroben prostor, kjer lahko do-
živimo preobrazbo. Lahko smo 
deležni gozdnega tuširanja; s 
tem, ko vohamo drevesa, ob njih 
sedimo, danes je modna beseda: 
doživimo čuječnost z drevesom. 
To bi prevedli: preprosto le sem. 
Jaz in drevo. Starejše kot je dre-
vo, več občutkov lahko izrazim 
z njim in ob njem. Gozd je pre-
vodnik naših skrbi, težav. Lahko 
se prepustim in zaupam. Gozd 
je sestavljen iz dreves in vsako 
ima svoj pomen, svojo zgodbo. 
Oreh nam daje trdnost, da dr-
žimo svojo smer, čutimo svoje 
noge. Orehov plod je podoben 

naši glavi, lobanja je kot lupina 
in orehova jedrca predstavljajo 
možgane. Lipa ima svetlo, to-
plo in rumeno energijo, ki nas 
lahko potolaži. Debela lipa je 
kot luksuzen hotel (ni čudno, 
da je cesarica tako žalovala za 
njo, ko jo je Krpan izbral za 
svoj kij …). Bukovo-jelov gozd 
je za Slovenijo najbolj značilen, 
tukaj je najboljše rastišče za to 
gozdno združbo. Zdravi našo 
kritičnost. Pod Unescovo zašči-
to je gozd okrog Snežnika – in 
to je bukov gozd. Jelka je pri nas 
doma, smreko so zasadili za-
radi njene hitre rasti. Po gozdu 
srečamo veliko mladih jelk, ker 
se tukaj dobro počutijo. Ni čud-
no, da je lubadar tako prizadel 
smreko, saj večina območja, 
kjer je danes smreka, ni njeno 
primarno rastišče. Jelka daje 
vertikalno razsežnost, vlažnost, 
hlad, te odpre in začutiš močno 
srčno korenino, je dobro uko-
reninjena in stabilna. Povsem 
drugače kot smreka. Predstavila 
je še nekaj dreves. 

Imela sem srečo, da sem 
lahko bila s to gospo tudi na 
terenu, kjer je pokazala, da 
ima vsako drevo svojo hrbtno 
in srčno stran. Na srčni strani 
se nasloniš in lahko kaj prosiš, 
preložiš kakšno breme. Gozd 
vibrira z energijo 12 Hz, enako 
kot dojenček. V lesenih stavbah 
se običajno počutimo bolje kot 
v prostorih, kjer prevladuje ko-
vina, keramika … Imela sem 
priložnost bivati v povsem lese-
ni hiši, spati v macesnovih pos-
teljah in se kopati v macesnovih 
banjah. Počutje je fantastično. 
Vesela sem, da so razmeroma 
abstrakten pogled na gozd zelo 
dobro sprejeli tudi mladi.

Skrivno življenje dreves
Janez Logar

Približujejo se nam prazni-
ki. Mlado in staro hrepeni po 
zabavah. Smo se kdaj vprašali, 
čemu in zakaj? Tesno druže-
nje z vrstniki je normalen del 
odraščanja. Kadar najstnik 
zelo zavrača vrstnike, se je z 
otrokom smiselno pogovoriti, 
zakaj mu tako zelo ustreza sa-
mota. Ni pa rečeno, da je s tem 
že kaj narobe. Pomembno je, 
da mu starši dopustimo njego-
vo posebnost in da to posebnost 
sploh opazimo. Najstnik pred-
vsem pričakuje, da bomo ostali 
v stiku z njim. Zabave, obiski 
kina in tekem, dolgi sprehodi 
… in prijatelji so skoraj nujni 
spremljevalni dejavniki od-
raščanja. Starši se moramo le 
zavedeti, da si naši odraščajoči 
mladinci hkrati želijo vrstni-
kov in zabav, po drugi strani 
pa jih je zelo strah: nikoli točno 
ne vedo, kaj se bo tam dogajalo 
in kdo bo prisoten. V nenad-
zorovanih zabavah (žurih) 
in ponočevanjih ni zdravih 
vsebin za razvoj otroka. Ven-
dar jim njihova radovednost 
nad vsem novim in potreba po 
pripadanju vrstnikom 'požre' 
ta strah. Najstniki vedo, da 
alkohol spremeni vzdušje – in 
jih je strah; vedo, da bodo tam 
droge – in jih je strah reči ne, 
ker jim vrstniki tako zelo veli-
ko pomenijo; vedo, da bo tam 
možnost za nezdravo spolnost 
– in jih je tega zelo strah. Zato 
jih moramo starši zavarovati 
in se bomo vedno vnaprej po-
zanimali: ali vedo, kam grejo, 
kaj se bo tam dogajalo, vedeti 
moramo, kje so, s kom so, in mi 
jim bomo določili, kdaj morajo 
priti domov. 

Ali res moramo otrokom po-
stavljati meje, saj nam ves čas 

pravijo, naj zaupamo? Nap-
rej se bomo pogovorili o vrsti 
zabave. Kaj je tam tako pri-
vlačnega, kaj je lahko slabega 
in kaj dobrega? Ali je kakšna 
nevarnost? Ali je tam kakšna 
odrasla oseba? Odkrito se po-
govorimo o alkoholu, drogah 
in nezdravi spolnosti. Povemo 
jim, da so takšne zabave le ena 
od možnosti preživljanja pro-
stega časa. Velja zlato pravilo: 
starši določamo pravila odho-
da in prihoda domov. Otroci še 
niso zreli (čeprav mislijo dru-
gače), da bi se lahko sami od-
ločali sebi v korist. To nam po-
maga pri strogem postavljanju 
meja glede prihodov domov. 
Nikakor jih ne smemo pusti-
ti na cedilu in ne smemo jim 
vsega dovoliti. S tem, ko jim 
postavljamo meje, pokažemo, 
da nam je mar zanje. Oni se 
bodo v teh mejah počutili var-
ne. Celo zamerili nam bodo, če 
jih bomo pustili povsod in brez 
meja. Ne ozirajmo se na njiho-
vo obnašanje. Vztrajamo. Za 
naše otroke gre. 

In kaj, če se najstnik pravil 
ne drži? Spoštovanje meja in 
kazni gredo z roko v roki. Ne 
govorimo seveda o fizičnih ka-
znih. Če se meje ne spoštujejo, 
sledi kazen. Npr. nisi prišel 
domov ob 23. uri, ampak ob 
23.30; pomeni, da boš nasled-
njič doma ob 22.30. Kjer mi 
vemo, da je veliko pijače, zah-
tevajmo, da nas naš mladole-
tnik npr. pokliče na vsake pol 
ure, če ne, pridemo tja in ga 
odpeljemo domov. Mnogi star-
ši tega nočejo ali ne zmorejo, 
vendar: za naše otroke gre.

Novoletne zabave in najstniki

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

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

Čokopomarančna torta
Torta, ki nas pusti brez be-

sed, ko jo poskusimo
Za pripravo čokopoma-

rančne torte potrebujemo: 
za biskvit: 4 jajca, 3 žlice 
moke, 1 žlico kakava, 3 žli-
ce sladkorja, 1 žličko pecil-
nega praška; za navlažitev in 
premaz biskvita: 1,5 dl sveže 
iztisnjenega soka iz poma-
ranč, 2 žlici marmelade; za 
čokoladno kremo: 4 dl sme-
tane, 150 g temne čokolade, 
3 liste želatine; za pomaranč-
ni žele: 3 dl sveže iztisnjene-
ga soka iz pomaranč, 4 lis-
te želatine; za pomarančno 
kremo: 2,5 dl smetane, 300 
g mascarpone sira, 2 poma-
rančna sladkorja (ali 2 va-
niljeva sladkorja), 3 dl sve-
že iztisnjenega soka iz po-
maranč, 3 liste želatine; za 

preliv: 200 g temne čokola-
dne kuverture.

Nekaj ur pred peko prip-
ravimo pomarančni žele, 
da se nam bo zagotovo str-
dil do časa. Želatino namoči-
mo v hladni vodi. Tri decili-
tre sveže iztisnega soka iz po-
maranč segrejemo in v njem 
raztopimo ožeto želatino. 
Vzamemo okrogel model ali 
ravno posodo in jo obložimo 
s prozorno folijo. Nanjo vlije-
mo pripravljen pomarančni 
sok. Za nekaj ur postavimo v 
hladilnik, da se sok strdi.

Priprava biskvita: Moko 
pomešamo s kakavom in pe-
cilnim praškom. Rumenja-
ke ločimo od beljakov. Belja-
ke stepemo v sneg. Rume-
njake stepemo skupaj s slad-
korjem. V sneg z lopatico 

vmešamo stepene rumenja-
ke in nato še moko s kaka-
vom. Maso za biskvit vlijemo 
v okrogel pekač in postavimo 
v pečico, ogreto na 170 °C. Pe-
čemo od 10 do 15 minut. 

Priprava čokoladne kre-
me: Želatino namočimo v 
hladni vodi. Čokolado nad-
robimo v kozico in ji prilije-
mo 1 dl smetane ter vse sku-
paj stopimo. V stopljeno čo-
kolado vmešamo ožeto žela-
tino in dobro premešamo, 
da se želatina raztopi. Preos-
talo smetano stepemo in va-
njo vmešamo nekoliko ohla-
jeno stopljeno čokolado.

Priprava pomarančne kre-
me: Želatino namočimo 
v hladni vodi. Pomaranč-
ni sok segrejemo in v njem 
raztopimo ožeto želatino ter 

ohladimo. Mascarpone sir 
zmešamo s pomarančnim 
sladkorjem in ohlajenim po-
marančnim sokom. Na koncu 
z lopatico oz. t. i. spatulo vme-
šamo še stepeno smetano.

Sestavljanje torte: Okrog 
biskvita namestimo tortni 
obod. Biskvit namočimo s 
pomarančnim sokom in pre-
mažemo z marmelado. Nato 
ga prekrijemo s čokoladno 

kremo. Na čokoladno kremo 
položimo pomarančni žele, 
ki smo mu odstranili folijo. 
Čez pomarančni žele preli-
jemo pomarančno kremo. 
Torto postavimo za nekaj ur v 
hladilnik, ji previdno odstra-
nimo tortni obod ter jo pre-
lijemo s stopljeno čokoladno 
kuverturo. 

Nasvet: Okrasimo z rezi-
nami pomaranče.

Medenjaki, medeni srčki, šarklji …

Veliko peke bo ta mesec, saj vsi pričakujejo, da bosta mama in 
babica napekli toliko, da bodo vse škatle in kozarci polni, posebej 
pa bo treba poskrbeti za sprotne sladice, za nedeljsko popoldne, 
za obiske in še za darila. Miklavž je mimo, ampak z vso silo se 
bosta zdaj na novoletno sceno zapodila Božiček s svojimi jeleni 
in spremstvom, nato pa še Dedek Mraz s sivo kučmo, ki je prav 
tako težko pričakovan in naš. Le dobro naj bosta obložena.

Šarkelj

Potrebujemo: 15 dag masla, 3 rumenjake, 4 dag kvasa, 15 dag 
sladkorja, sol, 4 dl mleka, 70 dag bele moke, limonino lupinico, 
vaniljev sladkor, 10 dag rozin, 0,5 dl ruma, 1 jajce, sladkor v prahu.

Iz 2 dl mleka, kvasa in sladkorja naredimo kvasec in ga pustimo 
vzhajati. V skledi penasto umešamo maslo, sladkor, rumenjake 
ter malo soli, naribano limonino lupinico in vaniljev sladkor. Na 
to presejemo moko, dodamo vzhajani kvasec in mlačno mleko. 
Testo dobro stepemo in pustimo pokritega na toplem eno uro. 
Vzhajano testo še enkrat pregnetemo in vgnetemo v rumu na-
močene rozine. Testo stresemo v namaščen in z moko potresen 
model za šarkelj ter lepo poravnamo. Ko naraste na dvojno višino, 
ga premažemo z razžvrkljanim jajcem in pečemo v pečici pri 
temperaturi od 190 do 200 stopinj Celzija eno uro. Pečenega 
zvrnemo iz modela in ga potresemo s sladkorjem v prahu.

Medenjak

Potrebujemo: 25 dag moke, 12 dag sladkorja, četrt litra mleka, 
žličko sode bikarbone ali 1 pecilni prašek, žličko kakava, žlico 
medu, cimet, piment ter maščobo in moko za model.

Vse naštete sestavine zgnetemo v skledi za testo, ki ga dene-
mo v manjši pomaščen model za piškotni kruh ter ga pečemo 
približno pol ure. Ko je medenjak pečen in ohlajen, ga razre-
žemo na tanke rezine.

Medeno pecivo

Potrebujemo: 20 dag moke, 8 dag sladkorja, 4 dag medu, cimet, 
limonino lupinico, dišeče klinčke, piment, poper, pol zavitka 
pecilnega praška ali toliko sode bikarbone, 1 jajce, mleko (po 
potrebi) ter maščobo in moko za pekač.

Moko in sladkor presejemo na desko, dodamo vse dišave 
(zmlete!), pecilni prašek ali sodo bikarbono in nazadnje še 
med in jajce. Vse to zgnetemo v gladko testo (če je pregosto, 
prilijemo še malo mleka) in ga damo na hladno počivat. Potem 
ga razvaljamo za dober nožev rob na debelo in z modelčki 
izrežemo poljubne oblike. Te damo na namazan in z moko 
potresen pekač, najlažje pa bo, če si pomagamo s papirjem 
za peko. Piškotke lahko namažemo z redko beljakovo glazuro 
in spečemo v ne prevroči pečici.
Beljakova glazura: penasto stepemo beljak in sladkor v prahu.
Medeno pecivo hranimo v pločevinastih škatlah in v suhem 
prostoru, saj se na vlagi zelo zmehča.
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Suzana P. Kovačič

Bohinjska Bela – Kot je po-
vedala Urška Krek, je medij-
ska kampanja Bojim se os-
novana z namenom ozave-
ščanja javnosti o problema-
tiki uporabe pirotehničnih 
sredstev, predvsem petard, 
in posledic, ki jih imajo ta 
na okolico. Z uporabo piro-
tehničnih sredstev v nevar-
ni položaj postavljamo tako 
sebe kot tudi vse druge ljudi 
in živali v okolici, hkrati pa 
tudi onesnažujemo okolje. 
Ljudje imamo možnost iz-
bire, najboljša bi bila, da pe-
tard sploh ne bi uporablja-
li, tudi posledice uporabe so 
žal nemalokrat tragične. Ži-
vali pa sploh nimajo izbire, 
kot opozarja Krekova: »Ži-
vali so na žalost v večini pri-
merov še vedno obravnava-
ne kot predmet, ne kot živo 
bitje, zato jih zakon v zvezi 
s tem ne ščiti. Posamezni-
ki in društva si prizadeva-
mo to spremeniti, ampak na 
žalost to ni odvisno od nas, 

pač pa od ljudi, ki pišejo za-
kone. Vseeno pa je odgovor-
nost na nas, da s svojim gla-
som spregovorimo za tis-
te, ki tega sami ne zmorejo. 
Živali se namreč ne zaveda-
jo, od kod pok petarde priha-
ja, kaj se dogaja in kaj lahko 
pričakujejo. Verjamem, da 
si ljudje, ki nikoli niso žive-
li v sobivanju z živalmi, niti 

ne predstavljajo, kakšen hud 
stres to predstavlja za živali. 
Nikoli namreč niso videli 
tega prestrašenega pogleda 
... Kako hudo je za vsakega 
ljubljenčka, ki se je od stra-
hu strgal s povodca in odšel 
neznano kam. Kako hudo je 
šele za vse živali, ki nima-
jo toplega doma in postelje, 
pod katero se lahko skrijejo. 
Kako hudo je za vsakega ko-
nja, ki je ravno sredi svojega 
obroka, pa za vse prostožive-
če živali ... Zaradi strahu se 
pojavljajo tudi druge posle-
dice pri živalih, te vključuje-
jo močne samopoškodbe iz 
panike, hudo napadalnost 
in celo smrt zaradi kapi. Vse 
to so psihične posledice, ki 
jih živali doživljajo, lahko pa 
si samo predstavljamo, kaj 
šele se zgodi, če žival pride v 
fizičen stik s pirotehničnim 
sredstvom.«

V kampanji lahko sodelu-
je vsak, ki ima doma hišne-
ga ljubljenčka, in sicer tako, 
da na socialnih omrežjih, 
kot so Facebook, Instagram, 

Twitter ... objavi sliko svo-
jega hišnega ljubljenčka in 
zraven pripiše #BOJIMSE. 
»S tem tako vse svoje prijate-
lje in sledilce opozori na to, 
da se njegova žival ob poku 
slabo počuti in se boji. Več 
kot dobrodošle pa so tudi sli-
ke drugih živali,« je pojasni-
la Urška Krek. Obraz kam-
panje je njena psička Perla, 
rešenka iz deponije Gorje-
vec v Bosni. »Perla je le ob-
raz kampanje, nikakor pa 
naša kampanja ni namenje-
na le psom, pač pa vsem ži-
valim,« je še enkrat pouda-
rila Urška, sicer študentka 
zaključnega letnika progra-
ma Medijski študij na Fa-
kulteti za humanistične štu-
dije v Kopru, kampanja je 
tudi tema njenega zaključ-
nega dela. Kampanja Bojim 
se poteka od prvega decem-
bra 2018 do konca januarja 
2019 v sodelovanju z vete-
rinarsko ambulanto Pristov 
iz Hraš v radovljiški občini. 
Kot še sporočajo: »Če čutite 
potrebo po tem, da bi nekaj 

metali naokrog, naj bo to 
raje kakšen briket; denar, 
ki bi ga porabili za nakup 

pirotehničnih sredstev, pa 
raje namenite za pomoč ži-
valim v stiski.«

Petarde prehud stres za živali
Urška Krek z Bohinjske Bele je v sodelovanju z veterinarsko ambulanto Pristov pripravila kampanjo Bojim se – pirotehnika skozi oči živali,  
v kateri ljudi nagovarja, naj ne uporabljajo pirotehničnih sredstev, saj s tem povzročajo živalim hude travme. 

Urška Krek in Krunoslav Gašparac, veterinar v veterinarski 
ambulanti Pristov

Obraz kampanje je psička 
Perla.
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Radio Triglav Jesenice, d.o.o., Trg Toneta Čufarja 4, 4270 Jesenice

desetdnevna vremenska napoved

Torek
18. 12.

-6/1 °C

Nedelja 
23. 12.

0/5 °C

Sreda 
19. 12.

Četrtek
20. 12. 

Petek
21. 12. 

Sobota
22. 12.

-4/1 °C -2/2 °C -4/3 °C -3/3 °C

Ponedeljek 
24. 12.

Torek
25. 12.

Sreda
26. 12.

Četrtek
27. 12.

0/4 °C 0/5 °C -5/2 °C -4/2 °C

tedenski koledar
       vzhod  zahod 

sudoku_LAZJI_18_101
NALOGA

9 4 8
3 5 1 2

8 4 7 5
9 3 8 6 1

2 1 9 3
5 9 3 6 7

6 2 4 1
2 5 3 7

6 7 9

sudoku_LAZJI_18_101

REŠITEV

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

sudoku_TEZJI_18_101
NALOGA

4 6 9 7 5
5 6 9

3 1 8
6 3 9 1

3 1 8 4
9 5 4

7 3 1
4 8 6 7

sudoku_TEZJI_18_101

REŠITEV

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

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

TEŽJI  
SUDOKU

Rešitev:

Rešitev:

LAŽJI  
SUDOKU 

sudoku_TEZJI_18_101
NALOGA
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sudoku_TEZJI_18_101

REŠITEV

416987532
852463197
793512846
687349251
941625378
325178964
269751483
578234619
134896725

sudoku_LAZJI_18_101
NALOGA

948
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8475
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59367
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2537
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sudoku_LAZJI_18_101

REŠITEV

972436158
365981724
184275936
793862541
216754893
548193672
837629415
429518367
651347289

KOLOSEJ DE LUXE, KRANJ (CENTER) 

Sreda, 19. 12.
18.40 AQUAMAN
16.35 SPIDER-MAN: NOVI SVET, sinhro.
15.15 A JE TO! PAT IN MAT ZNOVA V AKCIJI
21.10 KURSK: PREKLETSTVO GLOBINE
16.40 GRINCH, sinhro.
14.45 NAJVEČJI DAR
18.20 BOHEMIAN RHAPSODY
20.45 ZVEZDA JE ROJENA

CINEPLEXX, TUŠ, KRANJ

Sreda, 19. 12.
15.30, 19.45, 21.00 AQUAMAN
18.45 SPIDER-MAN: NOVI SVET
15.45, 18.00 SPIDER-MAN: NOVI SVET, 
sinhro.
16.30 SPIDER-MAN: NOVI SVET, 3D, sinhro.
20.50 SMRTONOSNI STROJI
18.50, 21.10 ROBIN HOOD

18.15 MAGIČNE ŽIVALI:  
GRINDELWALDOVA HUDODELSTVA
17.00 GRINCH, sinhro.
16.00, 17.50 GRINCH, 3D, sinhro.
20.15 BOHEMIAN RHAPSODY

LINHARTOVA DVORANA , RADOVLJICA

Torek, 18. 12.
19.00 ZATON

Petek, 21. 12.
17.00 Noč kratkih filmov

Sobota, 22. 12.
16.00 ZVERJASEC IN ZVERJAŠČEK, sinhro.
18.00 AQUAMAN
20.30 SMRTONOSNI STROJI

Nedelja, 23. 12.
16.00 ZVERJASEC IN ZVERJAŠČEK, sinhro.
18.00 SMRTONOSNI STROJI, 3D
20.15 TISTI ČAS LETA

KINOSPORED

Organizatorji filmskih predstav si pridržujejo pravico do spremembe programa.

PREŠERNOVO GLEDALIŠČE KRANJ

Torek, 18. decembra
17.00 Eva Pirnat: PISANO PLATNO, LJUBEZEN (foaje)

Četrtek, 20. decembra
18.00 Ivan Cankar: OB ZORI (v dvorani PGK)
20.00 Kahlil Gibran: PREROK (v Stolpu Škrlovec)

GLEDALIŠČE TONETA ČUFARJA JESENICE

Torek, 18. decembra, in sreda, 19. decembra
19.30 Gregor Čušin, Nataša V. Trseglav: ZA ZMERAJ!

Četrtek, 20. decembra
18.30 Glasbena šola Jesenice: Božično-novoletni koncert

GLEDALIŠKI SPORED

18. 12. tor. Teo 7.39 16.18

19. 12. sre. Urban 7.40 16.18 

20. 12. čet. Julij 7.40 16.18      

21. 12. pet. Tomaž 7.41 16.19

22. 12. sob. Mitja 7.41 16.19

23. 12. ned. Viktorija 7.42 16.20

24. 12. pon. Eva 7.42 16.21
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www.gorenjskiglas.si

Mojca Logar Več kot sanje

Janez Logar Jaz, midva, mi Mojca Logar Več kot sanje

Janez Logar Jaz, midva, mi

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.

Dve knjigi v eni. Janez piše o notranjem svetu človeka in o odnosih v zakonu 
in v družini. Predvsem, kako lažje zaživeti. Mojca poudari lepoto mame velike 
družine, žene, učiteljice in raziskovalke bližnje in daljne okolice. Skupaj želita 
povedati, da je v zakonu in družini lahko zelo lepo. Lepo je skupaj spoznavati 
drug drugega, našo deželo in potovati po svetu.

Z veseljem sem prebral čla-
nek z zgornjim naslovom. 
Res je že čas, da tudi Stara 
Sava dobi status državnega 
spomenika. Arheolog, stro-
kovnjak za kulturno in indu-
strijsko dediščino Tadej Brate 
je o Stari Savi zapisal: »... to 
je ansambel vseh ohranjenih 
objektov, ki se med seboj odlič-
no dopolnjujejo, je vrhunska 
srednjeveška urbanistična in 
industrijska dediščina, ki ji 
ni para blizu in daleč ... Kot 
po čudežu se je ohranil eden 
najbolj tipičnih in urbani-
stično logičnih srednjeveških 
industrijskih zaselkov srednje 
Evrope.«
Ko bosta poleg drugih, že ob-
novljenih stavb obnovljeni še 
Ruardova graščina in cerkev, 
bodo Jeseničani res lahko po-
nosni na to svojo kulturno 
dediščino. V cerkev, ko bo ob-
novljena, pa sodijo slike, ki jih 
nima nobena druga slovenska 
cerkev. Mislim na slike Nicola 
Grassija (1682–1748), velike-
ga beneškega slikarja, ki jih 
je znameniti slikar naslikal 
prav za to cerkev. Čeprav se z 
njimi »baha« Narodna gale-
rija, so del nekdanje cerkvene 
opreme, naročene prav za to 
cerkev, in sodijo v to cerkev. To 
so slike: Marijino vnebovzetje, 
Marija Rožnega venca in sv. 
Anton Puščavnik. Če bodo 
Grassijeve slike, morda sku-
paj z drugimi, sicer ne tako 
znamenitimi, ampak vseeno 
dragocenimi slikami domačih 
srednjeveških slikarjev, dobi-
le mesto v obnovljeni cerkvi, 
bo cerkev Marijinega vne-
bovzetja na Stari Savi edin-
stvena umetnostna galerija, 
ki bo privabljala na Jesenice 
številne ljubitelje umetnosti in 
zgodovine.
Žal pa sem pred kratkim 
prebral zamisel, da bi občina 
cerkev enostavno prodala, da 
bi v njej kakšen privatnik ure-
dil pivnico. Bil sem ogorčen. 
Zame kot kristjana bi pivnica 
v cerkvi pomenila skrunitev 
sakralnega prostora, kot nek-
danjega Jeseničana pa žalitev 
zaradi banalne komerciali-
zacije tega svetega prostora, 
v katerem so se k molitvi 400 
let zbirali naši predniki. Po-
nosen sem na ta svetel biser 
industrijske in kulturne dediš-
čine svojega rojstnega mesta 
in pozivam novega župana 
in vse, ki imajo na Jesenicah 

Stara Sava 
bo državni 
spomenik

kaj besede, da se potrudijo, 
da bo Stara Sava res pravi 
državni spomenik. Za zado-
voljstvo in ponos meščanov 
niso pomembni samo pločni-
ki in asfalt, ampak tudi duša 
njihovega mesta; in to dušo 
bo Jesenicam dala obnovljena 
Stara Sava.

Avgust Mencinger  
Radovljica

V vaseh pod Stolom je znanih 
pet oseb z imenom France Pre-
šeren, doktor pa je le en sam. 
Na Breznici je Kulturno dru-
štvo »dr. France Prešeren«. 
Novinarji in domači pisuni 
pa pišejo: rojstni dan Franceta 
Prešerna, rojstna hiša France-
ta Prešerna, poezije Franceta 
Prešerna itd. V Kranju je šola 
Franceta Prešerna.
Zakaj je treba tako razvredno-
titi veličino dr. Franceta Pre-
šerna. V dobi mojega šolanja 
smo imeli stroge in zavedne 
profesorice starega kova in so 
nas učile poimenovanja pisati 
takole: Gimnazija »dr. Fran-
ceta Prešerna«, spomenik 
doktorju Francetu Prešernu 
… zgodba o doktorju Fran-
cetu Prešernu … »Prešernov 
smuk« s Stola … Namesto v 
narekovajih, bi bilo v današnji 
tehniki enostavneje poudarje-
no s poševnimi črkami … bo 
Prešernov smuk s Stola … Pre-
šernov dan v Kranju … tudi 
sprejemljivo.
Pametno bi bilo, da se glede 
tega izreče stroka, da se poeno-
tijo mnenja. Pričakujem odziv.

Pavel Bešter

Zakaj

ravno v času, ko se obeležuje 
Mednarodni dan invalidov. 
Osebno menim, da je takšno 
zavajanje javnosti in še pose-
bej oseb z okvaro sluha kršenje 
Mednarodne konvencije OZN 
o pravicah invalidov, ki jo je 
Republika Slovenija ratificirala 
med prvimi, prav tako takšno 
zavajajoče oglaševanje predsta-
vlja kršitev EU-direktive o ne-
poštenih poslovnih praksah in 
predstavlja tudi kršitev Zakona 
o zaščiti pred diskriminacijo, 
kjer je jasno navedeno, da se in-
validnost ne sme zlorabljati ali 
uporabljati na neprimeren na-
čin. Tudi Evropska zveza nag-
lušnih (EFHOH) odločno na-
sprotuje takšnemu zavajanju in 
z domnevnimi kršitvami redno 
seznanja evropski parlament.
Domnevam, da uredništva 
časopisov, ki pri tem škodlji-
vem početju sodelujejo, niso 
dovolj seznanjena s problema-
tiko oseb z okvaro sluha, zato 
moram zapisati neizpodbitno 
dejstvo, da je okvara sluha ne-
ozdravljiva in da pri tem ne po-
magajo nobene čudežne kaplji-
ce, ampak pomagajo izključno 
le ustrezni tehnični pripomoč-
ki in kakovostni slušni aparati, 
kar ne nazadnje potrjuje tudi 
medicinska stroka v Sloveniji, 
ki se prav tako zgraža nad ža-
lostnim dejstvom, da nihče od 
pristojnih ne zaščiti ljudi pred 
takšnim škodljivim oglaševa-
njem. Izguba ali okvara sluha 
je dolgotrajen in mukotrpen 
zdravstveni in psihološki pro-
ces, ki terja obilo rehabilitacij-
skih pristopov in ukrepov, zato 

je na tej poti vsako zavajanje 
lahko škodljivo za posamezni-
ke, ki v silni želji po ozdravitvi 
upajo in verjamejo marketin-
škemu vplivu in še iščejo pra-
ve poti. Izguba sluha zaradi 
komunikacijske ovire povzroča 
tudi delno ali popolno samo-
izolacijo iz družbenega okolja, 
zato je včasih tudi življenjske-
ga pomena, kakšno rehabili-
tacijsko pot ubere posameznik 
za vrnitev v družbeno koristno 
aktivnost. Čudežne kapljice pa 
zagotovo niso prava pot in od-
rešitev za močno in rahlo nag-
lušne, kot je navedeno v oglasu.
V Sloveniji živi okoli 150.000 
oseb z okvaro sluha in verja-
mem, da je to zelo mamljiv trg 
za različne tržne manipulacije 
in da mnogi v tej nesrečni masi 
ljudi vidijo le pot do lahkega 
zaslužka in niti najmanj ne 
pomislijo na številne negativne 
učinke, ki jih lahko povzročijo 
z zavajajočimi obljubami in 
oglasi.
Skupaj s sodelavci v vseh dru-
štvih gluhih in naglušnih, ki 
delujejo pod okriljem Zveze 
društev gluhih in naglušnih 
širom Slovenije, se trudimo z 
ozaveščanjem, da osebam z iz-
gubo sluha pokažemo pravo re-
habilitacijsko pot, zato iskreno 
upamo, da nam bodo slovenski 
mediji pri tem pomagali, pred-
vsem pa si želimo, da nagluš-
nim ljudem ne bi škodovali.

Boris Horvat - Tihi, 
podpredsednik ZDGNS, 

predsednik odbora  
naglušnih

V številnih medijih se pojav-
ljajo oglasi o revolucionarni 
metodi, ki omogoča povrnitev 
slušnih sposobnosti brez opera-
cij in dragih slušnih aparatov. 
Kot predsednik odbora nagluš-
nih, ki deluje pod okriljem Zve-
ze društev gluhih in naglušnih 
Slovenije, in kot dolgoletna 
težko naglušna oseba se nika-
kor ne morem strinjati s takimi 
zavajajočimi oglasi, ki mečejo 
slabo luč tudi na mnoge ug-
ledne časopisne znamke, ki pri 
takem lažnem in škodljivem 
oglaševanju sodelujejo. Posku-
šam razumeti marketing in 
različne tržne pristope, vseeno 
se mi zdi pa skrajno neprimer-
no, da se okvara sluha izkori-
šča za tak zavajajoč način tr-
ženja, in kar še posebej zaboli, 

Čudežne kapljice
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Prodajalec blagovne znamke Champion, m/ž (Lesce) 
Vaše delo bo obsegalo: prodajo blaga, prevzem in izdajo blaga, optimizacijo zalog, 
izdajo računov, urejanje izložbe, zaključek blagajne. Trgovski center Tivoli – Moto 
Shop, d. o. o., Leskoškova 12, 1000 Ljubljana. Prijave zbiramo do 16. 1. 2019. Podrob-
nosti na www.mojedelo.com.

Kuhar a la carte, m/ž (Bled) 
Pričakujemo: izkušnje z delom v velikih kuhinjah, poznavanje področja priprave 
hrane – predpriprava, samostojno pripravljanje in kuhanje jedi, poznavanje pod-
ročja priprave hrane, zaželena izobrazba gostinske ali živilske smeri, osebna ureje-
nost in čistoča, komunikativnost, natančnost, prilagodljiv delovni čas, lastni prevoz 
(vozniško dovoljenje B-kategorije). Jezeršek Gostinstvo, d. o. o., Sora 1a, 1215 Med-
vode. Prijave zbiramo do 13. 1. 2019. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Konstrukter, m/ž (Lipnica) 
Pogoji za zasedbo delovnega mesta: VII. stopnja izobrazbe strojne smeri, aktiv-
no znanje vsaj enega tujega jezika (angleščina ali nemščina). Iskra Mehanizmi,  
d. o. o., Lipnica 8, 4245 Kropa. Prijave zbiramo do 13. 1. 2019. Podrobnosti na  
www.mojedelo.com.

Receptor v hotelu, m/ž (Kranjska Gora) 
Oseba na tem delovnem mestu bo odgovorna za: sprejemanje in potrjevanje ho-
telskih rezervacij in nastanitev gostov, evidentiranje in obračun storitev gosta ... Hit, 
d. d., Delpinova 7a, 5000 Nova Gorica. Prijave zbiramo do 31. 12. 2018. Podrobno-
sti na www.mojedelo.com.

Strateški nabavnik, m/ž (Kranj) 
Ključne naloge in rezultati dela: razvoj in izvedba nabavnih strategij za posamezne 
skupine materialov (embalaža, konektorji, tiskana vezja), izvajanje kalkulacij za po-
dročje EMS, razvoj in poglabljanje odnosov z dobavitelj ter iskanje novih ... Iskratel, 
d. o. o., Ljubljanska cesta 24a, 4000 Kranj. Prijave zbiramo do 12. 1. 2019. Podrobno-
sti na www.mojedelo.com.

Viličarist, m/ž (Brnik) 
V novo zgrajenem logističnem centru na Brniku z več kot sedemdeset tisoč palet-
nimi mesti bomo zaposlili več posameznikov na delovno mesto viličarist. Kuehne 

+ Nagel, d. o. o., Zgornji Brnik 130f, 4210 Brnik – Aerodrom. Prijave zbiramo do 25. 
12. 2018. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Prodajni specialist za podjetja, m/ž (osrednja Slovenija in Gorenjska)
Prevzeli boste odgovornost za razvoj oblikovanega portfelja srednje velikih in ve-
likih poslovnih strank v izbranih industrijskih panogah oziroma tržnih segmentih. 
Vaša naloga bo tako razvoj obstoječega portfelja kot pridobivanje novih kupcev 
znotraj teh tržnih segmentov. Zavas, d. o. o., Špruha 19, 1236 Trzin. Prijave zbiramo 
do 7. 1. 2019. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Diplomirana medicinska sestra/diplomirani zdravstvenik, m/ž (Ljubljana) 
Za našega naročnika, zavod, ki deluje na področju paliativne oskrbe, iščemo di-
plomirano medicinsko sestro oziroma diplomiranega zdravstvenika. Dekra zapo-
slitev, d. o. o., Leskoškova cesta 11, 1000 Ljubljana. Prijave zbiramo do 26. 12. 2018. 
Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Žičničarji, m/ž (Krvavec) 
Delovne naloge: upravljanje, nadzor žičniških naprav, zasneževanje smučišč, 
upravljanje in vzdrževanje snežnih topov … Nudimo možnost nastanitve. K pri-
javi vabljeni kandidati vseh slovenskih regij, ki bi radi spremenili delovno okolje in 
se pridružili naši ekipi na Krvavcu. RTC Krvavec, d. d., Grad 76, 4270 Cerklje na Go-
renjskem. Prijave zbiramo do 22. 12. 2018. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Gostinci (kuhar in natakar), m/ž (Krvavec) 
Na Krvavcu iščemo nove sodelavce v gostinstvu z večletnimi izkušnjami (kuhar in 
natakar). Nudimo možnost nastanitve. K prijavi vabljeni kandidati iz vseh sloven-
skih regij, ki bi radi spremenili delovno okolje in se pridružili naši ekipi na Krvavcu. 
RTC Krvavec, d. d., Grad 76, 4270 Cerklje na Gorenjskem. Prijave zbiramo do 22. 12. 
2018. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Vodja lokala, nove slaščičarne/kavarne, m/ž (Kranj) 
V poslovni stavbi Hranilnice LON v Kranju odpiramo novo slaščičarno/kavarno in iš-
čemo nove sodelavce za vodenje lokala ter delo v strežbi; dobri pogoji dela in redno 
plačilo. BIZI4U, poslovne storitve, d. o. o., Bergantova ulica 2, 1000 Ljubljana. Prijave 
zbiramo do 6. 1. 2019. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Inženir za avtomatizacijo testiranja, m/ž (Šenčur) 
Iščemo motiviranega inženirja za avtomatizacijo testiranja z željo po neprestanem 
učenju. S kolegi v Šenčurju boste v sodelovanju z ekipo iz Seattla soustvarjali Shi-
pRush – rešitev, ki zagotavlja hitro in enostavno pošiljanje paketov za eCommerce 
(www.shiprush.com). Descartes labs, d. o. o., Delavska cesta 24, 4208 Šenčur. Prija-
ve zbiramo do 30. 12. 2018. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Produktni vodja, m/ž (Kranj) 
Od kandidatov pričakujemo: najmanj VI. stopnjo izobrazbe (elektro smer), primer-
ljive delovne izkušnje, zaželeno na področju nizkonapetostne stikalne tehnike, ak-
tivno znanje angleškega jezika, zaželeno znanje nemškega jezika, odlično razvite 
komunikacijske sposobnosti, dobro razvite pogajalske in organizacijske sposob-
nosti. Iskra, d. d., Stegne 21, 1000 Ljubljana. Prijave zbiramo do 12. 1. 2019. Podrob-
nosti na www.mojedelo.com.

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

MojeDelo.com

delavnica
TEHNIKE SPROŠČANJA 
Maruša Pfajfar, univ.dipl.psih.
Organizator: Center za krepitev zdravja, 
ZD Kranj, MKK
torek, 18. 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.

pogovor
JAZ, MIDVA, MI
Mojca Logar, Janez Logar
četrtek, 20. 12., ob 18.00, dvorana

pogovor
#ZOBOTREBEC! 
PROJEKT VKLJUČUJEMO IN AKTIVIRAMO!
Zoran Smiljanić in Mojca Bergant Dražetić, 
Cvetka Bevc, Nevenka Lekan
sreda, 19. 12., ob 19.00, dvorana
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RADIO SORA, D.O.O., KAPUCINSKI TRG 4, ŠKOFJA LOKA

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

Pogovorni večer z Mojco in Janezom Logarjem
Kranj – V Mestni knjižnici Kranj se bo v četrtek, 20. decem-
bra, ob 18. uri začel pogovorni večer z Mojco in Janezom 
Logarjem, ki že četrto leto pišeta redne tedenske kolumne 
v Gorenjski glas. Janez razkriva notranji svet čustev in ob-
čutkov, Mojca pa opisuje življenje novodobne matere, žene, 
učiteljice, ki krmari med obveznostmi in željami. Izbor nju-

nih kolumn je izšel v knjigi, ki jo bosta predstavila obiskoval-
cem večera.

Praznovanje FKK OFF!
Kamnik – Foto klub Kamnik vabi jutri, v sredo, 19. decembra, 
na Praznovanje FKK OFF!, ki se bo ob 19. uri začelo v Mla-
dinskem centru Kotlovnica.

Kulturni večer z Uršulo Jašovec
Trzin – Jutri, v sredo, 19. decembra, se bo ob 20. uri v Dvora-
ni Marjance Ručigaj začel pogovor z glasbeno pedagoginjo, 
organistko, dirigentko in skladateljico Uršulo Jašovec.

Večerni LUFt
Škofja Loka – V petek, 21. decembra, bo na Cankarjevem 
trgu večerni LUFt potekal od 17. do 22. ure. Od 17. do 22. ure 
bo tržnica unikatnih izdelkov, primernih tudi za darila, prav 
tako od 17. do 22. ure bo Grajska gostija s ponudbo dobrot 
in pijače, ob 17.30 bo otroška predstava Pika piše Božičku, 
ob 18. uri bo na obisk prišel Božiček, ob 20. uri pa bo stand-
-up nastop Antona Pevca in Roka Škrlepa.

Kulinarični večer
Tržič – Danes, v torek, 18. decembra, se bo ob 18. uri v raz-
stavno-izobraževalnem središču v Dolini začel Kulinarični 
večer s članicami študijskega krožka Ljudske univerze Tržič.

Vaški sejem, igra, Božiček in pohod
Žiganja vas – V petek, 21. decembra, se bo v Žiganji vasi ob 
17. uri začel vaški sejem, na katerem bodo okoliški kmetje 
in obrtniki ponudili svoje dobrote in izdelke, na ogled pa bo 
tudi nekaj zelo starih jaslic, predvsem s šuštarskih domačij. 
Po uprizoritvi igre ob 18. uri bo na obisk prišel Božiček, ki bo 
poskrbel za animacijo in obdarovanje otrok. Po končanem 
kulturnem programu bo še zabavni del oz. krajevno prazno-
vanje novega leta z glasbo. V soboto, 22. decembra, bo ob 
15.30 začetek pohoda po Poti treh zvonov in žive jaslice v 
Žiganji vasi.

Medgeneracijske prireditve
Kranj, Cerklje, Šenčur, Preddvor – V Medgeneracijskem cen-
tru Kranj bo jutri, v sredo, 19. decembra, ob 18. uri pogo-
vor na temo To delam zase – samopodobe in ego, v petek, 
21. decembra, boste od 17. ure do 19.30 lahko igrali tarok, v 
petek, 21. decembra, pa bo ob 17. uri predavanje Miselni in 
duhovni svet starih kultur. V TIC Cerklje bodo v torek, 18. 
decembra, od 15. do 19. ure brezplačne inštrukcije matema-
tike. V dvorani v Športnem parku Šenčur bo jutri, v sredo, 
19. decembra, ob 8.30 telovadba za prožno telo, v prostorih 
Društva upokojencev Preddvor pa bo jutri, v sredo, 19. de-

cembra, ob 17. uri igranje tombole. Obvezne so prijave na te-
lefon 041 724 134 ali na e-naslov mck-prijava@luniverza.si. 

IZLETI

Pot Cankarjeve matere od Vrzdenca do Vrhnike
Šenčur – Turistično društvo Šenčur vabi ob zaključku Can-
karjevega leta v sredo, 26. decembra, na pohod po Poti 
Cankarjeve matere od Vrzdenca do Vrhnike. Skupne zmerne 
hoje bo okrog štiri ure. Pot ni označena. Ob zaključku po-
hoda bodo organizatorji postregli s toplim obrokom. Infor-
macije in prijave zbira do ponedeljka, 24. decembra, Franci 
Erzin, tel. 041 875 812.

PREDAVANJA

Potopisno predavanje o Japonski 
Trzin – Danes, v torek, 18. decembra, bo ob 20. uri v Kul-
turnem domu Trzin zadnje letošnje potopisno predavanje 
Zorana Furmana, ki bo zbrane v sliki in besedi popeljal na 
Japonsko. 

RAZSTAVE
Odmevi ulice
Jesenice – Fotografsko društvo Jesenice vabi v Foto galeri-
jo na odprtje fotografske razstave Damijana Sedevčiča, MF 
FZS, člana Foto kluba Nova Gorica, z naslovom Odmevi uli-
ce. Odprtje bo v petek, 21. decembra, ob 18. uri.

Najlepši kroparski svečniki
Kropa – V Kovaškem muzeju v Kropi bodo v četrtek, 20. de-
cembra, ob 19. uri odprli razstavo Najlepši kroparski sveč-
niki – izbor iz nastajajoče zbirke kroparskega umetniškega 
kovaštva.

KONCERTI

Božično-novoletni koncert
Predoslje – Folklorna skupina Iskraemeco, Krajevna skup-
nost Predoslje in KUD Predoslje ob zaključku Zoisovih dni 
vabijo v sredo, 26. decembra, ob 17. uri v župnijsko cerkev 
sv. Siksta na božično-novoletni koncert. Kot gostje bodo 
nastopili: Flora Ema Lotrič, Jan Gorjanc, Banda Citrarska in 
Mladinski cerkveni pevski zbor Predoslje.

Božični koncert
Begunje – Mešani pevski zbor Anton Tomaž Linhart iz Ra-
dovljice vabi na božični koncert, ki bo v petek, 21. decembra, 
ob 17.30 v Psihiatrični bolnišnici v Begunjah. Vstop bo prost.

PREDSTAVE

Dobri snežak in prihod Božička
Poženik – Dramska skupina Pod stražo vabi otroke in nji-
hove starše iz Šmartnega, Poženika in Pšate na ogled igrice 
Dobri snežak, ki bo v petek, 21. decembra, ob 17. uri v Domu 
krajanov Poženik. Program bo izvedla otroška skupina. Ot-
roci bodo skupaj počakali še Božička.

Muzikal Levji kralj
Bled – Glasbeni center Do Re Mi v letu 2018 beleži dese-
tletnico delovanja, zato bo danes, 18. decembra, ob 19. uri 
v Festivalni dvorani Bled druženje in ogled muzikala Levji 
kralj.

Snovik – Člani Turističnega društva Tuhinjska dolina vabijo 
na glasbeno prireditev z živimi jaslicami, ki bo v soboto, 22. 
decembra, ob 17. uri pri Termah Snovik. V programu bodo 
sodelovali člani društev v Tuhinjski dolini in otroški pevski 
zbor OŠ Šmartno v Tuhinju, Ana Plahutnik in priznani citrar 
Tomaž Plahutnik.

Žive jaslice v Snoviku



Sponzor nagradne križanke, ki je bila objavljena 4. 12. 2018 v 
Gorenjskem glasu, je bilo podjetje AVTOHIŠA VRTAČ, d.o.o., 
iz Stražišča pri Kranju. Nagrajenci: 1. nagrada: enodnevna upo-
raba avtomobila VW T-ROC – Jure Nastran, Škofja Loka,  2.  
nagrada: enodnevna uporaba avtomobila VW POLO – Simo-
na Kuhar, Duplje, 3. nagrada: poklanja Gorenjski glas – Lojze  
Kristan, Medvode.  Nagrajencem čestitamo!

Sponzor nagradne križanke, ki je bila objavljena  v Gorenjskem  gla-
su 27. 11. 2018, je bilo podjetje KO-NET iz Šenčurja pri Kranju, ki 
nagrajencem za pravilno rešitev križanke  poklanja naslednje na-
grade: 1. nagrado – zaščitni glušnik, prejme TOMAŽ PEČNIK iz 
Medvod; 2. nagrado – 5 litrov olja za motorno žago, prejme VAL-
TER PREZELJ iz Železnikov; 3. nagrado – knjižno nagrado Gorenj-
skega glasa, prejme JOŽE JERAM iz Kranja. Nagrajenci prejme-
jo nagrade na sedežu Gorenjskega glasa, Nazorjeva ulica 1, 4000 
KRANJ. Čestitamo !

23Gorenjski glas
torek, 18. decembra 2018 MALI OGLASI, ZAHVALE malioglasi@g-glas.si
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Pred vami je spet knjiga 
polna sladkih skrivnosti, 
ki se pripravljajo 
hito in enostavno. Je 
prva rešitev za vse 
gospodinje, ki bi rade 
naredile torto v čim 
krajšem času. Za torte 
vam ni treba peči 
biskvitov, piškotov 
in podobno, kreme 
pa so enostavne, iz 
običajnih sestavin in 
zelo okusne. Recepti 
niso le za pripravo 
klasičnih tort, ampak 
tudi desertne in 
priložnostne torte ter 
domiselne otroške 
kreacije.

www.gorenjskiglas.si

224 strani, 140 x 200 mm, spiralna vezava

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.

9    90
EUR

Če na vaše rolete 
in okenske police 
sedajo različni 
ptički, ki iščejo 
zavetje pred 
mrazom, boste s 
tem priročnikom 
lahko natančno 
določili, za 
katerega ptička 
gre. Pernati 
obiskovalci 
so prikazani 
v naravni 
velikosti, zato pri 
prepoznavanju 
skoraj ne more 
priti do pomot.

Ptičja gnezda
Spodaj so primeri različnih ptičjih gnezd, kakršne ste morda že 

kdaj videli na svojem vrtu. Gnezda so najbolj opazna pozimi, ko 

večina dreves in grmov ni olistana. Vendar prepoznavanje tudi 

takrat ni preprosto, kajti graditelji teh izbic za svoje mladiče so 

se že prej umaknili drugam. Kateremu ptiču bi torej pripisali ta 

gnezda?

Na zunanjem zadnjem zavih-

ku je nekaj primerov naravnih 

in umetnih gnezdilnih votlin.

kupolasto gnezdo, severni 

kovaček → str. 24

grobo skodeličasto gnezdo, kos

→ str. 70 / 71 

skodeličasto gnezdo v polodprti 

gnezdilnici, taščica → str. 40

kupolasto gnezdo, stržek  

→ str. 23

kroglasto gnezdo, dolgorepka 

→ str. 50

veliko kroglasto gnezdo iz 

suhljadi in z nadstreškom,  

sraka  → str. 94 / 95

neobloženo gnezdo iz suhljadi, 

grivar → str. 84 / 85 

 

Naravne in umetne  

gnezdilne votline

Za gnezdilce v nišah so primerne gnezdilne vdolbine, za  

duplarje pa globoke votline. Kjer primanjkuje naravnih  

dupel, so koristna umetna, kajti le redki duplarji si sami  

izvotlijo gnezdo. Morda imate tudi vi na vrtu prostorček  

za gnezdilnico?

Na zunanjem sprednjem  

zavitku je nekaj primerov 

ptičjih gnezd.

naravna gnezda, mestna 

lastovka → str. 36

naravno gnezdilno duplo, lesna 

sova  → str. 92 / 93

gnezdilna vdolbina, npr. za 

šmarnico → str. 42 

umetni gnezdi za mestne 

lastovke → str. 36

votla gnezdilnica, npr. za sinice 

→ str. 26 , 51

velika votla gnezdilnica za 

postovke → str. 88 / 89

naravno gnezdilno duplo, zelena 

žolna → str. 78 / 79

Vrtni ptiči v naravni velikosti

Poznavanje in določevanje ptičev je zdaj še preprostejše. 

Najpogostejši pernati obiskovalci naših vrtov so v tem 

priročniku prikazani v naravni velikosti, zato pri  

prepoznavanju skoraj ne more priti do pomot.

• 60 vrst vrtnih ptičev od majhnega rumenoglavega  

kraljička do velike mlakarice

• Zanesljivo iskanje s primerjanjem velikosti

• Vse značilnosti na velikih fotografijah

• Dopolnilne fotografije s pomembnimi  

podrobnostmi

• Dodatek: gnezda in gnezdilnice

Veliko veselja pri  

prepoznavanju in  

opazovanju!

www.narava.si
9 789616 893701

ISBN 978-961-6893-70-1  11,50 €

Daniela Strauß

 Vrtni ptiči 
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Cena knjige, ki je lahko tudi lepo darilo, je

www.gorenjskiglas.si

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.

AKCIJA

ZAHVALA

Tiho, kakor je živela, se je poslovila

Marinka Žagar
p. d. Kepčeva Marinka iz Srednje vasi

Hvala vsem, ki ste jo imeli radi in ste se poslovili od nje.

Vsi njeni

OSMRTNICA

Sporočamo žalostno vest, da je v 76. letu starosti umrla naša draga mami in babi 

Jana Šuštar 
roj. Ocepek 

Od nje se bomo poslovili v sredo, 19. decembra 2018, ob 15.30 na pokopališču v Kranju.

Alenka z družino

OSMRTNICA

V 74. letu se je od nas poslovil dragi mož, oče in dedi

Jože Zaletel
dolgoletni direktor Iskre Ero

Pogreb bo v sredo, 19. decembra 2018, ob 11. uri na kranjskem pokopališču.  
Žara bo na dan pogreba od 9. ure dalje na tamkajšnjem pokopališču. 

Njegovi: žena Gita, sin Samo z družino in hčerka Maruša z družino
V Kranju, 15. decembra 2018

Rezultati 100. kroga – 16. december 2018
2, 3, 10, 11, 13, 14, 30 in 25

Loto PLUS: 3, 4, 7, 9, 15, 23, 38 in 28
Lotko: 1 5 3 0 5 0

Sklad 101. kroga za Sedmico: 250.000 EUR
Sklad 101. kroga za PLUS: 820.000 EUR
Sklad 101. kroga za Lotka: 100.000 EUR

LOTO

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.

MOTORNA VOZILA

KARAMBOLIRANA  
VOZILA
KUPIM

KARAMBOLIRANO vozilo ali vozilo 
v okvari, od let. 2000 dalje. Ugrica 
Blaž, s.p., Drulovka 38, Kranj, tel.: 
041/349-857 
 18003185

GRADBENI  
MATERIAL
KUPIM

ODKUPUJEMO kostanjeve drogove 
(za elektrogospodarstvo) dolžine 9–11 
m, tudi neobeljene, SES, d.o.o., Ope-
karska ul. 22, Maribor, tel.: 041/865-
596, 031/339-928  
 18003722

ŠPORT,  
REKREACIJA
PRODAM

3-DELNI smučarski kombinezon Elan, 
nov, številka 46, tel.: 031/453-349  
 18003755

UMETNINE, NAKIT
PRODAM

TAPISERIJE, unikati, izjemne tehnič-
ne, umetniške in sporočilne vrednosti, 
tel.: 040/567-544 18003632

STARINE
KUPIM

ODLIKOVANJA, kovance, ure, slike, 
značke, srebrnino, luči, kipe in drugo, 
tel.: 030/670-770  
 18003760

MEDICINSKI  
PRIPOMOČKI
OČALA kot na napotnico do 101 
EUR ceneje. Optika Aleksandra Qlan-
dia Kranj, Kamnik, Jesenice, Tržič.  
Pokličite brezplačno 080 1331,  
www.optika.si 18003430

ŽIVALI IN  
RASTLINE
PRODAM

ČISTOKRVNE psičke border collie lju-
dem s hišo in vrtom, tel.: 040/697-601 
 18003767

KMETIJSKI STROJI
PRODAM

SNEŽNI plug Riko; posipalec TP 7, 
nov; rotacijsko kosilnico BCS; zgrab-
ljalnik 350 Sip, tel.: 041/547-994 
 18003756

KUPIM

TRAKTOR Zetor, IMT, Ursus, Univer-
zale, Deutz, Štore ali TV, letnik in model 
ni pomemben, tel.: 031/562-809  
 18003736

PRIDELKI
PRODAM

DOMAČE žganje, kuhano iz neškrop-
ljenega sadja, iz jabolk, hrušk, sliv, tel.: 
040/389-518  
 18003759

JEDILNI krompir, ajdo in koruzo, tel.: 
040/355-865 
 18003770

KROMPIR za krmo, tel.: 031/225-
062 18003761

VZREJNE ŽIVALI
PRODAM

ČB bikca, starega 12 dni, tel.: 
040/728-264 
 18003768

PRAŠIČA krškopoljske pasme, 
pribl. 250 kg, cena 2 EUR/kg, tel.: 
041/282-039 
 18003674

TELICO CK iz ekološke reje, težko 
250 kg, pašna, tel.: 041/892-735 
 18003762

VEČ ČB bikcev, starih od 1 do 5 me-
secev, tel.: 041/696-162  
 18003764

KUPIM

BIKCA simentalca, starega do 10 dni, 
tel.: 031/687-062 18003771

ZAPOSLITVE (m/ž)
NUDIM

AGRARNA skupnost Planina pod 
Golico, Planina pod Golico 73,  Je-
senice išče pastirja za pašo ovc, tel.: 
031/531-087 
 18003772

IŠČEM

IŠČEM DELO – čiščenje stanovanj 
in pomoč v kuhinji, v Kranju, tel.: 
030/347-997 
 18003763

STORITVE
NUDIM

ADAPTACIJE od temelja do strehe, 
omete, fasade, kamnite škarpe, tla-
kovanje dvorišč, tudi manjša grad-
bena dela – z vašim ali našim mate-
rialom, Gradton, d.o.o., Valjavčeva 
ulica 8, Kranj, 041/222-741, www.
gradton.si    
                                           18003618

ZASEBNI STIKI
49-LETNI moški z lepim nasmehom, 
iz okolice Medvod, 175 cm,  rekrea-
tivni športnik, nekadilec, ljubitelj na-
rave, morja išče prijetno žensko, tel.: 
031/207-203 
 18003766

ŽENITNE ponudbe za iskrene ljudi zre-
lih ter starejših let. http://www.zau.si, 
tel.: 031/836-378 
 18003619

RAZNO
PRODAM

3 kamere JVC in daljnogled, po-
snete avdio kasete, računalnik, tel.: 
041/364-504 
 18003758

KOTEL za žganjekuho, z mešalnikom 
in samopraznjenjem, tel.: 040/619-
010  
 18003765

NOVO manjšo motorko, zračno pišto-
lo, računalnik, tel.: 041/364-504 
 18003757

IŠČEM

ODPADNO  kovino, papir, akumulator-
je, računalnike, mobilne telefone ..., 
tel.: 030/247-721 18003769

OSMRTNICA

Sporočamo vam žalostno vest, da je v 85. letu umrl 

Janez Zmrzlikar
Zinčev ata iz Voklega
 

Dan in ura pogreba bosta objavljena naknadno.

Žalujoči vsi njegovi
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Anketa

Jože Pirc, Novo mesto:

»Decembra sem bolj potro-
šniški kot v ostalih mesecih. 
Daš malce več od sebe, ker ti 
je tako lepo. Zdi se mi prav, 
da z darili obdaruješ druge. 
Če imaš sam sebe rad, daješ 
drugim.«

Nina Kozamernik, Sora:

»December se mi zdi preveč 
potrošniški. Zelo rada ob-
darujem druge, a z malen-
kostmi in tako, da darila nare-
dim sama. Kupim le material, 
potem pa se sama potrudim. 
To mi pomeni največ.«

Vito Klavora, Medvode:

»Mislim, da je šlo vse skupaj 
kar predaleč. Trudim se biti 
čim manj potrošniški, a pri 
otrocih in ob vseh teh dobrih 
možeh ne gre, da bi se lahko 
temu povsem izognil. Kupim 
pa le za otroke, drugače ne.«

Natalija Magušar, Seničica:

»Decembra zapravim več kot 
ostale mesece, ne pa pretira-
no več. Kupim kakšno malen-
kost. Obdarim samo svoje 
najbližje in prijatelje, in sicer 
enkrat v decembru, ponavadi 
za božič.«

Maja Bertoncelj

December je mesec obdaro-
vanj, ko pridejo na obisk kar 
trije dobri možje. Koliko ste 
decembra potrošniški, zapra-
vite veliko več kot sicer in kak-
šen je vaš odnos do tega?

Foto: Peter Košenina

Potrošniški 
december 

Lado Vidmar, Žlebe:

»Zame december ni nič bolj 
potrošniški. Od malega smo 
vajeni živeti bolj skromno. 
Bolj kot darila je pomembno, 
da drug drugemu namenimo 
svoj čas. Obdarovanje naj bo 
bolj skromno z več srca.«

info@g-glas.si

vre men ska na po ved
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Danes bo pretežno jasno. Po nekaterih nižinah bo zjutraj in 
dopoldne megla. Jutri bo dopoldne precej jasno, zjutraj in 
dopoldne bo po nižinah megla ali nizka oblačnost. Popoldne 
se bo od zahoda postopno pooblačilo. V četrtek bo oblačno 
s padavinami. Po nižinah bo večinoma snežilo.

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

Andraž Sodja

Jesenice – Veseli obrazi ot-
rok na pediatričnem oddel-
ku Splošne bolnišnice Je-
senice, ko je mednje sedel 
škotski mejni ovčar Kori, 
so pričali o terapevtski vred-
nosti psov, sicer policijskih, 
ki so že drugič pred prazni-
ki obiskali pediatrični odde-
lek jeseniške bolnišnice. Po-
licijska ekipa na čelu s poli-
cistom vodnikom službene-
ga psa Janezom Tonejcem 
ter štirinožcema Korijem 
in Dino, je otroke povsem 
navdušila z najrazličnejši-
mi spretnostmi, od skokov 
skozi obroče do prevalov in 
hoje po zadnjih nogah, raz-
veselila pa sta jih že ob sa-
mem prihodu, saj sta otro-
kom prinesla tudi praktič-
na darilca Policijske uprave 
Kranj. Kuža Kori pa je otro-
kom tudi pokazal, kaj si psi 
mislijo o pirotehniki, ki jo je 
odnesel v koš za smeti, ka-
mor sodi. 

Janez Tonejc je otrokom 
pojasnil, kako potekata šo-
lanje in vzgoja tako uboglji-
vega psa. Štirinožca sta sča-
soma pregnala tudi strah 
pred psi ene od malih bol-
nic, ki se je ob prihodu 
psov prestrašeno stiskala k 

očetu, pred odhodom, pa je 
psički Dini že veselo meta-
la žogo. Kot je dodal pred-
stojnik pediatričnega oddel-
ka jeseniške bolnišnice Pe-
ter Najdenov, so obiska po-
licistov s kužki vedno vese-
li: »Pripravili so predstavo, 
ki bi jo lahko gostil Cankar-
jev dom. Otroci imajo radi 
živali, ki komunicirajo, ki iz-
ražajo čustva, prav polepša-
li so jim dan.« Otroke v je-
seniški bolnišnici so že obi-
skali plezajoči Božički, pri-
šel bo še Dedek Mraz, tru-
dijo se, da bi čim bolj polep-
šali bivanje otrokom, in va-
bijo k sodelovanju vse, ki bi 

bili pripravljeni zabavati ot-
roke tudi med letom. Tako 
si želijo, da bi bilo takih obi-
skov čim več. V Sloveniji žal 
delo s terapevtskimi psi še ni 
uveljavljeno in takšne doda-
tne možnosti sploh ni. »Že-
limo si, da bi uspeli na pedi-
atričnem oddelku vzpostavi-
li vsaj akvarij, a to zahteva ve-
liko sredstev in znanja, tako 
bi bili zelo veseli koga, ki bi 
pri tem pomagal.«

Ob obisku policijskih psov 
pa je otroke presenetil še en 
prav poseben obiskovalec, 
saj so jih obiskali tudi prosto-
voljci iz v oktobrskih popla-
vah prizadetega Jelendola, ki 

jim je s pomočjo prijateljev v 
dobrem mesecu dni uspelo 
zbrati skoraj tovornjak igrač, 
ki so jih donirali pediatrične-
mu oddelku, ki igrače poda-
ri otrokom ob bolečih pose-
gih, ko potrebujejo dodatno 
tolažbo. Kot je povedala ena 
od koordinatork akcije, rav-
no tako policistka Petra La-
harnar, so se za zbiranje od-
ločili povsem spontano, da 
bi vrnili dobro energijo in 
pomoč, ki so jo bili deležni 
ob naravni katastrofi, odziv 
pa jih je povsem presenetil – 
v pozitivnem smislu, saj so 
v kratkem času zbrali never-
jetno količino igrač.

Kužki pri otrocih v bolnišnici
Otroke na pediatričnem oddelku Splošne bolnišnice Jesenice sta obiskala štirinožna policista Kori in 
Dina, ki sta jih navdušila s svojimi vragolijami in mali bolnici tudi pregnala strah pred psi.

Policisti s psi so razveselili male bolnike v jeseniški bolnišnici.

Aleš Senožetnik

Mengeš – Konec novembra 
je bil zaključen javni razpis 
za dokončanje mengeške 
obvoznice. Kot smo že po-
ročali, so na razpis prispele 
ponudbe šestih gradbenih 
podjetij. Najcenejša je bila 
ponudba Gorenjske gradbe-
ne družbe. Kot pojasnjujejo 
na Darsu, bo gorenjski grad-
binec cesto zgradil za dobrih 
2,39 milijona evrov.

Poleg Gorenjske gradbe-
ne družbe je ponudbe odda-
lo še pet ponudnikov, in si-
cer Trgograd, CVP, Strabag, 
Gratel in Kostman, ponuje-
ne cene pa so se gibale od 
2,49 milijona do 2,84 mili-
jona evrov.

Aktivnosti za oddajo jav-
nega naročila za izgradnjo 
manjkajočega odseka ceste 

je Dars začel maja letos. Po-
stopek se je nato poleti za-
pletel prav na Darsu, ko nad-
zorni svet ni soglašal z obja-
vo javnega naročila zaradi ne-
rešene problematike evidenc 
Darsovega premoženja. Po 
burni reakciji Mengeške ob-
činske uprave, ki ji je podpo-
ro nudil tudi takratni mini-
ster za infrastrukturo Peter 
Gašperšič, je nadzorni svet 
vendarle podal soglasje za 
nadaljevanje postopka, konec 
oktobra pa je bilo pridobljeno 
tudi gradbeno dovoljenje.

Gorenjska gradbena druž-
ba bo tako prihodnjo pomlad 
oziroma v začetku gradbene 
sezone začela dela za dokon-
čanje približno poldrugi ki-
lometer dolgega odseka, kar 
bo tranzitni promet dokonč-
no preusmerilo iz središča 
Mengša.

Začetek gradnje obvoznice 
prihodnjo pomlad 
Mengeško obvoznico bo gradila Gorenjska 
gradbena družba.

Simon Šubic

Radovljica – Naši naročniki 
iz Radovljice so danes preje-
li časopis šele z redno poštno 
dostavo, enako pa naj bi bilo 
tudi v petek. S Pošte Sloveni-
je so nam namreč sporočili, 
da zaradi nenadnega večjega 

izpada kadra v tem tednu, 
od 18. do 21. decembra, na 
dostavnem območju pošte 
4240 Radovljica ne morejo 
organizirati jutranje dosta-
ve časopisa. Za nevšečnosti 
se našim bralcem opraviču-
jemo, enako tudi dostavlja-
vec časopisa Pošta Slovenije. 

V Radovljici ta teden ni 
jutranje dostave časopisa

Naklo – KUD LIK Naklo vabi na odprtje dokumentarno-sli-
karske razstave s predavanjem Tomo Zupan – veliki prešer-
noslovec, ki bo danes ob 18. uri v Pavlinovi galeriji v kulturnem 
Domu Janeza Filipiča v Naklem. V okviru projekta Pomembni 
Naklanci je razstava pripravljena v počastitev 180. obletnice 
rojstva Toma Zupana, ki se je bomo spominjali prihodnje 
leto. Na odprtju bo o Zupanovem življenju in delu več povedal 
avtor dokumentarnega dela razstave, raziskovalec krajevne 
zgodovine Damijan Janežič. Razstava bo odprta do konca 
leta, in sicer ob nedeljah od 10. do 12. ure. Odprta bo tudi 26. 
decembra od 10. do 16. ure.

Razstava in predavanje o Tomu Zupanu


