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Odločitev na podlagi 
analize lokacij
Na sestanku županov kranjske, 
radovljiške in jeseniške občine s 
predsednikom vlade in zdravstve-
nim ministrom je bil potrjen dogo-
vor, da se bodo o lokaciji regijske 
bolnišnice odločili na podlagi ana-
lize predlaganih lokacij.
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GORENJSKA

Denar za  
cesto v Crngrob
Med petkovim obiskom vlade na 
Gorenjskem sta v Škofji Loki do-
mači župan Tine Radinja in mini-
ster za obrambo Matej Tonin 
podpisala sporazum za kompen-
zacijo negativnih vplivov strelišča 
Crngrob.

8

ŠPORT

Lampičeva prvič v  
sezoni na stopničkah
Smučarski tekači so pretekli konec 
tedna tekmovali v Davosu v Švici. 
Za prve slovenske tekaške sto-
pničke v tej zimi je poskrbela Ana-
marija Lampič, ki je na tretji tekmi 
svetovnega pokala osvojila tretje 
mesto v sprintu.

13

KMETIJSTVO

Izbrali najbolj skrbne 
lastnike gozdov
Na ljubljanskem gozdnogospo-
darskem območju so letos za naj-
bolj skrbnega lastnika gozda raz-
glasili Mirka Mrovljeta z Ledinice, 
na kranjskem Milana Ravnikarja s 
Križne Gore, na blejskem območju 
pa Škofijo Novo mesto.

15

VREME

Danes bo precej jasno, po-
poldne bo več koprenaste 
oblačno sti. Jutri in v četr-
tek bo delno jasno z obča-
sno zmerno oblačnostjo. 

–2/4 °C
jutri: delno jasno
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Simon Šubic

Cerklje – V minulem tednu, 
največ v petek, so premier 
Janez Janša, ministri in dr-
žavni sekretarji opravili več 
kot sto sestankov po obči-
nah, podjetjih in ustanovah. 
»Obisk je bil bogat, zelo kon-
kretno smo detektirali stva-
ri, ki jih je treba narediti čim 
prej, in v to smer se bomo 
potrudili. Hvala vsem, ki 
vlečete razvoj regije naprej, 
s tem pa tudi razvoj Sloveni-
je. Našli smo mnogo dobrih 
praks, ki jih lahko dajemo za 
zgled drugim, kar bomo tudi 
naredili,« je Janša povedal 

po koncu javne tribune o ra-
zvoju Gorenjske regije, ki je 
po njegovi oceni postregla z 
zelo konkretno razpravo in 
mnogimi dobrimi predlogi.

Na javni tribuni so čla-
ni vlade prejeli okoli 25 po-
bud in vprašanj, ki so bila 
večinoma širšega regijske-
ga pomena. Ključne dile-
me, ki so jih pred obiskom 
vlade določili gorenjski žu-
pani v okviru Sveta Gorenj-
ske regije, je predstavil nje-
gov predsednik, kranjski žu-
pan Matjaž Rakovec. Opozo-
ril je, da se Gorenjska regija 
počuti kaznovana zaradi do-
sedanjih izjemnih razvojnih 

rezultatov, saj bo zahodni ko-
hezijski regiji v novi finanč-
ni perspektivi 2021–2027 
namenjeno le še 40-odsto-
tno sofinanciranje projektov 
(zdaj 80 odstotkov). Mini-
ster Zvonko Černač, pristo-
jen za razvoj in EU kohezij-
sko politiko, je dejal, da sto-
penj sofinanciranja iz evrop-
skih skladov ne določa vla-
da, temveč evropske uredbe. 
Napovedal pa je povečanje 
državnega deleža sofinanci-
ranja projektov tistih obmo-
čij v zahodni regiji, ki imajo 
podobne kazalce kot obmo-
čja v vzhodni regiji. 

Gorenjska tudi zgled drugim
S srečanjem z župani, gospodarstveniki in drugimi nosilci razvoja regije je 
vlada v petek v Cerkljah končala obisk na Gorenjskem, zadnjega od osmih 
regijskih obiskov, ki jih je izvajala od septembra naprej. 

Vlada je na Gorenjskem videla mnogo dobrih praks, ki so lahko za zgled drugim, je 
ugotavljal premier Janez Janša. / Foto: Tina Dokl42. stran

Marjana Ahačič

Ukanc – Vogel bo svojo po-
nudbo tako v zimski kot tudi 
poletni sezoni obogatil z 
novo najsodobnejšo krožno 
kabinsko žičnico. 

Nova naprava bo nado-
mestila sedanjo skoraj šti-
ri desetletja staro dvosede-
žnico Zadnji Vogel, so ko-
nec tedna sporočili iz druž-
be Žičnce Vogel in pojasni-
li, da sta pogodbo o nakupu 
nove naprave prejšnji petek 
že podpisala Anthony To-
mažin, lastnik družbe Žič-
nice Vogel Bohinj, in Ger-
hard Fisher iz družbe Do-
ppelmayr Garaventa.

Na Voglu kmalu nova žičnica
Pogodba za postavitev nove krožne kabinske žičnice, ki bo nadomestila skoraj štiri desetletja staro 
dvosedežnico Zadnji Vogel, je že podpisana. Če bo šla šestinpolmilijonska investicija po načrtih, bi 
lahko nova naprava prve potnike prepeljala že konec poletja 2023. 

Nova krožna kabinska žičnica naj bi že konec poletja 2023 nadomestila staro dvosedežnico 
Zadnji Vogel. / Foto: Arhiv Žičnic Vogel

Priloga:   Kranjčanka
44. stran

Simon Šubic

Kranj – Na strani črne kro-
nike danes poročamo o treh 
smrtnih primerih, ki so jih 
gorenjski policisti obravna-
vali v minulih dneh. 

V četrtek popoldne je v 
gorečem avtobusu v Kra-
nju umrl mlajši moški. Kot 
kaže, je skrivaj vstopil v av-
tobus, ki je bil že parkiran na 
ograjenem dvorišču avtobu-
snega podjetja Arriva. Zago-
relo naj bi v notranjosti vo-
zila, smo neuradno izvedeli.

V petek sta umrla dva mo-
ška – v Jelendolu zaradi pad-
ca z zasnežene brvi v vodo, 
v Šenčurju pa zaradi zdrsa v 
garaži in posledičnega pad-
ca v jašek za popravilo avto-
mobila. Na Tolstem vrhu pa 
so reševalci v nedeljo iz sne-
žnega plazu rešili dva pla-
ninca. Imela sta veliko srečo, 
saj ju je zasulo do vratu. Re-
ševanje s pomočjo helikop-
terja je močno oviral veter.

O omenjenih dogodkih 
podrobneje poročamo na 
16. strani. 

V požaru na avtobusu v 
Kranju umrl mlajši moški 
Na Gorenjskem so v minulih dneh v nesrečnih 
okoliščinah umrli trije moški. 
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Knjigo prejme STANKO POGAČNIK iz Podnarta.

KO TI ČEK ZA NA ROČ NI KE

Ocena vlade zato je, da se 
položaj teh območij ne bi 
smel bistveno poslabšati. Ob 
tem je poudaril, da so kohe-
zijska sredstva namenjena 
ravno zmanjševanju razvoj-
nih razlik med regijami in 
da je treba to podporo kom-
binirati tudi z drugimi viri. 

Mitja Kadoič s Kmetijsko 
gozdarskega zavoda Kranj je 
opozoril, da bodo iz podob-
nih razlogov tudi gorenjski 
kmetje težje prišli do investi-
cijskih sredstev kot kmetje z 
vzhodne regije, zato je vla-
do pozval, naj zagotovi po-
sebna investicijska sredstva 
za kmete iz zahodnega dela 
države. Kmetijski minister 
Jože Podgoršek je povedal, 
da bo za kmete še vedno na 
voljo enaka stopnja sofinan-
ciranja, bodo pa kmetje iz 
razvitejšega dela države tež-
je presegali prag za pridobi-
tev sredstev. V primeru pri-
lagoditve točkovanja zanje 
bi lahko podobno zahteva-
li tudi v vzhodni regiji, kar 
ni rešitev, zato je minister 
pozval kmete, da se uskladi-
jo znotraj Kmetijsko gozdar-
ske zbornice Slovenije in po-
dajo enoten predlog.

Univerza in integracija 
tujcev

Za razvoj in napredek re-
gije je izrednega pomena 
tudi ustanovitev univerze, 
pri tem pa Gorenjska računa 
na podporo vlade, je tudi po-
vedal Rakovec. Janša je de-
jal, da je vlada tej ideji nak-
lonjena: »Kjer se koncentri-
ra znanje, se koncentrira na-
predek. Gorenjska z več kot 
200 tisoč prebivalci si abso-
lutno zasluži svojo univer-
zo. Slovenija potrebuje več 

dobrih univerz, tudi zara-
di konkurence. Konkurenca 
znanja je gibalo napredka.«

Gorenjska se sooča tudi z 
ogromnim povečanjem pri-
hodov tujih delavcev, kar po-
leg ostalih negativnosti ge-
nerira tudi velike težave v 
šolah in vrtcih, je še opozo-
ril Rakovec. V Kranju ima-
jo tako letos na eni od šol 
dva oddelka prvega razreda 
s po 28 tujimi otroki, ki ne 
govorijo slovensko. »Ima-
mo šolo, kjer je 17 odstot-
kov tujcev, ki ne govorijo 

slovensko, v celotni triadi v 
desetih osnovnih šolah ima-
mo šestnajst odstotkov tuj-
cev, ki ne govorijo sloven-
sko. Ti otroci, ker ne razu-
mejo, ne morejo šest ur se-
deti pri miru in zato moti-
jo pouk. Starši izpisujejo ot-
roke in jih vpisujejo v dru-
ge šole in dejansko ustvar-
jajo geto,« je problematiko 
predstavil Rakovec. Župa-
ni zato predlagajo, da bi bil 
pogoj za vstop tujih otrok v 
osnovno šolo zadostno zna-
nje slovenskega jezika, da bi 
ti otroci lahko sledili pouku. 

Janša se je strinjal, da je tre-
ba problem integracije otrok 
tujcev v šolski sistem urgen-
tno rešiti, a je ob tem opozo-
ril, da tuji delavci, pretežno 
iz Bosne in Kosova, priha-
jajo v Slovenijo na podlagi 
zahtev gospodarstva, ki pot-
rebuje delovno silo. Z vsa-
kim izdanim delovnim do-
voljenjem za tujca, ki običaj-
no dela za minimalen zas-
lužek, ima država desetkrat 
več stroškov kot finančnega 
iztržka, zato je Janša gospo-
darstvenike po zval, naj inve-
stirajo v delovna mesta z vi-
soko dodano vrednostjo, ki 
bodo za domačo delovno silo 
bolj privlačna. 

Gorenjska tudi zgled drugim
31. stran

Župani, direktorji in drugi nosilci regijskega razvoja so v 
Cerkljah na vlado naslovili več kot 25 pobud in vprašanj. 

O knjigi Živeti modro

Oglasila se mi je stara znanka in dejala, da nima ne časa in ne 
volje, da bi se ukvarjala s knjigami. Redno pa bere Gorenjski 
glas in se ustavi v Kotičku za naročnike. Pri meni si je izposo-
dila knjigo o darilih, ki jo namerava prebrati še pred prazniki. 
Vesela sem, da sem vsaj koga spodbudila k branju. Meni pa 
je branje najljubše vsakodnevno opravilo. Sedaj sem ponovno 
prebrala knjigo Živeti modro, ki jo je napisal zdravnik Marko 
Sterle. Avtor piše o preprostih stvareh vzhodnjaške modrosti, 
s katerimi želi pomagati ljudem.
Ko si je dr. Sterle pridobil izkušnje kot splošni zdravnik, se je 
podal najprej v Avstrijo in Nemčijo, nato na Kitajsko, Japon-
sko, v Indijo, na Filipine in Tajsko, da bi se seznanil z osnovami 
zdravljenja na vzhodu. Pravi, da je bil vedno znova prevzet 
od tega preprostega in nedoumljivega izročila, ki pravi, da je 
zdravje v naših rokah. Naša doba je doba stresa, ki nas vsak 
dan ogroža. Tu bi nam vzhodnjaški mir lahko celo pomagal 
s svojo modrostjo, umirjenostjo in sproščenostjo, s svojim 
znanjem in skozi tisočletja preverjenimi izkušnjami. Kaj nam 
nudi vzhod? Mir. Vzhod ima svoj mir, zahod svoj nemir. Ki-
tajci so že pred 4500 leti poznali akupresuro in akupunkturo. 
Evropa že celo stoletje pozna kitajsko tradicionalno zdravil-
stvo. Vsi vzhodnjaki verujejo, da je z energijo mogoče zdra-
viti. Paracelsus, veliki zdravnik davnine, je rekel: »Najboljše 
zdravilo je ljubezen.« Vsako veselje in vsaka sreča, naj bo še 
tako neznatna, je sprostitev. Beseda je zdravilo.
V knjigi je veliko govora tudi o t. i. učinku placeba. Meditacija 
je spremljevalka vseh vzhodnjaških ved in seže do krščanskega 
molitvenega življenja. Molitev je pravzaprav meditacija. Živi-
mo prehitro. Manjkajo nam materine pravljice, ljubezenska 
pisma in lepote sveta. Meditiramo lahko vedno in povsod, 
tudi pomolimo lahko povsod. 
Avtor knjige je na Filipinih videl, da padarji lajšajo bolečine 
bolje kot zahodni zdravniki. Otroci prežive, čeprav je edino 
zdravilo materina bližina, nežnost in ljubezen. Na boleče mes-
to položena ljubeča roka lajša bolečino. Položite svoje roke 
na bolečino bližnjega.
Dr. Sterle obširno govori tudi o jogi. Vanjo vas lahko uvede le 
nekdo, ki jo obvlada. Pravi, da se je v Tokiu na Japonskem v 
bolnišnici seznanil s fizikalno terapijo, ki jo na ljudeh izvajajo 
poklicni terapevti. V knjigi izvemo, kako Zemlja žarči. Žarči 
blagodejno, neugodno ali nevtralno. Zanimivo je poglavje o 
refleksoterapiji stopala. Tudi v Kranju imamo odlično reflek-
soterapevtko. Preizkušeno pomaga! Dr. Sterle piše tudi o pre-
hranjevanju. Pravi, da so se Kitajci od nekdaj preživljali z eno 
pestjo neoluščenega riža na dan. Hujšanje jim je bilo tuje. Biti 
hud jedec je bilo sramotno. V Indiji je hrana najpomembnejša.
Moje pisanje je le kratek povzetek knjige. Morda bo še kdo 
segel po njej?
Vsem, ki se ustavite v Kotičku za naročnike, želim prijetne 
praznike, v novem letu pa čim manj mask in čim več življenj-
skega optimizma.
Prispevek nam je poslala naša naročnica, upokojena profesorica 
Majda Pogačnik iz Kranja, za kar se ji zahvaljujemo. Če bi tudi vi 
radi kaj delili z nami, nam le pišite na koticek@g-glas.si ali po 
običajni pošti na Gorenjski glas, Nazorjeva ulica 1, 4000 Kranj.

Aleš Senožetnik

Naklo – V poslovnih prosto-
rih Merkurja v Naklem se je 
v okviru vladnega obiska na 
Gorenjskem o aktualnih iz-
zivih s predstavniki lokalne-
ga gospodarstva pogovarjal 
gospodarski minister Zdrav-
ko Počivalšek. Kot je dejal po 
sestanku, so gorenjskim go-
spodarstvenikom predstavi-
li predvsem možnosti kori-
ščenja sredstev iz načrta za 
okrevanje in odpornost, kjer 
je za slovensko gospodarstvo 

na razpolago 427 milijonov 
evrov nepovratnih sredstev. 
Tovrstna omizja vlada prip-
ravlja po vseh regijah, na tok-
ratnem pa so zbirali konč-
ne pripombe v zvezi z izvaja-
njem načrta v prihodnje. 

»Ključni problem, ki ga 
spoznavam na tokratnem 
obisku, je, kako širiti svoje 
proizvodne zmogljivosti za 
načrte, ki jih imajo podje-
tja v prihodnje. Verjamem, 
da bomo skupaj našli način, 
kako bomo podjetnikom po-
magali pri teh investicijah, 

dosti težje pa bo z umešča-
njem vseh načrtov v pros-
tor,« je po sestanku dejal mi-
nister Počivalšek. 

Kot je dodala poslanka 
Mateja Udovč, predsedni-
ca parlamentarnega odbora 
za gospodarstvo, je ministra 
seznanila tudi z infrastruk-
turno problematiko, s katero 
se srečujejo v Kranju, pred-
vsem da je treba pred grad-
njo nove industrijske cone 
urediti krožišče pri avtoce-
stnem izvozu iz smeri Jese-
nic in urediti štiripasovnico 

Brnik–Kranj, kar je po nje-
nem mnenju osnova za us-
pešen razvoj industrijske 
cone na tem območju. 

Minister Zdravko Počival-
šek se je sestal s predstavni-
ki gospodarstva tudi v dru-
gih gorenjskih krajih in po-
udaril, da je Gorenjska dru-
ga najbolj razvita slovenska 
regija, za premagovanje nas-
lednjih izzivov in uresniče-
vanje načrtov gospodarstve-
nikov pa bo velikega pome-
na tudi reševanje pomanjka-
nja delovne sile.

Z ministrom o izzivih gospodarstva
Minister Zdravko Počivalšek je gorenjskim gospodarstvenikom predstavil predvsem možnosti 
koriščenja sredstev iz načrta za okrevanje in odpornost.

Simon Šubic

Kranj – Minister za delo, 
družino, socialne zadeve in 
enake možnosti Janez Ci-
gler Kralj je v četrtek v okvi-
ru vladnega obiska z direk-
torico Doma upokojencev 
Kranj Nadjo Gantar podpi-
sal pogodbo za investicijo v 
izboljšanje bivalnih pogo-
jev v domu (na sliki). Kranj-
ski dom upokojencev bo na-
mreč prejel 983 tisoč evrov iz 

razpisa React-EU za izboljša-
nje bivalnega okolja v domo-
vih za starejše. Podobna po-
godba v višini 3,4 milijona 
evrov bo sklenjena tudi z Do-
mom upokojencev dr. Fran-
ceta Bergelja Jesenice, in si-
cer za gradnjo novega objek-
ta za začasno namestitev in 
dnevno varstvo stanovalcev. 

Po besedah Gantar-
jeve bodo v kranjskem 
domu upokojencev sred-
stva po     rabili za izgradnjo 

po ve zo valnega hodnika do 
kavarnice, ki bo urejena kot 
dnevni prostor in bo name-
njena tudi zunanjim obi-
skovalcem. Uredili bodo 
še prezračevalni sistem po 
vseh sobah in skupnih pro-
storih, dogradili požarne 
stopnice in vgradili dodatno 
dvigalo, da bodo lahko loči-
li čiste in nečiste poti, kar se 
je med epidemijo izkazalo 
za zelo potrebno. Za zma-
njšanje širjenja okužb bodo 

vse površine tudi pobarvali 
z antibakterijsko barvo.

Mestna občina Kranj je 
pred dnevi na ministrstvo 
oddala projektno nalogo za 
nov dom upokojencev na 
Zlatem polju s 150 postelja-
mi. Investicijo, ki je ocenje-
na na 13 milijonov evrov, naj 
bi končali v letu 2024. Zanjo 
je v integralnem delu držav-
nega proračuna že predvi-
den denar, je povedal mini-
ster Cigler Kralj.

Podpis pogodbe za investicijo v dom upokojencev

Podpis pogodbe: Nadja Gantar in Janez Cigler Kralj 
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Suzana P. Kovačič

Tržič – Kot je povedal minis-
ter za javno upravo Boštjan 
Koritnik, so navzoči gorenj-
ski župani pohvalili večino 
načelnikov upravnih enot, 
ob tem pa opozorili na te-
žave, ki tarejo uporabni-
ke storitev. Gostitelj tržiški 
župan Borut Sajovic in več 
drugih županov so opozo-
rili na problematiko učin-
kovitosti pri izdaji gradbe-
nih dovoljenj. Gre za dalj-
še čakanje na gradbena do-
voljenja. »Prosimo za po-
moč in dodatne zaposlitve 
na Upravni enoti Tržič, vsaj 
za neko obdobje, da se za-
ostanek nadoknadi. Ne gre 
za kritiko dela upravne eno-
te. Razumem sistem. Se mi 
pa smilijo investitorji, ki 
gradijo, sploh v teh časih vi-
soke inflacije,« je poudaril 
župan Sajovic. Kot je zago-
tovil minister Koritnik, so 
po dolgem času zagotovili 

dodatne kvote za nove so-
delavce na upravnih eno-
tah, ki bodo v najkrajšem 
možnem času tudi realizi-
rane. »Javni razpisi, zapo-
slitve, digitalizacija, uvaja-
nje novih inovacijskih sis-
temov na upravnih enotah 
že potekajo. Računam, da 
bodo kmalu čakalne vrste 
na odločbe preteklost,« je še 
obljubil minister Koritnik. 

»Kar zadeva tržiško obči-
no, smo se pogovorili o Kri-
stanovi hiši, pri kateri je dr-
žava pomemben solastnik. 
Radi bi, da pridemo do rešit-
ve in končno dobimo bitko 
z birokratskimi mlini,« je še 
poudaril župan Sajovic. Mi-
nistrstvo za javno upravo je 
četrtinski lastnik Kristano-
ve hiše, ki predstavlja nevar-
nost za zdravje in varnost 

ljudi. »Vloga, ki jo je župan 
poudaril, je vloga Centra za 
socialno delo. Organizira-
li bomo sestanek z ministr-
stvom za delo, družino in so-
cialne zadeve in skušali naj-
ti rešitev za pospešitev vseh 
potrebnih podlag, da se sta-
nje uredi in hiša v centru ne 
bo več nevarna,« je napove-
dal minister Koritnik.

Radovljiški župan Ciril 
Globočnik, blejski Janez Faj-
far in bohinjski župan Jože 
Sodja so opozorili, da je sta-
ra stavba radovljiške uprav-
ne enote tudi brez dvigala, 
zato je invalidnim osebam 
na vozičku in težje giblji-
vim osebam dostop do sto-
ritev otežen in so predlagali 
ustreznejše (digitalne) rešit-
ve zanje zunaj stavbe. Minis-
ter je pobudo vzel na znanje. 
Župani želijo tudi večjo kon-
sistenco odpiranja krajevnih 
uradov, kjer stranke ravno 
tako lahko opravijo storitve, 
a z manj čakanja. 

Rešitev so nove zaposlitve na UE
V okviru regijskega obiska vlade je bilo v četrtek v Tržiču srečanje ministra za javno upravo Boštjana 
Koritnika in državne sekretarke Urške Ban z župani gorenjske statistične regije. 

Župan Borut Sajovic in minister Boštjan Koritnik

Program petkovega obiska 
vlade na Gorenjskem je 
bil bogat – vseboval je več 

kot sto različnih pogovorov in 
ogledov – in kot tak tudi na-
poren in zahteven logistični 
zalogaj ne samo za člane vla-
de in njihove gostitelje, temveč 
tudi za predstavnike medijev, 
ki so ministre in premierja lo-
vili po celotni regiji ter se odlo-
čali, kateri dogodek si zasluži 
posebne medijske obravnave. 
Tako pomemben dogodek za 
regijo je pač tudi velik medijski 
dogodek, predstava za javnost. 
Pa nič hudega, dokler terenski 
obiski vlade po regijah prine-
sejo tudi otipljive rezultate. 

Pričakovanja, da bos-
ta premier Janez Janša in 
minister za zdravje Janez 
Poklukar na delovnem kosilu 
z župani Jesenic, Radovljice 
in Kranja dokonča strla trd 
oreh prostorske umestitve re-
gijske bolnišnice, so bila pre-
velika. So se pa sogovorniki 
vsaj dogovorili, da bo končna 
odločitev o tem, kje bodo pos-
tavili bolnišnico, temeljila na 
primerjalni analizi prednosti 
in slabosti predlaganih loka-
cij. In župani so iz ust naj-
višjih predstavnikov izvršilne 
oblasti slišali, da bodo, naj se 
še tako prepirajo o najprimer-
nejši lokaciji za tristomili-
jonsko investicijo, odločitev v 
prvi vrsti morali sprejeti kar 
sami – in to čim prej.

Regijski obisk so nekateri mi-
nistri izkoristili tudi za podpis 
pogodb. Minister za delo, dru-
žino, socialne zadeve in enake 

možnosti Janez Cigler Kralj je 
na primer podpisal slab mili-
jon evrov vredno pogodbo za 
izboljšanje bivalnih pogojev v 
kranjskem domu upokojencev. 
Minister za obrambo Ma-
tej Tonin pa je s škofjeloškim 
županom Tinetom Radinjo 
podpisal sporazum, s katerim 
bo ministrstvo Občini Škofja 
Loka namenilo 200.000 evrov 
za kompenzacijo negativnih 
vplivov strelišča Crngrob.

Premier in ministri so se 
seznanili tudi s številnimi 
željami in razvojnimi izzi-
vi v regiji. Med slednje poleg 
pomanjkanja zdravstvenih 
kapacitet zagotovo sodi po-
manjkanje delovne sile, zara-
di česar je Gorenjska prisilje-
na v uvoz delovne sile, kar je 
ustvarilo velik problem inte-
gracije tujcev in njihov otrok v 
družbo. Podobno pomembni 
so pomanjkljiva cestna infra-
struktura, dolgotrajni postop-
ki pridobivanja gradbenih do-
voljenj, ustanovitev univerze, 
zagotavljanje protipoplavne 
varnosti, obnove zaščitenih 
stavb …

Terenski obisk je bil torej 
dobra priložnost, da se je vla-
da podrobneje seznanila z 
najbolj žgočo problematiko v 
regiji. Podobno je bilo tudi v 
ostalih sedmih regijah, ki jih 
je obiskala že pred Gorenjsko. 
Povsod seveda pričakujejo, da 
se bo kolesje hitreje in lažje 
zavrtelo naprej. Ali so takšna 
pričakovanja nekaj mesecev 
pred volitvami realna, je že 
drugo vprašanje.

Vlada na obisku

KOMENTAR
Simon Šubic

Marjana Ahačič

Radovljica – V okviru vladne-
ga obiska na Gorenjskem so 
se v Radovljici predsednik 
vlade Janez Janša, minister 
za zdravje Janez Poklukar 
ter župani Matjaž Rakovec, 
Blaž Račič in Ciril Globoč-
nik pogovarjali o načrtih za 
novo regijsko bolnišnico, za 
katero se potegujejo tako v 
Kranju kot na Jesenicah in v 
Radovljici.

Kot je povedal župan Kra-
nja Matjaž Rakovec, so vsi 
trije župani predstavili svo-
je vizije glede umestitve go-
renjske regijske bolnišni-
ce v prostor, od predsedni-
ka vlade pa dobili zagotovi-
lo, da so finančna sredstva 
za projekt zagotovljena. »Na 
nas je sedaj, da se dogovori-
mo, kje bi bolnišnica stala,« 

je povedal Rakovec in pou-
daril, da v tem procesu vla-
da ne bo igrala vloge arbitra. 

»V ta namen je bil namreč 
v četrtek na seji sveta regije 

soglasno sprejet sklep, da 
se za vsako od predlaganih 
lokacij opravi analiza pred-
nosti in slabosti, ki bo osno-
va za dokončno odločitev o 

tem, kjer bi bolnišnica lah-
ko stala. Mnenje ministra 
za zdravje pa je bilo, da 
vse druge bolnišnične ka-
pacitete – Splošna bolni-
šnica Jesenice, Psihiatrič-
na bolnišnica Begunje, po-
rodnišnica Kranj ter Klini-
ka Golnik – ostanejo tam, 
kjer so.«

Analiza naj bi bila po Ra-
kovčevem prepričanju nare-
jena že v začetku prihodnje-
ga leta, župan Kranja pa je 
pri tem še poudaril prepriča-
nje tako županov kot predse-
dnika vlade, da je čas pri od-
ločanju ena od najpomemb-
nejših komponent, saj se bo 
projekt financiral iz evrop-
skih sredstev, dobro pa bi 
bilo tudi ujeti val gospodar-
ske rasti, ki je pomemben 
za uresničitev tega velikega 
projekta. 

Janša: Vlada ne bo arbiter
Na sestanku županov kranjske, radovljiške in jeseniške občine s predsednikom vlade in zdravstvenim 
ministrom je bil potrjen dogovor, da bo odločitev o lokaciji gorenjske regijske bolnišnice temeljila na 
rezultatih analize prednosti in slabosti vsake od predlaganih lokacij.

Predsednik vlade Janez Janša ob prihodu v Radovljico, kjer 
ga je na Linhartovem trgu pozdravil župan Ciril Globočnik 

Suzana P. Kovačič

Belca – Državni sekretar na 
ministrstvu za kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehrano 
(MKGP) Anton Harej si je 
v okviru vladnih obiskov go-
renjske regije v petek skupaj 

z večinskim lastnikom goz-
da, predstavniki Zavoda za 
gozdove Slovenije in župa-
nom Občine Kranjska Gora 
Janezom Hrovatom ogledal 
skalni podor Belca, primer 
naravne nesreče, ki je na 
območju Belce poškodoval 

tudi gozdne ceste ter one-
mogočil dostop do gozdov 
v zaledju. Vsi udeležen-
ci so se strinjali, da je na-
daljnja sanacija nujna. Na-
črti so že pripravljeni, ob-
čina pa v kratkem pričaku-
je odgovor ministrstva za 

okolje in prostor za sofi-
nanciranje del sanacije ces-
te iz podnebnega sklada. 
MKGP čimprejšnjo sanaci-
jo podpira v dobrobit gospo-
darjenja z gozdovi v zaled-
ju in varstva pred razširitvi-
jo podlubnikov.

Na območju Belce nujna tudi sanacija gozdnih cest
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Marjana Ahačič

Radovljica – Decembrski ob-
činski praznik, sicer ene-
ga od dveh, v Radovljici pra-
znujejo 11. decembra, na roj-
stni dan A. T. Linharta. Slo-
vesnost, na kateri je župan 
Ciril Globočnik podelil ob-
činska priznanja, je bila v 
petek, na predvečer prazni-
ka. Osrednja pozornost je 
bila tokrat namenjena Av-
guštinu Mencingerju, ki je 
za svoje delovanje na pod-
ročjih ohranjanja sakral-
ne dediščine, kulture, turiz-
ma in promocije Radovljice 
prevzel naziv častnega obča-
na občine Radovljica.

»Pridružil se je štirim ve-
likim možem, častnim ob-
čanom sedanje občine Ra-

dovljica: Slavku Avseniku, 
Urošu Kreku, dr. Cenetu Av-
guštinu in Egidiju Gašper-
šiču. Vsi so s svojim delo-
vanjem in stvaritvami po-
membno prispevali k ugle-
du in napredku občine ter 
širše skupnosti,« je pouda-
ril župan.

Prejemnica plakete Anto-
na Tomaža Linharta je Mu-
zejska hiša Fovšaritnica ob 
20-letnici delovanja na po-
dročju ljubiteljske in mu-
zejske dejavnosti. Pečat 
Občine Radovljica so pre-
jeli podjetje Didakta za dol-
goletno uspešno poslova-
nje in prispevek h kultur-
nemu ugledu občine Rado-
vljica, Primož Bole in Fran-
ci Vovk za dolgoletno priza-
devno prostovoljno delo v 
Društvu strojnih inženirjev 
in tehnikov Lesce, vodja Po-
družnične šole Ljubno Met-
ka Urh za uspešno in aktiv-
no sodelovanje s Krajevno 
skupnostjo Ljubno in Tilen 
Praprotnik za uspešno vo-
denje digitalizirane ekolo-
ške kmetije Vegerila. 

Prejemniki medalje Obči-
ne Radovljica pa so prosto-
voljci, ki so v času epidemi-
je covida-19 pomagali sta-
novalcem in zaposlenim 
v Domu dr. Janka Benedi-
ka Radovljica. To so Barba-
ra Bertoncelj, Karina Bru-
mec, Eva Češarek, Mojca 

Dolžan, Majda Gartner, Ci-
rila Jelenc, Branislav Jungič, 
Maja Klavžar, Andreja Mar-
kič, Tjaša Rozman, Ema Ter-
bovc, Urška Trojar, Mateja 
Skumavec, Irena Zupan in 
Natalija Zupan.

Tudi letos je Občina Ra-
dovljica nagradila študente, 
ki so zaključni letnik študija 
in diplomo opravili z odliko. 
Denarno nagrado za nadalj-
nje strokovno izpopolnje-
vanje so prejeli diplomira-
ni matematik Andraž Maier 
iz Ljubnega, magistrica pro-
fesorica inkluzivne pedago-
gike Ema Palovšnik Novak 
iz Radovljice in magistrica 
profesorica violine Ana Prek 
iz Lesc.

Župan Globočnik je si-
cer v nagovoru občanom na 
kratko povzel dogajanje v 
iztekajočem se letu, za kate-
rega pravi, da bo v kronikah 
občine, čeprav ga je tako kot 
ves svet zaznamovala epi-
demija covida-19, zapisano 
kot leto izjemnih investicij 
– tako po obsegu kot vred-
nosti – pa tudi leto velikih 
priznanj. »Zaradi zapore 
in obnove železniške proge 
smo lahko speljali številne 
prometno-infrastrukturne 
izboljšave, ki vse prispevajo 
k trajnostni mobilnosti in 
varnosti v prometu. Samo 
vrednost občinskih naložb, 
ki so spremljale obnovo že-
lezniške proge, znaša sko-
raj štiri milijone evrov. Več-
milijonska je tudi dveletna 
naložba v izgradnjo kanali-
zacije in delno obnovo vo-
dovoda na Spodnjem Lan-
covem, ki bo s sofinanci-
ranjem kohezijskega skla-
da končana v prihodnjem 
letu. Velika letošnja prido-
bitev je prenovljeni čebe-
larski muzej z novo razsta-
vo. Obnavljamo Klinarjevo 
hišo, stavbo Kovaškega mu-
zeja v Kropi, nadaljujemo 
pa celovito obnovo radovlji-
škega kopališča.«

Avguštin Mencinger je novi 
častni občan Radovljice
Na slovesnosti ob občinskem prazniku je župan Ciril Globočnik Avguštinu Mencingerju izročil listino o 
imenovanju za častnega občana Radovljice in podelil občinska priznanja. 

Občinski nagrajenci z županom Cirilom Globočnikom / Foto: Gorazd Kavčič

Avguštin Mencinger, novi častni občan Radovljice 

Avguštin Mencinger je naziv častnega občana občine 
Radovljica prejel za svoje delovanje na področjih 
ohranjanja sakralne dediščine, kulture, turizma in 
promocije Radovljice.
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 Kot pojasnjujejo v podje-
tju, bo nova krožna kabinska 
žičnica udobnejša in oko-
lju prijaznejša pa tudi za ne-
kaj minut hitrejša od sedanje 
dvosedežnice. V 23 kabinah 
s kapaciteto do deset oseb bo 
naprava v eni uri lahko prepe-
ljala 1.500 smučarjev oziro-
ma (v poletnem času) poho-
dnikov. Kot posebno privlač-
nost nove naprave pa pou-
darjajo panoramsko vožnjo, 
ki bo potnikom omogočala 
užitek v izjemnih razgledih. 

Vrednost investicije je 
skupaj z gradbenimi deli 
ocenjena na 6,5 milijona 
evrov.

Ni pa to edina nova prido-
bitev, ki se je lahko v prihod-
njih letih nadejajo obisko-
valci Vogla. Kot so pojasni-
li v podjetju, je že izdana vlo-
ga za pridobitev koncesije za 
nadomestno gradnjo vlečni-
ce Kratki plaz; izvedba in-
vesticije je načrtovana že za 
prihodnje leto. V pripravi pa 
je tudi dokumentacija za za-
menjavo najstarejše enose-
dežnice Šija, ki pripelje do 
najvišje točke smučišča. 

»Občina Bohinj je novim 
investicijam zelo naklonje-
na, kar daje upanje, da bodo 
dela lahko kar najhitreje ste-
kla. Nova krožna kabinska 
žičnica bi tako prve potni-
ke lahko prepeljala že konec 
poletja 2023,« so optimistič-
ni v družbi Žičnice Vogel.

Na Voglu, kjer nimajo sis-
tema umetnega zasneževa-
nja in so odvisni od narav-
nega snega, so zadovoljni z 
letošnjo s snežnimi padavi-
nami bogato zimo, ki jim je 
omogočila, da se je smučar-
ska sezona začela že v začet-
ku tega meseca. Sredi prej-
šnjega tedna so se razveseli-
li nove pošiljke snega, tako 
da je sedaj na smučišču že 

meter in pol debela snežna 
podlaga. 

Kot je povedala Aleksan-
dra Fiorelli, direktorica sku-
pnih služb, so prve goste 
že sprejeli tudi v svoje na-
stanitvene kapacitete, v pri-
hodnjih dneh pa pričakuje-
jo tudi vedno več smučarjev. 

»V zadnjih dveh sezonah 
je bilo smučišče epidemi-
je covida-19 večkrat zaprto. 
Upamo, da letos ne bo tako,« 
še pravi Fiorellijeva. 

Na Voglu kmalu 
nova žičnica
31. stran

V 23 kabinah s kapaciteto do deset oseb bo naprava 
v eni uri lahko prepeljala 1500 smučarjev oziroma 
pohodnikov. Kot posebno privlačnost nove naprave 
poudarjajo panoramsko vožnjo.

Urša Peternel

Planina pod Golico – V so-
boto so v Planini pod Go-
lico pognali enosedežnico 
Španov vrh in s tem odpr-
li letošnjo smučarsko sezo-
no. Zapadlo je namreč do-
volj snega, da so lahko ure-
dili smučišče, ki je edino v 
jeseniški občini. Kot je dejal 
direktor Športnega centra 

Španov vrh Milan Klinar, 
so bili prvih smučarjev zelo 
veseli in upajo, da bo obisk 
smučišča dober čez celo 
zimsko sezono. »Smučišče 
je zelo dobro pripravljeno in 
urejeno. To nam omogoča 
debela snežna odeja in niz-
ke temperature,« je povedal 
Klinar. Smučišče bo do na-
daljnjega delovalo vsako so-
boto in nedeljo, odprta pa 

sta tudi lokala na spodnji in 
zgornji postali žičnice. Na 
smučišču upoštevajo vse 

ukrepe, ki jih predpisuje vla-
da oziroma NIJZ, je še dodal 
Klinar.

Odprli smučišče 
Španov vrh

Snežna pravljica na Španovem vrhu / Foto: Športni center Španov vrh

Urša Peternel

Jesenice – Med občinami, 
v katerih so se cene ogreva-
nja v zadnjem obdobju moč-
no zvišale, je jeseniška obči-
na. Položnice uporabnikov, 
ki se ogrevajo prek vročevo-
da, so bile tako že za oktober 
občutno višje. Da bi obča-
nom prišli naproti, so se na 
sestanku na Občini Jesenice 
nedavno dogovorili za zniža-
nje variabilnega dela cene za 
mesec november in decem-
ber za 15 evrov na megavatno 
uro (MWh), in sicer v breme 
poslovanja dobavitelja in di-
stributerja toplote.

Na vročevod pa so priklju-
čeni tudi številni jeseniški 
javni objekti, ki bodo to zimo 
prav tako imeli bistveno več-
je stroške ogrevanja. Na zad-
nji seji občinskega sveta je 
pri obravnavi občinskega 
proračuna za leto 2022 zato 
župan Blaž Račič v sprejem 

predlagal trinajst amandma-
jev, s katerimi bodo načrto-
vana sredstva za rušitev stav-
be nekdanjega hotela Pošta 
v letu 2022 v višini 190 tisoč 
evrov namenili za pokritje 
povečanih stroškov ogreva-
nja v javnih objektih v ob-
činski lasti. Gre za osnovne 
šole, vrtec, GARS, Gornjesa-
vski muzej Jesenice, Občin-
sko knjižnico Jesenice, Glas-
beno šolo Jesenice, Gledali-
šče Toneta Čufarja, Zavod za 
šport Jesenice in Mladinski 
center Jesenice. 

Sredstva bodo s projek-
ta Hotel Pošta preusmerili 
zato, ker se je projekt zaradi 
smrti enega od lastnikov us-
tavil, zapuščinski postopek 
pa še poteka. 

Občina Jesenice z odku-
pom in porušitvijo zapušče-
nega hotela Pošta želi ure-
diti prepotrebna parkirna 
mesta v najbolj gosto nase-
ljem delu mesta.

Več denarja za ogrevanje 
javnih objektov
Zaradi velike podražitve cen energentov bodo 
jeseniški javni zavodi za ogrevanje morali 
nameniti blizu 200 tisoč evrov več kot lani.
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Bad Kleinkirchheim - Hotel Sonnalm****, 60 postelj

Za zimsko sezono, od 15.12.2021, zaposlimo

SODELAVCE ZA STREŽBO m/ž
(Servicemitarbeiter) 

NATAKARJE m/ž
(Chef de Rang) 

SOBARICE m/ž
(Zimmermädchen/Bursch)

Nudimo vam dobro plačo, točen delovni urnik ter 
brezplačno bivanje in prehrano. Pogoj je osnovno znanje 

nemščine in angleščine. Prosimo, javite se nam na: 

Eva Schusser   I  +43 4240 507   I  office@sonnalm.at
Veselimo se skupne prihodnosti!
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Suzana P. Kovačič

Tržič – Dvanajsti december 
je pomemben dan v zgodo-
vini Tržiča, saj je leta 1492 
prejel trške pravice in se s 
tem začel hitreje obrtniško 
razvijati. Žal epidemija tudi 
letos ni dopustila, da bi sku-
paj praznovali občinski pra-
znik, so se pa s spletnim in 
prenosom po lokalni tele-
viziji v nedeljo zvečer z ob-
činskimi priznanji zahvali-
li posameznikom in skup-
nosti. Za častnega obča-
na občine Tržič so imeno-
vali prof. dr. Ernesta Petri-
ča, Tržičana po rodu, ki je 
opravljal številne strokov-
ne, politične in vodstvene 
funkcije in je še vedno akti-
ven. Je tudi avtor več kot de-
set znanstvenih monogra-
fij. Prof. dr. Petrič je v svo-
ji karieri prejel mnoga viso-
ka odlikovanja in priznanja, 
priznanje v rodnem Tržiču 
pa ga je, kot je dejal, čustve-
no še najbolj vznemirilo, se 
dotaknilo srca. »Lepo je biti 
v domačem kraju in videti, 
da te ljudje cenijo, spoštu-
jejo.« Prof. dr. Petrič danes 
živi na Bledu, a se s Trži-
čem, kjer je začel tudi svojo 
karierno pot, še vedno čuti 
povezanega. »Tu sem bil po-
vabljen, in za to sem večno 

hvaležen, da kandidiram za 
takratno republiško skup-
ščino. Na tistih volitvah sem 
zmagal z zelo visokim od-
stotkom ...« Življenje je šlo 
svojo pot, Tržič je bil takrat 
ena najbolj razvitih občin, 
industrijski center, vzornik, 
kasneje pa je doživel težke 
spremembe. Prof. dr. Petrič 
ima zadnjih nekaj let obču-
tek, da se Tržič znova zelo 
postavlja na noge. »Tržič, 
še komur sem ga pokazal, 
vsakemu se je zdel lep. Jaz 
pa, kadar pridem, se spom-
nim na kakšne doživljaje iz 
svojih časov. Danes, ko mi 

izkazujete to veliko čast, pa 
sem vam zelo hvaležen.«

Skupinsko plaketo Občine 
Tržič so podelili Zdravstve-
nemu domu (ZD) Tržič za 
srčno in nesebično delo vseh 
zaposlenih, posamično pla-
keto Občine Tržič pa preda-
ni pediatrinji Hermini Kre-
se. Skupinsko diplomo Ob-
čine Tržič sta prejela Mar-
ko Poljanc in Pavel Jazbec za 
prvotno idejo ureditve Poti 
treh zvonov, posamično pa 
Marta Mesarek za dolgoletno 
aktivno članstvo v Društvu 
invalidov Tržič in Anže Hri-
bar za odločnost in srčnost 

pri reševanju življenja sokra-
janu po zastoju srca.

Županova priznanja pa 
so prejeli Ana Marija Haf-
ner, Leopold Steiner, Glas-
bena šola Tržič, David Jen-
sterle, Gorazd Križaj in An-
ton Meglič. Naziv ambasa-
dor občine Tržič je prejelo 
podjetje Magnocor, lastnik 
glampinga Mountain Fairy 
Tale v Tržiču. 

Župan Borut Sajovic je po-
vedal, da je občinski praznik 
»dan, ko smo zaradi poveza-
nosti in podjetnosti prejeli 
trške pravice, kar nas ponos-
no navdihuje tudi danes.« 
Kljub še enemu zahtevne-
mu koronskemu letu obči-
na po njegovih besedah ra-
zvojno napreduje, napredu-
je gospodarstvo, ki investira 
in zaposluje. Pohvalil je de-
lovanje vseh, ki se trudijo in 
prispevajo k razvoju občine. 
Župan je poudaril tudi pro-
jekte, med njimi prizidek k 
ZD Tržič, za katerega prido-
bivajo gradbeno dovoljenje, 
sanirano deponijo v Kovor-
ju, gradnjo in obnovo kanali-
zacijske infrastrukture, vla-
ganje v zeleni butični turi-
zem, revitalizacijo mestne-
ga jedra in kompleksa BPT, 
sprejeto vizijo razvoja do leta 
2030, priznanje občini za 
energetsko varčnost ... 

Ponosen, da je po rodu Tržičan
Tako pravi prejemnik naziva častni občan občine Tržič prof. dr. Ernest Petrič. »Prizadevni, ustvarjalni, 
prijazni in složni ljudje so srce in motor vsake skupnosti,« pa se je v nagovoru vsem letošnjim 
občinskim nagrajencem poklonil tržiški župan Borut Sajovic. 

Župan je naziv častni občan občine Tržič podelil prof. dr. 
Ernestu Petriču. / Foto: Luka Rener

Mateja Rant

Kranj – Minister Mark Bo-
ris Andrijanič iz službe vla-
de za digitalno preobrazbo 
se je v okviru petkovega obi-
ska vlade na Gorenjskem 
med drugim mudil v Sred-
nji tehniški šoli Šolskega 
centra (ŠC) Kranj, ki je med 
letošnjimi tremi prejemni-
ki evropskega priznanja za 
odlične prakse digitalnega 
izobraževanja. 

»Obisk je bil povezan s 
poklici, ki pozitivno vpliva-
jo na digitalno preobrazbo, 
med katere sodi tudi pro-
gram računalniškega teh-
nika,« je pojasnil direktor 
ŠC Kranj Jože Drenovec. V 
zadnjih letih se po njegovih 

besedah interes za vpis v 
omenjeni program zelo po-
večuje, zato že nekaj časa 

načrtujejo gradnjo prizid-
ka, saj jim prostorske ome-
jitve ta čas onemogočajo 

bistveno povečanje obsega 
vpisnih mest. »V letošnjem 
šolskem letu smo sprva na-
črtovali zgolj dva oddelka di-
jakov v tem programu, nato 
smo dodali še en oddelek, 
čeprav bi brez težav napol-
nili štiri oddelke,« je razlo-
žil Drenovec. Ministra je ob 
ogledu šole navdušila opre-
ma in vse, kar ponujajo na 
šoli, obljubil pa je tudi, da 
bo po svojih močeh poma-
gal pri reševanju prostor-
skih zagat. Ministru so kot 
nosilci priznanja za odlične 
prakse digitalnega izobraže-
vanja prikazali še procese, ki 
so v celoti digitalizirani, pri 
čemer se je aktivno vključil 
tudi ravnatelj Srednje tehni-
ške šole Aljaž Rogelj.

Obljubil pomoč pri prostorski zagati

Minister Mark Boris Andrijanič iz službe vlade za digitalno 
preobrazbo je med drugim obiskal Šolski center Kranj. 
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Aleš Senožetnik

Cerklje – V sklopu petkovega 
vladnega obiska na Gorenj-
skem sta se na kratko sestala 
tudi cerkljanski župan Franc 
Čebulj in minister Zvonko 
Černač iz Službe vlade za ra-
zvoj in evropsko kohezijsko 
politiko. Kot je po sestan-
ku povedal Čebulj, je mini-
stru predstavil idejno zasno-
vo izgradnje kanalizacije v 
vaseh na hribovitem obmo-
čju Krvavca, ki si jo poleg za-
gotovitve komunalne infra-
strukture na tem delu obči-
ne želijo izpeljati tudi zaradi 
zaščite vodnih virov, iz kate-
rih se napaja krvavški vodo-
vod. Cerkljanska občina je 
trenutno v zaključni fazi pri-
dobivanja zemljišč, potreb-
nih za gradnjo, v nadaljeva-
nju pa si za projekt želijo pri-
dobiti tudi evropska nepo-
vratna sredstva. Ta so na raz-
polago v načrtu za okrevanje 
in odpornost, a največ mili-
jon evrov, kar je po Čebulje-
vi oceni premalo za tako ob-
sežen projekt, poleg tega je 
med pogoji tudi izpolnjeva-
nje aglomeracij, ki pa jih na 
tem področju ne izpolnju-
jejo, zato bodo iskali druge 
možnosti. »Območje Krvav-
ca je specifičen, a ne osa-
mljen primer, saj se s podob-
nimi težavami srečujejo tudi 
drugod. Problematiko sem 
predstavil tudi na zaključni 
javni tribuni, ki je potekala 

v Cerkljah, tako da je z njo 
seznanjen tudi predsednik 
vlade. Z ministrom Černa-
čem pa sva se dogovorila, da 
po novem letu na skupnem 
sestanku s predstavniki mi-
nistrstva za okolje in prostor 
preverimo, kakšne so mož-
nosti pridobivanja finanč-
nih virov,« je še povedal Če-
bulj, ki je optimističen glede 
iskanja rešitev. Občina se si-
cer pripravlja tudi na komu-
nalno opremljanje območja 
Štefanje Gore, kjer pa so se 
po besedah župana odloči-
li, da za izgradnjo vodovo-
da kandidirajo za sredstva s 
programa načrta za okreva-
nje in odpornost. 

»Pri pogajanjih o Načrtu 
za okrevanje in odpornost z 
Evropsko komisijo smo pri-
dobili nepovratna sredstva 
za manjše kanalizacijske in 
vodovodne sisteme pod dva 
tisoč oziroma deset tisoč po-
pulacijskih enot. V prihod-
njih dneh bodo na ministr-
stvu za okolje in prostor obja-
vili razpis. Sredstva so na vo-
ljo, in to za 'ready to go' pro-
jekte,« je o evropskem sofi-
nanciranju kanalizacijskih 
in vodovodnih sistemov po-
jasnil minister Černač.

Tudi o kanalizaciji 
s Krvavca
Cerkljanski župan Franc Čebulj je ministru Zvonku 
Černaču predstavil idejno zasnovo gradnje 
kanalizacije na Krvavcu.

Simon Šubic

Kranj – Na četrti letošnji 
seji Sveta Gorenjske regi-
je, ki je potekala pred re-
gijskim obiskom vlade, so 

gorenjski župani potrdili 
program dela Regionalne 
razvojne agencije Gorenj-
ske za leto 2022, se sezna-
nili z izhodišči programa iz-
vajanja evropske kohezijske 

politike za obdobje 2021–
2027 in obravnavali ključ-
ne regijske tematike, ki so 
jih v ospredje postavili na 
petkovem obisku vlade. 
Glede evropske kohezijske 

politike v finančni perspek-
tivi 2021–2027 so župani 
izvedeli, da se njen začetek 
zamika v leto 2023, projekti 
pa bodo morali biti izvede-
ni do leta 2029.

Gorenjski župani so se sestali zadnjič letos

Jesenice –Do četrtka bo zaradi gradnje plinovodnega omrežja 
zaprta državna cesta R-2 na območju Koroške Bele. Prekop 
državne ceste bo potekal približno sto metrov pred bencinsko 
črpalko (iz smeri Jesenic). V tem času promet z Jesenic v smeri 
Žirovnice in obratno ne bo možen, obvoz za avtobusni promet 
bo potekal po občinski cesti na Koroški Beli z navezavo na 
državno cesto R-2, medtem ko je za osebna vozila in tovorni 
promet obvoz predviden po avtocesti. Investitor projekta je 
podjetje Plinovodi, dovoljenje za zaporo pa je izdala Direkcija 
RS za infrastrukturo, so sporočili z Občine Jesenice.

Zaprta regionalna cesta pri Koroški Beli

Po ocenah župana naj bi 
projekta na Krvavcu in 
Štefanji Gori stala med 13 
in 14 milijonov evrov. 
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Maša Likosar

Kranj – V Mestni občini 
Kranj imajo trenutno v bazi 
dobrih štirideset defibrila-
torjev, pri čemer so nekate-
ri v zasebni lasti in niso jav-
no dostopni ali na voljo 24 
ur na dan. Z dvema defibri-
latorjema, ki bosta ves čas 
na voljo ljudem, bodo v de-
cembru opremili vhod v Pre-
šernovo gledališče v Kranju 
in stavbo občine, z enim pa 
Medobčinski inšpektorat in 
redarstvo Kranj. Njihovi za-
posleni pri svojem delu nale-
tijo na različne nepredvide-
ne situacije, zato se je pojavi-
la potreba, da bi imeli poleg 
prve pomoči v redarskih ozi-
roma inšpektorskih vozilih 

tudi defibrilatorje. Ker po-
krivajo tudi sosednje občine, 
bodo z novim mobilnim de-
fibrilatorjem varnejši še ob-
čani občin Tržič, Jezersko, 
Preddvor, Cerklje in Šen-
čur. »Prvi defibrilator smo 
prejeli že leta 2017, ta je dru-
gi. Izkazalo se je, da je zelo 

koristen pri našem rednem 
nadzoru v okolici zdravstve-
nega doma. Pred leti smo 
opravili tudi osnovno uspo-
sabljanje, v prihodnje pa na-
črtujemo obnovitveni tečaj,« 
je povedal Sandi Pavlović iz 
Medobčinskega inšpektora-
ta in redarstva Kranj. 

Župan MOK Kranj Matjaž 
Rakovec je ob predaji novih 
defibrilatorjev izrazil za-
dovoljstvo, da so v Triglavu 
prisluhnili njihovi prošnji 
in se odzvali družbeno od-
govorno in človekoljubno. 
»Z donacijo treh novih de-
fibrilatorjev nam pomaga-
jo pri zagotavljanju še večje 

varnosti naših občank in ob-
čanov,« je povedal Rakovec. 

Kranjska območna eno-
ta Zavarovalnice Triglav je 
v sklopu novoletne akcije 
Za boljši jutri, ki poteka že 
osmo leto zapored, na po-
moč priskočila še trbojskim 
gasilcem, ki bodo odslej 
še učinkoviteje posredova-
li z novo prenosno črpalko. 
»Lokalnim skupnostim že-
limo omogočiti kar najbolj-
šo oskrbo za pravočasno 
prepoznavanje in reševanje 
zdravstvenih težav ter pove-
čati možnosti preživetja po-
sameznikov ob zastoju srca. 
V sklopu naše preventivno 

usmerjene novoletne ak-
cije smo tako sofinancira-
li že nakup defibrilatorjev, 
ultrazvočnih in EKG-apara-
tov ter drugih medicinskih 
pripomočkov, podprli šte-
vilne projekte na področju 
zdravstva, civilne zaščite, 
poplavne in prometne var-
nosti ter pomagali gasilskim 
društvom po vsej državi,« je 
povedala Mihaela Perčič, di-
rektorica Območne enote 
Kranj Zavarovalnice Triglav, 
in še dodala, da so v zadnjih 
sedmih letih v sklopu te ak-
cije podprli več kot 180 pre-
ventivnih projektov, letos jih 
bodo še 25. 

Pomagajo za boljši jutri
Zavarovalnica Triglav je v okviru novoletne akcije Za boljši jutri podprla nakup treh defibrilatorjev v 
Mestni občini Kranj in nove prenosne črpalke za gasilce Prostovoljnega gasilskega društva Trboje. 

Kranjski župan Matjaž Rakovec in Mihaela Perčič, direktorica Območne enote Kranj 
Zavarovalnice Triglav, ob predaji novih defibrilatorjev / Foto: Primož Pičulin

Maša Likosar

Brdo pri Kranju – Mateja Ko-
rošec je prejela priznanje za 
dosežke na posameznih pod-
ročjih dela v zadnjih dveh le-
tih. Predlagal jo je Center za 
osebe s pridobljeno možgan-
sko poškodbo Naprej v Mari-
boru, ki je hkrati s Korošče-
vo predlagal tudi svojo direk-
torico Jasno Vešligaj Damiš. 
Kot so zapisali v obrazloži-
tvi, sta bili prejemnici prizna-
nja idejni in strokovni vodji 
pri nastajanju prve slovenske 
strokovne literature, ki teme-
ljito obravnava celosten pri-
stop v dolgotrajni rehabilitaci-
ji oseb s pridobljeno možgan-
sko poškodbo in strokovne 
podlage nacionalnih smernic 
ter standardov storitev. 

V zadnjih dveh letih sta 
v proces dela vključeva-
li izvajanje težjih interven-
cij, vezanih neposredno na 

uporabnika, ki ga skozi raz-
bremenilne razgovore učita 
uporabe nadomestnih pris-
topov in tehnik pri reševanju 
situacij. Uspešno in v skladu 
s predpisi sta uredili potreb-
ne postopke in aktivnosti za 

oblikovanje mreže centrov 
za dolgotrajno rehabilitaci-
jo oseb s pridobljeno mož-
gansko poškodbo na naci-
onalnem nivoju. Izredne-
ga pomena za družbo in ši-
ritev storitev dolgotrajne 

rehabilitacije v podravski, 
pomurski in gorenjski regiji 
je pridobljena širitev konce-
sije za nove uporabnike, za-
poslovanje dodatnega kadra 
in ureditev prostorov. Lani 
sta med drugim uspešno 
vzpostavili telerehabilitacijo 
v obliki psihosocialne pomo-
či in zdravstvenih storitev na 
daljavo.

Nagrade in priznanja, ki 
jih podeljuje ministrstvo za 
delo, družino, socialne za-
deve in enake možnosti, je 
minuli petek na Brdu izročil 
minister Janez Cigler Kralj, 
ki je med drugim poudaril, 
da je naloga države ustvari-
ti pogoje in možnosti, da po-
samezniku in družinam po-
maga takrat, ko se jim v živ-
ljenju zalomi, ter za rešitev 
nastalih stisk in težav ponu-
di učinkovito mrežo denar-
nih pomoči, storitev in pro-
gramov socialnega varstva. 

Priznanje direktorici Centra Korak
Med letošnjimi prejemniki nagrad in priznanj za delo na področju socialnega varstva in izvajanja 
rejniške dejavnosti za leti 2020 in 2021 je tudi Mateja Korošec, direktorica Centra Korak v Kranju. 

Mateja Korošec je prejela priznanje za dosežke na 
posameznih področjih dela v zadnjih dveh letih. 
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Simon Šubic

Kranj – Mestna občina Kranj 
(MOK) si aktivno prizade-
va pridobiti listino Občina 
po meri invalidov. »Pridobi-
tev naziva bo Mestno obči-
no Kranj uvrstila med obči-
ne, ki jim je mar za to temati-
ko, in zato načrtno in po ko-
rakih izboljšujejo stanje oz. 
odpravljajo ovire, s katerimi 
se srečujejo invalidi,« so po-
jasnili. Z namenom prijave 
na projekt Občina po meri 
invalidov, ki ga vsako leto 
razpisuje Zveza delovnih in-
validov Slovenije, so pripra-
vili tudi analizo trenutnega 
položaja invalidov v Kranju 
ter akcijski načrt za izboljša-
nje in uresničevanje enakih 
možnosti invalidov do leta 
2025, ki ju je že potrdil me-
stni svet. 

Pobudo za vključitev v 
projekt Občina po meri in-
validov je lani podalo Me-
dobčinsko društvo invali-
dov Kranj, ki ocenjuje, da je 

kranjska občina že do sedaj 
posvečala posebno skrb in-
validom in podpirala dejav-
nosti invalidskih organiza-
cij, na tem področju pa je v 
prihodnje pripravljena še 
bolj načrtno delovati.

Na MOK so povedali, da 
so do zdaj za izvedbo aktiv-
nosti, ki pomenijo izboljša-
nje kvalitete življenja ljudi s 
posebnimi potrebami, zago-
tovili 1,3 milijona evrov. Na-
menili so jih odpravljanju 
arhitekturnih ovir v občin-
ski stavbi, taktilnim ozna-
kam za slepe, financiranju 
javnih del, poglobitvi robni-
kov pločnikov, sofinancira-
nju nevladnih organizacij, 
institucionalnemu varstvu, 
programu družinski pomoč-
nik, VDC Kranj, OŠ Helene 
Puhar, sofinanciranju ot-
rok s posebnimi potreba-
mi v vrtcih, sofinanciranju 
nevrofizioterapije in prevo-
zom otrok s posebnimi po-
trebami, kar bodo nadaljeva-
li tudi v prihodnje. 

Kranj želi biti po 
meri invalidov
V Kranju so za izboljšanje kvalitete življenja ljudi s 
posebnimi potrebami iz proračuna namenili že 1,3 
milijona evrov. Pri tem se ne nameravajo ustaviti.

Zavarovalnica Triglav 
je v okviru novoletne 
akcije Za boljši jutri 
podprla nakup treh 
defibrilatorjev v Kranju 
in prenosne črpalke za 
PGD Trboje.

Kranj – V današnji Kranjčanki pišemo tudi o terminih cepljenja 
proti covidu-19 v cepilnem centru v kranjski vojašnici. Ker je 
po oddaji priloge v tisk prišlo do naknadnih sprememb urnika 
za ta teden, niso objavljene povsem točne informacije. Jutri, 
v sredo, med 9. in 17. uro bo potekalo odprto cepljenje za 
nenaročene odrasle in otroke od 12. leta starosti. Možno bo 
cepljenje z vsemi odmerki cepiva, sočasno pa tudi cepljenje 
proti gripi. V četrtek od 8. do 13. ure bodo cepili naročene 
paciente, večinoma s tretjim odmerkom, nato pa bodo med 
13. uro in 14.15 omogočili še krajši odprt termin za nenaročene 
paciente. Ažuren urnik cepljenja je sicer dostopen na spletni 
strani Zdravstvenega doma Kranj.

Popravek: cepljenje v Kranju

Kranj – Pred Vojašnico Petra Petriča v Kranju, kjer poteka 
cepljenje proti covidu-19 in gripi, bo od jutri veljal spreme-
njeni parkirni režim, saj bo za prispele na cepljenje na voljo 
zgolj še 67 parkirnih mest. Zdravstveni dom Kranj, ki izvaja 
cepljenje, in Civilna zaščita Mestne občine Kranj, ki pomaga 
pri logistiki, občanke in občane pozivata, naj izkažejo prednost 
pri parkiranju starejšim, invalidom in drugim ranljivim skupi-
nam, sami pa se pripeljejo z javnim prevozom ali pridejo peš. 
Parkiranje ob Bleiweisovi cesti je nevarno in ni dovoljeno, zato 
bo redarska služba nepravilno parkiranje vozil sankcionirala. 

Za cepljenje omejeno število parkirnih mest

Kranj – Na Televiziji Slovenija v sodelovanju z Zvezo prijateljev 
mladine Slovenije (ZPMS) ta čas prirejajo teden praznične 
dobrodelnosti za pomoč otrokom in njihovim družinam v 
stiski. Letošnjo kampanjo, ki se je začela včeraj in bo potekala 
do ponedeljka, 20. decembra, so na ZPMS poimenovali Eno 
srce, v njej pa združujejo tri socialno-humanitarne programe 
(Sapramiškin sklad, Adin štipendijski sklad in Pomoč druži-
nam). V dobrodelni akciji sodeluje šest oddaj (Tednik, Dobro 
jutro, Infodrom, Krompir, Vikend paket in kviz Vem!), v katerih 
predstavljajo različne teme in primere, s katerimi se srečujejo 
na ZPMS, ter posameznike in podjetja pozivajo k pomoči. 
Sredstva zbirajo ves teden. Donirati je možno s SMS-sporo-
čilom z besedo ENOSRCE5 na številko 1919 (pet evrov), višje 
zneske pa je možno nakazati neposredno na transakcijski 
račun ZPMS, številka SI56 6100 0000 3512 232 (koda namena: 
CHAR, sklic: SI00 07-245016, namen: ENO SRCE).

Teden praznične dobrodelnosti



Nakupovalni center CityArkaden Klagenfurt / Celovec je na področju mode vodilni na avstrijskem Koroškem. V več kot 110 trgovinah čaka obiskovalce 
nedvomno tudi največja izbira daril. Poleg tega so strankam v predbožičnem času na voljo tudi čisto posebne “nebeške” servisne storitve. 

CityArkaden Klagenfurt / Celovec –
kjer je v božičnem času najlepše

A
nk

er
st

 G
es

.n
.b

.R
., 

Eg
el

m
oo

sw
eg

 2
6,

 A
-9

71
1 

Pa
te

rn
io

n

Čudovito staro mestno jedro Celovca je 
vedno vredno ogleda, najlepše pa je v 
predbožičnem času. V nakupovalnem 
centru CityArkaden Klagenfurt / Celovec 
boste uživali ob enkratnem božičnem 
vzdušju. Na voljo so vam vrhunske med-
narodne blagovne znamke, izvrstne po-
nudbe in seveda izjemno velika izbira 
darilnih idej. V najlepšem nakupovalnem 
centru avstrijske Koroške pa je poskrblje-
no tudi za vrhunske kulinarične dobrote.

Vrhunske blagovne znamke in »nebeš-
ke« servisne storitve. S 110 trgovina-

mi ima celovški nakupovalni center Ci-
tyArkaden daleč največjo ponudbo daril 
na avtrijskem Koroškem. Poleg največjih 
mednarodno priznanih ponudnikov 
Peek&Cloppenburg, Zara, H&M, C&A 
in Tommy Hilfiger in so obiskovalcem 
na voljo tudi modne trgovine Bershka, 
Zara Men in Hallhuber, ki so edine na 
Koroškem.

Izkoristite adventni čas za izlet v pre-
stolnico avstrijske Koroške. Uživajte v 
nakupovalnem centru CityArkaden, kjer 
vas čakajo lepa božična dekoracija in 

božične tržnice. V nakupovalnem 
cetru pa bodo goste razveselile tudi 
posebne “nebeške” servisne storitve, 
kot npr. brezplačno zavijanje daril, 
nakupovalni asistent, čudovit otroški 
program in seveda še veliko več.

Nakupovalni center CityArkaden Kla-
genfurt / Celovec je odprt od pone-
deljka do petka od 9. ure do 19.30, ob 
sobotah pa do 18. ure.

Dragi prijatelji in
 sosedje,

predbožični čas je za 
veliko število ljudi 
najlepši čas v letu, 
pogosto pa tudi čas 
z največ stresa. Na-
kupovalni center 
CityArkaden Klagen-
furt/Celovec vam ra-
vno na tem področju 
priskoči na pomoč. V 
trgovinah in tudi na 
božični tržnici naj-
dete pod eno streho 
izjemno veliko izbiro 
daril, razvajamo pa vas tudi s posebnimi storitvami. Ob 
obisku nakupovalnega centra CityArkaden vam želim 
vse najboljše!

Ernst Hofbauer, 
menedžer centra 
CityArkaden Klagenfurt / Celovec

JAHRE
15

IMMER DAS PERFEKTE 
GESCHENK: UNSER 

CENTERGUTSCHEIN. 

ECHTE.
FREUDE.

SCHENKEN.

PODARITE
TUDI

VESELJE
NAJLEPŠE DARILO:

VREDNOSTNI BON
NAKUPOVALNEGA CENTRA

CITYARKADEN
KLAGENFURT/CELOVEC

Na voljo v nakupovalnem centru 
in na spletni strani:

city-arkaden-klagenfurt.at



8 Gorenjski glas
torek, 14. decembra 2021

info@g-glas.si

Vilma Stanovnik

Škofja Loka – Ob petkovem 
obisku vlade se je minister 
za obrambo Matej Tonin že 
zjutraj sestal s škofjeloškim 
županom Tinetom Radinjo. 
Ob obisku sta podpisala po-
memben sporazum. »S spo-
razumom bo ministrstvo za 
obrambo občini namenilo 
dvesto tisoč evrov, da neka-
ko kompenziramo negativ-
ne vplive strelišča Crngrob. 
S tem bomo občini pomaga-
li pri izgradnji infrastruktu-
re, ki se neposredno nave-
zuje na strelišče. Hkrati sva 
se z županom dogovorila, 
da bomo začeli pogajanja 
o petletnem sporazumu, 
v katerem bomo opredeli-
li interese občine in mini-
strstva za obrambo. Pri tem 
bomo skušali upoštevati 

želje občine, ki ima interes 
do določenih zemljišč, in in-
terese ministrstva pri uspo-
sabljanju Slovenske vojske. 
Verjamem, da bomo v pri-
hodnjem letu ta sporazum 
že predstavili javnosti,« je 
poudaril minister Tonin.

»Zelo sem vesel podpi-
sa tega sporazuma, pred-
vsem pa verjamem, da bodo 
tako prebivalci Crngroba kot 
Dorfarij dobili prenovljeno 
cesto in infrastrukturo. Ti 
najbolj občutijo negativne 
učinke strelišča, zlasti zvoč-
no obremenitev,« je povedal 
župan Radinja in pojasnil, 
da je strelišče v tem prostoru 
že dolgo, vsi pa si želijo čim 
bolj omejiti hrup in zmanj-
šati število streljanj. 

Župan Radinja je pojas-
nil, da si občina želi uredi-
tve še približno štiri tisoč 

kvadratnih metrov zemljišč 
na območju nekdanje vo-
jašnice, ki so v lasti mini-
strstva. Gre za območje, 
na katerem stoji del barak 

in garaž, z občinskim pro-
storskim načrtom pa tam 
že dlje časa načrtujejo park 
z zelenimi in rekreacijskimi 
površinami. 

Denar za cesto v Crngrob
Med obiskom vlade v Škofji Loki sta domači župan Tine Radinja in minister za obrambo Matej Tonin 
podpisala sporazum za kompenzacijo negativnih vplivov strelišča Crngrob.

Minister Matej Tonin in župan Tine Radinja sta podpisala 
pomemben sporazum. / Foto: Gorazd Kavčič

Vilma Stanovnik

Škofja Loka – Strategija traj-
nostnega razvoja turizma za 
škofjeloško območje je sku-
pen strateški razvojni doku-
ment občin Škofja Loka, Go-
renja vas - Poljane, Železni-
ki, Žiri in Razvojne agencije 
Sora (RAS), ki s skupno vi-
zijo, cilji, prioritetami delo-
vanja in ukrepi poveže vse 
ključne deležnike na Škofje-
loškem. Škofjeloško je svo-
je dosedanje delovanje na 
področju turizma oprede-
lilo v skupni strategiji leta 
2014. Dokument se je z le-
tom 2020 iztekel. Ob tem se 
je zgodilo nekaj pomemb-
nih sprememb, zaradi kate-
rih je bila potrebna novelaci-
ja strategije. 

»Strategija je nastala v 
zelo pomembnem času. 
Pred nami je novo strate-
ško obdobje, nova perspek-
tiva, pripravlja se nova stra-
tegija slovenskega turizma. 
Zelo so se spremenile vloge 
destinacijskih organizacij s 
potrebo po sektorski orga-
nizaciji turizma. Prav tako 
so tukaj novi trendi in tudi 
nova normalnost, ki se nam 
je zgodila,« je v imenu izde-
lovalca strategije povedala 
Miša Novak in poudarila, da 
strategija prinaša zavezo šti-
rih občin za uresničevanje 
skupnih projektov Škofjelo-
škega. 

Vizija strategije je zele-
ni butični turizem, strate-
ški cilj pa je skozi krepitev 
obsega, kakovosti, trajnosti 

in digitalizacije povečati do-
dano vrednost in odpornost 
zelenega butičnega turizma 
ter okrepiti stacionarni pro-
fil Škofjeloškega. 

Predvsem bo potrebno po-
večanje obsega nastanitvene 
in gostinske ponudbe, kar je 
eden glavnih izzivov turiz-
ma na tem območju. 

Rezultat v novi strategi-
ji opredeljenih ukrepov se 
bo odražal v bolj prepoznav-
ni in okrepljeni poziciji Ško-
fjeloškega kot zelene butič-
ne stacionarne destinacije, 
ki navduši z izjemno naravo 
in živo dediščino, hkrati pa 
ponudi vse bolj cenjene pri-
stnost, domačnost in mir.

V obdobju izvajanja Strate-
gije 2028 bo na področju tu-
rizma vsako leto pripravljen 

program oziroma načrt dela, 
ki ga bo izdelal RAS – Turi-
zem Škofja Loka in bo tudi 
finančno ovrednoten. Poleg 
Strategije 2028 bodo osnovo 
za letne načrte dela predstav-
ljali tudi strateški dokumen-
ti na ravni Slovenije, gorenj-
ske regije, Lokalne akcijske 
skupine LAS loškega pogor-
ja in vseh občin s Škofjelo-
škega.

Kot je ob sprejemanju 
strategije na seji pojasnil 
škofjeloški  župan Tine Ra-
dinja bo dokument dokonč-
no sprejet, ko ga potrdijo 
svetniki v vseh štirih obči-
nah. V občinah Žiri in Gore-
nja vas so ga že, v občini Že-
lezniki pa bo v obravnavi na 
decembrski seji, ki je predvi-
dena za ta četrtek. 

Škofjeloško kot butična destinacija
Škofjeloški občinski svetniki so na decembrski seji sprejeli strategijo trajnostnega razvoja turizma, 
katere vizija je zelena butična destinacija.

Mateja Rant

Škofja Loka – Za rdečo nit 
praznovanja so si izbrali čas, 
s tem pa je povezan tudi moto 
praznovanja, to je vzklik itali-
janskega znanstvenika Gali-
lea, s katerim je podkrepil svo-
jo teorijo o gibanju nebesnih 
teles: »In vendar se vrti …« 
Omenjeno geslo bi bilo na-
mreč lahko tudi skupni ime-

novalec njihovega sobivanja 
na šoli, je v svojem nagovo-
ru poudaril ravnatelj Jože Bo-
gataj. »Iščemo namreč vzro-
ke in posledice, razloge in do-
kaze za dogajanja tako v nara-
voslovju in družboslovju ka-
kor tudi v literaturi in dru-
gih strokah z namenom, da 
si pridobimo čim več uporab-
nih znanj in spretnosti.« Po 
njegovih besedah geslo odra-
ža njihovo pestrost, barvitost, 
večplastnost, heterogenost 
interesov in znanj ter plural-
nost odnosov, a v harmoniji 
in v skladnem odnosu z vse-
mi deležniki izobraževanja – 
učitelji, dijaki in tudi starši.

Gimnazija Škofja Loka se 
tako neumorno »vrti« že se-

demdeset let, njen vpliv pa se 
kaže tako v slovenskem druž-
benem življenju kot v tuji-
ni. Svoje spomine na gim-
nazijska leta so v okviru slav-
nostne akademije delili števil-
ni nekdanji dijaki, ki so uspe-
li na različnih področjih, tako 
športnem kot kulturnem in 
drugih. Do leta 2000 je na šoli 
maturiralo več kot 3500 dija-
kov, do danes pa kar 6900, 
kar pomeni, da se je v zadnjih 
dvajsetih letih število dijakov 
več kot podvojilo, je poudaril 
ravnatelj. »V zadnjih desetle-
tjih smo se razvili v moderno 

srednješolsko izobraževalno 
institucijo, kjer cenimo ka-
kovostno znanje, kjer vladajo 
dobri medsebojni odnosi in 
kjer dijakom poleg rednega 
pouka ponujamo raznovrstne 
vsebine z namenom, da razvi-
jajo svoje potenciale in skrbi-
jo za osebnostno rast.« Pove-
zujejo se s partnerskimi šola-
mi v tujini, v njihov program 
dejavnosti vključujejo evrop-

ske izobraževalne programe 
in mobilnosti vseh vrst. Vsa-
ko leto se na njihovi gimnazi-
ji šola okrog šeststo dijakov, 
za nemoten šolski proces pa 
skrbi več kot petdeset učite-
ljev. Dijaki dosegajo izjemne 
uspehe na državnih tekmo-
vanjih in olimpijadah iz zna-
nja. Od leta 1995 do danes se 
lahko pohvalijo z več kot dves-
to zlatimi maturanti in 14 dia-
mantnimi maturanti. 

Župan Tine Radinja je 
ponosen, da imajo v Škofji 
Loki tako šolo. Zahvala za 
to, je poudaril, gre tako seda-
njemu kot vsem prejšnjim 
vodstvom šole, pa tudi dru-
gim zaposlenim. »Vloga gi-
mnazije v lokalnem okolju 

je neprecenljiva, svoje pos-
lanstvo opravlja ne zgolj na 
področju izobraževanja, am-
pak tudi na kulturnem, špor-
tnem, socialnem in prosto-
voljskem področju,« je de-
jal in dodal, da je gimnazija 
vedno bolj in vedno večkrat 
vpeta v to, kar so si zamisli-
li kot razvojni model njiho-
vega mesta: »Da razvijemo 
mesto, ki bo solidarno, odpr-
to in visoko izobraženo ter bo 
s tem privabljalo mlade ljudi. 
To svežino in mladost v gim-
naziji občudujem že leta. Naj 
tako ostane še dolgo.«

»Vrti« se že 
sedemdeset let
Na Gimnaziji Škofja Loka so pripravili slavnostno 
akademijo ob sedemdesetletnici šole, a so jo 
zaradi okoliščin v zvezi z epidemijo koronavirusne 
bolezni prilagodili prikazu na spletu. Tako si jo je 
še vedno mogoče ogledati na spletni strani šole.  

Virtualni nagovor ravnatelja Jožeta Bogataja na slavnostni 
akademiji, ki so jo na spletu prvič predvajali minuli petek  
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Vilma Stanovnik

Škofja Loka – V Škofji Loki 
so se minuli četrtek sreča-
li predsedniki in predstav-
niki strank, ki se dogovarja-
jo za skupno listo za nastop 
na parlamentarnih volitvah. 
Oto Pestner, eden od kandi-
datov skupne liste, je druže-
nje začel s pesmijo Povežimo 
Slovenijo. Zbrane so nato na-
govorili koordinatorka gi-
banja Povežimo Sloveni-
jo Nada Pavšer, predsednik 

stranke Konkretno in mini-
ster za gospodarstvo Zdrav-
ko Počivalšek, predsednik 
SLS Marjan Podobnik, pred-
sednik stranke Zeleni Slove-
nije in državni sekretar An-
drej Čuš, poslanka stranke 
Konkretno Mateja Udovč, 
nosilka programa za zdra-
vstvo Tina Bregant in drugi. 
Predstavili so pomen sodelo-
vanja in povezovanja ter ugo-
tavljali, da bo skupna lista, 
na kateri bodo nastopili šte-
vilni ugledni župani, sedanji 

in nekdanji poslanci, zdrav-
niki, podjetniki, kmetje, oko-
ljevarstveniki in drugi, goto-
vo ena najmočnejših.

Kot so v tudi zapisali v spo-
ročilu za javnost, so v razpra-
vi izrazili optimizem in visoka 
pričakovanja od nastajajoče 
skupne liste. Med program-
skimi vprašanji so posebej 
izpostavili nesprejemljivost, 
da upokojenec s polno pokoj-
ninsko dobo dobiva pokojni-
no, ki mu ne omogoča dostoj-
nega preživetja, nujnost 

vzpostavitve učinkovite dr-
žavne uprave, zagotavljanja 
boljših pogojev za kmetijstvo 
in nujnost popolne debiro-
kratizacije na vseh področjih, 
kjer bi se lahko zgledovali tudi 
po sosednji Avstriji. 

Pred tem so se srečali 
podmladki vseh sodelujočih 
strank in se zavzeli za čim 
večji delež mladih na skup-
ni kandidatni listi – s ciljem, 
da bo problematika mladih v 
državnem zboru in vladi do-
volj poudarjena.

Skupaj si želijo povezati Slovenijo

Slavnostno akademijo, ki so jo na Gimnaziji Škofja 
Loka ob sedemdesetletnici šole zaradi okoliščin v 
zvezi z epidemijo koronavirusne bolezni prilagodili 
prikazu na spletu, si bo še ves mesec mogoče ogledati 
na spletni strani šole.



Otroške drsalke Graf
Trpežne nastavljive drsalke za otroke in mladino. 
Velikosti: S (27–30), M (31–34), L (35–38)
PN: 1089407. Priporočena prodajna cena: 59 EUR

Zimske hlače Vaude Strathcona/Skomer, 
ženske ali moške
Trpežne vsestranske hlače iz dvoslojnega 
softshella. PN: 1150751/1150757.
Priporočena prodajna cena: 130 EUR

7990 -38%

• hlače iz softshella

Garmin Forerunner 45 GPS
Lahka in elegantna pametna ura – GPS, merjenje 
srčnega utripa, nadzor spanja, številni dodatni 
brezplačni programi... PN: 1167626/1167625. 
Priporočena prodajna cena: 199 EUR

119€ -40%

Božič je pred vrati
Številne ideje za darila na xxl

sports.at

-49%

2990

Moški čevlji za prosti čas Reebok Royal
Elegantni in udobni klasični čevlji za prosti čas v 
košarkarskem slogu. Zaradi kombinacije usnja in 
mrežice so čevlji primerni tudi za slabo vreme. 
PN: 1188008. Priporočena prodajna cena: 65 EUR

3990 -39%

Priporočeno prodajno ceno določi proizvajalec oz. dobavitelj. Na voljo v nakupovalnem centru Südpark Celovec/Klagenfurt in xxlsports.at

xxlsports.at

Ponudba velja od 12. 12. do 18. 12. 2021
oziroma do odprodaje zalog
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Mateja Rant

Vinharje – Po enoletnem pre-
moru zaradi razmer v zvezi z 
epidemijo covida-19 sta kra-
jevna organizacija Združe-
nja borcev za vrednote naro-
dnoosvobodilnega boja (KO 
ZB NOB) Gorenja vas - Po-
ljane in organizacijski komi-
te za prireditve Po stezah par-
tizanske Jelovice minulo so-
boto znova pripravila slove-
snost na kmečkem turizmu 
Pri Ljubici v Vinharjih, s ka-
tero so zaznamovali osemde-
seto obletnico poljanske vsta-
je. Nekaj čez trideset udele-
žencev je tudi tokrat prišlo v 
Vinharje peš, saj so prehodili 
del poti, kot so jo pred osem-
desetimi leti prehodili vstajni-
ki. »V še večjem mrazu in še 
višjem snegu,« je spomnila 
predsednica KO ZB NOB Go-
renja vas - Poljane Milena Si-
tar in dodala, da je bila to »pot 
v negotovost in vrtinec voj-
nih dogodkov v veri, da je tre-
ba ubraniti dom in domovino, 
četudi za ceno življenja«.

Glede na to, da se je slo-
vesnost odvijala na Brdarje-
vi kmetiji, je podpredsednik 
organizacijskega komiteja 
za prireditve Po stezah par-
tizanske Jelovice Drago Šte-
fe spomnil, da so prav gorske 

kmetije veliko žrtvovale, da 
je lahko obstajal partizanski 
način boja. »Brdarjeva kme-
tija je bila pomembna točka 
poljanskih vstajnikov, 13. de-
cembra 1941 se je tu ustavil 
Cankarjev bataljon.« Druži-
na s te kmetije je med dru-
go svetovno vojno plačala vi-
sok davek – oče in štirje sino-
vi so izgubili življenje, mama 
je od hudega zbolela in prav 
tako umrla. Vojno so preži-
vele tri hčere, ena v tabori-
šču, kjer pa sta ji umrla dva 
otroka, druga pri sorodnikih 
in tretja v partizanih. Štefe je 
v nadaljevanju spomnil na 
dogodke izpred osemdese-
tih let, ko je prišlo do odločit-
ve o vzpostavitvi osvobojenih 
ozemelj. »Osmega decem-
bra 1941 je bil v Selški doli-
ni prvi sestanek politične-
ga in vojaškega vodstva Go-
renjske, na katerem so se do-
govorili glede temeljev vsta-
je na Gorenjskem.« V noči 
z 9. na 10. december je sle-
dil veliki pohod Cankarjeve-
ga bataljona v Poljansko doli-
no, kjer je bilo težišče vstaje. 
V Rovtah se jim je iz Zapreva-
la približala kolona nemških 
vojakov, v spopadih je nato v 
petnajstih minutah padlo 45 
Nemcev. »Kasneje so evrop-
ski zgodovinarji ugotovili, da 

je bil to leta 1941 največji us-
peh osvobodilnega gibanja, 
ko je na enem mestu pad-
lo toliko Nemcev. Pobrali so 
jim orožje in hitro nadaljevali 
pot.« Vrh vstaje in poljanske 
republike je sledil med 20. in 
27. decembrom. V vstaji je 
sodeloval Cankarjev bataljon 
skupaj z okrog štiristo vstaj-
niki. »Vstajniki so bili brez 
orožja, zato so bili zadolže-
ni predvsem za kurirske po-
vezave, prenašanje streliva, 
zagotavljanje hrane ...« Na ta 
način so po besedah Štefeta 
dobro odbijali napade na po-
ljansko republiko. »Že uspeh 

v Rovtah se je kot plaz razširil 
po teh krajih, poljanska vsta-
ja pa je spodbudila še dodat-
no upanje, da bodo pregna-
li Nemce.« A pritisk na par-
tizanske položaje je bil pre-
velik, zato so se odločili za 
umik v Dražgoše. »Dražgoš 
ne bi bilo, če ne bi bilo poljan-
ske republike, te pa ne bi bilo, 
če ne bi bilo Rovt,« je takratne 
dogodke osvetlil Štefe, ki je 
poudaril, da so vsa ta prizade-
vanja pripomogla, da danes 
govorimo slovensko. »Zato 
se moramo s ponosom spo-
minjati vstajnikov, ki so za to 
žrtvovali svoja življenja.« 

Za ceno življenja ubraniti dom
Pri Brdarju v Vinharjih so v soboto pripravili spominsko slovesnost ob osemdeseti obletnici poljanske 
vstaje. Prav pri Brdarju so se namreč decembra 1941 začeli zbirati prostovoljci, ki so sledili pozivu, da se 
uprejo okupatorju in preprečijo izseljevanje ljudi iz Poljanske doline.

Zbrane v Vinharjih je letos nagovoril podpredsednik 
organizacijskega komiteja za prireditve Po stezah 
partizanske Jelovice Drago Štefe.

Aleš Senožetnik

Mengeš – V Mengšu so ne-
davno dokončali gradnjo 
pločnika in kolesarske po-
vezave v dolžini 130 me-
trov med Kolodvorsko ces-
to in parkiriščem pred men-
geškim Lekom, družba Lek 
pa je nato financirala še iz-
gradnjo pločnika od parki-
rišča do glavnega vhoda v 
podjetje.

»Z novo kolesarsko ste-
zo in pločnikom smo omo-
gočili varen prihod do druž-
be Lek tudi kolesarjem in 

pešcem. S tem želimo vsem, 
ki bodo uporabljali regional-
no kolesarsko povezavo Ka-
mnik–Mengeš–Trzin–Lju-
bljana omogočiti varno pot 
do družbe Lek. Seveda pa že-
limo k uporabi kolesa in dru-
gih okolju prijaznejših oblik 
mobilnosti spodbuditi vse 
občanke in občane ter s tem 
po eni strani zmanjšati ko-
ličino motornega prometa, 
po drugi strani pa spodbudi-
ti vse k bolj zdravemu nači-
nu življenja,« je ob zaključ-
ku investicije povedal men-
geški župan Franc Jerič.

Urejena povezava do Leka
V Mengšu so dokončali kolesarsko stezo in pločnik od Kolodvorske ceste do Leka.

Nova pridobitev za kolesarje in pešce v Mengšu 
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Jasna Paladin

Domžale – Obnove javne-
ga vodovodnega in kanaliza-
cijskega omrežja v občini že 
nekaj let izvajajo sistematič-
no in jih načrtujejo tudi gle-
de na druge posege v ces-
tišča.

Vodovod in kanalizaci-
jo so letos tako zamenjali 
na Stritarjevi, Erjavčevi uli-
ci, Kersnikovi in Finžgarje-
vi ulici v Dobu, na VI. Uli-
ci na Homcu, na Rudniški 
ulici, Kokaljevi ulici in Ga-
silski poti v Jaršah, na Sla-
mnikarski cesti in Cankarje-
vi ulici v Domžalah in v Dra-
gomlju. V začetku novem-
bra so se začela obnovitve-
na dela na tlačni kanaliza-
ciji od črpališča v Mali Loki 
do Centralne čistilne napra-
ve Domžale - Kamnik, kar 
bo zagotovilo kakovostno in 
bolj varno odvajanje odpad-
nih fekalnih voda iz naselij 

Dragomelj, Šentpavel, Bišče 
in Mala Loka.

Skupno je bilo celovito ob-
novljenih 2250 metrov vo-
dovoda, točkovno sanirane 
2150 metrov kanalizacije in 
v celoti zamenjanih 1080 
metrov kanalizacijskih ce-
vovodov.

Na vodovodnem in kana-
lizacijskem sistemu v občini 
Domžale je več kot osemde-
set objektov (vodovodnih in 
kanalizacijskih črpališč, vo-
dohranov, razbremenilni-
kov)  z napravami za distri-
bucijo, avtomatiko in komu-
nikacijo; letos so jih obnovili 
in posodobili enajst.

Za izboljšanje varnosti vo-
dooskrbe je Občina Dom-
žale zgradila novo razisko-
valno vrtino na  Kolovcu, ki 
se bo po izvedenih črpalnih 
preizkusih v naslednjem 
srednjeročnem obdobju 
vključila v sistem kot vodni 
vir za to območje.

Obnove vodovoda 
in kanalizacije
Občina Domžale je v sodelovanju z Javnim 
komunalnim podjetjem Prodnik iz naslova 
omrežnin v letu 2021 obnovila dobrih pet 
kilometrov vodovodnih in kanalizacijskih cevi.

Jasna Paladin

Kamnik – Likovni natečaj z 
naslovom Svoj? Nesvoj? Za-
svojen? so pripravili z name-
nom večje vključenosti mla-
dih in poudarjanja proble-
matike zasvojenosti.

Komisija v sestavi Rok Ko-
sec (Mladinski center Ko-
tlovnica Kamnik), Ivan Mi-
trevski (ilustrator in stri-
povski avtor) in Katja Vegel 
(Občina Kamnik) je pregle-
dala vse prispele izdelke in 
izbrala šest del, ki bodo ob-
javljena na plakatnih mes-
tih Amicus po Kamniku. 
»Dela bodo tako vidna so-
občanom in opozarjala na 

probleme zasvojenosti. Kdo 
ve, morda se bodo ravno 
dela kamniške mladine do-
taknila mimoidočega in mu 
bodo v pomoč pri premago-
vanju zasvojenosti,« so po-
vedali člani komisije, ki so 
med izbranimi šestimi deli 
eno še posebej poudarili, in 
sicer izdelek Lili Džunov 
(OŠ Marije Vere, mentori-
ca: Irena Zagožen), ki je na-
risala zasvojenko z igrica-
mi in družbenimi omrež-
ji, kako sedi pred računalni-
kom, ki požre vso njeno po-
zornost.

Najboljša dela bodo obja-
vljena tudi na spletnih stra-
neh MC Kotlovnica.

Mladi o zasvojenosti
Lokalna akcijska skupina (LAS) Občine Kamnik je 
tudi letos povabila mlade v občini na sodelovanje 
v likovnem natečaju na temo zasvojenosti.

Izbrana dela bodo objavljena na plakatnih mestih, med 
njimi tudi posebej poudarjena risba Lili Džunov.

Simon Šubic

Kranj – Mestna občina 
Kranj je v okviru pilotnega 
projekta e-mobilnosti, ki ga 
vodi v partnerstvu s konce-
sionarjem Vizije mobilno-
sti iz Ljubljane, pred dnevi 

prejela novih 16 električnih 
vozil znamke Citroën, ki jih 
bodo pretežno uporablja-
le kranjske osnovne šole in 
vrtci. 

Z izvedbo projekta e-
mobilnosti nameravajo v 
Kranju zamenjati večino 

voznega parka občine in 
njenih zavodov z električ-
nimi vozili. Obenem pos-
tavljajo tudi sončne elek-
trarne in električne polnil-
nice. Z izvedbo projekta 
bodo predvidoma prihra-
nili vsaj 452 megavatnih ur 

energije, kar je nekaj več, 
kot na primer znaša letna 
poraba električne energije 
v objektu Mestne knjižnice 
Kranj. S tem bo prihranje-
nih tudi 150 ton CO2, koli-
kor ga absorbira približno 
17,4 hektarja gozda.

Prejeli še šestnajst električnih vozil

info@g-glas.si
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Gorenjski glas 
nagrajuje zvestobo.

Za sodelovanje v žrebanju vam ni treba storiti ničesar Žrebanje bo potekalo v sredo, 15. 12. 2021,  
nagrajenci pa bodo v Gorenjskem glasu objavljeni v petek, 17.12.2021.

Naročite se na Gorenjski glas, pokličite 04/201 42 41 ali pišite na narocnine@g-glas.si.

1 x pralni stroj Electrolux

5 x palični mešalnik  
Bosch

Drage naročnice in naročniki, bliža se konec leta,  
ko bomo že četrto leto zapored iz naročniške baze 
izžrebali šest prejemnikov lepih nagrad. Glavna 
nagrada je pralni stroj Electrolux, podelili bomo  
še pet paličnih mešalnikov Bosch. V žrebanju  
za palične mešalnike bodo sodelovali  
vsi naročniki, ki so na Gorenjski glas naročeni  
najmanj eno leto, v žrebanju za pralni stroj pa vsi 
naročniki, ki so na Gorenjski glas naročeni  
najmanj deset let. 

Splača se biti del naše velike družine naročnikov!

 

Urša Peternel

Jesenice – »Zgodbe grde 
deklice nas popeljejo v čas 
zgod njega najstništva. V 
čas, ko je otrokova samopo-
doba na majavih nogah in ko 
je njihovo doživljanje same-
ga sebe polno kompleksov. 
Tudi Oceanija, Ajna, Lukas, 
Žana, Katja, Timotej in Ke-

vin dvomijo sebi, o svojih 
sposobnostih, vidijo napa-
ke na svojem telesu, uspeh 
in neuspeh si podajata roko. 
Še bolj pa jih skrbi, kako jih 
vidijo drugi. Mlajši najstni-
ki, kamor spadajo tudi naši 
junaki, se velikokrat poču-
tijo nesprejete tako med so-
šolci kot v družini.« 

Tako so snovalci opisa-
li vsebino predstave z nas-
lovom Zgodbe grde dekli-
ce, ki so jo v soboto premi-
erno uprizorili na odru jese-
niškega gledališča in je plod 

sodelovanja producenta 
ŠKUC gledališča z Zavodom 
Kolaž in prvič tudi z Gledali-
ščem Toneta Čufarja Jeseni-
ce. Slovenska praizvedba je 
bila tako na ogled prav na Je-
senicah.

Avtor predstave je franco-
ski igralec in režiser dr. Ju-
lien Daillère, ki je Zgodbe 
grde deklice sam odigral več 
kot 250-krat po vsej Franci-
ji. Besedilo in uprizoritev sta 
služila kot odskočna deska 

za številne izobraževalne ak-
cije in pogovore o stiskah, ki 
jih doživljajo najstniki.

Besedilo pa je tudi aktivi-
stično, saj mlade na subtilen 
način opogumlja, da se je 
vredno boriti za prepotreb-
ne spremembe v družbi, da 
se slišijo njihove besede, da 
se da prosta pot njihovi do-
mišljiji, njihovi poeziji, ide-
jam in njihovim željam po 
boljšem in lepšem življenju 
za vse, so zapisali snovalci.

Pod režijskim vodstvom 
Alena Jelena v predstavi na-
stopata dramska igralca Ve-
sna Kuzmić in Timotej No-
vaković. V ekipi predstave 
sta tudi dva člana jeseniške-
ga gledališča, za oblikovanje 
luči in video je poskrbel Matic 
Hering, ki je tudi tonski moj-
ster predstave, garderoberka 
pa je Aleksandra Džajić.

Prva ponovitev in ljubljan-
ska premiera v Gledališču 
Glej pa bo jutri, v sredo.

Zgodbe grde deklice
ŠKUC gledališče je na odru jeseniškega gledališča premierno uprizorilo Zgodbe grde deklice. Predstava 
je namenjena otrokom in najstnikom, starim od osem do dvanajst let, ter njihovim staršem in učiteljem. 

Pod režijskim vodstvom Alena Jelena v predstavi nastopata dramska igralca Vesna Kuzmić 
in Timotej Novaković. / Foto: Nik Bertoncelj

Oceanija (v predstavi): 
»V enem trenutku ... 
sem si rekla, da bi blo za 
mami bolš, če me ne bi 
blo in bi me zamenjala z 
drugo deklico. Z zlo lepo 
deklico.«

Alenka Brun

Tupaliče – Tudi letos so Be-
zovškovi hišo in predvsem 
vrt v Tupaličah okrasili z 
lučkami ter ga tako »oblek-
li« v privlačno praznično 
vzdušje. Vsako leto okrasi-
tev obogatijo z novimi luč-
kami. Letos so jih dodali od 
3000 do 3500, skupaj pa je 
v soboto, 4. decembra, ko 
so jih prižgali, zasvetilo več 
kot 16 tisoč lučk. Prižig lučk 
si je bilo mogoče ogleda-
ti tudi na spletu – prikazali 
so ga s pomočjo tehnologije 

360-stopinjskega videa. Iz-
vemo, da je ustvarjanje 
prazničnega decembrske-
ga vzdušja družini v veliko 
veselje. To počnejo že več 
kot pet let in za okraševanje 
navadno potrebujejo teden 
dni; in nato tudi en teden, da 
okrasitev pospravijo. Neka-
tere podrobnosti, kot so ve-
like svetlobne krogle na dre-
vesu, pa zahtevajo še kakšen 
dan priprav več. Kljub veli-
kemu številu lučk pa pazijo, 
da je končni učinek še ved-
no okusen in ne preveč ki-
čast.

Več kot šestnajst tisoč lučk

Prižig lučk so si občani lahko ogledali tudi na spletu.

Naklo – Občina Naklo je pripravljena na praznike, v petek 
so prižgali lučke tudi na božični smreki, ki krasi mladinski 
športni park nasproti občinske stavbe. Kot je povedal domači 
župan Ivan Meglič, jim je smreko prijazno podarila družina 
s Stare ceste v Naklem, kjer je smreka zrastla čez streho in 
je že ogrožala hišo. »Tako za krasitev našega mladinskega 
parka ni padlo nobeno drevo, skoraj bi lahko dejali, da gre za 
eko smreko,« je dejal župan. Folklorna skupina Društva upo-
kojencev Naklo je pripravila kulturni program, župnik Janez 
Zupanec pa je božično smreko blagoslovil. 

V Naklem zažarela božična smreka

Župnik Janez Zupanec je blagoslovil božično smreko. 

Aleš Senožetnik

Naklo – Pred iztekom jubilej-
nega 125. leta delovanja Mer-
kurja so se v podjetju pove-
zali s projektom Botrstvo in 
štiričlanski družini v stiski 
prenovili kopalnico. Na nji-
hovo povabilo se je odzval 
Jani Bradule s svojim podje-
tjem SAN-KER, eden od moj-
strov, ki z Merkurjem sode-
luje v sklopu storitve Rečeno 
storjeno in je prispeval svojo 
storitev, prenovo pa so izvedli 

tudi s pomočjo materialov in 
elementov, ki so jih prispe-
vali dobavitelji. »Ta naša ob-
daritev je le eden izmed ka-
menčkov v našem mozaiku 
družbene odgovornosti, saj 
smo kot podjetje aktivni na 
različnih področjih trajnosti 
in okolja, športa, kot tudi iz-
obraževanja in sodelovanja v 
lokalnih skupnostih, kjer so 
prisotni naši trgovski centri,« 
je o odločitvi za prenovo in po-
moč dejal generalni direktor 
Merkurja Blaž Pesjak.

Družini prenovili kopalnico

Cveto Zaplotnik

Kranj – Gibanje za ohranja-
nje in uveljavljaje slovenske 
kulturne in naravne dedišči-
ne/krajine Kultura – Natura 

je prvo decembrsko soboto 
v Svetem Juriju ob Ščavnici 
podelilo priznanja naša Slo-
venija. Priznanja so preje-
li: Šenkova domačija (Jezer-
sko), Lončarska vas Filovci 

(Gregor Bojnec), Šola preno-
ve (Združenje zgodovinskih 
mest Slovenije), Galerija Ši-
koronja (Rožek na Koro-
škem), Slovensko kulturno 
središče Korotan (Dunaj), 

Muzej na prostem – inter-
pretacijski kulturni center 
Stara Gora (Turistično dru-
štvo Sveti Jurij ob Ščavnici), 
Turistična zveza Slovenije, 
Etno galerija Skrina (Blaž 
Telban), Ada Tomasetig (Be-
neška Slovenija) in oddaja 
Sotočje (RTV Slovenija).

Podelili priznanja naša Slovenija
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Igor Kavčič

Ljubljana – Prejšnji teden 
sta Združenje SAZOR GIZ 
k. o. in Gospodarska zborni-
ca Slovenije podpisala Skup-
ni sporazum o fotokopira-
nju avtorskih del prek obse-
ga iz 50. člena Zakona o av-
torski in sorodnih pravicah 
pri opravljanju gospodarske 
dejavnosti v Sloveniji.

Sporazum bo po nekaj le-
tih skupnih pogajanj med 
Združenjem SAZOR GIZ 
k. o. in pogajalsko skupino, 
sestavljeno iz predstavni-
kov združenj oziroma zbor-
nic dejavnosti GZS, omo-
gočil izplačevanje avtorskih 
honorarjev upravičenim 
imetnikom pravic iz naslova 
fotokopiranja avtorskih del s 
področja književnosti, zna-
nosti in publicistike ter nji-
hovih prevodov. Zavezanci 
po tem sporazumu so pod-
jetja in samostojni podjetni-
ki, ki opravljajo pridobitno 
dejavnost na območju Slo-
venije in posedujejo ali na-
jemajo napravo, ki omogoča 
fotokopiranje, oziroma na-
ročajo storitve fotokopiranja 
pri zunanjih izvajalcih. Za-
vezanci bodo na podlagi li-
cenčne pogodbe, sklenjene 
z Združenjem SAZOR GIZ 

k. o., letno plačevali avtorski 
honorar v skladu s tem spo-
razumom, Združenje pa bo 
zbrana sredstva delilo upra-
vičenim imetnikom avtor-
skih pravic. Podjetja bodo 
namreč s to pogodbo prido-
bila dovoljenje za fotokopi-
ranje avtorskih del izključ-
no za lastno notranjo upora-
bo pri opravljanju svojih re-
gistriranih gospodarskih de-
javnosti. K plačevanju so za-
vezana podjetja, ki opravlja-
jo pridobitno dejavnost.

Slovenija pa se tako prid-
ružuje večini držav Evrop-
ske unije, ki imajo na podro-
čju nadomestil iz naslova fo-
tokopiranja avtorskih del v 
gospodarstvu že urejena raz-
merja. Podoben sporazum 
je Združenje SAZOR pred 
nekaj leti že podpisalo z mi-
nistrstvom za izobraževanje, 
znanost in šport, ki ureja av-
torske honorarje za imetnike 
pravic iz naslova fotokopira-
nja v osnovnih in srednjih 
šolah ter vrtcih, odslej pa 
bodo imetniki pravic preje-
mali tudi honorar iz naslova 
uporabe svojih del v gospo-
darstvu. Sporazum začne ve-
ljati 15. dan po objavi v Ura-
dnem listu RS, Združenje 
pa bo prve pogodbe zavezan-
cem začelo pošiljati še letos.

Fotokopiranje in 
avtorske pravice
Podjetja, ki fotokopirajo, so po novem dolžna 
za fotokopije s področja literature, znanosti in 
publicistike plačevati nadomestilo za avtorske 
pravice.

Igor Kavčič

Kranj – Prav lahko bi k naslo-
vu in podnaslovu dodali, da 
gre za gorenjsko stripovsko 
jesen, saj se z novimi stri-
povskimi albumi predsta-
vljajo trije že uveljavljeni av-
torji, Kranjčana Andrej Štu-
lar in Zoran Smiljanić ter 
Martin Ramoveš, ki izhaja 
iz Poljanske doline. 

Striparja, lutkarja in 
vsestranskega ustvarjalca 
Andreja Štularja je z izraz-
no močjo in duhovito ostri-
no svojih pesmi navdihnil 
Srečko Kosovel. Štular je v 
knjigi z naslovom Ostri rit-
mi iz njegovih pesmi zgradil 
ritmične vizualne kompozi-
cije, ki se iz stripa prelivajo 
tudi v druge načine upoda-
bljanja. Ostri ritmi tako raz-
iskujejo meje med besedo 
in podobo ter različne mož-
nosti vizualne naracije, pri 

čemer Štular vsako pesem 
zgradi nekoliko drugače, iz-
bere slog, ki najbolj ustreza 

njeni vsebini, obliki in raz-
položenju, ter hkrati pre-
igrava tudi različne tehnike. 

Njegova značilnost sta risba 
in kolaž, ki ju tokrat torej po-
vezuje Kosovel. 

Kontrabantarji Martina 
Ramoveša prinašajo poetič-
no zgodbo o tihotapstvu v 
Poljanski dolini, pri scena-
riju za strip pa je sodeloval 
tudi oče Janez, v slovenskem 
prostoru prepoznaven pe-
snik. Kontrabantarji so svo-
jevrstni poljanski vestern, 
ki v temačni atmosferi ek-
spresivne risbe s črnim tu-
šem pred nas postavlja raz-
burkano dogajanje v Poljan-
ski dolini nad Škofjo Loko v 
času rapalske meje, v tride-
setih letih prejšnjega stole-
tja, ko je v teh krajih cvetelo 
tihotapstvo. Vsesplošna kri-
za, revščina pa tudi dolgovi 
in pri kartah zaigrani grun-
ti so ljudi poganjali v tihota-
pljenje čez mejo – kave, jajc, 
sladkorja in celo konj – na 
italijansko stran, kjer so za 
prodano dobili več denarja. 
Strip temelji na resničnih 
dogodkih.

Po Cankarju sta 
ovekovečila še Plečnika 

Tu je še stripovska biogra-
fija že uveljavljenega sce-
naristično-risarskega tan-
dema – zgodovinarja Blaža 
Vurnika in striparja Zorana 

Smiljanića. Po odlični stri-
povski biografiji Ivana Can-
karja sta se tokrat lotila še ene-
ga velikana slovenske kultu-
re, arhitekta Jožeta Plečni-
ka. V stripu Plečnik in pika 
sledimo njegovi ustvarjalni 
poti, ki se je začela na Duna-
ju in nadaljevala v Pragi ter 
rodni Ljubljani, kjer je ustva-
ril številne arhitekturne in 
urbanistične projekte. Strip 
pred nas razgrne nadvse bo-
gat Plečnikov opus, hkrati pa 
v njem dodobra spoznamo 
tudi njegove osebne pogle-
de na arhitekturo, njegovo 
naravo in značaj ter miselni 
svet intelektualca in umetni-
ka, ki je bil mojster v ustvar-
janju svojstvenih arhitektur-
nih vizij. Strip je izšel v so-
delovanju Muzeja in galerij 
mesta Ljubljana in Foruma 
Ljubljana oz. revije Stripbur-
ger ob bližajoči se 150. oble-
tnici rojstva Jožeta Plečnika 
v letu 2022. 

V četrtek, 16. decem-
bra, ob 18. uri bo v pritličju 
Mestne knjižnice Kranj od-
prtje razstave stripovskih ta-
bel, pol ure zatem pa bosta 
oba avtorja strip Plečnik in 
pika predstavila v pogovoru, 
ki ga bo vodil Toni Cahunek.

Arhitekt, pesnik in tihotapci
Jesen je pri Stripburgerju obrodila tri stripovske izdaje, ki predstavljajo Kosovelovo poezijo, Plečnikovo 
biografijo in zgodbo o tihotapstvu v Poljanski dolini. Podpisali so jih trije gorenjski stripovski avtorji.

Stripovska jesen po Gorenjsko / Foto: Igor Kavčič

Igor Kavčič

Škofja Loka – Najnovejšo 
predstavo Loškega odra so 
po premieri konec novem-
bra do sobote ponovili še šti-
rikrat in vsakič znova dožive-
li dolg bučen aplavz. Režiser 
Blaž Vehar je tokrat na oder 
povabil ekipo desetih igralk 
in igralcev in v njej preple-
tel izkušnje in mladost. Že 
izkušenim Janu Bertonclju, 
Gašperju Murnu in Petri 
Kalan se je pridružila pleja-
da igralk in igralcev iz mla-
dinskega »pogona«, ki so se 
v zadnjih letih že uspešno 
dokazovali v predstavah, kot 
sta Butalci in Ta veseli dan 
ali Matiček se ženi.

Skoraj pol stoletja staro 
Jovanovićevo besedilo, nav-
dahnjeno tudi s seksualno 
revolucijo v šestdesetih le-
tih, je bilo v času nastanka 
precej kontroverzno in je 
bilo na oder postavljano z 
veliko mero poguma, no, v 
preteklih desetletjih so igro 
uprizorili v več slovenskih 
gledališčih – tokrat na Lo-
škem odru. 

Jovanović je duh časa v 
besedilu skril v klasično 
commedio dell' arte, ki se je 
v posodobljeni različici drži-
jo tudi v tokratni uprizoritvi. 
Ob znani melodiji in bese-
dilu »Nič nas ni strah, če so 
smučarji z nami, mar ne ...« 
nam akterji v divjem plesnem 

ritmu in poželjivih gibih hit-
ro dajo vedeti o čem bo v na-
daljevanju šlo v predstavi. Na 
odru se vrstijo liki, ki so za-
konski partnerji, ljubimke in 
ljubimci, bivši in bodoči, ma-
tere in sinovi, nadrejeni in 
podrejeni, skratka v preple-
tu seksualnih radosti komaj 
lahko sledimo, kdo s kom, 
kar pa naj nas ne skrbi. Po-
membnejše so namreč poti 
do cilja, ki ob dobri ansam-
belski igri z nekaterimi iz-
stopajočimi posamezniki in 
posameznicami predstavo 
delajo iskrivo in živahno, v 

besedilu in dialogih duhovi-
to, ob vsem tem pa sproščeno 
gledljivo. Kot omenjeno, do-
gajanje na odru nosijo izku-
šeni Jan Bertoncelj (Pandol-
fo), Gašper Murn (Stoppino) 
ter Petra Kalan (Franceschi-
na), prepričljivo pa jim sledi-
jo Špela Klemenčič kot Lu-
cinda, France Fister v vlogi 
Ubalda, Erazem Šubic Krpič 
kot Oktav, glavni plejboj Va-
lerij je Gregor Gartner, Ma-
tic Eržen v vlogi Cole in To-
nja Hartman kot Ardelija ter 
Colombina, ki jo igra Lea Po-
točnik. 

Igra vseskozi lepo teče, 
vmes jo oplemenitijo s pev-
skimi vložki, opazno pa je te-
meljito delo koreografinje in 
kostumografinje Mateje Je-
rebic. Koreografija je zago-
tovo še ena od kvalitet pred-
stave, ki jo tematiki primer-
no dopolnjuje tudi kostum-
ski del, dekleta v kratkih kri-
lih in negližejih ter čipkah 
odkrivajo, a hkrati zakriva-
jo, pregrešne misli pa prav 
tako vzbujajo fantje v spo-
dnjih majicah z naramnica-
mi in razkazovanjem oprsij. 
Dogajanje na odru vseskozi 
poteka na meji med spodob-
nim in tistim, kar naj bi bilo 
skrito za vrati spalnic, hkra-
ti pa ni ceneno. Režiser je tu 
vzel pravo mero, prav tako 
so z mladostno energijo in 
sproščenostjo znali naproti 
iti igralke in igralci. Na meji 
odkrito – zakrito je tudi zak-
ljučni song (za zvok je poskr-
bel Žiga Srebot Jelovšek), ki 
nas spominja na Temne an-
gele usode skupine Demoli-
tion Group.

Glede na to, da Loški oder 
velja za enega boljših ljubi-
teljskih odrov v državi, je le-
tvica za vsako novo uprizo-
ritev vsekakor visoka. Pode-
želski plejboji se tradiciji de-
lanja dobrih predstav na Lo-
škem odru niso izneverili. 
Nasprotno – škofjeloško gle-
dališko ustvarjalnost čaka še 
svetla prihodnost.

Kdo s kom ali vsi z vsemi
Z igro Življenje podeželskih plejbojev po drugi svetovni vojni, ki jo je po besedilu Dušana Jovanovića 
režiral Blaž Vehar, se uspešno predstavlja mlada generacija igralcev Loškega odra.

Za pokušino v prvem planu Petra Kalan, Špela Klemenčič, 
Jan Bertoncelj in Matic Eržen; vse drugo pa v kateri od 
naslednjih ponovitev / Foto: Aljaž Hafner
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Jože Marinček

Kranj – V soboto so vaterpo
listi odigrali še zadnje tek
me ligaškega dela pokala 
Slovenije. 

V Kranju so vaterpolisti 
kranjskega AVK Triglav še 
drugič premagali tokratne 
»domačine« VD Calcit Va
terpolo Kamnik. Rezultat je 
bil 9 : 13 (2 : 2, 0 : 5, 3 : 2, 4 : 4). 
Kranjčani so si zmago pri
igrali v drugi četrtini, ki so jo 
dobili s kar 5 : 0 in tako z 18 
osvojenimi točkami ligaški 
del končali na prvem mestu. 
Med strelce so se za Kamni
čane vpisali štirikrat Ivan 
Gledec, dvakrat Martin Ste
le, po enkrat pa Goran Bla
žević, Aleksander Cerar in 
Blaž Briški, za AVK Triglav 
pa je Jaša Kadivec dosegel 
štiri zadetke, Benjamin Po
pović in Aleksander Pauno
vić sta bila uspešna po dva
krat, po en zadetek pa so do
segli Matic Rahne, Jaša Lah, 

Andraž Puševec, Nikola Raj
lić in Jaka Štirn. Jaka Mikole
tič, trener vaterpolistov AVK 
Triglav, je po tekmi povedal: 
»Zavedali smo se, da so lah
ko vaterpolisti iz Kamnika 
še kako neugoden nasprot
nik. Dogovorili smo se, da 
ne bomo divjali, da bomo 

igrali potrpežljivo in pame
tno. Taka igra nam je uspe
la in zmago smo si priigra
li v drugi četrtini. Poznala se 
nam je odsotnost Jana Justi
na. Sedaj se moramo dob
ro pripraviti za finale, v ka
terem bomo igrali proti va
terpolistom VK Ljubljana 

Slovan.« Trener VD Calcit 
Vaterpolo Kamnik Aleš Ko
melj pa je k temu dodal: »To 
je realnost. V primerjavi z 
lansko sezono smo izgubili 
kar nekaj igralcev, vaterpoli
sti AVK Triglav pa so poka
zali, da so trenutno najbolj
ši. Iskreno jim čestitam za 
osvojeno prvo mesto v liga
škem delu, v katerem niso 
oddali nobene točke. Priča
kujem, da bodo tudi zmago
valci tega tekmovanja.« 

Drugo srečanje v Ljublja
ni med vaterpolisti VK Lju
bljana Slovan in VS Grafist 
Koper so z 12 : 6 dobili do
mačini, ki se bodo tako v fi
nalu pomerili s Kranjčani. 
Po ligaškem delu je na vrhu 
AVK Triglav (18 točk) pred 
VK Ljubljana Slovan (9), VD 
Calcit Vaterpolo Kamnik (5) 
in VD Grafist Koper (2). Fi
nale bo v soboto z začetkom 
ob 18. uri na kopališču Kode
ljevo v Ljubljani. Tako je do
ločil žreb.

V finale brez izgubljene točke
AVK Triglav Kranj in VK Ljubljana Slovan sta finalista vaterpolskega pokala Slovenije.

Vaterpolisti Triglava (v modrih kapicah) so ligaški del 
zaključili brez poraza. Na zadnji tekmi so premagali 
Kamničane. / Foto: Tina Dokl

Maja Bertoncelj

Kranj – Smučarski tekači so 
pretekli konec tedna tekmo
vali v Davosu v Švici. 

Za prve slovenske tekaške 
stopničke v tej zimi je poskr
bela Anamarija Lampič. Na 
tretji tekmi svetovnega poka
la v sprintu je na prizorišču, 
kjer je opravila zadnji sklop 
priprav pred sezono, osvoji
la tretje mesto. V finalu sta 
bili od nje hitrejši le zmago
valka Švedinja Maja Dahlq
vist, ki je dobila vse letošnje 
sprinte, in domačinka Na
dine Fähndrich. Slovenski 

uspeh je z devetim mestom 
dopolnila Eva Urevc, sicer 
zmagovalka kvalifikacij. Iz
padla je v polfinalu. »Zelo 
sem zadovoljna, lahko kar 
vriskam. Zelo sem vesela, 
dosegla sem največ, kar sem 
danes lahko. Forma se poča
si stopnjuje in gremo nap
rej,« je po drugem tretjem 
mestu in skupno desetih 
stopničkah v karieri pove
dala Anamarija Lampič. Na 
prvih dveh sprintih v sezoni 
je bila šesta in osma. 

Konec tedna se bo svetov
ni pokal nadaljeval v Dresd
nu v Nemčiji.

Anamarija Lampič prvič  
v sezoni na stopničkah
Na sprintu v prosti tehniki v Davosu je bila tretja.

Maja Bertoncelj

Domžale – Nogometaši v 
Prvi ligi Telemach so odi
grali zadnje tekme jesenske
ga dela prvenstva. Predstav
nika s širšega Gorenjskega 
sta se od leta 2021 poslovila 
s porazom. 

Kalcer Radomlje je v 
Domžalah gostil Olimpi
jo. Ljubljančani so doseg
li minimalno zmago. Jo
nathan Bumbu je v 21. mi
nuti v kazenskem prosto
ru podrl Mustafo Nukića, 
ki je sam prevzel odgovor
nost in enajstmetrovko z na
tančnim strelom čez vratar
ja Emila Velića spremenil v 
vodstvo z 0 : 1. To je bil tudi 
končni rezultat tekme. Ra
domljani niso bili zadovolj
ni. Po besedah trenerja Roka 
Hanžiča bi si zaslužili vsaj 
točko. Na zimski odmor od
hajajo na zadnjem, desetem 
mestu na lestvici. Na dvajse
tih tekmah so zabeležili pet 
zmag, štiri neodločene iz
ide in enajst porazov, sku
paj osvojili 19 točk. Prav to
liko jih imata tudi CB24 Ta
bor Sežana na osmem in 
Aluminij na devetem mes
tu. Cilj Radomelj ostaja ob
stanek v ligi.

Njihovi sosedi iz Domžal 
so po jesenskem delu na šes
tem mestu. V 19 tekmah so 
šestkrat zmagali, petkrat ig
rali neodločeno in osemkrat 

izgubili. Zbrali so 23 točk. V 
dvajsetem krogu so gosto
vali v Mariboru in prekini
li niz šestih zaporednih te
kem brez poraza. Izgubili so 
z 1 : 0, odločilni zadetek pa 
je za Maribor v 92. minuti 
dal Jan Repas, nekdanji član 
Domžal. »Na Maribor smo 
se dobro pripravili. Prek na
padalcev smo želeli izkori
stiti medprostore na polovi
ci tekmeca in tako smo priš
li v kar nekaj lepih priložnos
ti z zaključnim udarcem, a 
nismo bili dovolj natančni. 
To je boleč poraz. Ko dobiš 
gol v zaključku tekme, je vse
lej tako. Dinamična tekma z 
enakim številom priložnos
ti se na žalost ni razpletla po 

naših željah, sem pa videl ve
liko dobrih stvari. Fantje se
daj odhajajo na zaslužen po
čitek, v novem letu pa verja
mem, da bomo odprli novo 
pozitivno serijo in bili zno
va nevarni,« je po tekmi za 
klubsko spletno stran po
vedal glavni trener Domžal 
Dejan Djuranović. Podal je 
še oceno prvega dela sezo
ne, ki ga so ga zaznamovali 
igranje v Evropi, uvrstitev v 
polfinale pokalnega tekmo
vanja in trenutno šesto mes
to v slovenski elitni ligi: »V 
prvenstvu smo seveda ho
teli več, saj imamo moštvo, 
ki želi biti v zgornjem delu 
lestvice. Po evropskem tek
movanju smo znova zašli v 

težave. Rezultatska kriza se 
je v oktobru vendarle kon
čala in po zaslugi trdega 
dela ter prave energije nam 
je uspelo krivuljo obrniti 
navzgor, žal pa smo na zad
nji tekmi klonili. Ne glede na 
to sem prepričan, da bomo v 
zimskih pripravah, ki bodo 
tokrat precej krajše, trajale 
bodo le pet tednov, dobil nov 
zagon. Najprej odmor, nato 
pa na polno.«

Jesenski prvak je Maribor 
(39 točk), ki vodi pred Kop
rom (38) in Olimpijo (31). 
Slednja ima dve tekmi manj. 
Obeta se zanimiv boj za pr
vaka in tudi za obstanek. Pr
venstvo se bo nadaljevalo fe
bruarja.

Poraza Domžal in Radomelj
Zaključil se je jesenski del tekmovanja v prvi slovenski nogometni ligi. Tako nogometaši Domžal kot 
Kalcerja Radomlje so na zadnji tekmi zabeležili tesen poraz.

Nogometaši Kalcerja Radomlje (v rumenih dresih) so leto zaključili s tesnim porazom proti 
Olimpiji. / Foto: Tina Dokl

Kranj – V soboto so hokejisti v Alpski hokejski ligi odigrali 
nove tekme rednega dela. Ekipa HDD SIJ Acroni Jesenice je v 
Športni dvorani Podmežakla igrala s hokejisti AHC Lustenau 
in po podaljšku zmagala s 3 : 2, (0 : 1, 1 : 1, 1 : 0, 1 : 0). V rednem 
delu sta za Jeseničane zadela Žiga Urukalo in Nejc Brus, v 
27. sekundi podaljška pa za zmago Erik Pance. V soboto so 
tekmo rednega dela v mednarodni hokejski ligi IHL odigrali 
hokejisti HKMK Bled. V gosteh so izgubili s SKHL Crvena 
zvezda. Rezultat je bil 8 : 2 (1 : 0, 4 : 2, 3 : 0). Med strelce sta 
se za HKMK Bled vpisala Rok Jakopič in Rožle Bohinc. Danes 
se bodo pomerili hokejisti HK Triglav in HD Hidria Jesenice. 
V ledeni dvorani Zlato polje v Kranju se bo začela ob 18. uri.

Danes igrata HK Triglav in HD Hidria Jesenice  

Škofja Loka – Konec tedna je prinesel dvoboje osmega kroga 
balinarske Super lige ter dve zaostali tekmi, po katerih je jasno, 
da v boju za obstanek trenutno najslabše kaže Velenjčanom, 
medtem ko prvo mesto drži škofjeloška Trata. Ta je z odlično 
ekipno igro prišla do pete zmage v sezoni. V gosteh so z 8 : 18 
premagali Velenje Premogovnik. Pred drugouvrščeno ekipo 
Agrochem Hrast imajo točko prednosti, prav toliko tudi pred 
tretjo Skalo. Obeta se ogorčen boj za naslov državnega prvaka.

Balinarji Trate na vrhu

Škofja Loka – Rokometaši so pretekli konec tedna v ligi NLB 
odigrali tekme 12. kroga. Škofjeloški Urbanscape Loka je gostil 
Koper. Slednji so bili v tesnem obračunu na koncu boljši z 22 : 
24. Vodili so že po polčasu (9 : 14). Škofjeločani so na lestvici 
na četrtem mestu. Vodi Celje Pivovarna Laško pred Trimom 
Trebnje in Rikom Ribnica.

Tesen poraz loških rokometašev s Koprom

Maja Bertoncelj

Domžale – Košarkarji so v 
Ligi Nova KBM igrali tekme 
desetega kola prvega dela 
tekmovanja. Domžalčani so 
bili boljši od Hopsov in so na 
vrhu prvenstvene lestvice.

Helios Suns so bili boljši s 
73 : 85. Eno svojih najboljših 
predstav v domačem prven
stvu je prikazal Blaž Mahko
vic, ki je prispeval kar 31 točk. 
Domžalčani so pričakovano 
dosegli deveto zmago v ligi, 
skupno z Ligo ABA 2 pa je 
bila to že njihova enajsta za
poredna zmaga. Naslednja 
tekma v državnem prven
stvu jih čaka 26. decembra v 
Laškem, še prej pa odhajajo v 

Sarajevo na tretji turnir ABA 
2. ECE Triglav je odigral za
ostalo tekmo šestega kola. 
Doma so se pomerili z Zla
torogom Laško in zmagali 
z 82 : 61. To je bila za Kra
njčane pomembna zmaga v 
boju za obstanek. Najboljši 
strelec triglavanov je bil De
jan Milašinović z 22 točka
mi. Na lestvici so na predza
dnjem, devetem mestu, na
slednjo tekmo pa bodo igrali 
18. decembra na Polzeli.

Gorenjska gradbena 
družba Šenčur je tekmo 
desetega kola včeraj igrala 
doma, nasprotnik pa je bila 
Nutrisport Ilirija. Rezultat 
do zaključka redakcije še ni 
bil znan. 

Helios Suns v vodstvu
Pomembna zmaga tudi košarkarjev ECE Triglav.
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Mladost, potepi in drugi užitki

Neža Markelj

Umetnost iz enega lonca
Coimbra kar žari. Prvi 

konec tedna v decembru je 
naznanil konec jesenske-
mu vzdušju in mesto prek-
ril z božičnimi lučkami, 
svetlečo smrečico in rdeči-
mi preprogami, ki se vijejo 
po labirintu ulic v mestnem 
jedru. Ljudje se ustavljajo 
ob vozovih s pečenim kosta-
njem, na trgu so postavlje-
ne stojnice z izdelki doma-
čih obrti, po centru pa sem 
danes zjutraj videla paradi-
rati trobilni ansambel v bo-
žičnih puloverjih. Ta se je 
kasneje postavil pred ka-
varno Santa Cruz, da so 
bili »kofetkarji« poleg kave 
postreženi še z glasnim tro-
bljenjem in božičnimi na-
pevi. Midva sva se poda-
la na iskanje božičnih da-
ril, vohljala med stojnicami 
na trgu Comercio, se poti-
kala po majhnih butikih in 

»našarjenih« kitajskih trgo-
vinah ter se na koncu znašla 
na tržnici.   

Toliko mesecev sem že v 
mestu, pa mi do zdaj še ni 
uspelo pokukati v ogromno 
halo Mercada Municipal D. 
Pedro, ki se je tisto jutro pre-
levil v raj za starejše občane. 
Gospodi so stopicali za svo-
jimi ženami, ko so te izbira-
le zelenjavo in domače sad-
je, se ustavile še pri mesar-
ju ali v ribarnici in sklepale 
prijateljstva z vsiljivimi bra-
njevkami. Po zaključenem 
obhodu pa so iz tržnice od-
korakale s polnimi vreča-
mi zelenjave, ki bo zagoto-
vo pristali v nedeljski juhi-
ci. »Danes bodo na najinem 
jedilniku tortilje,« reče Nejc 
in v polomljeni portugalšči-
ni že naročuje sočne para-
dižnike, paprike in korenje 
za mehiški miks.  

Kuhanje že dolgo ni bilo 
tako velik izziv. Če bi v naji-
ni mali kuhinji odprli oma-
ro, bi v njej našli točno štiri 
kose posode, ki nama jo je 
privoščila sicer zelo prijaz-
na lastnica. Trije lonci (eden 
majhen za čaj, eden malo 
večji za dva čaja in velik lo-
nec za juho) ter ponev, ki pa 
je tudi že videla boljše čase. 
Če potegnem črto, lahko re-
čem, da bom od izmenjave 
odnesla veliko znanja – far-
macevtskega in takega, ki mi 
bo pomagal dobro (z)voziti 
skozi življenje. Če ne uspem 
v farmaciji, bo pač moja kari-
era zavila v bolj kulinarične 
vode. Za to je vsekakor zaslu-
žna stara električna plošča, 
ob kateri sva v preteklih treh 
mesecih pustila preveč živ-
cev in dragocenega časa. Ne 
glede na vse pa lahko rečem, 
da sva zdaj postala že prava 

mojstra v izvirnosti jedi, ki se 
pripravijo v enem loncu, a mi 
bodo tudi testenine ter rižo-
te na sto in en način kmalu 
pogledale iz ušes.

Danes torej zavijava torti-
lje in delava kuharske načr-
te za božič, ki ga bova pre-
živela doma. Neskončno se 

že veselim domače kuhinje 
in vsega, kar pride zraven – 
toplih pit in narastkov, sku-
tnih štrukljev, zavitkov, ma-
mine prežganke in vonja po 
domačih enolončnicah, ki 
so postale stalnica v našem 
zimskem jedilniku. Pa do-
ber tek!

Moja najljubša mojstrovina iz enega lonca – čili z mesom

Jelena Justin

Visokogorje je prekrito z 
debelo snežno odejo, ki se 
še ni predelala. Nevarnost 
plazov je velika, zato je treba 
še posebej previdno izbrati 
turo, ki ni ravno zimska ro-
marska pot. Opisana tura je 
čudovita za krpljanje. »Pe-
šaki« po njej ne bodo da-
leč prišli, saj je snežna ode-
ja predebela. Izhodišče naše 
tokratne ture je Nevejsko se-
dlo (V Žlebeh) v zahodnih 
Julijcih. Skozi Rateče se za-
peljemo proti Trbižu in tik 
pred njim zavijemo levo 
proti prelazu Predil in Bov-
cu. Zapeljemo se skozi Ra-
belj (Cave del Predil), kmalu 
pripeljemo do rabeljskega 
jezera, kjer zavijemo deno 
proti Nevejskemu sedlu. Ko 
dosežemo sedlo, parkiramo 
na desni strani, tam, kjer je 
posekano travnato pobočje, 

verjetno nekdanje manjše 
smučišče. 

V teh zimskih razmerah 
je najboljše slediti utrjenim 
turnim potem. In tudi na 
naši turi bo tako. Že na par-
kirišču si nataknemo krplje 
in zagrizemo v okljuke, ki 
gredo po smučišču. Pot nas 
kmalu usmeri desno. Smo 
na markirani poti 625, ki se 
ponekod strmo dviguje sko-
zi gozd. Udobna, čudovi-
ta in izjemno razgledna pot 
se počasi vzpenja proti pla-
nini Krni dol. Na ključnem 
mestu nas smerokaz usmeri 
levo v gozd. Kratki okljuki, ki 
strmo zavijugajo skozi gozd, 
nas pripeljejo iz gozda ven, 
tik pod planino. Nad planino 
zagledamo skalno pregrado 
Poliških Špikov (Špik nad 
Nosom in Vrh Krnega dola), 
pregrado, preko katere pole-
ti poteka ena najlepših za-
varovanih poti v Zahodnih 

Julijcih Ceria Merlone. Gaz 
nas pripelje na planino Krni 
dol, kjer zavijemo levo in 
po cesti začnemo prečiti v 
levo proti planini Pecol. Vi-
šinska razlika med plani-
no Krni dol in Pecolom je 
150 višinskih metrov, kar 

pomeni, da iz naše stra-
ni prečimo navzdol. Ko do-
sežemo planino Larice, se 
nam pokažejo Zabuš, Str-
ma peč ter izjemna vrhova 
v Karnijskih Alpah Pisimo-
ni in Amariana. Daleč za-
daj se vidijo tudi Dolomiti. 

Sploh izstopa Monte Pelmo 
oz. Božji prestol. 

Mimo Larice nadaljujemo 
do planine Pecol, ki jo poz-
namo kot izhodišče za pot 
Ceria Merlone, pa za Špik 
Hude police in za Mon-
taž in Strmo peč. Če je gaz 

narejena, lahko nadaljuje-
mo prav do parkirišča na 
Pecolu, a običajno pri hle-
vih utrjena gaz zavije levo 
navzdol. Sestopimo po gazi, 
ki nas pripelje do ceste, ki 
Nevejsko sedlo povezuje s 
planino Pecol. Tik pred ces-
to, če pogledamo nazaj, se iz-
jemno lepo pokaže Špik nad 
Nosom z znamenitim Lu-
covim bivakom na vrhu. Po 
cesti začnemo sestopati na-
zaj proti Nevejskemu sed-
lu. Ceste je približno štiri ki-
lometre. Tam, kjer so ovin-
ki, se levo pojavi prvi odcep. 
Tega kar spreglejmo! Sesto-
pamo še naprej po cesti in 
malce nižje je še en odcep v 
levo. Zavijemo levo, malce 
celo pridobimo na višini, a 
gaz nas pripelje direktno na 
smučišče, na katerem smo 
zjutraj začeli svoj vzpon. Če 
je snežna podlaga še pršič, 
na tem sicer travnatem po-
bočju lahko izživimo otro-
ka v sebi. Krplje najbolje da 
zapnemo in hitro po pršiču 
sestopimo v dolino. Obču-
tek je res enkraten! Naredi-
li smo lepo krpljarsko turo, 
ki je potekala po nezahtev-
nih in lavinsko varnih poteh. 

Nadmorska višina: 1525 m
Višinska razlika: 400 m
Trajanje: 4–5 ur
Zahtevnost:  

Planinski izlet: Planina Krni dol (1525 m n. m.), Larice (1429 m n. m.) in Pecol (1500 m n. m.)

Krpljanje po Montaževih planinah
Razmere so v gorah trenutno zahtevne, saj je snega res ogromno in ni predelan. Zato je treba biti pri izbiri ture še bolj pazljiv. 
Sploh če ne želimo iti na kakšen množično obiskan vrh. Opisana tura je odlična izbira.

Planina Krni dol, zadaj pa ostenje Poliških Špikov / Foto Jelena Justin

Planina Larice s Pisimonijem in Amariano, daleč zadaj pa Božji prestol oz. Monte Pelmo 
v Dolomitih / Foto Jelena Justin

Na planini Pecol je v soboto malce pihalo. Desno se vidi zasneženo pobočje Strme peči. 
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Cveto Zaplotnik

Kranj – V Zavodu za goz-
dove Slovenije so letos že 
triindvajseto leto zapored 
izbrali najbolj skrbne lastni-
ke zasebnih gozdov, to je la-
stnike, ki zgledno gospoda-
rijo z gozdom, strokovno iz-
vajajo gozdna dela, hitro po-
sekajo in pospravijo v uj-
mah poškodovana dreve-
sa, spoštujejo večnamensko 
vlogo gozdov, se usposablja-
jo za varno delo v gozdu in 
za ustrezno zaščitno opre-
mo, dobro sodelujejo z jav-
no gozdarsko službo ... Letos 
sta njihov izbor prvič podpr-
la tudi ministrstvo za kmetij-
stvo, gozdarstvo in prehrano 
in Zveza lastnikov gozdov 
Slovenije.

Priznanje najbolj skrb-
nega lastnika gozda za leto 
2021 bo prejelo štirinajst la-
stnikov, iz vsake območne 
enote zavoda po eden. Na 
ljubljanskem gozdnogospo-
darskem območju ga bo pre-
jel Mirko Mrovlje z Ledinice 
(občina Žiri), na kranjskem 
območju Milan Ravnikar s 
Križne Gore (občina Škofja 
Loka), na blejskem območju 

pa Škofija Novo mesto. V za-
vodu jim bodo priznanja po-
delili na prireditvi, ki jo bodo 
v sodelovanju z Občino Liti-
ja pripravili takoj, ko bodo to 
omogočili ukrepi za zajezi-
tev širjenja novega korona-
virusa. 

Prizadevajo si čim hitreje 
sanirati gozdove

Škofija Novo mesto ima 
na Gorenjskem v lasti 2500 
hektarjev gozdov nad Goz-
dom - Martuljkom, na Me-
žakli, v Belci in Radov-
ni, upravlja pa tudi rezer-

vat Mala Pišnica v Kranjski 
Gori, kjer raste tudi najsta-
rejši macesen v Sloveniji, 
star od osemsto do tisoč let. 
Že kmalu po prevzemu goz-
dov se je škofija oziroma nje-
na družba za upravljanje pri-
dobitnega premoženja Be-
neficij soočila s posledicami 

uničujočih ujm in čezmer-
nega širjenja podlubnikov, 
na območju Belce pa še s 
skalnim podorom na goz-
dni cesti proti Jepci, tako da 
je do svojih gozdov, v kate-
rih je morala izvesti sanaci-
jo po vetrolomu in napadu 
podlubnikov, lahko dosto-
pala le čez Avstrijo. Pri sa-
naciji gozdov so se oprli na 
GG Bled in na druge izvajal-
ce, na ta način jim je lani v 
revirju Mežakla uspelo po-
sekati 25.600 kubičnih me-
trov poškodovanega drev-
ja, v Belci pa sanacija še po-

teka. »Škofija se izkazuje 
kot lastnica, ki si prizadeva 
čim hitreje sanirati gozdo-
ve,« so v obrazložitev k pri-
znanju zapisali v blejski ob-
močni enoti zavoda za goz-
dove in dodali, da so v škofi-
ji oziroma v njeni družbi Be-
neficij tudi z razumevanjem 

primaknili dodatni denar 
za obnovo poškodovanih 
gozdnih cest, izkazali veli-
ko pripravljenost za izvedbo 
gojitvenih del na območjih, 
kjer so sestoje močno poš-
kodovali podlubniki, pris-
luhnili predlogom zavoda in 
dva predela prepustili narav-
nemu razvoju, pomagali za-
vodu pri odkazilu drevja po 
naravnih ujmah in napadu 
podlubnikov ...

Iz gozdov jemljejo, a jim 
tudi dajejo   

Milan Ravnikar iz zaselka 
Cavrna na Križni Gori gos-
podari na kmetiji Pr' Kalan, 
ki obsega 11 hektarjev trav-
nikov in 25 hektarjev goz-
dov ter dve manjši njivi, še 
pet hektarjev kmetijskih ze-
mljišč imajo v najemu. Re-
dijo 48 glav goved, v okviru 
osnovne dejavnosti prodaja-
jo drva, Milan pa ima kot sa-
mostojni podjetnik registri-
rano dejavnost zemeljskih 
pripravljalnih del. Pomemb-
na dejavnost na kmetiji je 
tudi gozdarstvo. Kot so v ob-
razložitev k priznanju zapi-
sali v krajevni enoti Poljane, 
na kmetiji dela v gozdu op-
ravljajo redno in kvalitetno, 
iz gozda ne le jemljejo, am-
pak mu tudi vračajo s sad-
njo, z nego mlajših sestojev 
in z gradnjo vlak. Milan dob-
ro sodelujejo z javno gozdar-
sko službo, za delo v gozdu 
se je usposabljal na tečajih 
zavoda za gozdove, za delo 
v gozdu in na kmetiji pa je 
navdušil tudi svoje otroke.

Zanamcem bi rad 
prepustil urejen gozd

Dvainsedemdesetletni 
Mirko Mrovlje z Ledinice v 
občini Žiri kmetuje na kme-
tiji, ki obsega 26 hektarjev 
zemljišč, od tega 21 hektar-
jev gozda. Kot pravi, je gozd 
dobil v dobrem stanju od 

dedka, in želi, da bi takšne-
ga zapustil tudi nasledni-
kom. Do leta 2014, ko je 
pustošil žled, je imel vzor-
no urejen gozd, a po tem, 
tudi zaradi pogostih narav-
nih ujm, še ni »zlezel« na 
zeleno vejo. Pravi, da ga je 
sram, ker mu nekaj povr-
šin še ni uspelo posaditi. 

Na kmetiji na leto posekajo 
približno sto kubičnih me-
trov dreves, v zadnjih petih 
letih je količina predvsem 
zaradi poseka lubadark več-
ja. Pri sečnji zelo pazi, da ne 

poškoduje drugih dreves, 
vsako leto nekaj časa name-
ni tudi negi in redčenju se-
stojev. »Gozd ima lepo ne-
govan in je lahko vzor so-
naravnega in trajnostnega 
gospodarjenja,« ugotavljajo 
v zavodu za gozdove in do-
dajajo, da odlično sodeluje 
z revirnim gozdarjem in se 

udeležuje tudi tečajev za la-
stnike gozdov. Kljub že bo-
gatim izkušnjam se je pred 
kratkim v Žireh udeležil te-
čaja za varno delo z motor-
no žago v gozdu. 

Izbrali najbolj skrbne lastnike gozdov
Na ljubljanskem gozdnogospodarskem območju so letos za najbolj skrbnega lastnika gozda razglasili Mirka Mrovljeta z Ledinice, na kranjskem 
Milana Ravnikarja s Križne Gore, na blejskem območju pa Škofijo Novo mesto.

Milan Ravnikar skrbno gospodari z gozdom. / Foto: Špela Vrhunc

V Škofiji Novo mesto in v njeni družbi Beneficij si prizadevajo čim prej sanirati gozdove, ki 
so jih prizadele ujme in podlubniki. / Foto: Simon Kerin

Mirko Mrovlje ob traktorju in gozdarskih pripomočkih

Janez Logar, v. d. direktorja Zavoda za gozdove 
Slovenije, poudarja, da so skrbni lastniki gozda 
lahko za zgled drugim in da dobro sodelovanje med 
lastniki gozdov in javno gozdarsko službo daje pri 
gospodarjenju z gozdovi odlične rezultate.

Cveto Zaplotnik

Kranj – Minister za kme-
tijstvo, gozdarstvo in pre-
hrano Jože Podgoršek se 
je v petek v okviru vladne-
ga obiska na Gorenjskem 
sestal s predstavniki Kme-
tijsko gozdarske zadruge 
Škofja Loka, obiskal je kme-
tiji Pr' Leskovc v Stari Ose-
lici in kmetijo Drinovec na 
Okroglem ter se sestal z 

vodstvom kranjske mestne 
občine. 

Kot so po obisku sporočili 
z ministrstva, je vodstvo ško-
fjeloške zadruge predstavilo 
ministru poslovanje, načrte 
za razvoj in prilagajanje na 
tržne razmere, govorili pa 
so tudi o novi skupni kme-
tijski politiki, o promociji lo-
kalno pridelane hrane in o 
nujnosti povezovanja med 
zadrugami. 

Ko je minister obiskal 
kmetijo Pr' Leskovc, na ka-
teri gospodari mladi Jakob 
Dolinar, je bil navdušen nad 
tem, kako zavzeto delajo v 
težkih naravnih pogojih. Na 
kmetiji dnevno namolzejo 
približno petsto litrov mle-
ka, od tega ga del predelajo 
v mlečne izdelke. Ministru 
so predstavili tudi novo de-
javnost – trgovino brez pla-
stične embalaže.

Druga kmetija, ki jo je 
minister obiskal v petek, 
je kmetija z mladim prev-
zemnikom Drinovec na 
Okroglem. Na kmetiji ob-
delujejo šestdeset hektar-
jev kmetijskih zemljišč, 
pridelujejo krompir, čebu-
lo in korenje. Njihov cilj je 
povečati obseg kmetijskih 
zemljišč ter zadostiti vse 
bolj pestremu povpraše-
vanju kupcev po različnih 

oblikah pakiranja in različ-
ni kakovosti pridelkov. Mi-
nister Podgoršek je podprl 
ambiciozne načrte kmeti-
je, poudaril pomen povezo-
vanja z drugimi kmetijami 
za bolj konkurenčno nasto-
panje na trgih in spodbu-
dil kmetijo k sodelovanju v 
shemi Izbrana kakovost, ki 
postaja med potrošniki vse 
bolj prepoznavna in zaupa-
nja vredna.

Na srečanju z vodstvom 
Mestne občine Kranj so mi-
nistru predstavili projekt Sto-
nogin zabojček, s katerim si 
prizadevajo za ohranjanje 
kratkih prehranskih verig, 
pošteno ceno za kupce in pra-
vično plačilo za pridelovalce. 
Minister je ob tem dejal, da 
predpisi s področja javne-
ga naročanja omogočajo jav-
nim zavodom, da nabavljajo 
več hrane iz lokalnega okolja. 

Na Gorenjskem se je v 
petek mudil tudi državni 
sekretar Anton Harej, ki je 
obiskal kmetijo Hlebanja 
v Srednjem Vrhu in kme-
tijo Tilna Sokliča v Krnici 
ter si ogledal skalni podor 
na Belci.     

Gorenjska je regija mnogih priložnosti ...
... je med petkovim vladnim obiskom na Gorenjskem ugotavljal minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Jože Podgoršek in 
poudarjal, da je za napredek zelo pomembno povezovanje. 
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Simon Šubic

Kranj, Škofja Loka – Gorenj-
ski policisti so v petek na ob-
močju Kranja in Škofje Loke 
izvedli poostren nadzor nad 
psihofizičnim stanjem vo-
znikov. Na preizkus alko-
holiziranosti so »povabili« 
163 voznikov. Rezultati so 
pokazali, da jih je devet vo-
zilo pod vplivom alkohola. 
Štirje so »napihali« do 0,52 
mg/l, pet pa nad to stopnjo. 

Najvišja vrednost je bila 0,74 
mg/l alkohola, kar je 1,5 pro-
mila, so razložili na Policij-
ski upravi Kranj. 

Policisti so ugotovili tudi 
21 drugih kršitev, za kate-
ra so izrekli zgolj opozorila. 
Šlo je za neuporabo smerni-
kov, nedelujoče luči, upora-
bo meglenk, pomanjkljivo 
opremo, pozabljene doku-
mente itd. Nadzore bodo na-
daljevali, so še napovedali na 
policiji. 

»Napihalo« devet voznikov

Simon Šubic

Kranj – Policija je v zadnjih 
dneh poročala o treh tragič-
nih smrtih na Gorenjskem. 
V Jelendolu je v petek moš-
ki umrl pri padcu v vodo, isti 
dan je občan, po naših infor-
macijah v Šenčurju, po pad-
cu umrl v garaži, v požaru 
avtobusa na Primskovem v 
Kranju pa je v četrtek umrl 
mlajši moški. 

Mrtvega našli v avtobusu

V četrtek popoldne je za-
gorel avtobus na dvori-
šču podjetja Arriva na Uli-
ci Mirka Vadnova v Kranju. 
V njem so gasilci našli tudi 
negibnega moškega, po ne-
uradnih podatkih je šlo za 
osemnajstletnika iz Predo-
selj, za katerega so žal ugo-
tovili, da je mrtev. »Po spro-
žitvi alarma ob 16.20 smo 
bili gasilci na kraju požara v 
nekaj minutah. Požar so že 
skušali gasiti zaposleni z ga-
silnimi aparati, a so bili neu-
spešni, saj je avtobus že pre-
več gorel. K sreči je bil parki-
ran na samem, tako da smo 
ga gasilci le obkolili in požar 
pogasili. Med pregledom 
notranjosti avtobusa smo 
naleteli na neodzivno ose-
bo in jo predali reševalcem, 
ki so potrdili naš sum, da je 

že preminula,« je pojasnil 
vodja intervencije Primož 
Šifrer iz Gasilsko reševalne 
službe Kranj. V intervenci-
ji je sodelovalo deset poklic-
nih gasilcev in enajst prosto-
voljnih kolegov iz gasilskega 
društva Kranj - Primskovo. 
Gasilci so se ob odhodu na 
kraj požara namreč bali, da 
bi se požar lahko razširil še 
na druge avtobuse, a so po-
tem ob prihodu ugotovili, da 
v bližini požara ni bilo dru-
gih vozil. 

Kranjski kriminalisti so 
po ogledu kraja požara tujo 
krivdo izključili. »Okolišči-
ne kažejo, da je bil moški v 

avtobusu sam. Avtobus je 
zagorel na sprednjem delu, 
ogenj pa se je od tam razši-
ril po notranjosti. Moški na 
videz ni bil huje poškodo-
van. Umrl je na kraju. Od-
rejena je bila obdukcija,« je 
sporočil Bojan Kos s Policij-
ske uprave Kranj. Na Arrivi 
so pojasnili, da oseba v av-
tobusu ni bil njihov usluž-
benec, vozilo pa je bilo teh-
nično brezhibno, zato je bil 
razlog za požar najverjetne-
je zunanji vir.

Iz neuradnih virov smo 
izvedeli, da so posnetki var-
nostnih kamer razkrili, da 
naj bi pokojni mladenič v 

avtobus vstopil skrivaj, po-
tem ko ga je voznik že parki-
ral in zapustil. Po naših po-
datkih je zagorelo v notran-
josti avtobusa. 

Umrla zaradi padcev

V petek so policisti obrav-
navali dve smrtni nezgo-
di. Na območju Jelendola je 
moški okoli 14.30 pri preč-
kanju zasnežene lesene brvi 
padel v reko. »Okoliščine 
kažejo, da je šlo za nesrečo. 
Opravljen je bil ogled kraja. 
Tuja krivda je izključena,« 
je sporočil Bojan Kos s PU 
Kranj. Posredovali so gasil-
ci Prostovoljnega gasilske-
ga društva Jelendol in Gasil-
ske reševalne službe Kranj, 
ki so neodzivnega moškega 
s tehničnim posegom pote-
gnili iz vode in predali reše-
valcem Nujne medicinske 
pomoči Tržič. Ti so posku-
sili z oživljanjem, ki ni bilo 
uspešno. 

Tudi za smrtno nezgodo 
v garaži stanovanjske hiše 
v okolici Kranja, po neura-
dnih podatkih se je nesreča 
zgodila v Šenčurju, so poli-
cisti tujo krivdo izključili. 
Moški je zdrsnil v domači 
garaži, padel v kanal za po-
pravilo vozil in umrl, so po-
jasnili na policiji. Odredili so 
obdukcijo. 

V Kranju v požaru na 
avtobusu umrl mlajši moški 
Kranjski gasilci so mrtvega mladeniča našli v petek popoldne v avtobusu, ki je pred tem zagorel. Zaradi 
nesrečnih padcev sta umrla tudi moška v Jelendolu in Šenčurju. 

Po neuradnih podatkih je preminuli mladenič skrivaj vstopil 
v avtobus, ko je bil ta že parkiran na dvorišču podjetja 
Arriva. Zagorelo naj bi v notranjosti vozila. / Foto: GARS Kranj

Simon Šubic

Tolsti vrh – Na Tolstem vrhu 
je snežni plaz v nedeljo po-
poldan zasul dva planinca. 
Posredovali so gorski reše-
valci iz Tržiča in Kranja, ki 
so s pomočjo helikopterja 
Slovenske vojske in dežurne 
ekipe za posredovanje v go-
rah planinca rešili iz plazu, 
ju prepeljali v dolino, kjer 
so ju predali v nadaljnjo os-
krbo. »Reševalno akcijo je 
močno oviral veter, vendar 
je posadki helikopterja vse-
eno uspelo odložiti reševal-
ca letalca pri planincih, ki sta 
bila do vratu zasuta v snegu. 
Oba planinca sta bila ustre-
zno opremljena,« so pojas-
nili v Gorsko reševalni zve-
zi Slovenije (GRZS). 

Gorski reševalci skupaj 
s policisti opozarjajo, da so 
razmere v gorah izjemno 
zahtevne in nevarne. O tem 
priča tudi podatek, da so 

minuli konec tedna v grah 
posredovali kar šestkrat. 
Med drugim so v nedeljo s 
policijskim helikopterjem v 
jeseniško bolnišnico odpe-
ljali planinko, ki je na pla-
nini Zajamniki nenadoma 
omedlela. Na Vitrancu se je 
v nedeljo poškodoval turni 
smučar, ki so ga s helikop-
terjem prav tako odpeljali v 
jeseniško bolnišnico. 

»Vse, ki zahajate v gore v 
teh zimskih dneh, opozar-
jamo na izjemno zahtevne 
razmere, ki zahtevajo ustre-
zno opremo in veliko izku-
šenj. Posebej nevarno pa bo 
v visokogorju v prihodnjih 
dneh, saj je napovedana in-
verzija. Previdno!« svarijo v 
GRZS. Nevarnost proženja 
snežnih plazov nad gozdno 
mejo je sicer 3. stopnje po 
petstopenjski lestvici, zato 
priporočajo uporabo plazov-
nega trojčka, ki pa ga je tre-
ba znati uporabljati. 

Iz plazu rešili planinca
Med vzponom na Tolsti vrh je snežni plaz 
presenetil dva planinca in ju zasul.  

Simon Šubic

Kranj – Marko Gajić, eden 
od soustanoviteljev Blejske-
ga filmskega festivala (BFF), 
ki je le dve leti (2014 in 2015) 
promoviral ekološke teme, 
je na kranjskem okrožnem 
sodišču priznal, da sta z dru-
gim soustanoviteljem festi-
vala Danijelom Utješano-
vićem storila poslovni go-
ljufiji na škodo dveh poslov-
nih partnerjev. Ker je s to-
žilstvom sklenil sporazum 
o priznanju krivde, je prejel 
milejšo pogojno kazen os-
mih mesecev zapora s preiz-
kusno dobo enega leta. Do-
datno mora Gajić oškodo-
vancema v letu dni povrniti 
polovico povzročene škode.

BFF so na Bledu prvič iz-
peljali leta 2014. Načrti 

organizatorjev Marka Gajića 
in Danijela Utješanovića so 
bili visokoleteči, k sodelova-
nju sta privabila tudi Rade-
ta Šerbedžijo in Branka Đu-
rića - Đura, častno pokrovi-
teljstvo festivala pa je prevzel 
predsednik države Borut Pa-
hor. Ambiciozne napovedi, 
da bodo na Bled vsako leto 
privabili tudi filmske zvez-
de iz Hollywooda, niso ures-
ničili, še več, za festivalom 
so že prvo leto ostali nepo-
ravnani računi, kmalu pa je 
prišlo tudi do razkola v orga-
nizacijski ekipi in spora gle-
de uporabe blagovne znam-
ke Bled Film Festival. BFF 
so sicer junija 2015 ponovi-
li, nakar je ugasnil, na nje-
govem pogorišču pa je zra-
sel nov festival – Blejski vod-
ni festival. 

Za izvedbo prvega BFF v 
juniju 2014 sta Gajić in Ut-
ješanović med drugim naro-
čila tudi storitve podjetnikov 
Mirana Starmana in Luke 
Fojkarja. Od prvega sta na-
jela elektronsko opremo, 

drugi je opravil gostinske 
storitve. Tožilstvo jima je v 
obtožnici očitalo, da sta ob-
tožena obema zatrjevala, da 
imata dovolj denarja za pla-
čilo, a prejetih računov vse-
eno nista v celoti poravnala. 

Starmanu sta ostala dolžna 
okoli 17 tisoč evrov, Fojkarju 
približno 1900 evrov.

Sojenje zoper obtožena se 
je v Kranju začel že pred tre-
mi leti, a sodišče v tem času 
ni izpeljalo niti predobrav-
navnega naroka, saj se je 
Utješanović sodišču doslej 
uspešno izogibal. Gajić, ki 
sprva krivde ni priznaval, pa 
je zdaj očitke tožilstva priz-
nal, za kar je izposloval po-
gojno zaporno kazen, v letu 
dni pa mora oškodovanemu 
Starmanu vrniti približno 
8500 evrov in Fojkarju oko-
li 960 evrov. S preostalo po-
lovico prijavljenega dolga je 
sodišče oškodovanca napoti-
la na pravdo oziroma bosta 
morala počakati še na konec 
kazenskega postopka zoper 
Utješanovića. 

Priznal goljufiji pri izvedbi festivala
Soustanovitelja nekdanjega Blejskega filmskega festivala Marka Gajića so zaradi dveh goljufij obsodili na pogojno zaporno kazen. 
Drugi soobtoženec, Danijel Utješanović, se na sodišču še ni pojavil. 

Marko Gajić (levo) in Danijel Utješanović iz časov, ko sta 
promovirala Blejski filmski festival / Foto: arhiv GG

Kranj – Prvi smučarski konec 
tedna v tej sezoni se je kon-
čal s tremi smučarskimi ne-
srečami. Kot poroča policija, 
sta dva smučarja padla sama, 
eden si je poškodoval ramo, 
drugi pa nogo. V tretji nesreči 
je povzročitelj trčil v smučar-
ja, ki je stal ob robu smučišča. 
Povzročitelj si je poškodoval 
prsni deli, oškodovanec pa 
ramo. Povzročitelju trka je 
preizkus alkoholiziranosti 
pokazal rezultat tik pod mejo 
dovoljenega (0,24 mg/l alko-
hola, s toleranco alkotesta je 
dovoljeno 0,29 mg/l).

Policisti obravnavali tri 
smučarske nesreče

Kamnik – Zadnji konec tedna 
so policisti obravnavali tudi 
tri vlome v stanovanjske hiše. 
V Domžalah je vlomilec od-
nesel 900 evrov gotovine, v 
Kamniku poleg gotovine še 
alarmno napravo, s čimer je 
lastnike oškodoval za tri tisoč 
evrov, v Vodicah pa je izginilo 
400 evrov gotovine. 

Odnesli gotovino



Samo Lesjak

S
kupino Mal pre-
pozn sestavlja pet 
članov, ki prihaja-
jo iz Zgornjih Pir-
nič, Škofje Loke, 

Žirov in Postojne, prav vsi 
pa imajo korenine v Škofji 
Loki. Pogledi članov na glas-
bo se sicer v marsičem dokaj 
razlikujejo, pa vendar jih že 
osmo leto trdno povezujejo 
ritmi rokovske glasbe, prija-
teljstvo in želja po skupnem 
ustvarjanju. Skupino sesta-
vljajo: Vilko Lovšin (bobni, 
tolkala), Janez Pivk (bas kita-
ra), Zoran Lipovšek (vokal, 
akustična kitara), Jurij Ber-
glez (solo kitara), Jurij Kraj-
nik (ritem kitara).

Skozi leta delovanja so se 
člani zasedbe Mal prepozn 
kalili na koncertnih nasto-
pih, tako akustičnih kot elek-
tričnih, kar jim je dalo dra-
gocene izkušnje, na katerih 
gradijo svojo glasbo. Poleg 
avtorske glasbe preigravajo 
priredbe znanih rokerskih 
skladb iz svoje mladosti na 
poseben, sebi lasten način, 
kar daje glasbi še poseben 
čar. Vse se je začelo s prep-
rosto željo zaigrati prijatelju 
pesem presenečenja ob nje-
govem okroglem jubileju in 
tako so štirje prijatelji jeseni 
leta 2013 poprijeli za inštru-
mente in uigrali dve pesmi.

»Sledilo je navdušenje ter 
spoznanje, da ni nujno, da 
vsak, ki preseže abrahama, 
sloni zgolj za 'šankom'. To 
nas je še bolj povezalo, po 
polletnem enotedenskem 
večurnem preigravanju pri-
redb pa smo povsem realno 
ugotovili, da smo ob koncu 
vsake vaje precej utrujeni 

in da smo očitno glede na 
svoja leta začeli vse skupaj 
‘mal prepozn’. Simpatično 
ime se nas je prijelo, obup 
nikoli ni bil naše vodilo in 
tako že osmo leto vztrajamo 
na slovenski glasbeni sce-
ni,« je o nastanku zasedbe 
dejal vodja zasedbe, bobnar 
Vili Lovšin.

V vseh teh letih je v sku-
pini prihajalo do mnogih 
menjav ter posledično tudi 
kakšnega krajšega mrka v 
koncertnem udejstvovan-
ju. Začetna zasedba – Drago 
Stojković - Gešo (bas kitara), 
Bojan Orešnik (električna 
kitara), Vilko Lovšin (bobni) 

in Zoran Lipovšek (vokal, 
akustična kitara) – se tako 
po nekaterih spremembah 
znajde na razpotju: vztrajati 
naprej ali pa prenehati igra-
ti. Prevladala je ljubezen do 
rokovske glasbe, močna vol-
ja ter prijateljstvo med čla-
ni, ki se odločijo za nadalje-
vanje. Zato po odhodu dveh 
članov preostali k sodelova-
nju povabijo novega basista 
Janeza Pivka in vsestranska 
glasbenika in kitarista Juri-
ja Krajnika ter Jurija Bergle-
za; slednji je v skupino pri-
nesel tudi svež veter. Skrom-
ni začetki so počasi prerasli 
v čedalje večjo ustvarjalnost 
in nastajati so začele tudi nji-
hove lastne avtorske sklad-
be, kot so Mirna obala, Vsa-
kič in Gozdovi sanj.

V tej zasedbi je Mal pre-
pozn začel intenzivno ustvar-
janje in vadbo avtorskih pes-
mi za svoj prvi album, pri 
čemer sta jim na pomoč pri-
skočila brata Vuksanović, 

legendi slovenske rokovske 
scene. S svojimi bogatimi 
izkušnjami sta poskrbela za 
še bogatejšo glasbeno podo-
bo skupine. Skupina je tako 
v dobrem letu in pol uspela 
posneti skladbe za album z 
naslovom Mi gremo, ki izi-
de v sredo, 15. decembra – 
s posebnim dogodkom na 
Facebook strani skupine in 
objavo video spota na kana-
lu YouTube. 

»Album s svojo vsebino 
in konceptom predstavlja 
svojevrsten pristop do rok 
glasbe, ki pa ga člani sku-
pine nočemo in niti ne želi-
mo kategorizirati. Častitlji-
va povprečna starost članov 
skupine je namreč pusti-
la preveč sledi posameznih 
glasbenih žanrov v vsakem 
izmed nas – edino ti izkazu-
jejo končni rezultat. Mi pa z 
zadovoljstvom vztrajamo na 
glasbeni sceni in optimistič-
no zremo v prihodnost,« je 
sklenil Vili Lovšin.

BOLJE POZNO KOT NIKOLI
Člani gorenjske rokerske zasedbe Mal prepozn, ki imajo za seboj bogato glasbeno kilometrino, so se 
odločili izdati svoj prvenec, album Mi gremo.

Skupina Mal prepozn s svojo glasbo kljubuje času. / Foto: Marko Delbello Ocepek

Skupini je v dobrem letu 
in pol uspelo posneti 
skladbe za album z 
naslovom Mi gremo, 
ki izide v sredo, 15. 
decembra.

Alenka Brun

P
o skladbah V tre-
nutku, Ko veš in 
Na obalo pevka 
Andreja Čamernik 
Rampre v eter poši-

lja skladbo Pa kaj potem, v 
kateri ostaja v ritmih dobre-
ga starega ameriškega kan-
trija, besedilo pa tokrat nas-
lavlja nekoliko drugačno lju-
bezensko tematiko.

»V tej novi glasbeni zgo-
dbi se lahko najdemo prav 
vsi, saj sporoča, da tudi ko 
se znajdemo v trikotniku, 
lahko naredimo rez, pus-
timo vse slabo za seboj in 
gremo s pokončno glavo ter 
polni upanja naprej,« pravi 
Andreja. 

Pri ustvarjanju je pevka 
sodelovala z odlično in že 
preizkušeno ekipo, za katero 
pravi, da jo tudi najbolje poz-
na. Medtem ko sta glasbo, 
aranžma in končno produk-
cijo prevzela Kevin Koradin 
in Clifford Golio, je besedi-
lo delo Vesne Kovač. »Vese-
la sem, da lahko delam in 
ustvarjam z nekom, ki me 

vedno spodbuja in podpira. 
Vsi trije razumejo, kaj želim, 
kakšno sporočilo želim pre-
dati, in mi to tudi pomagajo 
doseči. Menim, da vsi izva-
jalci potrebujemo ob sebi 
nekoga, ki zna iz nas izvle-
či maksimum in ki ne zati-
ra naših idej, temveč jih nad-
gradi,« meni pevka.

Za Andrejo Čamernik 
Rampre, ki jo med drugim 
poznamo tudi kot radijsko 
moderatorko, so sicer že 
štiri desetletja ustvarjan-
ja, skozi katera se je preiz-
kusila v različnih glasbenih 
žanrih in se kot voditeljica 
oddaj znašla tudi na tele-
vizijskih ekranih. Dodaja, 
da še sama komaj verjame, 
da je minilo že toliko časa. 
»Bila so res čudovita leta in 

hvaležna sem za vse prilo-
žnosti, ki so mi bile v tem 
času dane. Je poseben obču-
tek, posebno praznovan-
je, katerega del je tudi moj 
najbolj svež glasbeni izde-
lek Pa kaj potem. Ob sebi 
imam prave ljudi, za katere 
vem, da bomo skupaj spisa-
li še polno odličnih zgodb 
tudi v prihodnje.«

PA KAJ POTEM
Andreja Čamernik Rampre v novi pesmi Pa kaj 
potem ostaja pozitivna. Z novo kantri plesno 
skladbo želi ljudi opomniti, da nikoli ni prepozno, 
da začnejo znova. 

Andreja Čamernik Rampre / Foto: arhiv pevke

Čeprav je pred nami še nekaj delov priljubljenega dnevne-
ga resničnostnega šova Kmetija, pa na Pop TV že odpirajo 
prijave za novo sezono oddaje. Veliki finale tokratne Kme-
tije bo v ponedeljek, 20. decembra, ob 21. uri na omenje-
ni televiziji, za tiste najbolj neučakane pa že dan prej na 
VOYO. Za novi šov pa iščejo seveda kandidate, ki želijo 
prekiniti rutino in se preizkusiti v veliki kmečki avanturi. 
Tekmovalci so lahko vešči kmečkih opravil, zagnani delavci 
ali le dobri taktiki. Morda so dobri v kuharskih veščinah ali 
le iznajdljivi pri tkanju prijateljskih vezi. Receptov za zmago 
na Kmetiji je veliko, a je zagotovo na koncu zmagovalec 
tisti, ki ne izgubi v areni. Nova sezona Kmetije bo postregla 
z novimi tekmovalci, hkrati pa so njeni ustvarjalci tudi že 
razkrili, da bo šov potekal na novi lokaciji. 

Odprte so prijave za novo sezono Kmetije, 
veliki finale sedanjega šova bo v ponedeljek
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Alenka Brun

N
ataša Mikelj je 
bila kar nekaj 
let v vlogi dire-
ktorice zavo-
da Turizem in 

kultura Radovljica. V njej se 
je dobro znašla. Pred mese-
cem dni pa sem nanjo nale-
tela v novi butični čokola-
dnici v Radovljici: s pred-
pasnikom in vprašanjem 

oziroma že tudi z odgovo-
rom, kaj vse naj pokusim. 
Za prodajno vitrino, v kate-
ri so bili razstavljeni vablji-
vi pralineji, je bila razpolože-
na in nasmejana. Mimogre-
de mi je na kratko in s pre-
cej humorja razložila, kako 
sta se s soprogom Gregor-
jem znašla v čokoladni zgo-
dbi. Pravzaprav je Gregor v 
času, ko so razglasili epide-
mijo oziroma pandemijo, z 
velikim veseljem posegal po 

čokoladi, in si je rekla, da če 
bo šlo tako naprej, bodo še 
bankrotirali ... Pa ga je izzva-
la, naj jo začne sam izdelova-
ti, če mu je že toliko do nje. 
Grega – ne bodi len – si je 
mislil, da to ne more biti tako 
zahtevno, da se ne bi nau-
čil ... In ostalo je preteklost. 
Vseeno pa drži, kar je Nataša 
Mikelj povedala za Deželne 
novice, da sta hitro ugotovi-
la, da izdelava čokolade zah-
teva ogromno znanja in veš-
čin in da se postopka izdela-
ve ne moreš naučiti na inter-
netu. Sledil je čas izobraže-
vanja, nadgrajevanja zna-
nja tudi v tujini, a očitno je 
bila odločitev prava. Danes 
se jima namreč v njuni buti-
čni čokoladnici, ki ima ena-
ko ime kot njune čokolade, 
Radolška čokolada, zgodi, da 
povpraševanje dnevno pre-
sega ponudbo. 

Če smo realni, domačih, 
butičnih čokoladnic Gorenj-
ska ne premore ravno veli-
ko. Ena je na primer v Bohi-
nju, druga v Britofu, zdaj pa 
lahko ob vhodu v središče 

Radovljice okušate in spoz-
navate še zgodbo omenjene 
Radolške čokolade. 

Ko sem jih obiskala prvič, 
sem opazila navdušenje lju-
di nad alkoholnimi praline-
ji, predvsem nad tistim z 
okusom borovnice in doma-
čega sadjevca. Mene je naj-
bolj navdušil čokoladni pra-
line s pistacijo. Spomnim se 
tudi tistega z ajdo, potem pa 
okuse počasi že pomešam, 
ker jih je bilo še kar nekaj, 
ki so se mi dobesedno topi-
li v ustih. Komur ni do pra-
linejev, lahko izbira tudi 
med različnimi čokoladami, 
namazi; opazila pa sem tudi, 
da se ponudba pridno širi. 

Tisti dan po jetrcih v Kara-
vli 297 o sladici nisem raz-
mišljala, a ko sem se vrača-
la v dolino, me je prešinilo, 
da bi se bilo prijetno »pocr-
kljati« s čokoladnim prali-
nejem. Enim, največ dve-
ma, sem bila odločna. Tako 
sem mimogrede »skočila« 
do Radovljice. Sicer ne vem, 
ali je bila to slaba ali dobra 
odločitev. Pravijo, da v zvezi 

s čokolado slabih odločitev 
ni, ampak načrt je bil – vsaj 
tako sem bila odločena – da 
kupim največ dva praline-
ja in ju potem doma v miru 

ob kavi pojem ... A kaj, ko to 
ob tako polni vitrini ni šlo. 
Je pa tudi res, da dvema je 
pa potem uspelo »preživeti« 
pot do doma …  (Konec)

V KARAVLO NA JETRCA IN V 
RADOL'CO NA ČOKOLADO (2)

Čokoladne pralineje vam lahko zapakirajo v lično škatlico, 
lahko pa si jih privoščite v obliki bomboniere.

Bogat čokoladni izbor 

Decembrski čokoladni izbor v radovljiški butični čokoladnici 
lepo dopolnijo tudi simpatične lizike. 

Krog

Je čas rojevanja,
rodilo se je jutro,
zgodila se je ljubezen. 

Vse je skupaj raslo
in dozorevalo.

Bili so vzponi,
seveda tudi padci.

Prebujala so se čustva,
zorelo je hrepenenje.

Umiril se je tempo
in hitelo je življenje.

Bil je čas končevanja,
rodila se je noč,
zgodil se je konec.

Vsak konec ima
svoj začetek.

Smeh in sreča,
žalost in solze.

Roka v drugi roki,
pripadnost vsem nevednim.

Vedno vse skupaj raste,
vedno vse skupaj propade.

PESMI MLADIH

Sibila

Nikoli zares ne vemo, kaj nam prinese naslednji dan. 
Vse gre z roko v roki. Ko se čustva prelijejo na papir, 
nastane pesem. Pesem pa ostane za vedno. Želim veliko 
snežnih kep in vseh zimskih radosti. 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. 

Mateja Rant

S 
tekmovanjem so 
po besedah profe-
sorice slovenšči-
ne in zgodovine 
na srednji šoli za 

lesarstvo Janje Čenčič Gar-
tner učence želeli navdu-
šiti za ustvarjanje iz lesa, 
zato upajo, da bo tekmova-
nje postalo tradicionalno. 
Na tekmovanju je sodelova-
lo dvanajst učencev, vsi tri-
je prvouvrščeni pa prihajajo 
iz Osnovne šole Ivana Tav-
čarja Gorenja vas. Prejeli 
so praktične nagrade, ki jih 
bodo lahko uporabljali pri 
svojem nadaljnjem ustvar-
janju iz lesa.

Svoje izdelke so učenci v 
začetku decembra štiričlan-
ski komisiji iz Srednje šole 
za lesarstvo zaradi razmer v 
zvezi z epidemijo covida-19 
predstavili na daljavo. Janez 
Belič je ocenjeval tehnološka 

zahtevnost, Ambrož Vuga 
sporočilnost oziroma zgo-
dbo, Dimitrij Jeraj estetsko 
vrednost, Janja Čenčič Gar-
tner pa predstavitev izdel-
ka. »Predstavitev na dalja-
vo je komisiji otežila delo, 
kljub temu pa smo nad vide-
nim navdušeni in prepriča-
ni smo, da se nam ni treba 
bati za prihodnje generacije 

lesarskih mojstrov,« je pou-
darila Janja Čenčič Gartner. 
Najbolj jih je s svojim izdel-
kom navdušila Živka Herič 
Kuk, ki je bila tudi edino 
dekle, ki se je udeležilo tek-
movanja, drugo mesto je 
zasedel Blaž Podobnik, tre-
tji pa je bil Maks Stržinar. 
Vsi trije obiskujejo 7. raz-
red na Osnovni šoli Ivana 

Tavčarja Gorenja vas. »Men-
torica Anica Podobnik se je 
odločila, da bodo pri pouku 
izbirnega predmeta obdela-
va gradiv: les izdelovali tor-
zijske oziroma lebdeče mizi-
ce, ki so jih izdelali iz doma-
čega lesa, ki so ga našli v Pol-
janski dolini, na primer lipa, 
topol, macesen, smreka …« 
Učenci so bili po besedah 
Janje Čenčič Gartner zelo 
izvirni in so kljub skup-
ni zasnovi izdelali raznoli-
ke mizice, saj so bile mizne 
ploskve v obliki kroga, štiri-
kotnika, šestkotnika in celo 
Slovenije. 

Vodja tekmovanja Ambrož 
Vuga verjame, da so učenci s 
tem dobili dodaten zagon za 
ustvarjanje in bo prihodnje 
šolsko leto sodelovalo še več 
učencev. »Predvsem pa si 
želimo, da bomo prihodnje 
leto tekmovanje lahko izve-
dli v živo, da si bomo izdelke 
lahko dobro ogledali in spo-
znali učence.«

DARILO IZ LESA
V Srednji šoli za lesarstvo Šolskega centra Škofja Loka so prvič pripravili tekmovanje Krošnja idej za 
osnovnošolce, ki so dobili nalogo, da iz lesa ustvarijo izdelek, ki bi ga ponosno podarili Sloveniji za 
trideseti rojstni dan.

Izdelki tekmovalcev iz OŠ Gorenja vas / Foto: arhiv šole
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TANJA ODGOVARJA

tanja.70@hotmail.com

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

»Orhideja«

Vrsto let že prebiram vašo 
rubriko in mnogim ste že 
pomagali z nasveti, zato se 
sedaj obračam na vas tudi 
jaz. Zanima me za najmlajšo 
hčerko. Živi skupaj s fantom, 
ampak bi se rada preselila na 
svoje. 

Hvala za prijazne besede. 
Hči je v zvezi srečna in zado-
voljna in oba sta v pričako-
vanju dojenčka zelo vesela. 
Otrok bo zdrav in vse bo v 
redu, brez skrbi. Odločitev, 
da se selita, je pravilna, saj je 
prišel čas, da gresta naprej 
svojo skupno pot. Najprej 
vidim stanovanje, v približ-
no petih letih pa hišo. Prav 
daleč iz domačega kraja ne 
bosta odšla. Razlike je okrog 
dvajset kilometrov oziroma 
manj. Zamenjava službe 
se zgodi, ampak ne še tako 
kmalu. Čakajo vas lepi tre-
nutki in na splošno ne bo 

nobenega temnega oblaka. 
Srečno.

»Deteljica«

Zanima me sprememba v slu-
žbi in ali mi bo zdravje služilo. 
Bom imela kaj težav z vožnjo 
avta? Kaj pa denar in ali bom v 
pokoju imela kakšno delo? Ali 
se bo mož kaj spremenil, saj s 
takšnim, kot je, ne morem več 
naprej. Hvala za odgovor.

Sprememba, ki se vam obe-
ta v službi, bo za vas pozi-
tivna. Upokojitev se vam 
bliža, in kot vidim, boste 
tudi delali, da vam bo finan-
čno lažje. Glede tega vam 
ni treba skrbeti. Pri vožnji z 
avtom ne bo težav. V zakonu 
ste že veliko let in že dolgo se 
zavedate, da v tej vezi nikoli 
niste bili srečni. Zdaj ko gle-
date nazaj, se vam marsikaj 
vrti pred očmi. Ne smete se 
obtoževati in premišljevati, 

zakaj in kako ste delali napa-
ke in se niste drugače odlo-
čili. Pomembno je samo to, 
kako razmišljate sedaj, ta 
trenutek, in kakšne imate 
cilje za prihodnost. Ne bo se 
vam treba seliti, ampak nare-
dili boste velike spremembe 
pri sebi. V naslednjem letu 
imate videti precej druženja 
z ljudmi, ki vam odgovar-
jajo po značaju in načinu 
življenja. Ko se boste čus-
tveno počasi začeli odmi-
kati od moža, se bo čez čas 
zamislil, da bi tudi on lahko 
postal drugačen. Korak za 
korakom. Razen obstoječih 
zdravstvenih težav ne vidim 
nič posebnega. Stare težave 
se vam bodo tudi uredile. 
Lepo vas pozdravljam.

»Zima«

Prosim, da mi pogledate, kaj 
se bo dogajalo v naslednjem 
letu. Najlepše hvala za odgo-

vor in ostanite še naprej tako 
dobri in predvsem zdravi.

Za osebi, rojeni v mesecu 
maju in juniju leta 1945, 
je glede zdravja vse v naj-
lepšem redu in tudi vna-
prej bo tako. Morebitne 
težave bodo hitro minile 
in brez posledic. Videti je 
veliko stresa, bi rekla, da je 
povezan z zadevo, ki je na 
sodišču. V letu, ki prihaja, 
končno lahko pričakujete 
zaključek procesa. Pozitiven 
bo. Oseba, rojena v mesecu 
januarju, lahko pričakuje 
pred poletjem zelo dobre 
spremembe na področju 
dela oziroma službe. Zdra-
vje bo v redu. Oseba, rojena 
v mesecu marcu, je imela v 
tem letu nekaj težav, ki pa se 
kmalu uredijo in bo vse tako, 
kot mora biti. Na poslovnem 
področju so dobri obeti že v 
pomladnih mesecih. Želim 
vam vse dobro.

Alenka Brun

I
zvedeli smo, da je bila 
stoletnica najstarejša 
od treh hčera. Njen oče 
je bil po poklicu strojar, 
in ko je odšel v Franci-

jo, je mama sama skrbela 
za družino. Bila je delavka, 
občasno pa je tudi po hišah 
prodajala gozdne jagode in 
maline.

Slavljenka se je v Kranj 
preselila zaradi službe. Naj-
prej se je zaposlila v Tiska-
nini kot tkalka, kasneje pa 
v podjetju Triglav konfekci-
ja, kjer je bila nekaj časa tudi 
predsednica sindikata. Pri 
17 letih je spoznala bodoče-
ga soproga Zvoneta, ki je bil 
po poklicu frizer. Po šestih 
letih »randijev« sta se vzela. 
V zakonu sta se jima rodi-
la sin Matjaž in hči Zvonka. 
Živeli so v Stražišču. Mož je 
bil ljubitelj živali in je imel v 
»štali« graščine v Stražišču 
svoje kokoši, zajce in gosi.

Marija Janžekovič je v 
prostem času rada pletla 
puloverje in kape, pa tudi 
marsikatero obleko, ki jo je 
nosila, je izdelala sama. Po 
moževi smrti se je preseli-
la na Gubčevo ulico v Kranj, 
leta 2000 pa se je odločila 

za odhod v Dom upokojen-
cev Kranj. 

Stoletnica je danes babica 
sedmim vnukom in tudi že 
ponosna prababica. 

Ob stotem rojstnem dne-
vu so ji v domu upokojencev 
pripravili manjšo zabavo, 

jo počastili s torto in cvet-
jem ter ji zaželeli vse najbo-
ljše. Med drugimi jo je obis-
kal tudi župan Mestne obči-
ne Kranj Matjaž Rakovec, ki 
ji je predal tudi častno listi-
no MO Kranj za častitljivih 
in polnih sto let življenja.

STO LET MARIJE JANŽEKOVIČ
Marija Janžekovič se je rodila pred stotimi leti, 10. decembra 1921, na Vrhniki. V Dom upokojencev 
Kranj je prišla, ko je bila stara osemdeset let. Ob častitljivi obletnici so slavljenki prav na rojstni dan 
pripravili tudi manjše praznovanje.

Marija Janžekovič je 10. decembra dopolnila sto let. 

Nadjo Vidic iz okolice Bleda je na predvečer njenega 
štiridesetega rojstnega dne pred hišo pričakala tabla, 
ki je naznanjala, da bo v hiši kmalu praznoval nekdo, ki 
se ukvarja s posredovanjem pri prodaji nepremičnin. Za 
tablo sta poskrbela njen brat in snaha, idejni vodja pa je bil 
njen partner, smeje pojasni slavljenka. Seveda družinska 
hiša ni zares naprodaj, še hitro doda. Pa vendar je bil to le 
uvod v praznovanje njene štiridesetletnice. Presenečenja 
so se kar vrstila. Ni manjkalo sladkih dobrot, prijatelji so 
ji pripravili tudi navidezno poroko. Tako se je le omožila 
pred štiridesetim, čeprav kot navdušena organizatorka 
porok na Pokljuki sama sicer ni ravno za poročna slavja. 

»Kovačeva kobila je vedno bosa.« Praznovala je v mehur-
čkih, čeprav si je želela drugače. Pravi, da si niti v sanjah ni 
predstavljala, da bo štiridesetletnico dočakala v obdobju 
tolikšnih omejitev. Vidičeva je vseskozi poudarjala, da si 
za rojstni dan ne želi nobenih presenečenj in »ofiranja« 
in tega v trenutnih razmerah niti ni pričakovala. Zato je 
bilo to še toliko večje presenečenje, da so na njen rojstni 
dan, ki ga praznuje 1. decembra, prijatelji pripravili pravo 
zabavo – v okviru dovoljenega seveda. 

Ves teden si je želela »nič« za rojstni dan
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Na Jesenicah sta se 4. decembra 2021 poročila Gorazd 
Murnik in Polona Jenčič, na Bledu pa 11. decembra 2021 
Nikola Tasić in Petra Križanič.

Mladoporočenci
Minuli teden so v kranjski porodnišnici zabeležili rojstva 
14 dečkov in 14 deklic. Najtežji je bil deček s 4280 grami, 
najlažja pa deklica z 2800 grami porodne teže. Na Jese-
nicah se je rodilo 7 deklic in 5 dečkov. Največja teža je 
pripadla deklici – tehtala je 4200 gramov. Najlažji je bil 
deček, ki mu je tehtnica ob rojstvu pokazala 3040 gramov.

Novorojenčki

WWW.GORENJSKIGLAS.SI
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Nagrada: 3-krat družinska vstopnica  
za Muzej jaslic Brezje

Re šit ve kri žan ke (ges lo, se stav lje no iz črk z ošte vil če nih 

polj in vpi sa no v ku pon iz kri žan ke) po šlji te do petka, 

31. 12. 2021, na Go renj ski glas, Nazorjeva ulica 1, 4000 

Kranj. Rešitve lah ko od da te tudi v na bi ral nik Go renj ske

ga gla sa pred po slov no stav bo na Nazorjevi ulici 1.

S LO V E N S KO M A R I J I N O N A R O D N O S V E T I Š Č E B R E Z J E

Spoštovane bralke, spoštovani bralci!

Želimo vam duhovno bogat advent ter radostno in  
blagoslovljeno praznovanje Jezusovega rojstva!

V krogu svoje družine, cerkvenega občestva in prijateljev. 

Bog vas živi v letu 2022!

Frančišk ani  z  Brez i j  
ter  sodelavci  Romarskega urada Brezje

SLOVENSKO MARIJINO NARODNO SVETIŠČE, BREZJE 72, BREZJE
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Erika Jesenko

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

Milena Miklavčič

Nikoli si ni odpustil, ker 
jo je zatajil. To tako breme-
ni njegovo dušo, da se mu še 
danes, ko je mama že zdav-
naj pokojna, zdi, da bo klec-
nil pod težo, ki pritiska nanj.

Zanimalo me je, kako se 
je s takšno zaznamovanostjo 
sploh znašel v življenju.

»Zdaj, na starost, živim 
umirjeno življenje ob ženi, 
ki mi je tudi prijateljica in 
podpornica. Vnuki so pri-
dni, in kar je najpomembne-
je, imajo me radi. Moji otroci 
niso najbolj navezani name, 
še dobro, da ne branijo vnu-
kom, da preživljamo veliko 
časa skupaj. O svoji babici 
ne vedo skoraj nič, jih tudi 
ne zanima.

Mislijo, da sem sam kriv, 
ker sem imel v življenju več 
padcev kot drugi vrstniki. Ve-
liko sem pil, razgrajal, se pre-
tepal po gostilnah. Nisem 
bil sposoben ustvariti urav-
novešenega in izpolnjujoče-
ga odnosa, zato mi je prva 
žena ušla. Delno je k zaple-
tom prispevalo moje pretira-
no pitje alkohola. Zdelo se mi 
je, da nisem videl pred seboj 
maminih pisem le takrat, ko 
sem bil na mrtvo pijan. Mo-
ram povedati, da v njih ni bilo 
enega samega očitka, bila je 
zgolj ljubezen. Razložila je, 
zakaj ni nikoli govorila grdo 

o očetu in zakaj je vsa bre-
mena prelagala na svoja ra-
mena. Domači, morda celo 
oče, so jo prepričali, da loči-
tev ne pride v poštev, da mora 
ženska, če le lahko, vse po-
trpeti ter ščititi svoje otroke, 
če je le mogoče. Jaz pa sem 
ji nepremišljeno očital, zakaj 
je takšna tepka, da ne odide. 
Ja, kam bi pa šla? Domov ne, 
saj so jo starši že prvič nag-
nali od hiše, k sestri, ki je ži-
vela na drugem koncu Slove-
nije, tudi ne. Takrat, v šestde-
setih letih, ni bilo tako kot da-
nes, ko imajo tisti, ki doživlja-
jo nasilje, pomoč na vsakem 
koraku.«

Potem sva se v spominih 
vrnila v leta, ko se je z bratom 
preselil k teti v spodnje nad-
stropje stare hiše, v kateri so 
živeli.

»Brat je bil sicer čustveno 
zelo prizadet, a se je nekako 
zavedal, da je treba živeti nap-
rej. V šoli je bil priden, veli-
ko se je učil. Nenehno je go-
voril, da bo on živel bolje kot 
mama, predvsem pa druga-
če. Pri meni je bilo drugače. 
Rekel bi, da se mi je čisto od-
trgalo. »Sfuzlalo.« Že pri 16 
letih sem bil reden gost v dis-
kotekah, obiskoval sem kon-
certe, se zabaval in na mrtvo 
opijal. Pustil sem šolo in se 
zaposlil kot natakar. Bil sem 
tudi nečimrn, kupoval sem 
le italijanske cunje, poleti in 
pozimi sem imel obute škor-
nje z malo višjo peto. Eni so se 
nad tem zgražali, drugi so me 
posnemali. Okoli mene so fr-
čale ženske – stare, mlade, še 
ne polnoletne, najstnice. Vča-
sih sem spal tudi s tremi raz-
ličnimi na dan. Spoznal sem 
neko zdravnico, ki je opravlja-
la nelegalne splave. Za denar. 
Bil sem njen najpomembnej-
ši posrednik, za posredova-
nje mi je dajala 25 odstotkov. 
Brez slabe vesti sem vodil k 
njej nosečnice, ki so se bale 
povedati ali domačim ali celo 
možu. Nekaj časa sem kot 

19-letnik živel z neko žensko, 
bila je poročena z županom, 
ki ga je bolj kot ona zanimala 
politika. Pri njej sem prvič po-
skusil mamila, ki so ji jih pri-
našali mornarji. Nekaj zre-
lih žensk, tudi poročenih, je 
splavilo zaradi mene. Nisem 
se dosti sekiral. Brigalo me je. 
V sebi sem bil prazen, votel, 
brez čustev. Samo nagon me 
je držal pokonci.

Potem je spet prišlo obdob-
je, ko se več kot teden dni ni-
sem streznil. Pil sem samo 
žgane pijače. Na mrtvo. Ne-
koč sem se spotaknil pred bi-
fejem, padel in se udaril v gla-
vo. Mularija, ki se je ponoči 
vračala z neke zabave, me je 
našla ležečega v krvi in bru-
hanju. Še dobro, da so pokli-
cali rešilni avto, drugače bi še 
zmrznil. Menda sem bil tudi 
sicer v precej usmiljenja vred-
nem stanju. Zaradi pijače so 
mi odpovedovala jetra, led-
vice, krvni tlak je bil smrto-
nosno visok. Ko sem prišel 
k sebi, me je zdravnik vpra-
šal, kakšni so razlogi, da sem 
se naveličal življenja. Zjokal 
sem se od hudega. Ko je čez 
kakšno uro zapustil sobo, je 
bil solzen tudi on. Pri 35 le-
tih sem se spravil k sebi, na-
šel sem žensko, a me ni dolgo 
prenašala. Očitala mi je, da 
lažem, kot pes teče. Res sem. 
Na smrt sem se bal, da bi iz-
vedela, da sem morilkin sin. 
Sledila je razveza, kdo bo po-
ročen s takim bedakom! Vse-
eno me je spremljala sreča. 
Navezal sem stike z bratom, 
ki je imel že tri otroke, ureje-
no družinsko življenje, zidal 
je hišo. Našel mi je službo, 
pazil je name kot na punči-
co svojega očesa, da ne bi več 
zašel. V službi sem spoznal 
zdajšnjo ženo Irmo. V meni 
je prebudila čustva, ki jih do 
takrat nisem poznal. O sebi 
sem ji povedal čisto vse. Ni-
sem je odpodil od sebe. Ob-
jela me je in me imela po tis-
ti spovedi še raje.

Potem so se rodili otroci. 
Zdeli so se mi kot tujci, ki so 
vdrli v moje življenje. Kaj naj 
z njimi? Če sem le mogel, 
sem bežal od doma, nisem 
jih jemal v naročje, bolj malo 
sem govoril z njimi. Žena 
mi je očitala, da se me bojijo. 
'Naredi kaj, da te bodo vzlju-
bili, saj nisi napačen človek,' 
mi je govorila.

A sem se bal. V srcu me 
je bilo strah njihove bližine. 
Z odprtimi očmi sem sanjal 
prizore iz mladosti. Pred se-
boj sem videl očeta, ki je na 
mizi posiljeval mamo. Sem 
tudi jaz sposoben narediti kaj 
podobnega?

Mimogrede so odrasli, 
odšli v šole, na svoje. Z nji-
mi sem komuniciral preko 
mame, oni pa z mano prav 
tako. Tujci smo si bili.

Ne bom pozabil, ko se je 
rodil prvi vnuk. Matic. Nje-
gova mamica je bila narav-
na rdečelaska, tudi on je bil 
takšen. Zdel se mi je nekaj 
najlepšega na svetu. Ko sem 
ga dvignil v naročje, stisnil k 
sebi, se je v meni nekaj pre-
lomilo. Nisem jokal – tu-
lil sem! Sin se je že ustrašil, 
da se mi je kaj zgodilo. Žena 
me je odpeljala v drugo sobo, 
naslonil sem se ji na kolena 
in jokal. Matic je pomagal, 
da se je odtajal ledeni oklep 
okoli mojega srca.

Pred nekaj leti sem se po-
govarjal s sinom milični-
ka, ki je takrat odpeljal našo 
mamo v zapor. Gospod mi 
je povedal, da je imel njegov 
oče vse do smrti nočne more 
zaradi krivice, ki se je zgo-
dila mami. Vsi so vedeli, da 
si takšne, večletne zaporne 
kazni, ni zaslužila. Vedeli so 
tudi, da bi ji morali kako dru-
gače pomagati. Postala sva 
prijatelja. Ne nazadnje sem 
od njega želel izvedeti tudi 
podrobnosti o tistem groz-
nem dnevu, ki se jih sam ni-
sem več spominjal.«

(Konec)

Kako sem zatajil mamo, 2. del

Vnuki so nas zbližali

Porova pita s skuto in tortilje s piščancem
Obrok, malica ali prigri-

zek.
Za pripravo porove pite s 

skuto potrebujemo: 1 zavi-
tek listnatega testa (približ-
no 250 g), 1 večji por, 2 stro-
ka česna, 1 paradižnik, 250 g 
skute, 1 jajce, 1 žličko svinj-
ske masti, 1 žlico olivnega 
olja, 150 g rezin pica šunke, 
sol in poper.

Česen olupimo in sesek-
ljamo, por narežemo na ko-
lesa. V ponvi raztopimo žlič-
ko svinjske masti ter na njej 
prepražimo česen in por. So-
limo in popramo ter dušimo 
še 10 minut. Posebej v skle-
di zmešamo skuto, jajce, žli-
co olja ter ščep soli. Listnato 

testo razgrnemo na pekač, 
prekrit s peki papirjem, ter 
ga po celotni površini prepi-
kamo z vilicami. Enakomer-
no ga premažemo s priprav-
ljenim skutnim nadevom. 
Po vrhu razporedimo rezi-
ne šunke in čezenj dušen 
por. Po vrhu položimo še na 

tanke rezine narezan para-
dižnik. Pito pečemo v peči-
ci, segreti na 180 °C, od 30 
do 40 minut.

Za pripravo tortilj s piščan-
cem potrebujemo: 4 pšenič-
ne tortilje, 400 g piščančje-
ga fileja, 2 žlici kisle smeta-
ne ali sirnega namaza, 4 liste 

solate, 1 paradižnik, 4 žličke 
bazilikinega pesta, 4 rezine 
sira, sol in poper, olivno olje.

Piščančji file narežemo na 
trakove, solimo in popramo 
ter jih na hitro popečemo na 
olivnem olju. Vsako tortiljo 
premažemo s kislo smeta-
no, na katero položimo list 

solate in nekaj kolutov sve-
žega paradižnika. Po para-
dižniku malce pokapljamo z 
bazilikinim pestom in nanj 
položimo rezino sira. Po tor-
tiljah enakomerno razpore-
dimo pečene piščančje tra-
kove. Vsaki tortilji zapogne-
mo robove ter jo zvijemo v 
rolado. Po želji tortilje še po-
pečemo v ponvi ali v toaster-
ju, da se sir raztopi.

Nasvet: Tortilje s piščan-
cem so vsestransko uporab-
ne. Uživamo jih lahko kot 
glavni obrok, zavijemo in jih 
uživamo kot malico, ko smo 
zdoma, ali pa jih narežemo 
na rezine in jih ponudimo 
kot prigrizek.

usode
Adventna peka je zagotovo eno najbolj priljubljenih decem-
brskih opravil, predvsem če so zraven otroci. Piškote spravimo 
v dobro zaprte škatle, da ostanejo sveži dalj časa.

Piškoti s čokoladnimi koščki

Potrebujemo 125 g masla, 100 g rjavega sladkorja, žlico medu, 
žličko vaniljevega ekstrakta, 175 g moke, ščepec soli, 150 g temne 
ali mlečne čokolade in jajce.

Pečico segrejemo na 180 °C. Maslo razrežemo na koščke in 
ga damo v skledo. Dodamo sladkor in s kuhalnico dobro pre-
mešamo. Dodamo vaniljev ekstrakt in premešamo. Čokola-
do narežemo na koščke. Masi v skledi primešamo presejano 
moko, sol, koščke čokolade in stepeno jajce. Nežno mešamo, 
da nastane mehko testo. Na pekač, obložen s peki papirjem, 
naložimo majhne kepice testa tako, da je med njimi precej 
prostora. Pečemo jih 12 minut, da piškoti pozlatijo. Ko so pe-
čeni, jih vzamemo iz pečice in pustimo, da se malo ohladijo. 
Nato jih damo na rešetko, da se povsem ohladijo. Najboljši 
so še tolpi s kozarcem topega mleka.

Dišeči hrustljavi piškoti

Potrebujemo 250 g moke, 25 g koruznega škroba, 75 g mletega 
sladkorja, 175 g masla, 2 čajni žlički mleka, žličko mletega cime-
ta, za noževo konico mletih klinčkov, pimenta in muškatnega 
oreščka.
Pečico segrejemo na 175 °C. V skledo damo presejano moko, 
koruzni škrob, sladkor in vse začimbe. Zmešamo in vtremo 
zmehčano maslo, da nastane zmes, ki je videti kot drobtine. 
Nato s kuhalnico vmešamo mleko. Z rokami vmešamo v testo, 
na pomokani delovni površini pa zgnetemo do gladkega in 
na tanko razvaljamo. Z modelčki za piškote izrežemo različne 
oblike in jih damo na pekač, obložen s peki papirjem. Piškote 
pečemo 10–12 minut, da zlato porjavijo. Ko jih damo iz pečice, 
jih pustimo, da se ohladijo.
 
Čokoladne zvezdice s cimetovo glazuro

Za testo potrebujemo 360 g pirine gladke moke, 250 g marga-
rine, ščepec soli, 100 g sladkorja v prahu, pol žličke pecilnega 
praška, 2 žlici kakava, vaniljev sladkor in rumenjak. Za glazuro 
potrebujemo 50 g masla, 120 g sirnega namaza, 100 g sladkorja 
v prahu in vaniljev sladkor.

V skledo damo presejano moko, pecilni prašek, sladkor, 
kakav in dobro zmešamo. Margarino narežemo na koščke 
in jo v drugi skledi penasto umešamo z rumenjakom, soljo 
in vaniljevim sladkorjem. Sladko moko na hitro vmešamo 
v margarinino zmes in zgnetemo v krhko testo. Zavijemo 
ga v prozorno folijo in damo vsaj za 2 uri v hladilnik, lahko 
čez noč. Pečico segrejemo na 175 °C, testo pa na pomokani 
delovni površni razvaljamo na štiri milimetre. S pomočjo 
modelov za piškote izrežemo zvezdice in jih zložimo na pe-
kač, obložen s peki papirjem. Pečemo jih 10–12 minut. Za 
glazuro gladko zmešamo zmehčano maslo, sirni namaz in 
oba sladkorja. Maslo in sirni namaz naj bosta topla. Maso 
damo v vrečko za zamrzovanje, ki ji odrežemo vogal, in ok-
rasimo piškote.
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desetdnevna vremenska napoved tedenski koledar
       vzhod  zahod 

Torek
14. 12.

–4/0 °C

Nedelja 
19. 12.

–8/2 °C

Sreda 
15. 12.

Četrtek
16. 12.

Petek
17. 12.

Sobota
18. 12.

–3/3 °C –5/4 °C –6/4 °C –8/3 °C

Ponedeljek 
20. 12.

Torek
21. 12.

Sreda
22. 12.

Četrtek
23. 12.

–9/4 °C –9/2 °C –8/1 °C –7/2 °C

Kuhar IV in dietni kuhar V, m/ž (Kranj) 
V naš tim vabimo nova sodelavca: izkušenega kuharja in dietnega kuharja. Ponu-
jamo vam zaposlitev za nedoločen čas s 6-mesečno poskusno dobo. Bolnišnica za 
ginekologijo in porodništvo Kranj, Kidričeva cesta 38a, 4000 Kranj. Prijave zbiramo 
do 16. 12. 2021. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Farmacevtski tehnik s strokovnim izpitom ali brez njega, m/ž (Jesenice) 
Podjetje Farmacare, d. o. o., na Jesenicah v svojo sredino vabimo novega sodelavca 
za delovno mesto farmacevtski tehnik s strokovnim izpitom ali brez njega. Prijetno 
in urejeno delovno okolje, delo v mladem, dinamičnem in pozitivno naravnanem 
timu. Farmacare, d. o. o., Cesta maršala Tita 77, 4270 Jesenice. Prijave zbiramo do 17. 
12. 2021. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Tehnolog specialist (pohištvo in stavbno pohištvo), m/ž (Kranj) 
Glavni cilji dela: nadzorovati in nuditi tehnično podporo podjetjem v indus-
triji ter potrošnikom v Sloveniji, odgovornost za razvoj tehničnih sistemov za 
gradbeništvo, strojegradnjo in energetiko v skladu s strategijo, vodenje in razvoj 
segmenta gradbeništva, strojegradnje in energetike, kjer nudi tehnično podporo 
in znanje ... Teknos, d. o. o., Cesta na Rupo 67, 4000 Kranj. Prijave zbiramo do 31. 12. 
2021. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Elektromonter (lahko začetnik), m/ž (Škofja Loka) 
Od vas pričakujemo: zaključeno srednje poklicno izobraževanje elektrotehniške smeri, 
vozniško dovoljenje B-kategorije ... Elektro Gorenjska, d. d., Ulica Mirka Vadnova 3a, 
4000 Kranj. Prijave zbiramo do 31. 12. 2021. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Knjigovodja, m/ž (Medvode) 
Pričakujemo: najmanj V. stopnjo izobrazbe ekonomske ali druge ustrezne smeri, 
osnovno znanje angleškega jezika, vsaj 3 leta izkušenj na področju računovodstva, 
poznavanje programa SAP v proizvodnem podjetju, poznavanje slovenskih 
računovodskih standardov in davčne zakonodaje ... Donit Tesnit, d. o. o., Cesta ko-
mandanta Staneta 38, 1215 Medvode. Prijave zbiramo do 20. 12. 2021. Podrobnos-
ti na www.mojedelo.com.

Tiskar, m/ž (Vodice) 
Družba Bovis, d. o. o., ima dolgoletno tradicijo na področju tiskarstva. Zaradi 
povečanega obsega dela iščemo tiskarja, ki ima željo po dodatnem znanju in se je 

pripravljen naučiti novih metod dela. Zaželene so delovne izkušnje primerljivega 
delovnega mesta. Bovis, d. o. o., Repnje 34, 1217 Vodice. Prijave zbiramo do 30. 12. 
2021. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Upravljalec sredstev zemeljske oskrbe, m/ž (Brnik) 
K prijavi vabimo kandidate, ki imajo: izobrazbo vsaj II. stopnje po SOK-u, znanje tu-
jega jezika na nižjem nivoju in vozniško dovoljenje B-kategorije. Fraport Slovenija, 
d. o. o., Zgornji Brnik 130a, 4210 Brnik – Aerodrom. Prijave zbiramo do 19. 12. 2021. 
Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Svetovalec za bančne storitve v sektorju poslovaja z malimi in srednjimi pod-
jetji, m/ž (Kranj ali Ljubljana) 
Vaše glavne odgovornosti na tem delovnem mestu bodo: priprava marketing list 
za trženjske akcije, trženje in izvajanje tržnih akcij na področju storitev plačilnega 
prometa, komercialnih poslov in malih kreditnih naložb, udeleževanje dogodkov 
zunaj banke in predstavitev produktov institucijam in drugim osebam ... Gorenjs-
ka banka, d. d. Kranj, Bleiweisova cesta 1, 4000 Kranj. Prijave zbiramo do 9. 1. 2022. 
Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Vzdrževalec, m/ž (Kranjska Gora) 
Vaše ključne delovne naloge: izvajanje rednih vzdrževalnih del opreme in objek-
ta za zagotavljanje tehnične brezhibnosti ter izvajanje investicijskega vzdrževanja, 
vzdrževanje čistoče in nadzor nad ravnanjem z odpadki ... Hit Alpinea, d. d., 
Borovška cesta 99, 4280 Kranjska Gora. Prijave zbiramo do 9. 1. 2022. Podrobnos-
ti na www.mojedelo.com.

Knjigovodja-računovodja, m/ž (Brnik) 
Opis delovnega mesta: priprava in vnos dokumentacije za knjiženje v 
računovodski sistem, knjiženje prejetih in izdanih računov ter pravilno eviden-
tiranje davka na dodano vrednost. Podjetje nudi delo v urejenem delovnem 
okolju, možnost izobraževanja ter osebne rasti. Solinair, d. o. o., Zgornji Brnik  
130t, 4210 Brnik – Aerodrom. Prijave zbiramo do 2. 1. 2022. Podrobnosti na www.
mojedelo.com.

Elektromehanik, m/ž (Trata, Škofja Loka) 
Vaše delo bo obsegalo: samostojno montažo strojev in naprav, optimiranje de-
lovanja strojev in naprav, dokumentiranje sprememb in popravkov v tehnološki 
dokumentaciji, sodelovanje s projektno ekipo. Domel, Elektromotorji in gospodin-
jski aparati, d. o. o., Otoki 21, 4228 Železniki. Prijave zbiramo do 31. 12. 2021. Podrob-
nosti na www.mojedelo.com.

Srednja medicinska sestra II, m/ž (Medvode) 
Srednja medicinska sestra. DEOS, celostna oskrba starostnikov, d. o. o., Devinska 
ulica 1, 1000 Ljubljana. Prijave zbiramo do 20. 12. 2021. Podrobnosti na www.mo-
jedelo.com.

Talilec, m/ž (Jesenice) 
Kandidat mora izpolnjevati naslednje pogoje: III. stopnja izobrazbe ustrezne 
poklicne smeri ... SIJ Acroni, d. o. o., Cesta Borisa Kidriča 44, 4270 Jesenice. Prijave 
zbiramo do 7. 1. 2022. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

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

MojeDelo.com

14. 12. tor. Dušan   7.38  16.17

15. 12. sre. Kristina   7.39 16.17 

16. 12. čet. Albina   7.39 16.17          

17. 12. pet. Lazar   7.40  16.17

18. 12. sob. Teo   7.41 16.18

19. 12. ned. Urban   7.41 16.18

20. 12. pon.  Julij   7.42 16.18

Rezultati 99. kroga – 12. december 2021
6, 7, 8, 13, 14, 17, 24 in 9

Loto PLUS: 4, 10, 12, 23, 24, 25, 26 in 35
Lotko: 4 6 5 1 5 5

Sklad 100. kroga za Sedmico: 250.000 EUR
Sklad 100. kroga za PLUS: 680.000 EUR
Sklad 100. kroga za Lotka: 110.000 EUR

LOTO

PREŠERNOVO GLEDALIŠČE KRANJ

Torek, 14. decembra
12.00 Anton Tomaž Linhart: ŽUPANOVA MICKA (v dvorani PGK)

Četrtek, 16. decembra
19.30 Simona Semenič: LEPE VIDE LEPO GORIJO (v dvorani PGK)

GLEDALIŠKI SPORED

CINEPLEXX, KRANJ

Torek, 14. 12.
18.15, 19.50 ZGODBA Z ZAHODNE STRANI
17.30, 18.40 ZAPOJ 2, sinhro.
18.00 ZAPOJ 2, 3D, sinhro.

20.50 KRALJ RICHARD
20.20 DESET V POL
17.30, 20.30 HIŠA GUCCI
21.15 JUŽNI VETER – POSPEŠEK

Organizatorji filmskih predstav si pridržujejo 
pravico do spremembe programa.

KINO SPORED

Leto hitro teče in smo že v de-
cembru, mesecu hvaležnosti, 
pričakovanj, dobrih želja in 
obdarovanj.
Dotaknil se bom obdarovanj. 
Ob koncu ali začetku leta se 
ljudje želimo srečati s sosedi, 
znanci, sorodniki, prijatelji ... 
in jih obdariti. Pogosto smo 
pred dilemo, kako koga obda-
riti. Ker smo ljudje po naravi 
»škrti«, bi radi za malo de-
narja podarili veliko. Vendar 
kot pravi pregovor: za malo 
denarja je malo muzike. Je pa 
rešitev, da zadovoljimo sebe in 
osrečimo obdarovanca. Lah-
ko podarimo dobro, okusno, 
zdravo in sveže. To je hrana, 
ki je v tem času na voljo. Če 
smo kreativni in znamo, lah-
ko sami naredimo ročno delo 
ali spečemo domač kruh, peci-
vo ali kaj podobnega. Drugače 
lahko kupimo in podarimo 
domače izdelke, ki jih še dela-
jo na kmetih – vse od suhome-
snih izdelkov, sira in mlečnih 
izdelkov, raznega sadja, su-
hega sadja, marmelad, medu 
in drugih čebeljih izdelkov do 
različnih vin in žganj, raznih 
olj (bučno, repično, oljčno), 
sadnih ali zelenjavnih sokov, 
zelenjavnih košaric in še bi 
lahko našteval. Za vse to nam 
ni treba hoditi v gnečo trgo-
vskih centrov, ampak nam je 
že na voljo na bližnji kmetiji, 
v kmetijski zadrugi, manjši 
trgovini ali na vaški tržnici. 
Prednost primerno pripravlje-

Dobre želje in 
obdarovanje

nih živil je tudi v tem, da jih 
ni treba zavijati v celofan, am-
pak če diši, naj diši in se vidi. 
Boste videli, kako se bodo ob-
darovancu zasvetile oči. Tako 
smo že zmanjšali količino od-
padkov in vpliv na okolje.
Zakaj bi kupovali nekaj, če ne 
vemo, ali bomo s tem resnično 
razveselili obdarovanca? Po-
gosto se dogaja, da so darila, 
ki so prepotovala na tisoče kilo-
metrov in pustila velik ogljični 
odtis, ničvredna in pristanejo 
na policah kot »lovilci prahu« 
oz. gredo v smeti. Zgodilo se je 
že, da je darovalec naslednje 
leto dobil svoje darilo nazaj, 
kar je bila zadrega za oba. 
Pojdimo nazaj k naravi; ne le 
v besedah, ampak v dejanjih. 
Ne kupujmo praznega niča. 
Raje se obdarujmo s čim dob-
rim, okusnim, kar ne bo čakalo 
naslednjega novega leta in za-
sedalo prepotrebnega prostora. 
Zato se obdarujmo z dobrimi 
domačimi živili, ki so ta čas 
na voljo. Tako se nas bo vsak 
obdarovanec spomnil večkrat – 
ob prejetju darila, ko ga bo za-
užil in ob naslednjem srečanju. 
»Veš, tisto, kar si mi podaril/-a 
takrat, je bilo pa res dobro, oku-
sno.« Ali pa nas bo vprašal, kje 
se to lahko kupi, oziroma nas 
pohvalil, da smo naredili odlič-
no marmelado. In tako naprej. 
S takim obdarovanjem bomo 
pomagali kmetom, skrbeli za 
čistejše okolje in razveselili sebe 
in obdarovance.
Naj bodo darila odlična, zdra-
va slovenska hrana.

Damjan Zore 

Marjana Ahačič

Bled – V decembrski 
praznični podobi je Bled še 
posebno slikovit, piko na i 
letošnji okrasitvi pa pred-
stavlja tako imenovana zim-
ska vasica, postavljena na 
splav na jezeru. Jelka, hiši-
ca in snežak, nad njimi pa 
mogočni Blejski grad so v 
tednu dni, odkar so zimsko 

vasico postavili na jezero, že 
postali eden od najbolj pri-
ljubljenih fotografskih mo-
tivov v destinaciji. »Bled je 
v teh dneh pravi raj za foto-
grafe in vse, ki si kljub sla-
bim časom želijo nekaj de-
cembrske svetlobe in topli-
ne,« so zadovoljni na Tu-
rizmu Bled, kjer so poskr-
beli tako za okrasitev kot za 
praznični program.

Zimska vasica na Blejskem 
jezeru privablja fotografe

Zimska vasica na jezeru pod Blejskim gradom / Foto: Miro Zalokar

Domžale – Drsališče je Zavod za šport in rekreacijo Domžale 
tudi letos uredil v Športnem parku Domžale. Drsališče je za-
čelo obratovati v petek, 10. decembra, med tednom je odprto 
od treh popoldne do sedmih zvečer, ob koncih tedna pa od 
desete do devetnajste ure. Možna je izposoja drsalk in drsal-
nih pingvinov, upoštevati pa je treba tudi vse vladne odloke 
in priporočila NIJZ. Vsi starejši od 12 let morajo izpolnjevati 
pogoj PCT, obvezna pa je tudi uporaba zaščitnih mask za 
vse obiskovalce. Zaradi zagotavljanja varnosti in omejevanja 
možnosti širjenja koronavirusa je število obiskovalcev na in 
ob drsališču omejeno na sto petdeset, in sicer sto na drsališču 
in petdeset ob drsališču.

Drsališče odprli tudi v Domžalah

Jezersko – Na območju Ravenske Kočne je v času zimske 
sezone in predvsem ob koncu tedna ponovno vzpostavljen 
spremenjen prometni režim. V teh dneh namreč Jezersko 
marsikoga prepriča, da se odloči za obisk in kakšno izmed 
zimskih športnih aktivnosti, ki jih kraj ponuja. Na Jezerskem 
so že odprli tudi drsališče, ki obratuje med 9. in 16. uro, ve-
černo drsanje ob petkih in sobotah pa je med 17. in 19. uro. 
Kot smo omenili, je dolina Ravenske Kočne pozimi zaprta. 
Parkirišče je urejeno pri lovskem domu. Od tam naprej se 
lahko sprehodite do doline, kjer vas nova označena pot pelje 
do tovorne žičnice. Tudi sprehajalna tematska pot je v zim-
skem obdobju zaprta. Tako vsi pohodniki in ljubitelji teka 
na smučeh ter obiskovalci Parka Jezersko lahko parkirate na 
novih brezplačnih parkiriščih, podobno pa tudi sprehajalci, 
obiskovalci drsališča in sankališča pustite svoj avto na par-
kiriščih ob Planšarskem jezeru. Parkiranje ni plačljivo, zara-
čunava pa se uporaba tekaških prog, drsališča in sankaške 
proge. Promet okrog jezera je urejen krožno, vse obiskovalce 
pa prosijo, da sledijo prometni signalizaciji in upoštevajo 
navodila redarjev.

Odprli so drsališče, spremenjen je prometni režim

Bohinjska Bistrica – Po dobrem desetletju so v soboto spet 
zagnali žičnico Kozji hrbet nad Bohinjsko Bistrico. Podjetje 2864 
Bohinj je že lani pridobilo koncesijo za upravljanje in napravo 
usposobilo za obratovanje. Prvi konec tedna je bila smuka za 
navdušence nad belimi strminami brezplačna in organizirana 
med 9. in 15. uro, od prihodnjega petka naprej pa bo smučišče 
ob zadostni količini snega redno obratovalo vsak dan. 

Smučali so tudi nad Bohinjsko Bistrico



23Gorenjski glas
torek, 14. decembra 2021

ZAHVALA

V 86. letu je za vedno zaspal naš dragi mož, oče, tast, stari ata in 
praded

Anton Jerše
po domače Šnajdarjev Tone iz Zg. Bitenj

Ob spoznanju, da v svoji žalosti nismo sami, se iz srca zahvalju-
jemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in znancem za 
izrečena sožalja, darovano cvetje in sveče. Zahvale gredo tudi 
ekipi nujne medicinske pomoči iz Kranja za hiter odziv, pogrebni 
službi Komunale Kranj, župniku g. Bojanu Likarju za lep pogreb-
ni obred, g. Trilerju za ganljivo zapete žalostinke in PGD Bitnje 
za izkazano čast.
Hvala vsem, ki ste se poslovili od njega in ga pospremili na njego-
vi zadnji poti.

Žalujoči: žena Marinka in sin Damjan z družino

Tiho si odšel,
kot lepa misel, ki mine
in nam pustil le spomine ...

ZAHVALA

V 92. letu starosti se je za vedno poslovila

Ljudmila Jenko
Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem, 
sodelavcem in znancem za izrečena sožalja, cvetje, sveče in darove 
za svete maše. Hvala gospodu župniku, pogrebni službi Pogreb-
nik, pevcem in vsem, ki ste jo pospremili k zadnjemu počitku.
Ohranimo jo v lepem spominu.

Žalujoči vsi njeni

OSMRTNICA
Tiho, tiho mi srce zaspi,
tam pod rušo, tam so tihi sni, 
tam je mir, ki tu ga človek išče. 
(K. H. Macha)

Sporočamo žalostno vest, da nas je zapustil

Anton Podpečan
1928–2021

upokojeni učitelj stenografije in strojepisja na bivši Ekonomski šoli Kranj

Ohranili ga bomo v lepem spominu.

Vodstvo in zaposleni 
Gimnazije Franceta Prešerna

V 94. letu je zaspal

Anton Podpečan
4. 12. 1928–9. 12. 2021, iz Kranja

Pogreb dragega pokojnika bo v sredo, 15. decembra, ob 13. uri. Žara bo na dan pogreba  
na pokopališču v Kranju od 10. ure dalje. 

Žalujoči vsi njegovi domači

MALI OGLASI, ZAHVALE malioglasi@g-glas.si

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

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

NEPREMIČNINE
STANOVANJA
PRODAM

2- sobno stan. na Bledu, z garažo in 
kletjo, v bloku na Rečici, 2 balkona, 
sončna lega, s pogledom na jezero, 
tel.: 051/354-062 
 21003046

ODDAM

ZA daljše obdobje oddam  garsonjero 
in enosobno stanovanje, tel.: 04/57-
43-424 
 21003041

MOTORNA VOZILA
AVTOMOBILI
KUPIM

VW Golf 4 ali 5, Škodo, disel, ohra-
njen, prvi lastnik, tel.: 068/607-942 
 21003036

AVTODELI IN OPREMA
PRODAM

4 dobro ohranjena  jeklena platišča 
+ gume + pokrovi, 5 x 114/ET55, za 
Hondo Civic, tel.: 041/869-695 
 21003042

ZA Renault Espace gume na platiščih, 
zelo ugodno, tel.: 068/177-277  
 21003044

KURIVO
PRODAM

SUHE trske in butare, za centralno in 
krušno peč ali kamin, tel.: 041/986-
986 
 21003033

HOBI
KUPIM

ZNAČKE, kovance, odlikovanja, ure, 
slike, ordene, srebrnino, luči ..., tel.: 
068/173-293 
 21003043

KNJIGE,  
PUBLIKACIJE
PRODAM

THE Encyclopedia of Tarot, 4 knjige, 
velikega formata, zapakirano, rariteta, 
cena 4.500 EUR, tel.: 040/567-544 
 21003022

KMETIJSKI STROJI
KUPIM

TRAKTOR in priključke, tel.: 031/238-
649 21003047

PRIDELKI
PRODAM

CVETLIČNI in gozdni med hoja, tel.: 
041/843-955 21003038

KROMPIR, bel in rdeč jedilni, česen, 
čebulo, belo in rdečo, in bukova in 
hrastova drva, tel.: 031/585-345 
 21003024

OREHOVA jedrca, cena 16 EUR/kg, 
tel.: 041/532-899 21003035

ZELJE v glavah prodam ali menjam za 
krmni krompir – dostava, Sp. Brnik 40, 
tel.: 031/604-918 21003045

VZREJNE ŽIVALI
PRODAM

KOKOŠI – nesnice, jarkice, rjave in 
črne pred nesnostjo. Pripeljemo na 
dom, Matej Bulovec, s.p., Mlakarjeva 
ul. 45, Šenčur, tel.: 041/710-113 
 21002942

BIKCA, starega 4 mesece, pasme LS/
RJ, cena 550 EUR, tel.: 040/127-
409 21003037

KRAVO, staro 3 leta, brejo 7 mesecev, 
in kravo s teletom, obe simentalki, tel.: 
040/539-023 21003040

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.

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

Za vse prireditve je obvezno spoštovanje vladnih odlokov in 
priporočil NIJZ za zajezitev covida-19.

IZLETI
Predbožični pohod po občini Naklo
Naklo – Pohodniška sekcija pri Društvu upokojencev Naklo 
vabi na predbožični pohod po občini Naklo. Zbor bo v torek, 
21. decembra, ob 9. uri pred Domom upokojencev Naklo. 
Pohod bo ob vsakem vremenu.

OBVESTILA
Umovadba in tombola
Preddvor – Društvo upokojencev Preddvor v sodelovanju z 
Večgeneracijskim centrom vabi jutri, v sredo, 15. decembra, 
ob 17. uri na umovadbo in v četrtek, 16. decembra, ob 17. uri 
na igranje tombole v prostore društva.

PREDAVANJA
Zaključno predavanje Nine Kosmač
Pisateljica in pesnica Nina Kosmač vabi na zaključno preda-
vanje o najmanjših, največjih, tridimenzionalnih, najslabših, 
najboljših in drugih knjigah ter takšnih in drugačnih zvez-
dah literature. Na predavanju, ki bo v soboto, 18. decembra, 
ob 19. uri na Zoomu na povezavi https://us02web.zoom.
us/j/82218077016, bo podana obnova celotnega večmeseč-
nega krožka, vsak udeleženec bo predstavil najboljšo in/ali 
najslabšo prebrano knjigo.

KONCERTI
Škrjančev spev
Tržič – Ansambel Svarun vabi na tradicionalni decembrski 
koncert z naslovom Škrjančev spev. Koncert se bo v Knjižni-
ci dr. Toneta Pretnarja začel danes, v torek, 14. decembra, ob 
19. uri. Prisluhnili boste prepletu klasične glasbe z avtorsko 
glasbo Grega Bitežnika. Nastopili bodo tudi učenci Glasbe-
ne šole Svarun.

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. 

VEČ bikcev ČB pasme, tel.: 041/378-
920 21003034

STORITVE
NUDIM

ADAPTACIJA – 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 21002945 RAZNO

PRODAM

KONJSKE sani, slamoreznico Epple 
typ 903 in kletke za kokoši, tel.: 
041/572-120 
 21003039

SLIKOPLESKARSKE lestve, tel.: 
031/812-210 
 21003029

ZAPOSLITVE (m/ž)
NUDIM

REDNO zaposlimo prodajalko/-ca 
za polovični delovni čas. Marco's, 
d.o.o., Zg. Bitnje 245, Žabnica, tel.: 
041/633-195 
 21003023

OSMRTNICA

Dne 12. decembra 2021 se je od nas poslovil dragi mož, ati, dedi, brat in stric

Ivan - Janez Kepic
iz Hafnerjevega naselja pri Škofji Loki

Na zadnjo pot ga bomo pospremili v družinskem krogu v sredo, 15. decembra 2021,  
ob 12. uri. Od njega se lahko poslovite na dan pogreba od 9. ure ure dalje v poslovilni 

dvorani na pokopališču Lipica.

Žalujoči: žena Katarina, hčerki Blažka in Mateja z družino in ostali sorodniki

Kogar imaš rad, 
nikoli ne umre ... 
Le daleč, daleč je.
(Tone Pavček)
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Agen ci ja RS za oko lje, Urad za me te oro lo gi jo

Suzana P. Kovačič

Zgornje Bitnje – Ustvarjal-
ke Kulturno-umetniškega 
(KUD) društva Bitnje uživa-
jo v ustvarjanju. Ročno ple-
teni in kvačkani izdelki ima-
jo že nekaj časa globlji po-
men. Izpod pridnih rok na-
stajajo prave umetnine, ce-
njeni unikati in čudoviti iz-
delki za dom. »Tovrstno 
ustvarjanje ima tudi terapev-
tski učinek. Ob delu se spro-
stimo in pomirimo, lahko pa 
tudi pomeni vrsto delovne 
terapije. Medtem ko ustvar-
jamo, imamo pred očmi tis-
tega, ki bo naš izdelek upo-
rabljal. Ker je december tudi 
mesec obdarovanj, smo se v 
ustvarjalnem krožku odloči-
le, da bomo razveselile sta-
novalce – osebe z demenco 
v Domu upokojencev Kranj 
in Domu Taber Cerklje. Za-
nje smo spletle in nakvačka-
le rokavčke pomagavčke, ki 
pri osebah z demenco doka-
zano zmanjšujejo stres, sti-
mulirajo njihove gibe, iz-
boljšajo njihovo zaznavanje 
in jih sproščajo,« je poveda-
la mentorica ustvarjalnega 
krožka in predsednica KUD 
Bitnje Mateja Arhar. 

Pri ustvarjanju jim večkrat 
ostanejo klobčiči voln ra-
znih debelin in barv. Sedaj 
so imele lepo priložnost, da 
so te konce vpletle in vkvač-
kale v rokavčke pomagavč-
ke. »Rokavčke pomagavčke 
lahko izdelujemo kot kva-
drat velikosti 30 krat 30 cen-
timetrov, ki ga sešijemo sku-
paj. Lahko pa ga spletemo ali 
skvačkamo v krogu kot valj. 
Za izdelavo lahko uporabi-
mo najrazličnejše materiale 

živih barv, kot so bombaž, 
volna, akril, bambus, lan, 
poliamid. Paziti moramo le, 
da je preja mehka na otip, 
da ne draži kože in ne 'pika'. 
Ustvarile smo najrazličnej-
še vzorce: reliefne, luknji-
časte, s kitami in bunkica-
mi. Dodale smo perlice, ro-
žice, gumbe, trakove; pazi-
ti moramo, da so ti elementi 
zares dobro pritrjeni ali pri-
šiti. Iz svojih 'zalog' smo po-
rabile material, ki ga mor-
da sploh nikoli ne bi, izde-
lek pa bo služil dobremu na-
menu,« je dodala mentorica 
ustvarjalnega krožka Tatja-
na Muraja Oblak. 

Vsak rokavček pomagav-
ček je tudi svojevrsten uni-
kat. Več kot dvajset so jih 
najprej dostavile v Dom upo-
kojencev Kranj. Direktorica 
Doma upokojencev Kranj 
Nadja Gantar je bila nad ge-
sto ustvarjalk izredno nav-
dušena, zahvalila se jim je 
za pozornost in pohvalila 
njihov trud. Kot je tudi sama 
povedala, imajo rokavčki po-
magavčki taktilni namen in 
verjame, da bodo osebam z 
demenco popestrili aktivno 
preživljanje prostega časa. 

Članici KUD Bitnje Ivi-
ca Vreš in Mateja Arhar sta 
pristopili tudi k projektu Slo-
venija kvačka, ki poteka pod 
častnim pokroviteljstvom 
predsednika države Boruta 
Pahorja. Na pobudo Zavoda 
Ustvarjalno srce vsesloven-
ski projekt zajema kvačka-
nje grbov vseh 212 občin. Ivi-
ca Vreš je izdelala grb svoje 

občine, Občine Šenčur, v ve-
likosti 120 krat 150 centime-
trov, Mateja Arhar pa svoje 
občine, Mestne občine Kranj, 
njen kvačkani grb je velikos-
ti 150 krat 150 centimetrov. 
Vsaka je v svoj grb vložila 
približno sto ur dela. »Go-
renjske kvačkarice bi svoje 
grbe rade razstavile v Kranju, 
srcu Gorenjske. Odprtje raz-
stave načrtujemo spomladi,« 
je še povedala Arharjeva.

Pletle rokavčke pomagavčke
Ustvarjalke KUD Bitnje so spletle in nakvačkale t. i. rokavčke pomagavčke in jih podarile stanovalcem 
z demenco v dveh gorenjskih domovih za starejše. »Rokavčki pomagavčki pri osebah z demenco 
dokazano zmanjšujejo stres, stimulirajo njihove gibe, izboljšajo njihovo zaznavanje in jih sproščajo.«

Članice ustvarjalnega krožka (od leve): Marjeta Dobravec, Fani Zupanec, Mateja Arhar, 
Minka Rizvič, Tatjana Muraja Oblak, Slavica Fajfar in Ivica Vreš

Rokavčke pomagavčke je prevzela direktorica Doma 
upokojencev Kranj Nadja Gantar (na levi). Ob njej Mateja 
Arhar in Tatjana Muraja Oblak.

Janez Kuhar

Spodnji Brnik – Ko je Vin-
ko julija leta 2003 dopolnil 
štirideset let delovne dobe 
v trgovskem podjetju Živi-
la Kranj, se je upokojil in se 
odločil za pohode v hribe in 
na Šenturško goro. S Spo-
dnjega Brnika se največkrat 
odpelje do Cerkelj oziroma 
do Poženika, kjer začne 
vzpon do Turistične kmeti-
je Pavlin na Šenturški gori, 
ki leži na nadmorski viši-
ni 667 metrov. Redno se 
vpisuje v pohodniško knji-
go. Na Šenturško goro se je 
doslej povzpel pettisočkrat 
in prehodil več kot 40 tisoč 
kilometrov. Jubilejni, petti-
soči pohod je opravil letos 
petindvajsetega novembra. 
Če mu čas dopušča, gre rad 

tudi na Šmarno goro ali Ka-
lišče.

Kot pravi Janežič, mu po-
hodi po svežem zraku po-
menijo sprostitev in nabira-
nje kondicije. Slabo vreme 
zanj pri vzponu ni nobena 
ovira. Že več kot petnajst let 
vodi tudi sekcijo namizne-
ga tenisa in balinarsko sek-
cijo pri Društvu upokojencev 
Cerklje, poleg tega aktivno 
balina in tekmuje za cerkljan-
ske upokojence v medobčin-
ski upokojenski ligi, kjer so 
v B-ligi  trenutno na prvem 
mestu. Poleg pohodništva 
Vinko vodi tudi ansambel 
Trgovci, ki bo prihodnje leto 
praznoval šestdesetletnico 
delovanja. Prvi nastop Trgov-
cev v triu je bil na silvestrovo 
1962 v dvorani v Zalogu pri 
Cerkljah.

Pettisočkrat na 
Šenturški gori
Vinko Janežič s Spodnjega Brnika, 76-letni vodja 
ansambla Trgovci, se je od upokojitve do danes že 
pettisočkrat povzpel na Šenturško goro. 

Vinko Janežič se je od leta 2003 do 25. novembra povzpel 
na Šenturško goro pettisočkrat.

Danes bo precej jasno, popoldne bo več koprenaste oblačno-
sti. Zjutraj in dopoldne bo po nekaterih nižinah megla. Jutri 
in v četrtek bo delno jasno z občasno zmerno oblačnostjo. 
Zjutraj in deloma dopoldne bo ponekod megla.

Direktorica Doma 
upokojencev Kranj 
Nadja Gantar je bila nad 
gesto ustvarjalk izredno 
navdušena, zahvalila se 
jim je za pozornost in 
pohvalila njihov trud.

Suzana P. Kovačič

Ljubljana – Veljavni vlad-
ni ukrepi za zajezitev širje-
nja koronavirusnih okužb te 
dni ostajajo nespremenjeni. 
Število hospitaliziranih co-
vidnih bolnikov, ki z dolo-
čenim časovnim zamikom 
sledi dinamiki števila pozi-
tivnih testov, se zmanjšu-
je. Včeraj je po podatkih Co-
vid-19 Sledilnika bolnišnič-
no oskrbo potrebovalo 874 
covidnih bolnikov, od tega 
239 v enotah intenzivne te-
rapije. Spomnimo, največ 
covidnih bolnikov v enotah 
intenzivne terapije, kar 289, 
so imeli 26. novembra.

V nedeljo so v državi op-
ravili 1749 PCR-testov in 

potrdili 677 novih primerov 
okužb s koronavirusom. Po 
podatkih Nacionalnega in-
štituta za javno zdravje ima-
mo trenutno nekaj več kot 
22 tisoč primerov aktivnih 
okužb. Znižalo se je sedem-
dnevno povprečje potrjenih 
primerov, in sicer na 1386. 
Do včeraj dopoldne pri nas 
še ni bila potrjena nova razli-
čica virusa omikron. Stroka 
še naprej poziva k dosledne-
mu upoštevanju pogoja PCT 
(preboleli, cepljeni, testira-
ni) in vseh drugih ukrepov 
ter k cepljenju, da bo epide-
mija še naprej upadala. Pol-
no cepljene je 55,5 odstotka 
populacije v državi, v gorenj-
ski statistični regiji 56,5 od-
stotka.

Upada število okužb in 
hospitalizacij


