
Stara Fužina – V soboto, ob 
mednarodnem dnevu gora, 
so v okviru vsealpskega fe
stivala gorniške literature 
Brati gore odprli vrata novih 
prostorov knjižnice v Sta
ri Fužini. Enota Knjižnice 
A. T. Linharta se je namreč 
iz starih prostorov preselila 
v Center Triglavskega naro
dnega parka Bohinj, ki se po 
novem imenuje Center Bi
osfernega območja Julijske 
Alpe. Za izposojo so knji
ge na voljo ob ponedeljkih, 
bogato založena čitalnica pa 
vsak delavnik.

Direktor knjižnice A. T. Linharta Marko Zupanc, Majda Odar, vodja informacijsko-
izobraževalne službe na TNP, direktor parka Tit Potočnik, predsednik sveta KS Stara Fužina 
Bojan Traven, vodja centra Ana Marija Kunstelj in podžupanja Bohinja Monika Ravnik v 
slikovitem osrednjem prostoru centra TNP, ki je po novem tudi čitalnica / Foto: Gorazd Kavčič

Marjana Ahačič

Bodo ostali brez »urgence«?

Ljubljana, Kranj – V delov
ni skupini ministrstva so 
pri pravili predlog reorga
nizacije mreže nujne me
dicinske pomoči (NMP), 
vendar pa, kot je opozorila 
bralka, zaposlena v eni iz
med enot NMP (njeno ime 
hranimo v uredništvu), se s 
tem močno zmanjšuje šte
vilo dežur nih mest z zdrav
nikom. Opozarja, da bi bili 
številni kraji prikrajšani za 
oskrbo ljudi v primeru po
slabšanja zdravstvenega 
stanja. »Če bodo poklica
li številko 112, bodo sicer 
oskrbljeni, vendar bo prišla 

ekipa NMP iz bolj oddalje
nega kraja, kjer bo po no
vem sistemu vzpostavljen 
urgentni center ali satelit
ski urgentni center. Pomoč 
bo tako prišla kasneje, kar 
seveda vodi v bistveno slab
še rezultate zdravljenja ali 
v resnično nujnih prime
rih (npr. srčni zastoj, kjer 
vsaka minuta, ko bolnik ne 
prejme primerne oskrbe, 
zmanjša možnost prežive
tja za deset odstotkov) celo 
do razlike med preživetjem 
in smrtjo.« Posledica uki
nitve dežurnih mest bi tudi 
dodatno povečala gnečo na 
obstoječih oddelkih NMP.

Suzana P. Kovačič

Evropsko filmsko nagrado za najboljši kratki film je prejel film Babičino 
seksualno življenje, ki ga je režirala Medvoščanka Urška Djukić.

Medvode – Pričevanja žensk 
iz knjige Ogenj, rit in kače 
niso za igrače avtorice Mi
lene Miklavčič iz Žirov so 
bila navdih režiserki Ur
ški Djukić. Režirala je krat

ki animiranodokumentar
ni film Babičino seksualno 
življenje. V Reykjaviku na 
Islandiji, kjer so 10. decem
bra podelili evropske film
ske nagrade, je film prejel 

največje filmsko priznanje 
v Evropi, evropsko filmsko 
nagrado v kategoriji najbolj
ši kratki film. Že prej je bil 
večkrat nagrajen na različ
nih festivalih.

Režiserka Urška Djukić 
je bila na podelitvi ob pre
jemu nagrade presrečna. 
»Zelo sem hvaležna, velika 
hvala vsem. Pomembno je, 
da si film ogleda čim več lju
di. To je najboljše darilo za 
nas. Ta nagrada je darilo za 
vse ženske, katerih glas je 
bil skozi zgodovino nesli
šan, zavračan in izkrivljen. 
Če povzamem besede igral
ke Vicky Krieps, je sedaj čas, 
da ženske pozdravimo vse 
rane iz preteklosti, se jas
no izrazimo, smo slišane in 

upoštevane v družbi. Le tako 
bomo lahko skupaj z mo
škimi gradile boljšo priho
dnost za vse nas,« je poveda
la Medvoščanka.

Scenarij za film sta napi
sali režiserka, ki je film tudi 
zmontirala, in Maria Bohr. 
Korežiserka in animator
ka je Émilie Pigeard, glaso
ve so posodili Doroteja Nad
rah, Jure Henigman, Mara 
Vilar, Božena Zabret in Bo
jana Ciglič, skladatelj glas
be je Tomaž Grom. Zvok je 
oblikoval Julij Zornik, film 
je slovenskofrancoska ko
produkcija, slovenski pro
ducent je produkcijska hiša 
Studio Virc, zanjo produ
cent Boštjan Virc.

Urška Djukić (levo) in Émilie Pigeard z nagrado za najboljši kratki film / Foto: Arhiv Urške Djukić

VREME

Danes bo precej jasno, 
jutro bo mrzlo. Jutri bo 
pretežno oblačno in manj 
mrzlo. V četrtek bo oblač-
no s padavinami.

jutri: pretežno oblačno

–6/–1 °C

Maja Bertoncelj
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Knjižnico Stara Fužina so iz dosedanjih neustreznih prostorov preselili v bližnji Center Triglavskega 
narodnega parka Bohinj. Izposoja knjig je mogoča enkrat tedensko, dostop do čitalniških knjig pa ves 
čas, ko je odprt center.

V info centru parka tudi knjižnica

GORENJSKA

Novi župan Bleda – 
šel je na vse ali nič
Za Antona Mežana, novega blej-
skega župana, pravijo, da je per-
fekcionist, ki ceni delavnost, 
poštenost, iskrenost in kreativno-
st, vešč je tudi javnega nastopanja.

4

KMETIJSTVO

Šakali napadajo mlado 
srnjad in ovce
»Lepo je bilo nekdaj iti po Sor-
škem polju in videvati srne, 
poljske zajce, fazane in prepelice. 
Zdaj te idile ni več,« ugotavlja 
kmet Danijel Novak z Jame.

15

ZANIMIVOSTI

Z nahrbtnikom in  
štiristo evri iz Bugojna
Adnan Muhić v Sloveniji živi že tri-
najsto leto. Štiriintridesetletnik iz 
Bugojna v Bosni je leta 2010 na 
Obrežju z nahrbtnikom in štiristo 
evri peš prečkal mejo.

10

ZANIMIVOSTI

S koktajlom letos  
na Kubo
Brata Fartek sta bila letos novem-
bra del delegacije Društva barma-
nov Slovenije (DBS), ki je obiskala 
svetovno prvenstvo v mešanju pi-
jač na Kubi.

11

Evropski filmski oskar Gorenjki

Bo ministrstvo za zdravje zmanjšalo 24-urno 
dostopnost do dežurnega zdravnika – nujne 
medicinske pomoči tudi po Gorenjskem? Odločen 
protest proti temu že v Kamniku in Komendi ...
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»Ta nagrada je darilo za 
vse ženske, katerih glas 
je bil skozi zgodovino 
neslišan, zavračan in 
izkrivljen.«
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»Trenutno je v Sloveni-
ji dobrih petdeset dežurnih 
mest, ki delujejo vse dni v 
tednu, tudi v nočnem času 
in ob koncih tedna, in kjer 
lahko ljudje v primeru pos-
labšanja zdravstvenega sta-
nja poiščejo pomoč. Zdrav-
niki iz teh dežurnih mest 
opravljajo delo v ambulan-
ti NMP, sprejemajo klice 
za posvete v času dežurstva, 
prav tako se odzovejo na klic 
112 in z reševalnim vozilom 
izvozijo na teren, kjer nudijo 
nujno oskrbo bolnikom ali 
poškodovancem,« pojasnju-
je bralka v pismu. Kot doda-
ja, »ministrstvo reorgani-
zacijo upravičuje predvsem 
z nižjimi stroški in manjši-
mi obremenitvami družin-
skih zdravnikov, ki opravlja-
jo del dežurne službe (vanjo 
se sicer vključujejo tudi dru-
gi profili zdravnikov, pred-
vsem urgentni), vendar to 
gotovo ne odtehta vseh sla-
bosti, ki jih nov sistem pri-
naša«. Dežurni zdravnik 
pregleda tudi precej pacien-
tov, ki jim ob trenutnih raz-
merah ne uspe v doglednem 
času priti na pregled k oseb-
nemu zdravniku oziroma 
osebnega zdravnika sploh 
nimajo.

Odločen protest
... proti napovedani uki-

nitvi NMP na območju ob-
čin Kamnik in Komenda s 
preusmeritvijo delovanja 
te službe v Domžale so na 
ministra za zdravje naslo-
vili kamniški in komendski 
župan Matej Slapar in Sta-
nislav Poglajen ter direktor 

ZD dr. Julija Polca Kamnik 
Sašo Rebolj. Predlog reor-
ganizacije NMP je zanje ne-
sprejemljiv, saj bi to pome-
nilo, da se na celotnem ob-
močju obeh občin, ki ima-
ta skoraj 37 tisoč prebival-

cev, dostop do zdravnika v 
nujnih primerih tako rekoč 
ukine. »Do najbolj oddalje-
ne točke v občini Kamnik 
znaša razdalja skoraj tride-
set kilometrov, zato si je ne-
mogoče predstavljati, da za 
tako oddaljena naselja oz. 

njeno prebivalstvo predvi-
dena sprememba organizi-
ranosti omenjene službe ne 
bi predstavljala težav,« so 
ponazorili.

Iz Osnovnega zdravstva 
Gorenjske (OZG), ki povezu-

je osrednjegorenjske zdra-
vstvene domove, pa so sporo-
čili, da z vsebino in domnev-
nimi načrti ministrstva za 
zdravje glede reorganizacije 
ambulant NMP (še) niso sez-
nanjeni. »Naše lokalne 'ur-
gence' tako do nadaljnjega 

delujejo v polnem obsegu in 
na naslednjih lokacijah – v 
Kranju, kjer je največja eno-
ta na Gorenjskem, sledijo Je-
senice, kjer sodelujemo z je-
seniško bolnišnico, 24-urno 
dežurno prisotnost NMP 
imamo tudi v Škofji Loki, 
Radovljici, Tržiču in na Ble-
du.« Dežurna ambulanta je 
pomembna tudi za obmo-
čji Bohinj in pa za Kranjsko 
Goro, kjer si prizadevajo za 
njeno vzpostavitev.

Na OZG se bodo na mo-
rebitne spremembe aktu-
alne organiziranosti NMP 
odzvali, ko jih bodo z njimi 
seznanili. Če bi te vplivale na 
poslabšanje službe NMP na 
njihovem območju, se bodo 
odzvali s svojimi strokovni-
mi predlogi, so zagotovili v 
OZG. Na ministrstvu so za 
STA sicer povedali, da je re-
organizacija NMP še v fazi 
usklajevanja.

»Človek iz Bohinja bo potreboval eno uro, da bo prišel do najbljižje urgence! Kaj pa pravica 
do zdravstvene oskrbe ljudi, ki ne živijo v mestnih središčih?« je na družbenih omrežih, 
forumih ... moč spremljati odzive zaskrbljenih ljudi. Slika je simbolična. / Foto: Tina Dokl

Ljubljana – Kot poudarjajo 
na Zavodu za gozdove Slo-
venije, pridobivanje okras-
nih drevesc usmerjajo na 
naravi prijazen način, ki ne 
povzroča škode v gozdovih. 
Letos je na plombe dodan 
napis Darilo gozda vašemu 
domu, ki kupce ozavešča, da 
je uporaba navadne smreči-
ce iz lokalnega gozda nara-
vi najbolj prijazna oblika bo-
žično-novoletne okrasitve.

Zrasla so brez pesticidov
Okrasna drevesca, pride-

lana v Sloveniji, imajo naj-
manjši ogljični odtis in ne 
predstavljajo nevarnosti za 
vnos tujerodnih žuželk in 
bolezni, ki bi lahko ogrozile 

gozdove. Zrasla so brez do-
datnega vlaganja energije in 
vode ter brez uporabe pesti-
cidov. Če izvirajo iz redčenj 
pregostega mladovja v goz-
du, ima njihovo pridobivanje 

celo ugoden vpliv na gozdo-
ve, saj jih s tem negujemo.

Ob tem pa je tudi po-
membno, da po končanih 
praznikih poskrbimo za pra-
vilno odlaganje drevesca. 

»Zadnja leta je mogoče opa-
ziti vedno več odvrženih ok-
rasnih drevesc na gozdnih 
robovih v bližini naselij. Od-
laganje odsluženih okras-

nih drevesc, vzgojenih izven 
Slovenije, v naravo predsta-
vlja nevarnost za vnos bo-
lezni v gozd,« opozarjajo na 
zavodu, kjer dodajajo, da po 
praznikih drevesce lahko 
tudi skurimo v peči.

Bližajo se božično-novoletni prazniki, ko domove okrasimo z okrasnimi drevesci. Posekana gozdna 
drevesca iz slovenskih gozdov ali nasadov v Sloveniji so označena z nalepko Zavoda za gozdove 
Slovenije, ki je rožnate barve ter z letnico 2022.

Urška Peternel

V nagradni igri, ki je bila objavljena 2. decembra 2022, prejme 
dve vstopnici za komedijo Slovenec in pol Ana Cimerman iz 
Zgornje Besnice. Nagrajenki čestitamo!

Nagrajenka

Kranj – V Sloveniji so bile v 
letu 2022 v spletnem iskal-
niku Google najpogoste-
je vtipkane besede Euro-
basket 2022, Volitve 2022 
in Ukrajina. Najbolj iska-
na oseba je bil Robert Go-
lob, sledili so Gloria Kotnik, 

Barbara Vesel, Nataša Pirc 
Musar in Anže Logar. Naj-
bolj iskana vprašanja pa so 
bila, kako preveriti stanje 
bonov, kako dolgo velja hit-
ri test, kako do potrdila o 
prebolevnosti, kako dolgo 
traja karantena, kako voliti, 
kako do PCR-testa in kako 
unovčiti digitalne bone.

Urška Peternel

Posekana gozdna drevesca iz slovenskih gozdov ali nasadov 
so označena z rožnato nalepko ter z letnico 2022.  
/ Foto: Zavod za gozdove Slovenije
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Knjigo prejme JANKO POTOČNIK iz Podnarta.

KO TI ČEK ZA NA ROČ NI KE

Bodo ostali brez »urgence«?

Rožnata nalepka na domači smrečiciNajbolj iskano na Googlu

Jesenice – Podjetje Opti-
farm, ki sodeluje v projek-
tu Lokalne samooskrbe ob-
čin Zgornje Gorenjske, je 
prejelo posebno priznanje 

s področja digitalizacije Go-
Digital za svoj digitalni pro-
dukt Optifarm SMART. Gre 
za spletno tržnico, ki na 
enem mestu združuje se-
zonsko ponudbo lokalnih 
proizvajalcev, omogoča na-
kup in dostavo. Uporabnik 
naloži aplikacijo Optifarm 
SMART, v objavljeni ponud-
bi poklika izdelke ponudni-
kov po Sloveniji (ponudba 

Zgornje Gorenjske je zdru-
žena), naroči in plača ter ob 
dogovorjenem času naroče-
no blago dobi dostavljeno na 
želeno lokacijo.

Projekt Lokalne samo-
oskrbe občin Zgornje sta na 

konferenci, ki je potekala na 
Brdu pri Kranju v organi-
zaciji Gospodarske zborni-
ce Slovenije, predstavila di-
rektorica Razvojne agencije 
Zgornje Gorenjske Eva Štra-
vs Podlogar ter direktor pod-
jetja Optifarm Gaber Ter-
seglav. Projekt je bil predsta-
vljen kot primer dobre pra-
kse, saj združuje »digitalno« 
in »zeleno«.

»Spletna tržnica« Zgornje Gorenjske je prejela 
posebno priznanje s področja digitalizacije.

Priznanje za 
Optifarm SMART

Urška Peternel

Gre za spletno tržnico, ki na enem mestu združuje 
sezonsko ponudbo lokalnih proizvajalcev in omogoča 
nakup in dostavo.

Direktorica Razvojne agencije Zgornje Gorenjske Eva Štravs 
Podlogar, direktor podjetja Optifarm Gaber Terseglav in 
Vesna Nahtigal, izvršna direktorica GZS / Foto: arhiv Ragorja

»Če bodo poklicali številko 112, bodo sicer oskrbljeni, 
vendar bo prišla ekipa nujne medicinske pomoči iz 
bolj oddaljenega kraja, kjer bo po novem sistemu 
vzpostavljen urgentni center ali satelitski urgentni 
center. Pomoč bo tako prišla kasneje, kar seveda vodi 
v bistveno slabše rezultate zdravljenja ali v resnično 
nujnih primerih celo do razlike med preživetjem in 
smrtjo.«

1. stran

Okrasna drevesca, 
pridelana v Sloveniji, 
imajo najmanjši ogljični 
odtis in ne predstavljajo 
nevarnosti za vnos 
tujerodnih žuželk in 
bolezni.
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Brdo pri Kranju – Ob letoš-
njem mednarodnem dne-
vu boja proti korupciji (9. 
decembra) je Komisija za 
preprečevanje korupcije 
(KPK) pripravila niz dogod-
kov pod skupnim imenom 
Teden preprečevanja korup-
cije. Osrednji dogodek Nova 
smer: krepitev integritete je 
v četrtek z dvema okroglima 
mizama potekal na Brdu pri 
Kranju. Med drugim so raz-
pravljali tudi o integriteti na 
področju lokalne samoupra-
ve, kako se na lokalni rav-
ni izogniti nasprotju intere-
sov. »Še pred letom dni smo 
ugotavljali, da ugotovitve 
KPK nimajo posebne teže 
in se integriteta žal razume 
kot nadstandard pri najviš-
jih nosilcih oblasti, čeprav 
bi ravno ti morali biti zgled, 
ki bi integritetno ravnanje 
širili navzdol. Danes pa smo 
prišli v fazo, ko je pred sla-
bim mesecem kršitev inte-
gritete že dobila tudi sank-
cijo v noveli zakona o Slo-
venskem državnem holdin-
gu. Veseli nas, da se vendar-
le delajo koraki v smeri, da 
bo integriteta v praksi zaži-
vela kot standard. Integrite-
ta je namreč pogoj zaupa-
nja, integritetno ravnanje 
si vsi skupaj zaslužimo,« je 
dejal predsednik KPK Ro-
bert Šumi. Z Leščanom smo 
se pogovarjali o kršitvah in-
tegritete in korupcijskih tve-
ganjih na lokalni ravni.

Gospod Šumi, od kod prejme 
KPK več prijav sumov kršitve 
integritete in korupcije – z lo-
kalne ali državne ravni?

Kršitve integritete in ko-
rupcijska tveganja so vse-
povsod prisotna, medtem 
ko je potencialnih primerov 
nasprotja interesov, ko po-
samezniki glasujejo o svo-
jih imenovanjih, več v lo-
kalnem okolju. In tudi v šol-
skem prostoru se dogaja, da 
se npr. posamezniki sami 
predlagajo za ravnatelja in 
o tem na koncu tudi glasuje-
jo. Šolska in občinska upra-
va imata zagotovo največ ta-
kih primerov.

Verjetno je težje prepreče-
vati korupcijo na lokalnem 
okolju, zlasti v manjših lo-
kalnih skupnostih, kjer se 
domala vsak pozna z vsa-
kim. Kako v KPK pristopate 
k temu izzivu?

Mi stavimo na vodenje z 
zgledom, da se vse dela od 

zgoraj navzdol. Če je nekdo 
zgleden kot župan, potem 
vleče za sabo take ljudi, ki 
se bodo zgledovali po njem. 
In če on zasleduje standar-
de, jih bo tudi večina drugih. 
Če pa ni tako, pa bodo ljudje 
posnemali drugačno ravna-
nje. Zavzemati se moramo, 

da na najvišje funkcije pri-
hajajo ljudje z visoko stop-
njo integritete, ki bodo rav-
nali odgovorno, transparen-
tno in v kontekstu krepitve 
pravne države.

Na današnji okrogli mizi ste 
opozorili, da so bili na zad-
njih lokalnih volitvah tudi 
kandidati, ki so se hvalili s 
kršitvami integritete, a so 
bili vseeno ponovno izvolje-
ni za župane. Kaj to pove o 
naši družbi?

Če je naša skupnost trdna 
na stališču, da mora biti žu-
pan zgleden in transparen-
ten, človek z visoko stopnjo 
integritete, ki ne dela niče-
sar po domače, ampak spoš-
tuje zakonodajo, potem je 
zanjo tak človek tudi edi-
ni sprejemljiv. Če se ugoto-
vi, da župan ni tak, in ljudje 
to vedo, pa ponovno glasuje-
jo zanj, potem je to stvar slo-
venske kulture. Volivci ima-
jo vedno prav, zato KPK ne 
more storiti več, kot da pove-
mo, da je po naši oceni to na-
robe, če se želimo razvijati v 

smeri najboljših. Sprejema-
mo pa pač tako kulturo, kot 
je, in dokler sankcija zakon-
sko ne bo izključevala take-
ga posameznika, da bo še 
enkrat kandidiral, ne more-
mo narediti nič. Na eni od 
okroglih miz v septembru je 
bila že podana pobuda mini-

strstva za pravosodje, da bi 
razmislili o tem, da za pos-
lanca oziroma za nek man-
dat ne more kandidirati nek-
do, ki je predkaznovan. Če 
se bodo stvari razvijale v tej 
smeri, bomo šli morda ko-
rak, dva naprej, sicer pa ne.

Ali obstaja korelacija med 
stopnjo korupcijskega tve-
ganja in številom mandatov, 
ko posameznik opravlja žu-
pansko ali drugo javno funk-
cijo?

Obstaja. Raziskave kažejo 
trend, da več časa ko je po-
sameznik na položaju, manj 
ko ima kontrole nad sabo in 
bolj ko se udomači, večja je 
stopnja tveganja, da bo ne-
kaj naredil narobe. Ampak 
to velja samo ob pogoju, da 
posameznik nima visoke 
stopnje integritete, da ni od-
govoren, ni transparenten. 
Če so ti kriteriji prisotni, si 
lahko tudi trideset let na vi-
soki funkciji in ne boš zab-
redel, zato ker skušnjava ni 
toliko pomembna kot pa lo-
jalnost do lastne integritete. 

To šteje. Ne govorim seve-
da samo o županih, ampak 
o vseh, ki vodijo, ki odločajo, 
ki razpolagajo z javnim de-
narjem. Če zabredeš in pos-
taviš v ospredje zasebni in-
teres, torej nimaš več fokusa 
javnega interesa, potem de-
laš narobe.

Bi bila rešitev omejitev man-
datov županov?

Župani in predsednik dr-
žave so edini, ki so v Slove-
niji voljeni neposredno, pri 
čemer je predsednik ome-
jen na dva mandata, župa-
ni pa ne. Če bi želeli ome-
jiti mandate tudi županom, 
bi bilo treba pogledati, ali 
se na drugi strani lahko na-
redi škoda lokalnemu pre-
bivalstvu, ki si morda tega 
župana želi imeti še osmi 
mandat, ki je zadovoljno in 
je zanj vse v redu. Bolj bi ve-
ljalo razmisliti o možnos-
ti odpoklica in drugih ukre-
pih. Naše ugotovitve za vo-
ljene funkcionarje namreč 
so, da nikomur ne moremo 
predlagati sankcije, svojo 
ugotovitev lahko samo ob-
javimo. Če bi bil mogoč od-
poklic župana ali pa bi se 
možnost kandidature po-
gojevala s tem, da nisi pred-
kaznovan oziroma nisi sto-
ril kršitve iz zakona o inte-
griteti in preprečevanju ko-
rupcije, bi že šlo za korak v 
pravo smer. Zagotovo je ta 
misel vredna razprave, saj 
ni dobro, da se določeni žu-
pani, ki so bili tudi zdaj po-
novno izvoljeni, po domače 
povedano požvižgajo na do-
ločene ugotovitve državnih 
organov.

Simon Šubic

Robert Šumi, predsednik Komisije za preprečevanje korupcije / Foto: Gorazd Kavčič

V članku na časopisni 
strani, namenjeni kul-
turi, pišem o razstavi 

Pesniki Kranjske čbelice, ki je 
na ogled v Galeriji Prešernove 
hiše v Kranju. Na njej je pred-
stavljen pomemben del sloven-
ske kulturne zgodovine, eden 
izmed mnogih gradnikov na-
šega večstoletnega prizadeva-
nja za slovenski jezik in lastno 
državo. Pozoren obiskovalec in 
bralec pa razstave ne bo videl 
zgolj skozi optiko zgodovinsko-
dokumentarnega, ampak bo v 
njej zaznal skrito navodilo za 
današnji čas. V sodobnem je-
ziku bi rekli, da muzejska raz-
stava predstavlja akcijo civil-
nodružbene skupine Kranjska 
čbelica, v katero so se združili 
nazorsko različni posamezniki 
z enim samim skupnim ciljem 
– z zastopanjem unikatnosti 
in enkratnosti slovenskega je-
zika uveljavljati slovensko na-
rodno identiteto. Tisto, za kar 
so si prizadevali slovenski izo-
braženci pred dvesto leti, danes 
imamo. Kljub različnosti je nji-
hovo skupno delovanje torej ob-
rodilo sadove. Ni se zgodilo čez 
noč, potrebna so bila leta, de-
setletja, a bili so potrpežljivi in 
vztrajni – »fajtali so«.

Kakšni so danes naši skup-
ni cilji kot Slovencev, Evropej-
cev, Zemljanov? Sploh še ima-
mo skupne cilje ali smo zgolj 
atomizirana družba posame-
znikov, ki nas določajo drža-
ve, rase, veroizpovedi, ideolo-
gije in kdo ve kaj vse še, naprej 

pa nas v prvi vrsti poganjajo 
le še lastni interesi? Po tride-
setih letih samostojne države 
se je težko znebiti občutka, da 
so naši cilji vedno manj skup-
ni in vedno bolj naši ali vaši. 
Še bolj je skrb vzbujajoč pog-
led »čez planke«: nesmisel-
ne vojne z vsem slabim, kar 
prinašajo s seboj, številna kr-
šenja človekovih pravic, na-
ravne katastrofe, ki so vedno 
večkrat rezultat podnebnih 
sprememb, te pa našega ma-
čehovskega odnosa do okolja, 
nepravična porazdelitev bo-
gastva, revščina, lakota in ne 
nazadnje migracije kot posle-
dica vsega naštetega …

V soboto je minilo 74 let, od-
kar je bila v Parizu sprejeta 
splošna deklaracija človeko-
vih pravic, zato vsako leto na 
ta dan zaznamujemo svetovni 
dan človekovih pravic. V dekla-
racijo so države prvič zapisale 
pravice in svoboščine vseh ljudi 
– ne glede na okoliščine, v ka-
terih se v nekem času in prosto-
ru nahajajo. Ob vsem slabem, 
kar izhaja iz zgoraj naštete-
ga, bi težko dejal, da se tride-
setih členov, zapisanih v dekla-
racijo, zares držimo. Čeprav so 
univerzalni, jih morda niti vsi 
ne razumemo enako.

Verjamem, da je zato pra-
vi čas in bi bilo več kot primer-
no na način, kot so se tega lo-
tili »čbeličarji«, tako doma kot 
v svetu znova poiskati skupno 
idejo, skupni cilj v zrenju k bolj-
ši prihodnosti za vse.

O različnih nazorih in 
skupnem cilju

»Zavzemati se moramo, da na najvišje funkcije prihajajo ljudje z visoko stopnjo integritete, ki bodo 
ravnali odgovorno, transparentno in v kontekstu krepitve pravne države,« poudarja predsednik Komisije 
za preprečevanje korupcije Robert Šumi.

Kdor ima integriteto,  
na funkciji ne bo zabredel
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KO MEN TAR
Igor Kavčič

»Raziskave kažejo trend, da več časa ko je posameznik 
na položaju, manj ko ima kontrole nad sabo in bolj 
ko se udomači, večja je stopnja tveganja, da bo nekaj 
naredil narobe.«
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Bled – Anton Mežan je do-
končal dve poklicni šoli, od-
šel na služenje vojaškega 
roka v Kranj in se kmalu za-
tem odločil za pot samostoj-
nega podjetnika na področju 
organizacije in izvedbe pri-
reditev ter produkcije pred-
stav. Najprej ob redni zapo-
slitvi v Gorenjki Lesce, kjer 
je bil pol leta v avtomehanič-
ni delavnici, kasneje pa pet 
let voznik tovornjaka. S par-
tnerko Vesno in že polnole-
tnima otrokoma Žanom in 
Janom živijo na Bledu na 
Žanščevi domačiji. Njego-
vi predniki po očetovi strani 
so avtohtoni Blejci, predniki 
po mamini strani sicer pri-
hajajo iz Gorij, ampak tudi 
njihove korenine segajo na 
Bled, natančneje na Blejski 
grad v 16. stoletje. »Smo na-
mreč potomci nekdanjega 
grajskega zaupnika Ivana 
Josipa Lenkoviča,« je pojas-
nil Mežan.

Od svojega 12. leta je gra-
dil kariero kot čarodej Toni. 
Leta 1997 je od očeta prev-
zel družinsko tradicijo pre-
vozov s kočijo in pri blejskih 

fijakarjih  vpeljal številne no-
vosti. »Pod mojim predsedo-
vanjem smo uspešno kandi-
dirali za evropska sredstva, s 
katerimi smo si med drugim 
zagotovili enotno opremo in 
garderobo,« je povedal. Leta 
2012 je poleg vsega postal še 
pooblaščenec upravne eno-
te za sklepanje zakonskih 
zvez. Za svojih prvih 45 let 
je izdal avtobiografijo, na 
izid čaka njegova druga knji-
ga Vaški posebnež, vsebina 
tretje pa je – kot je dejal Me-
žan – že v njegovi glavi.

Iz vseh dejavnosti je prido-
bil koristne in dragocene iz-
kušnje, ki mu služijo tudi na 
politični sceni. »Od pozna-
vanja občine in problemati-
ke do pogleda na Bled skozi 
oči turistov. Od izkušenj na 
področju javnega nastopa-
nja do sposobnosti organiza-
cije, spoštovanja in posluša-
nja sogovornika,« je pojasnil 
Mežan, ki je bil 16 let občin-
ski svetnik, med drugim je 
bil dva mandata podžupan. 
Zakaj se je odločil za vstop 
v politiko? »Nisem želel biti 
nekdo, ki samo kritizira. Že-
lel sem biti med tistimi, ki 
soodločajo, pa čeprav sem 

vedel, da bodo potem kriti-
zirali tudi mene,« je dejal. 
Pravzaprav se njegovo poli-
tično udejstvovanje ni zače-
lo pred 16, ampak pred 24 
leti. »Leta 1998 me je Anton 
Poklukar - Šobrle kot mlade-
ga aktivnega fanta povabil v 
svojo ekipo, ko je kandidiral 
za župana. Leta 2002 pa me 
je za podpredsednika Prire-
ditvenega sveta Občine Bled 
imenoval takratni župan, žal 
že pokojni Jože Antonič,« je 
pripovedoval.

Leta 2006, pri 31 letih, je 
ustanovil Listo Tonija Meža-
na, saj je ocenil, da bo tako 
lahko najuspešneje zastopal 
svoja stališča. »Izkazalo se 
je, da je bila odločitev pravil-
na. Kot podžupan sem spoz-
naval tudi delo župana, zato 
sem tokrat že ob svoji prvi 
kandidaturi točno vedel, v 
kakšne čevlje stopam,« je 
dodal Mežan, ki zase pravi, 
da ni tradicionalen politik. 
»Želim poslušati in slišati. 
Vedno držim dano besedo 
in za dosego cilja sem prip-
ravljen garati noč in dan. 
Skozi leta sem postal preu-
daren, brez hitrih, nepremi-
šljenih potez. Menda me, 

tako pravijo, vedno bolj kra-
si tudi neverjetna intuicija 
pred pomembnimi odločit-
vami,« je povedal.

Ker ni želel več sedeti v 
občinskem svetu pod sta-
rim vodstvom občine, se je 
na svoji listi postavil šele na 
deveto mesto. »Razmišljal 
sem, da bi listo predal v dob-
re roke in se poslovil od lokal-
ne politike ter užival v svoji 
osnovni dejavnosti kot čaro-
dej Toni. A pozivi občank in 
občanov ter neki notranji ne-
mir so botrovali kandidaturi. 
Zato sem se odločil, da grem 

na vse ali nič. Postavil sem 
novega nosilca liste, Iztoka 
Pesrla, sam pa sem kandidi-
ral za župana. To se je poka-
zalo kot najboljša možna po-
teza in zmagovalna kombi-
nacija,« je pojasnil.

Mežan, ki je bil v dru-
gem krogu izvoljen za blej-
skega župana, bo funkci-
jo prve tedne opravljal ne-
poklicno, saj ima, kot pra-
vi, še veliko pogodbenih ob-
veznosti, kasneje poklicno. 
»Nov veter v novem poglav-
ju seveda pomeni tudi neka-
tere kadrovske spremembe. 

Več o tem kmalu,« nam je 
zaupal. Nevzdržne prome-
tne razmere, premalo pou-
darka na kvalitetnejšem so-
bivanju domačinov in turi-
stov, kraj brez doma za sta-
rejše in s staro osnovno šolo 
– tu so po Mežanovem pravi 
izzivi in priložnost za spre-
membe. »S sodelavci bomo 
zagrizli v kisla jabolka in z 
učinkovitostjo dokazali, da 
znamo in zmoremo,« je po-
udaril in dodal: »Moramo pa 
priznati, da je bilo kljub vsej 
kritičnosti tudi v zadnjih 16 
letih marsikaj postorjeno, za 
kar si tudi župan Janez Faj-
far s sodelavci zasluži iskre-
no zahvalo.«

Na vprašanje, ali ga bomo v 
času županovanja še kdaj vi-
deli v vlogi čarobnega ume-
tnika in fijakarja, pa Mežan 
odgovarja: »Županovanju se 
bom posvetil v maksimalni 
možni meri, kar pa ne pome-
ni, da ne smem imeti kakšne 
proste urice tudi zase in za 
svoje hobije. Zato bom še 
kdaj povsem legalno stopil 
na oder, v precej zmanjša-
njem obsegu glede na mojo 
dosedanjo aktivnost, da os-
tanem v poslu, na sceni. Se-
veda ne v domačem, lokal-
nem okolju, vse pa v skladu 
z omejitvami KPK. V precej 
večji meri se bo v delo vklju-
čil moj podmladek. Kar se 
tiče predstav, delo že sedaj 
vzporedno z menoj nadalju-
je Jan – čarodej Jan. Na koči-
ji pa boste občasno videvali 
Žana, mene pa za zdaj ne.«

Maša Likosar

Žiri – »Vem, da nas čaka ve-
liko izzivov in da bo potreb-
no ogromno vztrajnosti in 
energije. Prepričan sem, da 
bomo s skupnimi močmi 
zmogli in se že veselim no-
vih nalog,« pravi novi župan 
Žirov, 53-letni Franci Kra-
njc. Prvo stopnjo študija je 
končal na ljubljanski fakul-
teti za strojništvo, diplomi-
ral pa na fakulteti za orga-
nizacijske vede v Kranju. Že 
kot dijak in študent se je sez-
nanil z delom v različnih ži-
rovskih podjetjih, po konča-
nem študiju se je kot štipen-
dist zaposlil v Alpini, zdaj 
pa že 26 let dela na Občini 
Žiri, večinoma na področju 
komunale in infrastrukture. 
Verjame, da mu bodo prav te 
izkušnje koristile tudi pri vo-
denju občine v prihodnje.

»Prepričan sem, da lahko 
s svojimi izkušnjami ter po-
znavanjem delovanja občin-
ske uprave, kraja in ljudi ve-
liko naredim za Žiri. Osta-
jam jim zvest od rojstva do 
danes, saj sem tudi skoraj 

vso svojo tridesetletno de-
lovno dobo delal in živel v 
domačem kraju,« poudar-
ja Kranjc in obljublja, da bo 
delal v korist vseh občanov 
Žirov. »Uresničeval bom 
zastavljeni program, delal 

pošteno in odgovorno. So-
deloval bom z vsemi občin-
skimi svetnicami in svetniki 
in se pred pomembnimi od-
ločitvami posvetoval tako z 
zainteresiranimi občani kot 
strokovnjaki in izvoljenimi 

predstavniki občanov.« Pri 
sprejemanju pomembnih 
odločitev za kraj si namreč 
želi čim širše podpore, in to 
ne samo Neodvisne liste za 
napredek Žirov, ki ga je pod-
prla pri njegovi kandidaturi 

in ima v novem sklicu večino 
v občinskem svetu. Kot pra-
vi, se bo trudil sodelovati z 
vsemi svetnicami in svetniki 
ne glede na strankarsko pri-
padnost. Obljublja, da bo od-
prt za vse nove ideje in pre-
dloge ter na podlagi mnenj 
občanov in strokovnjakov 
iskal skupne rešitve, ki bodo 
v korist širši skupnosti.

Najprej bo na vrsti 
proračun

Prva naloga, ki ga čaka po 
konstitutivni seji prihodnji 
teden, bo priprava proraču-
na za prihodnje leto, ki bo 
po njegovih besedah vsebo-
val v volilnem programu ob-
ljubljene projekte. »Čeprav 
dobro poznam utrip Žirov, 
se bom srečal s predstavni-
ki gospodarstva, društev, 
političnih strank in drugi-
mi, saj bodo njihove izku-
šnje dobrodošle.« Želi si da 
bi se čim prej začela gradnja 
pločnikov in javne razsvet-
ljave ob cesti Pod griči in ob 
Partizanski ulici, kmalu naj 
bi nadaljevali gradnjo ploč-
nikov na Selu in cesti proti 
Osojnici. Še naprej bodo po-
zornost namenjali asfaltaci-
ji cest na podeželju oziroma 
v okolici Žirov, prednostno 
na Mrzlem Vrhu, v Kopriv-
niku ter Štrajtovi in Javor-
nikovi grapi. »Potrebna je 
še obnova infrastrukture 
in preplastitev Prvomajske, 

Dražgoške, Sejmiške in 
Dobračevske ulice ter Poti 
na Koče.« Med pomembnej-
šimi projekti je poudaril še 
gradnjo kanalizacije in čis-
tilne naprave na Selu ter za-
gotovitev hitre internetne 
povezave.

Več pozornosti predvsem 
gasilcem

Več denarja namerava na-
meniti tudi športu in kul-
turi, področjema, ki sta bili 
po njegovih besedah v zad-
njem obdobju podhranje-
ni. »Menim, da je sodelova-
nje in podpora prostovolj-
nim organizacijam, ki skrbi-
jo za varnost, šport, kulturo, 
ohranjanje tradicije, mu-
zejsko dejavnost, turizem 
in druge oblike družabne-
ga življenja v kraju, zelo po-
membna,« je poudaril in do-
dal, da je bila ta dejavnost v 
zadnjem času nekoliko za-
postavljena, saj se sredstva 
za njeno delovanje že nekaj 
let niso poviševala. »V Žireh 
imamo veliko društev in me-
nim, da jim je treba nameni-
ti večjo pozornost. Prav tako 
je treba podpreti prostovolj-
ce na vseh področjih, zlasti 
gasilska društva.«

V prostem času se ukvarja 
s športom, rad spoznava tudi 
druge kraje in ljudi, še pra-
vi Kranjc. »Rad pa sem tudi 
v prijetni družbi sorodnikov, 
prijateljev in znancev.«

Novi župan Občine Žiri Franci Kranjc delovanje občinske uprave že dobro pozna, saj je na občini 
zaposlen že več kot četrt stoletja. Kot poudarja, je v tem času spoznal mnogo ljudi, ki lahko 
pripomorejo k napredku, razvoju in še boljšemu delu občine.

Mateja Rant

Franci Kranjc z družino ob razglasitvi rezultatov volitev za župana minulo nedeljo  
/ Foto: Tanja Mlinar

Odprt za nove ideje in predloge

Anton Mežan, novi blejski župan / Foto: Tina Dokl

Za Antona Mežana, novega blejskega župana, pravijo, da je perfekcionist, ki 
ceni delavnost, poštenost, iskrenost in kreativnost. Večkrat se je dokazal kot 
dober organizator, širši javnosti je znan tudi kot čarobni umetnik in fijakar.

Šel je na vse ali nič
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Radovljica – Slovesnost ob 
občinskem prazniku, ki ga v 
Radovljici praznujejo 11. de-
cembra, na dan rojstva roja-
ka Antona Tomaža Linharta, 
so pripravili že v petek.

Osrednja pozornost pa je 
bila letos namenjena Mari-
ji Kolar, ki je za svoje izje-
mno delovanje na glasbe-
nem, festivalskem in peda-
goškem področju prejela 

naziv častne občanke občine 
Radovljica.

»V življenju res veliko po-
meni, če se v kraju, kjer živiš 
in deluješ, počutiš lepo. Da 
si spoštovan in da tudi sam 
spoštuješ ljudi okrog sebe. 
Meni je to dano vse od tis-
tega časa pred šestdesetimi 
leti, ko sem kot mlada učite-
ljica glasbe iz Ljubljane prvič 
prišla v Radovljico,« je zbra-
ne nagovorila nova častna 
občanka. »Radovljica mi res 

veliko pomeni. Ne le mesto 
in občina, ampak predvsem 
ljudje v njej.«

Prejemniki plakete Anto-
na Tomaža Linharta so trije. 
Gregorju Avseniku je bila 
podeljena plaketa za njego-
vih štirideset let uspešnega 
glasbenega ustvarjanja, ki 
so ga zaznamovale tudi šte-
vilne uspešnice. Za preda-
no delo pri razvoju glasbe-
nih talentov in za ozavešča-
nje o glasbeni identiteti, ki 

sloni na Avsenikovi glasbi, 
je plaketo prejel tudi Tomaž 
Cilenšek. Mitju Kapusu pa 
je župan Globočnik plaketo 
izročil za njegova prizadeva-
nja pri raziskovanju zgodo-
vine in ohranjanje kulturne 
dediščine ter za izdajo izje-
mne monografije o Kamni 
Gorici.

Med nagrajenci pa so tudi 
trije prejemniki pečatov Ob-
čine Radovljica. Dobitniku 
Bloudkove plakete Luku Po-
točarju je bil pečat podeljen 
za vrhunske dosežke v špor-
tnem plezanju na svetovni 
ravni, Dušan Jelovčan si je 
priznanje zaslužil za aktiv-
no in predano delo v Krajev-
ni skupnosti Mošnje in Pro-
stovoljnem gasilskem dru-
štvu Mošnje, Prostovoljno 
gasilsko društvo Lancovo pa 
je pečat prejelo ob 40-letnici 
delovanja.

Tudi v tem letu Občina 
Radovljica nagrajuje štu-
dente, ki so zaključni letnik 
študija in diplomo opravi-
li z odliko. Denarno nagra-
do za nadaljnje strokovno 

izpopolnjevanje so prejeli 
Tilen Cvenkel, magister in-
ženir elektrotehnike iz Ljub-
nega, Janina Gašperlin, di-
plomirana ekonomistka iz 
Vrbenj, Ines Jelenec, magi-

strica profesorica poučeva-
nja matematike in računal-
ništva iz Radovljice, in Alja 
Smolčič, diplomirana vzgo-
jiteljica predšolskih otrok iz 
Radovljice.

Slovesnost ob občinskem 
prazniku so z imenitnim 
glasbenim programom obo-
gatili učitelji Glasbene šole 
Radovljica. Občina Radovlji-
ca sicer svoj prvi praznik v 

letu praznuje avgusta, ko se 
spominjajo obletnice usta-
novitve Cankarjevega bata-
ljona, 11. decembra, na roj-
stni dan Antona Tomaža 
Linharta, ki se je leta 1756 ro-

dil prav v Radovljici, pa dru-
gega. Antonu Tomažu Lin-
hartu so se na ta dan s po-
doknico poklonili tudi člani 
Pevskega društva A. T. Lin-
hart Radovljica. Podoknico 
so začeli pri spomeniku Jo-
sipini Hočevar na Linharto-
vem trgu, nadaljevali pri Lin-
hartovi rojstni hiši in konča-
li pri spomeniku, posveče-
nem znamenitemu rojaku.

Marjana Ahačič

Častna občanka Marija Kolar / Foto: Gorazd Kavčič

Tržič – Slavnostna akademi-
ja je bila v soboto v dvorani 
Kulturnega centra Tržič, na 
odru je bil tudi simbolni pre-
nos oblasti, saj ima Občina 
Tržič novega župana. Dol-
goletni podžupan (v zadnje-
ga pol leta v začasni funk-
ciji župana) Dušan Bodlaj 
je poudaril, da so s skupni-

mi močmi v preteklih letih 
marsikaj obrnili na bolje na 
vseh področjih življenja in 
dela v občini Tržič. Nove-
mu županu Petru Mikliču 
je prenesel, da prevzema kr-
milo koščka raja, v katerem 
je več kot 15 tisoč ljudi, ki z 
velikimi pričakovanji zrejo 

v prihodnost. Zaželel mu je 
vse dobro na tej poti, pogu-
mno preskakovanje ovir ter 
modro in preudarno spreje-
manje odločitev.

Našo srečo krojijo ljudje 
okoli nas

»Zaveza, da bomo delo-
vali pošteno in zavzeto, je 
lahka. Težje je obljubiti, da 
bomo storili vse prav. Stva-

ri so po navadi kompleksne, 
niso enoznačne in največ-
krat je odločitve treba zelo 
skrbno pretehtati. Šele čas 
pokaže, ali so bile prave in 
take, da koristijo kar naj-
večjemu delu skupnosti. Ne 
bo lahko, zima, ki je že tu, 
bo mrzla, zdi se, da je svet 

okoli nas nekdo vrgel s te-
čajev in se zdaj vrti po svo-
je. Ravno v teh čudnih časih, 
ko na robu Evrope poteka 
vojna, ki vpliva na ves svet, 
je pomen lokalne skupnos-
ti še toliko večji. Našo srečo 
v bistvu krojijo ljudje okoli 
nas. Družina, prijatelji, so-
sedje, člani skupnosti ... Del 
tega smo tudi ljudje, ki vodi-
mo to skupnost. Sodelova-
nje med vsemi nami je tis-
to, kar stvari lahko premak-
ne na bolje,« je poudaril žu-
pan Peter Miklič, prepričan, 
da je na tem majhnem košč-
ku sveta zraslo in prebivalo 
veliko uspešnih in posebnih 
ljudi. Takšni so tudi letošnji 
občinski nagrajenci, ki svo-
je delovanje, del svojega živ-
ljenja posvečajo skupnim ci-
ljem in nesebično delujejo v 
dobro mesta in skupnosti.

Občinski nagrajenci
Plaketo Občine Tržič sta 

prejela Čebelarsko društvo 
Tržič, ki letos praznuje 75-le-
tnico, uspešno deluje in do-
sega vidne rezultate, ter Ra-
dio Gorenc, ki se je v skoraj 
šestdesetih letih neločljivo 
umestil v gorenjski družbe-
ni, gospodarski in tudi dru-
žabni prostor.

Diplome Občine Tržič so 
prejeli Maja Tekavec za us-
pešno sodelovanje na pod-
ročjih informiranja obča-
nov, vodenja prireditev ter 
za delo na lokalni radijski 
postaji, Boris Tomazin za 
spodbujanje razvoja špor-
ta kot dolgoletni predse-
dnik Športne zveze Tr-
žič in Alojzij Markič, ki v 

Krajevni skupnosti Sebe-
nje skrbi za skupno lokal-
no okolje ter se ustvarjalno 
udeležuje družbenih dejav-
nosti. Diplomo Občine Tr-
žič je prejela tudi Župnij-
ska karitas Tržič - Bistri-
ca, ki pomaga ljudem v sti-
ski, njihovi prostovoljci pa 
letno opravijo več kot tri ti-
soč ur dela.

Županova priznanja
Podelili so še letošnja žu-

panova priznanja. Prejeli so 
jih PGD Lom pod Storžičem 
za sto let organizirane gasil-
ske dejavnosti, člani Kultur-
nega društva Kruh za dvaj-
set let bogatitve kulturnega 
življenja v občini Tržič, Za-
vod za varstvo pred snežni-
mi plazovi za ažurno in kon-
tinuirano obveščanje o raz-
merah v gorah ter drugo pre-
ventivno delo in Združenje 
šoferjev in avtomehanikov 
Tržič za pomoč pri zagota-
vljanju varne šolske poti. Že 
med letom je županovo pri-
znanje prejelo Športno dru-
štvo Podljubelj.

Na slavnostni akademiji ob prazniku Občine Tržič so se s priznanji zahvalili letošnjim občinskim nagrajencem, ki so zaslužni, da Tržič živi, in si prizadevajo 
za pisanje drobnih in velikih zgodb, ki skupnost povezujejo, navdajajo z optimizmom in skrbijo za skupno rast.

Suzana P. Kovačič

Letošnji nagrajenci v družbi Dušana Bodlaja in Petra Mikliča / Foto: Tina Dokl

Nagovor novega župana Petra Mikliča / Foto: Tina Dokl

Delujejo v dobro skupnosti in nas navdihujejo

Občinski nagrajenci in prejemniki priznanj za odlične študijske dosežke z županom Cirilom 
Globočnikom / Foto: Gorazd Kavčič

V Radovljici so v petek na slovesnosti ob občinskem prazniku podelili priznanja posameznikom in 
organizacijam, ki delajo v skupno dobro, župan Ciril Globočnik pa je Mariji Kolar, glasbeni pedagoginji 
in dolgoletni organizatorici uglednega Festivala Radovljica, tudi uradno podelil naziv častne občanke.

Marija Kolar je častna občanka

Občina Tržič praznuje 12. decembra, na dan, ko je bil 
leta 1492 Tržič iz vasi povzdignjen v trg. Pomemben 
je tudi drugi privilegij, ko je kralj Aleksander I. leta 
1926 Tržič povzdignil iz trga v mesto. S tem je bilo 
priznano, da Tržič igra vidno vlogo v državnem, 
gospodarskem in kulturnem življenju.

»V življenju res veliko pomeni, če se v kraju, kjer živiš 
in deluješ, počutiš lepo. Da si spoštovan in da tudi 
sam spoštuješ ljudi okrog sebe.«
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Zbrani na ustanovni seji
V Tržiču so na četrtkovi konstitutivni seji občinskega sveta potrdili mandate novoizvoljenih občinskih 
svetnikov 2022–2026 in mandat novega župana Petra Mikliča.

Tržič – Konstitutivno sejo 
občinskega sveta je vodil 
najstarejši izvoljeni občin-
ski svetnik Drago Zadnikar, 
najprej pa so – kot pred vsa-
ko sejo že vrsto let – predva-
jali tržiško himno Naš do-
mači kraj avtorja Matija Me-
žka na melodijo skladatelja 
Janeza Močnika.

Poročilo Občinske volil-
ne komisije in na seji izvo-
ljene tričlanske Komisije o 
izidu volitev v občinski svet 
in volitev župana je bilo brez 
kakšnih posebnosti. Občina 
Tržič je novega župana do-
bila v prvem krogu lokalnih 
volitev, volilna udeležba je 
bila 43,54-odstotna. Največ, 
58,02 odstotka glasov so vo-
livci namenili Petru Mikli-
ču (kandidatu s podpisi vo-
livcev), Dragu Zadnikarju 
(kandidatu SD) so namenili 

24,64 odstotka, Samu Dol-
harju (kandidatu s podpisi 
volivcev) pa 17,35 odstotka.

Izvoljen je tudi 24-član-
ski občinski svet. Največ 
mandatov je prejela lista Tr-
žič zmore več (Peter Miklič, 
Metka Gaberc, Drago Zalar, 
Margareta Ahačič, Tomaž 
Meglič, Irena Mrak in Mar-
ko Mirt). Sedem svetniških 
mandatov ima tudi Gibanje 
Svoboda (Borut Sajovic, Eva 
Truden, Dušan Bodlaj, Nika 
Podakar, Nejc Perko, Re-
beka Peharc in Andraž Žit-
nik). Stranki SDS so pripa-
dli štirje mandati (Jaka Jan-
kovec, Mateja Hafner Malo-
vrh, Anže Perčič in Tamara 
Fiksl), stranki SD dva man-
data (Drago Zadnikar in Lji-
ljana Kosmač), stranki NSi 
– Krščanski demokrati prav 
tako dva (Miroslav Dežman 
in David Ahačič), po en pa 
ekipi Mladena Novkovića za 

razvoj Tržiča (Mladen Nov-
ković) in listi Sama Dolhar-
ja Ko za obljubami stoji ime 
(Samo Dolhar).

Ker je Peter Miklič na-
stopil mandat župana, iz-
voljen pa je bil tudi v ob-
činski svet, bo stekel posto-
pek za nadomestnega sve-
tnika oz. svetnico iz kvo-

te liste Tržič zmore več. V 
pozdravnem nagovoru se je 
župan Peter Miklič najprej 
zahvalil občanom za njiho-
vo podporo in zaupanje, ki 
so mu ga namenili na voli-
tvah. »To je hkrati obveza 
in tudi zaveza za odgovorno 
in zavzeto delo, ki naš čaka 

v naslednjem štiriletnem 
mandatu. Čestitke izvolje-
nim občinskim svetnikom, 
zahvala moji svetniški sku-
pini, s katero smo že v pred-
volilnem času prehodili eno 
zanimivo in poučno pot. 
Kar vsem polagam na srce, 
je, da kot izvoljeni predstav-
niki svoje delovanje razu-
memo kot resno odgovor-
nost, saj naše odločitve do-
ločajo smernice za nadaljnji 
razvoj naše občine. Zato vas 
iskreno prosim, da ko vsto-
pimo v ta prostor, pustimo 
osebne interese in težave 
zunaj in se pri odločanju 
osredotočimo res le na to, 
kar je v največji meri dob-
ro za našo skupnost. Pro-
sim vas tudi za sodelovanje, 
saj smo z izvolitvijo v ta svet 
postali partnerji in ne tek-
meci – in upam, da bo to vo-
dilo za naše delo,« je pouda-
ril Miklič.

Suzana P. Kovačič

Izvoljeni občinski svetniki in župan Peter Miklič / Foto: Tina Dokl

V sodelovanju med Jav-
nim zavodom Triglavski na-
rodni park (TNP), Občino 
Bohinj, Knjižnico A. T. Lin-
harta Radovljica in Krajev-
no skupnostjo Stara Fuži-
na - Studor se je del TNP-je-
vega centra v Bohinju spre-
menil v knjižnico in prostor-
no čitalnico. Gre za primer 
odličnega sodelovanja med 
deležniki in za povezovanje 
vsebin, ki jih na prvi pogled 
ne bi povezovali, a bodo bo-
gatile druga drugo in si daja-
le dodano vrednost, poudar-
jajo v TNP: knjižnica z boga-
to čitalnico predvsem gor-
niških vsebin, revij in z za-
loženo polico z družabni-
mi igrami bo za obiskovalce 
razlog, da se v njem zadržijo 

dlje in raziščejo dodatne vse-
bine; obiskovalci knjižnice, 
domačini, ki si v njej izposo-
jajo gradivo, pa bodo zaradi 
novih prostorov vanjo zaha-

jali raje, hkrati pa bodo tudi 
oni bogatejši za celotno do-
gajanje v centru, ki že zdaj 
veliko vsebin namenja prav 
domačinom.

Center v Stari Fužini de-
luje od leta 2015. Kot je 

povedala Majda Odar, vodja 
informacijsko-izobraževal-
ne službe TNP, je zelo pri-
ljubljen med obiskovalci Bo-
hinja, kot center druženja pa 
so ga vzeli tudi domačini. Di-
rektor javnega zavoda TNP 
Tit Potočnik je ob tem pou-
daril, da z novimi vsebinami 
skrbijo tudi za ohranjanje 
kulturne dediščine. Direk-
tor Knjižnice A. T. Linhar-
ta Radovljica Marko Zupanc 
pa je poudaril, da je TNP-jev 
center s knjižnico edinstven 
hibridni prostor doživljanja 
in druženja.

Podžupanja Občine Bo-
hinj Monika Ravnik je 
spomnila, da so pristoj-
ni v preteklih letih razmiš-
ljali celo o zaprtju knjižni-
ce v Stari Fužini, saj stara 
lokacija zanjo ni bila več 

primerna, število obisko-
valcev je bilo skromno, v ob-
čini pa delujeta še dve eno-
ti knjižnice, v Bohinjski Bi-
strici in Srednji vasi. »Z ve-
seljem smo zato prisluhni-
li ideji Krajevne skupnos-
ti Stara Fužina - Studor in 
s selitvijo knjižnice posta-
li del zgodbe prestrukturi-
ranja Centra TNP. S selit-
vijo je knjižnica dobila lepe 
nove prostore, ki bodo omo-
gočali tudi širši program 
knjižnice in hkrati odpira-
li možnosti za sodelovanje 
tudi z drugimi uporabniki 
prostora,« je dodala.

Približno trideset tisoč 
evrov je za gradbena dela v 
okviru naložbe namenil JZ 
TNP, Občina Bohinj pa je 
zagotovila dobrih 42 tisoč 
evrov za opremo.

Tržič – Kot smo že poročali, je na začetku prejšnjega tedna 
zemeljski plaz zasul polovico vozišča državne ceste med prvim 
in drugim predorom med Tržičem in Podljubeljem. Na Direk-
ciji RS za ceste so dodatno pojasnili, da so si stanje ogledali 
tudi koncesionar, nadzornik in geologinja, zagotovljena je pre-
voznost ceste s semaforji izmenično enosmerno. Na Direkciji 
RS za ceste so še povedali, da sledi podroben pregled terena, 
po potrebi dodatne preiskave ... »Datum dokončne ureditve 
in odprave polovične zapore je odvisen od projektne rešitve. 
Stroški vzpostavitve prevoznosti (zavarovanje, vzpostavitev 
polovične zapore, sečnja in odstranitev dreves in vej, delna 
odstranitev nanesenega materiala, izdelava geološkega poro-
čila ...) brez trajnih ukrepov so ocenjeni na približno dvajset 
tisoč evrov.«

Do kdaj bo polovična zapora ceste, še ni znano

Nagrajeni film je sofinan-
ciral Slovenski filmski cen-
ter, ki je podprl že več krat-
kih filmov Urške Djukić.

»Imamo evropskega 
oskarja 2022. Imamo izje-
mno talentirano režiserko 
Urško Djukić in imamo ki-
nematografijo, ki sodi v sam 
vrh evropskega filma. Že-
lim si, da bi v Sloveniji lah-
ko podpirali nadarjene film-
ske ustvarjalke in ustvarjal-
ce in omogočali boljše po-
goje za ustvarjanje filmov v 
Sloveniji!« so besede Nataše 

Bučar, direktorice Sloven-
skega filmskega centra.

Nagrada sledi nominaci-
ji, ki je bila druga nomina-
cija slovenske režiserke v sa-
mostojni Sloveniji.

Babičino seksualno življe-
nje bo na spletni platformi 
Baza slovenskih filmov na 
ogled med 13. in 15. decem-
brom, Djukićeva pa trenu-
tno pripravlja svoj prvi celo-
večerni igrani film z delov-
nim naslovom Little Trou-
ble Girls. Posebej je usmer-
jena v raziskovanje sodobne 
ženskosti.

Evropski filmski 
oskar Gorenjki

Direktor Triglavskega narodnega parka Tit Potočnk in 
direktor Knjižnice A. T. Linharta, v okvir katere sodi tudi 
knjižnica v Stari Fužini, v prostornem zgornjem nadstropju 
TNP-jevega centra, ki je po novem opremljen tudi s 
knjižnimi policami / Foto: Gorazd Kavčič

V info centru parka po novem tudi knjižnica

Najprej so – kot pred 
vsako sejo že vrsto let – 
predvajali tržiško himno 
Naš domači kraj.

Izposoja knjig v Stari 
Fužini bo mogoča ob 
ponedeljkih med 15. 
in 19. uro, čitalniško 
gradivo in knjige pa bodo 
na voljo ves čas, ko je 
center odprt.

1. stran

1. stran

Ljubljana – Kot kaže sedmi popis osnovnih prehranskih proi-
zvodov, objavljen na portalu Naša super hrana, so se razlike v 
ceni osnovnih košaric povečale. Povečala se je tudi povprečna 
vrednost košarice, ki je višja za 2,90 evra oz. slabih 7 odstotkov 
in znaša 45,13 evra. Tokrat je najcenejša košarica v Tušu in sta-
ne 43,09 evra, sledijo Eurospin, Hofer, Lidl in Spar, najdražja 
pa v Mercatorju, kjer stane 47 evrov. Povprečna cena košarice 
sadja in zelenjave je na dan popisa znašala 32,98 evra in je tako 
dva odstotka višja kot pred 14 dnevi. Razlika med najcenejšo 
in najdražjo košarico pa znaša kar 10,63 evra. Najcenejša je 
v Lidlu, kjer stane 26,12 evra, sledijo Spar, Eurospin, Hofer in 
Mercator, najdražja pa je v Tušu, kjer stane 36,79 evra.

Košarica živil tokrat dražja
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Kranj – Mestna občina Kranj 
(MOK) je pred kratkim pre-
jela listino Občina po meri 
invalidov. Naziv, ki ga je Zve-
za delovnih invalidov Slove-
nije doslej podelila štiridese-
tim občinam, od tega na Go-
renjskem še Radovljici, pou-
darja načrtno odzivanje na 
posebne potrebe invalidov, 
njihovo socialno vključeva-
nje, sožitje in večjo kakovost 
življenja vseh občanov.

»Čestitke za dosežke in 
odgovornost, ki jo prevze-
mate pri ustvarjanju enakih 
možnosti, socialnega vklju-
čevanja in nediskriminaci-
je invalidov. Projekt je pri-
mer dobre prakse, kako naj 
bi se načela, pravice in dolž-
nosti, zapisane v konvenci-
ji OZN o invalidih, uresni-
čevale v temeljnih lokalnih 
skupnostih, torej v občini,« 
je ob podelitvi listine dejal 
Srečko Matkovič, podpred-
sednik Zveze delovnih inva-
lidov Slovenije. Mag. Mate-
ja Toman, predsednica Na-
cionalnega sveta invalidskih 
organizacij, je dodala: »Da 
bi invalidi lahko enakoprav-
no sodelovali, imeli enake 
možnosti in dostop do vseh 
dobrin, potrebujemo različ-
ne rešitve. Upoštevanje raz-
ličnih vidikov dostopnosti in 

enakih možnosti za invalide 
pa hkrati prispeva k blaginji 
starejših občanov, lažjemu 
delovanju družin z majhni-
mi otroki, poškodovancem, 
bolnikom in še marsikomu 
v različnih življenjskih si-
tuacijah. Zato je občina po 
meri invalidov v resnici ob-
čina, ki je prijazna do vseh 
svojih prebivalcev in obisko-
valcev.«

»Listina Občina po meri 
invalidov je velika čast in 
zadovoljstvo, hkrati pa ve-
lika obveza za naprej. Ni-
sem še povsem zadovoljen s 

stanjem, saj določene struk-
ture še ne razmišljajo o pot-
rebah invalidov,« je ob pre-
vzemu listine dejal kranjski 
župan Matjaž Rakovec. »Ob-
čina je veliko naredila v ko-
rist invalidov in s tem olaj-
šala življenje v okolju, v ka-
terem bivajo. Zato naj tudi 
v prihodnje velja načelo: ni-
česar o invalidih brez in-
validov,« pa je poudaril Ja-
nez Zelnik, predsednik Me-
dobčinskega društva invali-
dov (MDI) Kranj, pobudni-
ka vključitve MOK v projekt 
Občina po meri invalidom.

MOK iz proračuna letno 
namenja približno 1,3 mili-
jona evrov za odpravljanje 
arhitekturnih ovir in (so)fi-
nanciranje programov za 
lajšanje življenja invalidov. 
Pred tremi leti so obliko-
vali posebno skupino stro-
kovnjakov, ki je iskala rešit-
ve za čim boljšo vključitev 
oseb z različnimi zmožnost-
mi v družbo, lani pa je MDI 
Kranj vzpostavil Svet za in-
valide in koordinacijo inva-
lidskih društev, katerega cilj 
je izboljšati položaj invali-
dov v lokalni skupnosti.

Mestna občina Kranj je ena od štirih letošnjih prejemnic listine Občina po meri invalidov, ki 
jo podeljuje Zveza delovnih invalidov Slovenije. / Foto: Gorazd Kavčič

Gorenja vas – Na ustanov-
ni seji se je minuli teden 
zbral tudi občinski svet Ob-
čine Gorenja vas - Poljane. 
Najprej so prisluhnili poro-
čilu občinske volilne komi-
sije o izidu volitev za župa-
na in občinski svet, nato pa 
je sledila potrditev manda-
tov in prisega župana Mila-
na Janeza Čadeža, ki je na 
čelu občine nastopil svoj peti 
mandat.

V občinski svet Občine Go-
renja vas - Poljane so bili na 
listi SDS, ki ima največ man-
datov v občinskem svetu, iz-
voljeni: Anton Debeljak, Vil-
ma Kos, Ciril Alič, Marti-
na Košir, Miha Mrak, Mari-
ja Bajt, Milan Janez Čadež, 
Ana Gantar in Žan Mah-
nič. Stranko NSi bodo v ob-
činskem svetu zastopali Ja-
nez Hrovat, Boštjan Pintar 
in Blaž Kavčič. Stranka SD 
ima v občinskem svetu dva 
svetnika: Janeza Dolinarja 

in Stjepana Benkovića, prav 
tako dva svetnika ima SLS: 
Zvonka Dolinarja in Vladi-
mirja Kavčiča, DeSUS pa 
bo tudi v prihodnjem štiri-
letnem mandatu zastopal 
Roman Kokalj. Ker je bil Mi-
lan Janez Čadež izvoljen tudi 
za župana, svetniška funkci-
ja pa z župansko ni združlji-
va, so za nadomestno člani-
co imenovali Marijo Prosen. 
V nadaljevanju je Milan Ja-
nez Čadež slovesno prisegel 

kot župan. V svojem nagovo-
ru je poudaril, da ga veseli, 
da se je zamenjala skoraj po-
lovica svetnikov in bo v no-
vem občinskem svetu veli-
ko mladih. »Mlajše energije 
smo še posebno veseli, sta-
rejši pa pridobivamo izku-
šnje. Verjamem, da bomo 
z izkušnjami, združenimi z 
mladostno zagnanostjo, de-
lali v dobro naših občanov.« 
Pomembno se mu zdi, da 
imajo s poslancem Žanom 

Mahničem neposredno vez 
z državnim zborom, še ta te-
den pa naj bi imenoval tudi 
podžupana. To funkcijo bo 
tudi v prihodnje opravljal 
Anton Debeljak, saj se je po 
besedah Čadeža izkazal že 
v preteklem mandatu. Ver-
jame, da bodo tudi z izred-
no motivirano ekipo v občin-
ski upravi, pri čemer se je po-
sebno zahvalil Elizabeti Ra-
kovec in Barbari Bogataj, še 
veliko dosegli.

Novoizvoljenim občinskim svetnikom Občine Gorenja vas - Poljane so minuli četrtek na ustanovni seji 
potrdili mandate, Milan Janez Čadež pa je slovesno prisegel kot župan.

Mateja Rant

Kranj – Mestna občina Kranj 
je v minulih dneh obnovi-
la in namestila nova igrala 
na šestih otroških igriščih 
po občini. Med drugim so 
na obnovljenem igrišču na 

Pungertu v starem Kranju 
dotrajan vrtiljak nadomestili 
z novim vrtiljakom, ki je pri-
meren tudi za gibalno ovira-
ne otroke, postavili so tudi 
dodatno gugalnico.

Na Hujah so postavili 
novo gugalnico, zamenjali 
koš za košarko in pod koši 
na novo naredili podlago. 
Pri Osnovni šoli Franceta 
Prešerna so na novo lokacijo 
namestili plezalo piramido, 

končuje pa se tudi ureditev 
novega otroškega igrišča v 
krajevni skupnosti Vodovo-
dni stolp, kjer bodo postavili 
plezalo, dve igrali na vzmet 
in trojno gugalnico. Pri Po-
družnični šoli Podblica so 
postavili kombinirani igra-

li in gugalnico, v Bitnjah ob 
nogometnem igrišču pa ple-
zali heksagon.

Obnove šestih otroških 
igrišč v skupni vrednosti 
104.500 evrov so v okviru 
participativnega proračuna 
za leto 2022 predlagali kra-
jani posameznih krajevnih 
skupnosti. MOK je sicer le-
tos za obnovo in vzdrževanje 
53 otroških igrišč namenila 
skupno 210 tisoč evrov.

Simon Šubic

Kranj – Občinska volilna komisija v Kranju je za 22. januar 
razpisala nadomestne volitve v krajevnih skupnostih Hrastje, 
Tenetiše, Golnik, Trstenik, Žabnica, Bratov Smuk, Kokrica in 
Vodovodni stolp, kjer na rednih lokalnih volitvah 20. novembra 
ni bilo zadosti kandidatov za člane svetov krajevnih skupnosti. 
Kandidature je mogoče vložiti do vključno 22. decembra.

V Kranju januarja nadomestne volitve

Cerklje – Tale fotografi-
ja je nastala, preden je tla 
(predvsem v višjih legah) 
pobelil sneg. Teloh, zna-
nilec pomladi, je pritegnil 
pozornost v hribovju nad 
Preddvorom. Kot nam je še 
zaupal bralec iz cerkljan-
ske občine, doma belim 

cvetovom pravijo kurice. 
»Po dosedanjih opažanjih 
jih v novembru in decem-
bru lahko vidimo v popku, 
skupaj s steblom pa meri-
jo le nekaj centimetrov,« je 
zapisal. Letos ga je rastlina 
presenetila v polni velikos-
ti in z odprtim cvetom že na 
lepo sončno nedeljo sredi 
novembra.

Ana Jagodic Dolžan

Simon Šubic

Novoizvoljeni občinski svetniki z županom Milanom Janezom Čadežem / Foto: Primož Pičulin

Na otroškem igrišču na Pungertu so postavili tudi vrtiljak, 
primeren tudi za gibalno ovirane otroke. / Foto: Tina Dokl

Kranj je ena od štiridesetih občin, ki se ponašajo z nazivom Občina po meri invalidom. Prejel ga je 
zaradi ustvarjanja enakih možnosti, socialnega vključevanja in nediskriminacije invalidov.

Kranj prijazen do invalidov Obnovili šest 
otroških igrišč

Teloh odprl cvet

Prvo nalogo že opravili

Teloh običajno zacveti, ko se začne taliti sneg.
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Novoizvoljeni občinski svet 
prvič zasedal
Na nedavnih lokalnih volitvah je bil za župana Občine Jezersko izvoljen Andrej Karničar, izvolili pa so 
tudi sedem občinskih svetnikov. Po novem sta v svetu dve svetnici.

Jezersko – Minuli teden se je 
novoizvoljeni občinski svet 
na Jezerskem že sestal na 
konstitutivni seji. Vodenje 
je na začetku prevzel svetnik 
Izidor Parte, ki je bil svetnik 
tudi že v prejšnjem manda-
tu. Po ugotovitvi števila nav-
zočih novoizvoljenih članov 
sveta je sledilo poročilo ob-
činske volilne komisije o izi-
du volitev v svet in volitev žu-
pana. O nalogah volilne ko-
misije, poteku volitev in re-
zultatih je spregovorila Eli-
zabeta Šajn Dolenc, pred-
sednica občinske volilne ko-
misije.

Kandidata za župana sta 
bila na Jezerskem dva, An-
drej Karničar in Peter Muri. 
Karničar je dobil 247 gla-
sov, kar je 66,8 odstotka, za 
Murija pa glasovalo 123 vo-
livcev, kar je 33,2 odstotka. 
Večino je tako dobil Karni-
čar in bil ponovno izvoljen 
za župana Občine Jezersko. 
Za mesto svetnikov v občin-
skem svetu pa se je potego-
valo deset kandidatov, med 
njimi so jih izbrali sedem. 
Štirje obrazi so stari, novi 
so trije, po novem pa ima 
svet tudi dve svetnici: Me-
todo Karničar ter novi ob-
raz Majo Lesar. Preostali 

svetniki pa so še Izidor Par-
te, Dejan Kavaš, Primož 
Šenk, Gregor Muri in Peter 
Anton Pirc. Največ sedežev 
v občinskem svetu so dobi-
li svetniki, ki jih je predla-
gala Irma Karničar Šenk s 
skupino volivcev – Jezersko 
za vse, predlagala pa je tudi 
Andreja Karničarja za župa-
na. Dejana Kavaša je pred-
lagal Aljaž Karničar s sku-
pino volivcev, Metodo Kar-
ničar Jože Smrtnik z voliv-
ci ter Izidorja Parteja gasil-
ci in volivci. Šajn Dolenčeva 
je vsem čestitala, jim zažele-
la, da bi na vsaki seji delovali 
konstruktivno, se zavedali, 

da so jih volili volivci, to so 
Jezerjani, in da bodo skrbeli 
za napredek občine.

Sledilo je imenovanje 
mandatne komisije za pre-
gled prispelih pritožb in pri-
pravo predloga potrditve 
mandatov članov sveta in 
ugotovitve izvolitve župana, 
ki jo znotraj sveta imenuje-
jo samo za to priložnost. 
Za predsednico so predla-
gali Metodo Karničar, člana 
pa Majo Lesar in Gregorja 
Muri, s čimer so se svetniki 
strinjali. Komisija je potem 
zapustila prostor, po vrnit-
vi pa podala najprej ugotovi-
tev za svetnike, potem pa še 

za župana, da so vsi manda-
ti nesporni, občinski svet pa 
jih je z glasovanjem potrdil.

Nato je prevzel vajeti vode-
nja seje novi stari župan An-
drej Karničar, ki se je zah-
valil za izčrpno poročilo, se 
pridružil v čestitkah kot tudi 
razmišljanju predsednice 
Šajn Dolenčeve.

V zadnji točki dnevnega 
reda konstitutivne seje pa 
so imenovali še Komisijo za 
mandatna vprašanja, voli-
tve in imenovanja. Za pred-
sednika komisije so potrdili 
predlaganega Primoža Šen-
ka, za člana pa Dejana Kava-
ša in Izidorja Parteja.

Alenka Brun

Konstitutivna seja je bila na Jezerskem uspešna. / Foto: Gorazd Kavčič

Preddvor – Seje so se udeleži-
li vsi novoizvoljeni člani sve-
ta, razen Marka Zadražnika, 
ki je bil zadržan. V novem 
občinskem svetu v Preddvo-
ru sedi od skupnih enajst kar 
osem novih obrazov.

Vodenje seje je tokrat za-
čela najstarejša članica sve-
ta Ivka Sodnik, ki je si-
cer za svetnico kandidirala 
prvič. Najprej je Ana Paule-
tič, namestnica predsedni-
ce občinske volilne komisije 
Preddvor Janje Roblek, po-
dala poročilo o izidu glasova-
nja na letošnjih volitvah žu-
pana in članov občinskega 
sveta Občine Preddvor. Žu-
pan Rok Roblek na tokratnih 
volitvah ni imel protikandi-
data, pri kandidatih za ob-
činski svet pa je v Preddvoru 

potekalo glasovanje v šes-
tih volilnih enotah, in sicer v 
Bašlju, na Beli, v Kokri, Po-
točah, Preddvoru in Tupa-
ličah. V Bašlju, Potočah in 

Kokri so volili enega kan-
didata, v Tupaličah dva, v 
Preddvoru in na Beli pa tri 
kandidate. V Bašlju je med 
dvema predlaganima največ 

glasov dobil Jože Cuder-
man. Na Beli se je za stolček 
v občinskem svetu potegova-
lo osem imen, zasedli so jih 
Adam Valjavec, Ivka Sodnik 

in Darja Snedec. V Kokri so 
med dvema kandidatoma 
izvolili Primoža Berganta, 
ki je v občinskem svetu se-
del že v prejšnjem mandatu, 
tako kot tudi Jože Cuderman 
in Sandra Kaštrun, ki je bila 
med tremi kandidati izvolje-
na v Potočah. V Preddvoru 
so se za mesto svetnika pote-
govali štirje, izvolili so Mar-
ka Zadražnika, Nušo Za-
dražnik in Boštjana Bitežni-
ka. V Tupaličah pa sta bila 
od štirih kandidatov izvolje-
na dva, Gabrijela Cuderman 
in Metod Jagodic. Novi in 
stari svetniki so se na krat-
ko predstavili, sledilo je ime-
novanje mandatne komisije 
za pregled prispelih pritožb 
in pripravo predloga potrdi-
tve mandatov članov sveta 
in ugotovitve izvolitve župa-
na. V tričlansko komisijo so 

imenovali Ivko Sodnik, Bo-
štjana Bitežnika in Metoda 
Jagodica. Pritožb ni bilo, po-
trdili so mandate članov sve-
ta in župana ter imenovali še 
Komisijo za mandatna vpra-
šanja volitve in imenovanja. 
Ta je ostala v enaki sestavi, 
kot smo ravnokar zapisali, 
mesto predsednice pa so na-
menili Ivki Sodnik.

V Preddvoru med enaj-
stimi občinskimi svetni-
ki večino predstavljajo sve-
tniki liste Naš Preddvor, ki 
ji pripada tudi župan Rok 
Roblek, iz liste Združeni za 
Preddvor prihaja le Primož 
Bergant, Povezane lokalne 
skupnosti pa imajo v sve-
tu Nušo Zadražnik in Me-
toda Jagodica. Po novem pa 
je tudi delež žensk večji, saj 
je svetnic v tokratnem sve-
tu kar pet.

Izvoljeni svetniki in svetnice so se v Preddvoru že zbrali na konstitutivni seji. Potrdili so svoje mandate in mandat župana ter izvolili Komisijo za mandatna 
vprašanja, volitve in imenovanja.

Jezersko – Tik pred zaključkom mandata je občinski svet na 
Jezerskem sprejel sklep o cenah storitev pomoči na domu. 
Sistem pomoči na domu namreč na Jezerskem ni bil vzpostav-
ljen, zdaj pa so se odločili, da ga uvedejo. O tem se dogovarjajo 
z Domom starejših občanov Preddvor.

Uvajajo pomoč na domu

Škofja Loka – Priljubljena 
točka srečevanja mladih in 
tudi malo manj mladih je 
Mestno drsališče v Škofji 
Loki, ki je odprto od ponede-
ljka do petka med 15. in 20. 
uro, ob sobotah med 10. in 
20. uro, ob nedeljah pa med 
10. in 19. uro. Od 24. decem-
bra do 2. januarja bo na drsa-
lišču počitniški urnik, saj bo 
drsališče od ponedeljka do 

sobote odprto med 10. in 20. 
uro, nedeljski delovni čas pa 
ne bo spremenjen. Skrajšan 
urnik bo le 24. in 31. decem-
bra, ko bo po 18. uri drsališče 
zaprto. Drsališče na Trgu 
pod gradom bodo pospravili 
16. januarja, prav tako pa je 
zaprto v času deževja in huj-
šega sneženja. Nošenje čela-
de na ledu je obvezno za ot-
roke do 13. leta starosti, prav 
tako pa čelade priporočajo 
tudi starejšim.

Po dveh letih v Škofji Loki znova poteka festival 
Loka v snegu, ki prinaša vrsto dogodkov za vse 
generacije. Vrstijo se koncerti, različne delavnice, 
živahno je v Grajski kavarni.

Veselje tudi  
na drsališču

Vilma Stanovnik

Alenka Brun

Svetniki in svetnice Občinskega sveta Občine Preddvor ter župan Rok Roblek / Foto: Tina Dokl

Prva seja v Preddvoru je bila uspešna

Ob lepih dnevih je na drsališču veliko navdušenih drsalcev. 
/ Foto: Gorazd Kavčič
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Snovik – V termah, ki letos 
beležijo dvajsetletnico delo-
vanja, želijo razširiti zgod-
bo zelene, zdrave in aktivne 
ponudbe, je pojasnila direk-
torica Katarina Hribar. Ena 
osrednjih investicij v nji-
hovem srednjeročnem pla-
nu je hotel, ki bi vključeval 
pet stebrov za zdravje telesa 
in duha: vodo, gibanje, pre-
hrano, zelišča in življenj-
sko ravnovesje, kar pome-
ni, da bi nadgradili dožive-
tja in programe, v katere je 
že vpeta Kneippova filozo-
fija celostnega zdravljenja. 
Možnost za gradnjo hotela 
s 55 sobami in kongresnimi 
dvoranami vidijo v hribovi-
tem območju poleg apart-
majskega naselja, z razširje-
nim velnesom pa bi ga pove-
zali z bazenskim komplek-
som. Izziv, kako pristopiti 
k temu, so zaupali trem ar-
hitekturnim birojem, z na-
menom, da bi našli primer-
no rešitev, ki bo kandidirala 

na razpisu ministrstva za 
gospodarski razvoj in teh-
nologijo za sofinanciranje 
turističnih nastanitev. Kot 
je povedal prokurist Term 
Snovik Ivan Hribar, morajo 
vlogo oddati do 19. decem-
bra. Odgovor pričakujejo 
do marca prihodnje leto – 
če bo pozitiven, bo v dese-

tih mesecih treba pridobiti 
gradbeno dovoljenje, inve-
sticija pa naj bi bila zaklju-
čena v maju 2026. »Veliko 
je še odprtih zadev, po drugi 
strani pa imamo veliko ki-
lometrine, znanja in sode-
lavcev, ki lahko pripomore-
jo k uresničitvi cilja,« meni 
Hribar.

Trije pogledi
Ideje za umestitev hotela 

v prostor so predstavili za-
poslenim, družbenikom, 

partnerjem, občini in dru-
gim, ki jih zadeva nadaljnji 
razvoj term. Prav je, je dejal 
prokurist, da se o tem raz-
vije širša debata. Ena od re-
šitev, ki so jo nakazali arhi-
tekti, poudarja ločene pro-
metne tokove za avtobuse in 
dostavo ter temu primerno 
razporeditev prostorov v ho-

telu. Kolegi iz drugega biro-
ja so zasnovali objekt, vpet v 
brežino, ki bi tudi s svojo ar-
hitekturo odražal Kneippo-
vo filozofijo, tretja ideja, ki 
predvideva, da gre cesta za 
hotelom, pa novogradnjo 
približuje bazenskemu 
kompleksu.

Hribar ocenjuje, da bi bila 
sprejemljiva vrednost pro-
jekta od 10 do 12 milijonov. 
Opravili so že pogovore z 
bankami, trenutno pa pod-
pisujejo še pisma o nameri 

za sodelovanje s podjetniki, 
domačini, društvi, občino, 
kamniškim zavodom za tu-
rizem …, če bo stekla reali-
zacija naložbe.

V teku so tudi postopki 
za razširitev velnesa in za 
manjši kamp, ki naj bi zaži-
vel prihodnje leto, prav tako 
se trudijo, da bi v sklopu 

apartmajskega naselja ure-
dili prostore za vrtec, name-
njen otrokom zaposlenih 
in prebivalcem iz lokalnega 
okolja.

Ana Jagodic Dolžan

S hotelom bi nadgradili Kneippovo filozofijo, ki jo zdaj uresničujejo tudi v sklopu bosonoge 
poti. / Foto: Terme Snovik

Vodice – Ob 62,9-odstotni 
volilni udeležbi so volivci v 
15-članski občinski svet izvo-
lili svetnice in svetnike šes-
tih list in strank.

Neodvisno listo Srce ob-
čine Vodice bodo zastopa-
li Žiga Janežič, Marjan Pod-
goršek, Silva Kralj in Jana 
Plevel. Tudi Lista neodvi-
snih krajanov ima štiri svet-
nike: Anton Logar, Uroš Ta-
lan, Anton Kosec in Aleš 
Prusnik. Novo Slovenijo – 
Krščanske demokrate bodo 
zastopali dr. Urška Lam-
pret, Milan Čebulj in Andrej 
Korelc. Predstavnika Lis-
te Vodiške lipe sta Tilen Je-
raj in David Kimovec. Po en 
mandat pa sta dobili stran-
ki Gibanje Svoboda, ki jo 
bo zastopala Urška Cankar 
Bošnjak, in Slovenska de-
mokratska stranka s svetni-
kom Jako Šimnovcem.

Iz prejšnjega sklica je tako 
v občinskem svetu ostalo 
šest članov, preostalih devet 
je novih, v svetu je 11 moških 
in štiri ženske.

S poročilom o izidu voli-
tev je svetnike seznanil pred-
sednik občinske volilne ko-
misije Janko Bilban. Sve-
tniki so v razpravi poudarili 
predvsem neustrezno štetje 

preferenčnih glasov svetni-
škim kandidatom na dveh 
voliščih, kar so sicer pravo-
časno opazili in popravili. 

»Nad volitvami visi senca 
dvoma, saj je bila morda tudi 
na kakšnem drugem volišču 
storjena napaka,« je pove-
dal svetnik Anton Kosec, ki 
je poudaril, da so svetniški 
glasovi v Vodicah zelo po-
membni, saj je bilo denimo 

na tokratnih volitvah kar 14 
od 15 svetnikov izvoljenih na 
ta način. Kosec meni, da bi 
morala volilna komisija več 

pozornosti nameniti izobra-
ževanju volilnih odborov, 
medtem ko je Jaka Šimno-
vec dejal, da je nekaj odgo-
vornosti tudi na predstavni-
kih strank in list, ki so sami 
predlagali člane volilnih od-
borov in tudi zaupnike.

Svetniki so se seznani-
li tudi z izidom županskih 
volitev. S 1.412 glasovi oz. 
57,42-odstotno podporo je 
pred Tilnom Jerajem zma-
gal dosedanji župan Aco 
Franc Šuštar, ki je tako pri-
segel za svoj tretji županski 
mandat.

Potrdili so tudi člane ko-
misije za mandatna vpraša-
nja, volitve in imenovanja. 
Vodil jo bo Žiga Janežič, na-
mestnik predsednika je An-
ton Kosec, člani pa so Ur-
ška Cankar Bošnjak, Urška 
Lampret, Tilen Jeraj in Jaka 
Šimnovec.

Prejšnji teden je v Vodicah potekala konstitutivna seja občinskega sveta, na kateri se je novi občinski 
svet seznanil s poročilom volitev in potrdil mandate svetnikov in župana.

Aleš Senožetnik

Petnajstčlanski občinski svet z županom Acom Francem Šuštarjem, ki začenja svoj četrti 
mandat / Foto: Aleš Senožetnik

Prva seja novega sveta

Kamp, vrtec, širitev velnesa, hotel, samooskrba z električno energijo – to je predlog naslednjih projektov v Termah Snovik. Za Kneipp natur hotel so 
v minulem tednu predstavili idejne zasnove.

V Snoviku želijo zgraditi tudi hotel

Zajtrk je prvi in zelo po-
memben obrok. Po mnenju 
strokovnjakov – nutricistov 
naj bi bil smiselno izbran. 
Imenujejo ga kar slovenski 
zajtrk. Priporočena je kombi-
nacija domačega medu, mas-
la, kruha in jabolk. Ob dnevu 
slovenskega zajtrka se tele-
vizijci odpravijo v vrtec med 
ubogljive malčke in posname-
jo pripravljene dobrote, ki jih 
otroci z veseljem »reciklirajo«. 
Največkrat se med malčki po-
javi celo »cesar«, ki tudi sam 
plane v te dobrote. Vzdušje je 
čudovito, kako tudi ne bi bilo. 
To je tudi vse, kar se ob sloven-
skem zajtrku zgodi.

Kaj pa šolarji in dijaki? V 
času šolskega odmora se v stilu 
»stampeda« poženejo v trgovi-
ne, izberejo zajtrk po svojih že-
ljah in jedo kar na ulici. Ne bi 
našteval, kaj vse spravijo v svo-
je želodce. Nezdrava hrana je 
polna »cidov«, ko to gledam, 
se mi v dno duše zasmilijo.

Predlagam, da »odgovor-
niki« gredo med mladino, ki 
sama kupuje vsakdanjo malico, 
in kaj naredijo. Si predstavlja-
te, kakšni bodo današnji ado-
lescenti pri petdesetih? Koga 
bodo obtoževali? Zavedam se, 
da sem s temi vrsticami neko-
mu simbolično vrgel kamen v 
njegov kurnik in nič več!

Edvard Erzetič,  
Škofja Loka

Slovenski zajtrk

Hotel bi vključeval pet stebrov za zdravje telesa in 
duha: vodo, gibanje, prehrano, zelišča in življenjsko 
ravnovesje.

Iz prejšnjega sklica je v občinskem svetu ostalo šest 
članov, preostalih devet je novih. V svetu je enajst 
moških in štiri ženske.

PREJELI SMO

Brdo pri Kranju – Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije je 
v četrtek podelila priznanji obrtnik in podjetnik leta 2022. 
Obrtnik leta je postal Leon Kranjc iz Logatca, ki se ukvarja z 
izdelavo in vgrajevanjem dimniških sistemov. Med podjetniki 
je bil nominiran tudi Miha Lavtar, direktor in ustanovitelj škof-
jeloškega Optiweba, nagrado pa je na koncu prejel Ivan Cajzek 
iz Rogaške Slatine, direktor in lastnik družinskega podjetja 
GIC Gradnje. Najstarejša obrtnica leta 2022 je postala frizerka 
Margit Grah iz Prekmurja.

Obrtnik in podjetnik leta

Škofja Loka – Po izboru nemške revije Geo plus je Škofja Loka 
med desetimi najlepšimi mesti v Alpah. Revija Geo plus je 
namreč objavila prispevek o desetih najlepših alpskih mestih, 
Škofji Loki pa družbo med najlepšimi delajo še Salzburg, An-
necy, Locarno, Lozana, Sterzing, Bergamo, Mittenwald, Beljak 
in Chambéry. Izbrana mesta odlikujejo dih jemajoča narava, 
svež gorski zrak in seveda čudovita panorama, nekatera pa 
tudi kristalno čista gorska jezera.

Škofja Loka med najlepšimi mesti v Alpah
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Prvi marec leta 2010 je 
bil njegov prvi delovni dan 
na žagi Premetovc v Zadob-
ju nad Poljanami. »Šef me 
ceni in spoštuje, imam nor-
malno plačo, z njo sem zado-
voljen in je tudi precej višja, 
kot bi jo imel v Bosni.« Pove, 
da je najvišja plača za nava-
dnega delavca v njegovi do-
movini med tristo in štiristo 
evri. »Če bi imel zdaj v Slo-
veniji družino, bi se dalo čis-
to lepo živeti.« Veliko je de-
lal že v Bosni, v podjetju, ki 
je izdelovalo betonske opeke, 
potem nekaj let tudi kot nata-
kar. Ko je oče videl, da mu v 

šoli dobro gre – Adnan (prija-
telji ga kličejo Ado) je po izo-
brazbi strojni tehnik – mu je 
rekel, da bo poskrbel za to, da 
bo dobil delovno dovoljenje 
v Sloveniji. Nanj je čakal dve 
leti, od 2008 do 2010, nato je, 
star 22 let, odšel na pot.

Z nahrbtnikom in štiristo 
evri iz Bugojna v Poljane

»Ko sem izvedel, da lah-
ko grem v Slovenijo, sem 

si rekel: nimam kaj čakati, 
grem.« Iz Bugojna je s kole-
gom tovornjakarjem ob šti-
rih zjutraj prišel čez Plitvi-
ce do Zagreba. »Potem sem 
čakal, da bi dobil še kakšne-
ga tovornjakarja, da bi šel 
naprej, pa ga nisem. Nato 
me je cestna služba za pet-
deset kun peljala do hrva-
ško-slovenske meje na Ob-
režju, ki sem jo prečkal peš. 
Imel sem tahografski listek, 

carinikom sem rekel, da 
imam tovornjak na drugi 
strani, pa so me brez težav 
pustili čez mejo. S sabo sem 
imel nahrbtnik, nekaj obla-
čil in štiristo evrov.« Na slo-
venski strani meje je nato do-
bil prevoz do Postojne, v pe-
tek zvečer je prespal pri pri-
jateljih. V soboto zjutraj je 
prišel na železniško postajo 
v Ljubljani. »Tam me je pre-
senetilo, koliko mladih ljudi 

je bilo tam, dekleta in fantje 
so s fakultet odhajali domov 
za konec tedna. Mislil sem 
si, pa kam sem jaz prišel ...« 
Pot ga je iz Ljubljane vodila 
v Škofjo Loko, kjer ga je pob-
ral šef zaposlitvene agencije 
in ga peljal v Poljane, kjer se 
je nastanil v tamkajšnji sta-
ri šoli. »To je bilo v soboto, v 
nedeljo sem kupil staro opel 
vectro, štiristo evrov je sta-
la, ki sem jo na srečo lahko 

plačal v dveh obrokih.« V 
Slovenijo je Ado iz Bugojna, 
mesta, ki leži 130 kilometrov 
severozahodno od Sarajeva, 
prišel 26. februarja 2010. 
Prvega marca je začel delati 
na žagi Premetovc v Zadob-
ju in tam je že 13. leto.

Zdelo se mu je hecno, ker 
se Slovenci pozdravljamo 
z živijo

V Poljanski dolini dela 
kar nekaj priseljencev iz 
Bosne, Srbije, Makedoni-
je. So v različnih podjetjih, 
se pa med sabo srečujejo 
in se dobro razumejo. Ado 
pravi, da se je dobro počutil 
tako v Poljanah, kjer je živel 

tri leta, kot se zdaj, ko živi v 
Gorenji vasi. »Prva leta sem 
se bolj zadrževal v Poljanah, 
spoznal sem veliko ljudi. 
Leta 2013 sem se priselil v 
Gorenjo vas in tudi tam hit-
ro našel prijatelje.« Pravi, da 
so njegovi sodelavci v glav-
nem Slovenci, tako da je hit-
ro začel govoriti kar dobro 
slovensko. »Se mi je pa zde-
lo hecno, ko sem dojel, da se 
Slovenci med sabo pozdrav-
ljate z živijo. V Bosni reče-
mo: Kako si, šta ima? … mi 
rečemo živijo, ko nazdravi-
mo ...« Pravi, da se v okolji, 
kjer živi, počuti dobro spre-
jetega. »Nikoli mi ni bilo 
žal, da sem prišel v Sloveni-
jo. Pogrešam pa družino. A 
se slišimo po telefonu, druž-
benih omrežjih. Tudi oče Si-
nan in sestra Adela sta me 
že prišla obiskat. Ko sta vi-
dela, kje živim, sta bila vese-
la zame. Peljal sem ju tudi v 

Ljubljano na izlet, lepi dne-
vi so bili. V Poljanski dolini 
je sicer kar nekaj Bosancev, 
ampak se več družim s Slo-
venci kot z Bosanci, ne vem, 
zakaj. Pravijo, da so se me 
navadili.«

Bil je na Triglavu
Nekajkrat je šel s prijate-

lji na Blegoš, pa je pomislil, 
da bi se povzpel na Triglav. 
»Nihče mi ni verjel, da bom 
šel, pa sem rekel, da bom – 
in sem šel. To se je zgodilo 
pred nekaj leti, avgusta. Iz 
Gorenje vasi sem startal ob 
4. uri zjutraj, ob 6. uri sem 
bil v Trenti. V 13 urah sem bil 
gor in nazaj. Bil sem pravil-

no opremljen, a ker sem šel 
sam in nisem poznal poti, 
sem imel za 15 kilogramov 
stvari v nahrbtniku, polovi-
co sem prinesel nazaj v doli-
no.« Pravi, da se je, ko je pri-
šel na vrh našega očaka, po-
čutil fantastično. »Še bom 
šel gor,« dodaja.

Pikado in šah
Kolikor ima prostega časa, 

s prijatelji rad odigra partijo 
šaha ali igra pikado. »Pika-
do sem igral že prej, ampak v 
Sloveniji, sem ga začel igra-
ti še resneje, skoraj vsak ve-
čer sva ga s prijateljem Bla-
žem igrala v lokalnem baru, 
zdaj malo manj, ker je pred 
kratkim postal oče.« Blaž je 
moj najboljši prijatelj, imam 
rad tudi ostale, veliko se dru-
žimo, ampak z njim sva res 
postala najboljša prijatelja. 
Verjamem, da bova kmalu 
spet 'metala pikado'.«

Klara Mrak

Dela nikoli ne zmanjka. / Foto: Gorazd Kavčič

S sodelavci se dobro razumejo. / Foto: Gorazd Kavčič

Adnan Muhić v Sloveniji živi že trinajsto leto. Danes 34-letnik iz Bugojna v Bosni je leta 2010 z 
nahrbtnikom in štiristo evri v žepu na Obrežju peš prečkal hrvaško-slovensko mejo in razmere za boljše 
življenje našel v Poljanski dolini.

Z nahrbtnikom in štiristo evri 
iz Bugojna v Poljansko dolino

Ado na žagi Premetovc v Zadobju dela že dvanajst let.  
/ Foto: Gorazd Kavčič

»Nikoli mi ni bilo žal, da sem prišel v Slovenijo. 
Pogrešam pa družino. A se slišimo po telefonu, 
družbenih omrežjih. Tudi oče Sinan in sestra Adela 
sta me že prišla obiskat. Ko sta videla, kje živim, sta 
bila vesela zame. Peljal sem ju tudi v Ljubljano na 
izlet, lepi dnevi so bili.«

»V Poljanski dolini je 
sicer kar nekaj Bosancev, 
ampak se več družim s 
Slovenci kot z Bosanci, 
ne vem, zakaj. Pravijo, da 
so se me navadili.«
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Dobrodošla napaka, 26. del

Stražar me je malo začude-
no gledal, potem pa je samo 
odzdravil mojemu pozdra-
vu. Ko sem se za hip še ozrl, 
sta pravkar nad vrati kasar-
ne dva velika železna kova-
ča udarjala s težkima kladi-
voma na zvonova. Tako sta 
prebivalcem kasarne nazna-
njala odmerjeni čas. Koliko 
je tedaj bila ura, si nisem za-
pomnil. Spomnil pa sem se, 
kako sem večkrat v zadnjih 
tednih na stražarskem mes-
tu težko čakal njun glas, ko 
pa je čas tekel posebno pono-
či tako počasi … Že sem v žitu 
našel svoj veliki nahrbtnik, 
ko sem nedaleč zagledal Joža 
in Janeza v spremstvu dveh 
žandarjev. »To bo konec,« 
sem si rekel. Še bolj sem se 
sklonil v žitu. Minute so bile 
dolge, neznanka, kaj storiti – 
tako strašna. Ta negotovost 

pa je trajala samo nekaj mi-
nut. Orožnika sta odšla po-
tem svojo pot, enako tudi 
moja obiskovalca. Mračilo 
se je že, ko smo se končno 
spet sešli v mojem skrivališ-
ču. Skoro se nismo mogli več 
niti pogovarjati. Negotovost 
in skrb sta nam vsem zadrže-
vali celo sproščen in naraven 
dih. Pri vsem smo se dobro 
zavedali samo tega, da sedaj 
poti nazaj ni. Zato hitimo, 
najprej onadva, za njima jaz, 
brž ko mogoče na bližnje po-
stajališče. Lesena stavba je k 
sreči bila brez luči in prepro-
sta čakalnica prazna. Hit-
ro sem slekel eno uniformo 
in oblekel drugo. Zdaj ni-
sem bil več vojak, ampak že-
lezničar. Vojaško uniformo 
sem strpal v nahrbtnik. Za 
čisto nov težak zimski plašč 
ni bilo več prostora. Moral 
sem ga zavreči v temo zra-
ven postajališča. V dalji se je 

že slišal oster pisk lokomoti-
ve, ko smo bili pripravljeni in 
smo v zatemnjeni službeni 
sobi kupili vozne karte. Tudi 
jaz, čeprav sem bil »železni-
čar«, tudi legitimacijo sem 
imel. Vse zato, da bi bil po-
stopek s sprevodnikom čim 
krajši. Posebej nevarne so na 
vlakih bile vojaške patrulje, 
in te so bile dokaj pogostne. 
Vlak, ki se je ustavil, je bil 
mešani, potniški in tovorni. 
Za dvema ali tremi potniški-
mi vozovi se je vlekla kača to-
vornih voz. Vlak je na posta-
jah odstavljal in jemal tovor. 
Potniki smo se ob takem 
premikanju počutili kaj ne-
lagodno. Potovali smo sko-
ro po polževo, nam pa se je 
tako mudilo. Potniški vozovi 
niso bili razsvetljeni in sko-
ro prazni. Čeprav tako neu-
dobno, je bilo to za nas kot 
naročeno. Vstopili smo vsak 
pri svojih vratih. Saj se na 

vlaku »sploh ne poznamo«. 
Oba nahrbtnika sem odlo-
žil na polico takoj pri vhodu, 
sam pa odšel čisto na dru-
gi konec vagona. Železničar 
sem se stisnil v kot ob oknu. 
Nahrbtnika sem mogel vide-
ti samo tedaj, ko smo vozili 
po razsvetljenih postajah in 
ju je obsijala zunanja svetlo-
ba. Če bi me zanju kdo vpra-
šal, »ne vem, čigava sta, ko 
sem vstopil, sta že bila tam«. 
S sprevodnikom, ki je s skro-
mno svetilko prišel skozi va-
gon, sem brž opravil. Poka-
zano vozno karto mi je pre-
luknjal in brez besed nada-
ljeval svojo pot. Šele v kara-
vanškem predoru sem stopil 
do svojih sopotnikov. Raz-
govor je bil kratek. Izstopi-
li bomo na Jesenicah, onad-
va nadaljujeta pot sama nap-
rej. Vse drugo, kot že prej 
dogovorjeno … Dan je že bil, 
ko smo končno dospeli na 

Jesenice. Nič razburljivega 
ali sumljivega se ni zgodilo. 
Poln veliki nahrbtnik sem si 
oprtal, malega vzel v roke. 
Tako sem izstopil na jeseni-
ški peron. Samozavestno in 
predrzno. Kot da bi unifor-
miran železničar z dvema 
nahrbtnikoma vojaške opre-
me ne bil nič posebnega. 
Mimo železničarjev in poli-
cije, ki jo je na Jesenicah bilo 
vse polno, sem se namenil 
proti Podmežakli, Kočni in 
čez poljane na Višelnico. V 
gostilni Podmažaklo je nata-
karica čudno gledala, ko sem 
tako otovorjen železničar na-
ročil nekakšno sladko osve-
žujočo pijačo. Stoje sem po-
pil, plačal in brez nepotreb-
nih besed odšel dalje. V Koč-
ni sem srečal prvega znanca, 
rodnega soseda »Šimenko-
vega« Janeza, ki je bil cestar 
na tistem odseku. Samo poz-
dravila sva se in nič drugega 

– ter šla dalje vsak svojo pot. 
Bili so pač časi, ko ni mo-
gel nihče nikomur zaupati, 
ko sem želel, da bi me vsaj 
sprva nihče od poznanih ne 
videl. Kolikokrat sem si po-
zneje očital tako lahkomi-
selno in predrzno tveganje. 
Saj bi že brez tistih nahrb-
tnikov bilo tveganja dovolj! 
Toda, imel sem dobrega an-
gela varuha, posebno srečo, 
ali kakor kdo ocenjuje … Čez 
Poljane sem prišel, ne da bi 
srečal kogarkoli. Brez vsake-
ga počitka sem po dobri uri 
hoda zavil v Grabnu mimo 
Žvana v radovniško sotesko. 
Kmalu sem zapustil celo tis-
to ozko stezo in se podal po 
strmini proti vrhu Višelnice. 
Težko sem tako obložen ple-
zal v strmi breg med skalami 
in grmovjem. V prepričanju, 
da sem že na varnem, pa mi 
nič več ni bilo pretežko.

 Janez Kunšič

U t r i n k i  i z  m o j i h  d n i

V začetku novembra je 
Varadero na Kubi gostil sve-
tovno prvenstvo v mešanju 
barskih pijač IBA World coc-

ktail championship – Cuba 
2022. Iz Slovenije se ga je 
udeležila štiričlanska dele-
gacija DBS, med njimi tudi 
brata Fartek, Jožef mlajši 
oziroma Jože, kot ga veči-
na kliče, kot delegat društva, 
Tomaž pa kot tekmovalec.

Barmani iz 64 držav sve-
ta so se pomerili v petih 

različnih kategorijah. Žal 
koktajlu oshun ni uspel pre-
boj v polfinale, prestižni na-
slov svetovni barman leta pa 
je tokrat odšel na Švedsko. 
»Koktajl je ime dobil po bo-

ginji lepote, erotike Oshun. 
Je v barvnih odtenkih zlata, 
njegova glavna sestavina je 
burbonski viski. Verjetno bi 
bolj ugajal, če bi izbral gin – 
ta je pač moden, a sem se od-
ločil za rahlo drugačno pot. 
Čeprav so ga drugače kar 
dobro sprejeli,« razloži To-
maž Fartek.

Z bratoma smo se dobili v 
lokalu Pr' Fartku na Gobavi-
ci, kjer sta ravno razpravljala 
o veselem decembru, v kate-
rega smo že zakorakali.

»Dva dneva smo potova-

li – v eno in drugo smer …« 
smeje začneta, a Tomaž ne 
skriva, da mu je bilo od vse-
ga to še najmanj všeč. Morda 
celo toliko, da niti ne bi več 
letel na Kubo, čeprav je bila 
po svoje bratoma dežela, ki 
sta jo sicer obiskala prvič, za-
nimiva. Na Kubo se je dele-
gacija odpravila 30. oktobra, 

vrnili pa so se 11. novembra. 
Leteli so z zagrebškega leta-
lišča čez Kanado. »Vse tiste 
ure na letalu …« zavzdihne 
Tomaž.

Kulturnega šoka ni bilo
Kakšen vtis so nanju nare-

dili Kubanci, sta pričakovala 
tisto, kar sta doživela, videla, 
ju je Kuba razočarala, nas je 
zanimalo.

Pravita, da kulturnega 
šoka nista doživela, se je pa 
izkazalo, da več kot polovi-
ca tistega, kar sta tu slišala o 
Kubi, v njunem primeru ne 
drži. Pričakovala sta morda 
preveč. Poleg udeležbe na 
kongresu barmanov in tek-
movanja sta se skupaj z de-
legacijo odpravila tudi v Ha-
vano, si ogledala tovarno 
svetovno znanega kuban-
skega ruma, bila zadovoljna 
z nastanitvijo, vendar je bil 
na vsakem koraku kdo, ki je 
pričakoval napitnino. »Naj 
je bila to sobarica, taksist, 
natakar, fant na plaži, ki je 
odprl dežnik nad ležalni-
kom ...« našteva Tomaž Far-
tek. »Ali pa samo naključno 
dekle na cesti, ki ti v polom-
ljeni angleščini začne razla-
gati, da je danes njen rojstni 
dan in ali ji boš zato dal kak-
šen evro ali dolar – evre ima-
jo celo raje. Še najmanj jim 
je všeč, če jim daš napitnino 
v domači valuti.«

Na začetku so bili fantje 
namreč z napitninami rado-
darni. A ko so natakarju dali 
deset evrov, se ta ni vrnil z 

drobižem, in ko so izvedeli, 
da je mesečna plača v strež-
bi 25 dolarjev, so izračunali, 
da so jim v nekaj dneh raz-
dali za polletno plačo ... Nato 
so bili malce bolj zadržani. 
»S petih evrov smo šli na dva 
oziroma na dvesto pesov.«

Kuba se bratoma ni zde-
la poceni, čeprav sta glede 
na govorice pri nas to pri-
čakovala. »Kubanci so sicer 
zelo prijazni, vendar za vsa-
ko stvar pričakujejo denar. 
Očitno je covid naredil svo-
je,« menita.

Plaža je brata očarala
Morje in mivka ravno 

tako. Seveda brez degusta-
cije ruma in znamenitih ku-
banskih cigar ni šlo. »Jaz se 
je nisem udeležil, ker ne ka-
dim,« pripoveduje Tomaž, 
potem pa se z Jožetom spog-
ledata in glasno zasmejita. 
»Samo so si nas pa res 'izpo-
sodili'. Ko smo kupovali ci-
gare zunaj hotela, smo mis-
lili, da smo jih dobili po res 
ugodni ceni, potem pa smo 

na letališču videli veliko niž-
jo ceno …«

Navdušili so ga tudi prizo-
ri, ko so se s starodobnikom 
peljali v Havano. »Sredi trav-
nika črpajo nafto, zraven pa 
se pasejo krave,« pripovedu-
je. »V mestu je veliko vojske 
in policije. Pa tudi ko smo si 
ogledovali tovarno ruma, je 
bilo vse zastraženo.« Pravi, 
da ni imel občutka svobode. 
»Vedno ti nekdo gleda čez 
ramo.«

Kaj pa Kubanke, smo na-
čeli temo. Pred leti si na 
Kubi lahko videl veliko sta-
rejših gospodov evropskih 
korenin, predvsem Nemcev, 
v družbi mladih kubanskih 
deklet. Jože in Tomaž Far-
tek pravita, da sta pričakova-
la kakšen takšen prizor, a ga 
nista doživela. »Morda bi ga 
v Havani, v nekoliko poznej-
ših urah in v kakem baru, a 
v bistvu nismo bili na počit-
nicah. Primarno smo šli tja 
vseeno zaradi kongresa in 
jaz tekmovat,« zaključi sta-
rejši, Tomaž.

Jožef oziroma Jože, kot večina kliče mlajšega brata Fartek, je že nekaj časa aktiven v svetu 
tekmovanj v mešanju pijač. Starejši Tomaž (levo) pa je letos na domačih tekmovanjih zbral 
dovolj točk, da se je uvrstil na svetovno tekmovanje. / Foto: Alenka Brun

Alenka Brun

Koktajl, ki je Slovenijo zastopal na Kubi: oshun / Foto: Alenka Brun

Brata Fartek sta bila novembra letos del delegacije Društva barmanov Slovenije (DBS), ki je obiskala 
svetovno prvenstvo v mešanju pijač na Kubi. Tomaž Fartek se je tja odpravil kot tekmovalec in tako 
zastopal slovenske barve. Tekmovalni koktajl je poimenoval oshun. Domov sta se Mengšana vrnila 
polna vtisov.

S koktajlom letos na Kubo

(se nadaljuje)
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Kranj – Dolgoletna tradicija 
je, da razstavni prostor v Ga-
leriji Prešernove hiše med 
decembrom in februarjem, 
ko zaznamujemo rojstvo 
in smrt Franceta Prešer-
na, oplemeniti razstava, ki 
je bodisi v ožjem ali širšem 
kontekstu povezana z na-
šim osrednjim pesnikom. 
Kustos za kulturno zgodo-
vino v Gorenjskem muze-
ju Gašper Peternel je tok-
rat v prvi plan postavil pe-
snike, ki so pred okrog 190 
leti objavljali v almanahu 
Kranjska čbelica in so sku-
paj s Prešernom zaslužni 
za jezikovno-kulturni pre-
porod slovenskega naroda v 
19. stoletju. V tem zapisu, 
v polnosti pa na razstavi in 
v priložnostni knjižici, ki je 
ob tem izšla, je moč zazna-
ti, kako zelo aktualna je te-
matika, ki je tokrat vzbudila 
kustosovo zanimanje.

Jezik za identiteto naroda
Kranjska čbelica je pesni-

ški almanah, ki je izšel v pe-
tih zvezkih v letih 1830, 1831, 
1832, 1834 in 1848, in sicer 
na idejo založnika in izdaja-
telja Mihe Kastelica, pri ure-
janju pa so mu pomagali 
France Prešeren, Matija Čop 
in Jakob Zupan. V almanah 
je Kastelic poleg avtorske po-
ezije redno uvrščal tudi slo-
venske ljudske pesmi in pre-
vode pesmi iz drugih slovan-
skih jezikov.

»Skupina intelektualcev 
okrog Kranjske čbelice se je 
v takrat zelo turbulentnih ča-
sih organizirala, da bi z za-
stopanjem unikatnosti in 
enkratnosti slovenskega je-
zika uveljavljala slovensko 
identiteto. To je bil čas, ko 
je Evropo preplavljala ideo-
logija narodov, ki je temelji-
la na jezikovni identiteti, tu 
so Nemci, Francozi, Italija-
ni, tudi slovanski narodi. Ob 
tem velja poudariti, da so bili 
prav sodelavci Kranjske čbe-
lice zaslužni, da so uveljavi-
li razliko med slovenskim 
in jeziki drugih slovanskih 
narodov. Prepričani so bili, 
da je slovenščina dovolj sa-
mostojen jezik, da se lah-
ko kot tak tudi interpretira 
ali predstavi,« pove Gašper 
Peternel in dodaja, da pot 
do pomembnega pesniške-
ga almanaha nikakor ni bila 
lahka.

Kastelic je med drugim 
objavljal tudi pesmi Valen-
tina Vodnika, ki je bil čbe-
ličarjem neke vrste duhov-
ni predhodnik, prvi poskus 
podobnega lista v slovenšči-
ni, ki bi služil literaturi, za-
bavi in pouku – imenoval naj 
bi se Slavinja – pa so že leta 
1824 v mislih imeli Janez 
Cigler, Ignacij Holzapfel 
in Frančišek Andrioli. Cen-
zura je njihovo prošnjo za-
vrnila in z listom ni bilo nič.

Pet let kasneje je k uresni-
čitvi ideje prispeval Matija 
Čop, ki je pomagal pripravi-
ti predlog za cenzuro, poleg 

poznanstva in sodelovanja 
z uradnim cenzorjem Jer-
nejem Kopitarjem pri dru-
gih slovstvenih nalogah pa 
je premeteno nagovarjal vse 
odločevalce ob izidu prve-
ga zvezka. Na razstavi je ob 
bok Kastelicu postavljen Ja-
kob Zupan, doktor teologi-
je, eden najbolj razgledanih 
ljudi v tedanji Ljubljani, pro-
fesor stare cerkvene slovan-
ščine, zaradi svojega svobo-
domiselnega značaja pogos-
to navzkriž z nadrejenimi v 
cerkvi.

Trinajst čbeličarjev
Med trinajstimi čbeličar-

ji je bilo kar osem duhov-
nikov. »V tistem času se je 
slovensko govorilo večino-
ma na podeželju in prav du-
hovniki so delovali med ljud-
mi ter z njimi vsak dan žive-
li in bili v kontaktu s sloven-
ščino. Stopiti iz kmeta v višji 
sloj so bile le tri možnosti – 
zdravnik, pravnik ali duhov-
nik. Če sta prva dva za študij 
morala imeti močno finanč-
no zaledje, so bili duhovniki 
izbranci iz podeželskih dru-
žin in so se šolali s pomoč-
jo sorodnikov,« poudarja so-
govornik in dodaja: »Seveda 
pa se je treba zavedati, da je 
bil ob njihovih intelektual-
nih močeh z vidika pesniške 
kvalitete predvsem Prešeren 
vrhunska umetniška sila.«

Na razstavi je predstavlje-
nih vseh trinajst pesnikov 
sodelavcev Kranjske čbeli-
ce: France Prešeren, Miha 

Kastelic, Jakob Zupan, Blaž 
Potočnik, Janez Cigler, Jožef 
Žemlja, Ignacij Holzapfel, 
Jernej Levičnik, Jurij Grab-
nar, Jurij Kosmač, Mihael 
Tušek, Emanuel Jožef Kova-
čič in Urban Jarnik. Kot pove 
Peternel, se ni želel oprede-
ljevati, kdo izmed njih je po-
membnejši, kdo je boljši in 
kdo slabši pesnik, ampak je 
predvsem želel trinajsteri-
co postaviti v kontekst. Brez 
njih ne bi bilo Kranjske čbe-
lice niti Prešeren ne bi mo-
gel med njimi izstopati. 
Kot duhovita rdeča nit raz-
stave so pri vsakem izmed 
njih omenjene zbadljivke, 
tako imenovani sršeni. Pre-
šeren je namreč vsakega od 
čbeličarjev zbodel, naj bo 

za njihovo pesnjenje ali kaj 
drugega.

Vsak izmed njih je pred-
stavljen z osnovnim življe-
njepisom, opisan je njihov 
prispevek h Kranjski čbeli-
ci, dodana je objavljena pe-
sem ali dve, pa tudi nekate-
re posebnosti, kot so preva-
janje, pisanje šolskih učbe-
nikov in podobno … Za po-
slušanje je na voljo tudi ne-
kaj posnetkov njihove uglas-
bene poezije.

»Gre za izobražence raz-
ličnih življenjskih nazorov, 
ki so bili pripravljeni sodelo-
vati za dosego istega cilja, to 
je pisati slovensko literaturo, 
ustvarjati poezijo za sloven-
ske meščane in izobražence, 
da bodo ti prepoznali moč 

slovenskega jezika. To je bila 
tudi osnovna ideja almanaha 
– dokazati, da je slovenšči-
na uporaben jezik, sposoben 
prenašati največje umetni-
ške ideje iz drugih jezikov.«

Razstava ima tudi likovno 
opremo. »Izbral sem slike 
iz umetnostnozgodovinske 
zbirke Gorenjskega muzeja, 
ki so povezane s sentimen-
tom narodnobuditeljske 
poezije pesnikov Kranjske 
čbelce,« je še dodal Gašper 
Peternel in hkrati poudaril: 
»Razstava nam hkrati pri-
poveduje, kako lahko sve-
tovnonazorsko zelo različno 
misleči ljudje staknejo glave 
in se zedinijo v skupni ide-
ji, ki je dobra in seveda po-
membna za vse.«

Igor Kavčič

Gašper Peternel na razstavi v ospredje postavlja zavzemanje različno mislečih ljudi za 
skupen cilj. / Foto: Igor Kavčič

Kranj – Slike, kipi, male pla-
stike in druge umetnine, ki 
so jih ljudje zavrgli, so pred-
stavljene v treh trgovinah 
Fundacije Vincenca Dra-
kslerja, v Kr'štacuni, Kr'za-
šij in Rokodelc. Fundaci-
ja namreč skupaj s Komu-
nalo Kranj uresničuje za-
veze strategije   Zero waste 
o zmanjševanju odpadkov. 
Pri zbiranju še uporabnih 
predmetov v zbirnih cen-
trih odpadkov in po domo-
vih se med odvrženimi ali 
pozabljenimi predmeti ve-
likokrat najdejo različne sli-
ke, gobelini, kipci, skulptu-
re ter druge stvaritve, ki so 
lepo ohranjene in lahko še 
naprej služijo namenu in 
polepšajo videz domov ali 

službenih prostorov. V de-
lavnicah Fundacije namreč 
vse umetnine skrbno očis-
tijo in popravijo, nakar so v 
njihovih prodajalnah na vo-
ljo kupcem.

»Pobuda za odprtje pro-
dajne razstave je vzklila v 
pogovorih Mestne občine 
Kranj, javnega podjetja Ko-
munala Kranj, s katerim 
odlično sodelujemo in našo 

organizacijo. Fundacija ni 
samo podjetje, ki obnavlja 
predmete, jih rešuje z od-
pada in jim daje novo vred-
nost, temveč veliko pozor-
nosti namenjamo ohranja-
nju kulturne dediščine. Sli-
ke in kipi, ki so tokrat raz-
stavljeni, so bodisi podarje-
na dela, včasih namreč prej-
memo cele zbirke ustvar-
jalcev in med umetnina-
mi najdemo veliko vrednih 
umetniških del, bodisi dela, 
ki jih ljudje zavržejo,« je po-
vedala predsednica Funda-
cije Vincenca Drakslerja 
Nada Bogataj Kržan in po-
udarila, da je bila še poseb-
no vesela podarjenih kipar-
skih del pokojnega Andreja 
Pibernika, ki jih novim la-
stnikom namenja njegova 
sestra Barbara.

Smet-art je razstava umetnin, »rešenih« s smetišča, ki je na ogled v trgovinah Fundacije Vincenca 
Drakslerja. Likovna dela je že ocenila stroka in so odslej tudi naprodaj.

Igor Kavčič

Na »novo življenje« čaka več deset umetnin. / Foto: Igor Kavčič

Umetnine niso za v smeti

Na razstavi Pesniki Kranjske čbelice v Galeriji Prešernove hiše Gašper Peternel predstavlja trinajst piscev, ki so svoje pesmi objavljali v najpomembnejšem 
almanahu za kulturni preporod slovenskega naroda v 19. stoletju. Na poti k skupnemu cilju so moči združili intelektualci različnih svetovnih nazorov.

Medili so slovenski jezik

Škofja Loka – Na območni 
izpostavi JSKD v Škofji Loki 
so pripravili cikel prednovo-
letnih dogodkov pod skup-
nim naslovom Zimski kres 
v Škofji Loki. Zanje je čas 
vsak ponedeljek do konca 
tega leta. Tako sta včeraj v 
Martinovi hiši potekala pre-
davanje in delavnica Izročila 
zimskega solsticija s Katko 
Žbogar in Agato Pavlovec. 
Na delavnici so izdelovali 
božične laternice. Prihodnji 
ponedeljek, 19. decembra, 
ob 19. uri, pa bo v kapeli Pu-
štalskega gradu koncert istr-
ske glasbene skupine Vru-
ja z naslovom Dobro jutro, 
gospodinja, gospodar, smo 
pršle po dobro roko. Prizna-
na etno glasbena skupina 
pripravlja glasbeno popoto-
vanje med božičem in sve-
timi tremi kralji po severni 
Istri in Tržaškem krasu. Na 
sporedu bodo pesmi in viže, 

zapete v slovenskem in istr-
sko-beneškem narečju.

V ponedeljek, 26. decem-
bra, pa bo na sporedu Sre-
dnjeveški božič v Crngro-
bu. Gre za koncert ansam-
bla za staro glasbo Cappella 
Carniola, ki bo nastopil s sre-
dnjeveškimi božičnimi na-
pevi iz zbirk Moosburg gra-
dual (1360) in Piae cantitoi-
nes (1582). »Zavestno doži-
vljanje solsticijskih premen 
je človeku vedno pomenilo 
tudi stik s presežnim. Ker 
nam pogled v prihodnost 
ni dan, je ena od možnosti 
za stik z brezčasnostjo pog-
led nazaj. Tam najdemo ve-
čino še danes veljavnih od-
govorov na bistvena vpra-
šanja glede človekove vloge 
tako na zemlji kot na nebu,« 
so med drugim zapisali v 
ansamblu. Kot sporočajo z 
JSKD, se bo do Crngroba šlo 
peš, zborno mesto pa je ob 
19. uri pred vasjo Pevno pri 
odcepu za Crngrob.

Zimski kres v Škofji Loki
Igor Kavčič
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Bled – Zbrane je na dalja-
vo najprej nagovoril predse-
dnik Veslaške zveze Slove-
nije (VZS) Jošt Dolničar in 
poudaril, da je Bled središ-
če slovenskega in hkrati eno 
od središč svetovnega vesla-
nja. »Slovenski veslači smo 
izredno ponosni na prehoje-
no oziroma preveslano pot 
in na vse vrhunske dosež-
ke. Hkrati zelo optimistično 
zremo v prihodnost,« je po-
vedal predsednik Dolničar.

Veslaška zveza Sloveni-
je je sicer ena manjših slo-
venskih športnih zvez olim-
pijskih športov, v katero je 
združenih šest veslaških 
klubov, ki so na Bledu, v Ma-
riboru, Kopru, Izoli, Pira-
nu in Ljubljani. »Smo tudi 
ena manjših svetovnih ve-
slaških zvez, a smo vseeno 
dokazali in dokazujemo, da 
znamo poseči na sam vrh 

Olimpa, tako po tekmovalni 
kot tudi organizacijski pla-
ti. Brez zadrege se lahko po-
hvalimo s kar šestimi olim-
pijskimi odličji, 17 naslovi 
svetovnih prvakov in več kot 
140 medaljami s svetovnih 
in evropskih prvenstev,« je 

spomnil Jošt Dolničar in po-
udaril tudi uspehe po orga-
nizacijski plati, saj so na Ble-
du pripravili kar štiri svetov-
na prvenstva.

V mednarodnem meri-
lu se VZS in Bled s štirimi 
prvenstvi postavljata ob bok 
švicarskemu Luzernu. »Pri 
tem nam vsekakor pomaga 
dejstvo, da imamo tu na Ble-
du odličen panožni športni 
center, ki se ponaša z nazi-
vom olimpijskega športnega 
centra,« je še povedal Dolni-
čar in dodal, da odlično sode-
lujejo z občinami Bled, Bo-
hinj, Gorje in Radovljica.

Na prireditvenem odru 
so nato pripravili pogovor, v 
njem pa so sodelovali trener 
Miloš Janša, najboljši slo-
venski veslač vseh časov Iz-
tok Čop, najuspešnejši ve-
slač zadnjih let Rajko Hrvat 

in predstavnik nove genera-
cije veslačev Jaka Čas. Poleg 
obujanja spominov so go-
vorili tudi o prihodnjih iz-
zivih tako veslačev kot or-
ganizatorjev tekmovanj, da 
bo že prihodnje leto konec 
maja Bled gostil evropsko 
prvenstvo, na katerem se bo 
predstavila pomlajena in po-
novno močna slovenska ve-
slaška reprezentanca.

Na prireditvi sta glavni 
urednik Peter Fajfar in avto-
rica Nataša Mrak predstavila 
zbornik 70 let Veslaške zve-
ze Slovenije, podelili so po-
sebne zahvale in tudi prizna-
nja VZS za iztekajoče se leto. 
Veliko priznanje sta prejela 
lahki skifist Rajko Hrvat in 
trener Anže Blažič, malo pri-
znanje pa dvojec Arne Zavr-
šnik in Jakob Brglez ter tre-
ner Primož Merf.

Novinarka Antonija Ražen se je na odru pogovarjala s trenerjem Milošem Janšo, veslači 
Iztokom Čopom, Rajkom Hrvatom in Jako Časom, zbornik pa sta predstavila Peter Fajfar in 
Nataša Mrak. / Foto: Vilma Stanovnik

Kranj – Nemški Titisee-Ne-
ustadt je konec tedna gostil 
svetovni pokal v smučarskih 
skokih tako za moške kot za 
ženske. Slovenci so kar trik-
rat stopili na stopničke.

Dvakrat je to uspelo Anže-
tu Lanišku. Na petkovi posa-
mični tekmi je tretjič v karie-
ri in drugič v sezoni zmagal, 
v nedeljo je bil drugi. Zaostal 
je le za izjemnim Poljakom 
Davidom Kubackim. »Lani 
sem bil drugi, če je to rana, 
potem ne vem, ne bi rekel, 
da je to obliž. Je pa lepo, da 
z drugega mesta pridem na 
prvo,« je Anže Lanišek po-
vedal po zmagi, po drugem 
mestu pa: »Za mano je su-
per konec tedna. Današnja 
tekma je za solidno osem-
ko. Ni bilo vse, kot bi si sam 

želel, a stopničkam ne gleda-
mo v zobe. Moramo biti za-
dovoljni.« Zadovoljen je tudi 
glavni trener Robert Hrgota. 
»Anže nas morda že malce 
razvaja s stopničkami, a mo-
ramo ostati na trdnih tleh, 
realni, da se je za vsake sto-
pničke treba precej dob-
ro potruditi. Neustadt lah-
ko zapustimo zadovoljni. So 
stvari, ki jih moramo popra-
viti. Vemo, katere so, in ver-
jamem, da bodo slej ko prej 
zraven tudi ostali,« je dejal. 
Za skakalci je šest posamič-
nih tekem in Lanišek je bil 
na stopničkah štirikrat. V 
skupnem seštevku svetov-
nega pokala je drugi. Novo 
priložnost za skok na najviš-
ja mesta bo imel konec tedna 
v švicarskem Engelbergu, ki 
bo zadnja postaja pred novo-
letno turnejo.

V Nemčiji so skakala tudi 
dekleta. Za prve slovenske 
stopničke v sezoni je v nede-
ljo s tretjim mestom poskrbe-
la Urša Bogataj, kar je dobra 

napoved pred silvestrsko tur-
nejo, ki bo v Beljaku in na 
Ljubnem konec decembra. 
Do takrat skakalke čaka ne-
kaj tekmovalnega premora.

Smučarski skakalec Anže Lanišek je na zadnjih dveh tekmah zabeležil zmago in drugo mesto, drugi je 
trenutno tudi v skupnem seštevku svetovnega pokala.

Maja Bertoncelj

Č e bi že kar takoj zma-
gala, bi bila nadnarav-
na, so bile besede Ana-

marije Lampič pred začetkom 
njene prve biatlonske sezone. 
Ena najboljših sprinterk na 
tekaških smučeh na svetu je 
maja sporočila odločitev, da 
se seli v biatlon. Šla je v nez-
nano in najprej z odločitvijo 
pred sezono, v kateri bo Plani-
ca gostila svetovno prvenstvo 
v nordijskem smučanju, nato 
pa še s prvimi tekmami v no-
vem športu šokirala ne samo 
slovensko, ampak tudi svetov-
no športno javnost.

Odločila se je, ker je tako že-
lela sama, brez plana B. Bila 
so številna vprašanja, dvo-
mi, ali ji bo uspelo, bo lahko 
tako uspešna tudi s puško na 
ramenih  ... Če gre soditi po 
prvih tekmah, dvomov ni več. 
Najprej si je v okviru pokala 
IBU zagotovila nastop v sve-
tovnem pokalu in potem na 
prvi tekmi v Hochfilznu priš-
la do petega mesta. Potrdila 
je, da je izjemna športnica. V 
smučini je bila daleč najhitrej-
ša. Če bi streljala kot tekmo-
valke, ki so bile uvrščene pred 
njo, bi bila čisto na vrhu – na-
dnaravna. Spisala je izjemno 
zgodbo, za katero se zanimajo 
številni. Poudarja, kako zado-
voljna je v novi sredini. Eno-
stavno uživa v življenju.

Nov izziv je športnica iz 
Valburge pri 27 letih naš-
la v biatlonu, kot je poudari-
la, je ujela še zadnji vlak, da 
se nauči novega športa. Šla 
je po stopinjah Magdalene 
Forsberg, Kati Wilhelm, De-

nise Herrmann in Stine Nils-
son, če naštejemo le nekatere 
najuspešnejše »prestopnice«. 
Prestop v biatlon očitno zanjo 
ni bila popolnoma nova ideja. 
Pred kratkim je njena mama 
doma našla listek, na katere-
ga je Anamarija pri okrog de-
setih letih za šolo zapisala, da 
ko bo velika, bi bila rada prav 
biatlonka. Dolga leta je bila v 
smučarskem teku in z izjemo 
olimpijske medalje dosegla vse, 
kar je želela. Tudi v novem 
športu je njen pogled usmer-
jen visoko, le da ni pričako-
vala, da bo tam že kar takoj 
v prvi sezoni, sploh pa ne na 
prvi tekmi. Rezultati so prese-
netili tudi njo. Veliko ima še 
rezerv, zagotovo bodo prisotna 
še nihanja, a pomembno je, da 
ve, da je na pravi poti in da na 
njej uživa. Znano je, da nikoli 
ne obupa, da se bori do konca, 
kar ji prinaša uspehe.

Da so na pravi poti, bi – so-
deč po uvodnih dveh postajah 
svetovnega pokala – lahko 
zapisali za celotno sloven-
sko biatlonsko reprezentanco. 
Mlajši izboljšujejo svoje naj-
boljše uvrstitve, v deseterici je 
bil prvič v sezoni izkušeni Ja-
kov Fak, po dolgih letih smo 
dobili žensko ekipo, ki se lah-
ko visoko zavihti tudi v šta-
feti. Ob Anamariji sta tu še 
sestrični Polona in Živa Kle-
menčič ter Lena Repinc. Ob 
vsem tem upravičeno že ko-
maj čakamo prvi vrhunec bi-
atlonske sezone: tekme sve-
tovnega pokala na domači 
Pokljuki, ki bodo v začetku 
januarja.

Jesenice – Hokejisti HDD SIJ Acroni Jesenice so pretekli torek 
s porazom na gostovanju v Celovcu pri drugi ekipi KAC-a pre-
kinili niz kar 16 zaporednih zmag v Alpski hokejski ligi. Da so 
imeli le slab dan, so dokazali na tekmah v četrtek in v soboto. 
Najprej so na gostovanju pri Fassi zmagali s 3 : 1, nato pa 
doma s kar 5 : 0 premagali ekipo Merana. Na domačem ledu 
tako ostajajo nepremagani. Z novo zmago si si že zagotovili 
napredovanje v tako imenovani master round. Konec tedna 
jih čaka gostovanje pri Bregenzerwaldu.

Kranj – Nogometaši v Prvi ligi Telemach so igrali tekme 20. 
kroga. Ekipa Kalcer Radomlje je gostila Celje in izgubila z 0 
: 3. Po razhodu z Nerminom Bašićem sta ekipo vodila Amir 
Botonjić in Rok Hanžič. V zadnjem jesenskem krogu so želeli 
prekiniti niz 16 tekem brez zmage, kar pa jim ni uspelo. Na 
lestvici so na predzadnjem, devetem mestu. Jesenski del se je 
zaključil včeraj s tekmo Mura – Domžale. Rezultat do zaključka 
redakcije ni bil znan. Prvenstvo se bo nadaljevalo februarja.

Kranj – Alpski smučar Žan Kranjec je tudi na drugem velesla-
lomu sezone stopil na oder za zmagovalce. V Val d'Iseru je 
bil na koncu tretji, potem ko je bil po prvi vožnji na 11. mestu. 
»Pokazal sem dva različna obraza. Prvi tek mi ni uspel tako, 
kot sem si zaželel. Bil je preveč zadržan, nisem pustil smuči 
teči. Pred drugim tekom nisem delal nobenih revolucij, rekel 
sem si samo, da moram popraviti napake iz prvega. To mi je 
dobro uspelo. S tretjim mestom sem super zadovoljen,« je 
povedal po sobotnem uspehu.

Po porazu nadaljujejo z zmagami

Prvoligaši končali jesenski del prvenstva

Žan Kranjec do novih stopničk

Vilma Stanovnik

Anže Lanišek je zmagal tretjič v karieri, drugič v sezoni.  
/ Foto: Sloski

Letos Veslaška zveza Slovenije praznuje sedemdeset let delovanja, ob jubileju pa so se minulo soboto 
na Bledu zbrale vse generacije slovenskih veslačev, trenerjev in veslaških delavcev.

Ponosni na preveslano pot
Skoraj nadnaravna

Lanišek razvaja s stopničkami

Posebno zahvalo v obliki steklenega vesla je sekretar VZS 
Jernej Slivnik izročil dolgoletnemu blejskemu županu 
Janezu Fajfarju, ki je ves čas županovanja podpiral veslaški 
šport. / Foto: Vilma Stanovnik

KOMENTAR
Maja Bertoncelj
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Emilija - Romanja , 8. del

Ko smo zapeljali s poti 
Via Panoramica, smo mora-
li improvizirati in voziti po 
meni neznanih cestah. Tak-
rat se je izkazalo, kako po-
membno je bilo, da so bili 
z nami izkušeni kolesarski 
vodniki, ki so poznali lokalne 
ceste in promet na njih. Lah-
ko rečem, da so bili vsi naši 
vodniki prijazni in so kaza-
li italijanski temperament. 

Čeprav skoraj nobeden od 
njih ni znal angleško, smo 
se dobro razumeli in tudi za-
bavali. Skoraj vsi so ponosni 
kolesarji, radi se pohvalijo s 
svojimi dosežki, njihov idol 
pa je seveda Marco Pantani. 
Vodnik Doriano nam je na 
primer razkril, da ima svo-
jo delavnico, kjer sam sesta-
vlja lahka kolesa. Njegovo 
trenutno najlažje kolo teh-
ta 4,7 kilograma. »To, ki ga 
vozim danes, je nekaj težje, 

a lahko se pohvalim, da sku-
paj s kolesom tehtava 65 ki-
logramov – torej ravno toli-
ko kot Marco Pantani v naj-
boljših letih,« nam je zaupal 
Doriano.

Prebivalci pokrajine Emi-
lija - Romanja svoj tempera-
ment kažejo tudi z jekleni-
mi konjički. Poleg dirkalnih 
motorjev imajo radi tudi hi-
tre avtomobile. V mestu 

Marinello je pod vodstvom 
Enza Ferrarija nastala to-
varna hitrih avtomobilov 
Ferrari. Ustanovili so tudi 
tekmovalno ekipo, po kateri 
so morda še bolj znani, saj 
njihovi avtomobili tekmu-
jejo tudi v prestižni formuli 
1. V provinci Modena izde-
lujejo še nekaj avtomobilov 
manj znanih, a prestižnih 
znamk, kot so De Tomaso, 

Pagani in Maserati. Čeprav 
so zgodovinsko v teh krajih 
močno povezani s hitrimi 
avtomobili, pa na cesti sre-
čaš malo hitrih jeklenih ko-
njičkov. Z eno našo skupino 
smo v kraju Cesenatico sre-
čali le skupino voznikov z 
vozili znamke Alfa Romeo, 
ki so svoje jeklene konjič-
ke ponosno parkirali v rav-
no vrsto.

Grega Flajnik

G l a s o v a  K o l e s a r j e n j a

Nockberge s svojimi pole-
ti sicer travnatimi in nezah-
tevnimi dvatisočaki ponu-
dijo pozimi obilo zimske-
ga veselja. Turni smučar-
ji, krpljarji, običajni poho-
dniki. Z letnemu času pri-
merno opremo in po pre-
verbi lavinskih razmer nas 
tukaj čaka eno samo veselje. 
Za današnjo turo je izhodi-
šče Heidi Alm, planina, ki 
je pozimi izjemno živa, saj 
je tukaj pravo naselje hišic 
in smučišče. Mi bomo za 
vzpon potrebovali krplje in 
pohodniške palice, naredili 

bomo pa krog in stali na 
treh dvatisočakih.

Planina Heidi Alm leži 
na nadmorski višini 1875 
m. Do planine pelje cesta, 
ki ni plačljiva. Po moji izku-
šnji je tudi dobršen del zime 
lepo urejena in splužena, ta-
koj po sneženju pa tega seve-
da ni pričakovati. Skozi pre-
dor Karavanke se zapeljemo 
v Avstrijo in po avtocesti na-
daljujemo do izvoza Gerli-
tzen/Osojščica. Peljemo se 
ob Osojskem jezeru, do kra-
ja Feldkirchen, kjer zavi-
jemo levo v smeri Bad Kle-
inkirchheima in smučišča 
Turracher Hohe. Malce 

naprej od živalskega vrta 
plazilcev nas tabla usmeri 
levo na vzpenjajočo se ces-
to, ki nas po približno sed-
mih kilometrih pripelje na 
planino Heidi Alm. Parki-
ramo na predzadnjem par-
kirišču. Naš vzpon se začne 
po cesti, ki med hišami pe-
lje do jezera Falkert. Pred 
njim stoji ogromen lesen 
svizec z mladičem. Mimo 
jezera se začnemo vzpenja-
ti po "zratrakirani" poti, ki 
pelje do zadnje majhne hi-
šice. Smo v tako imenovani 
dolini Sonntagstal (sobotna 
dolina). Sledimo predhod-
nikom, ki so za seboj pustili 

smučine ali sledi krpelj. Če 
je ponoči pihalo, se lahko 
zgodi, da sledi niti ne bomo 
videli. Skratka, nadaljujemo 
po dolini navzgor. Vsekakor 
si ne otežujemo dela z di-
rektnim vzpenjanjem, am-
pak delamo okljuke. Najbolj 

strm del vzpona je tik pred 
sedlom, ki ga dosežemo v 
prečnem vzponu. Na tem 
delu je potrebna previdnost, 
saj je detajl res strm in lah-
ko pride do zdrsa. S sedla 
se najprej podamo na levo 
stran, na Rodresnock. Sle-
dimo dolinici do naslednje-
ga grebena, po katerem se 
povzpnemo do vrha. Tre-
nutno v Nockbergih ne pri-
manjkuje snega, saj je v pre-
teklih dnevih prijetno sneži-
lo. Rodresnock ponudi ču-
dovit razgled na Falkert. Pre-
ko granitne stene, ki se poka-
že v vsem svojem sijaju, sta 
speljani dve ferati, ena z oce-
no B/C, druga z oceno D. Z 
vrha se vrnemo nazaj na se-
dlo in se začnemo vzpenja-
ti na Falkert. Ne, pozimi gre 
pot do vrha z vzhodne stra-
ni. Ko pridemo do skal, pre-
čimo leseno ograjo in se po-
maknemo proti severu, kjer 
na sedlu obrnemo desno 
navzgor do vrha Falkerta, 
kjer na vrhu stoji zanimiv 

križ. Zanimiv je razgled s 
Falkerta: v istem grebenu 
so pred nami Steinnock, 
Klommnock, Mallnock, 
malce zadaj Rossennock, 
pogled na vzhod pa se usta-
vi na vrhovih, kot sta Gruft 
in Schoberriegel. Vije se ne-
skončna veriga »Nockov«, ki 
še čakajo, da jih obiščemo.

S Falkerta sestopimo na 
sedlo, s katerega smo se 
prej podali na vrh, in po 
grebenu nadaljujemo nap-
rej še na Falkertköpfl, 2197 
m n. m. Z njega sestopimo 
v smeri smučišča. Če so po-
bočja še prekrita s pršičem 
oz. mehkim snegom, je za-
gotovljen udoben sestop, ki 
ponudi užitek in veselje. Ko 
sestopimo do za turne smu-
čarje in pešce steptane poti, 
se po njej vrnemo nazaj do 
izhodišča.

Nadmorska višina: 2310 m
Višinska razlika: 550 m
Trajanje: 4–5 ur
Zahtevnost: 

Spihan vrh Falkerta. Slika je iz januarja 2022. / Foto: Jelena Justin

Jelena Justin

Na začetku se vzpenjamo po steptani poti. Skalnati vrh je 
Falkert. / Foto: Jelena Justin

Greben, po katerem sestopimo do steptane poti  
/ Foto: Jelena Justin

Takšne table opozarjajo voznike na kolesarje. / Foto: Grega Flajnik

Ana je navdušena nad peresno lahkim kolesom našega 
vodnika Doriana. / Foto: Grega Flajnik

Tokratni planinski izlet bo ponovno v Avstriji, v pogorju Nockberge. Zakaj se 
tako rada vračam tja? Ker gorovje nudi obilo užitkov za krpljanje in na poteh 
redko kdaj koga srečaš.

Na obisku pri Heidi
Planinski izlet: Rodresnock (2310 m n. m.) in Falkert (2308 m n. m.)

Tudi mi smo občudovali jeklene konjičke znamke Alfa 
Romeo. / Foto: Grega Flajnik
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Jama – Danijel Novak gos-
podari na manjši kmetiji na 
Jami pri Kranju. Obdeluje 
štiri hektarje kmetijskih ze-
mljišč, skrbi za tri hektarje 
gozda in redi od deset do pet-
najst goved – krave dojilje in 
bike. Letos je tako kot vsi dru-
gi kmetje na Sorškem polju 
občutil posledice suše – žito 
jo je še kar dobro odneslo, 
pri koruzi za siliranje in pri 
krompirju je bilo od petde-

set do sedemdeset odstotkov 
manj pridelka. Kako bodo na 
kmetiji ob tolikšnem izpadu 
krme preživeli zimo? »Na 
srečo imamo nekaj rezerve 
krme iz prejšnjih let, malo 
bomo zmanjšali čredo,« je 
dejal Danijel.

Na kmetiji so letos po žet-
vi ječmena posejali koruzo, 
ki so jo potlej, ko je zrasla, 
sproti želi in jo svežo krmili 

govedu. Ob koncu novem-
bra je bila to verjetno zad-
nja še stoječa koruza na Sor-
škem polju in zato tudi glav-
ni cilj divjadi. A kolikor manj 
je bilo na njivi koruze, toli-
ko več je bilo na njej objede-
nih mlečno zrelih storžev. 
Danijel je najprej za to okri-
vil domačega psa, nato pa na 
ogled njive povabil lovca, ki 
sta izključila krivdo jazbeca 
in divjega prašiča ter posu-
mila na šakala. Na kmeti-
ji tudi sicer še ne vedo, kdo 
jim redno odnaša kokoši – li-
sice ali šakali.

Na Sorškem polju ne 
opažajo več srnjadi

Navzočnost šakalov v lo-
višču povezuje Danijel tudi 
s tem, da na Sorškem polju 
v zadnjih dveh letih ne opa-
ža več srnjadi, a še pred leti 
je videval cele trope. »Lepo 
je bilo nekdaj iti po polju in 
videvati srnjad, poljske zaj-
ce, fazane, prepelice … Zdaj 
te idile ni več,« je dejal Da-
nijel, ki ob vsem tem priča-
kuje, da bodo lovci za zašči-
to srnjadi vendarle ukrepali 
zoper šakale.

Šakali so sicer prehranski 
oportunisti oziroma vsejedi, 

a Branko Dobrin, starešina 
Lovske družine Sorško po-
lje, dvomi, da bi objedali ko-
ruzne storže, saj imajo raje 
živalsko hrano kot pa rastlin-
sko. Glede stanja srnjadi se 
strinja z ugotovitvami kme-
ta. V lovišču je samo še sta-
rejša srnjad, a še te je bolj 
malo. Prirastka ni, ker šakali 
pokončujejo mladiče. »V lo-
vski družini zato tudi težko 
izpolnjujemo letne načrte 

odstrela srnjadi,« je dejal 
Dobrin in poudaril, da so v 
družini nemočni: šakalov je 
preveč, odstrel pa omejen.

Največ šakalov je v 
nižinskih loviščih

Šakali so se v zadnjih dvaj-
setih letih v Sloveniji pro-
storsko in številčno zelo hit-
ro razširili. Danes so priso-
tni skoraj po celotnem ob-
močju države. Pred štirimi 

leti jih je bilo po ocenah od 
900 do 1300, zdaj naj bi jih 
bilo še več. Navzoči so tudi 
v Gorenjskem lovsko uprav-
ljavskem območju, še zlas-
ti v nižinskem delu med Ra-
dovljico in Ljubljano, pa tudi 
v gričevnatih delih lovišč. V 
nižinskih loviščih ugota-
vljajo, da se je zaradi šaka-
lov zmanjšala številčnost sr-
njadi, predvsem mladičev in 
enoletne srnjadi. Napadajo 

tudi rejne živali, še zlasti 
drobnico, letos novembra so 
v dveh napadih na Bledu po-
končali devet jagnjet.

Ministrstvo odobrilo 
dodatni odstrel

Do leta 2020 je bil šakal v 
Sloveniji zavarovana žival-
ska vrsta, potlej, ko je pos-
tal lovna divjad, so tudi v 
Gorenjskem lovsko uprav-
ljavskem načrtu prvič načr-
tovali odstrel. V letu 2020 so 
jih upravljavci lovišč uplenili 
petnajst, v to so vštete tudi iz-
gube zaradi prometa. Načrt 
za dvoletno obdobje 2021–
2022 predvideva »odvzem« 
38 šakalov, dopušča pa tudi 
30-odstotno preseganje na-
črta. Kot je pojasnil Blaž Čer-
ne iz blejske območne enote 
zavoda za gozdove, so uprav-
ljavci lovišč že do konca av-
gusta uplenili 49 šakalov, s 
čimer so dosegli načrt in do-
pustno preseganje, zato je 
območno združenje uprav-
ljavcev lovišč zaprosilo za po-
večanje odstrela še za dvajset 
šakalov. Ministrstvo za kme-
tijstvo, gozdarstvo in prehra-
no je na podlagi mnenja za-
voda za gozdove septembra 
odobrilo dodatni odstrel.

Cveto Zaplotnik

Danijel Novak s prgiščem objedene koruze na njivi na Jami / Foto: Cveto Zaplotnik

Kamnik – Janševa vlada je ob 
koncu aprila s spremembo 
odloka o loviščih in njihovih 
mejah na severovzhodnem 
delu lovišča s posebnim na-
menom Kozorog Kamnik 
ustanovila 3040 hektarjev 
veliko lovišče Strelovec, ki ga 
je vključila v Kamniško-Sa-
vinjsko lovsko upravljavsko 
območje. Ministrstvo za 
kmetijstvo, gozdarstvo in 
prehrano je avgusta v ura-
dnem listu že objavilo javni 
razpis za podelitev koncesi-
je za trajnostno gospodarje-
nje z divjadjo v tem lovišču. 
Na razpis se je prijavila ena 
lovska družina, vendar se je 
novo vodstvo ministrstva po 
pogovoru s predstavniki Za-
voda za gozdove Slovenije, 
ki upravlja lovišče Kozorog, 
odločilo, da ne podeli kon-
cesije za lovišče Strelovec. V 
zavodu so navedli, da bi deli-
tev Kozoroga negativno vpli-
vala na izvajanje javnih na-
log. Nova vlada je ob kon-
cu oktobra s ponovno spre-
membo odloka o loviščih in 

njihovih mejah lovišče Stre-
lovec tudi formalno ukinila, 
njegove površine pa vrnila 
Kozorogu.

Lovišče Krvavec brez 
dodatnih površin

Janševa vlada je s spre-
membo odloka o loviščih in 
njihovih mejah dodelila sko-
raj 542 hektarjev lovišča Ko-
zorog Kamnik tudi lovišču 
Krvavec, s katerim gospoda-
ri istoimenska lovska druži-
na. Kot razlog za dodelitev 

dodatnih površin je navedla, 
da je lovišče Krvavec zara-
di gradnje nove ceste mimo 
brniškega letališča, logistič-
nih centrov, skladišč in dru-
gih spremljajočih objektov 
izgubilo ob letališču precej 
gozda, ki predstavlja naj-
boljši del lovišča. Nova vla-
da je s spremembo odlo-
ka tudi ta del lovišča vrnila 
Kozorogu, ki tako ostaja pri 
prvotni velikosti s površino 
42.699 hektarjev in tako kot 
pred aprilsko spremembo 

odloka s celotnim obsegom 
v Gorenjskem lovsko uprav-
ljavskem območju.

Lovišča Prodi Razor ne 
bodo razdelili

Državni zbor je marca le-
tos sprejel tudi spremembe 
in dopolnitve zakona o div-
jadi in lovstvu, s katerim so 
med drugim lovišče s poseb-
nim namenom Prodi Razor 
razdelili na dva dela. Del lo-
višča, ki leži na območju Tri-
glavskega narodnega parka 
(TNP), ter vsa državna zem-
ljišča naj bi pripojili lovišču 
Triglav Bled, ki ga upravlja 
javni zavod TNP, preostali 
del lovišča pa naj bi pripoji-
li lovišču Ljubinj. Razdelitev 
naj bi začela veljati z začet-
kom prihodnjega leta, ven-
dar se to ne bo zgodilo. Dr-
žavni zbor je namreč v pe-
tek potrdil dopolnitev zako-
na o divjadi in lovstvu, po ka-
terem bodo tudi z novim le-
tom ohranili lovišče s poseb-
nim namenom Prodi Razor 
in dosedanjega upravljavca 
lovišča, to je Zavod za goz-
dove Slovenije.

Janševa vlada je proti koncu svojega mandata na območju lovišča Kozorog Kamnik ustanovila novo 
lovišče Strelovec in dodelila del površin tudi lovišču Krvavec, nova vlada pa je ob koncu oktobra 
razveljavila njeno odločitev in vrnila meje Kozoroga v prvotno stanje.

Cveto Zaplotnik

V lovišču Kozorog je jelenjad pomembna lovna divjad.  
/ Foto: Gorazd Kavčič

Kozorog spet v nekdanjih mejah

»Lepo je bilo nekdaj iti po Sorškem polju in videvati srne, poljske zajce, fazane in prepelice. Zdaj te idile ni več,« ugotavlja kmet Danijel Novak z Jame. 
Glavni krivec za to, da je na polju vse manj srnjadi, naj bi bil šakal.

Šakali napadajo mlado srnjad in ovce

Bled – V blejski območni enoti Zavoda za gozdove Slovenije 
bodo v okviru projekta JeloviZA začeli spomladi obnavljati 
poškodovane gozdove na Jelovici in na njenem obrobju. Po-
sadili bodo dvajset tisoč sadik gozdnega drevja, lokacije bodo 
določili s pomočjo revirnih gozdarjev, ki najbolje poznajo sta-
nje gozdov. Zavod za gozdove bo za sadnjo v okviru projekta 
zagotovil sadike primernih drevesnih vrst, zaščito za sadike 
ter tudi izvedbo. K sodelovanju vabi lastnike poškodovanih 
gozdov na tem območju, da bi skupaj ugotovili, ali so njihovi 
gozdovi potrebni obnove s sadnjo, in se dogovorili glede iz-
vedbe. Lastniki lahko dobijo dodatne informacije pri svojem 
revirnem gozdarju ali pri Ani Mežan (ana.mezan@zgs.si). 
Zavod bo za lastnike februarja organiziral izobraževalne delav-
nice o obnovi gozdov, termine delavnic bo objavil naknadno.

Lastnike gozdov vabijo k pogozdovanju

Ivančna Gorica – Čebelarska zveza Slovenije je zadnjo novem-
brsko soboto v Hiši kranjske čebele v Ivančni Gorici razgla-
sila rezultate letošnje akcije Čebelam najprijaznejša občina. 
Ocenjevalna komisija je prvo mesto prisodila Mestni občini 
Ljubljana, drugo mesto Občini Dobrna in tretje mesto Občini 
Domžale. Na natečaj se je prijavilo trinajst občin. Čebelam 
prijazne so tiste občine, ki dobro sodelujejo s čebelarskimi 
društvi, spodbujajo ohranjanje čebelarske kulturne dediščine, 
razvoj čebelarske dejavnosti in apiturizma, urejanje čebelar-
skih učnih poti, sajenje medovitih rastlin ter objavljanje član-
kov s čebelarsko vsebino v občinskih glasilih.

Tudi Domžale čebelam prijazna občina

Brdo pri Lukovici – Petnajstega decembra bo v Evropski uniji 
poteklo petletno podaljšanje dovoljenja za prodajo in uporabo 
herbicida glifosat v kmetijstvu. V Čebelarski zvezi Slovenije 
pozivajo odločevalce, predvsem ministrico za kmetijstvo, goz-
darstvo in prehrano in predsednika vlade, da nasprotujeta 
ponovnemu podaljšanju prodaje in uporabe glifosata, saj naj 
bi ta škodljivo vplival na čebele in na zdravje ljudi. Kot so zapi-
sali, je sicer tudi Slovenija leta 2017 glasovala »za« podaljšanje 
dovoljenja za prodajo in uporabo glifosata, vendar pa se je ob 
tem zavzela za prepoved po pretečenem od tri- do petletnem 
prilagoditvenem obdobju za kmetijstvo.

Čebelarska zveza poziva k prepovedi glifosata

Upravljavci lovišč v 
Gorenjskem lovsko 
upravljavskem območju 
bodo v obdobju 2021–
2022 uplenili skupno 69 
šakalov.
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Kranj – Če ste med tistimi, ki 
se težko uprete uporabi piro-
tehničnih izdelkov, jih upo-
rabljajte tako, da pri tem ne 
boste ogroženi ter da ne bos-
te ogrožali in motili drugih, 
pozivajo policisti in zdrav-

niki. V Sloveniji je sicer pi-
rotehnične izdelke, katerih 
glavni učinek je pok, dovo-
ljeno prodajati le med 19. 
in 31. decembrom, uporab-
ljati pa od 26. decembra do 
vključno 1. januarja. Posest 
in uporaba petard vseh ob-
lik in moči ni dovoljena. Ob 
tem morajo biti vsi piroteh-
nični izdelki, ki so naprodaj 
v Sloveniji, ustrezno ozna-
čeni in opremljeni z dekla-
racijo v slovenskem jeziku, 
da je zagotovljena sledlji-
vost. Za kršitve so predvi-
dene globe od 400 do 1200 
evrov in zaseg pirotehnič-
nih izdelkov.

Policija svetuje, da piro-
tehničnih sredstev nikar 
ne kupujte od preprodajal-
cev na tržnicah, bolšjih sej-
mih ali drugje na ulicah, 
prav tako ne kupujte izdel-
kov, ki jih posamezniki pro-
dajo po družabnih omrežjih. 
Izkušnje namreč kažejo, da 

je uporaba teh izdelkov zelo 
nevarna, saj ti izdelki večino-
ma niso testirani, vprašljivi 
pa so tudi materiali, iz kate-
rih so narejeni.

Lani tudi amputaciji dlani 
in prstov

Policisti so lani ugotovili 
104 kršitve zakona o eksplo-
zivih in pirotehničnih izdel-
kih, kar je za približno dvaj-
set kršitev več od povpre-
čja zadnjih petih let. Zaseg-
li so nekaj manj kot 12.500 
kosov pirotehnike, v naj-
več primerih je šlo za raz-
lične petarde. Obravnava-
li so tudi sedem poškodb s 

pirotehničnimi izdelki. V 
petih primerih so se poško-
dovali mladoletniki, dvakrat 
pa odrasli osebi. Pri enem 
od mladoletnikov je bila 
potrebna amputacija dla-
ni, štirje so se lažje poško-
dovali – zadobili so opekli-
ne in odrgnine. Pri odraslih 
osebah so v enem primeru 
obravnavali hudo poškodbo 
in je bila potrebna amputa-
cija prstov, v drugem prime-
ru je šlo za lažje poškodbe. 
Obravnavali smo tudi 99 
kaznivih dejanj poškodo-
vanj tuje stvari.

Po besedah specialista ki-
rurga Andreja Strahovnika 
iz Splošne bolnišnice Celje 
se je v zadnjih letih spreme-
nila starostna struktura po-
škodovanih s pirotehniko, 
kar gre pripisati tudi večji 
ozaveščenosti mladih. Po-
škodbe, ki so običajno zelo 
hude, najpogosteje prizade-
nejo populacijo v starosti od 
21 do 30 let, kar 80 odstot-
kov poškodovanih je v ak-
tivni delovni dobi. Največ-
krat si poškodujejo roke in 
obraz, poškodbe vplivajo na 
vid in sluh. »V večini prime-
rov gre za visokoenergetske 
poškodbe, saj gre za globo-
ke poškodbe tkiv in živcev, 

kar vse vodi v dolgotrajne 
posledice in zdravljenje,« 
je dejal.

Zaradi petarde 
zaznamovan za vedno

Poškodba s pirotehni-
ko je zaznamovala življenje 
tudi danes dvajsetletnemu 
Martinu Bučarju z območja 
Šentjurja. Pred šestimi leti 
je prižgal petardo, ki je vse-
bovala kar 75 gramov smo-
dnika. Spomni se le, da je 
močno počilo, nato je sledila 
agonija – operacije, pregle-
di, rehabilitacija. V pol leta 
je dobil bionske roke, ki jih 
je sicer vesel, a dodaja, da to 
vendarle niso roke, s kateri-
mi se je rodil. Ostale so mu 
tudi večne težave z vidom 
in sluhom. Kot pravi, je os-
tal do smrti zaznamovan za-
radi petih minut sreče in da 
je ob vsem, kar je slišal o po-
škodbah, vedno mislil, da se 
njemu to ne more zgoditi. 
Vse zato poziva, naj ne me-
čejo petard, saj se to, kar se 
je zgodilo njemu, lahko zgo-
di vsakomur.

Policist vodnik službene-
ga psa Tadej Jakop je opo-
zoril, da pokanje moti živali, 
tudi službene policijske pse, 
ki so pokanja sicer vajeni.

Pri uporabi pirotehnike gre lahko hitro kaj zelo hudo 
narobe. / Foto: Policija

Domžale – V četrtek zvečer 
se je na Ljubljanski cesti v 
Domžalah zgodila prome-
tna nesreča, v kateri so bili 
udeleženi voznik osebnega 
vozila in trije pešci. Po ugo-
tovitvah policistov je voznik 
odvzel prednost pešcem na 
prehodu za pešce. Pri tem so 
se vsi trije pešci lažje poško-
dovali. V postopku je preiz-
kus alkoholiziranosti pri vo-
zniku pokazal 0,70 mg/l al-
kohola v izdihanem zraku.

Gorenjski policisti so v 
preteklih dneh obravnava-
li še tri prometne nesreče z 
udeležbo pešca. V petek po-
poldan je na območju Žirov-
nice voznik osebnega vozi-
la s stranskim ogledalom tr-
čil v pešca, ki je prečkal ces-
to na prehodu za pešce. Od-
redili so mu preizkus alko-
holiziranosti, ki je bil poziti-
ven (0,52 mg/l). V dveh ne-
srečah pa sta voznika v sobo-
to popoldan na prehodih za 
pešce trčila v pešca, ki sta ju 
spregledala.

Policisti voznike osebnih 
avtomobilov opozarjajo, naj 
bodo pozorni na pešce pred 
prehodi za pešče. »Izjemno 
pomembno je, da v naseljih 
spoštujejo omejitve hitro-
sti in upoštevajo, da imajo 
na prehodih za pešce pešci 
prednost. Omogočite jim 
varno prečkanje cestišča,« 

poziva Roland Brajič, pred-
stavnik za odnose z jav-
nostmi Policijske uprave 
Kranj.

Najpomembnejši dejav-
nik, ki vpliva na težo posle-
dic v prometnih nesrečah z 
udeležbo pešcev, je hitrost 
vozila. Študije kažejo, da bo 
pešec najverjetneje utrpel le 
lažje poškodbe pri trku z vo-
zilom, ki vozi s hitrostjo ok-
rog 30 km/h. Že pri trku z 
vozilom, ki pelje 48 km/h, 
je verjetnost hujše in smrtne 
poškodbe polovična, pri trku 
s hitrostjo 64 km/h pa je ver-
jetnost za smrtne poškodbe 
pešca že 90-odstotna. Kot 
ponazarja policija, je udarec 
vozila na naše telo pri hitro-
sti 50 km/h enak padcu z vi-
šine desetih metrov. Pri hi-
trosti 100 km/h je sila udar-
ca enaka padcu z višine 40 
metrov.

Seveda pa lahko tudi pešci 
s svojim ravnanjem po-
membno prispevajo k več-
ji varnosti, in sicer s pravil-
nim prečkanjem na označe-
nih mestih, pravilno hojo ob 
cestišču in uporabo odsev-
nih predmetov, s katerimi 
povečajo svojo vidnost. Veli-
ko pešcev, predvsem starej-
ših moških, je tudi pod vpli-
vom alkohola, zato prihaja-
jočih vozil ne zaznajo oziro-
ma se ne morejo pravočas-
no umakniti, pojasnjujejo 
na policiji.

Simon Šubic

Kranj – Obveščali smo že, da bodo policisti decembra poseb-
no pozornost posvečali psihofizičnemu stanju voznikov, zato 
bodo izvedli več poostrenih nadzorov. Gorenjski policisti so 
tako psihofizično stanje voznikov poostreno preverjali tudi v 
petek med 16. in 23. uro, ko so odredili 143 preizkusov alko-
holiziranosti. Rezultati so pri štirih voznikih pokazali, da so 
vozili pod vplivom alkohola (pri vseh do 0,52 mg/l alkohola v 
izdihanem zraku). Vsem so prepovedali nadaljnjo vožnjo in 
začasno odvzeli vozniško dovoljenje za 24 ur. Odredili so tudi 
pet strokovnih pregledov na alkohol.

Kranj – Nedeljsko sneženje je doseglo tudi nižine, kar je zaradi 
neprevidne vožnje povzročilo težave tudi v prometu. Kranjsko-
gorski policisti so tako dopoldan obravnavali voznika, v popol-
danskem času pa voznico, ki sta z osebnim avtomobilom na 
zasneženi cesti zapeljala s ceste. Nesrečo zaradi zdrsa s ceste 
so v nedeljo dopoldan obravnavali tudi kranjski policisti. Kot 
so sporočili, je voznik osebnega avtomobila na zasneženi cesti 
zdrsnil z vozišča v globino okoli petnajst metrov. Okoliščine v 
vseh treh prometnih nesrečah kažejo na neprilagojeno hitrost. 
V vseh treh primerih policisti vodijo prekrškovni postopek.

Jesenice, Radovljica – Na območju Jesenic je v nedeljo do-
poldan prišlo do spora med dvema moškima. Kot poroča 
Policijska uprava Kranj, se je pri tem eden od moških lažje 
poškodoval. Policisti o dogodku zbirajo obvestila v smeri ka-
znivega dejanja zoper življenje in telo, so dodali. Radovljiški 
policisti pa so v soboto zjutraj obravnavali nasilje v družini 
med partnerjema. O dejanjih še zbirajo obvestila v smeri ka-
znivega dejanja z elementi nasilja. O zadevi bodo obvestili 
pristojno državno tožilstvo.

Štirim voznikom prepovedali nadaljnjo vožnjo Prehitra vožnja po zasneženi cesti

Posredovali zaradi družinskega nasilja in spora

Kranj – Kranjski policisti 
so v petek popoldan obrav-
navali prometno nesrečo, v 
kateri je voznik z osebnim 
avtomobilom zaradi prek-
ratke varnostne razdalje tr-
čil v vozilo pred seboj. Vo-
znica v udeleženem vozilu 

se je ustavila, da bi se z vo-
znikom dogovorila o krivdi, 
ta pa je odpeljal naprej. Po-
licisti so ga izsledili, preiz-
kus alkoholiziranosti pa mu 
je pokazal 0,45 mg/l alko-
hola. Sledi prekrškovni po-
stopek za povzročitev nesre-
če s pobegom in vožnje pod 
vplivom alkohola.

Simon Šubic

Simon Šubic

Lani se je pri uporabi pirotehnike poškodovalo sedem oseb, od tega pet mladoletnikov. Pri enem 
mladoletniku je bila potrebna amputacija dlani. Pri uporabi pirotehnike se zavedajte, da pokanje moti 
ljudi in živali.

Pirotehniko, če jo že morate, 
uporabljajte previdno

Štiri nesreče z 
udeležbo pešcev

Po trku odpeljal naprej

Poškodbe zaradi uporabe pirotehnike, ki so običajno 
zelo hude, najpogosteje prizadenejo populacijo v 
starosti od 21 do 30 let, kar 80 odstotkov poškodovanih 
je v aktivni delovni dobi. Največkrat si poškodujejo 
roke in obraz, poškodbe vplivajo na vid in sluh. »V 
večini primerov gre za visokoenergetske poškodbe, saj 
gre za globoke poškodbe tkiv in živcev, kar vse vodi v 
dolgotrajne posledice in zdravljenje,» je dejal kirurg 
Andrej Strahovnik.

Uporaba petard je v Sloveniji prepovedana že od leta 2008. 
/ Foto: arhiv GG/Tina Dokl

Policisti so v minulih dneh obravnavali več 
prometnih nesreč z udeležbo pešca, v Domžalah 
je vinjeni voznik na označenem prehodu trčil kar v 
tri pešce.

Kranj – Kranjski policisti so pred dnevi obravnavali tatvino 
lesa. Kot so ugotovili, so si neznani storilci v gozdu na obmo-
čju Kranja protipravno prilastili okoli sedem kubičnih metrov 
lesa. Lastnika so oškodovali za približno 450 evrov.

Iz gozda skrivaj odpeljali les
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POGUMNI JOKER OUT

Odhod na Euro-
song je za Jo-
ker Out veli-
ka reč. »To je 
do zdaj za nas 

največji izziv, stopiti na 
oder pred ljudi, ki nima-
jo pojma, kdo smo, in jih 
prepričati, da smo najbolj-
ši. Zelo se veselimo Euro-
songa in živimo za ta adre-
nalin, ki se rodi iz takih 
stvari. Kar se tega tiče smo, 
kot rečejo Angleži, stood-
stotno 'hyped',« je na moje 
vprašanje, kako velik iz-
ziv jim predstavlja odhod 
v Liverpool, povedal front-

man zasedbe Joker Out Bo-
jan Cvjetićanin. Pa bodo iz 
tega razloga v prihodnjem 
letu imeli manj koncertov? 
»V resnici smo za leto 2023 
z Evrovizijo ali brez nje na-
črtovali krajšo pavzo, ne-
kako se nam zdi, da je, če 
tako rečem, neko 'kolobar-
jenje' prišlo do trenutka, ko 
bomo pustili 'zemlji', da se 
malo spočije,« je še razmi-
šljal Cvjetićanin in dodal, 
da bi si težko zaželeli bolj-
šo lokacijo za njihovo ude-
ležbo na Eurosongu: »Smo 
pač otroci, ki smo odraščali 
z glasbo Beatlov. Liverpool 

pa je zibelka mainstreama 
in to bo zelo zelo lepa izku-
šnja, za katero verjamem, 
da nam bo razširila obzor-
ja, tudi glasbena. Prepričan 
sem, da se bo to močno iz-
razilo v našem ustvarjanju 
v prihodnjih letih.«

Člani zasedbe so na sre-
dini novinarski konferen-
ci, ki je sicer potekala na iz-

jemni lokaciji ljubljanske-
ga Botaničnega vrta, pove-
dali, da bodo svojo skladbo 
zapeli v slovenščini, saj je 
to njihov jezik izražanja, na 
ta način pa, menijo, so naj-
bolj pristni. Skladbo ima-
jo že izbrano, nimajo pa še 

napisanega besedila. Premi-
erno jo bodo predstavili 4. 
februarja prihodnje leto na 
RTV Slovenija, dan kasneje 
bo luč sveta ugledal tudi vi-
deospot.

Eme torej ne bo
Joker Out so bili za nastop 

na Eurosongu izbrani ne-
posredno. Kot je povedal od-

govorni urednik razvedril-
nega programa na nacional-
ni televiziji Vanja Vardjan, 
je letos svojega evrovizijske-
ga predstavnika na interni 
način tako izbralo 12 držav, 
med njimi tudi država go-
stiteljica Velika Britanija. 

»Kdo je v Sloveniji trenu-
tno bolj primeren za nastop 
v Liverpoolu kot Joker Out,« 
je prepričan Vardjan. S tem 
je utemeljil neposredno iz-
biro »najbolj vročega ben-
da ta hip«, pa tudi pomisle-
ke, ki se pojavljajo ob odpo-
vedi Eme.

Po Må neskin Jokerout?
Glasbeniki Kris Guštin, 

Jan Peteh, Jure Maček in 
Martin Jurkovič in pevec Bo-
jan Cvjetićanin bodo tako v 
Liverpoolu nastopili dve leti 
po evrovizijski zmagi zased-
be Må neskin iz Italije. »Oči-
tno je zdaj pravi trenutek za 
nastop,« so komentirali po-
vabilo RTV Slovenija k sode-
lovanju. Tega so sicer preje-
li, ko so že začeli pripravlja-
ti pesem za slovenski izbor 
Ema, na katerega so se na-
meravali prijaviti.

Slovenijo bo na Eurosongu maja prihodnje leto zastopala zadnja leta v Sloveniji zelo priljubljena 
skupina Joker Out. »Podajamo se po zmago,« so bili soglasni na sredini predstavitvi.

Klara Mrak

Na Eurosongu v Liverpoolu nas bodo zastopali priljubljeni Joker Out. / Foto: Tina Dokl

Go lfsko igri-
šče Cubo  v 
Smledniku 
27. decembra 
od 13. ure da-

lje vabi na prav poseben 
dogodek, ki so ga poime-
novali Novoletni bazar by 
Cubo. Stremijo k sprošče-
nemu druženju pred klub-
sko hišo, v decembrskem 
vzdušju boste lahko v nji-
hovi zimski vasici zadosti-
li svoji želji po gurmanskih 
grižljajih, zabavala vas bo 
živa glasba narodno-zabav-
nega ansambla, obljublja-
jo tudi pestro ponudbo lo-
kalnih dobrot na stojnicah. 
Manjkalo ne bo niti domače 
kuhano vino in nekaj na žli-
co, za najmlajše pa priprav-
ljajo »šmorn«. Bo pa bazar 
namenjen tudi ljubiteljem 
golfa. V ponudbo bazarja 
so namreč vključili tudi se-
jem rabljene ter nove opre-

me za golf. Zato s seboj pri-
nesite vse, kar vam v letu 
2022 ni služilo, mogoče pa 
najdete med ponudbo tudi 
kaj novega. Zagotovo bos-
te izvedeli najnovejše ves-
ti, ki se nanašajo na samo 
igrišče, ljubitelji golfa pa 
boste lahko brezplačno pre-
izkušali najnovejšo pridobi-
tev vadbišča v Smledniku: 
Toptracer Range. Žogice 
na igrišču, pravijo, bodo 
brezplačne, organizirajo 
celo manjše tekmovanje. 
Ob 13. uri bodo gostili za-
bavno tekmovanje »najbliž-
je zastavici«. Vse začetnike, 
tiste, ki imajo vprašanja v 
zvezi z opremo ali igranjem 
golfa in potrebujejo odgo-
vore nanje, pa med 13.30 
in 14.30 vabijo na brezplač-
no predstavitev golfa. Ko se 
bo dan prevesil v večer, bo 
glasbeno pobudo prevzel 
hišni didžej, noč pa se bo 
zaključila v duhu dobre za-
bave v čarobnem ambientu 
pod Smledniškim gradom.

Alenka Brun

Znano golfsko igrišče v Smledniku bo konec 
decembra gostilo novoletni bazar s precej pisano 
ponudbo. Na svoj račun bodo tokrat prišli tudi 
ljubitelji golfa.

MALCE DRUGAČEN 
NOVOLETNI BAZAR

»V resnici smo za leto 
2023 z Evrovizijo ali brez 
nje načrtovali krajšo 
pavzo, nekako se nam 
zdi, da je, če tako rečem, 
neko 'kolobarjenje' prišlo 
do trenutka, ko bomo 
pustili 'zemlji', da se 
malo spočije,«

Skladbo, s katero bodo nastopili v Liverpoolu, imajo že 
izbrano, nimajo pa še napisanega besedila. Premierno 
jo bodo predstavili 4. februarja prihodnje leto na RTV 
Slovenija.

Med vplivneži 
in vplivnica-
mi izjemno 
priljubljeni 
Bled Rose 

hotel že tradicionalno prip-
ravlja decembrsko dobro-
delno akcijo za pomoč za-
puščenim živalim, tokrat v 
obliki Velikega božičnega 
koncerta. Koncert z Matja-
žem Kumljem bo v petek, 
23. decembra, z začetkom 
ob 19. uri. V stilu Michae-
la Bubléja in Franka Sinatre 
bo v glasbeni družbi Rebe-
ke Dremelj, Nuše Deren-
da, Ladybugz ter skupine 
pričaral nepozabno božič-
no pravljico. Koncert v blej-
skem hotelu bo še dodatno 

nadgradila gala božična ve-
čerja, za katero bo poskrbe-
la glavna kuhalnica hotela, 
prepoznavno ime med go-
renjskimi in tudi slovenski-
mi kuharskimi imeni, Škof-
jeločan Grega Rozman.

Ker je december čas obda-
rovanj in dobrih dejanj bodo 
v okviru Bled Rose Charity 
del sredstev, zbranih na Ve-
likem božičnem koncertu, 
podarili Zavetišču Ljublja-
na. »S pridobljenimi sred-
stvi bomo podprli izobraže-
vanja za šolanje in trenin-
ge socializacije zapuščenih 
kužkov, da jim bo lažje najti 
topel dom,« še povedo.

Bled Rose Charity pa znot-
raj hotela deluje že od leta 
2020, ko je prvič organizira-
la uspešen projekt oddajanja 
zapuščenih živali.

Bled Rose hotel konec tedna pripravlja dobrodelni 
Veliki božični koncert, na katerem bodo prisotna 
tudi znana imena slovenske glasbene estrade, kot 
sta Rebeka Dremelj in Nuša Derenda.

DOBRODELNOST 
BLEJSKE VRTNICE

Alenka Brun
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Hit produkt sed-
me sezone odda-
je Štartaj Slove-
nija so razglasili 
ravno minulo 

nedeljo. Najbolj je prepriča-
la pica z drožmi Dana Straj-
narja. Mi pa smo se oglasili 
v Mengšu, kjer živi družina, 
v kateri velikokrat pečejo jo-
gurtovo pecivo, radi ima-
jo jabolčno pito in »browni-
je«. »Take z drožmi,« pravi 
Pibernikova. Tudi krofe z 
drožmi Špela Pibernik in 
Klemen Habat rada priprav-
ljata, sploh vidita izziv v ka-
kšnem posebnem nadevu. 
Potice se pa res še ni loti-
la, je med pogovorom ugo-
tovila Pibernikova. »Zato, 
ker babice vedno poskrbijo 
zanjo,« je dodala. Tudi roj-
stnodnevne torte nastajajo v 
njihovi kuhinji, a ker se po 
stanovanju trenutno razle-
ga precej otroškega smeha, 

bodo zahtevnejše počakale. 
Tako je največkrat »na spo-
redu« torta Pavlova. Sem in 
tja v kuhinji diši po piško-
tih, tokrat pa je prostor dišal 
po cimetu. Pravzaprav lah-
ko rečemo, da gre za glavno 
začimbo njunih cimetovih 
rolic Love2Bake, ki smo jih 
pobliže lahko spoznali sko-
zi oddajo Štartaj Slovenija. 
Špela Pibernik in Klemen 
Habat sta se namreč v odda-
jo prijavila s hitro zamrznje-
nimi cimetovimi rolicami z 
drožmi. Začutila sta, da gre 
za produkt, za katerega bi 
morali izvedeti tudi drugi.

Zanimala nas je njuna 
zgodba, od kod ljubezen do 
peke in kako je bila vide-
ti pot od ideje do končnega 
izdelka; in seveda kakšen je 
okus njunih cimetovih ro-
lic. Te so namreč v Sloveniji 
že nekaj časa zelo priljublje-
ne. Zanje najdemo na sple-
tu številne recepte, opisi pa 
se povsod začnejo na podo-
ben način: da so božanske, 

čudovite, mehke, puhaste … 
in da morajo biti maslene, 
aromatične.

Pibernikova razloži, da je 
proces, ki ju je pripeljal do 
sedanjega okusa, trajal kar 
nekaj časa, zahteval je po-
skus za poskusom, dokler 
nista bila zadovoljna. Za na-
dev uporabljata pravi rjavi 
trsni sladkor in cejlonski ci-
met.

Zakaj zamrznjene, nas je 
zanimalo; in zakaj sploh ro-
lice, je bilo naše naslednje 
vprašanje. »Oba izjemno 
rada kuhava, eksperimenti-
rava v kuhinji, predvsem pa 
so nama všeč bogati okusi,« 
pripoveduje Pibernikova. Ko 
sta odkrila droži, so te hitro 
dobile glavno mesto v njuni 
kuhinji in čisto iz lastnih po-
treb sta iznašla način, kako 
si ta zapleteni postopek olaj-
šati. Zamrzovalnik je pos-
tal njun najboljši prijatelj, 
saj nočeta zgubljati dragoce-
nega časa za kuho, kar jima 
omogoča hitro pripravljen 

obrok ter več časa za aktiv-
no preživljanje časa z dru-
žinico. »Družina je vedno 
na prvem mestu in od sku-
pnega kvalitetnega časa ne 
odstopamo, zato se proizvo-
dnja večkrat konča šele proti 
jutru.« Velikokrat ljudi tudi 
zanima, kako vse to zmoreta 
ob štirih majhnih deklicah. 
»Najin odgovor je: pa saj ne. 
Imava jasno začrtane priori-
tete in tako se prebijemo sko-
zi goro obveznosti,« pojasni 
Pibernikova.

Za ime svojega podjetja sta 
se odločala kar nekaj časa, 
potem sta združila v njem 
ljubezen do peke in nastalo 
je ime Love2bake. Začelo pa 
se je pravzaprav najprej s te-
stom za pico z drožmi, Špe-
la pa je med nosečnostjo 
nadvse hrepenela po cimeto-
vih rolicah. »Izjemno mi je 
dišal cimet.« Pa sta se sama 
lotila njihove priprave. Toč-
no sta vedela, kaj želita. Toli-
ko časa sta poskušala, da sta 
bila z njimi zadovoljna. Tudi 

rolice sta zamrznila, da jih ni 
bilo treba pripravljati vsakič 
znova.

Kako naprej? Pibernikova 
pove, da načrti za prihodnost 
so. Razmišljata še o drugih 
okusih rolic. Sadnih morda, 

privlačne se jima zdijo tudi 
slane. Začutili pa smo, da 
stremita k temu, da bi svo-
jo ljubezen do droži razvila 
do te mere, da bi nekoč v pri-
hodnosti od tega lahko žive-
la vsa družina.

ZAGODLI MIKLAVŽU

Prvi petek v decem-
bru so učenci GŠ 
Kranj spet zagodli 
Miklavžu, je spo-
ročila ravnateljica 

Petra Mohorčič in dodala, 
da se je na koncertu v avli 
kranjske občine zbralo dob-
rih dvesto otrok. Večina so 
bili nastopajoči, učenci glas-
bene in plesne pripravnice 
pa so tokrat na koncertu so-
delovali kot poslušalci.

Najštevilnejše so bila za-
stopana godala, saj je na-
stopilo več kot štirideset 
najmlajših učencev violi-
ne, viole, violončela in kon-
trabasa, združenih v orke-
ster Godalčkov, je razloži-
la Petra Mohorčič. Poslu-
šalce so razveselili s pesmi-
cama Siva kučma in Sve-
ti Miklavž. »Tudi orkester 
Napetih strunc, v katerega 
so združeni najmlajši učen-
ci kitare in s katerimi je za-
pel tudi šolski otroški pev-
ski zbor, je Miklavžu posve-
til pesmico Sveti Miklavž in 

ga z njo priklical medse.« 
Tako Miklavža kot najmlaj-
še poslušalce so s svojim 
nastopom navdušili še učen-
ci kljunaste flavte, harfe, fa-
gota, oboe, prečne flavte, tro-
bente, pozavne in klarineta – 
slednji so se združili v sku-
pino Clariband – ter učenki 
baleta s posebno plesno toč-
ko. »Še posebno z zanima-
njem je Miklavž prisluhnil 
pesmici Hura, zima!, ki so 

jo na zimsko prirejena tolka-
la – čelade, smučke in smu-
čarske palice – odritmizira-
li učenci tolkal,« je pojasni-
la Petra Mohorčič. Na koncu 
pa so za veselo vzdušje pos-
krbeli še učenci harmoni-
ke, ki so zaigrali pesmici Je-
lenček Rudolf in Na saneh, 
učenci glasbene pripravnice 
pa so skupaj z njimi zapeli.

Tudi letos se je Miklavž 
nastopajočim zahvalil s 

prestami v obliki violinske-
ga ključa. »Teh in bombo-
nov so se otroci še posebno 
razveselili, pa tudi dejstva, 
da so ta večer lahko nastopali 
pred samim Miklavžem!« je 
še dejala ravnateljica in do-
dala, da jim je Miklavž naro-
čil, naj še naprej skrbijo, da 
bodo s svojim igranjem in 
nastopanjem razveseljevali 
sebe in druge, kajti tudi glas-
ba je lahko krasno darilo.

V Glasbeni šoli (GŠ) Kranj so v začetku decembra znova gostili Miklavža na svojem tradicionalnem 
Miklavževem koncertu v avli Mestne občine Kranj.

Mateja Rant

Za posebno veselo vzdušje so poskrbeli učenci harmonike, s katerimi so zapeli tudi učenci 
glasbene pripravnice. / Foto: Foto Boni

MEHKE, PUHASTE IN AROMATIČNE

Sneg še ni
pobelil brega.
Stopinje pa so
še vedno vidne.

Kape na glavi,
rokavice
grejejo mrzle dlani.

Smreke še vedno
zelene
čakajo na pomlad.

Čas se vrti,
vse mimo hiti.
Ne vpraša, le beži.

Snežinke
plešejo svoj ples.
Vse enake
in tako različne.

Ani

Zima

Učenci so na zimsko prirejenih tolkalih zaigrali pesmico 
Hura, zima. / Foto: Foto Boni

POTOVANJA        VINO        HRANA        DOGODIVŠČINE        MOŠKI        ŽENSKE         POTOVANJA        VINO        HRANA       ŽENSKE  

PESMI MLADIH

Alenka Brun

Špela Pibernik / Foto: Alenka Brun

Čas hiti in se vrti mimo nas. Sonce, dež, toplo in mrzlo. 
Vse ima svoj čar. Vsakega po malem. Lepe zimske dni 
želim vsem. Meta

Špela Pibernik prihaja iz Šmarce, njen življenjski sopotnik Klemen Habat pa je Mengšan. Starša štirih 
nadobudnih deklic, starih od enega do pet let, sta se letos s svojimi zamrznjenimi cimetovimi rolicami 
z drožmi prijavila v projekt Štartaj Slovenija.
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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. Pripravil B. F.                        
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OB PETDESETI 
OBLETNICI VALETE

V novembrskem 
sobotnem po-
poldnevu so 
se v Dvorjah, 
Pod Jenkovo 

lipo, spet srečali nekdanji 
cerkljanski sošolci, genera-
cija letnikov 1957 in 1958. 
»Veliko nas je prišlo,« je za-
dovoljno ugotavljal organi-
zacijski odbor, v katerem so 
Viktor Erzar, Mimi Kern, 
Darinka Štupar, Martin 
Kropivnik in Marta Jenko.

V dveh osmih razredih jih 
je bilo skupno 42, v vsakem 
po 14 deklet in sedem fantov, 
razredničarki sta bili Franc-
ka Sušin in Nika Tavželj. Ge-
neracija je bila sicer večja, a 
včasih je bilo tako, da ni vsak 
zaključil osnovne šole v os-
mem razredu – če je zaostal, 
se je poslovil v sedmem, šes-
tem … »Včasih je bilo marsi-
kaj drugače,« so bili enotni 
sogovorniki. Mirneje je bilo, 
manj hitenja, a strožje. Uči-
telji so bili velika avtoriteta. 
Za grdo obnašanje si ujel 
tudi kakšno klofuto, za kle-
petanje bil poslan v kot – in 
tega doma raje nisi povedal, 
ker bi starši pritrdili, da si to 
zagotovo zaslužil.

In bila so lepa doživetja, na 
primer ustvarjanje Odme-
vov izpod Krvavca pod men-
torstvom učitelja Jožeta Var-
la. Za Danico Zavrl Žlebir, 
dolgoletno novinarko in ure-
dnico Gorenjskega glasa, je 
bilo pisanje za šolsko glasi-
lo prva novinarska izkušnja. 
»Poleg tega pa sem rada ri-
sala in sem v glasilu urejala 
modni kotiček,« je dodala. 
V spomin sta se vtisnili tudi 
kuharica Cilka in njena do-
mača čokolada, ki so jo dobi-
li, razrezano v kvadre, za ma-
lico na kruhu.

Prav tako ni šla v pozabo se-
litev v nove šolske prostore, 

ki so jih začeli obiskovati v 
tretjem razredu. Do takrat 
so bile njihove klopi v stavbi, 
kjer so zdaj občina, pošta in 
banka, nekateri pa so znanje 
najprej nabirali v nekdanjem 
dominikanskem samosta-
nu v Adergasu. »Kar v rokah 
sem nesla zvezke, ko sem hi-
tela proti novi šoli,« je pove-
dala Mimi, ki je v cerkljan-
skih učilnicah preživela ne le 
osnovnošolska, ampak tudi 
učiteljska leta.

Peto srečanje
Večina jih je po vale-

ti odšla na srednje šole, ne-
kateri so našli zaposlitev ali 

se posvetili delu na kmetiji. 
Prvič so spomine obudili 15 
let kasneje, nato pa so ime-
li srečanja na deset let – na 
nekatera so prišli tudi učite-
lji. Pred petimi leti so se do-
govorili, da čas med snide-
nji prepolovijo, saj petdese-
te obletnice ne gre izpustiti.

Vsakemu druženju je dal 
pečat tudi spominek. Letos 
so se razšli z obeskom za 
ključe, na katerem piše Ved-
no boljši, na drugi strani pa 
Valeta 1972–2022. Pred pe-
timi leti je bila druga letni-
ca nižja, pozitivno sporočilo, 
zapisano na lesenem srcu, 
pa enako.

Generacija učencev, ki je pred petdesetimi leti končala Osnovno šolo Davorina Jenka Cerklje, je obudila 
spomine na skupna leta.

Ana Jagodic Dolžan

Preden je generacija letnikov 1957 in 1958 sedla za mize ...

»Jesen«

Lepo vas pozdravljam. Za-
nima me zdravje, varnost za 
moje člane družine. Najlepše 
hvala in veliko sreče še naprej.

Za vse naštete v vašem pis-
mu: pri nikomer ne vidim 
posebnega odstopanja in lah-
ko ste brez skrbi. Samo tako 
naprej in bo vse v redu. Lah-
ko ste mirni. Na splošno se 
veliko preveč obremenjuje-
te; razumem, da vsem želite 
le vse najboljše – in tako tudi 
bo. Lepo vas pozdravljam.

»Hrast«
Prosim, če pogledate v karte 

za prihodnost.
Imate veliko družino. 

Sem vesela, ker je prav. Tudi 
pri teh članih ne vidim ni-
česar posebnega. Varnost, 

zdravje, služba  ... – vse gre 
po načrtu, ne obremenjujte 
se. Lep pozdrav.

»Pikapolonica«
Hvala, velikokrat ste mi že 

odgovorili. Zanima me zdrav-
je, sluh, vožnja z avtom. Od-
nosi z možem. Služba, pokoj-
nina, delo. Še naprej odgovar-
jajte na vprašanja, ker so sedaj 
vse vrste problemi. Hvala.

Sem kristjan in vsak svoj 
avto peljem na Brezje. Ver-
jamem in zaupam, brezpo-
gojno. Poskusite sami. Sve-
ti Krištof je zaveznik šofer-
jev. Popolnoma pa razu-
mem vašo skrb glede vožnje 
z avtom, ampak ne vidim no-
bene nesreče, zato ste lah-
ko mirni. Noben družinski 
član ne bo imel težav in vse 

gre naprej tako, kot mora iti. 
Upokojitev bo kmalu in od-
ločili se boste za nadaljnje 
delo, kar je prav, saj morate 
razmišljati več korakov nap-
rej. Umirite se in zadihajte, 
vse gre prav. Srečno.

»Sreča«
Vem, da bi, pa ne zmorem. 

Pomagam vsem okoli sebe, sebi 
pa ne morem. Bom kdaj? Naj-
brž ne. Kje sem, zakaj sem? 
Kako posel, odnosi s hčerko, ki 
jo imam nepopisno rada, pa 
tega ne ve? Kaj naj? Hvala.

Biti moder, značajen in da 
sebe ne pohodiš  ... Hm, ni 
lahko. Bodite pozorni pri be-
sedah, obljubah, kajti povsod 
lahko stopite na mino in po-
tem je pot nazaj veliko težja 
kot pa pot naprej. Dali ste vse 
in še več. Sebe ste zanemari-
li, nikjer vas ni. Ampak nikoli 
ni prepozno, še vedno se lah-
ko odločite drugače, če se le 
hočete. Partner se ne bo ni-
koli spremenil, vaša pričako-
vanja so nična. Brez zamere. 

On išče in najde krivca v vas 
in tukaj ne bo spremenil svo-
jega mnenja. Blokad, ki jih 
ima s strani družine, se ne 
zaveda in se jih še dolgo ne 
bo. Seveda nekega dne ... Do 
otrok ne more imeti normal-
nega odnosa, ker ga tudi sam 
s starši ni imel. Ampak to 
ni izgovor za njegove napa-
ke. Obtoževanja brez osno-
ve, nesramne kritike, sploš-
no maltretiranje, psihološko 
… Vse to je težje od udarcev. 
Udarec mine in prej ali slej 
neha boleti, duša pa nikoli ne 
pozabi, ne udarca in ne razo-
čaranja. Glede posla se vam 
ni treba obremenjevati, saj je 
vse ustaljeno. Hči ima svoj 
pogled; dokler ne spregleda, 
nima smisla, da si zaradi nje 
delate težave. Še prekmalu 
bo spoznala, kaj je res in kaj 
ni. In takrat bo znova poiska-
la pot do vas. Ljubezen vedno 
pride takrat, ko jo najmanj 
pričakujemo – in pri vas ne 
bo nič drugače. Pride. Vedno 
je sonce, za vse nas. Srečno.

TANJA ODGOVARJA

tanja.70@hotmail.com

Dne 2. decembra 2022 sta v Radovljici sklenila zakonsko 
zvezo Alsharif Ahmad Aladdin Zakaria in Mediha Ibra-
himović, na Bledu pa 7. decembra 2022 Janez Meze in 
Sara Lušina.

Mladoporočenci

Minuli teden se je v kranjski porodnišnici rodilo 13 dečkov 
in 9 deklic. Najtežja je bila deklica, ki je ob rojstvu tehtala 
4490 gramov, najlažja pa prav tako deklica, babica ji je 
natehtala 2760 gramov. Na Jesenicah se je rodilo 8 deklic 
in 5 dečkov. Najtežja in najlažja sta bili deklici – prvi je 
tehtnica pokazala 4179, drugi pa 2970 gramov.

Novorojenčki

Kulturni hram Ignacija Borštnika Cerklje bo v petek, 16. 
decembra, ob 19. uri gostil predstavo Slovenec in pol. 
Perica Jerković in Aleš Novak, prijatelja s podobnimi inte-
resi in nekoliko manj podobnim značajem, gore doživljata 
različno. Novak je član planinske zveze, izkušen pohodnik, 
televizijski voditelj in komik. Perica Jerković pa spada med 
tiste, ki se izgubijo v Ikei. Njuna epska pustolovščina, 
polna presenečenj, komičnih zapletov, duhovitih replik 
in smeha odpre večno dilemo, ali si res pravi Slovenec, 
če nisi šel na Triglav ... Komedijo je režiral Uroš Kuzman.

Slovenec in pol

Preddvorčanka Katja Križnar je študirala klasično petje 
v Celovcu, poleg tega jo navdušujejo tudi narodno-za-
bavni napevi, saj poje pri ansamblu Gorenjski kvintet. 
Izvrstni vokalistki se bo na odru pridružila Marta Habe, 
študentka teologije, ki veliko ur preživi tudi za klavirjem 
in orglami. V gRajski Preddvor prihajata s programom 
slovenskih popevk. Koncert bo imel prav posebno noto, 
saj bo posvečen nedavno umrlemu skladatelju, mojstru 
slovenske popevke, Juretu Robežniku. Kot predskupina 
bo tokrat nastopil otroški zborček z Glasbenih delavnic 
zborovodkinje Sonje Puzin, vstopnine ni, dobrodošli so pa 
prostovoljni prispevki za šolski sklad OŠ Matije Valjavca 
Preddvor. V primeru dežja bo koncert v Kulturnem domu 
Preddvor, drugače pa ga bo gostil grad Dvor v Preddvoru 
v soboto, 17. decembra, ob 20. uri.

Večer slovenske popevke v spomin Juretu 
Robežniku
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NAGRADNA KRIŽANKA

TOREK, 13. DECEMBRA 2022

1. nagrada – Monografija Slavko Oblak – umetnik in rokodelec
2. nagrada – Koledar Bleda 2023
3. nagrada – Koledar Bleda 2023

Rešitve križanke (geslo, sestavljeno iz črk z oštevilčenih polj in  
vpisano v kupon iz križanke) pošljite do ponedeljka, 19. decembra 
2022 na Gorenjski glas, Nazorjeva ulica 1, 4000 Kranj. Rešitve lahko 
oddate tudi v nabiralnik Gorenjskega glasa pred poslovno stavbo 
na Nazorjevi ulici 1.

Blejski grad, Galerija Stolp, 
vsak dan 8:00−18:00

1. 11. 2022−31. 1. 2023

SLAVKO OBLAK

Lidija Pavlovčič in Vid Lenard

umetnik in rokodelec

RAZSTAVA SKULPTUR

SLAVKO OBLAK
umetnik in rokodelec

MONOGRAFIJA

ZAVOD ZA KULTURO BLED, CESTA SVOBODE 11, BLED
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Marko je odraščal v dru-
gačnih časih. Bil je rojen 
leta 1958, doživel je stvari, 
ki jim mladi danes skoraj ne 
verjamejo.

»Lani, prav ob tem času, 
sem bil nekje na obisku rav-
no ob miklavževanju. Otro-
ci so iz košare pobrali tisto, 
kar jim je bilo všeč, drugo so 
pustili ali razmetali po sobi. 
Kar srce me je bolelo, pa sem 
raje molčal, da se ne bi komu 
zameril. Ne spomnim se, da 
bi mi doma kdaj kupovali da-
rila. Če sem bil priden, so me 
pohvalili ali pa rekli, no, še 
tako naprej! Odrasli so nam 
raje 'navijali urice' pa kuhal-
nica je pela po zadnji plati 
in hrbtu, očetje so uporabi-
li tudi pas. Bili so tudi takšni 
očetje, ki so otroka zbrcali za 
prazen nič. A s tem smo od-
raščali, pri kaznovanju smo 
si bili zelo enaki med seboj, 
pri obdarovanju so pa neka-
teri imeli srečo.

Bil sem najmlajši izmed 
treh fantov, na katere so bili 
starši po svoje kar ponosni. 
Oče je ob nedeljah vsakemu 
od nas določil tedenske ob-
veznosti: iti v trgovino, po-
miti posodo, hoditi po drva 

in premog v klet, 'biksanje' 
linoleja, 'klofanje tepihov', 
pometanje okoli hiše, po-
magati sosedi, ki je bila in-
validka. Starši niso trpeli 
ugovorov. Red je moral biti 
in pika. Veselili smo se oče-
tove plače, dal nam je 'trin-
geld' za pridnost, največ je 
dobil najstarejši, najmanjši, 
to sem bil jaz, pa najmanj. A 
zanimivo, vedno sem imel 
več kot onadva, ker sem po-
leti vedno kaj delal, od osme-
ga leta naprej.

Bil sem željan samostoj-
nosti, in to že od otroštva 
naprej. Rad sem sam hodil 
na potepe, z desetimi leti 
sem si kupil poni kolo in ve-
selo prekolesaril poti in ste-
ze tudi do Sodražice in Po-
stojne.

Ko sem dopolnil 12 let, mi 
je mama dejala, da se bliža 
dan, ko bom sam šel na pre-
gled k zdravniku v Ljublja-
no. Kaj lepšega! Pokazala 
mi je pot, ki se je začela pri 
legendarni avtobusni posta-
ji, ki je bila nekoč precej le-
pša kot danes. Okoli nje so 
rasla drevesa, tam so se pro-
dajale najboljše pečenice na 
svetu. Vrvež ljudstva na uli-
cah. Spominjam se čistilca 
čevljev ob železniški postaji, 
to je bilo že leta 1968.

Navada je bila, da mi je 
najprej kupila pečenico, 
potem sva šla na trolejbus. 
Pri zadnjih vratih so proda-
jali vozovnice, se spomni-
te? Izstopila sva pri cerkvi 
sv. Petra, nato sva odhitela 
do Stomatološke klinike na 
pregled.

Ko sva se vračala, je mama 
rada obiskala tudi kakšno tr-
govino! O, kako mi je šlo na 
živce, ko me je silila v tiste, 
kjer sem vedel, da bo samo 
radovednost pasla.

Nikoli me ni razočara-
la. Vedno pa je kaj kupila v 
eni trgovini na Miklošičevi. 

Če le nisem preveč sitnaril, 
mi je za nagrado dovolila, da 
sem se šel v Namo vozit po 
stopnicah!

Na avtobusu, ko nisva 
imela drugega dela, mi je 
pridigala, da moram biti sa-
mostojen, da moram zme-
raj najti pot iz težav in nikoli 
obupati. Poučila me je, kako 
moram brati avtobusni voz-
ni red, in kaj naj storim, če 
slučajno stopim na napačen 
trolejbus. Tako je prišel dan, 
ko sem šel sam v Ljubljano. 
Oče za to ni smel vedeti, bi 
kar grmelo doma, če bi!

Nakup vozovnice ob upo-
števanju maminih napot-
kov, vse se je izšlo. Mama po-
nosna, jaz pa tudi. A hudiček 
v meni ni miroval. Stric nam 
je kupil gramofon, a je 'poza-
bil' dodati tudi plošče.

V Nami so v četrtemu nad-
stropju prodajali 'singlce'. 
Prva, ki mi je padla v oči, je 
bila od Bee Gees Dont't for-
get to remember me. Še da-
nes jo imam. A kako jo kupi-
ti, ko je mama dala denar le 
za pečenico, sok Pingo , vo-
zovnico za vlak, trolejbus. 
Točno v piko, točno! Domis-
lil sem si, da namesto povra-
tne vozovnice za trolejbus 
kupim le enosmerno. Pot 
do klinike sem poznal, torej 
peš do tja, pečenici in soku 
sem se s težkim srcem odre-
kel. Kar žarel sem od sreče, 
ker sem lahko kupil to 'sin-
glco'. Še brata sta bila nav-
dušena, a smo ploščo skriva-
li, dokler je mamino sokolje 
oko vseeno ni našlo. Posledi-
ce so bile boleče: brata sta mi 
privoščila, ko sem dobil por-
cijo po riti. Mama kot mama 
je s kuhalnico v roki govori-
la: 'Denar sem ti dala za ma-
lico in ne za neumnosti!'

Še en dogodek iz tistega 
časa se mi zdi zanimiv: ob 
izstopu z vlaka sem videl 
plakat Graški velesejem. 

Tedaj sploh nisem vedel, da 
obstaja mesto Gradec, in to 
v Avstriji. Moja domišljija 
je vse skupaj pomešala po 
svoje. Bil sem prepričan, da 
gre za Ljubljanski grad, da 
so ga zaradi sejma drugače 
poimenovali.

Pri zdravniku sem hitro 
opravil, sestra Betka me je 
vedno spustila skozi zadnja 
vrata. Do mene je bila dobra 
tudi zato, ker ji je mama pri-
nesla kakšno kavico. Tako 
je pač bilo v socializmu, tis-
ti, ki ste ga okusili, se boste 
že spomnili. Zunaj, na ulici, 
sem z očmi poiskal grad in 
se namenil v njegovo smer. 
Prav po otroško sem se vese-
lil sejma. Predstavljal sem 
si kramarje, cirkusante, po-
dobno, kot je bilo v navadi na 
žegnanju v vasi, od koder je 
izhajal mamin rod.

Prisopihal sem do vrha, 
a čisto do gradu nisem mo-
gel. Naletel sem na tablo, ki 
je opozarjala, da se bo zače-
la obnova gradu, da je vstop 
prepovedan. Mimo mene so 
hodili sprehajalci. Končno 
sem se ojunačil in se ves zar-
del obrnil na prvega, kje je 
sejem. Vsi so me čudno gle-
dali. Končno me je ta, ki sem 
ga ogovoril, vprašal, kje sem 
videl, da je sejem na gradu. 
Začel sem jecljati, potem 
pa sem le iztisnil iz sebe, da 
sem to prebral na plakatu, ki 
je stal na železniški postaji.

Začel se je krohotati, kar 
solze so mu tekle po licu, 
meni pa od ponižanja. Nato 
sva se lepo pogovorila. Ja, 
vidite, tako se zgodi, ko gre 
enajstletnik s kmetov v belo 
Ljubljano in pride iz enega 
sveta v čisto drugega.

Še to, da ne bom pozabil: 
k zdravniku sem pa hodil 
zaradi zajčje ustnice. O tem, 
kako mi je zagrenila otro-
štvo in tudi mladost, bom pa 
morda še kdaj kaj povedal.«

Milena Miklavčič

Slastni domači piškoti
December je mesec, ko 

so pečice v polnem delova-
nju in ko so mize polne dob-
rot. In ker je december tudi 
mesec, ko se zunaj zelo hit-
ro stemni, si s peko lahko 
tudi popestrimo dolge veče-
re. Nekatere slaščice je tre-
ba hitreje porabiti, piškoti 
pa so tisti, ki jih lahko spe-
čemo vnaprej in vedno jih 
bodo vsi veseli.

Za pripravo raffaello piško-
tov potrebujemo: 230 g 
moke, 70 g kokosove moke, 
50 g mletih mandljev, 1 va-
niljev sladkor, 80 g mletega 
sladkorja, polovico pecilnega 
praška, ščep soli, 200 g mas-
la, 1 jajce, 100 g mlečnega na-
maza, mleti sladkor za posip.

V skledi skupaj zmešamo 
vse suhe sestavine. Dodamo 

na kocke narezano maslo in 
jajce ter vse skupaj zgnete-
mo v čvrsto testo. Testo naj 
počiva v hladilniku pol ure. 
Nato ga na pomokani povr-
šini razvaljamo na pol cen-
timetra debelo ter iz nje-
ga s pomočjo modelčkov za 
piškote izrezujemo kroge. 
Polovici krogom na sredi-
ni izrežemo manjšo luknjo. 

Piškote polagamo na pekač, 
prekrit s peki papirjem, ter 
jih pečemo v pečici, segreti 
na 180 °C, 10 minut. Peče-
ne piškote ohladimo. Piško-
te, ki imajo na sredini luk-
njo, potresemo s sladkor-
jem v prahu. Ostalo polovico 
piškotov namažemo z mleč-
nim namazom ter jih pokri-
jemo s piškotom z luknjo.

Za pripravo moto piškotov 
potrebujemo: za svetli del: 
250 g moke, 1 vaniljev slad-
kor, 80 g mletega sladkorja, 
1 jajce, 130 g masla, pol pe-
cilnega praška, ščep soli; za 
temni del: 200 g moke, 50 
g temnega kakava, 1 vaniljev 
sladkor, 80 g mletega slad-
korja, 1 jajce, 130 g masla, 
pol pecilnega praška, ščep 

soli; za namaz: 100 g čoko-
ladnega namaza.

Posebej zamesimo dva te-
sta: enega iz sestavin za svet-
li del in enega iz sestavin za 
temni deli. Testo naj počiva 
v hladilniku pol ure. Nato ga 
na pomokani površini razva-
ljamo na pol centimetra de-
belo ter iz njega s pomočjo 
modelčkov za piškote izre-
zujemo rožice. Polovici ro-
žic (svetli del testa) na sredi-
ni izrežemo manjšo luknjo. 
Piškote polagamo na pekač, 
prekrit s peki papirjem, ter 
jih pečemo v pečici, segreti 
na 180 °C, 10 minut. Peče-
ne piškote ohladimo. Piško-
te brez luknjice namažemo 
s čokoladnim namazom ter 
jih pokrijemo s piškotom z 
luknjo.

Erika Jesenko

Nekateri komaj čakamo december, da se lotimo adventne 
peke piškotov, s katerimi posladkamo trenutke sebi in drugim. 
Poglejmo nekaj idej.

Makovi polžki s cimetom
Za testo potrebujemo 300 g moke, ščep soli, 200 g masla, zavitek 
vaniljevega in 125 g trsnega sladkorja, jajce ter 2 žlici sladke sme-
tane, za nadev pa 200 g mletega maka, žličko mletega cimeta, 
1 dl mleka ter zavitek vaniljevega sladkorja.
Jajce ubijemo v skledo in dodamo rjavi sladkor. Penasto ume-
šamo in dodamo zmehčano in na kocke narezano maslo ter 
sladko smetano. Previdno umešamo, dodamo sol in vaniljev 
sladkor ter postopoma vmešamo še presejano moko. Vse 
sestavine zgnetemo v gladko testo ter oblikujemo v hlebček. 
Zavijemo ga v prozorno folijo in damo za 30 minut v hladilnik. 
Pečico segrejemo na 180 °C (ventilatorsko na 160 °C). Mleko 
zavremo, odstavimo, pustimo 15 minut, nato vanj vmešamo 
mleti mak in vaniljev sladkor. Na pomokani površini razva-
ljamo testo v obliki pravokotnika, približno 5 mm na debelo. 
Namažemo ga z makovim nadevom in zvijemo po dolžini. 
Če bi raje imeli manjše polžke, testo prerežemo po dolžini na 
dva pravokotnika. Zvitke narežemo na pol centimetra debele 
rezine in jih položimo na pekač, obložen s papirjem za peko. 
Pečemo jih dobrih 15 minut, da zlato porumenijo.

Kavne rožice z orehi ali mandlji
Za testo potrebujemo 350 g moke, 125 g sladkorja v prahu, zavitek 
vaniljevega sladkorja, 2–3 rumenjake in 250 g masla, za nadev pa 
175 g sladkorja v prahu, žlico prave kave (raztopljene v 2 žlicah 
vroče vode in ohlajene) ter lepe orehove polovice ali blanširane 
mandlje.
Rumenjake v skledi penasto umešamo s sladkorjem. Dodamo 
zmehčano in na kocke narezano maslo ter vaniljev sladkor ter 
dobro umešamo. Postopoma vmešamo presejano moko in 
zgnetemo v testo, ki naj počiva eno uro. Na pomokani površni 
ga razvaljamo na 2 milimetra debelne in izrežemo piškote v 
obliki rožic. Pečemo jih pri 170 °C, da porumenijo. V skledico 
presejemo sladkor v prahu in mu dodamo ohlajeno kavno 
raztopino. Mešamo, da nastane gladka zmes, kavni sladkorni 
led. Po potrebi dodamo malo vroče vode. Na sredino vsakega 
piškota damo malo kavnega ledu in ga razmažemo, na vrhu 
pa damo orehovo polovico ali blanširan mandelj, da se prime 
na led. Ko se ta posuši, dobijo piškoti lep lesk.

Kokosovi hlebčki
Potrebujemo 200 g moke, 80 g masla ali margarine, 200 g trsnega 
sladkorja, 200 g kokosove moke, zavitek pecilnega praška in 2 jajci.
Moko presejemo na desko. Vanjo sesekljamo zmehčano ma-
ščobo. Primešamo sladkor, kokosovo moko in pecilni prašek. 
V mešanico napravimo jamico, dodamo jajci in vgnetemo 
testo. Oblikujemo hlebček, ki naj počiva eno uro. Nato obli-
kujemo enakomerne, za oreh velike kroglice, ki jih v primerni 
razdalji zložimo na pekač, obložen s papirjem za peko. Peče-
mo jih na 175 °C, da postanejo zlato rjavi.

usode

L a h k e  j e d i

KU HAR SKI RE CEP TI
Za vas iz bi ra Katja Do lenc

Zgodbe iz otroštva
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tedenski koledar
         vzhod      zahod 

desetdnevna vremenska napoved
Torek
13. 12.

-8/4 °C

Nedelja 
18. 12

-7/2 °C

Sreda 
14. 12.

Četrtek
15. 12

Petek
16. 12

Sobota
17. 12.

-6/2°C -5/4 °C -1/4 °C -6/2 °C

Ponedeljek 
19. 12.

Torek
20. 12. 

Sreda
21. 12. 

Četrtek
22. 12.

-6/3 °C -5/2 °C -4/2°C -3/2 °C

VELIKI DOBRODELNI KONCERT
 LIONS KLUBA ŠKOFJA LOKA

KVATROPIRCI
s  solistiCRESCENDO

simfonični 
Orkester  

in mepz

Generalni 
pokrovitelj

Vstopnina 15 € 
Nakup vstopnic: 
EVENTIM prodajna mesta
TIC ŠKOFJA LOKA, Cankarjev trg  
GORENJSKI GLAS, Kranj 

sobota, 
21. januar 2023, 

ob 19. uri

Športna dvorana TRATA 
škofja loka Lions klub

Škofja Loka
organizator

MUZIKALI 
EVROVIZIJSKE USPEŠNICE 
JUŽNOAMERIŠKA GLASBA

13. 12. tor. Lucija 7.37 16.16

14. 12. sre. Dušan 7.38 16.17 

15. 12. čet. Kristina 7.38 16.17

16. 12. pet. Albina 7.39  16.17

17. 12. sob. Lazar 7.40 16.17

18. 12. ned. Teo 7.41 16.18

19. 12. pon. Urban 7.41 16.18

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

PRIREDITVE

Žive jaslice in stojnice
Sebenje – Krajevna skupnost Sebenje v petek, 16., in v soboto, 
17. decembra, od 18. ure dalje vabi na 10. prireditev Žive jaslice. 
Tudi tokrat se obeta zanimiva predstava v izvedbi KD Kruh in 
pevskega zbora Osnovne šole Križe. Na stojnicah boste lahko 
kupili izdelke domačih podjetnikov, si privoščili prigrizek in 
topel napitek, sodelovali pri srečelovu in zaplesali ob zvokih 
slovenske glasbe. Pridne otroke bo obiskal tudi Božiček.

Kako so na Jesenicah včasih zdravili – uvodno 
srečanje
Jesenice – Gornjesavski muzej Jesenice nadaljuje serijo štu-
dijskih krožkov Ohranjanje kulturne dediščine v lokalni skup-
nosti. V sodelovanju z Ljudsko univerzo Jesenice in Občinsko 
knjižnico Jesenice bodo začeli študijski krožek Kako so na 
Jesenicah včasih zdravili. Vabijo, da se jim pridružite na sreča-
nju, ki bo prihodnji torek, 20. decembra, ob 18. uri v Banketni 
dvorani Kolpern na Jesenicah.

OBVESTILA

Delavnica izdelovanja ovčk
Škofja Loka – V Okroglem stolpu Loškega muzeja se bo jutri, 
v sredo, 14. decembra, ob 17. uri kot spremljevalni program 
razstave Od runa do volne začela Delavnica izdelovanja ovčk. 
Otroke vabijo na vodstvo po razstavi ter na delavnico, na kateri 

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 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. 

bodo iz volne in kartona izdelovali okrasne ovčke. Vstop bo 
prost, prijave pa zbirajo na obisk@loski-muzej.si.

Telovadba za najlepša leta
Preddvor – V sredo, 14. decembra, se bo ob 17. uri v okviru 
medgeneracijskega sodelovanja na gradu Dvor začela Telo-
vadba za najlepša leta. Potekala bo na stolih in stoje. Razgi-
bali boste vse dele telesa letom primerno. S seboj prinesete 
dobro voljo in nasmeh in pridite v udobnih oblačilih. Vabijo 
udeležence vseh starosti.

Kulinarična delavnica
Naklo – V okviru medgeneracijskega sodelovanja se bo jutri, 
v sredo, 14. decembra, ob 17. uri v Medgeneracijskem centru 
Naklo začela kulinarična delavnica Tortelini piškoti. Pripra-
vili boste pecivo iz krhkega testa, ki po obliki spominja na 
torteline.

Umovadba
Naklo – V okviru medgeneracijskega sodelovanja se bo v pe-
tek, 16. decembra, v Medgeneracijskem centru Naklo ob 9. 
uri, v Domu starejših občanov Naklo pa ob 10. uri začela 
Umovadba, s katero lahko krepimo možganske celice.

Izdelovanje novoletnih čestitk
Šenčur – V okviru medgeneracijskega sodelovanja se bo v 
Domu krajanov Šenčur v sredo, 14. decembra, ob 18. uri začela 
ustvarjalna delavnica Novoletne voščilnice.

PREDAVANJA

O praznovanju od Miklavža do Svetih treh kraljev
Tržič – V četrtek, 15. decembra, se bo ob 18. uri v Razstavno-iz-
obraževalnem središču v Dolini začelo predavanje etnologa in 
kustosa dr. Bojana Knifica. Pogovarjali se boste o praznovanju 
od Miklavža do Svetih treh kraljev na Slovenskem, v Tržiču 
in okolici.

KONCERTI

Mi novo leto pojemo, iz srca vam voščimo
Tržič – Pevci in pevke ljudskih pesmi KD Folklorna skupina 
Karavanke pripravljajo božično-novoletni koncert z naslovom 
Mi novo leto pojemo, iz srca vam voščimo. Pridružili se jim 
bodo člani otroške folklorne skupine, ki bodo prav tako pre-
pevali ljudske pesmi, povezane z decembrskimi običaji, za 
glasbene vložke pa bodo poskrbeli godci. Koncert bo v petek, 
16. decembra, začel se bo ob 19. uri v dvorani na Balosu 4. 
Vstop bo prost.
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Šenčur – Plesna skupina Sončki, ki deluje pod okriljem Medob-
činskega društva Sožitje Mengeš, se je novembra udeležila po-
sebnega seminarja v Moravskih Toplicah, kjer so urili plesne 
in gibalne veščine z mentorjema Petro Lušina iz Srednje vasi 
pri Šenčurju in Klemenom Dolencem iz Vrbenj pri Radovljici. 
Sončki so sicer osebe z Downovim sindromom, stare od 15 do 
20 let, ki prihajajo iz različnih gorenjskih krajev. »Seminar je 
bil prvi tovrstni v Sloveniji, ki smo ga organizirali z namenom, 
da naši otroci po dolgih dveh letih epidemije zopet postanejo 
aktivni, se utrdijo in vključijo v družbo. Ves dan so bili vključeni 
v različne dejavnosti in so intenzivno vadili,« je pojasnil pod-
predsednik društva Sožitje Franci Rozman. »Tako otroci kot 
starši smo bili zelo zadovoljni, starši smo imeli nekaj trenutkov 
zase, navdušili pa smo tudi goste, ki so uživali ob nastopu na-
ših petih Sončkov, ki so se udeležili seminarja,« je dodal. Ker 
so seminar pripravili tik pred vstopom v praznični december, 
jih je z darili, za katera je poskrbelo šenčursko podjetje Tinex, 
obdaril tudi prvi izmed treh dobrih mož Miklavž.

Urili plesne in gibalne veščine
Šenčur – Skupino Vera in luč, ki deluje v šenčurski župniji 
in v katero so vključeni mladostniki s posebnimi potrebami, 
njihove družine in prijatelji, je v nedeljo obdaril Miklavž. Kot 
je pojasnila vodja skupine Rafka Sajevic, je Miklavžev obisk 
letos otroke še bolj razveselil, saj v preteklih dveh letih zaradi 
omejitev obdarovanja v živo ni bilo. Decembrsko srečanje so 
tako začeli s sveto mašo, ki jo je daroval Janez Modic, sledila je 
uprizoritev igrice, ki so jo pripravili otroci iz KD Utrip pod vod-
stvom mentorice Vesne Mozetič. »Otrokom, mi jim pravimo 
lučke, taki dogodki veliko pomenijo, saj dobijo potrditev, da so 
del družbe, obenem začutijo ljubljenost in pripadnost,« je de-
jala Sajevičeva in dodala: »Za to, da lučke lahko obdarimo, se 
moramo zahvaliti prijateljem, ki nam finančno ali materialno 
pomagajo. Zahvala gre tudi družini Kostanjevec, ki je poskr-
bela za izvedbo miklavževanja,« je še povedala Rafka Sajevic.

Lučke obdaril Miklavž

Otroke šenčurske skupine Vera in luč je v nedeljo obiskal in 
obdaril Miklavž. / Foto: arhiv skupine

Sončki Simona Rozman, Matej Posavec, Luka Kovač, 
Melisa Mrak, Najla Mujanić z mentorjema Petro Lušina in 
Klemenom Dolencem / Foto: arhiv skupine
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Nagrajenci križanke, katere sponzor je podjetje Pijar, 
Janja Rehberger Cerkvenik, s. p., z geslom: NASMEJANI 
VEČERI V CERKLJAH, ki je bila objavljena v Gorenjskem 
glasu 6. decembra 2022, so: Ela Štern z Golnika, ki 
prejme 1. nagrado (dve vstopnici za ogled predstave 
in dve pici po izbiri v Gostilnici in piceriji Pod Jenkovo 
lipo), Janez Karun iz Cerkelj, ki prejme 2. nagrado 
(dve vstopnici za ogled predstave in dve pici po izbiri v 
Gostilnici in piceriji Pod Jenkovo lipo), in Mohor Drol iz 
Železnikov, ki prejme 3. nagrado (dve vstopnici za ogled 
predstave). Čestitamo!



23Gorenjski glas
torek, 13. decembra 2022 MALI OGLASI info@g-glas.si

UMETNINE, NAKIT
PRODAM

TAPISERIJE, unikati, različni motivi 
in velikosti. Miklavžev popust!, tel.: 
040/567-544 22002973

ŽIVALI IN RASTLINE
PODARIM

DVA bela prijazna mucka, tel.: 
051/264-623 22003117

KMETIJSKI STROJI
KUPIM

MOTOKULTIVATOR Gorenje Muta in 
traktor, tel.: 031/443-957 22003124

TRAKTOR Zetor, Ursus, Univerzal, 
Štore, Deutz, Tomo Vinkovič ali IMT, 
tel.: 041/678-130 22003094

PRIDELKI
PRODAM

KRAŠKI teran vrhunske kvalitete, do-
stavim na dom, tudi manjše količine, 
tel.: 041/614-862 22002971

KROMPIR, beli in rdeči, jedilni in 
krmni, tel.: 041/971-508 22003074

OREHOVA jedrca, same polovičke, 
tel.: 041/532-899 22003118

VZREJNE ŽIVALI
PRODAM

KOKOŠI – nesnice, jarkice, rjave bar-
ve, pred nesnostjo in kg bele piščan-
ce. Pripeljemo na dom, Matej Bulovec, 
s.p., Mlakarjeva ul. 45, Šenčur, tel.: 
041/710-113 22002989

IZLOČENE plemenske svinje, tel.: 
031/540-683 22003051

PRAŠIČA za zakol, domača krma, tel.: 
041/970-882 22003116

PRAŠIČA za zakol, teličke za rejo ali 
zakol in lepega petelina ter podarim 
psa, tel.: 041/851-862 22003119

PRAŠIČE težke 120–160 kg, krmljeni 
z domačo krmo, tel.: 040/610-958  
 22003054

PRAŠIČE, težke od 100 do 200 kg, z 
dostavo, krmljeni z domačo krmo, tel.: 
070/216-954 22003072

PRAŠIČJE polovice s kožo ali brez 
kože. Dostava na dom! Teža od 48 kg 
naprej (polovica), dostava po celi Slo-
veniji, tel.: 031/254-874 22003050

TELIČKA bikca ČB, starega 14 dni, 
tel.: 041/342-350 22003125

ZAPOSLITVE (m/ž)
NUDIM

IZBERI, d.o.o., Dunajska  c. 5, Lj., 
išče raznašalce časopisa (s.p., dopol-
nilna dejavnost) na območju Kranja in 
okolice, Škofje Loke in okolice, Radov-
ljice, Lesc in Bleda (center). Za osta-
le podrobnosti pišite na: zaposlitve@ 
izberi.si, tel.: 040/889-577 22003097

STORITVE
NUDIM

ADAPTACIJE – vsa gradbena dela od 
temeljev do strehe, fasade, škarpe, 
urejanje dvorišč, tlakovanje, asfalt, og-
raje, dimniki, izolacija – po zelo ugodni 
ceni. LEARD, d.o.o., Pivka 11, Naklo, 
tel.: 041/583-163 22002991

RAZNO
PRODAM

PLATIŠČA za VW Polo 165/70 R13 
in cisterno za kurilno olje 3.000 litrov, 
š. 0,7 m, d. 2,26 m, v. 1,9 m, tel.: 
041/694-938 
 22002764

POCENI prodam avtosedeže in rab-
ljeno peč za centralno Vreček, tel.: 
031/583-269 
 22003121

KINO SPORED

CINEPLEXX, KRANJ

Torek, 13. 12.
18.40, 20.45 LAMBORGHINI: MOŽ, KI JE 
USTVARIL LEGENDO
16.10, 18.20 OBUTI MAČEK: ZADNJA 
ŽELJA, sinhro.
17.15 OBUTI MAČEK: ZADNJA ŽELJA, 3D, 
sinhro.

20.00 NASILNA NOČ
16.30, 18.00 KAPA
16.50 ČUDEŽNI SVET, sinhro.
21.00 MENI
19.30 ČRNI PANTER: WAKANDA ZA VEDNO
19.00, 20.30 PR’ HOSTAR 2 ‰ 

Organizatorji filmskih predstav si pridr-
žujejo pravico do spremembe programa.

GLEDALIŠKI SPORED

PREŠERNOVO GLEDALIŠČE KRANJ

Torek, 13. decembra
16.00 Marko Sosič: MEJA SNEŽENJA (v dvorani PGK)

Sreda, 14. decembra
11.00, 12.30 Anton Tomaž Linhart: ŽUPANOVA MICKA (v dvorani PGK)

Četrtek, 15. decembra
9.30, 11.00 Anton Tomaž Linhart: ŽUPANOVA MICKA (v dvorani PGK)

GLEDALIŠČE TONETA ČUFARJA JESENICE

Torek, 13. decembra, in sreda, 14. decembra
17.00 Metka Frelih: JANKO METKA SLADKOSNEDKA

Nagrajenke križanke, katere sponzor je Razvojna 
agencija Sora, z geslom: LETOS OBDARUJEM Z DO
MIŠLJIJO, ki je bila objavljena v Gorenjskem glasu 2. 
decembra 2022, so: Bojanka Avguštin iz Poljan, Mojca 
Likar iz Škofje Loke in Slavka Pernuš iz Preddvora. 
Prejmejo darilo Izložb domišljije. Čestitamo!

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

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

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

NEPREMIČNINE
STANOVANJA
ODDAM

OPREMLJENO stanovanje 40 m2 na 
Planini I, z balkonom, vseljivo 1. 1. 
2023, tel.: 041/816-528 22003109

MOTORNA VOZILA
AVTOMOBILI
PRODAM

MERCEDES CLC 220 CDI, letnik 
2009, avtomatik, odlično ohranjen, 
tel.: 040/795-958 
 22003126

KUPIM

ODKUPIMO karambolirana vozila, vo-
zila v okvari, slabše ohranjena in nevo-
zna, poceni avtovleka po celi Sloveniji, 
Grega Meze, s.p., Čopova 1, Lesce, 
tel.: 040/629-675 
 22000065

TEHNIKA
IŠČEM

MI prosim podarite gramofon, tel.: 
04/25-21-167 22003123

GRADBENI  
MATERIAL
PRODAM

PLOHE hruške debeline 5 in 8 cm 
ter češnje debeline 5 cm, vse zračno 
suho, tel.: 040/211-346 22003115

KURIVO
PRODAM

MEŠANA drva, cena po dogovoru, lo-
kacija Železniki, tel.: 031/883-019  
 22003127

SUHA bukova drva ter hrastova in je-
senova, okolica Kranja, tel.: 041/971-
508 22003075

SUHA mešana drva, možna dostava, 
tel.: 031/676-235 22003120

SUHE trske za kurivo, primerne za 
kamin, centralno ali krušno peč, tel.: 
041/986-986 
 22003122

Rezultati – žrebanje 11. 12. 2022
2, 4, 7, 12, 13, 17, 39 in 34

Loto PLUS: 1, 3, 4, 8, 23, 27, 32 in 11
Lotko: 0 1 3 4 9 5

Sklad 14. 12. 2022 za Sedmico: 990.000 EUR
Sklad 14. 12. 2022 za PLUS: 1.650.000 EUR
Sklad 14. 12. 2022 za Lotka: 300.000 EUR

LOTO

www.gorenjksiglas.si

Z A L O @ B A K M E ^ K I G L A S
SLADICE KODELE



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 želite, da vam jo pošljemo po pošti,  
se poštnina zaračuna po ceniku Pošte Slovenije.

Redna cena knjige je 33 €.  
Akcijska cena  velja od 16. 11 do 31. 12. 2022 21

EUR

V knjigi so zbrani 
recepti z natančno 
opisanimi postopki, 
dopolnjeni  
s fotografijami, 
za pripravo 
raznovrstnih sladic. 
Knjigo dopolnjujejo 
tudi recepti za 
pripravo veganskih 
in presnih sladic.

Število strani: 256 strani         
Mere (mm): 21 x 26 cm, trda vezava

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

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

LUNINE BUKVE 

2023
Irena Stopar

Pomemben del 
vsebine, kot vsako 
leto, je Lunin 
koledar po me-
secih s setvenimi 
podatki (sajenje 
in setev, huj-
šanje, sekanje 
posameznih vrst 
lesa in drugo), 
Vrtni koledar 
ter HOROSKOP 
ZA LETO 2023.

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 želite, da vam jo pošljemo po pošti, se poštnina 
zaračuna po ceniku Pošte Slovenije. 

                        + poštnina

Število strani: 52 strani, mere: 23,5 x 32 cm
Redna cena z DDV: 890

EUR

Tradicija izdelovanja 
suhih mesnin bogati 
našo kulinarično 
ponudbo. Knjiga 
je namenjena 
vsem, ki želijo 
obogatiti svoja 
praktična znanja 
o pripravi mesa 
ter izdelovanju 
klobas, salam in 
želodcev. 

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

www.gorenjskiglas.si
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IZDELOVANJE klobas,
salam in `elodcev

ZALO@BA KME^KI GLAS

S T A N I S L A V R E N ^ E L J

Tradicija izdelovanja suhih mesnin bogati na{o

kulinari~no ponudbo. Suhe mesnine pomenijo bolj{e

ovrednotenje pra{i~jega mesa in prispevajo k razvoju

dopolnilnih dejavnosti kmetij in podjetni{tva.

Knjiga je namenjena vsem, ki `elijo obogatiti svoja

prakti~na znanja o pripravi mesa ter izdelovanju

klobas, salam in `elodcev. Potreben je premik v smeri

urejanja su{ilnic in izbolj{anja pogojev su{enja/zorenja

mesnin. Cilj je zmanj{ati tveganost proizvodnje,

izbolj{ati kakovost ter pove~ati tr`no uspe{nost.

ZALO@BA KME^KI GLAS

Cena knjige je 

EUR
14

Zbrala in uredila
Marija Šolar

UMETNOST
VEZENJA

U
M

E
T

N
O

S
T

 V
E

Z
E

N
JA

Zb
ra

la
 in

 u
re

di
la

 M
ar

ija
 Š

ol
ar

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 želite, da vam jo pošljemo po pošti,  
se poštnina zaračuna po ceniku Pošte Slovenije.

Knjiga ima 263 strani, trdo vezavo  
in je lahko lepo darilo. 50

EUR

Ročno vezenje je bilo v 
življenju naših mam in 
babic dragoceno delo, saj 
so veliko časa presedele 
ob vezenju prtov, perila 
in oblačil. To znanje so 
prenašale na mlajše 
in tako se je umetnost 
vezenja ohranila vse do 
danes. Enoletno trdo 
delo Marije Šolar je 
obrodilo knjigo, v kateri 
je podrobno opisanih 36 
tehnik vezenja od najbolj 
preproste naprej, vsaka s 
celostransko fotografijo. 
V knjigi je predstavljenih 
tudi več kot 200 različnih 
vbodov in okoli 640 risb. 
Vezenine so del tradicije 
in kulturne dediščine 
vsakega naroda.

NOVO

Nagrajenci križanke OBI, Kranj, ki je bila objavljena v  
Gorenjskem glasu, 29. 11. 2022, so: Martina HARTMAN 
iz Medvod, Jože HABJAN iz Radovljice in Marjan  
MOHORIČ iz Cerkelj, ki prejmejo praktično darilo. Nag-
rajenci nagrade prevzamejo v trgovini OBI Kranj, Savski 
otok. Čestitamo!
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Vrhunec prvega prazničnega vodenega doživetja po osrčju Tržiča je bil v cerkvi Marijinega oznanjenja 
zgodba o prvi izvedbi božične pesmi Sveta noč v slovenskem jeziku, pospremljena s pesmijo.

Tržič – Tematsko vodenje po 
starih tržiških ulicah z obeta-
jočim naslovom Nepozabni 
božič Jakoba Aljaža na pred-
večer godu sv. Miklavža je 
bilo prijetno praznično do-
živetje navkljub deževnemu 
vremenu. Najprej je zgodbo 
o nastanku Tržiča lokalna tu-
ristična vodnica Neža Vovk 
umestila k skulpturi tržiške-
ga zmaja iz petelinjega jaj-
ca, ki nas pričaka na vstopu v 
staro mestno jedro. Legenda 
pripoveduje, da je zmaj, nič 
zloben, a močan, neroden in 
neučakan bil 'kriv', da so se 
ljudje naselili na tem obmo-
čju med sotočjem Mošeni-
ka in Tržiške Bistrice. V vsa-
ki zgodbi pa lahko najdemo 
tudi dejstva in za Tržičane se 
ve, da imajo veliko spoštova-
nje do sil narave.

Po sprehodu po Trgu svo-
bode je turistična vodni-
ca Neža pripovedovala zgo-
dovino, o bogastvu tržiških 
obrti in podjetnosti ljudi, 
odkrila kakšno skrivnost 
stare tržiške hiše, njenega 

detajla. »Tržič ima dušo in 
priča, kako pomembno vlo-
go je imel skozi čas.« V po-
družnični cerkvi sv. Andre-
ja, katere podoba zaznamuje 
Plac, so obiskovalce s pesmi-
jo pričakale Pevke ljudskih 
pesmi KD FS Karavanke. V 
Tržiču se je zmeraj pelo, je 
poudarila turistična vodnica 

Neža; in tudi Jakob Aljaž, ki 
je bil leta 1871 posvečen v no-
vomašnika in do leta 1880 
kot kaplan služboval v Trži-
ču, je bil dober pevec.

Kurnikova hiša je najsta-
rejša ohranjena hiša v trži-
škem mestnem jedru. Sode-
lavec Tržiškega muzeja dr. 
Bojan Knific je predstavil 

prebivalce te hiše, poseb-
no pozornost je namenil 
njenemu najbolj znane-
mu prebivalcu, »tržiškemu 
Prešernu«, pesniku Vojte-
hu Kurniku. Kot je tista nje-
gova: »Tržiška dolinca ve-
lika res ni, je vendar kralji-
ca gorenjske strani.« V 'hiši' 
Kurnikove hiše so postregli 

znamenito tržiško fliko in 
božični čaj, dr. Knific pa je 
medtem zanimivo pripove-
doval o prazničnih navadah 
in običajih Tržičanov.

Zgodba o prvi izvedbi bo-
žične pesmi Sveta noč v slo-
venskem jeziku, pospre-
mljena s pesmijo ljudskih 
pevk, je bila vrhunec dožive-
tja v cerkvi Marijinega ozna-
njenja. Leta 1871 jo je poslo-
venil prav Jakob Aljaž. »Tu, 
med hribi, boš lahko napisal 
kaj lepega slovenskega ... Kaj 
zasanjanega, otožnega, več-
nega ... Nekaj takega, kot je 
Gruberjeva Stille Nacht, hei-
lige Nacht  ... Če želiš, ti jo 
pošljem, da jo boš imel za bo-
žič pri roki ... Po avstrijskih 
deželah se ta pesem širi hit-
reje, kot ogenj po pustinji ...« 
je Aljažu ob nastopu službe 
v Tržiču dejal njegov prijatelj 
Anton Foerster. Daleč, da bi 
bilo to enostavno, ko pa so 
takrat v Tržiču peli pretežno 
nemško. »A prva slovenska 

predstavitev Svete noči ni 
propadla. Nemci in nem-
škutarji so se presneto ušte-
li. Vse do božiča sem vadil in 
vadil – sam zase – skrivoma, 
tako rekoč ilegalno, ponoči – 
in prav v sveti noči prvič v Tr-
žiču zapel Gruberjevo Stil-
le Nacht v slovenskem jezi-
ku. Sam, pred oltarjem, s ki-
taro.« Zapisan odlomek je iz 
knjige Ivana Sivca Triglavski 
kralj, ki opisuje življenje Ja-
koba Aljaža.

Kot je bil za Tržičane ne-
koč po polnočnici obvezen 
še postanek v Tekčevih jas-
licah, so tudi tokrat obisko-
valci doživetja Nepozabne-
ga božiča z Jakobom Alja-
žem, ki ga tudi naslednje 
ponedeljkovo popoldne or-
ganizira Služba za turizem 
Tržič, zaključili z obiskom 
edinstvenih, v celoti ročno 
izdelanih jaslic, ki sodijo 
med najlepše dosežke ljud-
ske duhovne kulture na Slo-
venskem.

Suzana P. Kovačič

Ljudske pevke KD FS Karavanke so na več lokacijah doživetje pevsko obogatile. / Foto: Tina Dokl

Tržič – V četrtek, 15. decembra, ob 18. uri vabljeni na preda-
vanje etnologa dr. Bojana Knifica v Razstavno-izobraževal-
no središče v Dolino.  Pogovarjali se boste o praznovanju od 
Miklavža do Svetih treh kraljev na Slovenskem, v Tržiču in 
okolici. Pevci ljudskih pesmi KD Folklorne skupine Karavanke 
pa v petek, 16. decembra, ob 19. uri vabijo v dvorano na Balosu 
4 na koncert Mi novo leto pojemo, iz srca vam voščimo.

Praznovanja od Miklavža do Svetih treh kraljev

Medvode – Godba Medvode vsako leto obiskovalce navduši 
na božično-novoletnem koncertu v Športni dvorani Medvode. 
Letos bo ta v nedeljo, 18. decembra, z začetkom ob 19.30. Kon-
cert bo povezoval Sašo Stare, občinstvu pa bo zapela Eva Boto.

Koncert Godbe Medvode

Zmaj, nič zloben, a močan, neroden in neučakan je bil 
'kriv', da so se ljudje naselili na območju med sotočjem 
Mošenika in Tržiške Bistrice. / Foto: Tina Dokl

Tu, med hribi, boš lahko 
napisal kaj lepega slovenskega

vre men ska na po ved

TOREK SREDA ČETRTEK

-7/-2 oC

-16/-5 oC

-3/4 oC

-2/6 oC

-6/-1 oC

-9/-2 oC

-6/25 oC

2/7 oC

-8/-1 oC

-5/0 oC

-10/-2 oC

-10/-3 oC

-8/-1 oC

-7/0 oC

-6/-1 °C -4/2 °C-10/-3 °C

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

Danes bo sprva precej jasno, jutro bo mrzlo. Po dolinah in 
kotlinah bo nekaj megle. Popoldne se bo oblačnost od juga 
nekoliko povečala. Jutri bo pretežno oblačno in manj mrzlo. V 
četrtek se bo pooblačilo, proti večeru se bodo začele pojavljati 
padavine, meja sneženja se bo dvigovala.

V cerkvi Marijinega oznanjenja, kjer stoji tudi kip Jakoba Aljaža, je bila Sveta noč prvič 
zapeta v slovenskem jeziku. / Foto: Tina Dokl

Ogled znamenitih Tekčevih jaslic / Foto: Tina Dokl


