
Zgornji Brnik – Zaradi iz-
jemne rasti poslovanja in 
velikega povpraševanja je 
Cargo-partner v dobrem letu 
dni zapolnil kapacitete skla-
dišča, ki ga je v letališki po-
slovni coni na Zgornjem Br-
niku zgradil leta 2019. Av-
strijsko globalno logistično 
podjetje je tako januarja za-
čelo širiti skladiščne kapaci-
tete, nove prostore pa so od-
prli prejšnji teden.

Več kot 39 tisoč kvadra-
tnih metrov velik objekt na 
Brniku predstavlja enega 
največjih v skupini Cargo-
partner.

Stefan Krauter in Viktor Kastelic ob odprtju skladiščnih prostorov / Foto: Gorazd Kavčič

Aleš Senožetnik

Marko Lotrič predsednik 
državnega sveta

Ljubljana – Državni svetniki 
so v nadaljevanju prve seje 
v tem mandatu za predse-
dnika državnega sveta iz-
volili Marka Lotriča. V dru-
gi krog se je uvrstil s kandi-
datom Dejanom Crnekom, 
ki so mu svetniki nameni-
li 13 glasov, Lotrič, ki je bil 
v državni svet izvoljen kot 
eden od predstavnikov delo-
dajalcev, pa je prejel 21 gla-
sov svetnikov. Marko Lotrič 
iz Selc vodi skupino Lotrič 
Meroslovje, ki združuje 

devet podjetij v sedmih dr-
žavah in zaposluje več kot 
180 strokovnjakov.

Mateja Rant

Slavko Kanalec, nekdanji glavni direktor družbe SIJ Acroni, je prejel Pantzevo 
priznanje za življenjsko delo v metalurgiji. Denarno nagrado je podaril 
Osnovni šoli Koroška Bela za spodbujanje otrok za tehniške vede.

Jesenice – Pantzevo prizna-
nje za življenjsko delo v me-
talurgiji in sorodnih vedah 
je največje jeseniško podje-
tje SIJ Acroni pred dnevi po-
delilo Slavku Kanalcu, nek-
danjemu glavnemu direk-
torju družbe, danes pa iz-
vršnemu direktorju za proi-
zvodnjo, tehnologijo in inve-
sticije Skupine SIJ.

Priznanje mu je predal 
Branko Žerdoner, glavni di-
rektor družbe SIJ Acroni, ter 
mu čestital za njegov izje-
men doprinos k razvoju SIJ 
Acronija.

SIJ Acroni Pantzevo pri-
znanje podeljuje najbolj 

zaslužnemu posamezni-
ku, ki je s svojim delova-
njem še posebej zaznamo-
val razvoj in rast železar-
stva na Jesenicah ter z živ-

ljenjskim delom v meta-
lurgiji in drugih dejavno-
stih pomembno vplival na 
rast in poslovno uspešnost 
družbe, so poudarili.

Kot so zapisali v obra-
zložitvi, je Slavko Kana-
lec izjemen strokovnjak na 

področju metalurgije, ki je 
vse od študija naprej ostal 
zvest Skupini SIJ. S poglob-
ljenim razmišljanjem in ra-
zumevanjem tehnoloških 

proizvodnih procesov je 
ključno pripeval k razvoju 
podjetja.

Panzevo priznanje je dobi-
lo ime po Lambertu Pantzu, 
tehničnem direktorju Kranj-
ske industrijske družbe. Slavko Kanalec, prejemnik Pantzevega priznanja za življenjsko delo na področju metalurgije 

/ Foto: Gregor Vidmar

VREME

Danes bo delno jasno. 
Jutri bo pretežno oblačno, 
pihal bo jugozahodnik. 
V četrtek čez dan se bo 
delno zjasnilo.

jutri: pretežno oblačno

–3/5 °C

Urška Peternel

75 let Gorenjski časnik od leta 1947
Prvi predhodnik tednika Gorenjec leta 1900
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Prej kot je bilo prvotno načrtovano, je družba Cargo-partner razširila svoje skladiščne prostore na 
Zgornjem Brniku. Dvanajstmilijonska investicija bo prinesla tudi trideset novih delovnih mest.

Pripravljeni na prihodnost

AKTUALNO

Zmagovalka  
je Madeira
Bližajo se božično-novoletne poči-
tnice in z njimi dopusti. Večina jih 
bo preživela v krogu domačih, ne-
kateri pa si bodo (lahko) privoščili 
oddih v toplih krajih.

3

KULTURA

Podelili Severjeve  
nagrade
V nedeljo zvečer so na Loškem 
odru že dvainpetdesetič podelili 
Severjeve nagrade. Prejela sta ju 
tudi poklicna igralca Iva Krajnc Ba-
gola in Jurij Zrnec.

8

RAZVEDRILO

Zmagovalec Kmetije  
je Kranjčan
Tom Zupan prihaja iz Gorenj. Sim-
patičnega triindvajsetletnika smo v 
oddaji Kmetija pred leti že spremlja-
li. Takrat je na kmetiji preživel pet-
deset dni, sedaj je ostal do konca.

17

ZANIMIVOSTI

Jaslice celo v orehovi 
lupini
V galeriji DPD Svoboda v Žireh so 
odprli vseslovensko razstavo jas-
lic, na kateri se s svojimi deli 
predstavlja okrog sedemdeset 
ustvarjalcev.

24

Pantzevo priznanje za življenjsko delo

Prilogi: tržiški glas 
 loški glas

Slavko Kanalec je finančno nagrado, ki jo je prejel 
skupaj s priznanjem, podaril Osnovni šoli Koroška 
Bela za delovanje podjetniškega in tehničnega 
krožka, s čimer bi rad spodbudil zanimanje otrok 
za tehnične vede.

Marko Lotrič / Foto: Gorazd Kavčič
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Jesenice, Kranj – Kot so pove-
dali v ZD Jesenice, z novim 
letom vzpostavljajo zdra-
vstveni administrativni cen-
ter, pomembno pomoč am-
bulantam družinske medici-
ne, s katero bodo štiri admi-
nistratorke zdravnikom in 
medicinskim sestram olaj-
šale številna birokratska op-
ravila. »S takšno organizaci-
jo smo prvi na Gorenjskem, 
na dodaten prihranek časa v 
prid pacientom pa računa-
mo še z e-kartonom, izku-
šnje prvega od naših zdravni-
kov so odlične.« Kot dodaja-
jo, se bodo tudi na račun teh 
novosti malce lažje spopad-
li z začasno odsotnostjo šti-
rih zdravnikov. »Pred nami 
je ena daljša bolniška od-
sotnost, ena upokojitev, od 
prej imamo še eno 'nepokri-
to' ambulanto, mlajša zdrav-
nica pa je na porodniškem 
dopustu. V vseh štirih ambu-
lantah bo urejeno nadome-
ščanje. Na pomoč nam bodo 
priskočili tudi trije zdravniki 
specializanti družinske me-
dicine iz ZD Radovljica. Naj-
težje razmere predvideva-
mo v prvi polovici leta 2023, 
v tem času paciente vljudno 
prosimo za strpnost in razu-
mevanje,« so pozvali v ZD Je-
senice in poudarili, da delajo 
vse, da bo delo za paciente po-
tekalo čim bolje.

Več razpisov v Kranju
V ZD Kranj imajo tre-

nutno odprt razpis za pet 

zdravnikov družinske medi-
cine, dva pediatra, dva ren-
tgenologa, dva zobozdrav-
nika in oftalmologa. »Gre 
za kadrovsko planiranje 
na daljši čas, sicer pa oh-
ranjamo razmere najmanj 
takšne, kot so,« zagotavlja-
jo v ZD Kranj, kjer so letos 
zaradi upokojitev sicer os-
tali brez dveh družinskih 
zdravnikov, a uspešno za-
poslili tri nove specialistke, 
štiri zdravnice pa so bile na 
porodniškem dopustu. Od-
sotnosti delno nadomešča-
jo s pogodbenimi zdravni-
ki. »Že pred časom smo z 
Balkana zaposlili tri družin-
ske zdravnice, ki so prevze-
male paciente, ki so v vmes-
nem času ostali brez oseb-
nega zdravnika, za nekatere 

smo začasno uredili nado-
mestno ambulanto. Na pe-
diatriji smo letos prav tako 
imeli dve upokojitvi, zapos-
lili smo eno pediatrinjo, 'raz-
liko' pokrivamo s pogodbe-
nimi zdravniki. Pri gine-
kologiji smo imeli eno del-
no upokojitev, ki jo je nado-
mestila nova delna zaposli-
tev.« Kot dodajajo, se trudi-
jo za dobre pogoje dela, z ob-
činami so tudi dogovorjeni 
za njihovo pomoč kadrom iz 
tujine pri reševanju stano-
vanjskega problema.

Iščejo tudi v Tržiču ...
V ZD Tržič iščejo zdravni-

ka družinske medicine, ker 
je poleti ena zdravnica odšla, 
iščejo tudi zdravnika brez 
specializacije, radiologa in 

logopeda. Tudi v ZD Rado-
vljica si želijo dodatnega 
družinskega zdravnika, saj 
trenutno nimajo možnosti 
vpisov na novo. V ZD Bled 
zaradi porodniških odsot-
nosti urejajo nadomeščanja 
predvsem s specializanti.

Trenutno vpisuje samo 
ena zdravnica

Čeprav zdravstveni domo-
vi skušajo odhode zdravni-
kov nadomestiti z drugimi, 
so še vedno pacienti, kot so 
mladi, ki prehajajo iz šolske 
medicine in so brez izbra-
nega osebnega zdravnika. 
Iz Osnovnega zdravstva Go-
renjske, ki združuje vse go-
renjske zdravstvene domo-
ve, so sporočili, da trenutno 
vpisuje nove paciente samo 
ena zdravnica v ZD Škofja 
Loka, kjer jim bo to zimo us-
pelo zagotoviti še dve ambu-
lanti družinske medicine.

Iskalnik po osebnih 
zdravnikih

V Znanstvenem društvu 
Sledilnik so se odločili, da 
podatke seznama zdravni-
kov, ki jih lahko izberemo za 
osebne zdravnike, predsta-
vijo uporabnikom z imeni-
kom in iskalnikom, ki nam 
omogoča hiter vpogled do-
stopnosti zdravnikov v naši 
bližini. Podatke črpajo iz 
uradnih evidenc ZZZS in 
GURS, kljub temu pa opo-
zarjajo, da včasih pride do 
odstopanj pri prikazu »Spre-
jema/Ne sprejema« ali loka-
ciji uradnih ambulant.

Bodo čakalnice samevale, če ne bo dovolj zdravstvenega 
kadra? / Foto: Tina Dokl, arhiv Gorenjskega glasa

»Slavko Kanalec je izje-
men in priznan strokov-
njak na področju metalur-
gije, ki je od študija vse do 
danes ostal zvest Skupini 
SIJ. S poglobljenim razmi-
šljanjem in razumevanjem 
tehnoloških proizvodnih 
procesov je ključno pripe-
val k optimizaciji številnih 
procesov, usmerjanju ra-
zvoja ter posledično k po-
večevanju konkurenčnosti. 
Vseskozi veliko pozornosti 
namenja področju varnos-
ti in zdravja pri delu, aktiv-
no je sodeloval tudi pri uva-
janju sistema stalnih izbolj-
šav in inovacij. Z njegovo 
pomočjo smo prišli do po-
membnih inovacij, ki jih 

je prepoznala in nagradila 
tudi Gospodarska zbornica 
Slovenije,« so zapisali v ute-
meljitvi.

Trideset let družbe 
SIJ Acroni

V SIJ Acroniju, največji 
družbi v Skupini SIJ, sicer 
v teh dneh praznujejo tri-
deset let, kar družba deluje 
pod imenom Acroni. Jubi-
lej so zaznamovali skupaj s 
sokrajani, oder pa v celoti 
prepustili domačim ustvar-
jalcem: Harmonikarske-
mu orkestru Glasbene šole 
Jesenice in pevki Alji Wol-
te - Sula. Že tradicionalno 
so jih obiskali tudi mali ko-
ledniki Osnovne šole Koro-
ška Bela.

»Z ustanovitvijo družbe 
Acroni se je začelo povsem 
novo obdobje jeseniškega 

železarstva, ki sta ga na 
podlagi številnih naložb za-
znamovala ogromen tehno-
loški napredek in izrazita 
usmerjenost v razvoj. V teh 
letih je bilo v nove nalož-
be, ki so pripomogle k večji 
ekonomičnosti ter k izbolj-
šanju kakovosti, varnosti in 
varovanja okolja, vloženih 

več kot 586 milijonov evrov. 
V obdobju novega lastnika 
so se naložbe še okrepile – 
v zadnjih petnajstih letih je 
bilo izvedenih več kot 350 
milijonov evrov naložb,« je 
povedal Branko Žerdoner, 
glavni direktor družbe SIJ 
Acroni.

Žan Serčič prihaja iz Lenarta v Slovenskih goricah. Že v osnov-
ni šoli je začel obiskovati nižjo glasbeno šolo. Po osnovni 
šoli v Lenartu je šolanje nadaljeval na Srednji oblikovalni 
šoli Maribor. Slovensko občinstvo ga je spoznalo leta 2011 
v drugi sezoni oddaje Slovenija ima talent. Januarja 2012 je 
izšla njegova prva avtorska pesem What About Us, za katero 
je besedilo in glasbo napisal sam. Svoje pesmi (večinoma) 
piše sam in v njih igra kitaro, ki jo tudi poučuje na glasbeni 
šoli. In Žan nas bo s svojo skupino Šakali razveselil ravno na 
valentinovo, 14. februarja 2023, v Cerkljah na Gorenjskem. Za 
več informacij pišite na center.cveka@gmail.com.

Dvema naročnikoma Gorenjskega glasa bomo podarili po eno 
vstopnico za ogled koncerta. V žrebanju boste sodelovali, če 
boste pravilno odgovorili na nagradno vprašanje: Imenujte 
eno pevko ali pevca, s katerim je Žan posnel duet. Odgovore 
pošljite do petka, 30. decembra 2022, na naslov: Gorenjski 
glas, Nazorjeva ulica 1, 4000 Kranj, ali na koticek@g-glas.si.

Valentinov koncert Žana Serčiča in Šakalov

Cenjeni naročniki,

obveščamo vas, da vam v letu 2023 lahko račune za plačilo 
naročnine pošiljamo po elektronski pošti namesto v tiskani 
obliki po običajni pošti. Za uvedbo te spremembe vas prosimo, 
da nam pišete na narocnine@g-glas.si in napišete svoje točno 
ime, priimek in naslov plačnika. Za vsak primer bi bilo dob-
ro, da nam napišete še svojo telefonsko številko. Potem vam 
bomo na vaš e-naslov pošiljali račune, enake tiskanim, vi pa 
jih boste poravnali v spletni ali mobilni banki. Z elektronskim 
načinom pošiljanja računov bomo vsi skupaj pripomogli k 
bolj ekološkemu delovanju, pa še prihranili bomo. Če imate v 
zvezi s tem kakšna vprašanja, nas v času uradnih ur pokličite 
na 04/201 42 41.

Obvestilo za naročnike
Prejemanje računov po elektronski pošti

Branko Žerdoner, glavni 
direktor SIJ Acroni  
/ Foto: Gregor Vidmar
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Knjigo prejme ALEŠ FENDE iz Preddvora.

KO TI ČEK ZA NA ROČ NI KE

Pantzevo priznanje za 
življenjsko delo

Kot so poudarili, so 
zadnjih trideset let 
zaznamovale številne 
naložbe, ki so podjetju 
utrle pot med najvidnejše 
proizvajalce nerjavne 
pločevine v svetovnem 
merilu.
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Suzana P. Kovačič

V Zdravstvenem domu (ZD) Jesenice so začasno brez štirih zdravnikov družinske medicine, urejajo 
nadomeščanje in administrativno razbremenitev ambulant. V Kranju imajo odprt razpis za pet 
zdravnikov družinske medicine ...

Po zdravnike tudi v tujino

• Na elektronski naslov narocnine@g-glas.si sporočite točno 
ime in priimek ter naslov, da vas bomo našli na seznamu 
naročnikov. 
• Na elektronski naslov, s katerega nam boste poslali osebne 
podatke, bomo poslali račun v pdf obliki, ki bo povsem enak 
položnici v tiskani izdaji.
• Sodobna tehnologija omogoča tudi hitro in preprosto 
plačevanje računov s pomočjo mobilnega telefona in QR kode. 

Prepričani smo, da boste zadovoljni.

OBVESTILO NAROČNIKOM

Naročnino lahko plačate  
tudi elektronsko

www.gorenjskiglas.si
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S prvotnih 25 tisoč kvadra-
tnih metrov skladiščnih po-
vršin so objekt povečali za 
dobrih 14 tisoč na 39.100 
kvadratnih metrov.

Gradnja se je pod vod-
stvom arhitekturnega biro-
ja Protim Ržišnik Perc za-
ključila v enajstih mesecih. 
Investicija, vredna 12 mili-
jonov evrov, pa bo v podje-
tju Cargo-partner Slovenija 
ustvarila trideset novih de-
lovnih mest.

Z obema skladiščnima 
objektoma iLogistični cen-
ter sedaj zagotavlja 48 tisoč 
paletnih mest v štirih različ-
nih regalnih sistemih. Ce-
lotno skladišče nudi pros-
tor za kratkotrajno in dolgo-
trajno skladiščenje, sodobni 
klimatski sistemi pa lahko 
vzdržujejo aktivni tempera-
turni režim med 15 in 25 sto-
pinj Celzija.

Odlična lokacija in 
zaupanje

Na vprašanje, zakaj se je 
podjetje odločilo, da enega 
največjih logističnih centrov 
skupine zgradi prav v Slo-
veniji, je odgovoril Stefan 
Krauter, generalni direktor 

skupine Cargo-partner: 
»Prepričala nas je odlična 
lokacija, s katere lahko oskr-
bujemo območje od Jadran-
skega morja in nemškega 
ter za nas tudi zelo pomemb-
nega švicarskega trga do se-
vernih držav, kot sta Nizo-
zemska in Švedska. A ni le 
geografija odločila. Pomem-
ben vidik je tudi zaupanje do 
ljudi in do države.«

Kot je povedal direktor 
Cargo-partnerja v Sloveniji 
Viktor Kastelic, so imeli pri 
načrtovanju centra bolj kot 
današnje razmere v mislih, 
kakšen bo razvoj čez deset, 

dvajset ali več let. »Kot logist, 
ki manipulira z različnim 
blagom, moramo razmišlja-
ti o fleksibilnosti, da bomo 
lahko delovanje in objekt čez 
deset ali več let hitro prilago-
dili takratnim zahtevam,« je 
povedal.

Dostava z brezpilotnim 
letalnikom

Ob rasti spletnih trgovin 
so skladiščne prostore sno-
vali tudi z mislijo na ta del 
poslovanja. Tako so vključi-
li tudi prevzemno točko, na-
menjeno osebnim prevze-
mom in vračilom paketov, ob 

slavnostnem prerezu traku 
pa so izvedli simulacijo do-
stave paketa z brezpilotnim 
letalnikom. O tem, kako real-
na je takšna možnost dosta-
ve v prihodnje, Krauter pra-
vi: »Precej bo odvisno tudi od 
vladnih regulativ, a še poseb-
no v državah s podobno to-
pografijo, kot jo ima Sloveni-
ja, bi bila takšna dostava lah-
ko učinkovita. Droni bodo 
prišli, vprašanje je le, kdaj.« 
Kastelic pa je dodal: »Ne mo-
remo predvideti prihodnosti, 
a če se bo zgodilo oziroma ko 
se bo zgodilo, želimo biti med 
prvimi na tem področju.«

Cargo-partnerjev logistični center v brniški poslovni coni ima zdaj 48 tisoč paletnih mest.  
/ Foto: Gorazd Kavčič

J avnost je razburila vest, 
da naj bi zdravstveno mi-
nistrstvo z reorganiza-

cijo krčilo mrežo nujne me-
dicinske pomoči (NMP). Po 
predlogu delovne skupine bi v 
državi imeli 12 urgentnih cen-
trov in 20 satelitskih urgentnih 
centrov. Občine, ki centrov ne 
bi več imele, bi organizirale de-
žurno ambulanto le čez dan, v 
preostalih urah bi šle pod regi-
onalni center. Minister Danijel 
Bešič Loredan miri, da se je v 
javnosti razširil s stroko še ne-
usklajen delovni dokument, in 
zagotavlja, da bodo spremem-
be usklajene s stroko. Upajmo, 
da se skladno s pregovorom, da 
kjer je dim, je tudi ogenj, požar 
ne razplamti.

Kajti odzivi so ostri. Med pr-
vimi v bližnjem okolju so se od-
zvali v Kamniku in Komendi, 
pred dnevi v Tržiču, kjer želi-
jo aktivno sodelovati pri iska-
nju rešitev – z željo zagotovi-
ti občanom čim boljše storitve 
NMP in reševalne službe v 
okviru realnih možnosti. A 
odločni, da ne bodo pristali 
na organizacijske spremembe, 
ki bi poslabšale dostopnost in 
učinkovitost NMP. »Še poseb-
no glede na visoko kakovost, 
profesionalnost in opremlje-
nost tržiške službe NMP je 
nedopustno, da bi se tovrstna 
služba v Tržiču ukinila. Gre 
za službo, kjer lahko sekunde 
odločajo o smrti in življenju, to 
pa nima cene,« poudarja žu-
pan Peter Miklič. Zdravstve-
ni dom (ZD) Tržič je na svo-
ji spletni strani objavil sedem 

temeljnih argumentov, zara-
di katerih ne morejo pristati 
na ukinitev NMP in dežurnih 
zdravnikov. Bodo slišani?

Znova se je oglasila civil-
na iniciativa, tokrat za raz-
reševanje težav pri dostopu 
do družinskih zdravnikov, in 
predstavila začetek kampa-
nje Ustavimo rušenje javnega 
zdravstva. Pomanjkanje dru-
žinskih zdravnikov ni od vče-
raj, a je trenutno v državi brez 
izbranega osebnega zdravni-
ka kar okoli 130 tisoč zavaro-
vancev. V civilni iniciativi opo-
zarjajo, da država številnim ne 
zagotavlja več ustavne pravice 
do zdravstvenega varstva, za-
gotovitev dostopa do družin-
skega zdravnika pa je le ena od 
njihovih zahtev, med drugim 
zahtevajo tudi ustavitev »vseh 
procesov, kjer se javna sredstva 
stekajo v zasebne žepe«.

Pacienti imamo z javnim 
zdravstvom kot sistemom, do-
stopnostjo in odnosom različne 
izkušnje, upam, da do specia-
lista zares pridete v tridesetih 
dneh, kot je bila ena predvolil-
nih obljub, saj če ste ostali že 
brez izbranega osebnega zdrav-
nika, ne vem, kdo vam bi sploh 
napisal napotnico. Zdravje ne 
sme imeti »cene«, kot so pos-
tavili temelje v naši preteklosti. 
Pretresli so me posnetki izpred 
ZD Ljubljana - Polje, ko so bili 
zbrani večinoma starejši ljud-
je, ki so ostali brez izbranega 
osebnega zdravnika. Nemočni. 
Dobri decembrski mož, prine-
si nam rešitve. In, prosim, daj 
nam zdravja.

Prinesi nam zdravja

Pripravljeni na prihodnost

Kranj, Škofja Loka – Saj ne 
da se v minulih dveh le-
tih ni dalo potovati na dru-
gi konec sveta, le precej več 
preprek, poleg denarnih, 
je bilo treba premagati, da 
smo se znašli na kakšnem 

od eksotičnih otokov ali v 
daljni zasneženi deželi. Le-
tos pa so se željni potovanj 
in novih doživetij znova po-
dali na lov za ugodnimi le-
talskimi vozovnicami in tu-
rističnimi aranžmaji, ki pe-
ljejo do raznih bolj ali manj 
eksotičnih destinacij.

Kako daleč se bomo Gore-
njci podali za novo leto, smo 
preverili na nekaterih agen-
cijah. Kot so si bili enotni na 
Kompasu, v Palmi in na Al-
petourju, so okrog novega 
leta najbolj iskane destinaci-
je Madeira, Jordanija, Dubaj, 
Mauritius in Zanzibar. Za 

omenjene destinacije je tre-
ba odšteti okrog 1500 evrov 
na osebo. Pravijo tudi, da so 
letos čez leto prodali veliko 
več aranžmajev kot v minu-
lih dveh letih. V adventnem 
času so Gorenjci povpraševa-
li po adventnih izletih, tako 
eno- kot večdnevnih (od Du-
naja, Salzburga, Gradca do 

Budimpešte in Prage …). Za-
nimajo se tudi za beograjsko 
silvestrovanje na prostem, pa 
krajše oddihe v Istri in Kvar-
nerju. Kar se slovenskih de-
stinacij tiče, prevelikih pov-
praševanj ni; menijo, da se 
ljudje sami organizirajo in 
najamejo apartmaje direk-
tno pri zasebnikih.

Bližajo se božično-novoletne počitnice in z njimi dopusti. Večina jih bo 
preživela v krogu domačih, nekateri pa si bodo (lahko) privoščili oddih v 
toplih krajih.

Klara Mrak

Zmagovalka je Madeira
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1. stran

Petdnevni izlet v Istanbul 
za štiri osebe, sicer 
z vsemi vključenimi 
izleti, večerjami in 
pristojbinami, stane 
okrog 4500 evrov, obisk 
božička na Finskem za 
petčlansko družino pa 
nekaj manj kot 7000 
evrov – a z vključenim 
ogledom severnega sija, 
vožnje s sanmi ipd.

Ob slavnostnem 
prerezu traku so izvedli 
simulacijo dostave 
paketa z brezpilotnim 
letalnikom.

Najbolj priljubljena novoletna destinacija je letos Madeira. / Foto: Darja Kopač

KOMENTAR
Suzana P. Kovačič
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Radovljica – »V tem pred-
prazničnem času imamo 
res ogromno dela, zaradi 
česar več časa preživimo v 

Varstveno-delovnem cen-
tru, v Biserni hiši pa manj, 
kot bi si želeli,« pravi men-
tor Matjaž Arnol, akadem-
ski slikar, ki svojo ekipo od-
lično pozna, saj uporabne 

unikatne izdelke, prave 
male umetnine, z uporabni-
ki ustvarja že vrsto let.

Daleč naokrog so med 
drugim znani po tem, da 
izdelujejo krožnike in 

skodelice, v katerih svojo 
vrhunsko kulinarično po-
nudbo servira njihov bliž-
nji sosed, kuharski moj-
ster Uroš Štefelin, ob na-
šem obisku pa so imeli naj-
več dela z oblikovanjem 
skodel, ki jih je pri njih na-
ročil Klemen Dolenc, kmet 
in tekač, s katerim jih prav 
tako veže dolgoletno tesno 
prijateljstvo.

»Glino počasi vlijemo v 
kalup, počakamo, da se ro-
bovi malo posušijo, in po-
tem odlijemo tisto, kar je na 
sredini,« je resno pojasni-
la Petra Pogačnik, medtem 
ko je Teja Prevec pokazala, 
kako vsako skledo zunaj in 
znotraj natančno obrusijo in 
zaoblijo rob. »Pri delu je tre-
ba biti zelo previden, saj je 
material krhek in se izdelek, 
preden ga damo v peč, hitro 
zdrobi,« je opozorila.

Sledi tisti del postopka, 
ki ga ima najraje Barbara 
Kocjančič: barvno poigra-
vanje z glazuro. Nato sle-
di še druga peka in izdelek 
gre na polico. Biserna hiša je 

namreč tudi prodajna delav-
nica, v kateri se v predpraz-
ničnih dneh ustavljajo šte-
vilni domačini in tudi obi-
skovalci.

Poleti pa so bili nad njimi 
najbolj navdušeni turisti, ki 
so si skozi okna z razstavlje-
nimi izdelki radi ogledovali 
tudi delo spretnih rok, ki so 
ustvarjale.

»Nekaj časa je trajalo, da 
smo se navadili, da smo tudi 
mi, ne samo izdelki, postav-
ljeni na ogled, ampak kmalu 
nas radovedni pogledi niso 
prav nič motili,« še povedo 
Barbara, Teja in Petra, men-
tor Matjaž pa doda prikup-
no anekdoto, ki prikaže od-
nos obiskovalcev: »Nekega 
dne sta v delavnico vstopili 

dve japonski turistki, sed-
li za delovno mizo, zavihali 
rokave in v pričakovanju za-
četka dela naznanili: 'We are 
ready to start!'« (Midve sva 
pripravljeni, da začneva.)

Kar nekaj energije so pot-
rebovali, da so jima razloži-
li, da oblikovanje izdelkov iz 
gline ni stvar obiskovalcev.

Prodajni del Biserne hiše 
je kljub velikemu povpra-
ševanju odprt le trikrat te-
densko, saj je, kot poudar-
ja Matjaž Arnol, pri njihovi 
dejavnosti bistveno ustvar-
jalno delo uporabnikov, ne 
prodaja. »Smo pa ponosni, 
da nas ljudje prepoznajo in 
cenijo ter da sami zaslužimo 
za material, s katerim dela-
mo,« je še dodal.

Marjana Ahačič

Teja, Petra in Barbara z mentorjem Matjažem v Biserni hiši / Foto: Gorazd Kavčič

Breznica – Društvo prijate-
ljev mladine Žirovnica je v 
sodelovanju z Občino Žirov-
nica in Zavodom za turizem 
in kulturo Žirovnica tokrat 
že tretjič »odprlo« Božič-
no piškotarno, kjer bodo ot-
roci skupaj s starši pekli di-
šeče božične piškote. Ta si-
cer ni na severnem tečaju, 
od koder naj bi prihajal Bo-
žiček, temveč se v piškotar-
no spremenijo domovi dru-
žin, ki so se prijavile in tako 
v teh dneh prejele pakete s 
sestavinami lokalnega izvo-
ra in receptom.

Na ta način v žirovniški 
občini poskrbijo za božič-
no obdarovanje otrok, obe-
nem pa, kot je pojasnil pred-
sednik društva Nik Hlade, 
povežejo družine v praznič-
nem duhu. »Vsako leto se 
prijavi več otrok, letos bomo 
tako pakete dostavili 220 ot-
rokom, kar je skoraj tretji-
na vseh otrok v naši občini,« 
je povedal. Prvo leto so pek-
li piškote, lani cimetove ro-
lice, letos bodo medenjake. 
Recept zanje je osnovala ena 
od članic Meggie Kalan, ki 
je pojasnila, da je pekovska 
pustolovščina zasnovana 
tako, da ji otroci brez težav 

sledijo, poleg tega so za lažje 
sledenje k navodilom doda-
ne še fotografije.

Slastni medenjaki
Če bi želeli tudi vi dom 

spremeniti v Božično piško-
tarno in v krogu najbližjih 
speči medenjake, dodajamo 
recept, ki pa – kot pravijo čla-
ni društva – ni uporaben le 
v prazničnem času, temveč 
vselej, ko se si zaželimo ne-
kaj sladkega in slastnega. Za 
pripravo medenjakov potre-
bujete štiri žlice vode, 200 
gramov oziroma eno skode-
lico sladkorja, 100 gramov 

oziroma pet žlic medu, 15 
gramov oziroma dve žlici ci-
meta, eno žlico sode bikar-
bone, dve jajci in 500 gra-
mov moke. »Na pekovsko 
pustolovščino se pripravi-
mo tako, da si umijemo roke 
in oblečemo predpasnik, pri 
peki nam pomaga odrasla 
oseba,« je prvo navodilo.

Postopek
V kozico damo vodo, slad-

kor in med. Vse skupaj dob-
ro premešamo in postavi-
mo na štedilnik. Ko zavre, 
ogenj zmanjšamo in pusti-
mo vreti še pet minut, nato 

kozico odstavimo in poča-
kamo, da se ohladi. V ohla-
jeno rjavo in lepljivo zmes 
vsujemo cimet in sodo bi-
karbono ter hitro premeša-
mo z vilicami, da nastane 
kremasta in lepljiva masa. 
V veliko posodo ubijemo 
jajci in jih z vilicami raz-
žvrkljamo, nato pa jima pri-
mešamo ohlajeno kremasto 
maso. Ko vse skupaj dobro 
premešamo, v posodo vsu-
jemo še moko in z žlico ali 
kuhalnico vse zmešamo v 

lepljivo testo za piškote. Te-
sto mora nato čez noč poči-
vati na toplem, zato ga tesno 
pokrijemo s folijo za živila, 
da ga zavarujemo pred zra-
kom, in posodo pokrijemo 
še s kuhinjsko krpo. Pos-
tavimo jo na toplo mesto v 
naši kuhinji in pustimo do 
jutra, da testo rahlo vzhaja.

Ob čaju ali kakavu
Zjutraj pečico ogrejemo 

na 170 stopinj Celzija in 
pripravimo pekače s peki 

papirjem. Z malo žlico iz po-
sode vzamemo testo, ga med 
pomokanimi dlanmi obli-
kujemo v kroglico in posta-
vimo na pekač. Pazimo, da 
kroglice niso preveč skupaj, 
saj bodo piškoti še zrasli. Pe-
kač postavimo v pečico za 
devet minut. Piškote po že-
lji še pred peko okrasimo, v 
kroglico lahko zapičimo ore-
hovo sredico, lahko pa ohla-
jene povaljamo v sladkor v 
prahu in postrežemo poleg 
toplega čaja ali kakava.

Domovi žirovniških družin z otroki se bodo v prazničnih dneh zopet spremenili v Božično piškotarno, iz njih pa bo letos zadišalo po slastnih medenjakih.

Maša Likosar

Nik Hlade in Meggie Kalan z letošnjim receptom / Foto: Tina Dokl

Člani Društva prijateljev mladine Žirovnica so pretekli konec tedna pripravljali pakete, ki so 
jih v teh dneh dostavili otrokom na dom. / Foto: Tina Dokl

V Božični piškotarni bodo letos pekli medenjake

Daleč naokrog so med drugim znani po tem, da izdelujejo 
krožnike in skodelice, v katerih svojo vrhunsko kulinarično 
ponudbo servira njihov bližnji sosed, kuharski mojster Uroš 
Štefelin. / Foto: Gorazd Kavčič

Na vhodu v staro mestno jedro Radovljice je letos spomladi zaživela prav posebna delavnica z imenom 
Biserna hiša. V njej osem uporabnic in uporabnikov Varstveno-delovnega centra Radovljica pod 
vodstvom dveh mentorjev ustvarja unikatne lončene izdelke – skodelice, sklede, vaze in krožnike ...

Praznično tudi v Biserni hiši
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Bled – Število obiskovalcev 
naravnega okolja, tudi na ob-
močju Triglavskega naro-
dnega parka in njegove oko-
lice, v zadnjih letih strmo 
narašča. Ne le poleti, am-
pak tudi pozimi, to pa je čas, 
ko narava potrebuje še več 
posluha obiskovalcev kot si-
cer, poudarjajo v TNP, kjer 
so v okviru projekta VrH Ju-
lijcev pred zimo skupaj s pro-
jektnimi partnerji pripravi-
li pet praktičnih napotkov, z 
upoštevanjem katerih lahko 
vsi prispevamo k varstvu dra-
gocene narave edinega naro-
dnega parka v Sloveniji.

Obiskovalce tako poziva-
jo, da spoštujejo zimski po-
čitek narave, uporabljajo jav-
ni prevoz, izbirajo zimske-
mu času primerne pohodne 
poti, pri izbiri poti za turno 
smuko pa pomislijo tudi na 
zaščitene živali ter upošteva-
jo tako imenovana mirna ob-
močja, ki so oaza varnosti in 
miru za prebivalce narave.

Ob tem so ob začetku letoš-
nje zime objavili tudi karto 
priporočenih turnosmučar-
skih poti na Pokljuki, z na-
menom, da se smučarji izog-
nejo tistim opredeljenim 
mirnim območjem znotraj 
parka, ki najredkejšim in 

zavarovanim vrstam zagota-
vljajo več miru. Tanja Mene-
galija z oddelka TNP za nara-
vo je ob tem opozorila, da ob 
visoki snežni odeji lahko na 
primer divjad pri enem pre-
miku porabi toliko energije, 
kot bi jo sicer v sedmih ali de-
setih dneh.

Ker se bližamo praznične-
mu času, pa velja tudi opo-
zorilo, da je uporaba piroteh-
nike v naravnem okolju Tri-
glavskega narodnega parka 
zakonsko prepovedana, še 
opozarjajo.

Tudi v tem letnem času 
tako TNP kot bohinjski za-
vod za turizem spodbuja-
ta uporabo javnega prevo-
za. Tudi za to zimo so tako 
na Turizmu Bohinj prip-
ravili smučarske avtobuse 
do smučarskih središč: na 

Pokljuko, Soriško planino 
in do spodnje postaje smu-
čišča Vogel. Brezplačne pre-
voze na Pokljuko zagotavlja-
jo po podatkih Turizma Bled 
tudi z Bleda, Turizem Kranj-
ska Gora pa organizira smu-
čarski avtobus do Planice.

Zima je tudi čas, ko se narava umiri, in prav je, da temu dejstvu tudi obiskovalci 
prilagodimo svoje vedenje.

Žirovnica – Na seji, ki jo je 
kot najstarejši svetnik vodil 
Zdravko Malnar, je predse-
dnica občinske volilne ko-
misije Gaja Gašperin po-
dala poročilo o izidu voli-
tev za člane občinskega sve-
ta in za župana. Pojasnila 
je, da je imelo na volitvah 
pravico glasovati 3750 vo-
lilnih upravičencev, od tega 
jih je glas oddalo 1785, kar 
je 47,60 odstotka. Posame-
zne liste kandidatov so pre-
jele naslednje število man-
datov: Neodvisna lista za Ži-
rovnica osem mandatov, po 
dva mandata Lista za vasi 
pod Stolom in SDS ter po en 
mandat NSi in SD. Na Ne-
odvisni listi za Žirovnico je 
bil za svetnika izvoljen tudi 
Leopold Pogačar, vendar bo 
opravljal župansko funkci-
jo, ki s svetniško ni zdru-
žljiva, zato so namesto nje-
ga na mesto svetnika ime-
novali Boruta Repa.

Člani, ki bodo v žirovniški 
občini odločali v mandatu 
od 2022 do 2026, so: Vanja 
Resman Noč, Sebastijan Zu-
pan, Barbara Oman Bulovec, 
Izidor Jekovec, Meta Zupan, 
Zdravko Malnar, Nino Rejc 
in Borut Rep (Neodvisna li-
sta za Žirovnico), Mojca Pa-
pler in Boštjan Noč (Lista za 
vasi pod Stolom), Benjamin 
Grubar in Tatjana Mulej 

(SDS), Vitomir Pretnar (SD) 
in Jurij Dolžan (NSi).

Pogačar, ki bo občino vodil 
že petič, je v svojem prvem 
nagovoru novoizvoljenih 
svetnikom dejal, da si bo še 
naprej prizadeval za razvoj 
občine in kvalitetno življe-
nje v krajih pod Stolom. »Že-
lim si, da bi delali za skup-
no dobro občank in občanov, 
da bi sledili njihovim željam 

in potrebam ter da bi nas 
pri razmišljanju in odloča-
nju včasih vodila tudi zdrava 
kmečka pamet,« je poudaril 
Pogačar.

Na seji je bila imenova-
na še komisija za mandatna 
vprašanja, volitve in imeno-
vanja, ki jo sestavljajo Vanja 
Resman Noč, Izidor Jeko-
vec, Borut Rep, Mojca Pa-
pler in Tatjana Mulej.

Minuli četrtek se je na konstitutivni seji sestal novi občinski svet Občine Žirovnica. Potrdili so mandate 
občinskim svetnikom ter že peti mandat županu Leopoldu Pogačarju.

Maša Likosar

Brezje – Novembra leta 2019 
so bili slovenski frančiška-
ni obveščeni, da je v bazili-
ki Marijinega oznanjenja v 
Nazaretu v Sveti deželi v Iz-
raelu prostih sedem oken, v 
katere nameščajo Marijine 

podobe iz vseh koncev sve-
ta. Za slovenskega komisar-
ja za Sveto deželo patra Pe-
tra Lavriha in rektorja Ma-
rijinega svetišča na Brez-
jah patra dr. Roberta Bahči-
ča je bila ta možnost izziv. V 
Nazaret je bila posredova-
na slovenska prošnja, da bi 
eno od oken dodelili Slove-
niji. Iz Nazareta je že decem-
bra prišel pozitivni odgovor, 
za kar ima precej zaslug tudi 
poznanstvo patra dr. Rober-
ta Bahčiča z brati frančiška-
ni, skrbniki nazareškega 
Marijinega svetišča.

Za slovenski okenski vi-
traj – iz steklenih elementov 

sestavljeno barvno okno – 
so izbrali Layerjevo podo-
bo Marije Pomagaj z Brezij. 
Na osnovi izmer okna v Na-
zaretu in načrta, ki ga je iz-
delal arhitekt Matija Suha-
dolc, sta se akademski sli-
kar Lojze Čemažar in nje-
gov sin Lojze lotila izdelave 

311 centimetrov visokega in 
170 centimetrov širokega vi-
traja z 90 centimetrov dol-
gim zgornjim robom. Pri iz-
delavi je sodeloval tudi pasar 
Nejc Škof.

Vitraj je 6. decembra, na 
praznik svetega Miklavža, 
z ladjo odpotoval proti Na-
zaretu. V baziliki, ki je bila 
v dolgi zgodovini že pet-
krat obnovljena, zadnjič leta 
1968, se bo pridružila šte-
vilnim umetninam z vsega 
sveta in tako prispevala tudi 
k prepoznavnosti Slovenije. 
Replika vitraja pa bo še nekaj 
časa na ogled v baziliki Mari-
je Pomagaj na Brezjah.

Jože Košnjek

Kranj – V kranjskem podjetju S&T Iskratel so prisiljeni odpus-
titi deset visokokvalificiranih delavcev. Novico je pred dnevi 
razkril urednik portala Požareport Bojan Požar, ki je  na Twi-
tterju objavil anonimno pismo, v katerem avtor sicer piše, da 
naj bi se na spisku za odpuščanje znašlo trideset ljudi, v glav-
nem inženirskega kadra. Za Slovensko tiskovno agencijo so v 
družbi potrdili, da so pogodbe o zaposlitvi odpovedali desetim 
zaposlenim, ki se ne morejo prezaposliti na druga delovna 
mesta. V potezo so bili prisiljeni zaradi padca števila naročil 
in realizacije poslov v nekaterih poslovnih enotah. Vojna v 
Ukrajini in njene posledice so namreč negativno vplivale na 
poslovanje podjetja, zato so bili prisiljeni ukrepati. S&T Iskra-
tel, sicer del skupine Kontron, je nastalo letos jeseni, ko sta 
se združila telekomunikacijsko podjetje Iskratel in ponudnik 
informacijskih storitev S&T Slovenija. V Kranju družba zapo-
sluje 650 ljudi, v celotni skupini pa je več kot tisoč zaposlenih.

Zaradi zmanjšanja poslov v odpuščanje

Marjana Ahačič

Žirovniški svetniki z županom Leopoldom Pogačarjem / Foto: Tina Dokl

Replika vitraja Marije Pomagaj bo še nekaj časa na ogled 
v baziliki Marije Pomagaj na Brezjah. / Foto: Romarski urad Brezje

Pozimi se nam narava razkazuje v čudovitih podobah, ki kličejo k obisku. Vendar pa mora biti 
ta odgovoren in varen tako z vidika ohranjanja narave kot z vidika osebne varnosti, poudarjajo v 
Triglavskem narodnem parku.

Odgovorno v zimsko naravo

Za skupno dobro občanov

Spoštujmo zimski počitek narave, uporabljajmo javni 
prevoz, izbirajmo zimskemu času primerne pohodne 
poti, na turno smuko pa se odpravimo tudi z mislijo 
na zaščitene živali ter upoštevajmo mirna območja, ki 
so oaza varnosti in miru za prebivalce narave.

Enega od oken v baziliki Marijinega oznanjenja v 
Nazaretu bo krasil vitraj Layerjeve podobe Marije 
Pomagaj z Brezij. V Sveto deželo je potoval z 
ladjo.

Brezjanska Marija 
v Nazaretu
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Novi župan Občine Železniki Marko Gasser je novoizvoljene občinske svetnike pozval k delu za skupno 
dobro, ne glede na strankarsko prepričanje.

Železniki – Minuli četrtek 
je bila v Železnikih konsti-
tutivna seja novoizvoljene-
ga občinskega sveta. Po sez-
nanitvi s poročilom o izidu 
glasovanja na lokalnih vo-
litvah so potrdili mandate 
novoizvoljenim občinskim 
svetnikom in županu Mar-
ku Gasserju. Ta je kandidi-
ral s podpisi volivcev in sla-
vil že po prvem krogu voli-
tev, saj je prejel 60,39 od-
stotka glasov, dosedanji žu-
pan Anton Luznar (SLS) jih 
je prejel 27,39 odstotka, Rok 
Bajželj (Levica) pa 12,21 od-
stotka.

Po slovesni prisegi je novi 
župan Gasser v nagovoru 
med drugim poudaril, da 
se zaveda, da so pričakova-
nja visoka, ter da se bo reše-
vanja problemov loteval sis-
tematično in postopoma, 
za kar je potrebna tudi eno-
tnost v novem občinskem 
svetu. »Želim si, da bodo vsi 
izvoljeni predstavniki pred 
očmi imeli v prvi vrsti dob-
ro občine, ne glede na stran-
karsko prepričanje,« je dejal 
in vse svetniške liste pozval k 

sodelovanju za skupno dob-
ro. Verjame, da bodo skupaj 
prišli daleč.

Na seji, ki jo je vodila 
najstarejša občinska svetni-
ca Zora Bonča, so potrdi-
li tudi mandate novoizvo-
ljenim občinskim svetni-
kom, ki prihajajo iz šestih 
strank oz. list. Na Župano-
vi listi Marka Gasserja je 

bilo izvoljenih šest svetni-
kov: Matija Benedičič, De-
jan Lotrič, Matjaž Podre-
kar, Andreja Prodan, Janez 
Habjan in Marko Gasser, 
ki pa je prevzel županova-
nje, zato mu je mandat sve-
tnika prenehal in bo stekel 
postopek za potrditev man-
data nadomestnemu čla-
nu ali članici občinskega 

sveta. Vanj so bili izvoljeni 
še Matej Šubic, Jernej Beš-
ter, Alenka Lotrič in Da-
vid Benedičič (vsi SLS), Mi-
ran Šturm, Peter Krek in 
Tomaž Demšar (vsi SDS), 
Rok Bajželj in Miša Hafner 
(oba Levica), Franc Tušek 
(Nova Slovenija – Krščan-
ski demokrati) in Zora Bon-
ča (SD).

Ana Šubic

Novoizvoljeni železnikarski občinski svetniki in župan Marko Gasser (spredaj četrti z leve)  
/ Foto: Gorazd Kavčič

Kranj – Kranjski župan Ma-
tjaž Rakovec je pred dne-
vi z ministrom za gospo-
darski razvoj in tehnologijo 
Matjažem Hanom podpisal 
pogodbo o sofinanciranju 
projekta Gospodarske jav-
ne infrastrukture v Poslovni 
coni Hrastje v višini 1,3 mi-
lijona evrov. Mestna občina 
Kranj (MOK) si je nepovrat-
na sredstva zagotovila na 
javnem razpisu za podporo 
inovativnim ekosistemom 
ekonomsko-poslovne infra-
strukture v okviru Načrta 
za okrevanje in odpornost, 

sredstva za izvedbo javnega 
razpisa pa zagotavlja Evrop-
ska unija iz sklada za okreva-
nje in odpornost.

Skupna ocenjena vred-
nost ureditve komunalne in-
frastrukture v poslovni coni, 
ki jo bodo predvidoma zgra-
dili do leta 2024, znaša prib-
ližno 15 milijonov evrov, od 
tega bo MOK zagotovila 13 
milijonov evrov. »S projek-
tom hitimo, da čimprej vlo-
žimo za gradbeno dovolje-
nje,« je pojasnil Rakovec.

Razširitev obstoječe po-
slovne cone v Hrastju, ki se 
nahaja v neposredni bliži-
ni avtocestnega priključka 

in trenutno zavzema dob-
rih šest hektarjev površine, 
v MOK načrtujejo že več let. 
Trenutno so potrjeni pro-
storski dokumenti za razši-
ritev cone na slabih 19 hek-
tarjev, predlog novega ob-
činskega prostorskega na-
črta pa predvideva razširi-
tev še za dodatnih devet hek-
tarjev.

Glavni del projekta, za 
katerega je MOK pridobila 
1,3 milijona evrov nepovra-
tnih sredstev, je izgradnja 
nove komunalne infrastruk-
ture na območju veljavne-
ga občinskega podrobnega 
prostorskega načrta, ki bo 

omogočil gradnjo objektov 
investitorjev. Uredili bodo 
cestno omrežje s pločniki in 
kolesarskimi povezavami, 
omrežje fekalne in mete-
orne kanalizacije, vodovod, 
vzpostavili pa bodo tudi ze-
lenice, zelene otoke in oko-
lju prijazno cestno razsvet-
ljavo, predvidoma z LED 
svetilkami. »Pomemben del 
ureditve cone bo tudi pame-
tna infrastruktura v coni, saj 
bo cona opremljena z različ-
nimi varčnimi sistemi, sen-
zorji za meritve kakovosti 
zraka in drugo pametno in-
frastrukturo,« napovedujejo 
na MOK.

Simon Šubic

Preddvor – Čebelarji Čebelarskega društva Fran Lakmayer 
Preddvor so se zbrali na tradicionalnem srečanju Pri čebelarski 
lipi. Na ta način ohranjajo spomin na naprednega čebelarja in 
avtorja knjige Umni čebelar Frana Lakmayerja. »Po njem se 
zgledujemo, skrbimo za ohranjanje kranjske sivke, za njeno 
zdravje in obstoj,« je povedal Jožef Kokl, predsednik društva. 
Obenem so praznovali 120-letnico društva. Na srečanju so 
podelili priznanje Antona Janše III. stopnje Marjanu Plestenja-
ku in najvišje društveno priznanje plaketo Frana Lakmayerja 
Andreju Šavsu. Na ogled so bile risbice učencev, ki so jih na-
risali v zahvalo čebelarjem, ki so v šoli prikazali življenje čebel.

Srečanje čebelarjev Pri čebelarski lipi

Kranj – Na tradicional-
nem dnevu Pokrajinske 
zveze društev upokojen-
cev (PZDU) Gorenjske, ki 
je pred dnevi potekal v Kra-
nju, so ponovno podelili pri-
znanja PZDU in Združenja 
društev upokojencev Slove-
nije (ZDUS) najzaslužnej-
šim članom društev upoko-
jencev. »Priznanja ste pre-
jeli, ker se vam želijo in že-

limo zahvaliti za uspešno 
in dolgoletno delo,« je pou-
daril predsednik PZDU Ro-
bert Plavčak.

»Tudi v PZDU Gorenjske 
smo bili v tem letu pridni 
in prizadevni. Naš program 
smo namreč realizirali prav 
na vseh področjih svojega 
delovanja, tako na športno-
-kulturnem kot družbenem 
področju. Torej smo peli, 
plesali, kolesarili, 'športa-
li' v različnih disciplinah, se 
družili in srečevali tako na li-
terarnih in rokodelskih sre-
čanjih kot tudi v našem ho-
telu Delfin v Izoli, se sreča-
li na Pokljuki in s tem ure-
sničevali naše temeljno pos-
lanstvo, namen in cilje naše-
ga delovanja. Upamo in želi-
mo si, da bo tudi prihodnje 
leto tako ali še bolje,« je še 
dejal Plavčak.

Prisotne sta pozdravi-
la tudi kranjski župan Ma-
tjaž Rakovec in predse-
dnik ZDUS Janez Sušnik. 

Rakovec je predstavil aktiv-
nosti Mestne občine Kranj 
za prijetnejše življenje sta-
rejših občanov. Ob tem je 
napovedal skorajšnjo vlo-
žitev vloge za gradbeno do-
voljenje za nov javni dom za 
starejše občane na Zlatem 
polju, ki bo imel tudi odde-
lek za starostnike z demen-
co. »Z ministrstvom za delo 
imamo dogovorjeno, da bo 
investicija financirana z nji-
hove strani. Smo trenutno 

edini v Sloveniji, da smo 
projekt pripeljali tako daleč. 
Dom bo zgrajen na občin-
ski zemlji, občina poleg tega 
pokrije še stroške do prido-
bitve gradbenega dovolje-
nja, nato pa bomo projekt 
predali ministrstvu.«

»PZDU Gorenjske je s 
svojimi društvi naredila ve-
lik napredek, da uresniču-
je svoje poslanstvo, zara-
di katerega je bila tudi usta-
novljena,« pa je dejal Janez 
Sušnik. »Nikdar ne smemo 
pozabiti naših humanitar-
cev, naših prostovoljcev pro-
jekta Starejši za starejše, ki 
še kako srčno delujejo in po-
magajo pomoči potrebnim 
ljudem. Da jih obiskujejo, 
da jim s pogovori krajšajo 
osamljene dneve. Zares jim 
je treba reči trikrat hvala: de-
lajte to še naprej,« je še de-
jal Sušnik, ki je med drugim 
predstavil tudi razloge za ne-
uspel predlog ZDUS za iz-
redno uskladitev pokojnin.

Na letošnjem dnevu Pokrajinske zveze društev 
upokojencev Gorenjske so priznanja podelili 72 
članom in društvom upokojencev z Gorenjskega.

Zahvalili so se 
prizadevnim članom

Simon Šubic

V Kranju so podelili enaindvajset priznanj ZDUS in 
enainpetdeset priznanj PZDU Gorenjska. / Foto: Simon Šubic

Naklo – Božično-novoletni koncert Elvisova božična zgodba, 
organiziran pod pokroviteljstvom Občine Naklo, bo v telo-
vadnici Osnovne šole Naklo v sredo, 21. decembra, ob 19. uri. 
Nastopili bodo skupina Sam's fever, ki poustvarja glasbo kralja 
rock'n'rolla Elvisa Presleyja skozi lastne izvirne interpretacije, 
ženski vokalni tercet Ladybugz, ki izvaja glasbo prejšnjega 
stoletja v žanrih rock'n'rolla, swinga, jazza in boogie woogieja, 
domačinka iz Podbrezij Urša Kavčič, magistra dramske igre in 
vokalna solistka različnih glasbenih zvrsti, ter združeni otroški 
pevski zbori Osnovne šole Naklo pod vodstvom prof. Klare 
Maljuga. Vstopnine ni.

Elvisova božična zgodba

Zaveda se visokih pričakovanj

Mestna občina Kranj je pridobila 1,3 milijona evrov nepovratnih sredstev za gradnjo javne komunalne 
infrastrukture v novi Poslovni coni Hrastje. Vrednost projekta je ocenjena na petnajst milijonov evrov.

Nepovratna sredstva za cono

Jesenice – Jeseniška bolnišnica je s pomočjo donacije kupila 
sodobno napravo za magnetno stimulacijo. Gre za 35 tisoč 
evrov vredno aparaturo, ki omogoča individualno fizioterapev-
tsko obravnavo pacientov. Kot so pojasnili v bolnišnici, gre za 
najsodobnejšo napravo, ki jo je razvilo in izdelalo ljubljansko 
podjetje Iskra Medical. To je pri nakupu pomagalo bolnišnici 
z donacijo v višini 7500 evrov. Kot je v imenu podjetja poudaril 
Jože Jelenc, želijo z donacijo prispevati k boljšemu splošnemu 
zdravju in kakovosti življenja Gorenjcev.

Nova naprava za rehabilitacijo
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Poziv k sodelovanju
Delati začenja tudi kamniški občinski svet, ki je v sredo potrdil mandate svetnikom in županu.

Kamnik – V občinski svet 
se je uvrstilo osem list in 
strank. Lista Mateja Slapar-
ja, ki je osvojila največ glasov 
volivcev, ima v 29-članskem 
občinskem svetu 10 svetni-
ških mest. Na županovi listi 
so bili izvoljeni Uroš Pirc, 
Klavdija Hribar, Matija Pod-
jed, Ema Rode, Jožef Galičič, 
Dragica Požek, Miro (Miro-
slav) Bider, Mihael Resnik, 
Romana Učakar in Dušan 
Zore.

Nova Slovenija – Krščan-
ski demokrati je zastopana s 
petimi svetniki: Bojana Pan-
čur, Vojko Tonin, Anton Is-
kra, Matjaž Šporar in Ivan-
ka Učakar.

Gibanje Svoboda bodo v 
kamniškem svetu zastopa-
li Karla Urh, Marko Šarec, 
Aleš Lipičnik in Mojca Jon-
česka Malovrh.

Štiri svetniška mesta Liste 
Sandija Uršiča bodo zaseda-
li Nina Semprimožnik, San-
di (Aleksander) Uršič, Ro-
bert Prosen in Šemso Mu-
janović.

Listo Dušana Papeža bo 
poleg Papeža zastopala še 
Alenka Jevšnik, Slovensko 
demokratsko stranko pa Na-
talija Berlec in Matija Sitar 
Močnik. Iz vrst Slovenske 
ljudske stranke se je v občin-
ski svet uvrstil Jože Korošec, 
iz stranke Socialni demokra-
ti pa Cene Lap.

Skupaj je torej v kamni-
škem občinskem svetu de-
set žensk, kar je enako kot v 
prejšnjem mandatu.

Po potrditvi mandata je 
zaprisegel tudi župan Ma-
tej Slapar, ki bo občino vo-

dil drugi mandat. V krat-
kem nagovoru se je zahva-
lil volivcem za zaupanje in 
novi mandat, v katerem na-
merava nadaljevati začrtano 
delo. »Želim si, da bi v tem 
mandatu skupaj soustvar-
jali in razvijali občino Ka-
mnik. Pred nami je še veli-
ko izzivov, a je občina sta-
bilna in na dobri poti, da na-
daljujemo razvoj, ki smo ga 

začrtali. Izzivi, ki so pred 
nami, pa bodo terjali pogu-
mne odločitve, tako moje kot 

tudi od vas svetnikov,« je ob-
činskim svetnikom povedal 
župan in dodal, da bodo v 
prihodnje sprejemali neka-
tere pomembne občinske 
dokumente, poudaril pa je 

tudi razvoj turizma, gospo-
darstva in kmetijstva, samo-
oskrbe na kmetijskem in 
energetskem področju, na-
daljevanje gradnje komu-
nalne in športne infrastruk-
ture ter zaključek gradnje 
Osnovne šole Frana Albreh-
ta. »Ne glede na to, da smo 
v občinskem svetu predstav-
niki različnih strank, verja-
mem, da bomo v ključnih 
stvareh stopili skupaj in na-
redili, kar je dobro za obča-
ne,« je še dejal.

Občinski svetniki so po-
trdili tudi novo Komisijo za 
mandatna vprašanja, volitve 
in imenovanja. Predsedni-
ca je IVanka Učakar, člani 
pa Duško Papež, Uroš Pirc, 
Mihael Resnik, Matija Sitar 
Močnik, Karla urh in Ale-
ksander Uršič.

Aleš Senožetnik

Konstitutivna seja kamniškega občinskega sveta / Foto: Gorazd Kavčič

Ko sem dosegel vrh hriba 
in pod seboj zagledal rodno 
vas in spokojno blejsko jeze-
ro, to »podobo raja«, bi bil rad 
z glasnim vriskom dal duška 
svoji sreči. Toda za kaj takega 
je bilo še vse prezgodaj. Saj 
kdo more vedeti, kaj vse me 
na moji poti še čaka … Popol-
dne sem iz svojega skrivališ-
ča krenil proti Krištovi hiši. 
Tja sem lahko prišel neopa-
žen. Čeprav so že od sina Ja-
neza izvedeli, da bom prišel, 
so se me ob prihodu vendar 
prestrašili. Dobro sem vedel, 
kako okupatorji kaznujejo 
vsakogar, ki podpira parti-
zane ali celo pomaga vojnim 
ubežnikom, zato se temu ni-
sem prav nič čudil. Sicer pa 
sem hotel hišo čim prej zo-
pet zapustiti. Najprvo so po-
tešili mojo lakoto. Potem so 
poslali k nam v Krnico služ-
kinjo z naročilom, naj kdo 

od naših pride čim prej po 
mojo železniško uniformo. 
Za vsak primer, če bi kdo kaj 
raziskoval, je najbolje, če jo 
najde lepo obešeno v oma-
ri. Ko so naši ocenili, da so 
za taka dela še najmanj su-
mljive starejše ženske, se je 
za pot odločila kar mama – 
druga, ker mi je prava že se-
demletnemu umrla. Oba sva 
bila srečna ob snidenju pri 
Krištu, kjer je bil gospodar 
njen brat. Za razgovor je bilo 
le malo časa. Mudilo se ji je 
domov, ker bo že kmalu na-
stopila »policijska ura«. Tak-
rat so namreč nemški voja-
ki na vsakogar, ki so ga dobi-
li zunaj hiše, streljali – brez 
poprejšnjega opozorila. Sle-
kel sem železničarja in spet 
oblekel nemškega solda-
ta. Železničarja smo stlačili 
v kovček in mama je odšla. 
Komaj je minulo deset mi-
nut, jaz sem z domačimi bil 
v »hiši«, ko je vsa zgrožena 

pritekla služkinja, rekoč: 
»Janez, mamo ženejo žan-
darji!« »Grozno!« Samo to 
sem bil sposoben reči. Sko-
zi misel pa mi je smrtni srh 
pognal kratko spoznanje – 
konec! In kar je ob tem še 
najhujše, konec ne samo 
zame, pač pa tudi za vse Kri-
štove in vse moje domače. 
Čeprav ob takem spoznanju 
nisem mogel predvideti re-
šitev, me je sla po življenju 
kar podzavestno pognala po 
stopnicah na podstrešje. Ko-
maj sem se utegnil zavleči za 
skladovnico desk, sem že iz 
veže zaslišal oster pozdrav: 
»Heil Hitler!« Potem sta 
žandarja mamo vodila nap-
rej v hišo. Kaj sem ob tem ob-
čutil jaz v svojem namišlje-
nem podstrešnem zavetju, 
ni mogoče opisati z beseda-
mi. Pogovora v hiši nisem 
mogel razumeti. Pred me-
noj so vstajali spomini vseh 
grozečih predavanj nemških 

oficirjev, spomini postrelje-
nih talcev v naši domovini, 
prividi ognjenih zubljev Kri-
štove in naše domačije. V teh 
plamenih ugašajoča moje in 
mojih dragih življenja, pa še 
in še … Srce mi je bilo tako, 
da sem ga čutil v grlu, v sen-
cih, v rokah in nogah. To je 
sedaj moj in mojih dragih 
konec. Seveda, sem razmi-
šljal dalje, mamo sta žandar-
ja srečala, pogledala, kaj nosi 
v kovčku, jo vprašala, čemu ji 
je železniška uniforma. Trdo 
sta jo prijela in ona je vse po-
vedala. Zdaj pa so vsi trije tu, 
samo lesen strop me loči od 
njih. V teh trenutkih bo vse 
odločeno in v naslednjih vse 
dopolnjeno …

Zame se je čas ustavil in 
res ne vem, kako dolgo sem 
moral zdržati v tej nepopi-
sni napetosti. Končno sem 
zaslišal korake po stopni-
cah. Zdaj bom torej doživel 
tisto zadnje … Skoro nisem 

mogel verjeti, ko me je po 
imenu poklical domači sin 
janez. Na prvi klic se nisem 
odzval niti se premaknil. 
Šele ko me je ponovno pokli-
cal in mi povedal, da sta žan-
darja odšla, sem se kakor iz 
omedlevice prebujen izko-
pal iz razne navlake in pajče-
vin. Boječe sem mu sledil po 
stopnicah v »hišo«, kjer sta 
bila njegova ata in mama, 
oba bleda kot zid. Moja 
mama pa je takoj za žandarji 
odšla. Moralo je preteči pre-
cej časa, da so se nam počasi 
razvezali jeziki. Sprva samo 
posamezne besede, kot hva-
la Bogu in kaj podobnega. 
Potem pa sem počasi izve-
del za vse, kar se je zgodilo v 
času, odkar je mama od Kri-
šta odšla prvič, in da je odšla 
drugič. Že pri Jamrovi ko-
vačiji sta jo ustavila žandar-
ja. Zahtevala sta, da je odpr-
la kovček. Potem sta hotela 
vedeti, čigava je železniška 

uniforma in kam jo sedaj 
nese. (Eden od žandarjev je 
govoril tudi slovensko in so 
se lahko sporazumeli). V od-
govoru sta »izvedela«, da je 
uniforma last njenega ne-
čaka Janeza, nese pa jo svo-
jemu bratu, ki je krojač, da 
jo bo očistil in zlikal. Zgod-
ba se jima je zdela sumlji-
va. Zahtevala sta, da se vrne-
jo tja, kjer je uniformo dobi-
la. Pričakovala sta izvedeti še 
kaj več. Vse Krištove sta naš-
la v »hiši«. Eden je odprl kov-
ček in vprašal: »Čigava je ta 
uniforma?« »Moja,« je od-
govoril sin Janez. »Čemu ti 
je uniforma?« je hotel vede-
ti dalje. »Samo trenutek,« je 
odgovoril vprašani, vzel iz 
omare svojo »Reichsbahn« 
legitimacijo in jo dal rado-
vednežu. Po pregledu jo je 
žandar vrnil Janezu, se zah-
valil in po pozdravu s heil 
Hitler sta žandarja odšla.  
(Se nadaljuje)

Medvode – Danes, 20. decembra, bo ob 20. uri v Kulturnem 
domu Medvode na ogled z evropskim oskarjem nagrajeni 
film Babičino seksualno življenje. Prisotna bo tudi avtorica 
filma, domačinka Urška Djukić, v družbi drugih članov Društva 
veselih umetnikov. Vstop je prost.

Nagrajeni film bo danes predvajan v Medvodah

Škofja Loka – »Zdravstveni 
dom Škofja Loka je moderna 
zgradba s sodobno urejenimi 
ordinacijami, otroško in ma-
terinsko posvetovalnico, pro-
tituberkuloznim dispanzer-
jem, zobnim ambulatorijem, 
diagnostično postajo, oddel-
kom za fizioterapijo, raznimi 
laboratoriji itd.,« je o odprtju 
pred sedemdesetimi leti pi-
sal Slovenski poročevalec, 
ki ga je v knjigi, ki je nasta-
la ob petdesetletnici loškega 
zdravstvenega doma, povzel 
njen avtor Tone Košir, dok-
tor medicine. Ob odprtju, ki 
je bilo na zadnji novembrski 
dan leta 1952, je bilo v Zdra-
vstvenem domu Škofja Loka 
deset zaposlenih, od tega dva 
zdravnika.

V sedemdesetih letih je šte-
vilo prebivalcev na Škofjelo-
škem močno naraslo, pred-
vsem v zadnjem času se je 
začela pojavljati huda kad-
rovska stiska, vendar direk-
tor Aleksander Stepanovič 
v prihodnost zre z zdravim 

optimizmom: »Zdravstveni 
dom Škofja Loka svojo 70-le-
tnico praznuje z dvema no-
vima ambulantama družin-
ske medicine. Prvo smo od-
prli v začetku decembra, dru-
go bomo januarja, skupaj jih 
bomo imeli deset. Obe zdrav-
nici bosta prevzemali tudi 
starejše mladostnike in tako 
priskočili na pomoč trenutno 
najbolj obremenjenim – pe-
diatrinjam. Tudi tu imamo 
dobro novico. Z novim letom 
bomo zaposlili novo pediatri-
njo in dobili dodatno pomoč 
pogodbenih pediatrov. Po 
daljšem času bomo lahko po-
novno vpisali tudi nekaj no-
vorojenčkov.«

Danes sicer za javno zdrav-
je 21.000 Ločank in Loča-
nov skrbi 157 zdravstvenikov 
vseh profilov. Kot rečeno so z 
decembrom odprli novo am-
bulanto družinske medici-
ne, ki jo vodi zdravnica Jovan-
ka Jovič. K vpisu so še pose-
bej vabljeni mladostniki, sta-
ri nad 17 let. Deluje ob torkih 
dopoldne, ob četrtkih popol-
dne in vsak drugi petek.

Škofjeloški zdravstveni dom je tridesetega novembra 
zaznamoval sedemdeset let delovanja. V leto, ki je 
pred nami, zrejo z optimizmom, saj odpirajo nove 
ambulante in zaposlujejo novo delovno silo.

Po novem letu spet 
vpis novorojenčkov

Klara Mrak

Janez Kunšič 

Dobrodošla napaka, 27. del U t r i n k i  i z  m o j i h  d n i

Skupaj je v kamniškem 
občinskem svetu deset 
žensk, kar je enako kot v 
prejšnjem mandatu.

»Ne glede na to, da smo v občinskem svetu 
predstavniki različnih strank, verjamem, da bomo v 
ključnih stvareh stopili skupaj in naredili, kar je dobro 
za občane,« je ob zaprisegi za nov županski mandat 
povedal Matej Slapar.
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Škofja Loka – Tudi tokrat 
smo uvodoma slišali besede 
igralske legende Staneta Se-
verja, zavrteli so namreč po-
snetek iz besedila A. P. Čeho-
va O škodljivosti tobaka, ki ga 
je Sever za radio posnel janu-
arja 1960.

»Drage nagrajenke in 
nagrajenca, bodite kraljice in 
kralji gledališča,« je v nada-
ljevanju v spominskem na-
govoru letošnje prejemnike 
Severjevih nagrad pozdravil 
dekan Akademije za gledali-
šče, radio, film in televizijo 
Tomaž Gubenšek. Letos je o 
nagradah odločala strokovna 
žirija Sklada Staneta Sever-
ja v sestavi Nataša Barbara 
Gračner (predsednica), Silva 
Čušin, Tea Rogelj, Diana Ko-
loini in Zala Dobovšek.

O igralki Ivi Krajnc Ba-
gola je žirija zapisala, da je 
vrhunska igralka klasične-
ga in sodobnega repertoarja, 

ki suvereno obvladuje širok 
razpon igralskih izrazov in 
različnih gledaliških žanrov. 
V zadnjih dveh letih je ustva-
rila niz odličnih in obenem 
povsem različnih vlog: Var-
ja v Češnjevem vrtu, Nikoli-
na v Le zaljubiti se ne sme-
mo, Šracia v Zimski poroki 
in Ženska v Izrednih razme-
rah vsaka zase predstavljajo 
izvirno in prepričljivo kreaci-
jo. »Moram reči, da ima Se-
verjeva nagrada pri meni vi-
soko vrednost. Tudi zato, ker 
se spomnim, da sem tako kot 
danes kolega študenta tudi 
jaz kot študentska nagrajenka 
stala na tem odru. Kar nekaj 
let je minilo, da sem postala 
polna Severjeva nagrajenka,« 
je za Gorenjski glas poveda-
la Iva Krajnc Bagola. »Vsaka 
nagrada da nov zalet in hkra-
ti potrditev, da na poti, po ka-
teri stopaš, nisi sam, ampak je 
tu občinstvo, za katero igraš, 
žirija in moji kolegi, ki vidi-
jo v mojem delu nekaj, za kar 

me nagrajujejo. In ja, nagra-
da igralcu lepo poboža dušo.«

»Na eni strani bogate izku-
šnje z burlesko, na drugi ši-
rok spekter nadarjenosti za 
uprizarjanje komičnega in 
satire so brez dvoma ključni 
faktorji, zaradi katerih je Ju-
rij Zrnec zablestel v uprizori-
tvi Veliki diktator. Zrnec se je 
tako kot Charlie Chaplin v iz-
virnem filmu Veliki diktator 
igralsko razcepil na dve vlogi, 
dva lika, ki seveda ne predsta-
vljata le igralskega izziva kot 
takega, temveč zaradi svoje 
pomenske kontradiktornosti 
judovstva in nacizma, hkrati 
pa tudi priliva sarkazma učin-
kujeta kot pomenljiva in po-
membna politična gesta,« je k 
nagradi zapisala žirija. Prepri-
čal je tudi z vlogami fanatične-
ga Sturmführerja v uprizorit-
vi Nova Rasa in Clova v upri-
zoritvi Konec igre.

Nagrado Sklada Staneta 
Severja za igralsko stvaritev 
študentov dramske igre je 

žirija dodelila Mini Švajger 
in Matevžu Slugi za vloge v 
produkciji dramske igre tret-
jega letnika AGRFT, upri-
zorjene po motivih dram 
Tennesseeja Williamsa (Ste-
klena menažerija, Mačka 
na vroči pločevinasti strehi, 
Bambina). »Nastal je sko-
raj antologijski prizor em-
blematične prisotnosti dveh 
igralcev, ki sta z minimalni-
mi sredstvi zlita s svojima li-
koma ustvarila pretresljivo 
in katarzično sceno,« je žiri-
ja posebej poudarila prizor iz 

Steklene menažerije, kjer je 
Mina Švajger upodobila La-
uro, Matevž Sluga pa Jima.

Nagrado Sklada Staneta 
Severja za igralsko stvaritev 
v slovenskem ljubiteljskem 
gledališču pa je tokrat pre-
jela Nives Mikulin, članica 
igralskega ansambla Šentja-
kobskega gledališča Ljublja-
na za vlogo Matere v drami 
Pelikan Augusta Strindber-
ga, ki jo je – tako žirija – zgra-
dila suvereno, pretanjeno in 
v dikciji natančno. Nives Mi-
kulin je že večkrat dokazala 

širok igralski razpon, igral-
sko disciplino in prefinjen 
občutek za kontekst. Še le-
tos je na Linhartovem sreča-
nju prejela posebno prizna-
nje za izvedbo songa v av-
torski reciklaži Feydeaujeve 
komedije Strasti, laži in ma-
ček v žaklju v izvedbi Loške-
ga odra.

Po podelitvi je sledila upri-
zoritev Medrug Polanci av-
torja in režiserja Andreja 
Šubica v izvedbi Gledališke 
skupine KD dr. Ivan Tavčar 
Poljane.

Igor Kavčič

Severjevi nagrajenci: Iva Krajnc Bagola, Jurij Zrnec (nagrado je prevzela direktorica SNG 
Drama Vesna Jurca Tadel), Nives Mikulin, Mina Švajger in Matevž Sluga / Foto: Tina Dokl

Radovljica – Širok razpon 
predstavljenih likovnih del, 
ki je te dni pa vse do kon-
ca novoletnih praznikov 
na ogled v Galeriji Šivče-
ve hiše, nas popelje v mno-
gotere svetove umetniške-
ga ustvarjanja in delova-
nja akademske kiparke An-
drejke Čufer. Z znanjem, 
nadarjenostjo, pridnostjo 
in s težnjo po raziskovanju 
je v skoraj štiridesetih letih 
ustvarila bogat in raznolik 
opus likovnih del. Na pre-
gledni razstavi, po kateri je 
pretekli četrtek vodila avto-
rica, so na ogled ilustracije, 

slike, kipi, različne obliko-
valske in grafične rešitve, 
pa tudi izjemno zanimive 
avtorske izvedbe tako ime-
novanih knjig umetnika.

»Sicer sem imela v načr-
tu razstavo najnovejših del, 
a sem se ob tem, da počasi 
zaključujem svojo poklicno 
pot, nato odločila, da prip-
ravim pregledno razstavo 
in predstavim izbor del, ki 
sem jih ustvarila v vseh teh 
letih,« je povedala Andrej-
ka Čufer in dodala: »Imam 
namreč veliko idej za nap-
rej in nekaj izmed njih jih je 
na ogled tudi v zadnji sobi 
galerije, kjer v tehniki kola-
ža in akrila želim pokazati 

na neki lepši svet, kot je bil 
ta zadnjih let s poplavo sla-
bih novic in zamaskiranimi 
obrazi.«

V prvem prostoru galeri-
je so tako ob njenih obliko-
valskih stvaritvah na ogled 
predvsem ilustracije za raz-
lične knjižne izdaje, med 
drugim tudi knjižice Zdra-
vljica in njena pot v svet, za 
katero je kot barvo za izvir-
no likovno opremo upora-
bila tudi vino, v osrednjem 
prostoru sta predstavljena 
dva kiparska portreta in ne-
kaj portretov otrok ter ris-
be na papirju, v zadnjem pa 
poleg kolažev tudi unikatne 
knjige.

V Galeriji Šivčeve hiše je na ogled pregledna razstava del akademske kiparke 
Andrejke Čufer z naslovom Pogled nazaj, pogled naprej.

Igor Kavčič

Obiskovalce je po razstavi vodila umetnica Andrejka Čufer (na desni). / Foto: Igor Kavčič

Pogled nazaj in naprej

V nedeljo so na Loškem odru že dvainpetdesetič podelili Severjeve nagrade. 
Prejeli so jih poklicna igralca Iva Krajnc Bagola in Jurij Zrnec, študentski 
nagradi Mina Švajger in Matevž Sluga, ljubiteljsko pa Nives Mikulin.

Severjevi nagrajenci
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Ljubljana – Finale poka-
la Slovenije je bilo v soboto 
odigrano v Ljubljani v baze-
nu Kodeljevo. V vlogi doma-
činov so bili vaterpolisti Lju-
bljane Slovana, njihov tekmec 
za pokalno lovoriko pa kranj-
ski AVK Triglav. To je bila po-
novitev lanskega finala, prvi 
vrhunec sezone.

Obetala se je napeta tekma 
dveh neporaženih ekip v Alpe 
Waterpolo ligi, ki se v tem tek-
movanju v tej sezoni še nista 
pomerili. Z 9 : 10 (3 : 2, 3 : 2, 1 : 
3, 2 : 3) so jo dobili Kranjčani in 
lovorika je tako kot lani odšla 
na Gorenjsko. Lani so bili tri-
glavani boljši z 8 : 3. »Obe eki-
pi si zaslužita čestitke za zelo 
dobro vaterpolsko predstavo, 
ki je v Sloveniji že dolgo nis-
mo videli. Tokrat se je tehtni-
ca nagnila na našo stran, v vsa-
kem primeru pa tako močno 
Ljubljano Slovan tudi Triglav 
potrebuje, kajti le tako bomo 
vsi skupaj napredovali. Vso 
tekmo smo verjeli vase in s 
tako veliko vere v zmago že 

dolgo nisem vodil svoje eki-
pe. Vedeli smo, da bodo prišli 
naši trenutki, in tudi so – pro-
ti koncu tekme, ko so bili Lju-
bljančani že nekoliko utruje-
ni. Tudi fantje so ohranili mir-
nost, mleli in mleli, na koncu 
pa smo bili za dobro igro v ob-
rambi in napadu nagrajeni 

z zmago,« je povedal Krištof 
Štromajer, trener AVK Tri-
glav. Kranjčani so do odločil-
ne prednosti prišli v zadnji če-
trtini. V drugem polčasu so 
domači vaterpolisti le trikrat 
premagali Jureta Betona, zad-
nja dva gola so dosegli, ko je 
bila tekma že odločena.

Prav tako v soboto je bil v 
bazenu Kodeljevo tudi zak-
ljučni pokalni turnir dečkov 
do 15. leta starosti. Nasprot-
nika v finalu sta bila tako kot 
v članski konkurenci Lju-
bljana Slovan in kranjski 
Triglav. Ljubljančani so bili 
boljši z 9 : 8.

Vaterpolisti kranjskega Triglava so osvojili prvo lovoriko v sezoni. Pokalni zmagovalci so že 
osemnajstič. / Foto: Gorazd Kavčič

Škofja Loka – Petkova tek-
ma 11. kola Lige Nova KBM 
v Športni dvorani Poden v 
Škofji Loki je bila vredna go-
renjskega derbija. Domači 
LTH Castings je gostil Go-
renjsko gradbeno družbo 
Šenčur. Slednji so bili fa-
voriti, čeprav so v zadnjem 
skoraj enem mesecu doži-
veli pet porazov v Ligi Nova 
KBM in regionalnem tek-
movanju. Niz so prekinili, 
in to po dramatični končnici 
in odločitvi v zadnjih sekun-
dah tekme.

Šenčurjani so na koncu s 
85 : 86 (21 : 26, 16 : 18, 28 : 20, 
20 : 22) slavili šesto zmago v 
državnem prvenstvu, Loča-
ni so drugič v sezoni izgu-
bili z najmanjšo možno raz-
liko. Pri domačih sta po 21 
točk dosegla prvi strelec lige 
Siniša Bilić in Mario Kegler, 
pri gostih je največ točk (14) 
prispeval Emir Ahmedović. 
»Vedel sem, da nas čaka tež-
ka tekma. LTH Castings je 
boljša ekipa, kot kaže njeno 
mesto na lestvici. Če bodo 
nadaljevali tako, bodo za-
gotovo obstali v ligi, kar jim 
tudi želim. Imeli smo veli-
ko težav zaradi bolezni – šti-
ri igralce s covidom. Nismo 

trenirali in videlo se je, da 
nam primanjkuje osredo-
točenosti in energije. Ka-
korkoli pa lahko fantom če-
stitam za zelo pomembno 
zmago,« so bile po tekmi 
besede Miljana Pavkovića, 
trenerja Gorenjske gradbe-
ne družbe Šenčur. Škofjelo-
čani so odigrali eno boljših 
tekem, kar je poudaril tre-
ner Igor Dolenc. »Borbena 

tekma. Proti fizično moč-
nejši ekipi Šenčurja smo od-
igrali eno boljših tekem, na 
koncu pa nam je zmanjkalo 
nekaj sreče. V končnici smo 
odigrali dobro, šest sekund 
pred koncem tekme tudi po-
vedli. Kljub temu da smo se 
dogovorili, da storimo 'mali' 
prekršek, tega nismo storili. 
Čestitam obema ekipama za 
prikazano.«

Gorenjska gradbena druž-
ba Šenčur, ki je na lestvici 
na četrtem mestu, bo v dr-
žavnem prvenstvu do kon-
ca leta odigrala še dve tek-
mi, in sicer 24. decembra v 
Podčetrtku s Termami Oli-
mia, 28. decembra pa doma 
s Krko. Trenutno zadnjeuvr-
ščeni LTH Castings bo 27. 
decembra doma igral proti 
ekipi Helios Suns.

Košarkarji Gorenjske gradbene družbe Šenčur so slavili v Škofji Loki, potem ko so LTH Castings po 
dramatični končnici premagali za eno samo točko.

Maja Bertoncelj

Kranj – Smučarski skakal-
ci so zadnjo postajo svetov-
nega pokala pred novoletno 
turnejo imeli v švicarskem 
Engelbergu. Znova je blestel 
Anže Lanišek. Na prvi tekmi 
je zmagal že tretjič v sezoni, 
četrtič v karieri, na drugi je 
bil tretji.

Na dosedanjih osmih tek-
mah je bil kar šestkrat na sto-
pničkah. V skupnem seštev-
ku svetovnega pokala ostaja 
na drugem mestu. Za vodil-
nim Poljakom Davidom Ku-
backim zaostaja za 74 točk. 
»Forma je super. Ne vem, ali 
je to življenjska ali ne, bomo 
še videli,« pravi Anže Lani-
šek. Pripravljenost stopnju-
jejo tudi drugi naši skakal-
ci. Jutri se bodo pomerili na 

državnem prvenstvu, ki bo 
v Planici na Bloudkovi veli-
kanki. Tekmovale bodo tudi 
skakalke.

Državno prvenstvo bo še 
ena generalka za nordijsko 
svetovno prvenstvo čez dva 
meseca. Za člane, članice in 
člane ekipno bo potekalo od 
16.30, ko se bo začela posku-
sna oz. kvalifikacijska seri-

ja, odvisno od števila prijav. 
Prva serija v posamezni kon-
kurenci bo ob 17.30, sledila 
bo finalna, nato pa bo SK Tri-
glav Kranj organiziral še eki-
pno tekmo. Naslov prvaka 
branita Urša Bogataj in Timi 
Zajc, v ekipni konkurenci pa 
SK Triglav Kranj. Skakalci 
bodo prihodnji teden začeli 
novoletno turnejo, skakalke 
pa silvestrsko. To bosta prva 
vrhunca sezone.

Maja Bertoncelj

Kranj – Slovenska moška reprezentanca v odbojki sede je 
evropsko prvenstvo divizije B, ki ga je gostil francoski Rou-
en, zaključila na drugem mestu. To pomeni, da si je priigrala 
uvrstitev v elitno divizijo A, v kateri jih bomo spremljali že 
prihodnje leto. Reprezentanca Slovenije je igrala v postavi 
Matic Keržan, Sašo Korun, Matjaž Majdič, Sebastjan Osrečki, 
Jaša Bartelj, Jordan Jakin, Primož Petek in Marko Pokleka. Se-
lektor je Branko Mihorko, pomočnica selektorja Tija Vrhovnik, 
fizioterapevt pa Stefan Knežević.

Ljubljana – Olimpijski komite Slovenije ima novega predse-
dnika. Delegati so na volilni skupščini krovne športne organi-
zacije na to mesto izvolili dolgoletnega predsednika Rokome-
tne zveze Slovenije Franja Bobinca. Postal je tretji predsednik 
po vrsti, njegova predhodnika sta bila Janez Kocijančič in 
Bogdan Gabrovec.

Velik uspeh odbojkarjev sede

Predsednik postal Franjo Bobinac

Maja Bertoncelj

Med ekipama LTH Castings (v belih dresih) in Gorenjska gradbena družba Šenčur se je bil 
hud boj za zmago, ki so ga dobili Šenčurjani. / Foto: Gorazd Kavčič

Anže Lanišek je trenutno drugi skakalec svetovnega pokala.  
/ Foto: Gorazd Kavčič

Vaterpolisti AVK Triglav so v finalu pokala Slovenije tesno premagali Ljubljano Slovan in znova postali 
pokalni zmagovalci.

Triglavu pokalna lovorika

Drama v gorenjskem derbiju

Jutri v Planici državno prvenstvo, prihodnji teden 
začetek novoletne in silvestrske turneje.

Lanišek zmagal 
tretjič v sezoni

Jesenice – Hokejisti HDD SIJ Acroni Jesenice so v Alpski hokej-
ski ligi prišli do nove prepričljive zmage. Na gostovanju pri av-
strijskem Bregenzerwaldu so bili boljši s 4 : 1 in so se na lestvici 
še utrdili v vodstvu. V 22 tekmah so zmagali kar dvajsetkrat in 
imajo 60 točk. Salzburg jih ima na drugem mestu devet manj, 
in to ob šestih tekmah več. Železarje naslednja tekma v Alpski 
ligi čaka jutri, ko bodo gostovali še pri Kitzbühelu.

Jeseničani še naprej zmagujejo

Kranj – Smučarski tekači so tekmovali v švicarskem Davosu. 
Eva Urevc je v sprintu v prosti tehniki prvič v sezoni tekla v 
polfinalu in osvojila sedmo mesto. Rezultat kariere pa je do-
segla Anja Mandeljc. Na 20 kilometrov je osvojila 21. mesto.

Eva Urevc blizu finala
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Emilija - Romanja , 9. del

Po cestah, kjer smo se vo
zili, smo le redko srečali hi
tre in nervozne voznike. 
Opazili smo celo, da so do 
kolesarjev prav tolerantni.

Z eno skupino smo se s 
poti Via Panoramica vrača
li po široki dvopasovni ces
ti in vodnik nas je suvereno 

vodil po njej. Brez pomisle
ka smo tudi zapeljali v dvop
asovno krožišče. Vozniki so 
se ustavili in potrpežljivo ča
kali, da ga je naša dolga sku
pina prekolesarila. Ko smo 
se kasneje pogovarjali z vod
niki o prometu in sem pove
dal svojo izkušnjo, so mi rek
li, da je to posledica več dejav
nikov. V teh krajih so skoraj 

vsi prebivalci tudi navdušeni 
kolesarji, hkrati je veliko ljudi 
posredno ali neposredno od
visnih od (tudi kolesarskega) 
turizma in mestne oblasti že 
več let načrtno opozarjajo na 
previdnost v prometu in inve
stirajo v gradnjo kolesarskih 
stez. Če bi kolesarili drugod v 

Italiji, na primer v Bologni ali 
Milanu, bi dobil povsem dru
gačen občutek, saj so tam vo
zniki veliko bolj napeti, so me 
še opozorili.

In še en razlog je: v teh kra
jih je v spomladi in jeseni res 
veliko kolesarjev. Srečali smo 
skupine iz Kanade, Poljske, 
Nemčije in Avstrije. V vsaki 
je bilo okrog dvajset dobro te
lesno pripravljenih kolesar
jev, pretežno na specialkah. 
Skoraj vse skupine so vodi
li izkušeni lokalni kolesar
ski vodniki. Na ozkih odroč
nih cestah, kot je Via Pano
ramica, se včasih sreča toliko 
kolesarjev, da za avtomobile 
preprosto ni prostora.

Z našo drugo skupino smo 
se povzpeli še k lepo ohranje
nemu srednjeveškemu gra
du Gradara. Za njegovimi 
stenami naj bi se nesrečno 
zaljubila Paolo in Frances
ca, ki ju je Francescin mož 

Gianciotto zalotil v objemu 
in ubil. To ljubezensko zgod
bo je kasneje ovekovečil pe
snik Dante v svoji Božanski 
komediji. Danes je grad lepo 
obnovljen in privablja števil
ne turiste. S kolesi smo se 
peljali po poti, kjer naj bi se 
nekoč sprehajala Paolo in 

Francesca. Pot je označena z 
majhnimi srčki.

Sledila je še prijetna vožnja 
nazaj v Riccione, kjer smo se 
ustavili še pred poletno vilo 
italijanskega fašističnega di
k tatorja Benita Mussolinija. 
Po večerji je seveda sledil kul
turni program.

Grega Flajnik

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

Avstrijsko gorovje Noc
kberge, ki je del t. i. Krških 
Alp, je v stabilnih zimskih 
razmerah idealno za turno 
smučanje in krpljanje. Naj 
ob tem povem, da je v Avstri
ji obvezen del opreme pozi
mi tudi lavinski trojček, se 
pravi žolna, sonda in lopata. 
Seveda pa je opremo treba 
znati uporabljati. Danes se 
bomo odpravili na Palnock, 
ki z vrha ponudi lep razgled 
na Miljsko jezero, na Mir
nock, na vrhove nad smu
čiščem Turracher Hohe, na 
Goldeck, Gmaincek, proti 

zahodu, v ozadju se pokaže
jo Visoke Ture.

Izhodišče vzpona je parki
rišče Lärchenboden. V Av
striji vstopimo skozi predor 
Karavanke, nato pa se vozi
mo po avtocesti do izvoza 
179VillachOssiacher See, 
kjer sledimo kraju Afritz, 
kjer zavijemo levo na vzpe
njajočo se cesto, na koncu ka
tere je parkirišče Lärchenbo
den. Parkirišče ni ravno ve
liko, zato je dobro, če smo 
zgodnji. Smerokaz nas 
usmeri na pot št. 27, ki pe
lje najprej proti Schwarzen
see in Schwarzensee Hütte/
Črno jezero in koča pri 

Črnem jezeru. V začetnem 
delu se markirana pot vzpe
nja skozi gozd. Speljana je 
prijetno, brez velikih nak
lonov. Pot nekajkrat prečka 
gozdno cesto. Pozimi mora
mo biti previdni, da nas ne 
zanesejo sledi turnih smu
čarjev, res pa je, da so pozi
mi poti lahko malce druga
če speljane kot poleti. Prijet
na pot nas pripelje do izrav
nave, kjer se skoraj po rav
nem (manjši naklon) prib
ližujemo Schwarzsee hütte. 
Tik pred kočo nas smero
kaz usmeri levo navzgor do 
jezera Schwarzensee. Pozi
mi je jezero seveda prekrito 

s snegom, tudi ledom, in vi
dimo le deviško belino, ki 
daje slutiti, da je spodaj jeze
ro. Po slemenu nad jezerom 
nadaljujemo v smeri proti 
Palnocku. Ves čas se giblje
mo po slemenu. Pot do Pal
nocka se vmes tudi rahlo 
spusti, nato pa se začnemo 

vzpenjati proti glavnemu 
vrhu, kjer stoji velik žele
zen križ. Palnock s svoji
mi 1901 metri nadmorske 
višine ponudi čudovit raz
gled na sosednji Mirnock, 
do katerega sta še slabi dve 
uri hoda, odpre se pogled na 
Miljsko jezero, na Goldeck, 

na Gmeineck in v ozadju na 
Visoke Ture.

Z vrha sestopimo po poti 
vzpona do jezera Schwarzen
see, kjer je na obrobju trav
nika ličen, ogromen lesen 
okvir, kjer lahko naredimo 
kakšno zanimivo fotografi
jo. Mimo okvirja se začnemo 
po travniku spuščati do koče 
Schwarenzsee hütte. Koča 
je v zimskem času sicer za
prta. Od koče krenemo levo 
nazaj na pot št. 27 in se po 
poti vzpona spustimo v doli
no, do izhodišča.

Varianta sestopa je tudi pot 
številka 28, vendar moramo 
pri Steinhauserhütte zavi
ti desno, kar nas pripelje do 
ceste, ki vodi do parkirišča, le 
da je okoli 150–200 višinskih 
metrov nižje. Tako nas bo do 
avta čakal še vzpon po cesti.

Opisana tura je namenje
na vzponu s krpljami, je ne
zahtevna in lavinsko varna.

Nadmorska višina: 1901 m
Višinska razlika: 620 m
Trajanje: 5 ur
Zahtevnost: 

Vrh Palnocka, z razgledom na Miljsko jezero, na Mirnock in na Visoke Ture / Foto: Jelena Justin

Jelena Justin

V spodnjem delu pot poteka skozi gozd in po kolovozni 
cesti. / Foto: Jelena Justin

Mimo Črnega jezera poteka greben, preko katerega se povzpnemo do vrha. / Foto: Jelena Justin

Kolesarske skupine zasedejo dobršen del cest, a vozniki so 
zelo tolerantni. 

Grad Gradara in srce na 
poti, kjer sta hodila Paolo in 
Francesca

Danes bomo obiskali Palnock, nezahteven vrh v avstrijskem pogorju 
Nockberge, ki je idealen za zimski čas. Bolj kot za smučarje je zanimiv za 
krpljanje.

Krpljanje z razgledom
Planinski izlet: Palnock (1901 m n. m.)

Toni in Janez pred vilo Benita Mussolinija
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Leto 2022 si bomo na po-
dročju regionalnega ra-
zvoja zagotovo zapom-

nili po tem, da smo uspešno 
zaključili programiranje tako 
na regionalni kot nacional-
ni ravni. Regionalni razvoj-
ni program Gorenjske smo 
uskladili z odzivi ministrstev 
ter na dokument v aprilu pri-
dobili pozitivno mnenje Mini-
strstva za gospodarski razvoj 
in tehnologijo. Na skupni seji 
Razvojnega sveta gorenjske 
regije in Sveta gorenjske re-
gije so župani, predstavniki 
gospodarstva in nevladnih 
organizacij sprejeli Regional-
ni razvojni program Gorenj-
ske za programsko obdobje 
2021–2027. Program je pod-
laga za črpanje evropskih ra-
zvojnih sredstev in v okviru 

šestih strateških razvojnih ci-
ljev, ki so Celosten razvoj in 
upravljanje, Pametna Gorenj-
ska, Gorenjska za ljudi, Zele-
na, nizkoogljična Gorenjska, 
Povezana regija in Gorenj-
ska na svetovnem zemljevi-
du, so v dokumentu predsta-
vljeni tudi ključni regijski pro-
jekti. Med njimi so tudi: Regi-
onalno prostorsko planiranje, 
Vzpostavitev pilotnih pamet-
nih skupnosti, Načrtovanje 
kariere, razvoj in uresničeva-
nje talentov, Razvoj hubov, 
mreže coworkingov in pod-
jetniških inkubatorjev, Regij-
ska bolnišnica ter investici-
je v zdravstveno in družbeno 
infrastrukturo, Povečanje lo-
kalne prehranske samooskr-
be Gorenjske, Vodovodi in ko-
munalna infrastruktura, Traj-
nostne mobilne rešitve gor-
skih dolin, Gorski centri, Re-
gijsko prometno načrtovanje 

ter Urejanje državnih in regi-
onalnih kolesarskih povezav.

Gorenjska regija si v okvi-
ru mehanizma Dogovor za 
razvoj regij obeta sredstva v 
višini 35 milijonov evrov, pri-
merljivo programskemu ob-
dobju 2014–2020. Ker Go-
renjska spada med bolj raz-
vite regije, kar posledič-
no pomeni manj razvojnih 
sredstev, je za nas to res ve-
lik dosežek, ki nam ga je us-
pelo dogovoriti v tem letu. V 
pogajanjih za novo finanč-
no perspektivo smo skupaj z 
drugimi regijami v okviru bolj 
razvite kohezijske regije Za-
hodna Slovenija (Gorenjska, 
Goriška, Osrednjeslovenska, 
Obalno-kraška) uspeli tudi 
glede povišanja višine sofi-
nanciranja projektov. Država 
bo tako poleg 40 odstotkov 
sofinanciranja Evropske uni-
je za projekte, financirane v 

okviru Evropskega sklada za 
regionalni razvoj, namenila 
dodatnih 40 odstotkov naci-
onalnih sredstev. Za projek-
te, financirane v okviru Kohe-
zijskega sklada in Evropskega 
socialnega sklada, pa je pred-
videno 100-odstotno finan-
ciranje. V okviru dogovora za 
razvoj regij bodo sredstva na 
voljo za projekt Podjetno nad 
izzive, za podjetniške inkuba-
torje, odvajanje in čiščenje 
odpadnih voda, pitno vodo, 
zeleno infrastrukturo, spod-
bujanje trajnostne mobil-
nosti ter za kolesarske pove-
zave. Za štiri razvojne regije 
znotraj kohezijske regije Za-
hodna Slovenija bo na voljo 
dobrih 160 milijonov evrov. 
Vse to nas navdaja z optimiz-
mom, da bomo z dobrim na-
črtovanjem in pripravljeni-
mi projekti še naprej uspeš-
no delali za razvoj naše regije.

Nova razvojna sredstva
Franja Gabrovšek  
Schmidt

Z aprilom letošnjega leta 
smo na Regionalni ra-
zvojni agenciji Gorenj-

ske – BSC Kranj kot vodilni par-
tner začeli izvajati projekt Soci-
alno POdjetniška INformacij-
ska Točka – sPOINT. V partner-
stvu z Regionalno razvojno 

agencijo Ljubljanske urbane 
regije, Središčem Rotunda iz 
Kopra ter s petimi pridruženi-
mi partnerji tako vzpostavlja-
mo podporno okolje za soci-
alna podjetja v kohezijski regi-
ji Zahodna Slovenija. Novim in 
obstoječim socialnim podje-
tjem zagotavljamo brezplačne 
storitve za razvoj in profesiona-
lizacijo. Do konca oktobra smo 

izvedli 33 delavnic s skupaj 360 
udeleženci.

»Delavnica oblikovanja gli-
ne je v naših zaposlenih vzbu-
dila novo motivacijo in pred-
vsem samozavest pri preizku-
šanju novih metod rokovanja z 
glino in glazurami, medtem ko 
smo na izobraževanju za digi-
talni marketing dobili ogrom-
no idej in znanja o možnostih 

oglaševanja, ki jih zdaj redno 
uporabljamo in pri tem opaža-
mo odlične rezultate,« so nam 
povedali na ZC Korak.

Z namenom povezovanja 
organizacij smo izvedli tudi 
regijskih mreženjski dogodek 
ter nekaj ogledov dobrih pra-
ks. Pripravili smo digitalni ka-
talog za promocijo socialno-
podjetniške kulture in uspe-
šnih socialnih podjetij. V letu 
2023 bomo še naprej izvaja-
li aktivnosti promocije ter z iz-
vedbo delavnic in svetovanj, s 
pomočjo katerih bodo social-
ni podjetniki lahko pridobiva-
li nova znanja in veščine.

socialno POdjetniška  
INformacijska Točka
Franja Gabrovšek  
Schmidt

Leto, ki se počasi izteka, je bilo večkrat ozna-
čeno kot nekakšno prelomno leto, za katero z 
gotovostjo lahko trdimo, da izstopa iz sivega 
povprečja. Če je leto takšno, potem je smisel-
no razpravljati o doseženih rezultatih in njego-
vem vplivu na prihodnost.

Zgodil se je nacionalni politični preobrat in 
tudi v regiji smo dobili 1 novo županjo in 5 no-
vih županov (33 odstotkov), kar bo gotovo vplivalo na razvoj regije ozi-
roma – sem prepričan – občani v občinah, kjer je prišlo do sprememb, 
prav to pričakujejo.

Priča smo bili številnim pozitivnim dogodkom regionalnega razvoja. 
Na področju skladnega regionalnega razvoja Zahodne kohezijske re-
gije (Obala, Severna Primorska, Osrednja Slovenija in Gorenjska) nam 
je iz zelo klavrnega izhodišča, le 150 milijonov evrov in 40-odstotne-
ga sofinanciranja projektov, uspelo zagotoviti približno eno milijardo 
evrov razvojnega denarja in kar 80-odstotno sofinanciranje projektov.

Naša Regionalna razvojna agencija Gorenjske – BSC Kranj bo s temi 
sredstvi lahko poskrbela za razvojne projekte na področju gospodar-
stva, mobilnosti, okolja in prostora. Nadaljevali bomo delo, skladno z 
vizijo regije, zapisano v Regionalnem razvojnem programu: »Visoka 
kakovost bivanja za vse generacije v povezani, energetsko varčni in čis-
ti alpski regiji!« Z uresničevanjem vizije želimo čim bolj povezati regijo, 
saj morajo projekti odražati visoko stopnjo regijske povezanosti, kajti 
le skupaj smo lahko še uspešnejši ter se bomo tako še bolj utrdili v druž-
bi razvitih evropskih regij.

Delati smo že začeli, saj smo se prijavili na številne razpise, ki zasledu-
jejo vizijo regije, in prvi rezultati na področju mobilnosti, podjetništva, 
digitalizacije in lokalne samooskrbe so že tu.

V mesecu decembru smo sedmi rojstni dan našega Podjetniškega in-
kubatorja Kovačnica praznovali že v lepih novih prostorih, v katerih se 
bodo še bolj iskrile in kovale podjetniške ideje. Selitev so nam omogo-
čili dosedanji rezultati, ki pravijo, da smo v »kovaških« prostorih gostili 
že 157 aktivnih in potencialnih podjetnikov, s katerimi smo si delili de-
lovni prostor, inkubirali smo 65 zagonskih (start up) podjetij, pripravi-
li 438 dogodkov s 7.661 udeleženci in izvedli 3.052 svetovanj. Z vsemi 
temi rezultati smo skupaj z Mestno občino Kranj prepričali državo, da 
je večinsko sofinancirala odkup in prenovo 1.705 kvadratnih metrov 
velike stavbe nekdanje pošte v starem mestnem jedru Kranja, kjer nas 
odslej najdete. Poleg odličnega delovnega okolja za podjetnike bomo 
dodali tudi svoj kamenček v mozaik oživljanja starega mestnega jedra. 
Kovačnica bo s svojimi stotimi delovnimi mesti in številnimi dogodki v 
mesto pripeljala letno več kot 30.000 obiskovalcev.

Vsem iz srca hvala in s prijaznim povabilom k sodelovanju!

Prelomno leto 2022
Rok Šimenc,  
direktor Regionalne razvojne  
agencije Gorenjske – BSC Kranj

Za vse ljubitelje aktiv-
nih doživetij narave 
smo oblikovali pot, ki 

povezuje kraje in ljudi, ki so 
del gorske verige Karavank, 
v enovito pohodniško doži-
vetje.

Zadnje leto smo na Regi-
onalni razvojni agenciji Go-
renjske skupaj s partnerji šir-
šega območja Karavank raz-
vili daljinsko pot, ki poteka 
po lažje dostopnih gorskih 
predelih, kjer doživimo vr-
hove od spodaj navzgor. Pot 
obsega sedem od 14 do 28 
kilometrov dolgih dnevnih 

pohodniških izletov/etap v 
skupni dolžini 142,5 kilome-
tra. Pripravili smo trase poti, 
fotografije, tekste in podrob-
nejše značilnosti posameznih 
etap, ki so dostopne na: www.
outdooractive.com.

Pohodniško raziskovanje 
od Jezerskega, Preddvora, 
Kranja ter naprej do Tržiča, Ži-
rovnice, Jesenic in Kranjske 
Gore nudi razkošje prostora 
in narave, neskončno mož-
nosti za gibanje in nabiranje 
alpske energije tako poleti 
kot tudi pozimi. Tu lahko sre-
čamo domačine, ki živijo z ob-
močjem, se spoznamo s stari-
mi običaji, odkrivamo gorske 
planšarije in doživljamo do-
linsko bogastvo vsakdana. 
Na sončnih obronkih gora in 

travnatih planinah se nam 
bodo odprli čudoviti pogledi 
na dolino Save, Julijske Alpe 
in celotno Gorenjsko. Ko se 
po nekajurnem odkrivanju 
znajdemo na enem od kara-
vanških grebenov, naenkrat 
opazimo, da smo tam skoraj 
sami. Alpska gorska veriga 
nudi zavetje pred množicami 
in vsak se lahko počuti, kot da 
jo je osvojil prvi. To je pot pre-
pleta raznovrstnih občutkov, 
čudovitih razgledov, prep-
roste pohodniške izkušnje in 
okušanja življenja pod Kara-
vankami.

Vabimo vas, da se tudi sami 
odpravite na raziskovanje Ka-
ravank, vdihnite svež alpski 
zrak in izdihnite vsakdanje 
skrbi!

Daljinska pohodniška pot Karavanke – Karavanke Trail

Poti, ki nas povezujejo. / Foto: Jošt Gantar

Mateja Korošec
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V pravljicah se »magično« število sedem pogosto pojavlja: Sneguljčica in sedem palčkov, Volk in se-
dem kozličkov, Sedem krokarjev … In tudi za Kovačnico je bilo ravno sedmo leto najbolj čarobno.
Med smehom in solzami, uspehi in napak(ic)ami, ovirami in uspešno izvedenimi sprinti smo v Ko-
vačnici našteli: več kot 430 uspešno organiziranih različnih informativnih in izobraževalnih dogod-
kov, 89 gostujočih podjetnikov, 65 inkubiranih podjetij, več kot 3.000 svetovanj potencialnim in 
obstoječim podjetnikom … In to ves čas v hudi prostorski stiski. Letos smo zgoraj omenjene aktiv-
nosti z veseljem spet izvajali v živo, povečali ekipo na – kakopak – sedem članov in ob koncu leta 
upihnili sedmo svečko.
Sedmo pravljično leto pa smo kronali s selitvijo v večje, lepše prostore v mestno jedra Kranja. Hva-
ležni smo Mestni občini Kranj, ki nam je omogočila ta korak in z njim olajšala uresničevanje našega 
poslanstva: pomagati potencialnim in obstoječim podjetnikom vseh vrst in oblik!

Naša ekipa že dve leti spodbuja poslovno sodelovanje in mednarodno povezovanje med podjetji 
znotraj EU v sklopu projekta MobiliseSME, ki se počasi uspešno končuje. Letošnjega avgusta je bil 
na račun svoje uspešnosti podaljšan do marca 2023, novembra pa smo skupno presegli 85 odstot-
kov doseženih kazalnikov oz. uspešno omogočili več kot 435 poslovnih izmenjav. Poleg številk si-
cer rezultate našega dela najbolje opišejo zadovoljne izjave sodelujočih:

»MobiliseSME mi je na podlagi odlične izkušnje priporočil poslovni partner, 
kar sem po zaključku svoje napotitve z veseljem storila tudi sama in vest pre-
dala prijateljici, ki je trenutno na izmenjavi. V času sodelovanja sem prido-
bila ključne veščine digitalnega marketinga, se seznanila s tamkajšnjim po-
slovnim okoljem in zgradila ugled lastne blagovne znamke.« (Jana Bergant, 
Bonistra, d. o. o.)

»Za sodelovanje v projektu MobiliseSME sem se zlahka odločil, saj me je ista 
ekipa odlično podpirala že pri drugem mednarodnem projektu in vodji pro-
jekta popolnoma zaupam. Absolutno bi to izkušnjo priporočal vsakomur, 
saj razširja obzorja in spodbuja k razmišljanju zunaj okvirov. Sam z veseljem 
trenutno sodelujem tudi v vlogi gostiteljskega podjetja.« (Andrej Curk, s. p.)

»Odkrila sem nove lokacije, pridobila nove kontakte in na Hrvaškem začela 
samozavestno graditi svojo blagovno znamko. Vključitev v MobiliseSME to-
plo priporočam, saj nam skozi čezmejne izkušnje internacionalizacija pos-
tane domača in kot taka sploh ni strašljiva.« (Maja Košir, s. p.)

Dovolj je štirih sten pastelne barve, večkrat podpisanih šolskih klopi in razmajanih stolov,  
mi GREMO VEN!
Čeprav izobraženost med Slovenci narašča, v primerjavi z drugimi državami EU znanje pada. Po 
desni nas prehitevajo napredujoča tehnologija, družba ter trg dela, ki od nas zahteva popolnoma 
druge veščine in kompetence kot pred desetimi leti. Katera učilnica je torej najbolj primerna za 
»lajf«? Tista … POD MILIM NEBOM!
Projekt »SCHOOL21«, razvijamo ga skupaj z Gimnazijo Franceta Prešerna, Osnovno šolo France-
ta Prešerna, Socialno akademijo in norveškim partnerjem Møre og Romsdal, je prvi korak na poti 
razvoja novih metod in orodij poučevanja, s končnim izkupičkom: IZGRADNJO DVEH ZUNANJIH 
UČILNIC NA GORENJSKEM DO KONCA LETA 2023!
Norveški pregovor pravi: Le tisti, ki se potepa, najde nove poti. Oktobra smo se s številno delegaci-
jo (na sliki zgoraj) podali na lov za novimi izkušnjami in spoznanji, ki jih ponuja norveški sistem izo-
braževanja, z željo, da njihove izkušnje s poučevanjem na prostem prenesemo na »rodno grudo«. 
Izkazalo se je, da so norveški učitelji pravi mojstri medpredmetnega povezovanja: v raznobarv-
nih škorenjcih in pelerinah se učenci sredi gozda hkrati učijo matematike, angleščine in biologije!

Projekt SCHOOL21 sofinancira Norveška s sredstvi Norveškega finančnega mehanizma v višini 581.000 
EUR. Namen projekta je Izobraževanje – krepitev človeških virov.

BSC Kranj kot edina posredniška organiza-
cija na Gorenjskem izvaja program Erasmus 
za mlade podjetnike že šest let. Tako bo tudi 
v prihodnje, saj je bil odobren projekt PRA-
CTYCE VI, kar pomeni, da bodo podjetniške 
izmenjave mogoče še vsaj štiri leta!
Kako lahko sodelujete v programu in kaj ima-
te od tega?
Kot potencialni podjetnik ali podjetnik začet-
nik (podjetja še nimate oz. je mlajše od 3 let) 
se za sodelovanje lahko prijavite s svojim po-
slovnim načrtom in življenjepisom, posredni-
ška organizacija pa vam pomaga poiskati 
ustreznega gostitelja iz tujine. S sofinancira-
njem vam je ponujena priložnost, da za čas 
od 1 do 6 mesecev pridobivate nova, prak-
tična znanja pri izkušenem podjetniku v dru-
gi državi.
Izkušeni podjetniki, ki vodite oz. imate pod-
jetje že dlje kot 3 leta, imate mentorsko žilico, 
željo po malce drugačni izkušnji in sveži energiji, lahko v programu sodelujete kot podjetnik gosti-
telj. V tem primeru se prijavite le s svojim življenjepisom, posredniška organizacija pa vam prav tako 
lahko pomaga poiskati primernega potencialnega ali mladega podjetnika iz tujine za izmenjavo.
Če ste pripravljeni na nov izziv in vas geografske meje ne zadržujejo pri nabiranju znanja in izku-
šenj, se pridružite »družini«, ki šteje več kot 30.000 članov iz 45 držav, in se pripravite na nepozab-
no podjetniško izkušnjo.

Za več informacij se oglasite v Kovačnici in za rokav pocukajte  
Nastijo Podobnik  
(nastija.podobnik@bsc-kranj.si ali 
04/77 77 252) ali  
Nives Justin (nives.justin@bsc-kranj.si 
ali 04/28 17 247).

Kovaških pravljičnih sedem let

En projekt, 435 izmenjav  
in nešteto novih izkušenj

slabega vremena ni,  
so samo slaba oblačila

Podjetniške izmenjave še vsaj 
štiri leta

Nives Justin

Taja Nograšek

Nastija PodobnikUrška Grašič
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Lokalna akcijska skupina 
(LAS) Gorenjska košari-
ca po pristopu »od spo-

daj navzgor« spodbuja celo-
vit in uravnotežen razvoj po-
deželja in urbanih središč na 
območju 14 gorenjskih občin 
(Bled, Bohinj, Cerklje na Go-
renjskem, Gorje, Jesenice, Je-
zersko, Kranj, Kranjska Gora, 
Naklo, Preddvor, Radovljica, 
Šenčur, Tržič in Žirovnica).

Za LAS Gorenjska košarica 
in omenjenih 14 občin z ob-
močja LAS, kjer so se letos iz-
vajali projekti, sofinancirani 
s sredstvi CLLD   Evropskega 
kmetijskega sklada za razvoj 
podeželja (EKSRP), Evropske-
ga sklada za pomorstvo in ri-
bištvo (ESPR) in Evropske-
ga sklada za razvoj podeže-
lja (ESRR), je še eno zanimivo 
leto.

Uspešno zaključen 
še zadnji Javni 
poziv v obstoječem 
programskem obdobju

V lanskem letu je bil uspeš-
no zaključen 4. Javni poziv za 
izbor operacij za uresničeva-
nje ciljev strategije lokalnega 
razvoja za LAS Gorenjska ko-
šarica za programsko obdob-
je 2014–2020. V letošnjem 
letu pa je bilo vseh 12 projek-
tov potrjenih tudi s strani pri-
stojnih ministrstev. En projekt 
se izvaja na Evropskem skladu 
za pomorstvo in ribištvo, štirje 
projekti na Evropskem skladu 
za regionalni razvoj ter sedem 
projektov na Evropskem kme-
tijskem skladu za razvoj pode-
želja. Višina odobrenih nepo-
vratnih sredstev CLLD je 1,7 
milijona evrov.

Uspešno črpanje 
evropskih sredstev

V letu 2022 se je v okviru 
LAS Gorenjska košarica izva-
jalo 19 projektov, večina iz-
med njih se nadaljuje tudi v 
prihodnjem letu. Z oddanimi 
zahtevki je bilo v iztekajočem 
se letu zaprošenih 462 tisoč 
EUR sredstev CLLD iz kmetij-
skega, ribiškega  in regional-
nega sklada.

Pester nabor projektov
Že imena projektov, kot so 

Kolesarska veriga na podeže-
lju, Zelena Gorenjska, Med-
generacijski živ žav, Pametna 
osvetlitev, Seme preteklosti 
je seme prihodnosti, Rane ek-
rana, Socialno vključevanje 

starejših in mladih, Turizem 
ribjih doživetij …, nakazujejo 
na raznolikost naložb v infra-
strukturo in opremo.  Delav-
nice in številne druge meh-
ke vsebine,  so pripomog-
le k boljši kvaliteti bivanja na 
gorenjskem podeželju. Sko-
zi projekte se dosegajo cilji 
strategije lokalnega razvoja, 
predvsem na področjih razvo-
ja osnovnih storitev za dvig in 
ohranitev kvalitete življenja 

na podeželju, varstva oko-
lja in ohranjanja narave, več-
je vključenosti mladih, žensk 
in ranljivih skupin ter ustvar-
janja delovnih mest.

Uspešno zaključena 
zgodba dveh projektov 
na ribiškem skladu

V projektu Turizem ribjih 
doživetij sodelujejo BSC, d. o. 
o., Kranj (kot vodilni partner), 
Občina Preddvor, Zavod za tu-
rizem Preddvor, KGZS – Zavod 
Kranj in Biro Bizjak, Franc Biz-
jak, s. p. V projektu je bil urejen 
zahodni breg jezera Črnava – 
Park Bor Preddvor ter promo-
cija in razvoj sonaravnega tu-
rizma z aktivnejšim vključeva-
njem ribogojstva in produk-
tnim povezovanjem ribje ku-
linarike, sonaravnega ribištva 
in doživljanja ribje narave na 

jezeru Črnava s širšim zaled-
jem.

V projektu Ribja narava Go-
renjske so se povezali CTRP 
Kranj, Občina Šenčur, Turizem 
Bohinj, RIC, d. o. o., Titanic, d. 
o. o., in KGZS – Zavod Kranj. 
Izvedla se je naložba v uredi-
tev ribnikov Žeje, ki so odslej 
opremljeni za aktivno spozna-
vanje ribje naravne dediščine 
in habitatov. Partnerji so sode-
lovali tudi pri razvoju in uvaja-

nju programov aktivnega spo-
znavanja ribje naravne dediš-
čine in z njo povezanega sona-
ravnega turizma.

Projekti sodelovanja za 
boljše medregionalno 
povezovanje

LAS Gorenjska košarica se z 
lokalnimi akcijskimi skupina-
mi iz drugih slovenskih regij 
povezuje v različnih projektih 
sodelovanja.

Rdeča nit »od vil do vilic« je 
bilo osrednje merilo 6. Javne-
ga poziva za projekte sodelo-
vanja lokalnih akcijskih sku-
pin, ki se je zaključilo februar-
ja letos. LAS Gorenjska košari-
ca sodeluje kot projektni par-
tner v treh uspešno potrjenih 
projektih sodelovanja. Pro-
jekt Eko okusi Slovenije je po-
vezal lokalne akcijske skupine 

Gorenjska košarica, Posavje, 
Vipavska dolina, Goričko 2020 
in Južna Istra in bo poleg stra-
tegije lokalnega razvoja ure-
sničeval tudi evropsko strate-
gijo Od vil do vilic, ključni pro-
jektni partnerji so ekološki 
kmetje oz. pridelovalci in pre-
delovalci, ki se bodo povezo-
vali z vrhunskimi kuharskimi 
mojstri in ekološkimi trgovi-
nami. Projekt sodelovanja Ve-
riga ekosemen, v katerem so-

delujeta LAS Gorenjska ko-
šarica in LAS Posavje z drugi-
mi projektnimi partnerji, bo 
spodbujal ekološke kmeto-
valce k večji pridelavi ekolo-
ških semen in stremel k pove-
čanju kakovosti pridelanega 
semenskega materiala.

LAS Dolina Soče in LAS Go-
renjska košarica, Parco Natu-
rale Regionale Delle Prealpi 
Giulie iz Italije ter drugi par-
tnerji bodo skozi projekt so-
delovanja Vzpostavitev pogo-
jev za EKO regijo BO JA začeli 
postopke za vzpostavitev sku-
pnega UNESCO MAB (človek 
in biosfera) čezmejnega ob-
močja Julijske Alpe.

Letos se zaključujeta dva 
projekta sodelovanja, oba so-
financirana s sredstvi evrop-
skega kmetijskega sklada 
(EKSRP). V Mreži vodnih poti 

v Kamniško-Savinjskih Alpah 
so se, tudi čezmejno, v nizanju 
vodnih zgodb povezale lokal-
ne akcijske skupine LAS Srce 
Slovenije, LAS Gorenjska ko-
šarica, LAS Zgornje Savinjske 
in Šaleške doline in LAG Av-
strijska Koroška. S ciljem oza-
veščanja o pomenu ohranja-
nja čiste pitne vode in vodnih 
virov ter smiselnega vključe-
vanja vodnih virov v turistično 
ponudbo območja je bil po-
snet izobraževalno-promocij-
ski film, izvedena je bila anali-
za izbranih vodnih virov, festi-
vali pitne vode ter pot po vod-
nih izvirih v KSA.

Spodbujanje trajnostne 
mobilnosti s širjenjem 
sistema izposoje koles na 
podeželju

Uspešno se zaključuje tudi 
projekt sodelovanja Kolesar-
ska veriga na podeželju, v ka-
terem se je povezalo kar 11 lo-
kalnih akcijskih skupin in po-
sredno 23 občin. Po dve novi 
postaji za avtomatizirano iz-
posojo koles sta na Gorenj-
skem pridobili občini Cerklje 
na Gorenjskem in Naklo. Sku-
pna vrednost odobrenih 
sredstev  CLLD za projekt je 
dober milijon evrov. V sklo-
pu projekta je bilo postavlje-
nih 39 novih postaj s skupno 
90 navadnimi in 87 električni-
mi kolesi mestnega tipa, po-
leg postavitve novih postaj pa 
je glavni cilj projekta združe-
vanje posameznih sistemov v 

enoten, kompatibilen sistem, 
ki bo nudil kar najboljšo upo-
rabniško izkušnjo vsem upo-
rabnikom.

Odzivi v regiji
Ekipa LAS Gorenjska košari-

ca budno spremlja odzive na 
projekte na celotnem obmo-
čju LAS. Nova otroška igrišča, 
športni kozolci, lokalna sa-
mooskrba, urejene tematske 
poti, preprečevanje zasvoje-
nosti z digitalizacijo, socialna 
izključenost starejših in mla-
dih, uvajanje trajnostne mo-
bilnosti s spodbujanjem kole-
sarjenja, izposoje koles in vo-
žnje z javnim prevozom, skrb 
za ohranjanje arhitekturne in 
kulturne dediščine je le nekaj 
pozitivnih vplivov, ki jih imajo 
projekti CLLD v prostoru in jih 
pozdravlja tudi lokalno prebi-
valstvo.

Kakšna bo gorenjska 
košarica v letu 2023

Gorenjska košarica bo v letu 
2023 osredotočena predvsem 
na pripravo na novo program-
sko obdobje CLLD 2021–2027, 
nadaljevalo pa se bo izvajanje 
aktivnosti dvanajstih projek-
tov iz 4. Javnega poziva ter treh 
projektov sodelovanja. O zgod-
bah, ki jih LAS Gorenjska koša-
rica ustvarja s projektnimi par-
tnerji na gorenjskem pode-
želju, lahko berete na spletni  
strani las-gorenjskakosarica.
si, kjer se lahko prijavite tudi 
na e-novice.

las gORENJsKa KOŠaRICa  
– v izvajanju »novih« projektov
Nina Zupan

LAS Gorenjska košarica 2022 v številkah: 
✓ število projektov v izvajanju: 19 (14 + 5 projektov sodelovanja) 
✓ število zaključenih projektov: 2 (ESPR) 
✓ skupna vrednost projektov LAS: 3 milijone evrov 
✓ skupna vrednost zaprošenih nepovratnih sredstev CLLD: 462 tisoč evrov



Oglas info@g-glas.si
14 Gorenjski glas

torek, 20. decembra 2022
14 torek, 20. decembra 2022

Na Regionalni razvojni 
agenciji Gorenjske – 
BSC Kranj si že vrsto let 

prizadevamo za odgovoren 
ter okolju prijazen in ljudem 
koristen način razvoja tudi na 
področju mobilnosti. Projekti, 
v katerih sodelujemo, nam da-
jejo priložnost za pridobiva-
nje novih znanj in spoznava-
nje dobrih primerov v drugih 
regijah v Sloveniji in tujini ter 
izvedbo idej na Gorenjskem. 
V projektu ReMOBIL, katere-
ga cilj je zmanjšati negativ-
ne okoljske učinke prometa, 
sodelujemo z norveškim par-
tnerjem, Regijo Viken.

V novembru smo skupaj 
s predstavniki petih razvoj-
nih agencij, Ljubljanskega ur-
banističnega zavoda, AMZS, 
Ministrstva za infrastruktu-
ro ter Ministrstva za okolje 
in prostor obiskali norveške 

strokovnjake, zaposlene na 
Oddelku za mobilnost ome-
njene regije (Viken County 
Council). Regija, ki obsega ob-
močje okoli Osla, ima 1,2 mi-
lijona prebivalcev. V spopa-
danju s težavo prometnih za-
stojev in onesnaževanja za-
radi prometa izvaja števil-
ne projekte na področju traj-
nostne mobilnosti in mode-
lov njenega upravljanja. Us-
pešni so predvsem z ukrepom 
»Oslo paket 3«, ki velja za ene-
ga najboljših modelov financi-
ranja cest in javnega potniške-
ga prometa v Evropi, posledič-
no pa zmanjševanja prometa 
z osebnimi in tovornimi vozili 
ter prilagajanja javnega tran-
sporta razvoju mesta in potre-
bam uporabnikov. Z bogatimi 
izkušnjami na področju mo-
bilnosti bodo norveški stro-
kovnjaki v naslednjem letu in 
pol pomagali regijam v Slove-
niji, tudi Gorenjski, pri pripravi 

učinkovitega sistemskega 
modela upravljanja in načrto-
vanja mobilnosti na regional-
ni in medregionalni ravni.

Norveška je uspešna tudi 
v električni mobilnosti, saj 
e-vozila uporablja več kot 50 
odstotkov prebivalcev. Oko-
lju prijazno mobilnost želi-
mo spodbujati tudi na Go-
renjskem, zato smo v sklopu 
projekta ReMOBIL občinam 
in njihovim javnim zavodom 
omogočili testiranje električ-
nih kombijev. Pobudi za nji-
hovo uporabo se je od sredi-
ne septembra do konca okto-
bra pridružilo 11 gorenjskih 
občin in zavodov, med njimi 
tudi Antonov vrtec iz Železni-
kov in Dom starejših občanov 
Preddvor.

Projekt ReMOBIL sofinan-
cirajo Islandija, Lihtenštajn in 
Norveška s sredstvi Finančne-
ga mehanizma Evropskega 
gospodarskega prostora.

spodbujamo trajnostno 
mobilnost
Barbara Špehar

Vsakih 39 sekund se 
zgodi hekerski napad, 
95 odstotkov nepoo-

blaščenih dostopov do po-
datkov je posledica človeške 
napake, več kot 70 odstot-
kov organizacij nima načrta 
za odziv v primeru kibernet-
skega napada ter v povpre-
čju traja 206 dni, da organi-
zacije ugotovijo izgubo po-
datkov. Po pojavu covida-19 
se je kibernetski kriminal po-
večal za 300 odstotkov.

Digitalna preobrazba pri-
naša gospodarstvu, javnemu 
sektorju in prebivalcem držav 
Evropske unije številne pred-
nosti. Inovativne tehnološke 
rešitve dvigujejo učinkovitost 
storitev, zmanjšujejo negativ-
ne vplive na okolje in omogo-
čajo preprostejšo uporabni-
ško izkušnjo. Digitalizacija po-
slovnih in javnih storitev pri-
naša tudi številne izzive, po-
vezane z digitalno pismeno-
stjo uporabnikov in kibernet-
skimi grožnjami, ki pogosto 
izvirajo iz geopolitičnih kon-
fliktov. Z namenom prepo-
znavanja in opozarjanja na ki-
bernetske in druge tehnolo-
ške nevarnosti smo maja letos 
na Brdu pri Kranju organizirali 

konferenco z nazivom Kiber-
netska varnost – izzivi uporab-
nikov digitalnih storitev.

Ta dogodek je bil vstopna 
točka v formiranje regijske-
ga projekta na temo kibernet-
ske varnosti na Gorenjskem. 
V okviru analize obstoječe-
ga stanja bomo kot prva regi-
ja v Sloveniji pridobili podat-
ke v zvezi z digitalno varno-
stno kulturo občank in obča-
nov, saj je človeški faktor ključ-
ni element, ki vpliva na kiber-
netsko varnost ter na odziv v 
primeru kibernetskih kriznih 

situacij. Želimo si doseči učin-
kovitejše spoprijemanje z izzi-
vi kibernetskih groženj, ki jih 
prinaša digitalizacija preko 
industrije 4.0. in družbe 5.0. 
(škodljive kode, spletni napa-
di, napadi na spletne aplikaci-
je, zvabljanje, nezaželena ele-
ktronska pošta, onemogoča-
nje storitev, izsiljevalski pro-
grami, botneti, grožnje od 
znotraj, fizična manipulacija/
poškodba/kraja/izguba, kršit-
ve podatkov, kraja identitete, 
odtekanje informacij, kiber-
netsko vohunjenje, hibridne 
grožnje ipd.). To bo naš skupni 
prvi korak na poti do kibernet-
sko odpornih občin Gorenj-
ske z ustrezno razvito varno-
stno kulturo in učinkovitejšim 

načrtovanjem nadaljnjih ak-
tivnosti ter ukrepov, kot so te-
stiranja ter odpravljanje na-
pak oz. pomanjkljivosti. S pro-
jektom si predvsem želimo 
doseči dvig ravni zavedanja o 
pomenu kibernetske varnosti 
in varnostne kulture med ob-
čani.

V ta namen bomo izved-
li tudi izobraževanja na temo 
osnov kibernetske varnos-
ti za vse relevantne deležni-
ke. Cilj izobraževanj je jav-
nim uslužbencem predstavi-
ti bistvo kibernetske in infor-

macijske varnosti ter na kak-
šen način v nadaljevanju raz-
vijati ustrezne kompetence s 
tega področja in kako zago-
tavljati ustrezno kibernetsko 
zaščito. Udeleženci izobraže-
vanja bodo dobili pomemben 
vpogled v področje z narašča-
jočo pomembnostjo.

Med drugim si želimo izves-
ti tudi vnaprej pripravljene si-
mulacije napadov s pomoč-
jo socialnega inženiringa (SI) 
in manipulacije uporabnikov. 
Izsledke teh aktivnosti bomo 
uporabili kot osnovo za teh-
nično in končno poročilo z na-
vodili in protokoli za ravna-
nje v prihodnosti ob potenci-
alnem resničnem napadu za 
vse občine Gorenjske.

Kibernetska varnost
Jelena Vidović

Drugi o nas

Leopold Pogačar, župan 
Občine Žirovnica
Občina Žirovnica je manj-
ša po številu prebivalcev, 
vendar potrebe in razvoj v 
ničemer ne zaostajajo v pri-
merjavi z večjimi. Zato je 
toliko pomembneje, da ima-
mo razvojno agencijo BSC 
Kranj, kjer dobimo podporo 
in pomoč, ki jo potrebujemo 
predvsem pri pridobivanju 
sredstev sofinanciranja. Prav 
tako je vezni člen usklajeva-
nja v regiji.

Primož Šporar, direktor 
FUND2740 – High Impact 
Foundation
BSC Kranj je prva regionalna 
razvojna agencija v Slove-
niji, ki v sodelovanju z nami 
umešča t. i. impact design  kot 
orodje za dvig inovativnosti 
in konkurenčnosti v konven-
cionalno gospodarstvo. So-
delovanje v programu ActIm-
pAct, ki ga podpira Google.
org, dokazuje, da je ekipa 
inovativna in ima empatijo za 
družbene izzive. 

Mateja Korošec, direktorica 
Centra Korak Kranj in ZC 
Korak, d. o. o., so. p.
Z velikim zadovoljstvom 
ugotavljamo, da nam na 
BSC Kranj znajo prisluhniti. 
Tako se ciljno usmerjamo v 
projekte, ki zelo konkretno 
nagovarjajo naše potrebe 
na področju izobraževanja 
zaposlenih, marketinga in 
širjenja pomena socialnega 
podjetništva. Skupaj uspešno 
zagotavljamo delovna mesta 
najranljivejši populaciji.

Ciril Kozjek, župan 
Občine Šenčur
BSC Kranj je za Občino Šen-
čur pomemben partner, ne 
le znotraj gorenjske regije, 
temveč predvsem kot pove-
zovalni člen do države. Ključ-
na je podpora razvojnim pro-
jektom v smislu pridobivanja 
sredstev. Izvajajo naloge v 
javnem interesu, v zadnjem 
času je bilo veliko aktivnosti 
v okviru LAS Gorenjska koša-
rica. 

Damjana Habjan, 
direktorica VOJE, d. o. o.
Pri revitalizaciji Kompleksa 
BPT nam BSC Kranj z inovativ-
nimi projekti in s strokovnim 
pristopom pomaga odpirati 
vrata na lokalni, državni in 
mednarodni ravni. Z iskanjem 
sinergij in priložnosti poslov-
nega mreženja BSC Kranj za 
nas predstavlja pomembne-
ga partnerja pri uresničeva-
nju zastavljenih ciljev.

Marko Koprivc, državni 
sekretar SVRK 
Služba za razvoj in evropsko 
kohezijsko politiko dobro 
sodeluje z BSC Kranj in dru-
gimi razvojnimi agencijami v 
Sloveniji. Iskreno se veselimo 
uspešno izpeljanih evropskih 
projektov. In teh je v občini 
Kranj veliko. Projekt Kovačni-
ca – vzpostavitev podjetni-
škega inkubatorja je primer 
dobre prakse. 
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Kranj – V Sloveniji so že 
pred dvaintridesetimi leti 
razvrstili naselja v območja 
z omejenimi naravnimi de-
javniki, seznam teh naselij 
je bil vse do leta 2004 edi-
ni okvir za podpore kmetij-
skim gospodarstvom v tež-
jih pridelovalnih pogojih. Z 
vstopom Slovenije v Evrop-
sko unijo so določili obmo-
čja z omejenimi možnost-
mi za kmetijsko dejavnost 
(OMD), na katerih je 76 od-
stotkov vseh kmetijskih ze-
mljišč.

Od Robičevega elaborata 
do točkovanja

Kot je na nedavnem pos-
vetu javne službe kmetijske-
ga svetovanja na Bledu dejal 
Silvester Kranjec z ministr-
stva za kmetijstvo, gozdar-
stvo in prehrano, so OMD-
-plačila namenjena plačilu 
vseh ali dela dodatnih stro-
škov ter izpada prihodka v 
primerjavi z območji brez 

naravnih ali drugih omeji-
tev. Do leta 2009 so kmetij-
ska gospodarstva na teh ob-
močjih dobivala OMD-plači-
lo glede na razvrstitev kmeti-
je v enega od štirih težavnos-
tnih razredov, ki so jih dolo-
čili na podlagi Robičevega 
elaborata. Da bi natančne-
je ovrednotili težavnostne 
razmere pri kmetovanju na 
teh območjih, so leta 2010 
uvedli točkovanje, ki za vsa-
ko kmetijo posebej pomeni 
določitev težavnostnih po-
gojev kmetovanja na podlagi 
njenih kmetijskih zemljišč v 
uporabi. Pri izračunu OMD-
-plačila so se tedaj dogovorili 

za kombiniran sistem, tako 
da so upoštevali deloma do-
tedanjo razvrstitev kmetij v 
težavnostne razrede (fiksni 
del), deloma pa točkovanje 
(variabilni del).

Plačilo odvisno od točk in 
vrednosti točke

V pripravah na novo pro-
gramsko obdobje skupne 
kmetijske politike (2023–
2027) so letos model točkov-
anja kmetijskih gospodar-
stev posodobili in nadgra-
dili, posledica tega bo tudi 
prerazporeditev števila točk 
med gospodarstvi in obmo-
čji. Ker so fiksni del OMD-
-plačila ukinili, bo že od pri-
hodnjega leta dalje plačilo 
odvisno le od števila točk in 
od njene vrednosti.

Kot je dejal Silvester Kra-
njec, so pri posodobitvi mo-
dela točkovanja upošteva-
li štiri standardne omejitve 
za kmetovanje na teh obmo-
čjih – lastnosti tal, krajšo ve-
getacijsko dobo, izkazano z 
nadmorsko višino, povpreč-

ni nagib zemljišča (Gerka) 
in velikost Gerka oziroma 
razparceliranost, poleg teh 
pa še specifične omejitve – 
prisotnost burje, kraškost in 
poplavnost.

Večja natančnost in večja 
pravičnost

Povprečne cene posame-
znih stroškovnih elemen-
tov in cen kmetijskih pridel-
kov iz obdobja 2004–2006 
so nadomestili s povprečjem 
obdobja 2019–2021. Dodat-
no so glede na nadmorsko 
višino ovrednotili izpad do-
hodka zaradi krajše rastne 
dobe in manjšega pridelka. 

Pri lastnostih tal so names-
to petih uvedli osem razre-
dov ter se s tem bolj prilago-
dili reliefu. Pri povprečnem 
nagibu zemljišč (Gerkov) so 
dosegli večjo pravičnost in 
natančnost s tem, da so do-
sedanje razrede razdelili na 
vrednosti po pet odstotkov. 
Posebej so obravnavali tra-
vinje na planinskih pašni-
kih. Poenostavili so točkova-
nje za razdrobljenost pri nji-
vah. Uporabili so nove ali po-
sodobljene evidence in uki-
nili »erozivnost«.

Tretjina kmetij pridobiva, 
tretjina izgublja

Kakšni bodo učinki nove-
ga modela? Kot je dejal Sil-
vester Kranjec, bo približno 
petnajst tisoč kmetij, ki ob-
delujejo več kot sto tisoč hek-
tarjev kmetijskih zemljišč 
na območjih nad petsto me-
trov nadmorske višine in to-
rej kmetujejo v najtežjih, naj-
bolj neugodnih in najbolj od-
daljenih območjih, s posodo-
bitvijo točkovanja pridobilo. 
V primerjavi s sedanjim mo-
delom bodo največ pridobili 
višinski tipi kmetij, na teh se 
bo število točk povečalo tudi 
za več kot sto odstotkov.

Od 46 tisoč kmetij na ob-
močjih z omejenimi mo-
žnostmi za kmetovanje bo 

torej približno tretjina dobi-
la več OMD-plačil, približno 
tretjina manj, preostala tre-
tjina pa bo ostala približno 
na istem.

Da prehod na prenovlje-
ni sistem točkovanja kme-
tij ne bo prehud, strateški 
načrt skupne kmetijske po-
litike predvideva petletno 
prehodno obdobje, v ka-
terem se bo vrednost toč-
ke spreminjala vsako leto. 
Tudi kmetijam, ki se jim 
bo OMD-plačilo zmanjšalo, 
se jim bo zmanjševalo pos-
topoma, v prvem letu od 25 
do 30 odstotkov.

Novo točkovanje že 
razburja kmete

Spremembe pri točkova-
nju kmetij in OMD-plačilih 
že razburjajo kmete. Kme-
tje iz Haloz so protestira-
li, češ da model preveč vre-
dnoti nadmorsko višino in 
premalo strmino; kmetijska 

ministrica Irena Šinko si je 
tudi na terenu ogledala po-
goje, v katerih kmetujejo. 
Problematiko je na nujni 
seji obravnaval odbor držav-
nega zbora za kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehrano, ki 
vladi predlaga, da v drugi po-
lovici prihodnjega leta opra-
vi revizijo ter analizo učin-
kov posodobljene metodolo-
gije točkovanja.

Zbornica: Strmina je 
podcenjena

»V modelu točkovanja je 
obdelava strmin neustrezno 
ovrednotena in podcenjena, 
predvsem pa je po naših oce-
nah precenjena nadmorska 
višina petsto metrov,« je na 
seji odbora državnega zbo-
ra dejal predsednik kmetij-
sko gozdarske zbornice Ro-
man Žveglič in v razmislek 
dal primerjavo glede kmeto-
vanja v Lescah, ki so na prib-
ližno 500 metrih nadmorske 
višine, in v Halozah, ki so pod 
500 metrov. V zbornici ugo-
tavljajo, da je pri točkovanju 
prevelik preskok med površi-
nami pod 500 metrov in tisti-
mi nad 500 metrov nadmor-
ske višine, zato za bolj real-
no razporeditev OMD-plačil 
predlagajo, da bi na strmini 
priznali večje omejitve pri 
pridelavi zaradi dodatnega 

dela in nižjih pridelkov in 
da bi dodeljevanje točk za 
nadmorsko višino začeli že 
pri nižjih nadmorskih viši-
nah (pod 500 metrov). Mo-
del točkovanja bi po mne-
nju zbornice moral ustre-
zno prepoznati problemska 

območja Haloz, matičnega 
Krasa, Goričkega ter Suhe in 
Bele krajine in jim dodeliti 
dodatne točke, da ne bo pri-
hajalo do dodatnega opušča-
nja kmetovanja.

Civilna iniciativa: Točka 
naj bo enako vredna

Civilna iniciativa hri-
bovskih in gorskih kmetov 
je naslovila na predsedni-
ka vlade Roberta Goloba in 
kmetijsko ministrico Ireno 
Šinko pismo, v katerem ugo-
tavlja, da je novi model bolj 
realno ocenil težavnost kme-
tovanja na hribovskih in gor-
skih kmetijah, ki imajo zato 
tudi večje število točk, a za 
popolno uveljavitev modela 
bi točke morale imeti enotno 
vrednost. Kmetijsko mini-
strstvo je po navedbah inici-
ative določilo sedem različ-
nih – nižje vrednosti za kme-
tije z več točkami in višje za 
kmetije z manj točkami; v 
petih letih naj bi se vrednost 
točke postopno izenačila. 
Hribovski in gorski kmetje, 
zbrani v civilni iniciativi, na 
to ne pristajajo in zahtevajo, 
da vlada določi enotno vred-
nost točke, morebitne napa-
ke v modelu odpravi na pod-
lagi strokovnih meril in OM-
D-plačila v celoti izvzame iz 
obdavčitve.

Cveto Zaplotnik

V razpravi o modelu točkovanja se krešejo mnenja o tem, ali je kriterij nadmorske višine 
(nad petsto metrov) precenjen in strmina podcenjena. Slika je simbolična. / Foto: Cveto Zaplotnik

Kranj – Zavod za gozdove 
Slovenije vsako leto podeli 
priznanja najbolj skrbnim 
lastnikom gozdov, iz vsake 
območne enote po enemu. 
Na podelitvi, ki je bila v pe-
tek v Radljah ob Dravi, so 
priznanje prejeli tudi trije 

lastniki s širšega gorenjske-
ga območja.

V kranjski območni eno-
ti zavoda za gozdove so za 
priznanje predlagali Kle-
mena Kavarja s Cverno-
ve kmetije v Podljubelju, 
ki obsega 64 hektarjev 
gozdov in osem hektarjev 
travnikov. Kot so zapisali 

v zavodu, Klemen skrbno 
gospodari z gozdovi, redno 
opravlja varstvena in gojit-
vena dela, velik izziv pa mu 
je nadaljnje odpiranje str-
mih gozdov s prometni-
cami. V okviru dopolnil-
ne dejavnosti na kmetiji se 
ukvarja tudi s posekom in 
spravilom lesa.

Na blejskem gozdnogo-
spodarskem območju so le-
tos za najbolj skrbnega la-
stnika gozda izbrali 30-le-
tnega Miha Pretnarja s Polj-
šice v občini Gorje, ki je pos-
tal gospodar kmetije pred 
petimi leti po očetovi smrti. 
Kmetija obsega 11 hektar-
jev kmetijskih zemljišč in 

12 hektarjev gozdov. Redi-
jo dvajset krav, ukvarjajo 
pa se tudi s kmečkim turiz-
mom. Kot so zapisali goz-
darji, Miha v svojih precej 
razdrobljenih gozdovih na 
pobočju Pokljuke sam opra-
vlja gozdna dela, sam je tudi 
odkril večino žarišč po žle-
dolomu in lubadarju in jih 
tudi saniral.

V ljubljanski območni 
enoti zavoda za gozdove 
so za najbolj skrbnega la-
stnika gozda izbrali Oto-
karja Pogačnika, enega od 
dveh lastnikov posestva 

Krumperk v domžalski ob-
čini. Ker Otokar živi v Ka-
nadi, za gospodarjenje 159 
hektarjev velike gozdne po-
sesti skrbi Edi Dežman, vsa 
dela v gozdu pa opravlja sa-
mostojni podjetnik Golcar 
– Robi Slapnik. Tako la-
stnik kot skrbnik gozdov 
dobro sodelujeta z zavo-
dom za gozdove, izvajalec 
del pa tudi pravočasno po-
seka vsa od ujm poškodova-
na in od lubadarja napade-
na drevesa ter izvede tudi 
vsa predpisana gojitvena 
in varstvena dela.

Na širšem gorenjskem območju so priznanje prejeli Klemen Kavar iz Podljubelja, Miha Pretnar s 
Poljšice pri Gorjah in Otokar Pogačnik, solastnik posestva Krumperk.

Cveto Zaplotnik

Na kmetijskem ministrstvu zagotavljajo, da posodobljeni sistem točkovanja kmetij na območjih z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost (OMD) 
prinaša večjo natančnost in s tem tudi večjo pravičnost. Z novim sistemom pridobivajo večje število točk in višje plačilo predvsem kmetije na območjih 
nad petsto metrov nadmorske višine.

Višja plačila za višje ležeče kmetije

Novo število točk ni 
primerljivo s številom 
točk, ki so jih doslej imele 
kmetije na območjih s 
težjimi pogoji. Število 
točk je na državni ravni 
za četrtino višje kot pri 
»starem« točkovanju.

Priznanja skrbnim lastnikom gozdov

Kot je dejal Robert Golc iz Kmetijsko gozdarskega 
zavoda Kranj, je novi sistem točkovanja za precej 
kmetij na Gorenjskem dokaj dober v primerjavi s 
prejšnjim točkovanjem, ni pa dober za kmetije, ki 
imajo strma kmetijska zemljišča na nadmorski višini 
pod petsto metrov.

Za plačila OMD bo v 
naslednjih petih letih v 
Sloveniji na razpolago 
240 milijonov evrov, torej 
vsako leto 48 milijonov 
evrov, kar je 5,5 milijona 
več kot v programskem 
obdobju, ki se letos 
končuje.
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Ljubljana – »Nikoli ne bom 
sprejela, si odpustila, kar 
sem storila. Tudi če bi do-
bila višjo zaporno kazen, bi 
jo sprejela. Po nesreči sem 
razmišljala, da moje živ-
ljenje ni več vredno nič, da 
sem uničila drugim življe-
nje, vzela sem jim prijate-
lja, sina, brata. Ker so mi 
družina, partner in prijate-
ljica stali ob strani, sem se 
lahko izvlekla iz teh črnih 
misli,« pravi Manca, ki v za-
poru na Igu prestaja zapor-
no kazen zaradi povzročitve 
prometne nesreče pod vpli-
vom alkohola s smrtnim iz-
idom. Danes 28-letna Man-
ca (njeno ime je zaradi va-
rovanja zasebnosti spreme-
njeno) je pred dnevi sprego-
vorila o svoji težki izkušnji 
na skupni novinarski konfe-
renci Uprave RS za izvrševa-
nje kazenskih sankcij (UR-
SIKS) in Agencije za varnost 
prometa (AVP), na kateri so 
se posvetili vidikom povzro-
čitelja prometne nesreče 
pod vplivom alkohola in re-
habilitaciji v zavodu za pres-
tajanje kazni zapora.

V nesreči umrl prijatelj
Nesreča, ki je Manco za-

znamovala za vse življenje, 
se je zgodila leta 2020, na za-
četku epidemije covida-19, 
ko so s prijatelji popivali na 
vikendu. Okoli polnoči se je 
odločila z avtomobilom vrni-
ti domov. Prijatelj in njego-
vo dekle sta se odločila, da 
se peljeta z njo – na pokro-
vu motorja, čemur Manca ni 
nasprotovala. Po slabem ki-
lometru se je zgodila nesre-
ča, trčili so v ograjo. Man-
ca se s solzami v očeh spo-
minja, da je po trku splezala 
skozi okno avtomobila in vi-
dela prijatelja ležati na tleh. 
Kljub hitremu posredova-
nju reševalcev je kasneje v 
bolnišnici od mame umrle-
ga izvedela, da je takrat 25-le-
tni fant v bolnišnici umrl.

»Sporočila bi drugim, naj 
res dobro razmislijo, ali se 
splača. Ne gre za eno osebo, 
gre za celo družino, prijate-
lje, sodelavce, cela skupnost 
je lahko zaznamovana zara-
di sebičnosti ene osebe, ki 
sede pijana za volan. Sama 
sem to storila samo enkrat, 
a že prvič je bilo usodno. S 
svojo zgodbo želim podaja-
ti širše sporočilo o posledi-
cah in ozaveščati glede zlora-
be alkohola ter v družbi ne-
kaj premakniti,« danes pred 

mladostniško objestnostjo 
in zlorabo alkohola za vola-
nom svari Manca.

Zaznamovani za vse 
življenje

Vse žrtve prometnih ne-
sreč so tragične in usodno 
zarežejo s težko bolečino, je 
opozorila Dragica Sternad 
Pražnikar iz AVP. Storilci, 
pri katerih so občutki obža-
lovanja zelo močno izraženi, 
pogosto izpovejo, da zapor-
na kazen ni najhujša kazen, 
ki jih je doletela. Povzročili 

so izgubo življenja in s tem 
zaznamovali tudi družine, 
prijatelje, znance žrtve – s 
to odgovornostjo in breme-
nom pa se bodo morali so-
očati celo svoje življenje, je 
poudarila.

Vesna Kopač, ki v Zavodu 
za prestajanje kazni zapora 
Ig vodi strokovno obravna-
vo odvisnosti od alkohola, 
je pojasnila, da vsakega ob-
sojenca ali obsojenko obrav-
navajo individualno z oseb-
nim načrtom, v katerem se 
določajo potrebe in tvega-
nja. »V prvi fazi so inten-
zivni poglobljeni pogovori, 
v katerih obsojenca motivi-
ramo za pogovor, sklenemo 
terapevtski dogovor, kjer se 
dogovorimo za pravila igre, 
druga faza je faza edukacije. 
V tretji fazi sledi preverjanje 
in vzdrževanje abstinence. 
Za Manco smo med obrav-
navo prepoznali, da je tera-
pija tudi udeležba na tovr-
stnih dogodkih ozaveščanja 
– preko njih bo lažje predela-
la travmo in skupnosti nekaj 

dala. Tudi nas, zaposlene v 
zaporih, se dotaknejo zgod-
be s tragičnimi posledicami, 
zato se pridružujemo pozi-
vu ničelne tolerance do alko-
hola, drog in uporabe tele-
fona na cesti. Uporabljajmo 
druge rešitve – ni tabu pokli-
cati taksi ali svoje heroje v pi-
žamah,« je pozvala.

»V naši družbi so globoko 
zakoreninjene različne ste-
reotipne predstave, ki žal vo-
dijo v to, da vozniki vse pre-
pogosto podcenijo vpliv al-
kohola na vožnjo. Resnica 

pa je združena v enem sa-
mem preprostem stavku: 
Varna meja pitja alkohola 
ne obstaja. Če se odpravlja-
te na dogodek, kjer je verje-
tnost, da boste uživali alko-
hol, vnaprej načrtujte, kako 
boste varno prišli domov,« 
je ob tej priložnosti dejala 
Simona Felser, v. d. direkto-
rice AVP.

Devet obsojencev imelo 
težave z alkoholom

V URSIKS so v letu 2021 
obravnavali 27 obsojencev, 
ki so prestajali zaporno ka-
zen po poglavju Kazenskega 
zakonika, ki opredeljuje ka-
zniva dejanja zoper varnost 
javnega prometa. Ta katego-
rija je sicer širša in ne pome-
ni, da so bili vsi v času sto-
ritve kaznivega dejanja pod 
vplivom alkohola. Hkrati 
pa v okviru obravnave zapr-
tih oseb, ne glede na vrsto 
kaznivega dejanja, izvajajo 
tudi posebno obliko obrav-
nave oseb s težavami zaradi 
alkohola. V letu 2021 je bilo 

v tovrstno obravnavo vklju-
čenih 273 vseh zaprtih oseb, 
kar pomeni, da je bilo prepo-
znanih slabih devet odstot-
kov zaprtih oseb s težava-
mi zaradi uživanja alkoho-
la. Delež zaprtih oseb s teža-
vami zaradi uživanja prepo-
vedanih drog je bil lani kar 
28-odstoten.

V zavodih za prestajanje 
kazni zapora in v prevzgoj-
nem domu sicer izvajajo uk-
repe z vključevanjem zapr-
tih oseb s tovrstnimi težava-
mi v psihosocialne progra-
me obravnave, v sodelova-
nju z zdravstvenimi ustano-
vami in drugimi organizaci-
jami, ki nudijo specializira-
ne obravnave.

V rehabilitacijskih 
programih pet tisoč oseb

AVP pa izvaja rehabilita-
cijski program, v okviru ka-
terega potekajo edukacij-
ske in psihosocialne delav-
nice, ki se jih morajo dele-
žiti storilci prekrškov zaradi 
vožnje pod vplivom alkoho-
la, drog in drugih psihoak-
tivnih snovi. Cilj programa 
je ozavestiti tvegano obna-
šanje ter doseči spremembo 
načina razmišljanja in ob-
našanja v prometu storilcev 
prekrškov. Letos do začetka 
decembra se je 418 edukacij-
skih delavnic se je udeležilo 
4535 udeležencev, 74 psiho-
socialnih delavnic pa 685 
udeležencev.

V letu 2021 se je obeh de-
lavnic udeležilo skupaj 5769 
udeležencev, pri čemer se jih 
je udeležilo tudi 2052 udele-
žencev, ki so bili prijavljeni 
v letu 2020, ko so veljale co-
vidne omejitve. V letu 2020 
je bilo 3420 udeležencev de-
lavnic, medtem ko so se v 
letu 2019 delavnic udeležili 
4203 udeleženci, še leto prej 
pa 5522 udeležencev.

Na novinarski konferenci so se posvetili vidikom povzročitelja prometne nesreče pod 
vplivom alkohola in rehabilitaciji v zavodu za prestajanje kazni zapora. Na sliki (z leve): 
Vesna Kopač, Manca in Dragica Sternad Pražnikar. / Foto: AVP

Kranj – Čeprav je od včeraj 
in do 31. decembra dovolje-
na prodaja pirotehničnih iz-
delkov, katerih glavni uči-
nek je pok, pa ji je dovolje-
no uporabljati samo v dneh 
od 26. decembra do vključ-
no 1. januarja. Gorenjski po-
licisti, ki pozivajo, da naj bo 
uporabe pirotehničnih iz-
delkov čim manj, so sicer le-
tos obravnavali eno kršitev 
zaradi nepravilne uporabe 
pirotehnike, lani pa pet. Ve-
lja tudi poziv, da naj bo upo-
raba piroitehničnih izdelkov 
varna in pravilna. Nepremi-
šljena, neprevidna in ob-
jestna uporaba lahko pogos-

to povzroči telesne poškod-
be, moti tudi živali, povzro-
ča požare, onesnažuje oko-
lje in poškodovanja javne 
in zasebne infrastrukture. 
»Starši ne dovolite, da bi ot-
roci pirotehniko uporablja-
li sami,« še opozarjajo po-
licisti, ki poudarjajo, da po-
sest in uporaba petard vseh 
oblik in moči v Sloveniji ni 
dovoljena.

Vsi pirotehnični izdelki, 
ki so naprodaj v Sloveniji, 
morajo biti ustrezno ozna-
čeni in opremljeni z dekla-
racijo v slovenskem jeziku, 
da je zagotovljena sledlji-
vost. Pirotehnične izdelke 
kategorije F1, katerih glav-
ni učinek je pok, je prepove-
dano uporabljati v strnjenih 

stanovanjskih naseljih, za-
prtih prostorih, v bližini bol-
nišnic, šol, vrtcev, v prevo-
znih sredstvih za javni po-
tniški promet, na površi-
nah, kjer potekajo javne pri-
reditve, itd. Ne kupujte jih 
od preprodajalcev. Prepo-
vedana je tudi predelava ali 
lastna izdelava. Kazen zara-
di nepravilne uporabe je od 
400 do 1.200 evrov ter za-
seg pirotehničnega izdelka, 
četudi ni storilčeva last.

Pirotehničnih izdelkov ka-
tegorije F1 (npr. tortne fon-
tane, čudežne svečke, pasje 
bombice, pokajoče kroglice, 
iskrice) ni dovoljeno proda-
jati osebam, mlajšim od 14 
let, kategorijo F2 (npr. rake-

te, rimske svečke) ni dovolje-
no prodajati mlajšim od 16 
let, kategorije P1, T1 in bate-
rije ter kombinacije katego-
rije 3 do 1000 gramov neto 
mase eksplozivnih snovi in 
fontan kategorije 3 do 750 
gramov neto mase eksplo-
zivnih snovi pa ni dovoljeno 
prodajati mlajšim od 18 let.

Pirotehnične izdelke ka-
tegorij F1 in F2 lahko mlaj-
ši od 14 oziroma 16 let upo-
rabljajo le, če so pod nad-
zorstvom staršev ali skrbni-
kov. Uporaba fontan in ba-
terij F3 kategorije je dovolje-
na le osebam, starejšim od 
osemnajst let. Prav tako so 
tudi pirotehnični izdelki ka-
tegorije P1, dovoljeni le pol-
noletnim osebam.

Simon Šubic

Radovljica – Včeraj okoli 4.30 je zagorelo v kuhinji stanovanja 
v večstanovanjskem objektu na Cankarjevi ulici v Radovljici. 
Po ugotovitvah policistov je zagorelo zaradi vnetja olja v po-
zabljeni posodi na štedilniku. Požar je pogasil lastnik sam, ki 
se je pri tem nadihal dima in je potreboval pomoč reševalcev 
Nujne medicinske pomoči Radovljica, ki so ga odpeljali tudi 
na pregled v bolnišnico. Posredovali so prostovoljni gasilci 
iz Radovljice, Lesc in Begunj, ki so zavarovali kraj požara, s 
termovizijsko kamero pregledali stanovanje in iznesli ožgane 
dele na prosto. Policisti zbirajo obvestila in preverjajo okoliš-
čine tudi v smeri kaznivih dejanj zoper splošno varnost ljudi 
in premoženja.

Pozabil na posodo na štedilniku

Simon Šubic

Nepremišljena, neprevidna in objestna uporaba lahko 
povzroči poškodbe, kot so opekline, raztrganine rok, 
poškodbe oči ... / Foto: Gorazd Kavčič

Manca, povzročiteljica prometne nesreče, v kateri je umrl njen prijatelj: »Nikoli ne bom sprejela,  
si odpustila, kar sem storila. Tudi če bi dobila višjo zaporno kazen, bi jo sprejela.«

Drugim sem vzela prijatelja, 
sina, brata

Prodaja dovoljena, 
uporaba (še) ne
Uporaba pirotehničnih izdelkov je dovoljena v 
obdobju od 26. decembra do 1. januarja.

Posnetek pogovora z Manco bodo predvajali na 
srednjih šolah, saj so mladi tisti, ki lahko ponotranjijo 
sporočilo, da alkohol in udeležba v prometu ne gresta 
skupaj, so napovedali na Agenciji za varnost prometa.
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ZMAGOVALEC LETOŠNJE 
KMETIJE JE KRANJČAN

Marsikdo se 
za sodelova-
nje v resnič-
nostnem 
šovu odlo-

či zaradi denarne nagrade, 
precej pa je takih, ki vsto-
pijo zaradi prepoznavnosti. 
Eni o tej odločitvi ne go-
vorijo, drugi je ne skriva-
jo. Letošnji tekmovalec Jan 
Zadravec, ki smo ga tudi 
srečali v kranjskem Arena 
Baru, kjer je Tom Zupan 
pripravil srečanje s sotek-
movalci iz letošnje Kmeti-
je, razloga ni skrival. Tudi 
nam je Zupan enkrat v pre-
teklosti že pojasnil, da nje-
ga je takrat najbolj privlači-
la nagrada. V prvi vrsti je bil 
denar tisti, ki ga je motivi-
ral. »Ampak za to gre pri ve-
čini. Pa sam šov mi je pred-
stavljal nov izziv, izkušnjo, 
dogodivščino.« Zadravec je 
pač profesionalni igralec vi-
deoiger in je v sodelovanju v 
Kmetiji videl možnost večje 
prepoznavnosti. Smo pa na 
tokratni zabavi naleteli še 
na enega tekmovalca šova 
Kmetija 2022, Petra Schwe-
itzerja. Ljubljančan pravi, 
da je s sodelovanjem v šovu 
naredil kljukico na svojem 
seznamu želja.

Tokrat se je Tom Zupan 
vrnil v igro s podobnim ci-
ljem: da poskuša osvojiti 
glavno nagrado. »Da doka-
žem sebi in drugim, da sem 
sposoben priti do konca.« In 
po sedemdesetih večerih, 

kar smo lahko spremljali 
Kmetijo na malih zaslonih, 
je Kranjčanu uspelo: prišel 
je do finala, kjer se je pome-
ril z lanskoletnim tekmoval-
cem Aljažem Pušnikom in 
ga premagal. »Zmaga mi po-
meni potrditev, da sem spo-
soben priti do kateregako-
li cilja, ki si ga zastavim,« je 
povedal po zmagi. Dodal je 
še, da je ponosen nase, da je 
uspel prenesti vse pritiske, 
vzpone in padce.

Že takoj ob vstopu v Kme-
tijo se je Zupan odločil, da bo 
poskušal priti čim dlje. Ko se 
je zgodil finalni teden, je po-
misli, da obstaja možnost, 
da bi zmagal. Ni ravno člo-
vek, ki bi bil naklonjen takti-
ziranju. Zavedal se je, da bo 

nekaj igre vseeno potrebne. 
»Vsak teden sproti sem vi-
del, kako se stvari odvijajo, in 
se potem odločil, kako nap-
rej.« Včasih pa se je kar pre-
pustil toku. Pred sklepnim 
dejanjem v zadnji areni mu 
je po glavi hodila le ena mi-
sel – dvoboj izpred treh let. 
Odločen je bil, da mu tokrat 
zmaga ne bo ušla. »Ko sem 
s prednostjo prišel v bazen, 
sem vedel, da se bo dvoboj 
tu lomil. In v tako pomemb-
ni areni seveda ne smeš po-
puščati, tudi če imaš veliko 
prednost. Za to sem dal vse 
od sebe v vsaki fazi dvobo-
ja,« je komentiral po nape-
tem dvoboju.

Zanimalo nas je, ali mu je 
kaj pomagalo, da je v Kmetiji 

že sodeloval. »Čeprav sem 
princip v osnovi poznal, je 
bila izkušnja popolnoma 
drugačna, saj se je tokrat-
na Kmetija od pretekle zelo 
razlikovala. Bil je drug način 
igre, druga pravila, več pre-
obratov …« Tudi karakter-
ji prisotnih so bili različni, 
drugačni. »Tukaj spoznaš, 
česa si sposoben, kaj bi na-
redil, da dosežeš svoje cilje, 
in kako reagiraš v določenih 
situacijah.«

In kaj bo storil z nagrado? 
»Denar bo šel na račun. Bom 
videl, ali se bo v prihodnosti 
ponudila kakšna priložnost 
za odprtje podjetja ali pame-
tno investicijo. Do takrat pa 
bo varno spravljen.«

Glede na to, da se je že 
drugič odločil, da sodeluje v 
resničnostni oddaji, smo ga 
vprašali še, ali ga bomo v ka-
kšnem od resničnostnih šo-
vov gledali še tretjič. Ni ne 
potrdil in ne zanikal, pove-
dal je le, da v Kmetiji ne bo 
več sodeloval. Če pa bi se na 
primer čez dve leti pokazala 
priložnost in bi mu življenj-
ske okoliščine dovoljevale 
udeležbo, bi se odzval. Sedaj 
se vrača v realni svet.

Tom je z zmago uresničil 
svoje sanje, na Pop TV pa so 
že odprli prijave za novo se-
zono Kmetije.

»Naj bo Kmetija tudi za 
bodoče tekmovalce zabav-
na in nepozabna izkušnja, 
ki se je bodo z veseljem spo-
minjali,« je zmagovalec 
Kmetije 2022 Tom Zupan 
še zaželel prihodnjim tek-
movalcem.

Tom Zupan prihaja iz Gorenj. Simpatičnega 23-letnika smo v oddaji Kmetija pred leti že spremljali. 
Takrat je na kmetiji preživel petdeset dni, sedaj je ostal do konca in odšel kot zmagovalec.

Alenka Brun

Tom Zupan / Foto: Alenka Brun

Za Denis Avdić 
Show pravijo, 
da gre za najbolj 
poslušani jutra-
nji program v 

Sloveniji. Letos so se nje-
govi ustvarjalci odločili, da 
se bo v tem času – do božič-
nih praznikov – šov enkrat 
na teden ustavil v enem od 
slovenskih krajev, od ko-

der bodo oddajali v živo. Po 
Slovenski Bistrici, Šentjer-
neju in Ajdovščini je tako 
znana ekipa Radia 1 obi-
skala tudi Gorenjsko, na-
tančneje Šenčur.

Denis Avdić, Jana Mo-
relj in Miha Deželak so go-
stovali v živo na odru Doma 
krajanov v Šenčurju prej-
šnji četrtek v popoldanskem 
času. Šenčurjani in tudi 

drugi Gorenjci so tako do-
bili možnost, da ekipo spoz-
najo v živo in se na lastne 
oči prepričajo, kako nastaja 
program, spoznajo vodite-
lje, seveda pa brez selfijev ni 

šlo. So imeli pa v tokratnem 
»studiu« radijci tudi poseb-
ne goste. Oglasili so se pev-
ka Manca Špik, priljublje-
ni Boštjan Gorenc - Piža-
ma, Tin Vodopivec, ki se je 
podal tudi v režiserske vode 
in v zadnjih dneh predsta-
vlja filmsko komedijo Ne-
kaj sladkega, člani glasbe-
ne zasedbe Flirrt, prišla sta 
kuharski mojster z Micheli-
novo zvezdico Uroš Štefelin 
in zasedba Il Divji. Slednjim 

boste na Gorenjskem lahko 
prisluhnili ob koncu mese-
ca, 30. decembra, na gradu 
Dvor v Preddvoru.

Denis Avdić Show se je v 
različnih slovenskih krajih 
pravzaprav ustavil z name-
nom napovedovanja letoš-
njega tudi že tradicionalne-
ga 28-urnega dobrodelne-
ga maratona, ki bo v živo po-
tekal z Mestnega trga v Lju-

bljani, in sicer v četrtek, 22. 
decembra, zbrani denar pa 
bodo namenili družinam v 
stiski in jim na ta način po-
skusili pričarati čudovito 
praznično pravljico.

Alenka Brun

Denis Avdić Show z Radia 1 se je s svojo ekipo 
prejšnji teden ustavil v Šenčurju. Gostil ga je dom 
krajanov v središču kraja.

ZNAMENITA ODDAJA 
OBISKALA ŠENČUR

Dobro razpoložena ekipa šova v Šenčurju / Foto: Tina Dokl

Prišla sta tudi Tin Vodopivec in Manca Špik. / Foto: Tina Dokl
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Novi Hotel Bo-
hinj v Bohinju 
je ob začetku 
decembra go-
stil kulinarični 

dogodek, na katerem so se 
predstavile glavne bohinj-
ske kuhalnice hotela gosti-
telja, restavracije Lovec Art 
Hotela Kristal, restavraci-
je Hotela Jezero, Hotela 
Majer'ca, Gostišča Danica, 
Restavracije Triglav, sode-

lovalo pa je tudi Društvo 
kmečkih žena in deklet Bo-
hinj.

Večhodni meni s pozdra-
vom iz kuhinje ter za za-
ključek posladkom ob kavi, 
kjer se je na krožniku bo-
hotilo vse od različnih do-
mačih čokoladnih grižlja-
jev do pehtranove potice, so 
sestavljale še hladna in topla 
predjed, juha, glavna jed ter 
seveda sladica. Na krožni-
kih smo tako imeli divjačin-
sko pašteto, carpaccio mari-
nirane potočne zlatovčice, 

bučo z zimskimi začim-
bami, juho iz studorske-
ga česna, telečjemu hrbtu 
je delal družbo domač sku-
tni štrukeljc, za sladico pa 
je na mizo prispela medena 
zmrzlina s krekerjem, ovse-
nim drobljencem, pelodom, 
medenim biskvitom in me-
dom. Vsako jed pa so orga-
nizatorji dogodka »poroči-
li« še s primernim vinom.

Za uvodni nagovor v pri-
jetni družabno-kulinarič-
ni večer sta poskrbela Na-
taša Šahraj, namestnica 

direktorja Hotela Bohinj, 
ter Klemen Langus iz Tu-
rizma Bohinj, ki ni skrival 
veselja, da je do tovrstnega 
dogodka prišlo. Za glasbe-
no podlago večera, ki je bil 
v prvi vrsti sicer namenjen 
okusni hrani, povezovanju 
in sproščenemu klepetu, iz-
menjavi mnenj na temo tu-
rizma in bohinjskih okusov 
za posameznimi mizami – 
vabilu se je namreč odzvalo 
lepo število ljudi – pa je pos-
krbel kvartet festivala Klari-
netkanje.

OKRASILI DREVESA

Lampijone so izde-
lovali učenci obeh 
matičnih in vseh 
podružničnih 
šol v občini. »Že 

pred začetkom šolskega 
leta smo šole povabili, da 
v učne načrte vključijo tudi 
poslikave lampijonov,« je 

razložila Jana Oblak z ob-
čine in dodala, da so na 
občini priskrbeli materi-
al in poskrbeli za monta-
žo, učenci pa so pod men-
torstvom učiteljev porisali 
lampijone.

V poslikavo lampijonov 
so se pri izbirnem predme-
tu likovno snovanje 2 v no-
vembru med drugim vklju-
čili učenci dveh četrtih 

in enega petega razreda 
Osnovne šole Poljane. »V 
ornament, za katerega je 
značilno ponavljanje stili-
zirane figure, smo vključi-
li značilno slovensko moti-
viko: nagelj, rožmarin, ro-
ženkravt in srce,« je poja-
snila mentorica Mihaela Ža-
kelj Ogrin. Skupaj so učen-
ci vseh osnovnih šol v ob-
čini izdelali 150 unikatnih 

lampijonov. Ti zdaj krasijo 
izbrana drevesa v Poljanah, 
Javorjah, Gorenji vasi, na 
Hotavljah, Sovodnju, v Lu-
činah in pri Dvorcu Visoko, 
večinoma ob šolskih poteh, 
da otroci na poti v šolo lahko 
občudujejo svoje izdelke, z 
njimi pa tudi njihovi starši 
in vsi drugi, ki so nad lampi-
joni, ki so zvečer tudi osvet-
ljeni, navdušeni.

Učenci osnovnih šol v občini Gorenja vas - Poljane so poskrbeli za prav posebno praznično preobleko 
dreves v okolici njihovih šol.

Mateja Rant

Mateja Rant

Z lampijoni okrašeno drevo v Poljanah / Foto: arhiv občine

Sladica: medena zmrzlina, kreker, ovseni drobljenec, pelod, 
medeni biskvit, med / Foto: Alenka Brun

Predstavnici Društva kmečkih žena in deklet Bohinj: obe 
Tončki – Zupanc in Malej / Foto: Alenka Brun

KULINARIČNI VEČER V BOHINJU

Nevidne spone
obdajajo vse nas,
naredi se krog,
ki se nikoli ne
razdruži.

Jaz in ti,
drugi, ostali
smo, kjer ni prostora,
je le veselje,
sreča,
ki nas obdaja.

Nevidne spone
niso ograja,
je mreža,
ki druži
in ohranja prijateljstvo.

Tamara

Veriga

POTOVANJA        VINO        HRANA        DOGODIVŠČINE        MOŠKI        ŽENSKE         POTOVANJA        VINO        HRANA       ŽENSKE  

PESMI MLADIH

Alenka Brun

Glavne kuharske zvezde simpatičnega kulinaričnega večera, 
ki ga je gostila restavracija Hotela Bohinj / Foto: Alenka Brun

Jan Dobravec (Art Hotel Kristal), Maja Bilič (Hotel 
Majer'ca), Nataša Šahraj (Hotel Bohinj), Mojca Šiljar 
(Gostišče Danica), Damir Salkić (restavracija Triglav Bohinj) 
/ Foto: Alenka Brun

Kadar smo sami, nismo popolni, potrebujemo prijatelje. 
Včasih se vezi pretrgajo, a če so tiste prave, se vedno 
lahko spet vzpostavijo. Lepe zimske dni. In vsem želim 
blagoslovljene božične praznike. Meta

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

USTVARJALI ZA 
OTROKE V BOLNIŠNICI

Otroci za otroke 
v bolnišnici so 
v Osnovni šoli 
Matije Čopa 
Kranj poime-

novali dobrodelno akcijo, ki 
je nastala na pobudo tam-
kajšnjih učenk prostovoljk. 
V sklopu akcije so učenci 
od 3. do 5. razreda za otroke 

v bolnišnici narisali risbe in 
jih opremili s prijateljskimi 
mislimi, je razložila njihova 
mentorica Mojca Gašparić. 
Na pediatrični kliniki so bili 
njihove geste veseli, zato so 
jih povabili, da osebno pre-
dajo nastale risbe. »Lepo je 
bilo opazovati zagnanost 
učenk prostovoljk, njiho-
vo mladostno energijo, so-
čutje in človečnost,« je do-
dala Mojca Gašparić. Risbe so opremili tudi s prijateljskimi mislimi. / Foto: arhiv šole
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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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Rešitev:

Pri Seljaku, kakor 
pravijo domačini 
okrepčevalnici Se
ljak v Preddvoru, so 
se v začetku letoš

njega decembra zbrali obča
ni Preddvora, ki so stari de
vetdeset let in več. Pridružil 
se jim je tudi preddvorski žu
pan Rok Roblek. Ta jih je na

govoril, z njimi poklepetal, 
jim zaželel predvsem zdrav
ja in izrazil veselje, da so se 
lahko ponovno srečali. Dru
štvo upokojencev Preddvor 
jih je v nadaljevanju srečanja 
obdarilo z manjšo miklavže
vo pozornostjo, po kosilu pa 
je na mizo prispela torta.

Od 36 povabljenih se je 
srečanja udeležilo devet sta
rostnikov, med njimi tudi 
najstarejša Pavla Tičar iz 

Potoč, ki bo kmalu – 6. ja
nuarja 2023 – praznovala že 
stoprvi rojstni dan. Slavljen
ko domačini kličejo Aklarje
va Pavla, sto let pa gospe nek
do, ki je ne pozna, ne bi niko
li pripisal.

Prisotnim so zapele tudi 
članice Ženskega pevskega 
zbora Josipine Turnograjske.

Na srečanju sta se ogla
sili tudi predstavnici pre d
dvorskih »štrikaric« oziroma 

dam s pletilkami Gelik, Va
nja Žibert in Slavka Zorman. 
Županu sta predali kar lepo 
število parov spletenih copat
kov, ki jih dobijo v dar star
ši novorojenčkov v občini. 
Žibertova in Zormanova sta 
nam še zaupali, da je Gelik si
cer šest – še Štefka Strle, Slav
ka Cvek, Marija Gregorc in 
Mojca Hribernik – par copat
kov pa vešče roke spletejo v 
dobrih štirih urah.

Alenka Brun

Srečanje preddvorskih občanov, ki so stari devetdeset let in več, je minilo v prijetnem vzdušju. Na skupinski fotografiji so 
se jim pridružili župan, pevke in nekaj spremljevalcev. / Foto: Alenka Brun

»Fakulteta 1969«
Pozdravljeni, Tanja. Zanima 
me, kako bo hčerka opravila na 
fakulteti in ali bo potem dobila 
službo.
Hčerka bo naredila fakulteto, 
čeprav ne takoj. Videti je, da 
si bo tudi prej ustvarila druži-
no in dobila službo. Poročila 
se bo dokaj premožno, zato 
tudi ne bo tako zelo čutila 
potrebe, da bi dokončala 
fakulteto, saj bo finančno 
preskrbljena. Videti je, da bo 
rodila vsaj enega otroka, če 
ne celo dva. Z njima se bo 
pa povrnila tudi želja, da bi 
poskrbela za svojo izobraz-
bo. Pa saj to ni nič slabega. 
Življenje nam nalaga različne 
izzive in nam drugače uredi 
stvari. Malokdaj se vse izteče 

tako, kot smo si mi zamislili, 
še manjkrat pa se uspešno 
iztečejo zadeve, ki jih za nas 
načrtuje kdo drug. In starši 
znamo biti v teh primerih 
zelo toksični in prelagamo 
na otroke svoje neizpolnje-
ne želje. Bodite pomirjeni, 
vaš otrok bo v življenju dobro 
opravil.

»Mama«
Spoštovani, sprašujem za ma
mo. Ima sladkorno bolezen in 
je dobila na prstu gangreno. 
Prst so ji delno odrezali. Zdrav
niki so rekli, da če ne bo bolje, 
bodo morali odrezati cel prst. 
Zanima me, kako bo z njenim 
zdravjem. Prav tako me zani
ma, ali se bo sin poročil s tem 
dekletom?

Pozdravljeni, kot je videti, 
ima vaša mama kar pre-
cejšnje težave z zdravjem 
in bo imela še en poseg na 
nogi. Ta poseg pa ji bo po-
pravil stanje na nogi, čeprav 
ne pričakujte, da bo stanje 
takoj po posegu najboljše. 
Vaši mami primanjkuje vo-
lje do življenja, kar tudi sami 
že ugotavljate. Sprašujete, 
kako ji to voljo povrniti. 
Nekatere stvari lahko seve-
da storite vi oziroma osebe 
okoli nje, torej sorodniki in 
prijatelji, toda vaša mama 
sama se mora odločiti, kako 
želi preživeti preostanek živ-
ljenja in kako se spopasti z 
izzivi, ki jo še čakajo na tej 
poti. Vaš sin je zadovoljen 
v zvezi, ne glede na to, ali 
vam je vaša »ta mlada« 
všeč ali ne. Dekle ni slabo, 
verjetno ima napake, tako 
kot jih imamo vsi, toda vaš 
sin jo ima rad. In zanju je to 
najpomembnejše. Popazite 
na svoje zdravje in pijte več 

vode, drugače boste imeli 
težave z ledvicami. Srečno.

»Ljubezen«
Draga Tanja, že nekajkrat ste 
mi pomagali, pa se tudi zdaj 
obračam na vas. Spoznala 
sem moškega, ki mi je zelo všeč. 
Problem je, da je vezan in ima 
otroka. Pravi sicer, da se ločuje 
in da med njima ni ničesar več. 
Ali bova ostala skupaj?
Res je, rada se imata in sku-
paj vama je lepo. Uživajte v 
skritih trenutkih, dokler jih 
imata. Toda nikoli izpred oči 
ne izgubite dejstva, kaj si vi 
želite od življenja. Če zmo-
rete ostati svobodni in se ne 
navezati preveč, potem bos-
te mogoče lahko ohranili ta 
odnos še nekaj časa. Če pa 
vas bo posrkalo, za vas ne 
bo dobro. Prikličite si v misli 
vse svoje želje, vse stvari, ki 
bi jih radi ustvarili. Potem pa 
razmislite, ali jih boste lahko 
tako uresničili. Na svetu so 
še drugi moški! Srečno.

TANJA ODGOVARJA

tanja.70@hotmail.com

Miha Guštin - Gušti bo 23. decembra petkov glasbeno-ku-
linarični večer v Radovljici popestril s hiti, ki jih je spisal za 
Big Foot Mamo in svoj duet s Polono, ter vsemi lastnimi 
glasbenimi uspešnicami. Na prazničnem sejmu, ki se bo na 
Linhartovem trgu začel ob 15. uri in bo trajal vse do 20. ure, 
boste lahko izbirali praznična darila ustvarjalcev in rokodel-
cev. Koncert se bo začel ob 18. uri, na voljo bo tudi ponudba 
ulične hrane z Okusi Radol'ce. Na Linhartovem trgu se boste 
lahko družili do 20. ure. Potem pa lahko glasbeni petek nada-
ljujete na primer v Kranju ali Medvodah. Ob 19. uri namreč 
na Glavnem trgu v Kranju v sklopu Prešernega decembra 
nastopa Tilen Lotrič, Športna dvorana v Medvodah pa od 
20. ure dalje gosti odmevna glasbena imena: na velikem 
predbožičnem koncertu bodo namreč nastopili Severina in 
Atomik Harmonik ter didžej Ney. Potem je tu še tradicio-
nalna koncertna Božična štala, ki se vrača v KluBar Kranj. 
Sandi Murovec - Muri prihaja s svojimi fanti, med drugimi 
pa bodo nastopili še Gino in band, Bečo v akustični izvedbi, 
Vili Resnik, kot posebni gostje pa Veseli Begunjčani. Božična 
štala bo vrata odprla 25. decembra ob 20. uri, glasbeni del 
pa se bo začel uro kasneje. 

Tokratni teden se bo na Gorenjskem zaključil 
glasbeno

Po dveh letih so se ponovno srečali prebivalci občine Preddvor, ki so stari devetdeset let in več.

V PREDDVORU SO SE SREČALI 
NAJSTAREJŠI

V minulem tednu se je v kranjski porodnišnici rodilo 29 novo-
rojenčkov, in sicer 12 deklic in 17 dečkov. Najtežji je bil deček 
s 4495 grami, tudi najlažji je bil deček, tehtal je 2282 gramov. 
Na Jesenicah se je rodilo 11 novorojenčkov, od tega 5 dečkov 
in 6 deklic. Najtežji je bil deček, ki je tehtal 4320 gramov, 
najlažja pa deklica, ki ji je tehtnica pokazala 2430 gramov.

Novorojenčki

V finalni oddaji resničnostnega šova Sanjski moški, ki so jo 
na Pop TV predvajali predvčerajšnjim, je glavni akter, 23-le-
tni Ljubljančan Blaž Kričej Režek zadnjo vrtnico namenil 
20-letni Celjanki Kristini Miler. Čeprav sta se odločila njuni 
ljubezni dati priložnost, pa je spletni portal 24ur.com včeraj 
poročal, da sta se razšla. Snemanje se je namreč končalo 
konec junija, a je Blaža že dobra dva tedna kasneje čakalo 
delo na jahti, kjer je preživel poletje, njegova odsotnost pa 
je očitno terjala svoj davek.

Iskric med sanjskim moškim in izbranko ni več
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Vsi dogodki so na Glavnem trgu. Več na: visitkranj.com

Prešerni december

29. 12.
ob 19 h

Miran Rudan 
inDesign

27. 12.23. 12.
ob 19 hob 19 h

CaliforniaTilen Lotrič

28. 12.
ob 19 h

Jan
Plestenjak

ob 22 h

Marko Vozelj  
in Mojstri

30. 12.
ob 18 h

Prihod  
Dedka mraza

30. 12.
ob 19 h

ABBA Tribute 
Band

DOŽIVETJE ROVOV 
POD STARIM  

KRANJEM
INFO CENTER  
SOS PROTEUS

31. 12.
PRAZNIČNI

SEJEM

3.–30. 12.

RAZSTAVA  
ADVENTNIH VENČKOV

NA ZVONIKU

Nagrade so:
• Ogled Info centra SOS Proteus
• Ogled zvonika sv. Kancijana
• Čokolada Prešeren

Rešitve križanke (geslo, sestavljeno iz črk z oštevilčenih 
polj in vpisano v kupon iz križanke) pošljite do petka, 30. 
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.

ZAVOD ZA TURIZEM IN KULTURO KRANJ,  GLAVNI TRG 2, KRANJ
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Karin je odraščala v druži-
ni, ki je zaradi očetovih gro-
ženj s samomorom živela 
v nenehnem strahu. Bila je 
še majhna punčka, ko je po-
noči vstala in šla preverit, ali 
oče še diha.

»Z bratom nama ni bilo 
lahko. Od mene je bil starej-
ši šest let. Rodil se je, ko oče 
in mami še nista bila poro-
čena. V sebi je nosil jezo in 
kup zamer, ker se je mama 
odločila za poroko, čeprav je 
vedela, kako je z očetom. Ko 
je bil star pet let, je bil pri-
ča, ko si je oče želel vzeti živ-
ljenje. Za njim je šel na ske-
denj, obstal pri vratih ter ča-
kal, kaj se bo zgodilo. Oče ga 
je nekaj časa podil stran, po-
tem pa je rekel: 'Pa glej, če 
že hočeš!' V tistem, ko je po-
skušal vreči vrv čez tram, 
je nesrečno stopil na peda-
la slamoreznice, ta se je 'za-
peljala' po podu … Hrup je 

privabil enega od stricev, 
maminih bratov. Pritekel je 
na skedenj in takoj spoznal, 
kaj se dogaja. Brata je nagnal 
k babici, sam pa je očeta pri-
jel za roko in ga kot otroka 
odpeljal v pritličje. Po pogo-
voru z mamo se je šel zdra-
vit. Ko se je vrnil domov, je 
bilo videti, da je z njim vse v 
redu. Z mamo sta se, ob hu-
dem nasprotovanju staršev, 
čez dobri dve leti poročila. 
Brat Joško je ostal pri babici, 
uradno zato, ker je tam obi-
skoval osnovno šolo, neura-
dno pa zato, ker se je očeta 
na smrt bal. Z leti ga je začel 
tudi sovražiti, prepričan, da 
nam je uničil življenje.

Meni je bil oče 'faca'. Ni-
koli se ni razburjal, zmeraj 
mi je vse dovolil, če je le uteg-
nil, mi je bral pravljice, mi 
pripovedoval pesmi, ki jih 
je sam napisal. Strah, s ka-
terim sem živela že od mla-
dih nog, se mi je zdel sam 
po sebi umeven in zelo na-
raven. Mama mi je ves čas 
naročala, da moram pazi-
ti nanj, kadar sva bila sama 
doma. Nagonsko sem vstala 
in šla za njim, kadar je šel v 
klet, na balkon ali na dvori-
šče. Nikoli ga ni motilo, vsaj 
rekel mi ni nič. Če ni prišel 
pravočasno iz službe, sem 
morala poklicati mamo. 
Pridrvela je domov in potem 
sva z avtom krožili naoko-
li, dokler ga nisva našli. Mo-
ram tudi povedati, da je bil 
med sodelavci zelo priljub-
ljen. Z leti so se nehali čudi-
ti, zakaj ni opravljal del, ki bi 
bila primerna njegovi visoki 
izobrazbi. Oče je bil edinec, 
njegovi bi najraje videli, da 
bi se preselili k njim v Lju-
bljano, a mama ni hotela.

V Istri so imeli tudi poči-
tniško hišico. Ne čisto ob 
morju, bolj v notranjosti. Tja 
smo se preselili med počitni-
cami. Mesec, ki smo ga pre-
živeli skupaj, je bil zmeraj 

zelo lep. Oče in mama sta se 
držala za roke, kamorkoli sta 
šla, povsod so ju imeli za za-
ljubljen par. V resnici še zda-
leč ni bilo tako.

Ko sem bila stara dva-
najst let, smo napeljali vodo 
tudi v hišo. Pred tem smo 
se umivali v lavorju, kopa-
li pa v morju. Spominjam 
se sobotnega popoldneva. 
Sosedje so se pripravlja-
li na praznovanje neke go-
spe, ki je bila najstarejša 
daleč naokoli. Mama je za 
trenutek 'pozabila' na oče-
ta, kar naenkrat nam je iz-
ginil izpred oči. V paniki in 
joku je prosila vaščane, naj 
ga pomagajo iskati. Kasne-
je sem izvedela, da so naši 
sosedje šele takrat 'ura-
dno' izvedeli, kakšen je oče. 
Naši odnosi niso bili niko-
li več takšni kot prej. Neka-
kšna stigma nas je doletela. 
Saj se nas niso ravno izogi-
bali, le prisrčnost je izgini-
la. Ljudje so govorili marsi-
kaj, sploh pa po tistem, ko 
so vsi daleč naokoli izvedeli, 
da so ga našli na klifu, pod 
katerimi je bučalo morje … 
Po očetovi smrti se na tisti 
konec Istre nisva nikoli več 
vrnili.

Brat, ki je bil v šoli boljši 
od mene, se je po gimnazi-
ji vpisal na medicino. Babi-
ca mu je kupila avto, ker ni 
marala, da se preseli v Lju-
bljano. Kraj, kjer sem živela 
s starši, je bil nekje na sre-
di poti, zato se je velikokrat 
oglasil pri meni. Starejša 
ko sem bila, bolje sva se ra-
zumela. Vsaj zdelo se mi je 
tako. V resnici pa me je ves 
čas opazoval, ker se je iskre-
no bal, da bi podedovala oče-
tovo bolezen.

Prvič sem zasovražila oče-
ta, ko sva se razšla s fantom, 
v katerega sem bila zelo za-
ljubljena. Obiskovala sem 
drugi letnik srednje šole, 
on je bil že med maturanti. 

Zame je bil kot bog, tako lep 
se mi je zdel. Ko sem ime-
la rojstni dan, mi je prinesel 
ogrlico iz pisanih kamenč-
kov. Šla sva na pico, zvečer 
pa sva nameravala obiskati 
še koncert Modrijanov. Tis-
to leto je bila zelo popular-
na pesem Ti moja rožica, ki 
nama je bila zelo pri srcu. 
Žal pa se je oče slabo poču-
til, morala sem ostati doma, 
da sem pazila nanj. Fant je, 
jezen in razočaran, odšel na 
koncert sam. Tam je slučaj-
no naletel na mularijo, ki je 
dobro poznala brata, posre-
dno tudi mene. Iz fanta so 
se začeli norčevati, češ da 
me nikoli ne bo imel čisto 
zase, ker bom ves čas igrala 
očetovo varuško. Bilo ga je 
sram in jezen je bil name, 
ker sem mu zamolčala oče-
tovo bolezen.

Dvanajstega junija so bile 
šolske obveznosti že za me-
noj, zato sem zvečer lahko 
gledala televizijo, mama pa 
je še nekaj delala za službo. 
Oče je počasi vstal, rekel, da 
bo vzel tableto, ker ga boli 
glava, in da bo šel kar spat. 
Bil je čisto običajen, zelo 
kratek pogovor. Zaspala 
sem na kavču, okoli enajste 
ure pa me je prebudil ma-
min krik. Vrata v spalni-
co so bila zaklenjena, in ko 
smo s pomočjo soseda gasil-
ca vdrli, smo očeta našli na 
tleh. Obesil se je za kljuko 
pri vratih. Kako mu je to us-
pelo, ne vem.

Ko se oziram nazaj, me 
peče vest, ker se zavedam, 
da se mi je oddahnilo. Bratu 
pa tudi. Le mama si ne more 
odpustiti. Včasih se mi zdi, 
da je več na pokopališču kot 
doma. A ji ne morem poma-
gati, sama to hoče … Potre-
bovala sem veliko strokov-
ne pomoči, da sem se posta-
vila na noge. A bo bolje, saj 
imam partnerja, ki mi stoji 
ob strani.«

Milena Miklavčič

Lešnikovi cekini in linški piškoti
Piškote smo pekli že pre-

tekli teden, a ko smo pri 
piškotih, ne smemo iti 
mimo lešnikovih cekinov in 
linških piškotov.

Za pripravo lešnikovih 
cekinov potrebujemo: 250 
g moke, 100 g mletih lešni-
kov, 120 g masla sobne tem-
perature, 100 g mletega 
sladkorja, 1 jajce, pol pecil-
nega praška, 1 vaniljev slad-
kor, ščep soli, lupinico ene li-
mone, 100 g temne čokola-
de, 4 žlice grobo nasekljanih 
lešnikov.

Skupaj zmešamo moko, 
mlete lešnike, mleti sladkor, 
pecilni prašek, vanilin slad-
kor, sol in limonino lupini-
co. Dodamo na lističe na-
rezano maslo in jajce. Vse 

skupaj zgnetemo v testo. Te-
sto zavijemo v prozorno foli-
jo in ga za vsaj pol ure posta-
vimo v hladilnik. Spočito te-
sto razvaljamo na pomokani 
površini približno pol cen-
timetra na debelo. Iz testa s 
pomočjo modelčka izrezu-
jemo piškote in jih polaga-
mo na pekač, prekrit s peki 
papirjem. Piškote pečemo v 
pečici, segreti na 180 °C, 15 

minut. Piškote ohladimo. 
Temno čokolado stopimo 
nad vodno kopeljo ter vanjo 
do polovice pomakamo oh-
lajene piškote. Piškote po-
lagamo na pekač, prekrit s 
peki papirjem. Po čokola-
di potresemo še nasekljane 
lešnike. Pustimo, da se čo-
kolada na piškotih povsem 
stopi, nato piškote pobere-
mo v posodo.

Za pripravo linških piško-
tov z mandlji potrebuje-
mo: 250 g moke, 70 g mle-
tih mandljev, 1 jajce, 140 g 
masla sobne temperature, 
60 g sladkorja v prahu, 1 va-
niljev sladkor, pol pecilnega 
praška, ščep soli, marmela-
do, sladkor v prahu za posip.

Skupaj zmešamo moko, 
mlete mandlje, sladkor, va-
niljev sladkor, pecilni prašek 

in ščep soli. V mešanico 
moke zmešamo jajce in na 
kocke narezano maslo ter 
vse skupaj zgnetemo v te-
sto, ki ga za pol ure postavi-
mo v hladilnik. Ohlajeno te-
sto razvaljamo na pomoka-
ni površini na pol centime-
tra debelo in s pomočjo mo-
delčkov za piškote izrežemo 
poljubne oblike. V polovici 
piškotov na sredini izreže-
mo še manjši krogec. Piško-
te položimo na pekač, prek-
rit s peki papirjem. Pečemo 
v pečici, segreti na 170 °C, od 
10 do 15 minut. Piškote ohla-
dimo in tiste z luknjo na sre-
dini potresemo s sladkor-
jem v prahu. Druge piškote 
namažemo z marmelado in 
pokrijemo s piškoti z luknjo.

Erika Jesenko

Pred nami so božični prazniki, ko želimo pripraviti kaj poseb-
nega za svoje najbližje ali povabljene goste. A za to ne potre-
bujemo kakšnih posebnih in eksotičnih sestavin, saj lahko z 
malo domišljije pripravimo zelo okusne jedi.

Blago pikantna zelenjavna juha s krompirjevimi njoki
Potrebujemo 3 manjše čebule, 100 g korenja, 100 g gomoljne 
zelene, 200 g pora, 10 g masla, 40 g moke, 800 ml čiste kokoš-
je juhe, 200 g smetane za kuhanje, sol, 2 žlici gorčice, žličko 
sladkorja, 75 g mesnate slanine, majaron in 300 g zamrznjenih 
krompirjevih njokov.
Čebulo olupimo. Eno drobno nasekljamo. Korenje in zeleno 
olupimo, operemo in narežemo na drobne kocke. Por očisti-
mo, operemo in drobno narežemo. V kozici segrejemo maslo, 
stresemo nanj sesekljano zelenjavo ter prepražimo. Potrese-
mo z moko, dobro zmešamo in pražimo toliko časa, da začne 
moka spreminjati barvo. Nato zalijemo s kurjo juho in smeta-
no. Zavremo, vročino znižamo, kozico pokrijemo in kuhamo 
10 minut. Njoke skuhamo po navodilih v veliko slane vode, 
odcedimo, prelijemo z mrzlo vodo in znova odcedimo. Juho 
začnimo s soljo, gorčico in sladkorjem. Slanino narežemo na 
kockice, preostali čebuli pa na obročke. Slanino hrustljavo 
popražimo v suhi ponvi. Nato dodamo čebulo in pražimo, 
da malo porjavi. Njoke damo v juho, jo prevremo in damo na 
krožnike. Po vrhu razdelimo slanino in čebulo ter okrasimo 
z majaronovimi listki.

Polnjena postrv v rumenem muškatu
Potrebujemo 2 postrvi, težki okrog 500 g, žemljo, 200 g filejev 
postrvi, 100 g dimljene postrvi, 2 jajci, 2 žlici olja, 2 dl rumenega 
muškata, sol, poper, drobnjak in olje. Za prilogo potrebujemo 
poljubne količine krompirja, stročjega fižola, brokolija, korenja 
in graha.
Postrvi očistimo, oplaknemo z mrzlo vodo, osušimo in soli-
mo. Za nadev narežemo žemljo na kocke in jih namočimo v 
vinu. Dodamo drobno sesekljan file postrvi, drobno sesekljano 
dimljeno postrv, olje, jajci in začimbe. Z nadevom napolnimo 
pripravljene postrvi in jih zašijemo. Damo jih v namaščen 
pekač in pečemo od 30 do 45 minut pri 180 °C. Med peko jih 
oblivamo z maščobo in rumenim muškatom. Postrežemo jih 
s kuhano zelenjavo.

Pomarančna kupa s skutno kremo
Potrebujemo 250 g skute, 250 g smetane za stepanje, 150 g 
rjavega sladkorja, 2 pomaranči, 50 g mandljev, aromo vanilje, 
8 maslenih piškotov in nekaj koščkov kandirane pomaranče.
Olupimo pomaranči, krhlje izdolbemo iz lupinice, narežemo 
jih na manjše koščke in jih razporedimo v široke kozarce. 
Maslene piškote zdrobimo in jih skupaj z zmletimi mandlji 
potresemo po pomarančah. Nato položimo novo plast poma-
ranč in jo zopet prekrijemo s plastjo zdrobljenih piškotov in 
mletih mandljev. Zmešamo skuto, sladkor in nekaj kapljic aro-
me vanilje. V drugi posodi stepemo smetano in jo zmešamo 
s skuto. Kremo razporedimo v kozarce po vrhu pomaranč in 
okrasimo z drobljenimi mandlji in kandiranimi pomarančami.

usode

L a h k e  j e d i

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

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

PRIREDITVE

Štefanovo
Begunje – Društvo upokojencev Begunje prireja v svojih pro-
storih v ponedeljek, 26. decembra, ob 17. uri prireditev Šte-
fanovo. V programu bo srečelov, licitacija, »njami« klobasa 
z zeljem … Obvezne so prijave do 25. decembra v Dub baru.

Koledovanje FS Karavanke
Križe, Sebenje, Ročevnica – V sredo, 21. decembra, se bo za-
čelo prvo letošnje koledovanje pevk in pevcev ljudskih pesmi 
Folklorne skupine Karavanke. V sredo od 17.30 dalje bodo 
zbrane razveseljevali v Križah in Sebenjah, v petek pa ob isti 
uri v Ročevnici.

Obisk Božička in predstava
Poženik – V Dom krajanov Poženik se je najavil Božiček, ki 
bo obdaroval otroke iz okoliških vasi. Dramska skupina Pod 
Stražo je zanje pripravila tudi zanimiv program. V izvedbi 
mladih igralcev bo na ogled predstava Babica Zima, in sicer 
v petek, 23. decembra, ob 17. uri.

OBVESTILA

Kako so na Jesenicah včasih zdravili
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 pridružite srečanju, 
ki bo v torek, 20. decembra, ob 18. uri v Banketni dvorani 
Kolpern na Jesenicah.

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. 

tedenski koledar
         vzhod      zahod 

20. 12. tor. Julij 7.42 16.18

21. 12. sre. Tomaž 7.42 16.19 

22. 12. čet. Mitja 7.43 16.19          

23. 12. pet. Viktorija  7.43  16.20

24. 12. sob. Eva 7.44 16.20

25. 12. ned. božič 7.44 16.21

26. 12. pon. Štefan, dan samostojnosti in enotnosti 7.44 16.22

desetdnevna vremenska napoved
Torek
20. 12.

–5/2 °C

Nedelja 
25. 12.

4/9 °C

Sreda 
21. 12.

Četrtek
22. 12.

Petek
23. 12.

Sobota
24. 12.

–4/5°C –1/7 °C 1/8 °C 2/9 °C

Ponedeljek 
26. 12.

Torek
27. 12.

Sreda
28. 12.

Četrtek
29. 12.

3/9 °C 2/8 °C 1/7 °C 0/6 °C

KINO SPORED

CINEPLEXX, KRANJ

Torek, 20. 12.
16.45, 20.45 AVATAR: POT VODE
15.30, 18.00, 19.30 AVATAR: POT VODE, 3D
20.00 LAMBORGHINI: MOŽ, KI JE USTVA-
RIL LEGENDO

15.45, 17.45 OBUTI MAČEK: ZADNJA 
ŽELJA, sinhro.
17.00 KAPA
19.00, 21.00 PR’ HOSTAR 2 ‰ 

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

GLEDALIŠKI SPORED

PREŠERNOVO GLEDALIŠČE KRANJ

Četrtek, 22. decembra
18.00 Dario Fo: VSE ZASTONJ! VSE ZASTONJ! (v dvorani PGK)

GLEDALIŠČE TONETA ČUFARJA JESENICE
 

Torek, 20. decembra
17.00 Metka Frelih: JANKO METKA SLADKOSNEDKA

Četrtek, 22. decembra
18.30 Glasbena šola Jesenice: BOŽIČNO-NOVOLETNI KONCERT

Prinesimo upanje  
družinam in posameznikom  

v večjih stiskah.

UPANJE5 na 1919
UPANJE10 na 1919
S poslanim SMS sporočilom  
boste darovali 5 ali 10 EUR. 
Prispevajo lahko uporabniki  
Telekoma Slovenije, A1,  
Telemacha, T-2 in Bob.
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Podporniki:

Z vašo darovano krvjo življenja tečejo dalje.
Želimo vam lepe praznike ter sr(e)čno in zdravo 2023!

Hvala, velika družina srčnih ljudi!

www.daruj-kri.si
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Prazniki, prazniki
Božični prazniki so pred vrati in nekateri se jih veselijo bolj, 
drugi manj. V največjem pričakovanju so najbrž otroci, ki 
čakajo obisk Božička in darilo pod jelko. Vse se blešči in 
vabi k nakupu prazničnih dobrot in daril. Do praznikov 
imamo različen odnos, pričakovanja in navade - nekateri  
ljudje jih preživljajo v krogu družine, prijateljev, doma, 
v tujini, nekateri sami, v dvoje, v toplih krajih,... Zanima 
nas, kako običajno preživljate praznike, kakšen je vaš 
odnos do praznikov in kakšne načrte imate za priha-
jajoče praznike vi, naši dragi bralci. Do ponedeljka,  
26. decembra, nam pišite na koticek@g-glas.si ali Gorenj-
ski glas, Nazorjeva 1, Kranj. Vaše prispevke bomo objavili 
in jih simbolično nagradili.

Krvodajalska akcija
Tržič – V četrtek, 22. decembra, bo od 7. do 13. ure v Sokolnici 
potekala krvodajalska akcija. Na odvzem krvi se je treba pred-
hodno prijaviti na eno od telefonskih številk: 051 389 270, 051 
671 147 ali 030 716 796.

Delavnica orientalskih plesov
Šenčur – V sredo, 21. decembra, se bo ob 18. uri v Domu kra-
janov Šenčur začela delavnica orientalskih plesov. Ogledali si 
boste lahko tudi nastop orientalske plesalke v živo

Umovadba za starejše
Preddvor – V četrtek, 22. decembra, se bo ob 17. uri v prostorih 
Društva upokojencev Preddvor začela Umovadba za starejše. 
Na delavnici boste spoznali preproste vaje, s katerimi lahko 
krepite spomin.

KONCERTI

Božični oratorij
Tržič – Kulturno društvo Ignacij Hladnik na sveti večer vabi na 
koncert z naslovom Božični oratorij. Koncert se bo v soboto, 
24. decembra, začel ob 23. uri v cerkvi Marijinega oznanjenja.

PREDSTAVE

Božična zgodba z živimi jaslicami
Adergas – Kulturno-umetniško društvo Pod lipo Adergas v 
sodelovanju z Občino Cerklje vabi na ogled dveh predstav 
na prostem Božična zgodba z živimi jaslicami. Sodeluje 26 
pevcev in solistov, ki jih vodi Nancy Luisa Sirc, pripovedovalka 
zgodbe je Angelca Maček, za glasbo in luč bo srbel Primož 
Sirc, kostumi, scenarij in režija pa so delo Monike Ribnikar. 
Predstavi bosta na samostanskem vrtu v Adergasu v nedeljo, 
25. decembra, in ponedeljek, 26. decembra, obakrat ob 17. 
uri. Vstop bo prost. V primeru slabega vremena bo prireditev 
odpadla.

Nagrajenci križanke avtopralnica STIMACOM - OMV, bencin-
ski servis Škofja Loka, ki je bila objavljena v Ločanki, 6. 12. 2022, 
so: Ludvik GLAVAČ iz Mavčič, Roman ŠALAMON iz Kranja in 
Primož PORENTA iz Škofje Loke, ki prejmejo bon za pet pranj 
avtomobila. Nagrajenci nagrade prevzamejo na bencinskem 
servisu OMV Škofja Loka, Kidričeva cesta 23 a. Čestitamo!

Jesenice – Športna zveza Je-
senice, Zavod za šport Jese-
nice in Občina Jesenice prip-
ravljajo Sprevod jeseniških 
športnikov z lučkami skozi 
Jesenice. Potekal bo v petek, 
30. decembra, ob 18. uri. 
Med zbrane športnike bodo 
razdelili svetlobne palčke, 
sprevod pa popestrili z bak-
lami. Tempo sprevodu skozi 
mesto bodo dajali bobnarji 
Pihalnega orkestra Jesenice 
- Kranjska Gora. »Na spre-
vodu bomo veseli tudi vsake 
družine ali posameznika, ki 
se nam bo pridružil,« vabijo 
v Zavodu za šport Jesenice, 
kjer že zbirajo prijave društev 
in klubov, ki želijo sodelovati 
na sprevodu.

Sprevod športnikov z 
lučkami skozi Jesenice

Blejska Dobrava – Danes, v torek, ob 18. uri bodo v vaškem 
jedru na Blejski Dobravi pripravili prižig lučk na novoletni jelki. 
Organizator je Krajevna skupnost Blejska Dobrava.

Prižig lučk na novoletni jelki
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Rezultati – žrebanje  
18. 12. 2022

1, 2, 4, 12, 17, 18, 28 
in 38

Loto PLUS:
3, 7, 12, 20, 26, 27, 32 

in 37
Lotko: 3 2 8 6 9 3

Sklad 21. 12. 2022 za 
Sedmico: 1.090.000 EUR

Sklad 21. 12. 2022 za 
PLUS: 1.680.000 EUR
Sklad 21. 12. 2022 za 
Lotka: 300.000 EUR

LOTO

Za vedno je zaspal 

Rado Jeranko
dipl. ing. strojništva

Njegovo utrujeno srce se je vrnilo v Naravo in Ljubljene Gore, kjer je vedno našel  
uteho in razumevanje. Od njega se bomo poslovili na pokopališču v Kranju v sredo,  

21. decembra 2022, ob 13. uri. 

Za njim žalujemo: Tatjana, prijatelji in sorodniki

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

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

OSMRTNICA

Sporočamo žalostno vest, da nas je v 80. letu starosti zapustil naš dragi 

Pavle Dolinar
iz Virmaš

Pogreb bo v sredo, 21. decembra 2022, ob 14. uri na pokopališču v Lipici.  
Žara bo na dan pogreba od 11. ure dalje v tamkajšnji poslovilni vežici. 

Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjamo.

Vsi njegovi

NEPREMIČNINE
STANOVANJA
ODDAM

MANJŠO garsonjero v hiši pri Kranju, 
ugodno, tel.: 070/591-227 
 22003163

MOTORNA VOZILA
AVTOMOBILI
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

KURIVO
PRODAM

3 M3 suhih bukovih drv, tel.: 041/841-
632 22003172

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

HOBI
PRODAM

RAZLIČNE znamke v katalogu in kata-
log iz leta 1943 ter razne značke, tel.: 
041/692-775  
 22003167

IŠČEM

KOVANCE, značke, slike, odlikovanja, 
ure, bižuterijo, posode in drugo, tel.: 
068/173-293 22003157

UMETNINE, NAKIT
PRODAM

TAPISERIJE, unikati, različni moti-
vi in velikosti, Božični popust! Tel.: 
040/567-544 22003168

KMETIJSKI STROJI
PRODAM

TRAKTOR Zetor, let. 1978, 1. lastnik, 
v originalnem stanju, lepo ohranjen, hi-
dravlični volan, tel.: 041/711-632  
 22003170

KUPIM

OHRANJEN traktor, 45–60 ks moči, in 
žitno sejalnico 250 cm, tel.: 041/608-
765 22003169

PRIDELKI
PRODAM

BALIRANO slamo, tel.: 040/539-023  
 22003165

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

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.

MESO mlade govedi , stare 6 mese-
cev, in telice in bikce LS ČB, stare od 
1 teden do 1 meseca, tel.: 041/378-
937 22003171

PRAŠIČE za zakol, težke 160 kg, tel.: 
031/717-576 22003166

PRAŠIČJE polovice s kožo ali brez 
kože. Cena s kožo 3,6 EUR, brez kože 
pa 3,8 EUR. Dostava na dom! Teža od 
48 kg naprej (polovica). Dostava po 
celi Sloveniji, prevoz pa je že vključen v 
ceni polovice. Tel.: 031/254-874  
 22003146

TELICO, staro 21 mesecev, za zakol 
ali rejo, tel.: 031/472-582 22003160

VEČ telet po izbiri, tel.: 041/378-920  
 22003161

ZAJCE, tel.: 031/828-594 22003164

KUPIM

BIKCA simentalca, starega 10 dni, tel.: 
068/655-830 22003162

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

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

 

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

www.gorenjskiglas.si

224 strani ,15 x 20 cm, 
špiralna vezava, 

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

10
EUR

V knjigi je 120 
receptov, ki so 
razumljivi, natančni, 
sestavine pa vsem 
dostopne. Med 
njimi so recepti za: 
čokoladne brizgane 
piškote, cimetove 
zvezdice, žepke 
z marmelado, 
pariške rože, 
orehove rezine, 
kefirjeve tortice, 
pomarančne  
kocke ... 
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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
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Če želite, da vam jo pošljemo po pošti,  
se poštnina zaračuna po ceniku Pošte Slovenije.

Redna cena knjige je 33 €.  
Akcijska cena velja do 31. 12. 2022 16   50
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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.
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V galeriji DPD Svoboda v Žireh so minulo soboto odprli vseslovensko razstavo jaslic, na kateri se s 
svojimi deli predstavlja okrog sedemdeset ustvarjalcev iz vse Slovenije. Ogledati si jo bo mogoče do 6. 
januarja.

Žiri – Po enoletnem pre-
moru zaradi epidemije co-
vida-19 so v Društvu lju-
biteljev jaslic Slovenije le-
tos znova pripravili Vseslo-
vensko razstavo jaslic, tok-
rat v Žireh v sodelovanju z 
Občino Žiri in DPD Svobo-
da Žiri. »Tokratna razsta-
va ponuja pregled jaslične-
ga dogajanja zadnjega pol 
stoletja, predvsem pa pou-
dari umetnine zadnjih let,« 
so poudarili v društvu. Na 
razstavi si je mogoče ogle-
dati več kot sto jaslic, za iz-
delavo katerih so uporabi-
li najrazličnejše materiale. 
Po besedah podpredsedni-
ka Društva ljubiteljev jaslic 
Slovenije Draga Kozinca so 

pri nas najpogosteje izdela-
ne iz lesa, sicer pa bi lahko 
rekli, da ni materiala, iz ka-
terega ni moč ustvariti jas-
lic. V Žireh je tako mogoče 
občudovati tudi jaslice iz gli-
ne, papirja, čipke, stekla, te-
sta, keramike, medenega te-
sta, voska, koruznega ličja, 
čebeljega voska, macesno-
vega lubja …

»Postavljanje jaslic ima 
visok in svet pomen. Jasli-
ce naj nam pomagajo, da se 
Kristus ob vsakem božiču v 
nas znova rodi. Globoki smi-
sel jasličarstva je ravno ta, 
da pripravimo Kristusu jas-
li, bivališče v svojih srcih,« 
je ob odprtju razstave pou-
daril predsednik Društva 
ljubiteljev jaslic Sloveni-
je, pater Robert Bahčič. Kot 

so pojasnili v društvu, je na 
razstavi mogoče občudovati 
dela tako preprostih ustvar-
jalcev kot akademskih ki-
parjev in drugih vrhunskih 
umetnikov, poznanih šir-
ši javnosti. Med drugim so 
poudarili jaslice zdaj že po-
kojnih Maksima Gaspari-
ja in patra Wolfganga Ko-
glerja, ki je ustvarjal v Ple-
terjah. »Marsikatero razsta-
vljeno delo je krasilo raz-
stave jaslic široma po Evro-
pi, tudi na eni najbolj emi-
nentnih razstav jaslic v Va-
tikanu,« je poudaril Kozinc. 
Med drugim je opozoril na 
jaslice akademskih kiparjev 
Jerneja Malija, Viktorja Ko-
njedica in Ibija Gala. Na raz-
stavi v Žireh so tudi jaslice iz 
papirja Maksima Gasparija. 
»Tako kot nekatere druge 
jaslice so tudi te postavlje-
ne v slovenski prostor – fi-
gure so oblečene v značil-
na slovenska oblačila, trije 
kralji pa so v slovenski, hr-
vaški in srbski noši, kar po-
nazarja takratno Kraljevino 
SHS,« je razložil Kozinc. Za 
ozadje je uporabil veduto 
Kranja. »Gasparijeve jasli-
ce so po drugi svetovni vojni 
veljale za izgubljene, prvi, ki 
nu je znova uspelo zbrati vse 
figure, je bil pokojni Marjan 
Marinšek, zdaj pa jih hrani 
Andrej Korenč iz Virmaš.«

Najmanjše jaslice na raz-
stavi so narejene v oreho-
vi lupini iz koruznega lič-
ja, Franc Temelj iz Žirov pa 
jih je postavil v steklenicah. 
»Evangelijsko zelo dovrše-
ne so jaslice Ane Korenč iz 
Virmaš, rojstvo Jezusa je pri-
kazano zelo avtentično,« je 
razložil Kozinc in se ustavil 
tudi pri lesenih jaslicah Ro-
mea Volka. »Znan je po svo-
ji 'presežni' govorici, s kate-
ro želi poudariti božanskost 
Marije in Jezusa.« Zato jas-
lice krasijo razni dodatki in 
zlati ornamenti. »V vseh nje-
govih jaslicah so vedno tudi 
vrtnice, ki po eni strani pona-
zarjajo božjo ljubezen, ki se 
je učlovečila, po drugi stra-
ni pa imajo vrtnice tudi trnje 
– torej že vidi Jezusa s trnje-
vo krono na križu.« Nekaj po-
sebnega so tudi jaslice Mar-
jana Vodnika iz Domžal iz 
enega kosa lesa v obliki srca, 
ki jih je poimenoval Srce kr-
ščanstva. »Mora res 'čutiti z 
lesom' oziroma neizmerno 
čutiti z naravo, da izkleše jas-
lice iz enega kosa in pri tem 
les ne razpoka.« Svoje jaslice 
je 'aktualiziral' Matjaž Bitenc 
iz Vodic, ki je vključil tudi po-
žar na Krasu, nekaj posebne-
ga pa so tudi jaslice Klavdije 
Simler v obliki torte. »Torta 
zato, ker praznujemo rojstvo 
Jezusa,« je pojasnil Kozinc.

Mateja Rant

Škofja Loka – Na območnem združenju škofjeloškega Rdečega 
križa so v preteklem tednu razdelili 93 daril za otroke in 27 
daril za starejše iz akcije Škrat za en dan, ki sta jo organizirala 
Društvo tabornikov Rod svobodnega Kamnitnika Škofja Loka 
in Klub škofjeloških študentov. Iz darilnih vrečk je dišalo tudi 
po domače spečenih piškotih, ki so jih spekli otroci iz Mladin-
skega dnevnega centra Blok. Kot je povedala Marjana Jugovec 
z območnega združenja škofjeloškega rdečega križa, se jim 
je bilo v veliko veselje povezati z organizacijami, ki delujejo v 
Škofji Loki, in z aktivno participacijo, usmerjeno v konkretni 
družbeni učinek, pomagati sočloveku v stiski in lokalni skup-
nosti. »Skupaj nam je uspelo pokazati, da znamo in zmoremo 
poskrbeti za druge, nekomu polepšati praznike, prižgati iskro 
v očeh in narisati nasmeh na obraz v prazničnem decembru.«

Sto dvajset daril Škratov za en dan

Medvode – V sklopu Vesele-
ga decembra v Medvodah je 
bilo v soboto sedmo tekmo-
vanje v kuhanju vina in čaja. 
Tržnica Medvode je bila pol-
na obiskovalcev, ki so pri tek-
movalnih ekipah krajevnih 
in vaških skupnosti pokuša-
li in ocenjevali dva v decem-
bru priljubljena napitka.

Najboljše kuhano vino 
so pripravili v KS Seničica - 

Golo Brdo, najboljši čaj pa 
v KS Vaše - Goričane. Tako 
so odločili obiskovalci. Kon-
cept je takšen, da vsak za pet 
evrov lahko kupi skodelico, 
dobi tri žetone in potem cel 
večer uživa v glasbi, ocenju-
je kuhano vino, čaj ali obo-
je, najboljšim pa odda že-
ton. Kljub temu da je dogo-
dek tekmovalne narave, gre 
v prvi vrsti za druženje obča-
nov in drugih. »Po dveh letih 

smo znova lahko organizira-
li to priljubljeno prireditev. 
Že do sedaj je bilo prodanih 
veliko skodelic. Dobro smo 
se pripravili in jih v proda-
jo dali nekaj manj kot tisoč, 
tako da mislim, da jih ne bi 
smelo zmanjkati, prav tako 
kot tudi ne vina in čaja. Prip-
ravlja ga deset ekip iz med-
voških krajevnih in vaških 
skupnosti. To je eden glav-
nih dogodkov, ki jih poveže 
skupaj na istem prizorišču. 

Ekipe dobijo enako vino, ki 
jim ga zagotovimo organiza-
torji, kaj dajo notri, pa je nji-
hova skrivnost. Ljudje uži-
vajo, kar pomeni, da je glav-
ni cilj izpolnjen,« je povedal 
Jure Galičič iz Javnega zavo-
da Sotočje, ki je skupaj z Ob-
čino Medvode organizator 
tega dogodka.

Poskrbljeno je bilo tudi za 
glasbo. Na odru je igrala sku-
pina Sam's Fever.

Kuhali vino in čaj
Maja Bertoncelj

V kuhanju vina in čaja so tekmovale krajevne in vaške 
skupnosti v medvoški občini. / Foto: Maja Bertoncelj

Jaslice celo v orehovi lupini
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Agen ci ja RS za oko lje, Urad za me te oro lo gi jo

Danes bo delno jasno s precej kopaste oblačnosti. Po nižinah 
bo dopoldne megla, popoldne bo nekaj sonca. Predvsem v 
višjih legah bo pihal jugozahodnik. Jutri bo pretežno oblačno, 
pihal bo jugozahodnik. Tudi v četrtek bo sprva delno oblačno, 
čez dan se bo delno zjasnilo.

Darila Škratov za en dan / Foto: Območno združenje Rdečega križa Škofja Loka

Po razstavi nas je popeljal podpredsednik Društva 
ljubiteljev jaslic Slovenije Drago Kozinc. / Foto: Gorazd Kavčič

Najmanjše jaslice na razstavi so narejene v orehovi lupini iz 
koruznega ličja. / Foto: Gorazd Kavčič

Jaslice Franca Temelja iz Žirov v steklenicah / Foto: Gorazd Kavčič


