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Kranj – Oktobra ob podpisu 
pogodbe s podjetjem Saning 
za izvedbo rekonstrukcije 
mostu čez Savo na Ljubljan
ski cesti v Kranju so na Mes
tni občini Kranj (MOK) na
povedali, da bodo dela zače
li novembra. Ker pa na mo
stu še zdaj ni videti delavcev 
oziroma gradbenih strojev, 
smo se pozanimali, zakaj 
dela še ne potekajo.

Kot so nam odgovorili na 
MOK, pripravljalna dela že 

potekajo, a ne na mostu, 
temveč pod mostom. »Iz
vajajo se pripravljalna dela 
pod mostom, kot so izdelava 
delovnih podestov, začasna 
prestavitev komunalne in
frastrukture, ureditev grad
bišča …« so pojasnili. Most 
je sicer na robovih že precej 
dotrajan, kar predstavlja tudi 
nevarnost za pešce, na kar 
Kranjčane in druge pešce že 
več kot dve leti opominja og
raja na obeh pločnikih.

Glavna dela na mostu čez Savo na Ljubljanski cesti v Kranju 
naj bi se po novem začela februarja. / Foto: Gorazd Kavčič

Simon Šubic

Božični prazniki imajo za državljane Slovenije poseben pomen. Dan po 
božiču, 26. decembra, praznujemo dan samostojnosti in enotnosti.

Kranj – Božič, eden največ
jih krščanskih praznikov, ki 
ga katoličani in evangeliča
ni praznujejo 25. decembra, 
pravoslavni verniki, ki se rav
najo po julijanskem koledar
ju, pa 7. januarja, je enkraten. 
Ne dotakne se le verujočih, 
ampak tudi drugače misle
čih, saj med temi prazniki, 
še posebej na sveti večer, vla
da posebno vzdušje, bolj po
mirjujoče in sproščujoče od 
običajnega, ki bremeni naše 
življenje. Le kdo ne prisluh
ne pesmi Sveta noč, pesmi 
vseh pesmi tega sveta, ki jo 
bodo peli pri polnočnicah ali 
na številnih koncertih, ki se 

vrstijo te dni? Vsak od nas bo 
preživljal praznike na svoj 
način, s svojimi težavami, 
radostmi ali razočaranjem, 
vendar bosta nam vsem, tako 
sem prepričan, skupna želja 
in hrepenenje po boljšem, 
mirnejšem in pravičnejšem 
svetu, ko nas ne bodo dnev
no ubijale vesti o vojnah, na
silju, katastrofah in bole
znih, ki prežijo na nas. Dve 
leti je na božično praznova
nje padala senca epidemije, 
ki je vplivala na naše življe
nje. Ko se je ta senca umak
nila, je prišla spomladi nova: 
vojna v Ukrajini. Kdaj se bo 
umaknila? Ne vemo. Bogo
vi vojne so očitno vsemogoč
ni. Proti covidu smo našli 

zdravilo, zoper vojno ga še 
nismo.

V ponedeljek, na štefano
vo, bomo praznovali dan sa
mostojnosti in enotnosti. 
Spominja nas na prelom
ni december leta 1990, ko 
smo bili na referendumu ve
činsko za samostojno drža
vo. Za njen praznik ji želimo 
vse najboljše. Naj bo takšna, 
da jo bomo spoštovali, ji za
upali, se v njej počutili varni 
in lahko računali na pomoč, 
če nam bo težko. Da ne bo v 
stiski nihče ostal brez strehe 
nad glavo, kot se je to pred 
več kot 2000 leti v Betlehe
mu po pisanju evangelista 
Luka zgodilo Jožefu in nje
govi noseči ženi Mariji.

Jaslice v naravni velikosti, ki so jih člani Turističnega društva Gorje postavili v jami 
Poglejska cerkev / Foto: Tina Dokl

Želimo mirnejši in pravičnejši svet

 �6. stran

V okviru rekonstrukcije mostu čez Savo na 
Ljubljanski cesti v Kranju trenutno potekajo 
pripravljalna dela pod mostom, glavna dela pa naj 
bi stekla februarja.

Most pripravljajo 
na obnovo

AKTUALNO

Otroci in mladostniki, 
prezrti žalovalci
Slovensko društvo Hospic izvaja 
tudi program za žalujoče otroke in 
mladostnike, med drugim organi-
zirajo tabore Levjesrčni za mlade 
žalovalce.

3

GORENJSKA

Praznično tudi v  
domovih starejših
Tudi v domovih za starejše 
praznično okrasje, vonj po piško-
tih, glasbeni nastopi, božične 
maše, novoletne zabave, obiski de-
cembrskih dobrih mož …

7

EKONOMIJA

V podjetjih potrebna 
fleksibilnost
Tudi gorenjska podjetja se prilaga-
jajo razmeram na trgu energentov. 
Kot pravijo, bo potrebna večja fle-
ksibilnost, a vsaj večji zaposlovalci 
ne načrtujejo krčenja delovne sile.

9

GG+

Ljudje v stiski pomoč 
potrebujejo zdaj
Pogovor z Blejko Anico Svetina, ki 
je pred dnevi postala častna člani-
ca humanitarne organizacije Rde-
čega križa Slovenije.

16

Jože Košnjek

 ELEKTRIČNA        
    KOLESA

.si

Dragi bralci, cenjeni naročniki,
 naj nam božični prazniki napolnijo  

srca s toplino in hvaležnostjo  
za vse, kar imamo. 

Želimo vam miren Božič  
in ponosen dan samostojnosti  

in enotnosti.
 

Vaš 

Prilogi:
jeseniške novice 
deželne novice
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Jesenice, Bled, Kranjska 
Gora, Komenda, Mengeš, 
Železniki – Županom, ki jim 
volivci niso zaupali novega 
mandata oziroma se za po-
ložaj niso več potegovali, je 
z ustanovnimi sejami no-
voizvoljenih občinskih sve-
tov potekel mandat. Tisti, 
ki so županovali poklicno in 
še nimajo nove službe, lah-
ko zaprosijo za nadomestilo 
plače. Pravico do prejema-
nja nadomestila v višini 80 
odstotkov zadnje mesečne 
plače imajo najdlje tri mese-
ce oziroma dokler se ne za-
poslijo ali upokojijo.

Blaž Račič, ki se je po 
enem mandatu moral poslo-
viti od županske funkcije na 
Jesenicah, bo zaprosil za na-
domestilo plače. Za zdaj še 
ne ve, kakšne poklicne izzi-
ve bo iskal v prihodnje; kot je 
znano, je bil pred izvolitvijo 
novinar, dopisnik časopisa 
Dela. Lokalne politike sicer 
ne bo povsem zapustil, saj je 
bil izvoljen v občinski svet.

Upokojitev
Dosedanji mengeški žu-

pan Franc Jerič, ki je občino 
vodil od leta 2006, se ni od-
ločil za vnovično kandidatu-
ro na tokratnih lokalnih vo-
litvah. Že prihodnji teden bo 
tudi uradno postal upokoje-
nec, in kot nam je povedal, 
se s tem umika s političnega 
udejstvovanja v občini. Ostal 
pa bo aktiven na drugih pod-
ročjih v lokalnem okolju, od 
kulture do športa. »Več časa 
bo za družino in za dejavno-
sti, ki sem jih v času župa-
novanja morda zanemaril 
oz. zanje ni bilo časa,« pra-
vi Jerič.

Tudi Janez Fajfar, ki 
je blejsko občino vodil 

šestnajst let, je že izpolnil 
pogoje za upokojitev. Kot 
nam je zaupal, se bo po žu-
panovanju najprej lotil ure-
janja svoje bogate knjižni-
ce, ki šteje več kot dva ti-
soč knjig. »Nato si bom 

privoščil počitnice nekje da-
leč na toplem, kjer ni inter-
netne povezave,« je dejal. 
Še naprej bo aktiven v lo-
kalnem okolju, zlasti na po-
dročju kulture. »Upam, da 
bomo z Zavodom za kulturo 

Bled uspešni pri snovanju 
muzeja zgodovine blejske-
ga turizma in tu vidim svo-
jo vlogo v prihodnje,« je po-
jasnil Fajfar, ki je bil na Žu-
panovi listi Rad imam Bled 
sicer izvoljen za blejskega 
svetnika.

Posvečanje hobijem
Janez Hrovat, ki je funk-

cijo župana Občine Kranj-
ska Gora opravljal nepoklic-
no, se za novi mandat po os-
mih letih vodenja občine ni 
več potegoval. Kot je pove-
dal v intervjuju za Zgornje-
savca, glasilo Občine Kranj-
ska Gora, bo spet poskušal 
zajeti življenje z veliko žlico, 
posvetil se bo družini, po-
magal hčerama, svojim za-
poslenim v podjetju, ki ga 
že kar malce pogrešajo, ne-
kaj časa zagotovo namenil 
filantropiji in prostovoljstvu 
ter počel stvari, ki jih ima 
rad. Naj bo to smučanje, hri-
bi, letenje z jadralnim pada-
lom, potovanja z motorjem 
ali učenje kajtanja, za kar do 
sedaj preprosto ni bilo časa.

Tudi komendski župan 
Stanislav Poglajen se ni od-
ločil za vnovično kandidatu-
ro na tokratnih volitvah in 
županovanje zaključuje po 
dveh mandatih. Že pred ča-
som se je upokojil in je v zad-
njem obdobju funkcijo op-
ravljal kot nepoklicni župan. 
Kot je o tem, kaj bo počel po 
koncu županovanja, zapisal 
v nagovoru občanom, ni bo-
jazni, da ne bi našel kakšne-
ga hobija za krajšanje dni.

Dosedanji železnikarski 
župan Anton Luznar se na 
naše klice ni odzval. Obči-
no Železniki je sicer vodil 
od nadomestnih volitev leta 
2012, pred tem pa je bil di-
rektor podjetja Domel Ener-
gija.

U. P., A. Se., M. L., A. Š.

Blaž Račič / Foto: Aleš Košir

Jesenice – V jeseniški bolni-
šnici poteka gradnja prizidka, 
v katerem bodo uredili prosto-
re za intenzivne enote. Že dalj 
časa se namreč soočajo z veli-
kim pomanjkanjem prostora 
za intenzivno nego. A investi-
cija bo bistveno dražja, kot so 

načrtovali prvotno, obenem 
pa so se dela tudi zavlekla. S 
tem se je na seji prejšnji te-
den seznanila tudi vlada, ki je 
spremembe projekta vnesla 
v Načrt razvojnih programov 
za obdobje 2022–2025.

Prvotno bi prizidek mo-
ral biti zgrajen že do letoš-
njega poletja, investicija pa 

je bila ocenjena na 2,3 mili-
jona evrov. A zdaj bo investi-
cija stala 3,7 milijona evrov, 
vzrok so dodatni stroški iz-
vedbe gradbeno-inštalacij-
skih del, ki so projekt podraži-
li za 1,4 milijona evrov oziro-
ma za 62,3 odstotka. Večji del 
denarja bo zagotovila drža-
va oziroma Urad Republike 

Slovenije za nadzor, kakovost 
in investicije v zdravstvu, del 
pa bolnišnica.

Kot so nam povedali v bol-
nišnici, naj bi bila gradnja pri-
zidka zaključena aprila pri-
hodnje leto, tehnični pre-
gled in pridobitev uporab-
nega dovoljenja pa pričaku-
jejo poleti 2023.

Gradnja prizidka jeseniške bolnišnice bo zaradi nenačrtovanih dodatnih del bistveno dražja, kot je bilo 
predvideno.

Urška Peternel

Z otroškim zanosom sem se razveselila vašega povabila k 
pisanju, ki se tiče doživljanja mojega videnja teh decembrskih 
dni. Pri nas doma se začno prazniki, ko v mamini kuhinji zadiši 
po piškotih. Sama v teh dneh rada prebiram kuharske nasvete 
v vašem in našem časopisu Gorenjski glas. Pa tudi vse možno 
gradivo, da pecivo uspe ravno tako, kot kažejo fotografije v 
kuharskih bukvah. V decembru rada pišem ročno, v doma 
narejene voščilnice, zraven pa se sladkam z vročo čokolado. 
To je tudi čas obdarovanja. Rada s kakšno pozornostjo razve-
selim svoje drage. Obiskal me je že sv. Miklavž. Ta sestavek 
pišem v nedeljo, in natanko čez teden dni bo božič. Družinski 
praznik. Ko sem doma s starši in sestro. Mami s kadilom odi-
šavi naše prostore in zunanji vrt. Da bo blagoslovljen in varen 
pred hudim. Najdaljšo noč v letu vedno preživim z dedkom 
Mrazom. Nekje v gruči ljudi odprem malo penino, ko napoči 
polnoč. Takrat dam mojemu dragemu tako težko pričakovan 
silvestrski poljub. Ja, Alfi Nipič »zažiga«. In kakor hitro pri-
dejo prazniki, tako hitro nastopi januar. Mesec zaobljub in v 
pričakovanju vsega dobrega na novo. Srečno 2023! Čaroben 
praznični čas in naj bo božič snežen, vam želi in vas lepo 
pozdravlja Jana Osterman z Visokega.

Bližajo se prazniki

Povabili ste nas, naj napišemo, kako preživljamo praznike, 
kakšen je naš odnos do njih, kaj nam pomenijo itd. Jaz se 
bom osredotočila na to, komu bomo voščili, predvsem pa 
kako. Voščimo sorodnikom, prijateljem, dobrim znancem, 
ljudem, ki so nam naredili kaj dobrega, tudi zdravnikom, ki 
so si to zaslužili. Prosila sem osebo, ki je šla v mesto, naj mi 
prinese nekaj poštnih znamk. Odgovorila mi je: »Ja, kdo pa 
danes še piše?« Moja znanka, vešča pisanja, mi je dejala, da 
z dobrimi željami hitro opravi po telefonu. Nekateri kupijo 
voščilnice in se samo podpišejo. Jaz si za pisanje vzamem 
čas, napišem, kar mislim, da bo človeka razveselilo. Pisanje 
je prijaznost, pozornost, odgovoriti pa dolžnost. Lansko leto 
so dijaki jeseniške gimnazije v decembru poslali 430 voščilnic 
v domove starejših občanov na Jesenicah, v Kranjski Gori in 
v Srednji vasi pri Bohinju. Vsakemu posebej so zaželeli lepe 
praznike ter zdravo in srečno novo leto. Ta mala pozornost je 
ljudi zelo razveselila. Lani sem tik pred prazniki obiskala stare 
prijatelje. Hotela sem jim osebno voščiti praznike in povedali 
so mi, da novoletno pošto preberejo več kot enkrat in jo tudi 
shranijo. Tudi sama dolga leta hranim voščilnice svojih nek-
danjih dijakov, svoje prijateljice Ivi Korošec, nekdanje radijske 
napovedovalke, ki mi je vedno duhovito napisala cele litanije. Z 
možem sva vedno pisala za praznike in za 8. marec spoštovani 
zdravnici Franji Bidovec, ki mu je rešila življenje. Večkrat pre-
berem pošto meni dragih oseb, ki jih ni več med nami. Rada 
imam voščilnice, ki jih ljudje izdelajo sami. Nekateri to kar 
spretno počno. Če morete, si vzemite čas in napišite svojim 
dragim nekaj toplih, prijaznih besed, saj te dvignejo človeka 
v nebo, je napisal Ivan Cankar. Arabski pregovor pa pravi, da 
besede iz srca sežejo do srca.
Drage bralke in bralci Gorenjskega glasa, zdravo, zadovoljno 
in srečno novo leto ter veselo praznovanje s svojimi dragimi 
vam želi profesorica Majda Pogačnik iz Kranja.

Prazniki, prazniki

                  

Darilo

w
w

w
.g

or
en

js
ki

gl
as

.s
i

Knjigo prejme ALEŠ FENDE iz Preddvora.

KO TI ČEK ZA NA ROČ NI KE

V šestih gorenjskih občinah so se po zadnjih lokalnih volitvah poslovili dotedanji župani. Pozanimali 
smo se, kakšni so njihovi načrti za naprej.

Kaj bodo odslej delali 
nekdanji župani

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

Prepričani smo, da boste zadovoljni.

OBVESTILO NAROČNIKOM

Prejemanje računov po  
elektronski pošti

www.gorenjskiglas.si

Franc Jerič / Foto: arhiv GG

Janez Fajfar / Foto: Tina Dokl

Anton Luznar / Foto: Tina DoklStanislav Poglajen

Janez Hrovat / Foto: Tina Dokl
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Ljubljana, Jesenice – Izsto-
pali so ponedeljki: 5. decem-
bra je bilo po podatkih Sle-
dilnika za covid-19 potrjenih 
2744 covidnih okužb, 12. de-
cembra jih je bilo 3080, 19. 
decembra pa 2716, ko je tudi 
izstopalo število hospitalizi-
ranih v tem mesecu, saj so se 
na akutnih oddelkih zdravi-
li 103 covidni bolniki, v eno-
ti intenzivne terapije še 25. 
Lani v tem času je bilo manj 
potrjenih okužb, a več hospi-
taliziranih, se je pa krivulja 

okužb močno dvignila janu-
arja.

Testiranja na covid-19 so v 
porastu, ugotavljajo v Zdra-
vstvenem domu (ZD) Škofja 
Loka, kjer so zadnje dni v od-
prtih terminih testirali tudi po 
sto ljudi na dan, tudi na Jese-
nicah so prišli na sto testiranj 
dnevno, še prejšnji mesec jih 
je bilo skoraj pol manj. No-
vembra so proti covidu-19 v 
ZD Škofja Loka cepili 74 lju-
di, decembra 34, prevladova-
li so tretji in četrti odmerki ce-
piva. V ZD Tržič so do sredi-
ne decembra imeli na voljo 

cepljenje vsak teden po eno 
uro, odzvalo se je od pet do 
dvajset ljudi na termin. Iz ZD 
Jesenice so sporočili, da se je 
za zaščito s cepljenjem proti 
covidu-19 novembra odločilo 
272 ljudi, decembra 120, ce-
pili bodo ponovno po novem 
letu.

V ZD Tržič opažajo manjše 
zanimanje za cepljenje proti 
gripi, v primerjavi s prejšnji-
mi leti za od 10 do 15 odstot-
kov. V ZD Škofja Loka so no-
vembra proti gripi cepili 147 
ljudi, decembra 89. V ZD Je-
senice pa se je novembra za 

cepljenje odločilo kar okoli ti-
soč ljudi, decembra še 262. »V 
zadnjih dveh mesecih je bilo 
tudi povečano povpraševanje 
po brezplačnem cepljenju 
proti pnevmokokni pljučnici 
– v dveh mesecih smo cepili 
64 oseb, lani v celem letu, ko 
je bilo cepivo še samoplačni-
ško, pa zgolj osem oseb. Od le-
tošnje jeseni je namreč brez-
plačno za vse starejše od 65. 
leta dalje in vse kronične bol-
nike nad 26. letom starosti,« 
je povedala vodja cepljenja v 
ZD Jesenice dipl. medicin-
ska sestra Urška Sedlar.

Suzana P. Kovačič

P ribližuje se najlepši del 
leta, čas, ko v mraku 
lahko opazujemo nežno 

migetanje prazničnih lučk, 
čas, ko vse že diši po božič-
nih piškotih, ter čas, ko med 
ljudmi prevladuje praznično 
vzdušje. Na žalost pa je vsak 
konec leta tudi čas za uporabo 
pirotehnike. Čeprav se razšir-
jenost uporabe pirotehničnih 
sredstev iz leta v leto zmanj-
šuje, se ji popolnoma izogniti 
očitno ne moremo. Grozljive 
fotografije poškodb po nepri-
mernem ravnanju s petarda-
mi, ki se z namenom ozave-
ščanja o škodljivih posledicah 
uporabe pirotehnike pojavlja-
jo v medijih, vsako leto znova 
opominjajo na neprijetne pla-
ti praznikov. Poleg očitnih, 
trajnih poškodb, ki jih lahko 
povzroči nevešča uporaba pe-
tard, pa so v veliki meri priza-
deti tudi naši hišni ljubljenč-
ki, saj nepredvidljivi in glasni 
poki v živalskih glavah vzbu-
jajo hude strahove in travme.

Doživljanje sveta z živalske-
ga vidika je velikokrat pogoje-
no z zanašanjem na različne 
čute in eden najpomembnej-
ših je prav zagotovo sluh. Sko-
zi evolucijo pa smo se vsa bitja 
naučila, da se je predvideni ne-
varnosti oziroma grožnji bolje 
izogniti, in živali se ne zave-
dajo, od kod prihaja glasno po-
kanje ter da je v resnici to zgolj 
del človeškega praznovanja. 
Praznovanja? Premišljujem … 
Ali gre pri uporabi pirotehnič-
nih sredstev res za praznova-
nje, za slavljenje prihoda no-

vega leta ali bolj za potešitev 
nekih notranjih narcističnih 
občutkov in afirmacije lastne-
ga jaza? Kakorkoli že – ne 
smemo pozabiti na tiste, kate-
rih življenja so v naših rokah. 
Z nakupom oziroma posvoji-
tvijo živali se kot lastniki zave-
zujemo k njihovi zaščiti oziro-
ma odgovorni skrbi zanje, zato 
je prav, da poskrbimo, da so ži-
vali čim manj izpostavljene 
nepotrebnemu stresu.

Psi, ki slišijo precej bolje kot 
mi, so največkrat žrtve upora-
be pirotehničnih sredstev. Psi-
hične posledice, ki jih doživ-
ljajo travmatizirane živali, so 
lahko naravnost grozljive. Ko 
v decembru zaslišim glasno 
pokanje, se večkrat vprašam, 
ali so ti ljudje sploh kdaj videli 
strah v živalskih očeh, ali vedo, 
da se nekateri ljubljenčki tako 
prestrašijo, da zbežijo od doma 
ter celo samopoškodujejo? 
Čeprav policija, zdravstvene 
ustanove in društva za zaščito 
živali vsako leto znova opozar-
jajo na škodljivost uporabe pe-
tard, se še vedno najdejo mno-
gi posamezniki, ki zaobidejo 
meje zakona in si koledarski 
konec leta popestrijo z meta-
njem petard in pokanjem. Vse-
eno pa upam, da bodo letošnji 
zadnji teden leta zaznamova-
le omamne dišave iz kuhinje, 
toplina in ljubezen najbližjih 
ter prazničnih duh, in ne po-
škodbe po uporabi pirotehnič-
nih sredstev, prestrašeni hišni 
ljubljenčki ter zaskrbljeni la-
stniki. Vrzimo raje kakšen bri-
ket kot pa petardo!

Kmalu bo pokalo

Decembra je bilo v državi v primerjavi z novembrom več potrjenih okužb s koronavirusom. In kakšno je 
še zanimanje za cepljenje proti covidu-19 in tudi proti gripi ...

Decembra več potrjenih okužb
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KO MEN TAR
Nika Toporiš

Radovljica – Ko mladi žalo-
valci odrastejo, povedo, da 
jih kot otroka nihče ni razu-
mel, kot enega od pomemb-
nih razlogov, zakaj se v Slo-
venskem društvu Hospic 
posebno pozorno ukvarjajo 
prav z otroki in mladostni-
ki, navaja predsednica go-
renjskega območnega odbo-
ra Mira Stušek.

Spregledana žalost
Leta 2000 se je pri Sloven-

skem društvu Hospic začel 
izvajati program za žalujo-
če otroke in mladostnike. 
Organizirati so začeli Tabo-
re Levjesrčni za mlade žalo-
valce in v tem več kot dvajse-
tletnem obdobju dela z mla-
dimi prišli do pomembnih 
spoznanj. »Tako kot odrasle 
žalovalce je pomembno ra-
zumeti tudi otroka v proce-
su žalovanja. Njegova žalost 
je pogosto spregledana, saj 
otrok žaluje drugače kot od-
rasli in svojo žalost pogosto 
skriva za odgovorom: 'Dob-
ro.' Z njim zavrača nepos-
redno vprašanje odraslih: 
'Kako si, kako ti je?' Otrok 
svoje žalosti zato ne prede-
la, saj nima enakovrednega 
sogovorca v vrstnikih. Taka 
nepredelana občutja žalos-
ti in zapuščenosti, tudi ob-
čutki krivde ob smrti ljublje-
ne osebe, vplivajo na čustvo-
vanje prizadetega skozi vse 
življenje,« izkušnje z delom 
z mladimi žalovalci povza-
me Mira Stušek.

Smrt kot del življenja
»Pri otroku je pomembno 

vedeti, da je žalovanje tudi 
odziv na izgubljeno situaci-
jo, ki jo s smrtjo drage ose-
be izgubi. Vzroka žalosti sta 
torej smrt in izgubljena si-
tuacija. Minljivost, s katero 
se otrok sreča, je težko razu-
meti in sprejeti, zato je po-
membno ubesediti krog živ-
ljenja, v katerem se sreču-
jemo z mnogimi izgubami, 
ena najtežjih pa je seveda 
smrt. Na taboru za žalujoče 
otroke se vrstniki s pomoč-
jo mentorjev o tem veliko po-
govarjajo, tako da sprejmejo 
kroženje v naravi kot del živ-
ljenja.«

Otrok žaluje edinstveno
Otrok žaluje edinstve-

no, vsak drugače, še dodaja. 
»Njegova žalost je odvisna 
od mnogočesa – od načina 
smrti, intenzivnosti naveze 

z umrlim ...« pojasnjuje. »V 
splošnem je tako, da v šoli 
dalj časa ne sledi dobro, to 
pa morda nadomešča z na-
gajivostjo, agresivnostjo do 
vrstnikov ali drugimi spre-
membami vedenja. Na tabo-
ru za žalujoče otroke žaloval-
ci izvedo, kako in kam lah-
ko usmerjajo svojo jezo, bes, 
izoliranost, žalost. Pri neka-
terih se pojavita močno ob-
žalovanje za pretekla dejanja 
v zvezi z umrlim in zato mo-
čan občutek krivde. Na tabo-
ru skrbno pomagajo 'čistiti' 
takšne otroške občutke, ki so 
nevarni za kasnejša obdobja 
življenja, ko si tak nekdanji 
žalovalec nalaga druge kriv-
de nase.«

Najbolj ranljivi so najstni-
ki, ki jih življenje že odna-
ša med vrstnike, smrt pa 
jih pahne nazaj v družino; 
postanejo razpeti, s prijate-
lji svojih občutij ne morejo 

deliti, postajajo drugačni. 
Pomembno je, poudarja, da 
se z njimi pogovarjamo, a je 
treba zgrabiti trenutek, ko 
čutijo potrebo po pogovoru.

Mama ni odšla, umrla je
Kot posebej pomembno v 

Hospicu poudarjajo potre-
bo, da otrok ob smrti od od-
raslega dobi jasno in pravil-
no informacijo. »Če rečeš, 
da je mama odšla, bo priča-
koval, da se bo vrnila; če po-
veš, da je mama zaspala, bo 
pričakoval, da se bo zbudi-
la. Če pa izgovoriš besedo 
smrt, bo tudi otrok začutil, 
da je ne bo več. Pri tem govo-
rimo otroku le toliko, kot ga 
zanima, in takrat, ko si želi 
slišati informacijo. Če se bo 
odrasli odgovorom izmikal, 
bo otrok svoje stiske, straho-
ve in jezo zakopal v svoje ra-
njeno srce.« Zato je zelo po-
membno, da se žalujoči ot-
rok na taboru za mlade ža-
lovalce sreča z otroki, ki do-
življajo enake stiske. »Tam 
začuti pomoč, pogosto tudi 
prvič pripoveduje svojo 
zgodbo, s tem pa žalost iz-
gublja svoje ostre robove.«

Da bi bolje razumeli smrt 
in žalovanje, v Hospicu za 
mlajše otroke priporočajo v 
branje Rožnati slonček, za 
starejše Brata levjesrčna, za 
starše in otroke pa knjigo Se-
dem minut čez polnoč. Po 
pomoč se lahko obrnete tudi 
na socialno delavko, zapos-
leno na Območnem odbor 
Gorenjska s sedežem v Ra-
dovljici, telefon 031 614 925.

Marjana Ahačič

Mira Stušek: »Otrokova žalost je pogosto spregledana, saj 
žaluje drugače in jo pogosto skriva.« / Foto: Gorazd Kavčič

Slovensko društvo Hospic je že pred dobrimi dvajsetimi leti začelo izvajati tudi program za žalujoče 
otroke in mladostnike, v okviru katerega med drugim organizirajo tabore Levjesrčni za mlade žalovalce.

Otroci in mladostniki, prezrti 
in pozabljeni žalovalci
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Zbrani na ustanovni seji
V Kranjski Gori so na sredini konstitutivni seji občinskega sveta potrdili mandate novoizvoljenih 
občinskih svetnikov in mandat nove županje Henrike Zupan.

Kranjska Gora – Konstitutiv-
no sejo občinskega sveta je 
vodila najstarejša izvoljena 
občinska svetnica Branisla-
va Vovk. Poročilo Občinske 
volilne komisije in na seji iz-
voljene tričlanske mandatne 
komisije o izidu volitev v ob-
činski svet in volitev župana 
je bilo brez posebnosti. Ob-
čina Kranjska Gora je imela 
osem županskih kandidatk 
in kandidatov, novo županjo 
je dobila v drugem krogu lo-
kalnih volitev, ko sta se pome-
rila Henrika Zupan, ki je pre-
jela 60,34 odstotka glasov vo-
livcev, in Blaž Veber, ki so mu 
volivci namenili 39,66 od-
stotka glasov. Volilna udelež-
ba v drugem krogu volitev je 
bila 52,22-odstotna, v prvem 
krogu 58,04-odstotna.

V občinskem svetu za ob-
dobje 2022–2026 je naj-
več mandatov (pet) dobila li-
sta Živimo v dolini. Izvoljeni 

občinski svetniki so Henrika 
Zupan, Tomaž Petrovič, Eva 
Macun, Jernej Legat in Po-
lonca Bačnar. S štirimi man-
dati jim sledi Alpska lista, iz-
voljeni so Blaž Veber, Tjaša 

Prusnik, Blaž Lavtižar in Bra-
nislava Vovk. SDS ima dva 
mandata s svetnikoma Bog-
danom Janšo in Sonjo Kava-
lar. Po en mandat so dobili 
Ena Girandon (Gibanje Svo-
boda), Blaž Knific (Lista Bla-
ža Knifica), Uroš Kopavnik 
(NSi – Krščanski demokrati), 
Franci Koražija (SD) in Klav-
dija Gomboc (lista Zgornje-
savci za Zgornjesavce). Ker je 
bila Henrika Zupan izvolje-
na za županjo, bo stekel po-
stopek za nadomestnega ob-
činskega svetnika iz kvote lis-
te Živimo v dolini.

Dosedanji župan Janez 
Hrovat, ki je občino vodil dva 
mandata, je svoji naslednici 
predal župansko verigo, žu-
panji in občinskim svetni-
kom je čestital za njihovo iz-
volitev. Kot je dodal, bo man-
dat zahteven, kot je zahtev-
na že sama občina po svoji 

protokolarni, gospodarski in 
turistični vlogi. Verjame pa, 
da bodo vsi delali v dobro ob-
čanov, »vsa pričakovanja so 
od danes naprej usmerjena 
v vas«.

Henrika Zupan se je v svo-
jem prvem nagovoru kot žu-
panja zahvalila vsem za pod-
poro in dodala, da se ve-
seli dobrega sodelovanja. 
»Prepričana sem, da bomo 
delali konstruktivno v dobro 
vseh občanov, v dobro naše 
Kranjske Gore.«

V Komisijo za mandatna 
vprašanja, volitve in imeno-
vanja so bili potrjeni Tomaž 
Petrovič (predsednik), Eva 
Macun (podpredsednica) ter 
člani Sonja Kavalar, Blaž Ve-
ber in Uroš Kopavnik. Prva 
redna seja občinskega sve-
ta je predvidena že kmalu 
po božično-novoletnih pra-
znikih.

Novoizvoljeni občinski svetniki z novo županjo Henriko Zupan (stoji v sredini)   
/ Foto: Nik Bertoncelj

Kranj – Vrbe ni več, zdaj tam 
raste breza, bi za potrebe tega 
članka lahko parafrazirali 
znamenito izjavo pokojnega 
Jožeta Pučnika. Pred časom 
so namreč pred Prešernovim 
gledališčem v Kranju odstra-
nili vrbo, na njeno mesto pa 
zasadili brezo. To je razžalos-
tilo precej Kranjčanov, ki me-
nijo, da k Prešernovemu spo-
meniku z največjim (petme-
trskim) bronastim kipom naj-
večjega slovenskega pesnika 
na svetu, postavljenega pred 
natanko sedemdesetimi leti, 
sodi le vrba. Na Mestni občini 
Kranj (MOK) pa pojasnjujejo, 

da je bil posek vrbe nujen.
»Posek bolne in odmirajo-

če vrbe, katere deblo je bilo 
znotraj votlo in je obstajala ne-
varnost, da se nenadzorovano 
podre, je bil nujen zaradi var-
nosti ljudi,« so povedali na 
MOK. Potencialno nevarno 
drevo so odstranili tudi zato, 
ker pred Prešernovim gledali-
ščem (še posebej v decembru) 
potekajo množične prireditve 
in dogodki za otroke.

Z Zavoda za turizem in kul-
turo Kranj in iz uprave Pre-
šernovega gledališča so obči-
no že večkrat opozorili na sla-
bo stanje bopešave vrbe (Sa-
lix x sepulcralis) pred gleda-
liščem, prejeli pa so tudi več 
pobud občanov za njeno od-
stranitev. Po pridobitvi oce-
ne arborista, ki si je drevo na-
tančno ogledal, in potrditvi 
Zavoda za varstvo kulturne 
dediščine (ZVKD) so odmi-
rajočo vrbo konec novembra 
tudi odstranili. »Da je vrba 
nevarna, se je izkazalo tudi ob 
poseku, saj je bilo drevo vot-
lo in razkrojeno,« so poudari-
li na MOK.

S potrditvijo ZVKD so na 

istem mestu posadili novo 
drevo, tokrat povešavo brezo, 
ki doseže višino tudi do dvaj-
set metrov, v širino pa zraste 
sedem metrov in je bolj pri-
lagojena rastišču. »Iz zgodo-
vinskih fotografij je razvidno, 
da je bila breza na tem prosto-
ru v preteklosti že prisotna. S 
tem pa se Prešerna navezuje 
tudi na Prešernov gaj, kjer so 
prav tako posejane breze,« so 
še pojasnili.

Bolno vrbo 
zamenjali z brezo
Simon Šubic

Suzana P. Kovačič

KMETIJSKA ZADRUGA CERKLJE, Z.O.O. 
Slovenska cesta 2, 4207 Cerklje
Tel.: 04/252 90 10
info@kzcerklje.si, http://www.kzcerklje.si
CERKLJE, Slovenska cesta 2, tel.: 04/252 90 20

KC CERKLJE, Slovenska cesta 2, tel.: 04/29 26 750
VOKLO, Voklo 98, tel.: 04/251 91 41
MORAVČE, Vegova ulica 7, tel.: 01/834 56 84
ŠENČUR, Kranjska cesta 2, tel.: 04/251 91 40
KOMENDA, Zadružna cesta 2, tel.: 01/834 56 80
BLAGOVICA, Blagovica 10, tel.: 041/370 437

začimbe,  
špile,  
ajdova kaša,  
riž ...

DOMAČE DOBROTE:  
suhe mesnine    sveži siri    domači štruklji    domači piškoti    testenine    likerji    vino …

VSE ZA PTICE POZIMI
hrana za zunanje ptice, lojne pogače, semena sončnic

Vsem strankam  
želimo vesele božične 
praznike in srečno, 
zdravo ter uspešno  
novo leto 2023.

PRAZNIČNO CVETJE  
IN OKRASKI

VSE ZA 
KOLINE

  

Spremljajte naše aktivnosti tudi na naši Facebook strani 

Janez Hrovat je župansko verigo predal svoji naslednici 
Henriki Zupan. / Foto: Nik Bertoncelj

Pri Prešernovem spomeniku v Kranju po novem raste 
povešava breza. / Foto: Tina Dokl
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Breznica – Doroteja Brgant 
iz Smokuča si bo leto 2022 
zapomnila po tem, da je do-
bila prvo zaposlitev. »Nisem 
več študentka,« je dejala. 
Praznike bo preživela v kro-
gu družine in prijateljev, ki 

jih bo obdarila z darili upo-
rabne vrednosti. »Za ta na-
men običajno porabim od 
dvajset do petdeset evrov,« 
je povedala in še dodala: 
»Glede na to, da sem učite-
ljica in bom med poletjem 
prosta, bom najverjetneje 
šla na kakšno daljše potova-
nje.«

Plaketa Občine Žirovni-
ca pa je tista, ki je najbolj za-
znamovala leto Brigite Mrak 
iz Zabreznice. Tudi ona bo 
praznovala v krogu družine 
in prijateljev. »Vsako leto se 
zberemo na domu enega od 
sosedov, vsak od nas nekaj 
skuha ali speče in tako sku-

paj stopimo v novo leto,« je 
pojasnila Mrakova, ki si v 
novem letu želi predvsem 
zdravja. »Vselej obdarujem 
svoje bližnje, teh je sicer 
kar veliko, darila pa izdelam 
sama, ena izmed vnukinj si 
je letos zaželela pletene no-
gavice,« je še dodala.

Christian Janjac iz No-
vega mesta je letos spoznal 
dekle iz Breznice, zato več 
časa preživi na Gorenjskem. 
»Oba sva študenta drugega 
letnika magisterija, zato si 
želiva, da bi drugo leto us-
pešno sklenila študij, dobi-
la službo in primerno sta-
novanje,« je povedal Janjac, 

ki je poleg dekleta spoznal 
tudi veliko novih prijateljev. 
»Za silvestrovo sem najraje 
doma, v krogu najbližjih, na 
toplem. V preteklosti sem 
bil tudi v tujini, kjer smo 
silvestrovali na prostem, a 
sem spoznal, da mi gneča 
in mraz ne odgovarjata,« je 

dodal. V njihovi družini več-
ja darila prinese Božiček. 
»Imamo navado skrivnega 
Božička, vsak izžreba osebo 
in ji kupi darilo v vrednosti 
do dvajset evrov.«

Beno Zima, ki se je pred 
devetimi leti iz Žirovnice 
preselil v Šentjur, si želi, 
da bi nekoč svoj dom zopet 
našel na Gorenjskem. »Tu 
je namreč najlepše,« je po-
udaril Zima, ki je letos raz-
širil nabor svojih aktivnosti 
na turno smučanje in zim-
sko pohodništvo. »Želim si, 
da bi bilo novo leto mirnej-
še, da bi se ritem upočasnil 
in da bi bilo zopet tako kot 

pred epidemijo,« je dejal. 
Z dekletom bosta novo leto 
dočakala na slovenski oba-
li. »Lani sva prvič pripravila 
mehiške takitose in mislim, 
da bodo postali najina tradi-
cionalna silvestrska večer-
ja.« Tudi pri njem se obda-
rujejo ob Božiču. »Izdelan 
imamo cel sistem obdarova-
nja, izžrebamo osebo, prip-
ravljeno imamo tabelo, v ka-
tero vnašamo svoje želje in 
nam služi kot vir idej za ob-
darovanje. Darila nam sicer 
prinese tudi Miklavž, zanje 
pa po tradiciji vselej poskrbi 
naša stara mama,« je še po-
vedal Zima.

Maša Likosar
Kranjska Gora – Ledeno kra-
ljestvo v soseski Mlačca, ki 
vabi v novi preobleki, odpira-
jo danes ob 14. uri. Drsališče 
Borovška šajba na trgu pred 
hotelom Ramada Hotel & Su-
ites v Kranjski Gori bo zače-
lo obratovati v petek, 30. de-
cembra. Odprti so tudi trije 
kilometri smučarskotekaške 

proge v okolici Nordijskega 
centra Planica, proga je ure-
jena vsak dan, tek pa je mo-
goč tudi med 17. in 19. uro 
na osvetljeni progi. Prav 
tako sta urejeni proga v Ta-
mar ter proga med mej-
nim prehodom Rateče in 
Italijo. Urejenost tekaških 
prog v Kranjski Gori lahko 

spremljate na posebnem se-
maforju tekaških prog. Vsa-
ko leto Kranjska Gora orga-
nizira tudi smučarski turi-
stični avtobus, ki povezu-
je kraje v Zgornjesavski do-
lini. Brezplačen avtobus bo 
vozil od 23. decembra letos 
do 12. marca 2023, vozni red 
je objavljen na spletni strani 

Turizma Kranjska Gora. 
Tudi letos vas v Kranjski 
Gori pričakuje tradicional-
na Alpska vasica s praznič-
no okrašenimi hišicami in 
ponudbo dobrot, med ted-
nom je odprta od 15. do 20. 
ure, ob petkih in sobotah od 
12. do 20. ure, ob nedeljah 
od 12. do 19. ure.

Praznično in aktivno v Kranjski Gori

Doroteja Brgant / Foto: Tina Dokl

Leto 2022 si bomo 
zapomnili po ...

vprašalnik. Pri Varuhu zdravja skrbimo za zdravje 
vseh generacij, zato z Zdravstveno polico 
Junior in Junior + hiter dostop do specialistov 
zagotovimo tudi otrokom od dopolnjenega 
prvega leta, z Zavarovanjem Specialisti Senior 
pa osebam od dopolnjenega 65. leta. 

Ali lahko Zdravstveno polico 
sklene tudi pravna oseba?
Seveda. Precej podjetij se odloči za sklenitev 
Kolektivne zdravstvene police, ker lahko na 
ta način v veliki meri zmanjšajo absentizem 
v podjetju in omogočijo vsem zaposlenim 
dostop do specialistov in posledično njihovo 
hitro vrnitev na delovno mesto.

Kako poteka uveljavljanje zavarovanja?
Ob pridobitvi napotnice splošnega zdravnika 
lahko zavarovanec Zdravstveno polico uveljavi 
s preprostim klicem v asistenčni center Varuha 
zdravja na brezplačno telefonsko številko 
080 20 60 ali nam piše na info@vzajemna.si. 
Sodelavci v asistenčnem centru za zavarovanca 
ažurno uredijo vse za pripravo načr ta 
zdravljenja in proces vodijo do zaključka.  
V našo mrežo so vključeni izbrani zdravniki in 
ustanove, ki zagotavljajo kakovostne storitve na 
najvišji ravni.

Za več informacij o zavarovanju Zdravstvena 
polica se dogovorite za posvet s svetovalcem 
Varuha zdravja na telefonski številki 04 2010 300.

Bralcem Gorenjskega glasu želimo lepe 
praznike in veliko zdravja v letu 2023!

Vaš Varuh zdravja, Vzajemna

Kakšne prednosti zavarovancu prinaša 
sklenitev Zdravstvene police?
Zd ravs t vena  po l i ca  j e  zd ravs t veno 
zavarovanje, s katerim si zavarovanci 
zagotovijo dostop do zdravstvenih storitev 
izven mreže javnega zdravstva, v katerem 
lahko na določene zdravstvene storitve 
zaradi preobremenjenosti sistema pacienti 
čakajo tudi več let. Z Zdravstveno polico 
je lahko zavarovanec brez skrbi, saj mu v 
asistenčnem centru Varuha zdravja uredijo 
termin pri izbranem izvajalcu v najkrajšem 
možnem času. Vsak zavarovanec ima poleg 
brezplačne asistence na voljo tudi Dr. Posvet, 
varen in zaseben kanal za klepet, kjer lahko 
enemu od sodelujočih zdravnikov v primeru 
zdravstvenih težav ali skrbi kadarkoli postavi 
vprašanje prek izbrane aplikacije za klepet. 

Kakšni so pogoji za sklenitev 
Zdravstvene police?
Pogoj za sklenitev Zdravstvene police je 
dopolnjenih 18 let ter izpolnjen zdravstveni 

V primeru poškodbe ali bolezni smo lahko hitro soočeni s čakalnimi dobami, 
seznami in oddaljenimi termini zdravstvenih storitev. Ob tem pa smo zaradi 
slabega počutja in negotovosti izpostavljeni še nepotrebnemu stresu, ki ima 
lahko dodaten negativen vpliv na naše zdravstveno stanje. Z zavarovanjem 
Zdravstvena polica se odpre nov svet, v katerem si z enostavnim klicem v 
asistenčni center Varuha zdravja zagotovite termin pri specialistu za potrebni 
pregled ali poseg in si lahko hitreje povrnete zdravje.

SPROŠČENO IN HITRO 
DO ZDRAVNIKA

Matjaž Fajfar, 
direktor Vzajemnine Poslovne enote Kranj
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Brigita Mrak / Foto: Tina Dokl

Christian Janjac / Foto: Tina Dokl

Beno Zima / Foto: Tina Dokl

Vz
aj

em
na

 z
dr

av
st

ve
na

 z
av

ar
ov

al
ni

ca
 d

.v
.z

., V
oš

nj
ak

ov
a 

ul
ic

a 
2,

 L
ju

bl
ja

na

Danes odpirajo Ledeno kraljestvo v soseski Mlačca v Mojstrani.
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Na slovesnosti ob dnevu samostojnosti in enotnosti na Brezovici pri Medvodah bo slavnostni govornik 
bivši predsednik države Borut Pahor, v Kamniku pa predsednik osamosvojitvene vlade Lojze Peterle.

Kranj, Medvode, Kamnik – 
V ponedeljek je državni pra-
znik dan samostojnosti in 
enotnosti, ko zaznamujemo 
razglasitev izidov plebiscita 
o samostojnosti 26. decem-
bra 1990. Na plebiscitu, ki je 
potekal 23. decembra 1990, 
smo se Slovenci z veliko ve-
čino odločili za samostojno 
in neodvisno državo, s čimer 
se je začela osamosvojitev 
Slovenije. V počastitev dr-
žavnega praznika slovesno-
sti potekajo tudi v nekaterih 
gorenjskih občinah. V Kra-
nju so jo priredili že predvče-
rajšnjim pred občinsko stav-
bo, kjer so lani postavili spo-
minsko znamenje v zahvalo 
in spomin pogumnim bra-
niteljem slovenske samo-
stojnosti. Slavnostni govor-
nik je bil nekdanji kranjski 
župan in aktivni udeleženec 
slovenske osamosvojitve Vi-
tomir Gros. Častno stražo 
pri znamenju so imeli pri-
padniki Logistične brigade 

Slovenske vojske iz kranj-
ske vojašnice.

Na dan samostojnosti in 
enotnosti bo praznično pred 
cerkvico sv. Jakoba na Bre-
zovici pri Medvodah, kjer 
bo potekala osrednja slove-
snost Občine Medvode, ki so 
jo poimenovali Pri sv. Jako-
bu pojo zvonovi. Začela se bo 
ob 18.45. Pozdravni nagovor 
bo imel župan Medvod Nejc 

Smole, slavnostni govornik 
pa bo Borut Pahor. V pro-
gramu bodo nastopili Ško-
fjeloški oktet, harmonikar 
Nejc Jemc, pevec in recita-
tor Dane Jemc, pesnik Tone 
Kuntner in recitator in pove-
zovalec Urban Pipan. Nepo-
sredni prenos bo na Televi-
ziji Medvode in na socialnih 
omrežjih. Pred prireditvijo 
bo ob 18. uri v cerkvi maša 

za domovino, ki jo bo daroval 
akademik dr. Janez Juhant.

Društvo Demos na Kam-
niškem in Občina Kamnik 
pa 26. decembra ob 18. uri 
vabita na proslavo ob dnevu 
samostojnosti in enotnosti, 
ki bo potekala v Domu kul-
ture Kamnik. Slavnostni go-
vornik bo predsednik osa-
mosvojitvene vlade Lojze 
Peterle.

Simon Šubic

Na slovesnosti ob dnevu samostojnosti in enotnosti v Kranju je bil slavnostni govornik 
nekdanji kranjski župan Vitormir Gros. / Foto: Tina Dokl

Začetek glavnih del načr-
tujejo v februarju. Ob tem 
napovedujejo, da bo med re-
konstrukcijo most zaprt vsaj 
pol leta, kar bo zelo obreme-
nilo promet na vseh drugih 
mostovih, med drugim tudi 

na mostu pri Planiki, zato 
bodo tam z gradnjo nove-
ga mostu še malo počakali. 
Včeraj so sicer odpirali po-
nudbe za prvo fazo rekon-
strukcije Savske ceste, ki je 
povezana s projektom nove-
ga mostu pri Planiki, smo še 
izvedeli.

Kot je znano, bo po obno-
vljenem mostu na Ljubljan-
ski cesti potekala tudi kole-
sarska povezava od Železni-
ške postaje Kranj do Zlatega 
polja, ki jo bosta z 800 tisoč 
evri podprli Republika Slo-
venija in Evropska unija iz 
Evropskega sklada za regi-
onalni razvoj. Celotna vred-
nost rekonstrukcije mostu 
je sicer ocenjena na slabe tri 
milijone evrov.

Urški Djukić je čestital tudi župan Medvod Nejc Smole. 
/ Foto: JZ Sotočje

Govornika Pahor in Peterle

Most pred obnovo

na mestnem odru ob Glavnem trgu

Medvode – Kratek film Babičino seksulno življenje, ki je bil 
nagrajen z evropskim oskarjem za kratek film, je bil v torek 
predvajan v Kulturnem domu Medvode. Prisotna je bila tudi 
režiserka, domačinka Urška Djukić, ki ji je za velik uspeh čes-
tital tudi župan Medvod Nejc Smole. »Še vedno je zelo težko 
dojeti, da se je to res zgodilo, da je film dobil tako pomembno 
nagrado. Je velika stvar. Zelo sem vesela zaradi filma, ker to 
pomeni, da ga bo videlo še več ljudi. Veliko ga je že in se jih 
je dotaknil. To mi največ pomeni,« je povedala Djukićeva. 
Svojo ustvarjalsko pot je začela prav v Medvodah, zato je 
vesela vseh čestitk tudi iz domačega kraja. »Tukaj sem za-
čela ustvarjati, mi je bil pomemben inkubator. Že takrat smo 
naredili nekaj norih filmčkov, video posnetkov, oddaj ... Od 
tukaj izvira kreativnost. Domača medvoška sredina mi je nekaj 
ljubega. Vedno je najlepše dobiti nagrado, pohvalo doma,« 
je še dodala. Film je bil predvajan v sklopu razstave in kratkih 
filmov Veselih umetnikov, ki se s svojimi deli predstavljajo v 
Kulturnem domu Medvode.

Urški Djukić čestitali tudi v domačem kraju

1. stran
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Praznično vzdušje tudi  
v domovih starejših
Praznično okrasje, vonj po piškotih, glasbeni nastopi, božične maše, novoletne zabave, obiski 
decembrskih dobrih mož, skavtov, otrok …

Tržič, Cerklje, Preddvor – »V 
veseli december smo vstopi-
li z okraševanjem doma in 
okolice, pri čemer so nam 
pomagali naši stanovalci. 
Pred dom smo postavili in 
okrasili božično stojnico, na 
kateri obiskovalce vsak dan 
pričaka topel čaj ter piškoti, 
potica ali druge dobrote, ki 
jih dnevno na oddelkih peče-
jo naše gospodinje s stano-
valci. Okrasili smo veliko bo-
žično jelko, posejali božič-
no žito ter postavili jaslice.« 
Tako so ustvarjanje praznič-
nega vzdušja, ki ga dopol-
njujejo različni dogodki, 
opisali v Domu Petra Uzar-
ja Tržič. Kot smo izvedeli, je 
v teh dneh pester utrip tudi 
v njihovi enoti v Naklem, tes-
no povezani z lokalnim oko-
ljem, in v večini ostalih go-
renjskih domov za starejše.

V Bohinju, v Domu sv. 
Martina, imajo danes božič-
no praznovanje, ki se zač-

ne s peko kruha, nadaljuje 
s sveto mašo in petjem bo-
žičnih pesmi, zaokrožili pa 
ga bodo s prazničnim kosi-
lom. V škofjeloškem Cen-
tru slepih, slabovidnih in 

starejših je posebno doži-
vetje silvestrovanje, na ka-
terem pražnje oblečeni sta-
novalci napolnijo plesišče, 
prepevajo in tako kot veleva 
običaj, odštevajo do novega 
leta, čeprav se veselijo že ne-
kaj dni prej.

V Domu Taber v Šmar-
tnem so osrednjo prireditev z 
glasbo, bogatim srečelovom, 
s slavnostno večerjo in ple-
som pripravili v torek, v kranj-
skem domu upokojencev pa 
je bilo slovesno in živahno v 
sredo. Na novoletno zabavo 
so povabili Tilna Lotriča, za-
peli pa so tudi zaposleni, ki so 
po besedah direktorice Nad-
je Gantar tri mesece vadili bo-
žične pesmi. Pripravili bodo 
še novoletni koncert, na sve-
ti večer bodo postregli večer-
jo ob soju sveč in zvokih citer 
ter stanovalcem izročili vošči-
la, ki so jih izdelali študentje 
in osnovnošolci.

Dijaki Gimnazije France-
ta Prešerna Kranj že vrsto 
let razveseljujejo stanoval-
ce Doma starejših občanov 
v Preddvoru, tako s kultur-
nim programom kot dari-
li, prvič pa bo v nizu decem-
brskih prireditev s progra-
mom prazničnih in ljud-
skih pesmi sodeloval zbor 
stanovalcev, ki ga vodi Moj-
ca Rozman z Ljudske uni-
verze Kranj v okviru Med-
generacijskega sodelova-
nja. V jeseniškem Domu dr. 

Franceta Bergelja bo pred 
iztekom leta med drugim še 
koncert pevskega zbora Od-
mev iz Kranjske Gore, v Se-
neCura Domu starejših ob-
čanov Žiri novoletna tom-
bola, v začetku januarja pa 
bodo stanovalci lahko pris-
luhnili koncertu Pevskega 
zbora Alpina Žiri.

V Deos Centru starejših 
Medvode pravijo, da je doga-
janje že blizu obsega, ki so 
ga bili vajeni pred epidemi-
jo. Vanj se, tako kot v ostalih 
domovih, vključujejo vrtci, 
šole, društva, organizacije in 
drugi iz lokalnega in širšega 
okolja. V Kamniku in Rado-
vljici je medtem prav okuž-
ba s koronavirusom pona-
gajala pri izvedbi celotne-
ga prazničnega programa, 
prav tako pa so zdravstveni 
razlogi okrnili praznovanje 
v kranjskogorskem domu 
Viharnik.

Ana Jagodic Dolžan

Otroška gledališka skupina Pod Stražo je za stanovalce Doma Taber pripravila kulturni 
program s predstavo Babica Zima. / Foto: Ana Jagodic Dolžan

Kamnik – V občini Kamnik, kjer so se v letošnjem letu pridružili 
zbiranju starih hišnih imen, se je zaključila prva faza zbiranja 
v krajevnih skupnostih Tunjice, Kamniška Bistrica, Šmartno v 
Tuhinju in Motnik. Zbrana hišna imena v Tunjicah in Kamniški 
Bistrici so že zbrana v knjižici, ki je na voljo v tiskani in digi-
talni obliki na spletni strani www.hisnaimena.si, za preostali 
krajevni skupnosti pa bo knjižica izdana v prihodnjem letu.
V vseh štirih krajevnih skupnostih so letos zbrali 532 hišnih 
imen, s tablicami pa bodo označili 297 domačij.

Zbirali hišna imena

Cerklje – Osrednja zadeva, 
ki so jo na drugi seji obrav-
navali cerkljanski svetniki, 
je bil osnutek proračuna za 
leto 2023. Prihodki so oce-
njeni v višini 11,9 milijona 
evrov, planiranih odhodkov 
pa je za dobrih 19 milijonov. 
Za primanjkljaj je predvide-
no, da se bo kril z ostankom 
sredstev iz preteklih let in po 
potrebi s kreditom, ki je na-
črtovan v višini nekaj več kot 
petsto tisoč evrov.

Eden osrednjih investi-
cijskih projektov je gradnja 

kanalizacije in druge infra-
strukture na Štefanji Gori, 
ki bo, kot je napovedal žu-
pan Franc Čebulj, stekla 
10. januarja, zaključena pa 
naj bi bila v letu 2024, ven-
dar se nadeja, da bodo dela 
opravljena pred rokom. Ra-
čuna tudi, da se bo v pri-
hodnjem letu začela grad-
nja kanalizacijskega sis-
tema Krvavec, za katere-
ga sicer še ni znano, ali bo 

podprt z evropskim denar-
jem. Občina ga je sposobna 
financirati, vendar na ra-
čun drugih projektov ali z 
zadolževanjem, je opozoril 
Čebulj. Načrtovana vlaga-
nja v cestno infrastrukturo 
med drugim vključujejo re-
konstrukcijo manjkajočega 
odseka ceste Grad–spodnja 
postaja žičnice Krvavec in 
ureditev parkirišč v Ader-
gasu, ki je bila načrtovana 
že v tem letu. V teku so tudi 
postopki za postavitev sonč-
nih elektrarn na strehe ne-
katerih javnih objektov, na 
Ambrožu se s sofinancira-

njem evropskega kmetij-
skega sklada obeta ureditev 
otroškega igrišča in pame-
tne osvetlitve, v Petrovčevi 
hiši širitev knjižnice, poleg 
tega pa je v načrtu pripra-
va dokumentacije za vrtec v 
Zalogu, kjer je bil dosežen 
dogovor o odkupu dveh sta-
novanj.

Dokončno naj bi občinski 
svet proračun potrdil na ja-
nuarski seji.

Cerkljanski svetniki so v sredo v prvem branju 
potrdili občinski proračun za prihodnje leto.

Potrdili osnutek 
proračuna

Ana Jagodic Dolžan

Eden osrednjih investicijskih projektov je gradnja 
kanalizacije in druge infrastrukture na Štefanji Gori, 
ki bo, kot je napovedal župan Franc Čebulj, stekla 10. 
januarja, zaključena pa naj bi bila v letu 2024.

MESNICE ČADEŽ Kranj, Koroška c. 26 / Jesenice, C. Cirila Tavčarja 6 / Škofja Loka, SPAR partner 
Čadež v Nami / Bohinjska Bistrica, SPAR partner Čadež, Triglavska c. 36.  Mesnine Čadež so naprodaj 
tudi v trgovinah SPAR, Mercator in E.Leclerc.                                            www.mesarstvo-cadez.si                        

V Kamniku in 
Radovljici je okužba 
s koronavirusom 
ponagajala pri izvedbi 
celotnega prazničnega 
programa, prav tako pa 
so zdravstveni razlogi 
okrnili praznovanje v 
kranjskogorskem domu 
Viharnik.

V škofjeloškem Centru 
slepih, slabovidnih 
in starejših na 
silvestrovanju pražnje 
oblečeni stanovalci 
napolnijo plesišče, 
prepevajo in tako kot 
veleva običaj, odštevajo 
do novega leta.
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Pod žarometi so se na Bloudkovi velikanki v Planici za naslov državnega prvaka pomerili smučarski 
skakalci in skakalke, naslova prvakov pa sta si zaslužila Anže Lanišek in Nika Križnar.

Planica – Čas pred nastopi 
na novoletni turneji so naši 
najboljši smučarski skakal-
ci in skakalke izkoristili tudi 
za nastop na domačem dr-
žavnem prvenstvu, ki je ga 
je minulo sredo pod žarome-
ti v Planici pripravil Smučar-
ski klub Triglav Kranj.

V moški konkurenci je bil 
že po prvi seriji v vodstvu 
Anže Lanišek (SSK Men-
geš), ki je skočil 138 metrov. 
Drugi je bil Lovro Kos (SSK 
Ilirija) s 130,5 metra. Le malo 
za njim sta bila Domen Prevc 
(SK Triglav Kranj) s 132 me-
tri in Timi Zajc (SSK Ljubno 
ob Savinji BTC) s 129 metri. 
Žiga Jelar (SK Triglav Kranj) 
je bil peti s 127 metri, do de-
setega mesta pa so se po prvi 
seriji uvrstili še Žak Mo-
gel (SSK Ljubno ob Savinji 

BTC), Peter Prevc (SK Tri-
glav Kranj), Tilen Bartol 
(SSK Ilirija), Mark Hafnar 
(SK Triglav Kranj) in Rok 
Masle (SSK Ilirija).

V finalni seriji je Anže La-
nišek še enkrat dokazal, da 
je v vrhunski formi, in pri-
stal pri 136 metrih. Srebrno 
medaljo je osvojil Timi Zajc 
s 134 metri, le malce za njim 
pa je zaostal Domen Prevc, 
ki je skočil 133 metrov in os-
vojil bronasto medaljo. Četr-
ti je bil Lovro Kos, peti Žiga 
Jelar, šesti Žak Mogel, sed-
mi Peter Prevc, osmi Mati-
ja Vidic (SSK Ilirija), deveti 
Tilen Bartol in deseti Mark 
Hafnar.

»Zelo sem zadovoljen s 
formo. Tudi če so manj-
še napake, ni slabo, še ved-
no me odnaša. To me vese-
li,« je po tekmi povedal Anže 
Lanišek.

Nika pred Uršo in Emo
Tudi med dekleti je že po 

prvi seriji vodila Nika Križ-
nar (SSK Norica Žiri), ki je 
pristala pri 121 metrih. Dru-
ga je bila Urša Bogataj (SSK 
Ilirija) s 119,5 metra, tretja 
pa Ema Klinec (SSK Norica 
Žiri) s 114 metri. Do dese-
tega mesta so sledile Nika 
Prevc (SK Triglav Kranj), 
Katra Komar (SSK Bohinj), 
Ema Volavšek (SSK Iliri-
ja), Nejka Z. Repinc (NSK 
Tržič FMG), Katarina Pir-
novar (SSK Zagorje), Ajda 
Košnjek (NSK Tržič FMG) 
in Tinkara Komar (SSK Bo-
hinj).

Nika Križnar je v finalu še 
povečala prednost pred tek-
micami, skočila je 129 me-
trov in osvojila naslov prvaki-
nje. Srebro je osvojila Bogata-
jeva s 126 metri, bron pa Kli-
nčeva s 123,5 metra. Prevčeva 

je bila četrta, peta je bila Ka-
tra Komar, šesta Ema Vo-
lavšek, sedma Katarina Pir-
novar, osma Ajda Košnjek, 
deveta Tinkara Komar in de-
seta Nejka Z. Repinc.

»Skoki niso čisto taki, kot 
so na treningih. Manjka 
sproščenost, ne zadiham še, 
kot bi sama želela. Ne glede 
na to sem zbrala dva luštna, 
solidna skoka – in to me je 
pripeljalo do naslova držav-
ne prvakinje,« je po tekmi 
povedla Nika Križnar.

Najboljša je ekipa 
Triglava

Na ekipni tekmi je bila naj-
boljša prva ekipa SK Triglav 
Kranj, v kateri so nastopi-
li Žiga Jelar, Domen Prevc, 
Peter Prevc in Mark Hafnar. 
Srebro je osvojila SSK Ilirija 
I, bron pa SSK Ljubno ob Sa-
vinji BTC.

Vilma Stanovnik

Anže Lanišek je dokazal, da je v odlični formi. / Foto: Gorazd Kavčič

Jesenice – Minulo sredo zvečer so hokejisti HDD SIJ Acroni 
Jesenice zabeležili novo zmago v Alpski ligi. Na gostovanju 
so z rezultatom 3 : 1 premagali Kitzbühel. Jeseničani so bili 
nevarnejši že v uvodu tekme, obramba Kitzbühela pa je prvič 
popustila v 17. minuti, ko je bil po akciji prvega napada uspe-
šen Erik Svetina. V nadaljevanju tekme je v 34. minuti zadel 
Eric Pance, ob igralcu več pa je bil za 3 : 0 natančen še An-
drei Galushkin. Ob zanesljivi prednosti so varovanci Gabra 
Glaviča v zadnji tretjini malce umirili igro, ekipa domačega 
Kitzbühela pa je vodstvo Jeseničanov zmanjšala na 3 : 1. Za 
jeseniške hokejiste je prvo mesto po rednem delu praktično že 
zagotovljeno, ta ponedeljek, 26. decembra, pa v Podmežaklo 
prihaja ekipa Rittnerja. Tekma se bo začela ob 18. uri.

Nova zmaga jeseniških hokejistov

Kranj – Na drugi tekmi četr-
tfinala pokala Slovenije za 
moške sta se v sredo zvečer 
v dvorani na Planini sreča-
li ekipi Hiša na kolesih Tri-
glav in Salonit Anhovo. Na 

prvem obračunu so bili s 3 : 1 
prepričljivejši Kanalci. Zma-
ga na tekmi in v zlatem nizu 
bi domači ekipi prinesla uvr-
stitev v polfinale, vendar pa 
so z rezultatom 3:1 zmagali 
le na tekmi. Gosti so triglava-
ne v zlatem nizu premagali z 
rezultatom 13 : 15.

Odbojkarji Calcita Vol-
leyja pa so na povratni tek-
mi četrtfinala izgubili z do-
mačo Panvito Pomgrad z 2 

: 3, vendar so na prvi tekmi 
doma premagali Sobočane 
s 3 : 0, kar je bilo dovolj, da 
bodo v polfinalu igrali z Mer-
kurjem Maribor. Druga tek-
ma bo med ACH Volleyjem 
in Salonitom Anhovo. Pri 
ženskah so si uvrstitev v pol-

finale že zagotovile odbojka-
rice Calcita Volleyja, Nove 
KBM Branik, GEN-I Vol-
leyja in SIP-a Šempeter.

Ta teden pa so odbojka-
rice Calcita Volleyja na po-
vratni tekmi pokala CEV iz-
gubile proti Olympiacosu z 
0 : 3. Tudi v prvi tekmi so v 
Kamniku zmagale Grkinje, 
kar pomeni, da se je za va-
rovanke Gregorja Rozmana 
evropska pot končala.

Odbojkarji so odigrali povratne tekme četrtfinala 
pokala Slovenije. Po napeti tekmi so se zmage 
v Kranju veselili domačini, zlati niz pa je 
napredovanje prinesel Salonitu Anhovo.

V Kranju je bil 
odločilen zlati niz

Vilma Stanovnik

Kljub zmagi so kranjski odbojkarji ostali brez polfinala 
pokalnega tekmovanja. / Foto: Gorazd Kavčič

Škofja Loka – V 13. krogu rokometne Lige NLB je ekipa Ur-
banscape Loka minulo soboto v dvorani na Podnu gostila 
moštvo Kopra in izgubila z rezultatom 23 : 28 (14 : 13). Večji 
del dvoboja v dvorani Poden je minil v enakovredni predstavi, 
v prelomnih trenutkih dvoboja pa so na igrišču zagospodarili 
Primorci. Letošnje leto bodo na prvem mestu lestvice lige NLB 
s 24 točkami zaključili rokometaši Celja Pivovarne Laško, ekipa 
Urbanscape Loka pa je z devetimi točkami na devetem mestu. 
Ekipe v Ligi NLB sedaj čaka skoraj dvomesečni premor zaradi 
januarskega svetovnega prvenstva na Poljskem in Švedskem. 
Že v ponedeljek se bo zbrala naša moška članska reprezen-
tanca in začel priprave. Te bodo razdeljene v dva dela. Prvi 
bo med 26. in 30. decembrom potekal v Zrečah, drugi pa od 
2. januarja naprej v Ljutomeru in Mali Nedelji. Med izbranci 
selektorja Uroša Zormana, ki jih je povabil na priprave v Zre-
če, so tudi Škofjeločani Jure Dolenec (LH Limoges handball, 
Francija), Aleks Kavčič (PPD Zagreb, Hrvaška) in Urban Pipp, 
ki igra v ekipi Gorenja iz Velenja.

Liga prekinjena, zbor rokometne reprezentance

Lanišek zanesljivo najboljši

Vesele praznike in obilo zdravja!

www.komunala-kranj.si

Nika Križnar se je v Planici razveselila naslova prvakinje.  
/ Foto: Gorazd Kavčič



Ekonomija, financE info@g-glas.si
9Gorenjski glas

petek, 23. decembra 2022

Kranj – Prejšnji petek je dr-
žavni zbor potrdil zakon o 
pomoči gospodarstvu za 
omilitev posledic energet-
ske krize, ki med ukrepi 
vključuje subvencioniranje 
visokih cen energije, dveh 
ukrepov za ohranjanje de-
lovnih mest ter za zagota-
vljanje likvidnosti. Celotna 
vrednost ukrepov za prihod-

nje leto in deloma tudi za 
leto 2024 znaša 1,2 milijar-
de evrov.

A do sprejetega so precej 
kritični v delodajalskih or-
ganizacijah, kjer pravijo, da 
zakon ne rešuje poglavitne-
ga problema, s katerim se 
srečujejo številna podjetja 
– nerazumno visokih cen 
v ponudbah za zakup elek-
trične energije za prihodnje 
leto. Kot so povedali na novi-
narski konferenci ob spreje-
mu zakona na Gospodarski 
zbornici Slovenije, naše go-
spodarstvo s ceno električne 
energije okoli tristo evrov za 
megavatno uro ne more biti 
konkurenčno ne v Evropi ne 
globalno.

Prilagajajo se razmeram
Kaj aktualne razmere 

in ukrepi pomenijo za go-
renjsko gospodarstvo, smo 
povprašali v Skupino SIJ, 
pod katere okrilje spada tudi 
jeseniški SIJ Acroni, ki ve-
lja za enega največjih porab-
nikov energije na Gorenj-
skem. Kot odgovarjajo, se 
že dlje časa prilagajajo aktu-
alnim razmeram, že jeseni 
so proizvodnjo v jeklarskih 
družbah prilagodili cenam 
energentov in povpraševa-
nju na trgu. »Prav tako pro-
izvodnjo v jeklarnah, ki so 
največji porabnik električne 
energije, vsak dan prilagaja-
mo glede na urne cene ele-
ktrične energije,« pravijo v 
Skupini SIJ in dodajajo, da 

s tem dokazujejo, da so zelo 
fleksibilen porabnik elek-
trične energije. Takšen po-
slovni model nameravajo 
ohraniti tudi v prihodnje, pri 
tem pa odpuščanj ne predvi-
devajo. Kot je že novembra 
na Gospodarskem e-foru-
mu, ki so ga pripravili pri go-
renjski GZS, povedal glavni 
direktor SIJ Acroni Branko 
Žerdoner, lahko s sedanjim 
številom delavcev dosegajo 

najboljše rezultate in na že 
zdaj napetem kadrovskem 
področju, kjer se srečujejo s 
pomanjkanjem delovne sile, 
ne želijo narediti napake.

Tudi za škofjeloški LTH 
Castings, enega največjih 
zaposlovalcev v regiji, viso-
ke cene energentov predsta-
vljajo velik izziv. Kot pravi-
jo, bo delež energije, zakup-
ljene že pred energetsko kri-
zo, v prihodnjem letu že pre-
cej majhen, tako da so v ve-
liki meri vezani na trenu-
tne tržne razmere. Pričaku-
jejo, da bo povečanje konč-
ne cene električne energi-
je okoli trikratno, česar ver-
jetno ne bodo mogli v celo-
ti pokriti. »Nekaj podražitev 
nam bo uspelo preliti v konč-
ne cene, a samo delno, poleg 
tega bomo, čeprav za velika 
podjetja ni najbolj ugoden, 
zagotovo uporabili določ-
be zakona o pomoči gospo-
darstvu za omilitev posledic 
energetske krize,« so zapisa-
li v odgovoru, kjer sicer po-
udarjajo, da bo v prihodnje 
potrebna velika mera fleksi-
bilnosti.

Kljub izzivom uspešni
Za podjetjem je sicer us-

pešno leto, predvsem na po-
dročju elektromobilnosti 
so pridobili nove projekte 
v vrednosti okoli sto milijo-
nov evrov letno, ki jih bodo 
realizirali v prihodnjih le-
tih. Kot pravijo, so vezani 
na dobavno verigo evropske 

avtomobilske industrije, 
zato ne nameravajo zmanj-
ševati obsega dela, prav na-
sprotno, načrtujejo, da bodo 
v prihodnjem letu v Sloveni-
ji zaposlili več kot sto ljudi. 
Nadaljevali bodo tako zapo-
slovanje operaterjev v proi-
zvodnji kot tudi strokovnih 
tehničnih kadrov ter investi-
cijami v proizvodne procese, 
avtomatizacijo in trajnost.

Z izzivi se srečujejo tudi 

v Novartisu, ki ima rasto-
čo proizvodno enoto tudi v 
Mengšu, kjer zaposluje že 
okoli 1200 ljudi. Podrobno-
sti poslovanja v podjetju si-
cer ne razkrivajo, kot pa pra-
vijo, jim je v pomoč vpetost 
v globalno okolje: »Glede na 
to, da smo prisotni v števil-
nih državah po svetu in na 
različnih kontinentih, lahko 
z rešitvami in ukrepi znotraj 
skupine Novartis blažimo in 
uravnavamo tveganja, ki za-
devajo naše delovanje.« Že 
več let si prizadevajo tudi za 

izboljšanje energetske učin-
kovitosti in zmanjšanje emi-
sij ter trajnostne rabe pri-
marnih virov.

Predstavniki gospodar-
stva so se ta teden sicer zno-
va sestali s predsednikom 
vlade Robertom Golobom, 
kjer so ponovno izmenjali 
stališča glede reševanja pro-
blematike visokih cen elek-
trične energije. Kot je pojas-
nil Golob, so cene električne 
energije v zadnjih dneh za-
čele padati. Pričakuje cene 
s subvencijo za srednje veli-
ka podjetje med 190 in 210 
evrov na megavatno uro, za 
energetsko intenzivna pod-
jetja pa naj bi znašala okoli 
170 evrov na megavatno uro.

Aleš Senožetnik

Podjetja se na različne načine prilagajajo razmeram na energetskem trgu. / Foto: Tina Dokl

Državni zbor je po vetu 
državnega sveta na ponov-
nem glasovanju potrdil 
spremembe zakona o do-
hodnini, ki jih bodo začeli 
uporabljati z novim letom. 
Po spremenjenem zako-
nu se splošna olajšava pri-
hodnje leto ne bo zvišala na 
5500 evrov, kot je določal 
marca spremenjeni zakon, 
ampak le na 5000 evrov, pa 
tudi postopnega zvišanja 
olajšave na 7500 evrov ne 
bo. Skupni dohodek, do ka-
terega se zavezancu poleg 
splošne olajšave prizna tudi 

dodatna splošna olajšava, 
se zvišuje s 13.716,33 evra 
na 16.000 evrov. Novost 
je olajšava za mlade, ki za-
vezancem do dopolnjene-
ga 29. leta starosti zmanj-
šuje davčno osnovo od do-
hodka iz delovnega razmer-
ja za 1300 evrov. Dohodnin-
ski razredi ostajajo nespre-
menjeni, pri najvišjem, pe-
tem razredu, pa se davčna 
stopnja zvišuje s 45 na 50 
odstotkov.

Po novem se zneski let-
nih davčnih osnov in olaj-
šav ne bodo usklajeva-
li avtomatično z inflaci-
jo, ampak po posebnem 

mehanizmu. Za leti 2023 
in 2024 je spremenjeni za-
kon že določil olajšave za 
vzdrževane družinske čla-
ne. Za prvega vzdrževanega 
otroka znaša olajšava 2698 
evrov letno, za drugega je 
višja za 235 evrov, za tretje-
ga za 2194 evrov, za četrte-
ga za 4153 evrov, za petega 
za 6112 evrov, za šestega in 
za vse nadaljnje vzdrževa-
ne otroke pa za 1959 evrov. 
Za vsakega drugega vzdrže-
vanega družinskega člana 
znaša olajšava 2698 evrov, 
za vzdrževanega otroka, ki 
potrebuje posebno nego in 
varstvo, pa 9777 evrov.

Z novim letom spremembe pri dohodnini
Cveto Zaplotnik

DOBRO JE VEDETI

Tudi gorenjska podjetja se prilagajajo razmeram na trgu energentov. 
Kot pravijo, bo potrebna večja fleksibilnost, a vsaj večji zaposlovalci ne 
načrtujejo krčenja delovne sile.

Potrebna fleksibilnost

V LTH Castings kljub 
izzivom v prihajajočem 
letu načrtujejo več kot sto 
novih zaposlitev.
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Ljubljana – Po ugotovitvah 
ljubljanskih policistov in 
kriminalistov je 23-letni sto-
rilec z območja Gorenjske z 
mladoletno žrtvijo, mlajšo 
od petnajst let, navezal stik 
prek družbenega omrežja. 
Z grožnjami jo je prisilil, da 
mu je posredovala svoje in-
timne slike, nazadnje pa se 
je z njo srečal na dogovorje-
nem kraju in jo spolno zlo-
rabil. Osumljenca, ki je od 
začetka decembra v pripo-
ru, so kazensko ovadili zara-
di storitve dveh kaznivih de-
janj spolnega napada na ose-
bo, mlajšo od petnajst let, za 
kateri je zagrožena kazen od 
treh do osmih let zapora oz. 
od pet do petnajst let zapora, 
ter dveh kaznivih dejanj pri-
kazovanja, izdelave, posesti 
in posredovanja pornograf-
skega gradiva, za kar je v Ka-
zenskem zakoniku predpi-
sana zaporna kazen od šes-
tih mesecev do osem let.

Komunikacija med osu-
mljencem in žrtvijo je tra-
jala dlje časa, potekala pa 
je prek različnih družbenih 
omrežij, je pojasnil Primož 
Podbelšek iz sektorja krimi-
nalistične policije na Policij-
ski upravi Ljubljana. Krimi-
nalisti so osumljencu zaseg-
li več elektronskih naprav, 
na katerih je shranjena ko-
munikacija z mladoletno 
žrtvijo in še več tovrstnih 
datotek drugih deklet, ki so 
po videzu mladoletna. Po-
skušajo jih identificirati ter 

ugotoviti, ali se je osumlje-
nec z njimi fizično srečeval.

Storilci preko različnih 
družbenih omrežij, kot sta 
na primer Snapchat in In-
stagram, stopijo v stik z otro-
ki in mladoletniki, jih pogos-
to zmanipulirajo in prepri-

čajo, da jim pošljejo svoje 
intimne posnetke. S posnet-
ki jih nato izsiljujejo, jih ob-
javljajo in si jih pogosto iz-
menjujejo. Intimni posnet-
ki nato krožijo po spletu in 
jih je zelo težko popolnoma 
odstraniti, je pojasnil Pod-
belšek, ki ob tem opozarja, 

da so v prvi vrsti za varnost 
otrok na internetu odgovor-
ni starši. Ti naj se z otroki 
pogovorijo in se predvsem 
tudi sami poučijo o varni 
rabi elektronskih naprav ter 
o nevarnostih, ki pretijo ot-
rokom in mladostnikom na 
družbenih omrežjih. V pri-
merih, ko pride do takšnih 
dejanj, pa je izrednega po-
mena, da komunikacijo ta-
koj prekinejo, a ne izbrišejo, 
dejanje pa prijavijo policiji.

Robert Tekavec iz Uprave 
kriminalistične policije na 
Generalni policijski upravi 
je pojasnil, da se storilci za-
vedajo ranljivosti in naiv-
nosti otrok in mladoletnikov, 
zato so prisotni na družbenih 
omrežjih, forumih, klepetal-
nicah in kanalih za komuni-
ciranje znotraj računalniških 
iger. Nekateri se predstavlja-
jo kot njihovi sovrstniki, dru-
gi pa tudi s pravim imenom 
in starostjo, potem pa z otro-
kom ali mladim manipuli-
rajo. »Preden storijo spolno 

zlorabo, pri otroku pridobi-
vajo zaupanje, ga razumejo, 
pohvalijo, mu govorijo lepe 
stvari, ga lahko tudi nagra-
dijo, mu kaj kupijo, npr. kak 
dodatek v računalniški igri. 
Ko otroke prepričajo, da jim 
pošljejo intimno fotografijo, 
se ti ujamejo v past, storilci 
jih lahko izsiljujejo z že pos-
lanimi intimnimi fotografi-
jami in lahko gre tako daleč, 
da pripravijo otroke ali mla-
dostnike, da se z njimi oseb-
no srečajo, kjer pride tudi do 
fizične spolne zlorabe,« opo-
zarja Tekavec.

Ključna je preventiva, po-
udarja policija, ki staršem 
priporoča, da otroku ne do-
volijo neomejenega in nena-
dzorovanega dostopa do in-
terneta. Otroci naj ne bodo 
s pametno napravo sami v 
svoji sobi ali na WC-ju, vsaj 
ne tisti najmlajši. Policija 
namreč v zadnjih treh letih 
opaža porast objave slik go-
lih petletnikov ali šestletni-
kov, ki jih ti sami posname-
jo in jih vede ali nevede ob-
javijo na različnih omrežjih. 
Ti otroci sicer niso spolno 
zlorabljeni, ker pa se taki po-
snetki na internetu hitro raz-
širijo, pridobijo pa jih tudi 
storilci spolnih zlorab, so 
tudi ti otroci kasneje lahko 
žrtve spolnega izkoriščanja.

Tekavec še opozarja, da se 
spolne zlorabe otrok doga-
jajo tudi v domačem okolju, 
zato pozivajo vse, ki zazna-
jo kakršnokoli spolno zlora-
bo fizično ali po internetu, 
da jih o tem takoj obvestijo.

Primož Podbelšek (PU Ljubljana) in Robert Tekavec 
(Generalna policijska uprava) / Foto: PU Ljubljana

Radovljica – Radovljiški po-
licisti so obravnavali vlom v 
gradbeni zabojnik na enem 
od gradbišč. Neznani sto-
rilec si je prilastil več kosov 
gradbenega orodja in grad-
benemu podjetju povzročil 
za okoli 15 tisoč evrov škode.

Tatovi na gradbišču

Simon Šubic

Ljubljanski policisti in kriminalisti so na podlagi prijave, prejete konec novembra, preiskali več kaznivih 
dejanj zoper spolno nedotakljivost na škodo mladoletne deklice, mlajše od petnajst let.

Spolno zlorabil mladoletnico

VESELE BOŽIČNE PRAZNIKE IN SREČNO NOVO LETO.

051 358 368    
WWW.MEGALES.SI

ODKUP - POSEK - SPRAVILO IN PREVOZ LESA         ODKUP BIOMASE

e-pošti: info@komunalaskofjaloka.si ali
navadni pošti na naslov Komunale Škofja Loka.

Razpisujemo prosto delovno mesto:
VODOVODAR
Zahtevamo le eno leto delovnih 
izkušenj.

Nudimo zaposlitev za polni 
delovni čas in za nedoločen čas.

Več informacij o razpisih vam je na voljo na naši spletni strani
www.komunalaskofjaloka.si.

Prijavo z življenjepisom lahko pošljete po:

Komunala Škofja Loka
zaposluje

Prijave zbiramo do 6. 1. 2023.

Komunala Škofja Loka
zaposluje

Komunala Škofja Loka, d. o. o.
Kidričeva cesta 43a,  4220 Škofja Loka
e-pošta: info@komunalaskofjaloka.si 
telefon: 04/50 23 500

Datris d.o.o., Alpska cesta 43, 4248 Lesce

Mislimo zeleno!

Komunala Radovljica, d.o.o.,  
Ljubljanska cesta 27, 4240 Radovljica

Razpisujemo prosto delovno mesto 

VZDRŽEVALEC (m/ž)

Kandidati morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
• najmanj IV. stopnja strokovne izobrazbe ustrezne tehnične smeri
• vozniški izpit B-kategorije
• najmanj 6 mesecev delovnih izkušenj
•  zaželen je opravljen izpit za delo s težko gradbeno 

mehanizacijo in izpit za upravljanje viličarja
• vrline komuniciranja s strankami
• fizične sposobnosti

Delovno razmerje bo sklenjeno za določen čas 12 mesecev.

Kandidati, ki izpolnjujejo pogoje, naj pisne prijave s kopijami 
dokazil o izpolnjevanju zahtevanih pogojev pošljejo do 5. januarja 
2023 na naslov: Komunala Radovljica, d. o. o., Ljubljanska c. 27, 
4240 Radovljica z oznako »Prijava na razpis – vzdrževalec«.

Datum: 23. 12. 2022

Storilci preko različnih 
družbenih omrežij, kot 
sta na primer Snapchat in 
Instagram, stopijo v stik z 
otroki in mladoletniki, jih 
pogosto zmanipulirajo 
in prepričajo, da jim 
pošljejo svoje intimne 
posnetke.
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Slovenski planinski mu-
zej je izdal prvo slikanico 
z elementi stripa iz projek-
ta, s katerim bodo predstav-
ljali osebnosti iz sveta slo-
venskega alpinizma in po-
membne mejnike alpiniz-
ma pri nas. »Začeli smo 
z eno največjih, to je Mira 

Marko Debelak - Deržaj, ki 
je v svetu alpinizma zaslo-
vela s številnimi vzponi kot 
plezalka v vodstvu, med nji-
mi zagotovo vsi poznamo 
epski vzpon čez severno 
steno Špika, ki je predsta-
vljal ne le mejnik ženskega 

alpinizma, pač pa enega 
vrhuncev alpinizma med 
obema vojnama nasploh, v 
svetovnem merilu,« je uvo-
doma povedal vodja Sloven-
skega planinskega muze-
ja Matjaž Podlipnik. Pogo-
varjal se je z Natalijo Štular, 
kustosinjo pedagoginjo, av-
torico slikanice z naslovom 
Mala kraljica velikih sten, 

ki je poskrbela za zanimi-
ve in zgodovinsko podprte 
tekste, ki bralca potegnejo 
v zgodbo, ter priznanim in 
večkrat nagrajenim ilustra-
torjem Damijanom Stepan-
čičem, ki je slikanico likov-
no opremil.

Ideja padla na plodna tla
Natalija Štular je spomni-

la na razstavo 10 sidrišč slo-
venskega alpinizma, na ka-
teri so v Slovenskem planin-
skem muzeju pred dvema le-
toma predstavili deset prelo-
mnih trenutkov slovenskega 
alpinizma. S tedanjo direkto-
rico Gornjesavskega muzeja 
Ireno Lačen Benedičič in ku-
stosinjo za planinstvo Sašo 
Mesec se jim je ob tem utrni-
la ideja, da bi vse te uspehe 
lahko predstavili še na mal-
ce drugačen način tudi mlaj-
ši generaciji za zgled in spod-
budo. Kajti, kot je poudarila 
Štularjeva, so imeli ljudje, ki 
so pisali te uspehe, poseben 
značaj: vztrajnost, moč, ener-
gijo, voljo do tega, da doseže-
jo svoj cilj. »Tako se je poro-
dila ideja, da zasnujemo zbir-
ko slikanic, sprva smo bili 
prepričani, da bodo to stripi, 
ki smo jih poimenovali Alpi-
nistične legende.« To je bil 
tudi čas, ko se jim je v muzeju 
obetalo, da dobijo bogat fond 
gradiva (dnevnike, fotografi-
je, pisma ...) Debelak - Derža-
jeve (1904–1948), naše zna-
ne alpinistke, plezalke, pre-
davateljice, prevajalke, pu-
blicistke. In vredno ga je bilo 
predstaviti v kombinaciji stri-
pa, slikanice in bogatega ar-
hivskega gradiva, uporablje-
ni so pristni Mirini citati.

Simbolika naslova
Mala kraljica velikih sten. 

Mala, ker je bila Mira po vi-
dezu drobna, a je imela iz-
redno tehniko plezanja in 
dobro telesno pripravlje-
nost. Kraljica, ker je bila 

ena prvih, ki je orala ledno 
v ženskem alpinizmu tiste-
ga časa, ko je bilo plezanje 
bolj kot ne moški šport. In 
velikih sten? Turistovske-
mu klubu Skala se je pridru-
žila leta 1921, že leta 1926 se 
je lotila edinstvenega vzpo-
na v omenjeno severno ste-
no Špika, opravila je še dru-
ge alpinistične vzpone, pre-
mamili so jo tudi vrhovi v tu-
jini. Kot vedno se je še nap-
rej podpisovala kot Marko, 
kar je bil vzdevek iz njenih 
šolskih dni; nenehno je na-
mreč »po fantovsko« plezala 

po drevesih, ograjah, lovila 
ravnotežje vsepovsod ...

Še enkrat – in znova 
kraljica

»V tistem času je bila ena 
redkih žensk v evropskem 
prostoru, ki je imela toliko 
poguma, iznajdljivosti, da ji 
je uspelo med moškimi so-
plezalci doseči, da je plezala 
prva v navezi. Zaradi njene 
mačje spretnosti, tovarištva, 
previdnosti, seveda tudi za-
radi njene plezalne tehni-
ke, plezalnih sposobnosti 
so jo moški jemali kot sebi 

enako,« je še pojasnila Nata-
lija Štular.

Ilustrator Damijan Ste-
pančič sam ni planinec, ven-
dar pa se je skozi plastenje 
dnevnikov, zapiskov, pre-
davanj in drugih virov soo-
čil z osebnostjo, kot je bila 
Mira Marko Debelak - Der-
žaj. Ključni momenti so na-
rejeni v obliki stripa, podat-
ki podprti s fotografijami, 
dokumenti in ilustracijami. 
Čeprav je bila slikanica za-
snovana za mladino, jo Na-
talija Štular priporoča v bra-
nje tudi odraslim.

Suzana P. Kovačič

Ilustrator Damijan Stepančič in avtorica Natalija Štular / Foto: Nik Bertoncelj

V Slovenskem planinskem muzeju v Mojstrani so pripravili prvo alpinistično slikanico z elementi stripa, v kateri je predstavljena Mira Marko Debelak - 
Deržaj, ženska z izjemnim značajem, mnogimi talenti in znanji, ki so jo zapisali v zgodovino slovenskega in svetovnega alpinizma.

Kultura
V kranjski enoti Zavarovalnice 
Triglav razstavlja slikarka 
Barbara Demšar. Stran 14

Zgodba
Peter Gorečan iz Šenčurja je 
poklic ekonomista zamenjal za 
slikopleskarja. Stran 15

Pogovor
Anico Svetina so imenovali za 
častno članico Rdečega križa 
Slovenije. Stran 16

Mala kraljica velikih sten

»Pred nami je izredna publikacija, nekaj povsem 
svežega v zakladnici opisov gora in njihovih velikanov. 
Ponuja žlahtno branje, slike in ilustracije, ki bralcem 
vseh generacij, tudi otroškemu očesu, prisrčno 
približajo Debelak - Deržajevo, našo veliko alpinistko.« 
Marija Štremfelj, alpinistka

Knjigo je založil Slovenski planinski muzej. / Foto: Nik Bertoncelj
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Zaprisegla nova 
predsednica republike

Včeraj popoldan je na slav-
nostni seji državnega zbo-
ra kot predsednica republi-
ke zaprisegla Nataša Pirc 
Musar, ki bo primopredajo 
poslov s svojim predhodni-
kom Borutom Pahorjem op-
ravila danes. Pahor, ki se je 
ta teden kot vrhovni povelj-
nik obrambnih sil v Vojašni-
ci Ivana Cankarja na Vrh-
niki uradno poslovil od pri-
padnic in pripadnikov Slo-
venske vojske, med drugim 
pa je gostil tudi sprejem za 
predstavnike medijev, je si-
cer pred slovesom izdal še 
zadnje letno poročilu o delu 
predsednika. »Poslavljam se 
z zadoščenjem in upanjem, 
da sem po svojih najboljših 
močeh izpolnil pričakovanje 
ljudi, ki so me izvolili. Tru-
dil sem se biti tudi predse-
dnik tistih, ki me niso. Vseh 
deset let sem se trudil biti 
predsednik vseh,« je med 
drugim zapisal. Glede letoš-
njih volitev, tudi predsedni-
ških, je poudaril, se ni javno 
opredeljeval, kar je sodilo v 
okvir njegovih prizadevanj, 
da kot predsednik republike 
ni zgolj še en politik, ki ima o 
vsem stališča, temveč pred-
sednik republike, ki je pravi-
loma zelo zadržan, zlasti do 
tistih zadev, ki urejajo odno-
se moči in oblasti v državi. V 

času Pahorjevega predsedo-
vanja je imela Slovenija štiri 
premierje in pet vlad, držav-
ni zbor pa je vodilo sedem 
predsednikov. V desetih le-
tih je bil 225-krat na obisku v 
tujini, v Sloveniji pa je v tem 
obdobju gostovalo 85 tujih 
državnikov.

Pučnikovi vendarle 
sprejeli odlikovanje

Od včeraj nekdanji pred-
sednik republike Borut Pa-
hor je pred odhodom s funk-
cije v ponedeljek sinu Jožeta 
Pučnika Gorazdu Pučniku 
vročil najvišje državno odli-
kovanje red za izredne zas-
luge. Z odlikovanjem je si-
cer takratni predsednik re-
publike Janez Drnovšek leta 
2006 posthumno odliko-
val Jožeta Pučnika ob 15-le-
tnici samostojnosti Sloveni-
je, a njegova družina odliko-
vanja doslej ni sprejela. Sin 
Gorazd Pučnik je ob vročit-
vi reda za izredne zasluge 
povedal, da so si premisli-
li zaradi predsedniške drže 
Boruta Pahorja. »To je bil 
glavni razlog, da smo se od-
ločili, da odlikovanje z veli-
kim veseljem sprejmemo 
kot družina,« je dejal. Pa-
hor se je družini zahvalil 
za njeno odločitev in pojas-
nil, da ji je v preteklosti odli-
kovanje že večkrat neuspe-
šno skušal izročiti. Držav-
no odlikovanje Jožetu Puč-
niku je bilo od leta 2015 raz-
stavljeno na častnem mestu 

v predsedniški palači, v dvo-
rani, ki jo je Pahor poimeno-
val po njem, tako kot še tri 
dvorane po Francetu Bučar-
ju, Janezu Drnovšku in Iva-
nu Omanu.

Napovedali stavki 
zdravnikov in bolnikov

Sindikat zdravnikov in 
zobozdravnikov Fides je v 
torek napovedal, da bo eno-
dnevna opozorilna stav-
ka potekala 11. januarja. 
Med stavko bo zagotovljena 
obravnava nujnih stanj ter 
bolnikov, mlajših od 18 in 
starejših od 65 let, bolniki, 
naročeni na nenujne zdra-
vstvene storitve, pa bodo 
prenaročeni, je pojasnil vod-
ja Fidesove pogajalske sku-
pine Gregor Zemljič. »Stav-
ka je napovedana za boljši 
zdravstveni sistem, za spo-
čite in strokovno usposo-
bljene in predane zdravni-
ce in zdravnike, za zadovolj-
ne bolnike in bolnice,« je po-
udaril. Stavka bo preklicana 
le, če bodo na ministrstvu za 
zdravje Fides povabili k po-
gajanjem o stavkovnih zah-
tevah in do 11. januarja pod-
pisali stavkovni sporazum, 
je še pojasnil Zemljič. V sre-
do pa so v civilni iniciati-
vi Glas ljudstva napoveda-
li, da bo dan prej, 10. janu-
arja, potekala velika stavka 
bolnikov. Prva tovrstna stav-
ka v Sloveniji bo potekala na 
delovnih mestih, pred zdra-
vstvenimi domovi po državi, 

ob 17. uri pa tudi na Trgu re-
publike v Ljubljani. V okviru 
stavke bodo predstavili zah-
teve, kot so dostop do dru-
žinskega zdravnika za vse, 
ukinitev dopolnilnega zdra-
vstvenega zavarovanja, usta-
vitev odtekanja javnega de-
narja k zasebnikom, prene-
hanje spodbujanja sočasne-
ga dela zdravnikov v javnem 
in zasebnem sektorju ter 
ukinitev komercialnih zava-
rovanj.

Še naprej zbirajo kolesa
Avto-moto zveza Sloveni-

je (AMZS) v sodelovanju s 
svojimi društvi in klubi na 
štirinajstih lokacijah po Slo-
veniji nadaljuje zbiranje ra-
bljenih koles za otroke iz so-
cialno šibkih okolij, ki so ga 
začeli lani jeseni. Do marca 
so v dobrodelni akciji Kole-
sa za vse! zbrali več kot tris-
to koles, ki so jih kolesarski 
serviserji popravili, Zveza 
prijateljev mladine Ljublja-
na Moste - Polje pa jih je po-
darila družinam iz socialno 
šibkih okolij. »Ena najpo-
membnejših storitev AMZS 
je pomoč na cesti avtomobi-
listom, motoristom in tudi 
kolesarjem, ki se znajdejo v 
težavah. S projektom Kole-
sa za vse! pa si želimo, da bi 
naše poslanstvo še nadgra-
dili in mobilnost na kolesu 
omogočili vsem tistim, ki bi 
sicer bili zanjo prikrajšani,« 
je povedal Davorin Smodiš 
iz AMZS.

Simon Šubic

Dan pred zdravniki bodo 
stavkali tudi bolniki

Včeraj je v državnem zboru zaprisegla Nataša Pirc Musar, 
prva predsednica republike Slovenije. / Foto: Gorazd Kavčič

Zdaj že nekdanji predsednik republike Borut Pahor se je ta 
teden poslovil tudi od ustvarjalcev medijev. / Foto: Gorazd Kavčič

Opozorilna zdravniška stavka bo potekala 11. januarja, dan 
prej pa tudi velika stavka bolnikov. / Foto: Gorazd Kavčič

med sosedi

Jože Košnjek V marsikaterem sloven-
skem kraju ne bi več sliša-
li slovenske besede, če ne bi 
bilo zavednih slovenskih du-
hovnikov. Tako je bilo nek-
daj in tako je še danes. Samo 
upam lahko, da bo tako tudi 
v prihodnje. Štejem si v čast, 
da jih kar veliko poznam. 
Vredni so vsega spoštova-
nja.

Vseh ne bom našteval. V 
predbožičnem času ome-
njam samo enega: Stanka 
Trapa, župnika v Bistrici na 
Zilji, ki je dušni pastir tudi v 
sosednjih Gorjanah/Goeri-
ach in sosednjih vaseh v do-
lini pod Dobračem. Sem je 
prišel pred 45 leti, leta 1977, 
deset let po posvetitvi v du-
hovnika. Novembra, na za-
hvalno nedeljo, so mu fara-
ni v Gorjanah izrekli zahva-
lo za vsa dobra dejanja. Mla-
di duhovnik, rojen 2. maja 

leta 1939 v Dvoru pri Šmi-
helu v Podjuni, je prišel v te 
kraje v za Slovence in sloven-
ščino težkih časih. Imel pa je 
to prednost, da je bil že od 
otroštva naprej vajen stalne-
ga boja za svoj narod in nje-
gov jezik in za enakopravni 
položaj obeh jezikov v jav-
nosti in v cerkvi, pa tudi za 
svoje preživetje. Ko je bil star 
dve leti, je moral njegov oče 
v nemško vojsko samo zato, 
ker je na cvetno nedeljo leta 
1941 bral pasijon v sloven-
ščini. Domov ga ni bilo več 
in mama je ostala sama s pe-
timi otroki.

Narodno zaveden in do-
sleden ter do ljudi ljubezniv 
je ostal tudi v Ziljski dolini. 
Mnogi so mu nasprotova-
li in grozili, ker je med prvi-
mi na Koroškem ustanavljal 
župnijske svete, ki so poma-
gali župnikom pri vodenju 

župnije. Maše je daroval 
v obeh jezikih in župljane 
prepričeval, da je domača, 
slovenska ziljska beseda va-
rovanja vredna in da je vsem 
običajem, tudi štehvanju, 
osnova slovensko ziljsko na-
rečje. Na škofijo so farani, ki 
v cerkvi niso želeli slišati slo-
venske besede, pošiljali pri-
tožbe. Svoje nezadovoljstvo, 
če so kje zamolčevali sloven-
ščino, je znal in zna še ved-
no javno pokazati. Ko je bil 
običaj ziljskega štehvanja 
vpisan na Unescov seznam 
nesnovne kulturne dedišči-
ne in je bilo na občinski slo-
vesnosti komaj slišati slo-
vensko oziroma ziljsko be-
sedo, je vstal in zapustil pri-
reditev … Takega značaja je 
ostal do danes, zato ga Zi-
ljani spoštujejo. Sprejema-
jo ga takšnega, kakršen je. 
Posluša jih, z njimi, če je 

treba, trpi in jih bodri. Stan-
ko Trap, ki bo letos prazno-
val tudi 55-letnico mašniške-
ga posvečenja, je duhovnik v 
žlahtnem pomenu besede. 
Za takšne je pokojni Valen-
tin Inzko starejši zapisal, da 
je vsak narod, ki ima take du-
hovnike, močan.

Z gospodom Stankom se 
že dolgo poznava. Hvaležen 

sem mu, da je vselej prija-
zen do mene in pripravljen 
na pogovor. Zagotovo je os-
tal v lepem spominu tudi iz-
letnikom Gorenjskega gla-
sa, ki nas je pred leti v Bi-
strici na Zilji prijazno spre-
jel in povedal marsikaj za 
nas neznanega o njemu 
tako dragi Ziljski dolini in 
Ziljanih.

Slovenci v zamejstvu (882)

Ziljski župnik Stanko Trap med Ziljankami na slovesni maši 
ob 45. obletnici prihoda v Ziljsko dolino / Foto: časopis Nedelja Celovec

Ziljski župnik Stanko Trap
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Vojna v 21. stoletju

Preberimo si najprej, 
kakšne so splošne značil-
nosti vojn v 21. stoletju, če 
jih primerjamo s prejšnji-
mi. O tem nam spregovo-
ri eden od poznavalcev, dr. 
David Fahrenkrug, ameri-
ški strokovnjak za kibernet-
sko bojevanje. »Da bi lah-
ko razumeli, kako se kiber-
netsko vojskovanje razvi-
ja in v kaj se bo razvilo, mo-
ramo pogledati, kako je teh-
nologija spreminjala vojsko-
vanje skozi čas. Pred več kot 
200 leti, ko je Clausewitz pi-
sal o vojni, smo še vedno bili 
v agrarnem stilu vojskovanja 
in puške so bile glavni način 
bojevanja. Ljudje s puškami 
so bili osnovno sredstvo za 
vojsko, njen 'močni center'. 
To se je držalo vojskovanja 
vse do prve svetovne vojne, 
ko je učinek industrijske re-
volucije počasi prešel v vsak-
danje življenje in je korenito 
spremenil tudi vojskovanje. 
Vlaki, tovornjaki, prvi mo-
torji na notranje zgorevanje, 
vse to je zelo spremenilo na-
čin, kako vojske razmišljajo. 
V prvi svetovni vojni tako vi-
dimo korake v novo vojsko-
vanje, ki se je razvijalo vse 
do konca 20. stoletja, bodisi 
so to bili tanki, težka artileri-
ja, prva letala. Kljub tehnolo-
škim premikom so v osnovi 

vojskujoče strani imele en 
cilj – ubiti več nasprotniko-
vih vojakov kot izgubiti svo-
jih. / V drugi svetovni vojni 
se vojna še bolj modernizira, 
postane mehanizirana in ve-
liko bolj gibljiva, kot je bila v 
prejšnji veliki vojni. Ta teh-
nološki napredek in način 
vojskovanja se drži razvoja 
vojaških strategij vse do kon-
ca 20. stoletja. Prvi osnutki 
današnjega načina vojskova-
nja se pravzaprav začnejo v 
Puščavskem viharju (Desert 
Storm), v koalicijskem na-
padu na Irak leta 1991. Ko-
munikacijske in informacij-
ske tehnološke sposobnos-
ti vseh udeleženih v takra-
tni vojni so se zelo povečale 
in glavni cilj, ne zgolj sekun-
darni ali terciarni, so bili na-
padi na te nove sposobnos-
ti. Seveda so napadali tudi 
tradicionalne vojaške enote, 
vendar tisto, kar je ZDA in 
partnerjem najbolj pomaga-
lo k hitri zmagi, je ravno na-
pad na sisteme komunikaci-
je in pridobivanja informa-
cij. Po prvih napadih na te 
strukture so bile iraške eno-
te paralizirane; niso več do-
bivali ukazov niti niso vede-
li, kaj se dogaja okrog njih.«

Kibernetsko vojskovanje
Za kaj naposled gre? »Zdaj 

lahko rečemo, da govori-
mo o treh obdobjih vojsko-
vanja: agrarnem, mehanizi-
ranem in informacijskem. 

Zdaj vojna postaja, kot pravi-
jo Kitajci, informatizirana in 
vaša zmožnost, da zmagate, 
je odvisna od tega, kako dob-
ro nadzorujete načine ko-
munikacije in pridobivanja 
informacij. Večina moder-
nih sistemov vojskovanja je 
zelo odvisna od teh tehno-
logij, saj droni, nova letala, 
podmornice, ladje ne bi de-
lovale, če ne bi bile poveza-
ne v nekakšni 'mreži'. / He-
kerji, novi načini manipu-
lacije z informacijami, tudi 
pomembno vplivajo na na-
čine, kako države med sabo 
komunicirajo. Če se je še 
pred 30 leti za močan vpliv 
moralo ali odločiti za ali gro-
ziti s pošiljanjem vojske in 
vojakov na tuje ozemlje, lah-
ko zdaj s hekerji ena država 
marsikaj spremeni ali vpli-
va na razmišljanje v drugi 
državi. To postaja vse bolj 
pomemben element v med-
narodnem okolju.« (Vir: in-
tervju z D. Fahrenkrugom 
na 24ur.com)

Totalna vojna
Zdaj pa skušajmo v luči 

gornjih ugotovitev pogleda-
ti na vojno v Ukrajini. Izkaže 
se, da gre v tej državi in oko-
li nje za totalno vojno. Opa-
zujemo lahko vse tri nači-
ne vojskovanja: agrarno (pu-
ške), mehanizirano (topovi, 
rakete, droni) in informacij-
sko. Kolikšen je obseg in vlo-
ga slednjega, nam ni znano, a 

gotovo je velika. Najprej smo 
videli, kako so Rusi doživeli 
pravi polom v začetnem po-
skusu hitre okupacije Kije-
va in drugih delov Ukrajine 
na »agrarni« in mehanizira-
ni način. Pomislite: nasle-
dnica sovjetske velesile, ki je 
gnala nemško vojsko od Mo-
skve in Stalingrada nazaj do 
Berlina, ni zmogla priti niti 
od beloruske meje do Kije-
va! Zdaj so najbolj vidni ru-
ski napadi na ukrajinsko in-
frastrukturo. Z njenim na-
črtnim uničevanjem skuša-
jo Rusi Ukrajince zamrzni-
ti, jih uničiti z njihovo tra-
dicionalno zaveznico – ru-
sko zimo. Kar pa jim ne bo 
uspelo. Totalno razsežnost 
pa daje tej vojni dejstvo, da 
gre v njej tudi za merjenje 
moči med Zahodom (zlasti 
ZDA, EU in Natom) in Ru-
sijo, za katero stoji tudi Ki-
tajska. Brez podpore Zaho-
da bi Ukrajina dejansko klo-
nila. In ne nazadnje: kakor-
koli že je velika vloga kiber-
netskega vojskovanja, odlo-
čilna bo nazadnje vloga tra-
dicionalnega vojskovanja. 
Teritorij je osvojen ali ubra-
njen takrat, ko to storijo vo-
jaki s puškami. Miru pa ne 
bo, če se za njegovo dosego 
ne bodo potrudile tudi diplo-
macije vpletenih držav. Če si 
miru sploh želijo? Morda pa 
jim bolj ustreza vojna? »Mir 
ljudem na zemlji« ostaja slej 
ko prej le pobožna želja.

Miha Naglič

V teh dneh po svetu spet odzvanja staro božično sporočilo: Mir ljudem na zemlji! A zemljani ga 
dojemamo povsem različno. Zelo (ne)stvarno je za tiste, ki živijo v vojni, le načelno pa za nas, ki 
(za zdaj še) živimo v miru …

Eden od vrhuncev mehaniziranega vojskovanja v 20. 
stoletju: zavezniško izkrcanje v Normandiji, 6. junija 1944  
/ Foto: Wikipedija

Ameriški tanki med operacijo Puščavski vihar v Iraku, 15. 
februarja 1991. To vojno so dobili že pred tanki z uničenjem 
iraških telekomunikacij iz zraka. / Foto: Wikipedija

Informacijsko vojskovanje: operaterka v informacijskem 
centru na ameriški nuklearni letalonosilki USS Carl Vinson 
leta 2001 / Foto: Wikipedija

Nove knjige (664)

Kontrabantarji v stripu
Prvi navedek: »V soboto 

zvečer sta bila od ondotnih 
graničarjev ustreljena na 
vrhu strmega in precej po-
raščenega hriba dva tihota-
pca: 30-letni Lovro Stano-
nik, posestnikov sin iz Lo-
vskega brda v občini Polja-
ne, in 34-letni Matija Ramož 
iz vasi Suše v občini Trati, 
oče dveh nedoletnih otrok, 
lastnik majhnega posestva, 
po domače Anžic. /.../ Dr-
žavni interesi narekujejo, 
da je meja dobro zastraže-
na ... Meja je za vsako drža-
vo sveta stvar in prav mi Slo-
venci imamo razlogov več 
ko dovolj, da se tega vendar 
že enkrat zavemo!« Ta nave-
dek je iz časnika Jutro z dne 
24. 4. 1934, iz članka z nas-
lovom Vedno nove žrtve ti-
hotapstva. / Drugi navedek: 

»Matija Ramož je moj pra-
ded in je model za glavne-
ga junaka v tem stripu. To je 
družinska zgodba, a je hkra-
ti povedana na univerzalen 
način, saj bi bila lahko zgod-
ba mnogih družin iz Poljan-
ske doline. Ne gre za pres-
likavo dogodkov v vseh po-
drobnostih, so pa glavni po-
udarki vsekakor resnični. 
Poleg tega je zgodba prila-
gojena žanru stripa, preple-
tena je s poetičnimi mom-
enti in tudi pripovedna for-
ma ni tako stroga. Ko na pri-
mer beremo Ivana Tavčarja, 
lahko ob lokacijah, ljudeh 
in dogodkih, ki jih opisuje, 
potegnemo vzporednice, ki 
ustrezajo resničnemu, a so 
vendarle prirejeni zgodbi. 

Osebe in kraji dogajanja so 
potrebni predvsem za zgod-
bo kot tako. Moj namen ni 
bil narisati dokumentarni 
strip, predvsem sem želel, 
da zgodba diha sama zase.« 
Ta navedek je iz intervju-
ja, ki ga je z avtorjem nare-
dil Igor Kavčič in je pod nas-
lovom Tudi risba ima svoj 
ritem dostopen na spletni 
strani GG. / Tretji navedek: 
»V stripu so vizualizacija in 
komentar, dialogi in pripo-
ved zliti. Strip lahko pove 
zgodbo, kot je slika in beseda 
vsaka zase ne moreta. Dober 
strip da besedi konkretnost 
in podobi abstraktnost.« Ta 
navedek je pa iz spremne be-
sede, ki jo je urednik Zdrav-
ko Duša napisal za »roman 

v stripu«, ki ga je ustvaril Ju-
rij Devetak po romanu Bori-
sa Pahorja.

Gornji navedki so seve-
da le komentar k izvirne-
mu stripu, ki ga prinaša ta 
knjiga. V njem nam avtor 
prikaže staro zgodbo prav 
na način, ki ga zmore le 
strip in ga izpostavi Zdrav-
ko Duša: »Dober strip da be-
sedi konkretnost in podo-
bi abstraktnost.« Črno-beli 
strip Martina Ramoveša nas 
popelje v temačno vzduš-
je, v katerem se zgodba zgo-
di. Besede iz časnika posta-
nejo čutno nazorne, podo-
be iz stripa pa nam pričara-
jo vzdušje, ki je vladalo tak-
rat in ga lahko v stripu podo-
živimo. Gre tudi za nov do-
sežek tretjega člana iz ume-
tniške družine Ramoveš, av-
torjev oče Janez sodeluje kot 
soscenarist. Izvrstno.

Martin Ramoveš, Kontrabantarji, strip, Forum, 
Ljubljana, 56 strani

Miha Naglič

O vojni v miru
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Da se cvetlice vedno nagi-
bajo k soncu, česar naj se od 
njih učimo tudi ljudje, je ob 
odprtju aktualne slikarske 
razstave V objemu sonca 
povedala direktorica kranj-
ske območne enote Zavaro-
valnice Triglav Mihaela Per-
čič ter ob tem imela v mislih 
tudi razstavljena dela slikar-
ke Barbare Demšar, ki gle-
dalca nagovarjajo s svetlobo 
in energijo sonca.

Tako razmišlja tudi 
umetnostna zgodovinarka 
Saša Bučan: »Slikarstvo Bar-
bare Demšar nas vsakokrat 
znova preda objemu sonca, 
toplote in občutku pozitiv-
ne energije in optimizma, ki 
nas preplavi ne glede na vo-
ljo, v kateri smo bili v trenut-
ku pred pogledom na njena 
dela. Z njimi nas zadnja leta 
vabi v objem travnikov, v še-
pet vetra in v zavetje tišine, 
kjer lahko občutimo avtori-
co, ki se s svojimi deli razga-
lja gledalcu in ga prepriču-
je in prepriča, da je vsak dan 
nov praznik za vsakogar, 
nov dan za ples življenja. 

Subtilnost in liričnost Bar-
barinega likovnega izraza je 
vselej prisotna.«

Slike v prepletu z 
osebnostjo

Slikarka se predstavlja z 
deli srednjega in večjega 
formata v tehniki akril na 
platnu. Sicer tradicional-
ni razstavni prostor, na Tri-
glavu običajno pripravijo tri 
ali štiri razstave na leto, je v 
teh zimskih dneh svetlejši 
kot sicer. Slike, ki si jih og-
ledujemo, so izraz vedrega 
vzdušja, v nas vzbudijo obi-
lje pozitivnih čustev in v nas 
netijo notranjo harmonijo 
in z njo nekakšno pomirje-
nost. »So odraz mojega živ-
ljenja in mojega občutenja 
sveta. Po naravi sem opti-
mist, kar je, vsaj upam tako, 
čutiti tudi iz mojih slik,« po-
jasnjuje Barbara Demšar; 
na vprašanje, koliko naslika-
no v njej ustvarja pozitivne 
emocije, pa dodaja: »Moja 
likovna zgodba se vsesko-
zi prepleta z mojo osebno-
stjo. Lahko bi rekla, da se 
na neki način pogovarjam 
s svojimi slikami, zato sem 

prepričana, da toliko kot jaz 
slikam njih, tudi one oseb-
nostno gradijo mene.«

Da slikarsko površino pol-
nijo raznolike cvetlice, med 
katere se poredko še po-
mešajo posamični simbo-
li iz prejšnjih slikarkinih ci-
klov, ugotavlja umetnostna 
zgodovinarka, ki slikarko 
spremlja od njenih začet-
kov, pozorneje pa zadnji dve 
desetletji. »Neskončnost ali 
pa nedorečenost naslednje-
ga trenutka nakazujejo tudi 
ponavljajoči se ornamen-
ti v ozadju del, prek katerih 
se bohotijo raznoliki nedefi-
nirani cvetovi, ki se poziba-
vajo na tankih stebelcih, ki 
pa kljub svoji krhkosti nosi-
jo težo zdaj tega, zdaj onega 
cveta.«

Pot proti soncu, svobodi
Seveda umetnica v svojem 

slikarstvu išče različne moti-
ve in namišljene pokrajine, 
a jo te vedno znova pripeljejo 
v sočno svetlobo. »Tudi son-
ce sveti in greje že milijone 
let. In še vedno je tu.«

Barbara Demšar, ki živi 
in ustvarja v Škofji Loki, po 

študiju likovne pedagogike 
na Pedagoški fakulteti se je 
izpopolnjevala v Parizu in 
ZDA, ustvarjala je v Abu Da-
biju in v Indiji, likovnih ko-
lonij v različnih koncih Slo-
venije in v tujini se tudi sicer 
rada udeležuje.

»Dela, ki jih gledamo, so 
iskreni odgovori avtorice, so 
njena prepričanja in čustva, 

so njen temperament, ki ga 
lahko preberejo iz posamič-
ne podobe tudi tisti, ki avto-
rice osebno ne poznajo. Ko 
se sprehodimo po vseh trav-
nikih, se pravzaprav spreha-
jamo po skritih poteh, ki pa 
jih toliko bolj razumemo, 
ker so Barbarina dela iskre-
na in nas popeljejo proti son-
cu, v prostranost, v svobodo, 

v tisto, kar je v realnem času 
in prostoru marsikomu 
odvzeto,« še dodaja Saša Bu-
čan. Odprtje razstave sta po-
pestrila pevka Andreja Sonc 
in kitarist Sergej Janez Škof, 
In če boste ob dvanajstih 
predstavljenih slikah iska-
li trinajsto, jo boste po ogle-
du razstave zagotovo našli v 
svojih mislih.

Igor Kavčič

Slike Barbare Demšar so odraz njenega občutenja sveta. / Foto: Igor Kavčič

V kranjski Območni enoti Zavarovalnice Triglav je na ogled razstava del slikarke Barbare Demšar z naslovom v objemu Sonca.

Iz gorenjskih gozdov na 
makedonsko sonce in oba-
le Dalmacije, v družbi s Pre-
šernom in Avsenikom, od 
ljudskih pesmi do pevskih 
klasik, osemnajst skladb s 
šestimi ob instrumentalni 
spremljavi, izvirna avtorska 
skladba, odlični avtorji pri-
redb in predvsem za šolsko 
uro ubranega petja – to je 
podpis pod prvi album Kvin-
teta Vintgar z Blejske Dob-
rave.

Kvintet sicer deluje od 
leta 2014 in ponosno nada-
ljuje stoletno pevsko tradi-
cijo istoimenskega kultur-
nega društva iz tega lepe-
ga dela Zgornjesavske do-
line. Postava se je v sko-
raj desetletju sicer menja-
la, trenutno pa v Kvintetu 
Vintgar pojejo: Domen An-
žlovar (1. tenor), Luka Čer-
ne (2. tenor), Ambrož Čer-
ne (bariton), Gašper Hribar 
(bas) in Andrej Černe (bas 
bariton).

Kaj nam pevci ponujajo v 
poslušanje? Kot v nagovoru 

k zgoščenki zapiše tenor in 
umetniški vodja zasedbe 
Luka Černe, kvintet na za-
četku delovanja ni omeje-
val programskih usmeritev. 
»Moje načelo je vedno bilo, 
da moramo za vsakega pos-
lušalca nekaj najti. S to širi-
no rastemo tudi kot zased-
ba, saj pokažemo sposob-
nosti izvajanja različnih ža-
nrov.« Raznolikost je vseka-

kor ena izmed kvalitet albu-
ma in prav tako zasedbe, saj 
kvintet ponuja tako pevske 
klasike kot skladbe Slaka in 
Avsenika, Gozdovi v meseči-
ni so na primer podkreplje-
ni z instrumentalno sprem-
ljavo, zapojejo znamenito 
What a wonderful world in 
znano Puntarsko v zanimi-
vi izvedbi s trobilnim kvin-
tetom.

Vsem znana je po Kres-
linu uglasbena Prešernova 
Vrba. »Različica, ki jo kot vi-
deo lahko poslušate na You-
Tubu, je bila posneta na mo-
bilne telefone,« kot zanimi-
vost doda Andrej Černe, ki 
je tokrat prispeval tudi avtor-
sko pesem Radovna. »Luka 
mi je enkrat dejal: 'Ata, kak-
šen verz ti rata. Bi napisal 
pesem, ki bi jo izvajali kitič-

no? Z njo bi sporočali, kdo 
smo in od kod prihajamo.' 
Kdo smo? Kvintet Vintgar. 
Od kod prihajamo? Iz bli-
žine soteske z mojo mamo 
na desni strani, atom na 
levi strani, vmes pa teče Ra-
dovna. V prvih dveh kiticah 
opišem tok in zgodovino, v 
drugih dveh pa nagovorim 
obiskovalca in zaključim z 
enim od svojih obiskov, ko 

sem odhajal od tam.« Tu sta 
čudovita Oliverjeva Galeb i 
ja pa makedonska ljudska 
Ajde slušaj, Andjo …

Kot poudarja umetniški 
vodja, je album na neki na-
čin vizitka kvinteta, saj gre za 
nabor njihovih pesmi, ki jih 
izvajajo od svoje ustanovitve. 
»Večina pesmi je bila po od-
zivih nam v srcih in tudi ob-
činstvu zelo blizu, zato smo 
jih v tem slabem desetletju 
največkrat izvajali.« Prired-
be popularnih pesmi in tis-
tih, ki so jim dodali še in-
strumentalne aranžmaje, 

dodatno oplemenitijo nji-
hov glasbeni prvenec. V 
skladbah z instrumental-
no spremljavo so se izkaza-
li tako avtorji aranžmajev 
(Samo Vovk, Matija Krečič, 
Andraž Slakan, Peter Tovor-
nik) kot tudi instrumentali-
sti (Tomaž Plahutnik na ci-
trah, Matija Krečič na violi-
ni, Ema Krečič na violonče-
lu, Jošt Lampret na kontra-
basu, Žiga Šercer na tolkalih, 
Aljoša Jurkošek na trobenti, 
Bernard Belina na klarinetu, 
Robi Novak na harmoniki, 
Samo Kališnik na bas kitari, 

Peter Tovornik na kitari ter 
Trobilni kvintet Schaka).

»Eden od razlogov za tak 
pristop je občutek, da z raz-
logom prejemamo različ-
na povabila iz okolij, kjer je 
tradicija zborovstva bistve-
no močnejša kot tista, iz ka-
tere prihajamo. Ob tem pa 
je pomemben tudi naš ob-
čutek, da se tudi v takem 
okolju da kaj narediti, le vo-
ljo moraš imeti,« še dodaja 
Andrej Černe, ki je tako kot 
drugi pevci lahko še kako po-
nosen na Vintgarjev glasbe-
ni prvenec.

Igor Kavčič

V Kvintetu Vintgar so upravičeno ponosni na svoj prvi album. / Foto: Nik Bertoncelj

Te dni je izšel glasbeni prvenec Kvinteta Vintgar, ki mu naslov daje okolje, iz 
katerega pevska zasedba izhaja, v prvi vrsti pa ga določa glasba, ki nam jo 
pet ubranih pevcev daje v poslušanje.

Iz srca in za ljudi

Cvetlice se nagibajo k soncu

Iz avtorske pesmi Radovna Andreja Černeta:  
Ob rajski lepoti popotnik postoj, 
korak za korakom zavriskaj, zapoj. 
Dotakni se sonca, nam svetla je luč ...
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Pogosto se nam zdi, da 
bomo v poklicih, ki tradicio-
nalno sodijo med elitne, za-
dovoljni in uspešni, tudi s pol-
nimi žepi denarja, nasprotno 
pa, da nam bo udejstvovanje 
v obrtniških poklicih prines-
lo le garanje in mizerno pla-
čilo. Da ni nujno tako, doka-
zuje Peter Gorečan, ki se je 
kmalu po tem, ko je uspeš-
no zaključil Ekonomsko fa-
kulteto v Ljubljani, namesto 
pisarniško obarvanega dela 
ekonomista odločil za raz-
gibano delo slikopleskarja. 
Da mu v roki bolj leži »pen-
zel« kot »računalo« je spoz-
nal med opravljanjem štu-
dijske prakse. »Službovanje 
v pisarni, kjer le slediš navo-
dilom nadrejenih, mi ni dalo 
pravega občutka. Bolj doma-
če sem se počutil na terenu, 
med ljudmi,« je dejal mladi 
slikopleskar.

Njegov oče Aleksander 
Gorečan je podjetje usta-
novil v času krize, ki je leta 
2008 svet v enem zama-
hu prepleskala s črno bar-
vo. Sina Petra nikoli ni us-
merjal ali ga spodbujal pri 
tem, da sledi njegovim sli-
kopleskarskim stopinjam. 
Med šolanjem mu je sicer 
priložnostno pomagal, kas-
neje pa je prevladala želja, 
da postane del podjetja, saj 
je v njem videl priložnost 
za razvoj in napredek. »Ni-
koli nisem obžaloval, da 
sem namesto ekonomist sli-
kopleskar. Imam sicer nekaj 
študijskih kolegov, ki so da-
nes zelo uspešni na podro-
čju ekonomije in imajo bi-
stveno višje plače kot običaj-
ni slikopleskarji, a tudi to ni 
zadušilo moje želje, saj svo-
je delo opravljam s srcem in 
strastjo,« je pripovedoval Pe-
ter Gorečan.

Ključna je izobrazba
Kljub temu da sta ekono-

mija in slikopleskarstvo dve 
različni si področji, pa ima-
ta po Gorečanovih besedah 
vseeno nekaj skupnega – 
pri obeh ima izobrazba po-
membno vlogo, če želiš biti 
uspešen. »Na žalost je sto-
pnja izobrazbe v naši stro-
ki precej nizka, kar ni spod-
budno. Spominjam se, da 
so tudi mene prijatelji spra-
ševali, kaj ti bo fakulteta, če 
boš pa 'malar'. Ta miselnost 
se mi zdi popolnoma izkriv-
ljena, saj je ravno znanje tis-
to, ki ti da ogromno kon-
kurenčno prednost in širi-
no na več področjih, naučiš 
se izstopati iz povprečja,« 

je pojasnil. Peter je sli-
kopleskarsko znanje sprva 
črpal le v praksi, na grad-
bišču. Po končanem študi-
ju je opravil mojstrski izpit, 
kasneje se je in se še ved-
no udeležuje raznih izobra-
ževanj v slovenskih in tujih 
podjetjih. Največ koristnega 
znanja je prejel v Italiji, kjer 
so po njegovih besedah vo-
dilni na področju arhitektu-
re, oblikovanja in dizajna.

Ko se je pred leti pridružil 
podjetju, ga je z njegovo na-
predno vizijo povzdignil na 
višji nivo. Slikopleskarstvo 
in vgradnjo štukatur so na-
mreč razširili na stensko de-
korativo. Uvedel je novosti, 
nove materiale, tehnike in 
predvsem drugačen način 
razmišljanja in samega dela. 
»Še vedno je zakoreninjeno 
zmotno prepričanje, da sli-
kopleskarji le barvamo ste-
ne na belo ali modro, Sloven-
ci smo namreč glede igranja 
z barvami precej konserva-
tivni. Seveda to ne drži, sli-
kopleskarji z ustreznim zna-
njem in izkušnjami stene 
vašega doma spremenijo v 
prave umetnije. Ravno za to 
gre pri stenski dekorativi, za 
umetniške in unikatne po-
slikave, ki iz prostora naredi-
jo prijeten ambient. Moj oče 
je sicer nekoč dejal, da je de-
korativa kot začimba, mora 
biti, a v pravi meri,« je po-
jasnil in nadaljeval: »Stena 
je ključen element doma, ne 
nazadnje hišo drži skupaj, 
zato verjamem, da se naše-
mu poklicu obetajo še bolj-
ši časi. Vedno več je namreč 
takih, ki želijo, da so njihove 
stene lepe in ne le bele.«

Kvalitetne delovne sile je 
malo

Obrtniški poklici so dan-
danes vse manj razširje-
ni, morda tudi premalo ce-
njeni, a Peter meni, da se ta 
trend mišljenja počasi spre-
minja. »Kvalitetne delov-
ne sile namreč ni na pre-
tek, dobri mojstri smo red-
ki, obenem pa precej zase-
deni,« je poudaril in dodal: 
»Starši so nam res govorili, 
pojdi v šolo, da ti ne bo treba 
delati in boš veliko zaslužil, 
a danes zagotovo ni več tako. 
Delati moraš v vsakem pok-
licu, poleg tega je na trgu ve-
liko visoko izobraženega ka-
dra, ki ne dobi zaposlitve na 
svojem strokovnem podro-
čju, zato se podajajo tudi v 
obrtniške poklice, kjer pa je 
možnosti veliko več. Sicer pa 
obrtniški poklic ni le služba, 
je način življenja. Ne pozna-
mo osemurnega delovnika, 

a tudi v redkokateri pisarni 
delajo le osem ur, zato pisar-
niški poklici glede tega niso 
več v prednosti.«

Slikopleskarski poklic je 
nekoč veljal za garaški in 
»umazan« poklic, a po Go-
rečanovih besedah posta-
ja vedno lepši in »čistejši« 
poklic, saj je v proces dela 
vse bolj vključena sodobna 
tehnologija. »Ko je oče začel 
kot slikopleskar, je vsa dela 
opravil ročno. Danes ima-
mo različne stroje, ki delo 
opravijo namesto nas, zato 
slikopleskarstvo ni več tako 
garaško, umazano in zapra-
šeno delo, kot je bilo nekoč. 
Včasih smo barvali z valjč-
kom, danes z brizgalno pi-
štolo oziroma sistemom za 
brizganje barve na steno, ki 
omogoča, da je nanos bar-
ve enakomernejši. Vedno 

manj je človeškega in vedno 
več strojnega dela,« je pojas-
nil Peter, ki je skupaj z oče-
tom med drugim obnavljal 
Plečnikove štukature v par-
lamentu in Filipov dvorec. 
»Oče je bil vedno odprt za 

nove ideje in moja mnenja. 
Nekoč je imel glavno bese-
do on, sedaj pa počasi jaz 
prevzemam vodilno mesto, 
a med razvojem podjetja sva 
si znanja in izkušnje delila 
ter vselej delala z roko v roki. 
Zgodilo se je, da si nisva bila 
enota, prepiri so ne nazad-
nje v družinskih podjetjih, 
kjer so vključeni vsi člani 
družine, neke vrste stalni-
ca, a na koncu je bilo obe-
ma ključno, da ugodiva že-
ljam strank. Skupaj sva teži-
la k temu, da je bil najin pri-
stop, način komunikacije in 
dela na zelo visokem nivoju, 
saj daš tudi s kulturo vedenja 
poklicu pomen in vrednost.«

Enoten sistem šolanja
Peter Gorečan je v sklopu 

Obrtno-podjetniške zbor-
nice Slovenije del projekta 

Evropske unije, imenovane-
ga Europa meister, v okvi-
ru katerega si prizadevajo za 
poenotenje poklica in izo-
braževalnega sistema v vseh 
državah članicah. »Za pok-
lic slikopleskarja ima vsaka 

država svoj sistem izobraže-
vanja, zato je šolanje v tuji-
ni precej oteženo. Projekt je 
namenjen ravno temu, da bi 
bilo izobraževanje v vseh dr-
žavah enotno na način bo-
lonjskega sistema, s čimer 
bi omogočili izmenjave v 
obliki Erasmusa in pred-
vsem možnost, da znanje 
pridobivaš tudi zunaj meja 
domače države,« je pojasnil 
Peter Gorečan, ki je bil kot 
mladi slikopleskar del sku-
pine, ki je sodelovala pri ra-
zvoju programa in opravila 
modul enotnega izobraže-
vanja. »Program je bil sicer 
potrjen, a težava je z vnosom 
v posamezne države, saj šte-
vilne izobraževalne ustano-
ve nimajo ustreznih mož-
nosti in pogojev, da bi ga lah-
ko vključile v svoj šolski sis-
tem.«

To je tisto, kar šteje
»Ne glede na to, ali si eko-

nomist ali slikopleskar, 
ključno je, da svoje delo 
opravljaš s srcem in strastjo, 
da vztrajaš in se nenehno 
izobražuješ, na ta način pa 
tudi napreduješ in se raz-
vijaš. To pa je tisto, kar šte-
je v vsakem poklicu,« je ob 
koncu poudaril Peter Go-
rečan, ki bo ostal zvest sli-
kopleskarskemu poklicu.

Zaupal nam je še, da tudi 
on svojih otrok ne bo usmer-
jal na njihovi poklicni poti, 
bo pa vztrajal, da se izobra-
žujejo. »Izberejo naj si izo-
brazbo in poklic, kjer bodo v 
službo hodili z veseljem, ne 
le zato, ker morajo,« je skle-
nil Peter, ki skupaj z očetom 
Aleksandrom dokazuje, da 
si tudi v obrtniških pokli-
cih lahko uspešen in od tega 
dobro živiš.

Maša Likosar

Peter Gorečan, diplomirani ekonomist, ki je postal uspešen slikopleskar / Foto: osebni arhiv

Peter 
Gorečan

»Ne glede na to, 
ali si ekonomist 
ali slikopleskar, 
ključno je, 
da svoje delo 
opravljaš s srcem 
in strastjo, da 
vztrajaš in 
se nenehno 
izobražuješ.«

So tudi vam starši v mladosti dejali: uči se, da boš postal zdravnik, pravnik ali ekonomist ...? Petra Gorečana iz Šenčurja starši 
na njegovi poklicni poti niso usmerjali ali ga prigovarjali, naj se odloči za poklic, ki tradicionalno sodi med elitne, a je kljub temu 
dokončal ekonomsko fakulteto. Poklic ekonomista pa ni bil tisti, ki bi Petra osrečeval, zato je sledil očetovim stopinjam in postal 
uspešen slikopleskar.

Od ekonomista do slikopleskarja

Sin Peter in oče Aleksander Gorečan / Foto: osebni arhiv
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Sodelavke iz pisarne Rede-
čega križa so jo v začetku de-
cembra presenetile s poslovil-
nim srečanjem, ki so se ga po-
leg številnih drugih, ki so v teh 
25 letih delali z njo, udeležili 
tudi župani vseh štirih občin, 
na območju katerih deluje ra-
dovljiško območno združe-
nje: Bohinja, Bleda, Gorij in 
Radovljice. Veliko ji pomeni, 
da sta bila njeno delo in preda-
nost prepoznana v lokalnem 
okolju. Ob številnih prizna-
njih, ki jih je že prejela za svo-
je delo, je v začetku tedna pre-
jela še najvišje priznanje »svo-
je« organizacije – imenovana 
je bila za častno članico Rde-
čega križa Slovenije.

Kako ste – na zadnjem delov-
nem mestu vodja enote veli-
kega podjetja – po upokojitvi 
»zašli« v humanitarno dejav-
nost, na Rdeči križ Slovenije?

Bila sem občinska svetni-
ca, najprej v takrat še veli-
ki občini Radovljica, kasne-
je na Bledu, zelo dejavna pri 
tako imenovanih družbenih 
dejavnostih, bila sem tudi 
sodnica porotnica. Da se vk-
ljučim v delo Rdečega križa, 
me je pravzaprav nagovorila 
sodnica, soproga tedanjega 
predsednika območne orga-
nizacije Justina Zorka. Zde-
lo se mi je, da nekaj vem o 
humanitarnosti, ampak ko 
sem se zares vključila v delo 
Rdečega križa, sem se kma-
lu zavedela, da sem prišla na 
področje, ki ga niti približno 
nisem poznala v vsej globini 
in kompleksnosti.

Kaj ste si takrat zadali za 
glavno nalogo?

Odpravljanje tako ime-
novanih sivih lis in postav-
ljanje krajevnih organizacij 
v vseh štirih občinah, ki so 
vključene v območno zdru-
ženje, torej v občinah Bo-
hinj, Bled Gorje in Radovlji-
ca. Le na ta način namreč 
lahko prideš do ljudi, spoz-
naš njihove stiske in najdeš 
tiste, ki zares potrebujejo po-
moč. Iz pisarne se tega ne da 
narediti, treba je na teren.

In graditi zaupanje, prav-
zaprav na novo zgraditi, po 
tistem črnem letu Rdečega 
križa, kot mu rečem, ko je 
bilo leta 2001 zaradi razpr-
tij in afer zaupanje javnosti 
v organizacijo izjemno oma-
jano. Pa sem rekla svojim 

prostovoljkam: gremo na te-
ren, z dvignjeno glavo. Od 
takrat naprej smo na novo 
gradile ugled in zaupanje 
med ljudmi.

Območno združenje Rdeče-
ga križa je bilo pod vašim vod-
stvom mnogo več kot le skla-
dišče z rabljenimi oblačili in 
prehranskim paketi, kajne?

Oh, mnogo, mnogo več! 
Psihosocialna pomoč, delo 
s podmladkom Rdečega kri-
ža, tabori mladih članov, obi-
ski učencev nižjih razredov 
osnovne šole, zagotavljanje 
podpore ekip prve pomoči 
na prireditvah, predavanja, 
izobraževanja, akcija Oživi-
mo srce, v kateri sodelujemo 
tako v Radovljici kot na Bledu, 
prva pomoč, krvodajalske ak-
cije, druženje s starejšimi ...

Kaj se je v teh dobrih dvajse-
tih letih, kar vodite organiza-
cijo, najbolj spremenilo?

Včasih je bilo več poudar-
ka na materialni pomoči; 
treba je bilo pomagali v ob-
liki hrane, higienskih pripo-
močkov, morda s plačili za-
padlih položnic … Zdaj je več 
izraženih potreb po druže-
nju. Ljudje so sami, pogos-
to zaprti vsak v svoj dom, ne 
družijo se, ne pomagajo si 
med seboj, sploh odkar smo 
doživeli epidemijo. V urba-
nih okoljih je to še bolj izra-
ženo kot na vasi, kjer se ljud-
je vendarle bolj poznajo, so-
delujejo med seboj.

Je vzdušje na Rdečem križu 
pred prazniki kaj drugačno 
kot sicer?

Nič posebnega ni, pravza-
prav. Hrano dobimo konec 
novembra, v začetku decem-
bra … Nekaj je naročimo, ne-
kaj pride iz zalog Evropske 
unije. Razdelimo jo vsem, ki 
jih imamo v evidenci. Pa za 
stanovalce po domovih za sta-
rejše pripravimo okoli tristo 
manjših darilc, s katerimi jim 
skušamo polepšati praznike.

In ljudje, ki se obrnejo k vam 
po pomoč?

Se morajo sprijazniti s si-
tuacijo, v kateri so se znašli, 
in dejstvom, da je treba pro-
siti … Težko najdejo besedo, 
nerodno jim je sploh začeti 
… Svojim sodelavkam pro-
stovoljkam sem vedno rek-
la: počakajte, ne hitite …, naj 
človek sam najprej posku-
ša razložiti svojo težavo. Po-
tem pogovor običajno ven-
darle steče, ne glede na to, 
ali je nekdo prišel po mate-
rialno pomoč ali samo po 
nasvet. Veste, veliki večini 
je zelo težko potrkati in reči: 
potrebujem pomoč.

Potrkati na vrata humani-
tarne organizacije je vendar-
le verjetno lažje kot na vrata 
institucije, kot je na primer 
center za socialno delo …

Seveda, tam je za začetek 
zelo zelo veliko papirjev, ki 
jih je najprej treba izpolniti. 
Ljudje, ki se znajdejo v sti-
ski, pa potrebujejo pomoč 
zdaj. Takoj. Nimajo časa ča-
kati mesec, dva, da uradni-
ki vse preverijo in ugotovijo, 
ali je nekdo res upravičen do 
pomoči. Saj razumem, da bi 
bilo težko izpeljati drugače.

Ampak pri nas, na Rde-
čem križu, je velika pred-
nost prav ta, da lahko poma-
gamo tisti hip, ko nekdo po-
moč potrebuje. Tudi zato, 
ker imamo res dobro orga-
nizirano mrežo prostovolj-
cev na terenu, ki običajno 
zelo dobro poznajo sredino, 
v kateri živijo, in ljudi, ki pot-
rebujejo pomoč.

Pa drži, da se nekateri bolj 
znajdejo kot drugi? Pogosto 
je slišati govorice, da je po-
moč dobil nekdo, ki je v res-
nici ne potrebuje tako zelo …

Bom kar naravnost pove-
dala: popolne pravičnosti 
ni nikjer in res je, da se ne-
kateri bolj znajdejo kot dru-
gi, potrkajo najprej na ena in 
nato na druga vrata. In še na 
kakšna. Tudi to je res, vsaj 
takšne so moje izkušnje, da 
so tisti, ki najbolj potrebujejo 
pomoč, običajno najbolj tiho.

In da, tudi do nas včasih 
pride očitek: poglej ga, ima 
hišo, avto, pa prosi za pomoč 
… Mi pa vemo, da je ostal brez 
službe in da mora nahraniti 
družino, voziti otroke v šolo. 
Ali pa podrobijo, da je kak-
šen od tistih, ki smo jim po-
magali, alkoholik. A za pijačo 
pa ima? Ima, pravim, ampak 
otroci v takšni družini še bolj 
potrebujejo pomoč kot drugi.

Tudi zato naš princip dela 
ostaja, da gremo od vrat do 
vrat. Ne pošiljamo položnic, 
ne plačujemo članarin s te-
kočih računov. Potrkamo 
na vrata in ne tako redko se 
odprejo tudi tista, za katera 
sicer ne bi vedeli, da jih je 
treba odpreti.

Z novim letom vodenje ob-
močnega združenja preda-
jate v roke svoji naslednici, 
gospe Sinkovič. Ste ob tem 
mirni?

Sem, ker jo že dolgo poz-
nam. Prej je bila vodja kra-
jevne organizacije na Bledu, 
v zadnjem obdobju pa sva kar 
pol leta delali skupaj, tako da 
vem, da organizacijo prepuš-
čam dobrim rokam. To me 
pomirja, saj je bil Rdeči križ 
zelo pomemben del mojega 
življenja. Poleg družine – ot-
rok, vnukov in zdaj že prav-
nukov – pravzaprav najlepši.

Imate morda, ko pogledate 
nazaj, vendarle občutek, da 
vam kaj ni uspelo?

Hm … da, morda nam ni 
uspelo, da bi nas lokalne 
skupnosti zares videle kot 
partnerja. Poznali so nas in 
upoštevali, ko je bilo hudo, 
sicer je bilo pa vedno treba 
dokazovati, da smo nekaj res 
opravili.

Ni mi uspelo, da bi prvo 
pomoč vključili v učne načr-
te za osnovno in srednjo šolo 
… Pa nič zato, saj smo se tega 
lotili drugače; mlajši učenci 
so hodili na tabore in h krož-
ku, starejši pa so obiskovali 
krvodajalske akcije.

Sem pa posebno zadovolj-
na, da mi je uspelo ustano-
viti poseben sklad za pomoč 
– danes tega ne bi mogli več 
storiti, zakonodaja takšnih 
podvigov ne dovoljuje.

Imate že načrte, kaj bos-
te počeli, ko boste po no-
vem letu končno zares zaži-
veli upokojensko življenje? 
Energije, to je videti, imate 
še veliko …

O, imam že vse pripravlje-
no, da se lotim pisanja kroni-
ke Bleda od leta 1979 naprej. 
Vedno sta me zelo zanimali 
zgodovina in umetnost, a žal 
nikoli ni bilo pravega časa, da 
bi se lotila tudi tega področ-
ja. Družina, trije otroci, služ-
ba in nato Rdeči križ … Prav-
zaprav sem si želela, da bi 
umetnostno zgodovino štu-
dirala, pa mi mama ni dovoli-
la; je rekla, da v tem ni kruha.

Zdaj se bom pa kar loti-
la dela, pisarna v domačem 
stanovanju ostaja, kjer je 
bila do sedaj.

Rada sem tudi z vnuki in 
pravnuki. Pa še kam bi rada 
šla. Ko sem bila vpeta v delo 
Rdečega križa, ni bilo do-
pusta.

Marjana Ahačič

Anica Svetina / Foto: Tina Dokl

Anica 
Svetina

»Vem, da 
organizacijo 
prepuščam 
dobrim rokam. 
To me pomirja, 
saj je bil Rdeči 
križ zelo 
pomemben 
del mojega 
življenja. Poleg 
družine – otrok, 
vnukov in zdaj 
že pravnukov 
– pravzaprav 
najlepši.«

Anica Svetina je predsednica Območnega združenja Rdečega križa Radovljica le malenkost manj kot petindvajset let. Vodenje 
organizacije je odločna Blejka prevzela takoj, ko je nehala hoditi v službo. Z novim letom se bo še drugič upokojila, vodenje in 
delo v tej za lokalno okolje tako pomembni organizaciji prepušča svojim naslednicam.

Ljudje, ki se znajdejo v stiski, 
potrebujejo pomoč zdaj. Takoj.
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Zaposlovanje invalidov (2)
Skrbnica področja delova-

nja pisarn za delodajalce v 
Centralni službi Zavoda RS 
za zaposlovanje Lucija Pav-
lin je predstavila aktivnosti, 
ki jih zavod izvaja za zapo-
slovanje invalidov. Ena od 
teh so Pisarne za delodajal-
ce, ki so bile leta 2013 usta-
novljene po vsej Sloveniji in 
zagotavljajo celovito podpo-
ro delodajalcem, ki zaposlu-
jejo nove sodelavce. Ena je 
tudi v Kranju.

»Aktualni podatki z vče-
rajšnjega dne kažejo, da je 
bilo na zavodu objavljenih 
4067 prostih delovnih mest 
in da imamo v evidenci tre-
nutno skoraj 53 tisoč brezpo-
selnih. Sliši se veliko, a treba 
je poznati tudi njihovo struk-
turo, da si lažje predstavlja-
mo trenutno situacijo na 
trgu dela. Imamo 17 odstot-
kov iskalcev prve zaposlitve, 
nekaj več kot 20 odstotkov 
je mladih, starih do 29 let, 
več kot 38 odstotkov je sta-
rejših od 50 let, 31 odstotkov 
je nižje izobraženih, polovi-
ca je dolgotrajno brezposel-
nih, prijavljenih je tudi 16,8 

odstotka invalidov. Deloda-
jalcem tako trenutno težko 
zagotavljamo kritje prostih 
delovnih mest, posebno če 
gre za delovna mesta s pod-
ročja zdravstvene oskrbe, in-
formacijskih tehnologij, šol-
stva, gradbeništva ter pro-
meta in gostinstva, kjer se 
primanjkljaj kadra enako kot 
v letošnjem letu napoveduje 
tudi za prihodnje leto,« je na 
spletnem dogodku Poti za-
poslovanja invalidov in dob-
re prakse delodajalcev, ki je 
potekal ob mednarodnem 
dnevu invalidov, trenutno si-
tuacijo opisala Lucija Pavlin.

Poti, kako sodelujejo z dru-
gimi specialisti na zavodu in 
zunanjimi institucijami ter 
na kakšne načine spremlja-
jo in zagotavljajo podporo 
invalidu, je predstavila Lea 
Kovač, defektologinja, ki že 
več kot trideset let dela na 
področju tako poklicne kot 
zaposlitvene rehabilitacije. 
Je skrbnica področja izva-
janja Zakona o zaposlitve-
ni rehabilitaciji in zaposlo-
vanju invalidov v Centralni 
službi zavoda. Gre za obliko 

specialističnega svetovanja 
in vključevanja v rehabilita-
cijski proces, ki ga zavod iz-
vaja že več kot štirideset let. 
Na letni ravni je v rehabili-
tacijsko svetovanje vključe-
nih več kot štiri tisoč brezpo-
selnih oseb. »Zavod ima na 
trgu dela in pri izvajanju Za-
kona o zaposlitveni rehabili-
taciji in zaposlovanju invali-
dov več različnih vlog. Neka-
tere so zelo znane, kot je po-
sredovanje v okviru pisarn 
za delodajalce, zelo znani 
so naši programi in storitve 
vseživljenjske karierne ori-
entacije in tudi redni pro-
grami aktivne politike zapo-
slovanja, v katere se vključu-
jejo tudi brezposelni invali-
di. Z vidika načela integraci-
je je to zelo prav, saj se ve-
čina brezposelnih invalidov 
brez problemov ali z manjši-
mi prilagoditvami vključuje 
v naše redne programe. Ena 
izmed malo manj znanih 
vlog, čeprav jo izvajamo že 
od leta 1976, pa je ocenjeva-
nje, ugotavljanje invalidno-
sti, vključevanje v procese 
rehabilitacije in ocenjevanje 

zaposljivosti. Na Zavodu za 
zaposlovanje imamo na ni-
voju območnih služb tudi 
rehabilitacijske komisije, ki 
so sestavljene multidiscipli-
narno in zagotavljajo timski 
pristop ter skupaj z rehabili-
tacijskimi svetovalci zagota-
vljajo izvedbo celotnega pro-
cesa rehabilitacije, vključno 
s pripravo različnih odločb, 
ki so potem vstopnica v svet 
takšnih in drugačnih olajšav, 
ki se izvajajo tudi na skladu 
na področju spodbujanja za-
poslovanja invalidov. Poleg 
tega je vloga zavoda obliko-
vanje mreže izvajalcev za-
poslitvene rehabilitacije, 

njihov izbor in spremljanje 
delovanja. Zelo pomembna 
je vloga pri ustanavljanju in-
validskih podjetij in zapo-
slitvenih centrov,« je še de-
jala Lea Kovač.

Zavod aktivno sodelu-
je tudi z invalidskimi or-
ganizacijami in lokalnimi 
skupnostmi. Na lokalni rav-
ni se zavod vključuje v pro-
jekt Zveze delovnih invali-
dov Občina po meri invali-
dov. Ta naziv ima štirideset 
slovenskih občin, tudi dve z 
Gorenjskega. Leta 2005 ga 
je prejela Občina Radovlji-
ca, letos pa Mestna občina 
Kranj. (Se nadaljuje)

Maja Bertoncelj

Decembrske prireditve

Včasih se zdi, kot da bo 
decembra konec sveta. Vsi 
bi radi praznovali, kot da ni 
drugih trenutkov v letu, ki so 
namenjeni veselju. Vsi dela-
jo obračune, kot da ne dela-
mo tega po vsakem večjem 
dogodku sproti. Vsi priprav-
ljajo koncerte in prireditve, 
kot da je to najbolj primeren 
trenutek v letu. Skoraj se 
temu ne moremo izogniti. 
Zaman je prijaznost ob kon-
cu leta, če nas na vsakem ko-
raku spremlja nejevolja, 
neprijaznost, nezaupanje, 
čudni odnosi. Novoletna 

Mojca Logar

raznolikost  
in vključevanje

Mestna občina Kranj je druga gorenjska občina, ki je 
pridobila listino Občina po meri invalidov. / Foto: Gorazd Kavčič

zabava ali večerja ne bo zgla-
dila stvari, ki bi jih morali 
urediti med letom. Ponud-
be koncertov in prireditev je 
res veliko. Ko nastopajo ot-
roci ali bližnji, jih pač mo-
ramo obiskati. Tako se pre-
mikamo od enega nastopa 
do drugega, obiskovalci smo 
že skoraj znanci. Gostinci so 
zadovoljni, ker so njihove re-
stavracije zopet polne in go-
stje z veseljem okušamo ku-
linarične dobrote. Glasbeni-
ki so zopet tam, kjer je nji-
hov prostor, na odru. Potre-
bujejo vajo, vaja brez nasto-
pov pa je kot gostilna brez 
gostov. Še vedno hodim na 
koncerte v glasbeno šolo, ker 
otroci še vedno nastopajo in 
starši smo poslušalci. Sta-
rejši so, vedno bolj so samo-
zavestni, vedno bolj uživa-
jo na odru. Ves svet je oder 
in mi igralci na njem. Le ne-
katerim je kultura in glasba 
kruh, večini je hobi in ne-
kaj, kar polepša vsak dan. 

Koncerti na prostem so mi 
decembra malo manj všeč. 
Poslušat pa sem šla dija-
ka, ki je posnel svoj prvi al-
bum. Če jaz tarnam, da me 
zebe, sem bila nemalo pre-
senečena, ko sem na takem 

koncertu srečala precej sta-
rejših gospa. Res so bile ne-
verjetne ob deseti uri zvečer 
zunaj pod odrom. Vsi smo 
bili tam, da bi podprli mla-
de, ki iščejo svojo pot. Naj 
jim uspe. Decembra smo 
povabljeni tudi v odbojkar-
ski klub, kjer igrajo naši ot-
roci. Tedaj starše povabijo 
na igrišče. Smo precej sme-
šni, še posebej tisti, ki nismo 
trenirali tega športa. Otroci 
so gledalci in se nam smeji-
jo, mi smo tam, da podpre-
mo otroke in delo trenerjev. 
Vse to se strne decembra, 
ko zaključujemo leto. Dan 
je najkrajši, noč je kmalu na 
nebu. Včasih so kurili ogenj, 
danes prižigamo luči in sve-
če, da bi pregnali temo, da 
bi pomagali »dan gor drža-
ti«. Pesmi nam govorijo o 
angelih, detetu, upanju … 
Je vse zaman, če se ne rodi v 
meni, vsak dan znova in ne 
le decembra. Množica pri-
reditev, zabav in dogodkov 
nam decembra res krajša 
temo noči in podaljša dan. 
Včasih jih je že kar preveč. 
Tedaj komaj čakamo nekaj 
dela prostih dni, ko bomo 
vse te dogodke lahko strni-
li le v podaljšan spanec, 
preprosto kosilo, sprehod, 
skok v hrib, morda smuča-
nje ali tek. Kakor so prazni-
ki lepi, so tudi naporni. Vse 
skupaj pa nam sporoča, naj 
se umirimo, si vzamemo 
čas zase in za bližnje.

profesorica geografije 
in zgodovine

zakonski in  
družinski terapevt

Nova rojstva
Janez Logar

Najkrajša noč je že mimo 
in mi se pripravljamo na 
proslavljanje konca najdalj-
ših noči. Pred nami je spet 
obdobje podaljševanja dne-
vov. Ne prija nam, da gremo 
v službe ponoči in se vrača-
mo, ko je spet noč. Večini je 
bolj všeč dolg dan, manj ob-
lek, višje temperature, več 
sproščenosti z ljudmi v na-
ravi. Zdi se, da je zahodna 
kultura celemu svetu vsilila 
praznovanje konca noči po 
naših letnih časih. Tudi ve-
lika večina prebivalstva živi 
na severni polobli. Moja ko-
legica živi in dela v Čilu. Za-
radi službe se tedensko vide-
vamo (preko ekranov, seve-
da). Medtem ko smo mi no-
vembra in decembra vedno 
bolj oblečeni, je ona vedno 
manj. Pravi, da se je prvih 

nekaj let kar težko privadila, 
da božič praznujejo v kopal-
kah, s sladoledom in zelo vi-
sokimi temperaturami.

Človek od nekdaj slavi ko-
nec noči. Božič sovpada z 
zimskim solsticijem in sim-
bolno predstavlja preobrat 
iz teme v svetlobo. V krščan-
stvu praznujemo božič kot 
prihod boga na zemljo, kot 
novo rojstvo. Kelti so ime-
li praznik Jul, kar pomeni 
kolo. Verjeli so, da se kon-
ča en in začne nov cikel son-
ca. Kakorkoli, božič, solsti-
cij, jul ali kaj drugega je za-
ključevanje nekega obdobja, 
predvsem pa začetek nečesa 
novega. Tako naredi narava. 
Zdi se, da narava še nekaj 
časa spi, vendar je dejstvo, 
da sončni žarki začnejo pri-
dobivati moč.

Božič je nov začetek. Nanj 
se pripravljamo. Več kot vlo-
žimo v priprave, lepši je pra-
znik, več je možnosti za us-
peh novega obdobja. Čeprav 
se vsako leto približno po-
dobno pripravljamo za bo-
žič, je vendarle vedno malo 
drugače. Če drugega ne, 
smo starejši, podoživljamo 
prejšnje božiče, morda do-
damo kakšne nove okraske. 
Včasih je bila novoletna jel-
ka preprosto okrašena, jas-
lice so bile velikokrat še od 
očeta ali starih staršev. Po-
nekod vnuki pomagajo kra-
siti hišo, nekje sta zakonca 
ostala sama, ali pa je človek 

ostal sam za krašenje svoje-
ga prostora.

Če vsebino božiča prene-
semo na svoje življenje in 
na svoje odnose, se lahko 
spodbudimo v lastne spre-
membe. Kaj se lahko v meni 
rodi na novo? Kaj lahko 
spremenim v svojih odno-
sih, na katere imam vpliv? 
Ali sem sam sposoben sto-
piti iz teme v svetlobo? Ali 
imam toliko poguma, da 

odidem iz zamere in užalje-
nosti k opravičilu in prošnji 
za nov začetek? Tak nov ko-
rak bo najbolj koristil meni, 
saj vsak ozdravljen odnos 
prinese veselje in olajšanje. 
Dolgotrajne zamere, hlad v 
odnosu, odmikanje bližine, 
»kuhanje mule« je vedno 
meni v škodo. Če je že bog 
prišel na svet, ali grem lah-
ko še jaz do soseda in mu za-
želim vesele praznike. Ali pa 
vsaj pokličem kolega, s kate-
rim sva imela spor pred še-
stimi leti! Sin se je jezno pos-
lovil in odšel v tujino – ali ga 
lahko jaz kot oče pokličem. 
To je božič v praksi. Kaj nam 
pomagajo lepe pesmi, dari-
la, okraski ..., če me pa boli 
bližnji odnos. Vsak dan ima-
mo možnost za novo rojstvo 
v naših odnosih, še posebno 
intimnih in družinskih.

Vsak dan imamo lahko 
božič.

Množica prireditev, 
zabav in dogodkov nam 
decembra krajša temo 
noči in podaljša dan.
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Razgledi

   petek, 23. decembra 2022

Dogodek na njivi 
krompirja

Da so Tunjičani dokaj iz-
najdljivi, če ne kar podjetni 
ljudje, mi boste prav goto-
vo pritrdili, če boste prebra-
li naslednjo zgodbo, ki sem 
jo izvedel pred nedavnim, 
ko smo sedeli za mizo v dob-
ri družbi. Pa poglejmo, kaj 
se je dogodilo dvema zna-
nima Tunjičanoma. Zna-
no je, da je kar nekaj naših 
faranov med lovci, nekaj pa 
jih ima rado divjad kar tako. 
Mislim pa, da pravih krivo-
lovcev, oziroma »raubši-
cev« ni več. Pogovor je nane-
sel na živali, ki nam po po-
ljih delajo škodo, po vrtovih 
in gozdovih pa neusmiljeno 
objedajo mlado drevje. Lov-
ci pa kar premalo poskrbi-
jo, da bi bilo te nadlege malo 
manj. No, pa saj danes av-
tomobili pokončajo marsi-
katero neprevidno žival. Pa 
kaj bi to, imaš razbito ploče-
vino, kup stroškov in veliko 
jeze. Srna pa po navadi os-
tane tam, kjer je. Tu pa je v 
pogovor posegel Tunjičan 
v zrelih letih in povedal, da 
se je njemu na cesti že ne-
kaj takega pripetilo. Povedal 
je, da sta se s prijateljem iz 
naše vasi peljala proti Kra-
nju. Bilo je že kar temno, ko 
sta se vozila skozi sosednjo 
vas, za katero se odpira po-
lje. S pogovorom sta si kraj-
šala čas in medtem pripelja-
la na konec vasi, med njive s 
krompirjem. Nenadoma pa 
nekaj skoči pred avto, poči, 

nakar vidita, da se je na njivo 
s krompirjem zavalila srna. 
Kaj sedaj? Najprej človek po-
misli na avto. Ko sta ustavi-
la in si ogledovala škodo, sta 
ugotovila, da se na njivi še 
vedno nekaj premika. Ker 
na avtu ni bilo videti česa 
posebnega, jima je srnica v 
krompirju postala zanimi-
va. Omenjeni drugi je ostal 
na cesti pri avtu s prižgani-
mi lučmi. Prvi pa je vzel nož 
iz avta in skočil v krompir, 
da reši srnico hudih muk. In 
glej ga, šmenta, prav takrat 
se pokažejo luči avtomobila, 
ki je pripeljal za njima iz vasi 
in vse obsvetil pred seboj. 
Ker je bilo dejanje v krom-
pirju močno sporno, je bilo 
treba nekaj na hitro ukreni-
ti. Ko se je omenjen avto us-
tavil, se je na strehi zavrte-
la modra luč, iz njega pa je 
izstopil miličnik. Vprašal je 
moža na cesti, ali je potrebna 
kakšna pomoč, in prav tedaj 
zagledal onega na njivi, ki je 
imel hlače spuščene do peta 
in je čepel v krompirju tako, 
da je zakrival tudi kosma-
to žival. Miličnik je samo še 
rekel: »A, to ...« Nato je se-
del v avto in odpeljal. Oni v 
krompirju je hlače potegnil 
gor in si zapel pas. Hitro sta 
kosmati tovor spravila v pr-
tljažnik in se odpeljala. Kaj 
se je potem zgodilo z ubogo 
srnico, pa si lahko le misli-
mo. Seveda, spekli so jo in 
pojedli skupaj s sosedi.

 Ivan Nograšek

Kovač je eden najpogo-
stejših priimkov v Sloveniji, 
na Hrvaškem, Slovaškem, 
v Srbiji in na Madžarskem. 
V Sloveniji ga nosi kar 4582 
ljudi, sto manj kot pred pe-
timi leti in 150 več kot pred 
50 leti.

Sinovi Kovača so bili Kova-
čiči. Jezikoslovec Janez Ke-
ber pravi, da je priimek nas-
tal bodisi iz vzdevka bodisi iz 

priimka Kovač s priponskim 
obrazilom -ič in je prvotno 
pomenil sin Kovača. Podob-
no so, kot pravi, nastali tudi 
priimki Kovačec, Kovaček, 
Kovačevič, Kovačević, Kova-
ljev, Kovar.

Čeprav radi naglaša-
mo priimek na prvem zlo-
gu (Kovačič), pa je pravil-
no naglaševanje na drugem 
zlogu (Kováčič). Kovačičev 
je, če se pošalimo, logično, 
več kot Kovačev, saj je oče 

eden, sinov pa več. A v Slo-
veniji se to v resnici vidi tudi 
v številu: Kovačičev je 5493, 
120 manj kot pred petimi leti 
in 10 več kot pred pol stole-
tja. Če Kovačičem prišteje-
mo še 303 Kovačiće, pa je šte-
vilo še višje.

Samo dva priimka sta v 
Sloveniji še pogostejša kot 
Kovačič. Novak je trdno na 
prvem mestu (10.782), Hor-
vat na drugem (9315), Ko-
vačiču pa za ovratnik diha 

Krajnc (5392), ki je bil pred 
20 leti pogostejši kot Kova-
čič.

Ne vemo, koliko Kovači-
čev je bilo v začetku Kova-
čićev in koliko Kovačičev. 
Vemo samo to, da je velika 
večina Kovačičev priseljen-
cev iz 80. in 90. let prejšnje-
ga stoletja: leta 1971 je bilo 
Kovačićev samo 17. Zato je 
po priimku danes težko z 
gotovostjo določiti, ali gre za 
Slovenca, Hrvata ali Srba. Le 

za izpeljanko Kovačević ozi-
roma poslovenjeno Kovače-
vič lahko trdimo, da ni nasta-
la v slovenskih deželah.

V evropskem merilu je 
Kovač sicer eden najpogo-
stejših priimkov. Na Slova-
škem je Kovačev 14 tisoč, v 
Srbiji devet, na Hrvaškem 
sedem, v Bosni pa 4 tisoč. 
Po vsem svetu jih je skupaj 
zavidljivih 55.000. Mednje 
Kovacev ali Kovacsev niti 
nismo šteli ...

Etimološko je izvor priim-
ka povsem preprost. Eden 
najstarejših poklicev je nas-
tal veliko pred prvim priim-
kom. Dobil ga je človek, ki je 
opravljal poklic kovača. Mož-
no je tudi, da se je koga ta pri-
imek prijel tudi samo zato, 
ker je živel v družini kovača.

Zavrniti pa moramo tezo, 
da bi kdo dobil ta priimek za-
radi ribe ali kovanca za 10 ju-
goslovanskih par s tem ime-
nom.

Sin Kovača – Kovačič, 1. del

Razširjenost priimka Kovačič na zemeljski obli. Največ jih je v temneje obarvanih državah. 

Poročni vpis v Srednji vasi v Bohinju iz leta 1870; Alojzij Kovačič, sin Matije Kovačiča, se 
je poročil z Marijo Šest. Knjiga je v Nadškofijskem arhivu v Ljubljani (P 1813–1847 Srednja 
vas, zv. 5, str. 106).

Vaš razgled

Včasih je bila potica enako cenjena kot najlepše okrašena torta. Redkokdo si jo je lahko 
privoščil. Še vedno so družine in posamezniki, ki si ne morejo privoščiti ne potice ne torte. 
Niti fig, ki tako sočno zrejo s fotografije, da bi jih lahko kar zagrabil. (Skrajni) čas je, da 
pomagamo tistim, za katere vemo, da potrebujejo pomoč. K. M. / Foto: Tina Dokl

Po zimske užitke tudi na drsališča, a le če so varna in dobro očiščena. Da se drsalne 
dogodivščine ne bi končale s trdim padcem na zadnjo plat, poskrbijo tudi prostovoljci, ki 
drsalne površine redno čistijo. To sta storila tudi prostovoljca v Gorjah – takoj za tem, ko so 
se učenci tamkajšnje osnovne šole naužili drsalnih dogodivščin. M. L. / Foto: Tina Dokl

Razgledi

Tino Mamić

Gorenjski priimki

Tunjiške zgodbe (17)
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Oven (21. 3.–21. 4.)
Teden bo izpolnjen s prazničnim mirom in toplino. Pote-
kali bodo pogovori, za katere ni bilo časa med letom in ki 
vam bodo s harmonijo in usklajenostjo napolnili srce, ne 
glede na to, ali bodo v družinskem, prijateljskem ali poslov-
nem krogu.

Bik (22. 4.–20. 5.)
Uživajte v presežku energije, ki ga boste deležni kljub vsem 
veselim dogodkom, ki se jih udeležujete. Prevetrili boste 
svoje cilje in poti do njih, v stik z vami pa bodo stopile ose-
be iz vaše preteklosti. Ne pozabite svojih zaščitnih meja.

Dvojčka (21. 5.–21. 6.)
Zajadrajte na pozitivni energiji in si vtisnite v celice spomin, 
kako je bilo, ko je bilo. Misli se vam bodo vrtele okoli financ, 
kar je glede na letni čas normalno – in mogoče boste kakšno 
besedo več rekli z boljšo polovico glede zapravljanja.

Rak (22. 6.–22. 7.)
Vse se bo vrtelo okoli odnosov, pa naj gre za partnerskega, 
prijateljskega, družinskega ali profesionalnega. In za name-
ček se bo pojavila še oseba iz vaše preteklosti, ki bo želela, 
da bi bilo vse tako kot nekoč.

Lev (23. 7.–23. 8.)
Sposobni ste preplezati vse ovire, ki se vam bodo postavi-
le na pot v tem času. Nedvomno se bodo pojavile – in to 
na skoraj vseh področjih. Komunikacija bo polna šumov in 
nesporazumov, zato le previdno z besedami in dejanji.

Devica (24. 8.–23. 9.)
Naj bo sveža ljubezenska zveza ali trdno dolgotrajno par-
tnerstvo, kmalu se bo zatreslo. Vse, kar ne bo postavljeno 
na dobrih in trdnih temeljih, se lahko poruši, vse drugo pa jo 
lahko odnese z vidnimi ali nevidnimi razpokami. Previdno.

Tehtnica (24. 9.–23. 10.)
Razmislite, katerih slabih navad oziroma razvad bi se bilo 
dobro znebiti. Naj to ne bodo navadne novoletne zaobljube, 
temveč iskrene želje, ki bodo v prihodnjem letu pognale glo-
boke korenine in prispevale k boljšemu življenju.

Škorpijon (24. 10.–22. 11.)
Tudi do vas se bodo prikotalili nostalgični časi, ko boste 
pregledovali svojo preteklost in se s ponosom ozrli na pot, 
ki ste jo prehodili. Osebe iz preteklosti, predvsem tiste, s 
katerimi ste imeli tesne vezi, se lahko nenadoma pojavijo.

Strelec (23. 11.–21. 12.)
Najprej bo dobro, potem pa malo manj. Najprej boste uži-
vali v stikih in komunikacijah z okolico, predvsem tisti, ki 
so najdražji vašemu srcu, bodo vaš opoj. Potem pa pride 
manjši preobrat z zastoji in predvsem s posvečanjem fi-
nancam.

Kozorog (22. 12.–20. 1.)
Razmišljali boste o tem, kakšni se želite pokazati svetu. Vse 
skupaj se vam bo zdelo precej stresno in neugodno, toda na 
dolgi rok se vam bo izredno obrestovalo, saj se bodo vaši 
načrti za prihodnost intenzivno oblikovali.

Vodnar (21. 1.–19. 2.)
Inventura bo na vašem dnevnem redu, in ker so zvezde in 
planeti postavljeni tako, kot so, bo to temeljit pregled ne 
samo za eno leto nazaj, temveč kar za vse življenje. Če se 
boste lotili težave tudi z duhovne plati, bo zadeva zelo zdra-
vilna.

Ribi (20. 2.–20. 3.)
Lotili se boste razmišljanja o svojih ciljih in nenadoma gle-
de njih postali negotovi. Ne dvomite o njih in o svojih od-
ločitvah, saj je vse za nekaj dobro. Tudi ta zastoj bo dober 
za to, da dobro premislite in se posvetite tegobam s trdni-
mi temelji.

HOROSKOP
TANJA

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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Na bencinski črpalki
Pride Gorenjec z velikim bavarskim avtomobilom na ben-
cinsko črpalko, pomoli ključe črpalkarju in naroči: »Nato-
čite mi pet litrov dizla.«
»Velja. Ste pa zadnji, ki ga bo dobil po stari ceni.«
»Potem mi pa natočite kar polno.«
Ko je rezervoar poln, Gorenjec iz radovednosti vpraša: 
»Kakšna bo pa nova cena?«
»Deset odstotkov nižja.«

Ležeči policaj
Črnogorec Radoslav uspešno opravi tečaj za policista. S 
priznanjem o uspešno opravljenem tečaju se zglasi na 
policijski postaji v svoji vasi in stopi do komandirja, da bi 
ga vzeli v službo.
Komandir mu pojasni: »Trenutno sta prosti delovni mesti 
za prometnega policista in kriminalista.«
Radoslav: »Mar ni tudi prostega mesta za ležečega polica-
ja? V začetku tedna sem po radiu slišal, da jih primanjkuje 
prav pri nas!«

Razloči ju
»Slišal sem, da je tvoja žena dvojčica. Kako ju pa ločiš?«
»Brez težav. Moja žena je črnolaska, njen brat ima pa 
rjave lase.«

Zaupanje
Gospod pri bančnem okencu: »Rad bi dvignil svoj denar.«
»Koliko pa bi dvignili, gospod?« vpraša bančni uslužbe-
nec.
»Vse, do zadnjega centa!«
»Ali boste zaprli račun?«
»Ne, rad bi le preštel denar, da vidim, ali je še ves tukaj!«
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NAGRADNA KRIŽANKA

PETEK, 23. DECEMBRA 2022

  Spoznati pravo pot, prave ljudi, storiti prave reci in v sebi ter drugih najti le dobre stvari.
   Želimo vam vesele božicne praznike in vse dobro v letu 2023.

Nagrade: trikrat praktična nagrada

Rešitve križanke (geslo, sestavljeno iz črk z ošte-
vilčenih polj in vpisano v kupon iz križanke) po-
šljite do srede, 4. januarja 2023, na Gorenjski 
glas, Nazorjeva ulica 1, 4000 Kranj. Rešitve lahko 
oddate tudi v nabiralnik Gorenjskega glasa pred 
poslovno stavbo na Nazorjevi ulici 1.

JEKO, D.O.O.  
Cesta Maršala Tita 51 

4270 JESENICE
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KINO SPORED

CINEPLEXX, KRANJ

Sobota, 24. 12.
13.15 AVATAR: POT VODE
11.00, 14.40 AVATAR: POT VODE, 3D
12.00, 15.00 I WANNA DANCE WITH 
SOMEBODY
12.15, 14.30 OBUTI MAČEK: ZADNJA 
ŽELJA, sinhro.
11.15, 13.30 KAPA
11.30, 15.30 PR’ HOSTAR 2 ‰

KINO SORA, ŠKOFJA LOKA

Petek, 23. 12.
19.00 AVATAR: POT VODE

Ponedeljek, 26. 12.
17.00 OBUTI MAČEK: ZADNJA ŽELJA, 
sinhro.

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

GLEDALIŠKI SPORED

PREŠERNOVO GLEDALIŠČE KRANJ

Petek, 23. decembra
19.30 Dario Fo: VSE ZASTONJ! VSE ZASTONJ! (v dvorani PGK)

ŠPORTNA DVORANA TRATA, 
SOBOTA, 28. JANUAR 2023 OB 20H 
PREDPRODAJA VSTOPNIC: MOJEKARTE.SI IN PETROL

KLAPA CAMBI
KLAPA KAMPANEL

KLAPA MALI GRAD

KONCERT 
DALMATINSKIH PESMI
Klapski večer v  Škofji Loki 

Prinesimo upanje  
družinam in posameznikom  

v večjih stiskah.

UPANJE5 na 1919
UPANJE10 na 1919
S poslanim SMS sporočilom  
boste darovali 5 ali 10 EUR. 
Prispevajo lahko uporabniki  
Telekoma Slovenije, A1,  
Telemacha, T-2 in Bob.
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je namenjena otrokom, starim od šest do dvanajst let. Obve-
zne so prijave na 04 280 48 25 ali mck-prijava@luniverza.si.

IZLETI

Pohod z baklami
Kokrica – Turistično društvo Kokrica vabi v ponedeljek, 26. de-
cembra, na tradicionalni pohod z baklami v počastitev dneva 
samostojnosti in enotnosti. Pohodniki se bodo zbrali ob 17. 
uri pred trgovino Mercator na Kokrici.

OBVESTILA

Vodeni ogledi gradu Dvor
Preddvor – Praznično okrašene grajske sobane nedavno obno-
vljenega gradu Dvor so v decembru zasedli pravljični junaki. 
Na gradu sta poleg zbirke Grofa in Grofice na ogled tudi zbirki 
porcelanastih punčk in punčk iz cunj. Vodeni ogledi gradu 
Dvor potekajo vsako soboto in nedeljo ob 11., 16. in 17. uri.

KONCERTI

Baročni božič
Kranj, Škofja Loka – Mešani pevski zbor Musica viva Kranj 
Primskovo vabi na koncert Baročni božič, četrti iz cikla Štirje 
pevski časi. Koncert bo danes, v petek, 23. decembra, ob 19.30 
v cerkvi Marijinega vnebovzetja na Primskovem. Ponovitev 
koncerta bo v četrtek, 29. decembra, ob 19. uri v Kapucinski 
cerkvi sv. Ane v Škofji Loki. Vstop bo prost.

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

PRIREDITVE

Juhu, počitnice bodo kmalu tu
Naklo, Preddvor – V okviru programa medgeneracijskega 
sodelovanja bo v Medgeneracijskem centru Naklo v torek, 
27. decembra, od 8. do 12. ure, v TIC Preddvor pa v sredo, 28. 
decembra, prav tako od 8. do 12. ure, počitniško dopoldne za 
otroke z naslovom Juhu, počitnice bodo kmalu tu. Aktivnost 

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. 

ROZMAN BUS, T: 04 531 52 49, 041 855 630 
www.rozmanbus.si
LETO 2023: AKCIJA BANJA VRUĆICA: DODATNI TERMIN:  
3.–10. 2., 4.–11. 2., 20.–27. 3., STRUNJAN: 25. 2.–2. 3., 
BERNARDIN: 12.–15. 3., MORJE – VEČ TERMINOV: DUGI 
OTOK, KORČULA, OREBIĆ.

ŽELIMO VAM VESEL BOŽIČ IN SREČNO NOVO LETO.  
ZAHVALJUJEMO SE VAM ZA IZKAZANO ZAUPANJE IN 
VAS VABIMO, DA POTUJEMO SKUPAJ TUDI V LETU 2023.

Letos praznjenja ne bo
To je prebivalcem preddvorske občine, kjer jezero Črnava leži, postalo več kot jasno.

Preddvor – Od vseh zad-
njih poskusov, da bi (krat-
kotrajno) praznjenje jeze-
ra uspelo – to med drugim 
pomeni saniranje puščanja 
pod gradom, varnostni pre-
gled pregrade ter delno či-
ščenje mulja – je lansko je-
sen enega neposredno iz-
vajalo celo ministrstvo za 
okolje in prostor, pravi žu-
pan Preddvora Rok Rob-
lek in nadaljuje: »Tako smo 
se lani dogovorili, da se do-
bimo januarja letos. Vzeli 
smo si zadosti časa, da jeseni 
vse to uskladimo.« Najprej 
naj bi ga praznili sredi sep-
tembra, potem proti koncu 
septembra, a se to ni zgodi-
lo. Eden od razlogov so vre-
menske razmere, drugi pa 
ribiška družina, katere ime 
se v tej zgodbi pojavlja z ne-
gativno konotacijo. »Vsi de-
ležniki na tem področju so 
zelo aktivno sodelovali, da bi 
do praznjenja jezera končno 
prišlo, le Ribiška družina 
(RD) Kranj ne. Mi kot občina 
smo resno pristopili k stva-
ri, naredili vse možne ela-
borate, kar se tiče okolja …« 
Sedaj se je pojavil še doda-
tni problem, nadaljuje Rob-
lek. »Če poenostavim: jeze-
ro pod gradom Hrib pušča, 
vlaga dela svoje,« pripove-
duje župan. »O vsem smo 
obvestili pristojna ministr-
stva, inšpekcije in pričakuje-
mo, da bo RD Kranj odvze-
ta koncesija za to umetno 
jezero, ker pač ne izvedejo 

svoje koncesijske dolžnos-
ti.« Doda še, da je zaradi pu-
ščanja jezera na gradu Hrib 
večmilijonska škoda, hkra-
ti pa poslovnik, ki je nastal 
ob izgradnji pregrade – za-
pornice, določa, da je treba 
jezero izprazniti vsakih se-
dem let ter opraviti pregled 
pregrade in ustrezna vzdrže-
valna dela. »Ker nam našte-
to preprečuje RD Kranj, ne 
ogroža zgolj kulturne dediš-
čine, temveč tudi življenja 
ljudi v naselju Hrib.«

Z vprašanjem, kaj prav-
zaprav v takem primeru 
lahko storijo, smo se obrni-
li na ministrstvo za okolje 
in prostor oziroma Direk-
cijo RS za vode. Odgovarja-
jo: »Na Direkciji Republike 
Slovenije za vode (DRSV) 
smo po dogovoru z lokal-
no skupnostjo preko izva-
jalca obvezne gospodarske 

javne službe, ki upravlja 
zapornično opremo, v lan-
skem letu načrtovali po-
polno izpraznitev turistič-
ne umetne akumulacije Čr-
nava. Lokalna skupnost je 
želela pristopiti k izvedbi 
ukrepov za trajnejši obstoj 
same akumulacije, DRSV 
pa bi zaradi prazne akumu-
lacije lažje nemoteno preg-
ledal pregradni objekt ume-
tne akumulacije Črnava ter 
hidromehansko opremo 
na objektu. Za načrtova-
no aktivnost so bila že pri-
dobljena pozitivna mne-
nja Zavoda RS za varstvo 
narave in Zavoda za ribi-
štvo RS. Prav tako je DRSV 
uskladila termin za kratko-
trajno izpraznitev umetne 
akumulacije jezera Črnava 
z Občino Preddvor, Zavo-
dom za ribištvo RS in Zavo-
dom RS za varstvo narave. 

Ker so bili doslej predlaga-
ni termini za RD Kranj ne-
ustrezni, je aktivnost pred-
videna v prihodnjem letu.«

Odgovarja tudi Jure Me-
den iz RD Kranj: »Do 
izpraznitve jezera Črnava v 
letošnjem letu ni prišlo, ker 
ni bil zagotovljen ustrezen 
pravni okvir za izlov rib in 
izpraznitev, zaradi česar po-
sledično obstajajo nereše-
na zakonodajna, varnostna, 
okoljska in ribiška vpraša-
nja. Ribiška družina Kranj 
ves čas konstruktivno pri-
stopa k navedeni problema-
tiki, vendar pa morajo ostali 
udeleženci zagotoviti ustre-
zna pravna jamstva in do-
kumentacijo, da se lahko iz-
lov izvede varno in v skladu s 
slovensko zakonodajo.«

Na DRSV so še pojasnili, 
da sam betonski pregradni 
objekt na jezeru Črnava si-
cer ni poškodovan ali erodi-
ran, prav tako skozi pregra-
dno konstrukcijo ne izte-
ka voda. »Voda se preliva le 
čez preliv, urejen na sredini 
pregradnega objekta. Pro-
nicanje vode skozi naravno 
raščene brežine akumulaci-
je je normalno, saj so breži-
ne naravno prepustne in ne 
tesnijo.«

In pristojnosti? »V pristoj-
nosti DRSV je podpora za iz-
vedbo aktivnosti, torej koor-
dinacija relevantnih delež-
nikov in zagotovitev uprav-
ljavca, kar je bilo tudi izvede-
no. Vsi nadaljnji postopki za 
izvedbo aktivnosti so v pri-
stojnosti občine,« še povedo.

Alenka Brun

Praznjenja preddvorskega jezera Črnava letos niso izpeljali. 
Zadnjič so ga izpraznili leta 2010. / Foto: Alenka Brun
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RADIO SORA, D.O.O., KAPUCINSKI TRG 4, ŠKOFJA LOKA

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

VELIKI DOBRODELNI KONCERT
 LIONS KLUBA ŠKOFJA LOKA

KVATROPIRCI
s  solistiCRESCENDO

simfonični 
Orkester  

in mepz

Generalni 
pokrovitelj

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

sobota, 
21. januar 2023, 

ob 19. uri

Športna dvorana TRATA 
škofja loka 

Lions klub
Škofja Loka

organizator

MUZIKALI 
EVROVIZIJSKE USPEŠNICE 
JUŽNOAMERIŠKA GLASBA

dirigent: Žiga Kert

V knjigi boste našli 
natančne recepte 
za pripravo 
vseh vrst paštet, 
mesnih ocvrtkov 
(rillons), aspikov 
oz. žolic, konfitov, 
mesnih namazov, 
vkuhanih 
klobasnih 
nadevov, ocvirkov 
in jedi z mastjo 
iz različnih vrst 
mesa.  Nekatere 
mesne izdelke 
iz knjige lahko 
za določeno 
obdobje 
shranimo v lične 
lončke. 

w
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Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu,  
Nazorjeva ulica 1 v Kranju, jo naročite po tel.  
št.: 04 201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si. 

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

                        + poštnina

16Število strani: 168 / Mere : 16,3 x 22 cm

EUR

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

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

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

NEPREMIČNINE
STANOVANJA
ODDAM

ENOSOBNO stanovanje v Škofji Loki, 
za daljše obdobje, tel.: 040/504-544 
 22003184

IŠČEM

SOBO s souporabo kuhinje in sanitarij. 
Sem starejša gospa – redna plačnica, 
tel.: 031/736-059 22003179

MOTORNA VOZILA
MOTORNA KOLESA
KUPIM

TOMOS E90 Unior ali CTX v original-
nem stanju, primernen za obnovo, tel.: 
041/219-991 22003202

AVTODELI IN OPREMA
PRODAM

ZIMSKE gume, vožene lansko zimo, 
185 - 55 - R 16, in prtljažnik Thule za 
kolo, strešni, tel.: 040/239-365 22003196

TEHNIKA
PRODAM

TELEVIZIJO LG, diagonala ekra-
na 94 cm, in kamero VHS JVC, tel.: 
041/364-504 22003188

STROJI IN ORODJA
PRODAM

ELEKTROMOTOR 7,5 kw in novo 
železno cisterno za olje ali nafto, 
2.000-litrsko, tel.: 040/739-512 
 22003173

VIDIA kline za sekular 600, 500 in 400 
ter manjšo motorko, tel.: 041/364-
504 22003186

KURIVO
PRODAM

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

DRVA, metrska ali razžagana, možnost 
dostave, tel.: 041/718-019  
 22002986

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

SUHE bukove butare, bukova drva in 
hrastova drva ter rajkelne – okrogljice, 
tel.: 031/826-621  
 22002015

ŠPORT,  
REKREACIJA
PRODAM

KOMPLET tekaških smuči s čevlji, št. 
42, le za 20 EUR, tel.: 070/215-822 
 22003205

HOBI
OKOLI 2.000 razglednic mest in vasi 
iz celega sveta. Dam za 1 kg kave, tel.: 
041/220-856 22003209

UMETNINE, NAKIT
PRODAM

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

STARINE
KUPIM

STARINE: mizarski ponk, skrinje, 
razglednice, kipe in drobnarije, tel.: 
051/258-936 22002990

OBLAČILA IN 
OBUTEV
PRODAM

ZA polovično ceno 2 para moških no-
vih čevljev št. 45 in novo moško zimsko 
bundo, tel.: 031/262-046  
 22003200

ŽIVALI IN  
RASTLINE
PODARIM

PSA mešančka, tel.: 041/851-862  
 22003194

KMETIJSKI STROJI
PRODAM

BAZEN za mleko 200 l in 300 l, na-
kladalko Sip 25 m3 in hladilni agregat 
SD-25, tel.: 041/481-588 
 22003197

CISTERNO Creina 2.700 litrov, sod 
neuporaben, cena 250 EUR, in bikca, 
težkega 400 kg, tel.: 031/604-918  
 22003204

KUPIM

TRAKTORSKO enoosno kiper pri-
kolico od 2,5 do 4 tone, lahko tudi v 
slabem stanju. Plačam v gotovini, tel.: 
031/857-475 
 22003181

PRIDELKI
PRODAM

IZ Vurberških goric, vrhunsko vino, 
renski rizling l. 2021, ocenjen na Vinis 
zlato priznanje, cena 2,5 EUR/liter. 
Dostava na Gorenjsko, tel.: 041/646-
067  
 22003100

JABOLČNI sok iz neškropljenih jabolk, 
pakirano v 3- in 5-litrsko embalažo, tel.: 
040/266-311  
 22003175

JEDILNI krompir sorte bella rosa, evo-
ra, jelly in soraya, tel.: 041/252-183  
 22003177

Rezultati – žrebanje  
21. 12. 2022

4, 6, 7, 19, 25, 30, 37 in 24

Loto PLUS: 2, 5, 10, 11, 25, 
37, 38 in 28

Lotko: 9 2 7 0 6 8

Sklad 25. 12. 2022 za 
Sedmico: 1.130.000 EUR

Sklad 25. 12. 2022 za PLUS: 
1.700.000 EUR

Sklad 25. 12. 2022 za Lotka: 
300.000 EUR

LOTO

Sponzor nagradne križanke, ki je bila objavljena  9.12.2022 
v Gorenjskem glasu je bilo podjetje Avtohiša Vrtač d.o.o. iz 
Stražišča pri Kranju. Nagrajenci: 1. nagrada: vikend paket VW 
T-ROC – Edvard Komatar, Stahovica, 2. nagrada: enodnevna 
uporaba VW T-ROC – Janko Potočnik, Poljane, 3. nagrada: 
poklanja Gorenjski glas –  Silvo Sajovic, Podnart. Nagrajen-
cem čestitamo!

FESST, d. o. o.,  
nepremičninska  
družba,
Koroška c 2, Kranj,
Telefon: 236 73 73
Faks: 236 73 70
E-pošta:  
info@fesst.si
Internet:  
www.fesst.si

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

Nagrajenci križanke z geslom KIPAR SLAVKO OBLAK, 
katere sponzor je Zavod za kulturo Bled in je bila ob-
javljena v Gorenjskem glasu 13. decembra 2022, so: 
Jože Janc iz Kranja, ki prejme 1. nagrado (Monografija 
Slavko Oblak – umetnik in rokodelec), Franc Avguštin 
iz Poljan, ki prejme 2. nagrado (koledar 2023, Bled), in 
Alenka Grohar iz Kamnika, ki prejme 3. nagrado (kole-
dar 2023, Bled).

Božični koncert
Duplje – Kulturno-umetniško društvo Triglav Duplje vabi v 
ponedeljek, 26. decembra, ob 17. uri na tradicionalni božični 
koncert v farno cerkev svetega Vida v Spodnjih Dupljah. Pela 
bosta domača pevska zbora Moški pevski zbor Triglav Duplje 
in Ženski pevski zbor Dupljanke.

Rock za dvajset let
Šenčur – Pihalni orkester Občine Šenčur v ponedeljek, 26. 
decembra, ob 19.30 v Športni dvorani Šenčur prireja božič-
no-novoletni koncert z naslovom Rock za 20 let. Jubilejno 
leto bodo zaključili z rokerskim pridihom. Na odru se jim bo 
pridružil kitarist in pevec Nejc Ušlakar - Nash, program pa bo 
povezoval Tin Vodopivec. Za otroke do sedmega leta starosti 
je koncert brezplačen.
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ZAHVALA

V 94. letu se je poslovila naša draga mami, mama, prababica, 
teta in tašča 

Francka Cankar
rojena Kuralt, po domače Lipavčeva mama

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem 
in znancem za izrečena sožalja, cvetje, sveče, darove za maše in 
za spremstvo na zadnji poti. Hvala tudi g. kaplanu Martinu Leb
nu za pogrebni obred, Marku Pikšu in njegovim sopevcem, tro
bentaču Marku Možini, pogrebni službi Navček in cvetličarni 
Zvonček. Hvala vsem, ki ste našo mamo imeli radi.

Vsi njeni 
Šenčur, december 2022

Kogar imaš rad, ne umre,
le daleč, daleč je. 

ZAHVALA

V 93. letu nas je nenadoma zapustil oče, stari oče, brat in stric  

Janez Križnar
Jenkov Žani iz Stražišča pri Kranju 

Ob boleči izgubi se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, 
prijateljem in znancem za izrečeno sožalje, darovano cvetje, sve
če in svete maše. Hvala g. župniku za lepo opravljen obred, hvala 
pevcem, Tomažu za poslovilni govor ter pogrebni službi Komu
nale Kranj. Še posebej se zahvaljujemo dr. Arnejškovi in pa
tronažni službi ZD Kranj za skrb in pomoč, ki so mu jo nudili. 
Hvala tudi vsem, ki ste ga pospremili na zadnjo pot.

Žalujoči: sinova Janez in Matej z družino in sestra Danica

ZAHVALA

Ob boleči izgubi naše drage mame 

Anice Dolinar
iz Javorij

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prija
teljem in znancem za vso pomoč in podporo v teh težkih tre
nutkih ter za vse podarjene sveče in maše. Posebna zahvala dr. 
Jaku Šinkovcu in predvsem dr. Marku Možini za pogoste obiske 
na domu. Hvala gospodu župniku Cirilu Isteniču za lep obred, 
pevcem in ministrantom ter pogrebni službi Navček. Hvala 
vsem, ki ste jo pospremili na njeni zadnji poti in jo boste ohrani
li v lepem spominu.

Vsi njeni

Srce je omagalo,
tvoj dih je zastal,
a nate spomin
bo večno ostal.

ZAHVALA OB SLOVESU 

dipl. inž. gozd. 

Jožeta Kastelica
iz Radovljice

Iskrena hvala vsem, ki ste našega dragega moža, očeta, deda, 
strica in tasta spremljali na njegovi zadnji poti. Hvala vsem za 
izrečeno sožalje, za darovano cvetje, sveče in mašne darove. Za
hvaljujemo se dr. Leskovarjevi, posebna zahvala dr. Lopuhovi za 
pomoč v najtežjih trenutkih. Zahvaljujemo se ge. Smoletovi in g. 
Mohorčiču za poslovilne besede prijatelju. Hvala gospodu župni
ku Andreju Županu za lepo opravljen pogrebni obred. Hvala po
grebni službi AKRIS, pevcem in trobentaču. Hvala gasilcem LIP 
Bled. Hvala sosedom in prijateljem. Iskrena hvala vsem, ki ste ga 
spremljali na zadnji poti in ga boste ohranili v lepem spominu.

Žalujoči vsi njegovi

Po tem življenju ne ostane to,
kar smo zbrali, temveč tisto,
kar smo dali. 
(G. Chandry)

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



Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu,  
Nazorjeva ulica 1 v Kranju, jo naročite po  
tel. št.: 04 201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si. 

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

Redna cena knjige je 33 €.  
Akcijska cena velja do 31. 12. 2022 16   50

EUR

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

256 strani, 21 x 26 cm, trda vezava
ZAHVALA

Ob boleči izgubi moža, očeta, dedija, tasta in svaka   

Dušana Berlota
se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in 
znancem za izrečena ustna in pisna sožalja, za podarjeno cvetje 
in sveče ter darovano sveto mašo. Zahvaljujemo se tudi gospodu 
župniku za opravljen pogrebni obred, pevcem in Komunalnemu 
podjetju Tržič. Hvala vsem, ki ste ga pospremili na njegovi zad
nji poti in ga boste ohranili v lepem spominu.

Žalujoči vsi njegovi

ZAHVALA

V 91. letu starosti nas je zapustila naša draga mama, babica in prababica 

Frančiška Grkman
p. d. Zapečnikova Francka iz Kokre

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem, sodelavcem, 
znancem in vsem, ki ste jo imeli radi, za izrečena sožalja, darovano cvetje, sveče in 

svete maše ter številno spremstvo na njeni zadnji poti. Iskrena hvala gospodu 
župniku Pavlu Okolišu za lepo opravljen pogrebni obred, pevcem za petje, trobentaču 

za zaigrano Cvetje v jeseni in pogrebni službi Navček za organizacijo pogreba. Posebna 
zahvala osebju DSO Preddvor za skrb in nego ter Koreninškovim iz Kokre za nesebično 
pomoč v dnevih žalosti. Vsem imenovanim in neimenovanim še enkrat iskrena hvala. 

Žalujoči: sin Franci, hčerki Marinka in Ivica ter vnukinja Simona z družinami
Kokra, Maribor, Ljubljana, Trojane, 18. decembra 2022

BIKCA limuzin, starega 3 mesece, tel.: 
041/544-164  
 22003198

BIKCA simentalca, starega 4,5 mese-
ca, tel.: 041/756-022  
 22003203

KAMERUNSKEGA ovna, starega 
5 mesecev, tel.: 04/53-14-087, 
041/527-521 
 22003199

PRAŠIČA za zakol, domača krma, tel.: 
031/513-678  
 22003187

PRAŠIČA, teličke za rejo ali zakol in 
lepega petelina, tel.: 041/851-862 
 22003193

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

SREBRNI parček chabojev, 5 piščan-
cev štajerk, lepega petelina in pado-
vanca, tel.: 068/601-122 
 22003183

TELIČKA bikca simentalca, starega en 
teden, tel.: 04/51-50-400, 041/581-
019 22003195

VEČ bikcev ČB, starih od 10 do 14 dni, 
tel.: 04/25-51-705, 031/616-647  
 22003208

KUPIM

NAJVEČJI ODKUPOVALEC živine za 
Avstrijo - Kogler. Plačilo v 3 dneh, eko 
plus. Oddamo v rejo pitance, bikce in 
teličke.  Kogler Franz A., d.o.o., Par-
mova 53, Ljubljana, tel.: 064/130-
081 22002988

ZAPOSLITVE (m/ž)
NUDIM

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

IŠČEM

IŠČEM DELO – pomoč in prevoz sta-
rejšim osebam, tel.: 040/744-543  
 22003192

MOŠKI srednjih let iz Šenčurja išče 
delo v lesarstvu – masivni les. Imam 
eno leto izkušenj. Sem priden in natan-
čen, tel.: 040/344-310  
 22003182

STORITVE
NUDIM

SENČILA ASTERIKS, d.o.o., Cesta na 
Loko 2, 4290 Tržič, tel.: 59-55-170, 
041/733-709; žaluzije, roloji, rolete, 
lamelne zavese, plise zavese, komarni-
ki, markize, www.asteriks.net  
 22002987

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

KISLO zelje, kislo repo in kisle glave za 
sarmo, tel.: 041/252-183  
 22003176

KISLO zelje v glavah, mehko, in ore-
hova jedra polovičke, tel.: 04/51-03-
600  
 22003180

KRMNI krompir, cena 0,15 EUR/kg, 
tel.: 041/533-693 
 22003174

MLADO vino cviček, mešamo belo 
in frankinjo, letnik 2022, z dostavo. 
Vino je zelo kvalitetno in pitno, tel.: 
031/386-848 
 22002911

OREHOVA jedrca, tel.: 04/25-03-
035 
 22003178

SUHE gobe, jurčke, tel.: 041/957-
527 
 22003191

VZREJNE ŽIVALI
PRODAM

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

BIKCA in teličko LS ter bikca križan-
ca LS/ČB, stare 3,5 meseca, tel.: 
041/696-162 22003189

BIKCA ČB, starega 10 dni, tel.: 
041/357-944 22003190

PEČARSTVO, lončene peči, zidani ka-
mini, kmečke peči, obnova, popravilo, 
izdelava, izris. Trgovina Kamin, Aleš 
Avsenek, d.o.o., Kranjska cesta 2, Ra-
dovljica, tel.: 040/364-636 22002170

SANACIJE, obnove dimnikov z inox 
cevmi, povrtavanje, rušenje, pozidava, 
montažni dimniki, dimniške kape. Ga-
rancija 10 let. Aleš Avsenek, d.o.o., 
Kranjska 2, Radovljica, tel.: 041/229-
246 22002171

ZASEBNI STIKI
37-letni fant išče žensko, staro od 
30 do 45 let, za resno zvezo, tel.: 
071/383-919 22003201

RAZNO
PRODAM

NOVE nože za rezanje zelja, tel.: 
068/193-860 22003210

POTOVALKO s koleščki, 60 x 40 x 24, 
črna z rdečimi okrasnimi robovi, tel.: 
031/774-863 
 22003207

RAZVLAŽEVALNIK zraka, tel.: 
031/774-863 
 22003206

IŠČEM

ODPELJEM lesni pepel, tel.: 
041/250-205 22003185

www.gorenjskiglas.si
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Socialne stiske na prvi pogled niso tako opazne, kot so bile včasih, ko se je že po oblačilih videlo, kdo ima 
in kdo nima. »Zdaj se svet sproti odloča, kaj je moderno,« so razmišljala dekleta z Osnovne šole Orehek.

Kranj – Čeprav jih je malce 
zeblo, učenke in učenci iz 
osnovnih šol Orehek, Pre-
doslje in Helene Puhar, ki 
so minulo soboto dopoldne 
mimoidočim na Glavnem 
trgu v dobrodelne namene 
ponujali svoje raznolike iz-
delke, niso skrivali navduše-
nja nad tem, da lahko sode-
lujejo v akciji V Kranju dob-
ro v srcu mislimo. Prešerno 
vzdušje je v mestu pričaral 
tudi združeni orkester slo-
venskih Tuba božičkov pod 
vodstvom dirigenta Uroša 
Koširja.

»Akcija V srcu dobro 
mislimo je zelo uspešna, 
v treh letih smo zbrali sko-
raj 70.000 evrov. Ljudje 
prispevajo po svojih mo-
čeh, vsak evro je dobrodo-
šel,« je med deljenjem do-
brodelnega golaža pove-
dal kranjski župan Matjaž 
Rakovec. Darujemo lahko 
vse do novega leta s SMS-
-om KRANJ5 na 1919 ali z 

nakazilom na transakcij-
ski račun Društva prijate-
ljev mladine Kranj, odprt 
pri Delavski hranilnici, št. 
SI56 6100 0000 5487 540, 
s sklicem 500-21112022 
oziroma na transakcijski 
račun ZPMS, odprt pri SKB 
banki, d. d., št. SI 56 0310 

6100 1018 757, s sklicem 
SI00 07-245017.

Dobrodelen bo tudi tur-
nir v malem nogometu 
Kranj Winter Cup 2022, ki 
bo v sodelovanju s kranjsko 
občino jutri potekal v špor-
tni dvorani Planina. Špor-
tno druženje, ki bo gostilo 

slovenske nogometne ase 
– med drugimi ga podpira-
ta tudi Josip Iličić in Bojan 
Jokić – bo humanitarno, saj 
bodo organizatorji zbrane 
prostovoljne prispevke od 
vstopnin v celoti namenili 
za akcijo V Kranju dobro v 
srcu mislimo.

Klara Mrak

Kranjski župan Matjaž Rakovec je minulo soboto delil golaž. / Foto: Tina Dokl

Dežela veselih ljudi
Poljšica – V Poglejski cerkvi 
je tudi letos zaživela adven-
tno-božična zgodba, ki jo 
Turistično druš tvo (TD) 
Gorje pripravi v sodelova-
nju s tamkajšnjim kultur-
nim društvom. Potem ko 
so vsako adventno nede-
ljo v jami »prižigali« velike 
makete adventnih sveč, so 
v teh dneh tako v jami kot 
na pobočju pod njo postavi-
li jaslice v naravni velikos-
ti, ki poleg tradicionalnih 
likov vključujejo tudi oseb-
nosti, ki so tako ali druga-
če zaznamovale gorjanske 
kraje.

Kot je pojasnil Tomaž Bre-
gant iz TD Gorje, so jaslice 
tokrat na ogled že tretje leto, 
kot nov lik pa je bil dodan dr-
var Petelinov Joža s Poljšice, 
ki je tu živel pred tridesetimi 
leti. Poleg tega so upodoblje-
ni še lik ženske s peharjem 
in koruzo, imenovan Rofka-
rica, ljudska glasbenica, ki 
je igrala na harmoniko, Po-
tokarjeva Angela, ter Tišlar-
jev Florjan, ki je bil lovec in 
nadzornik v Triglavskem 
narodnem parku. »Z ume-
stitvijo teh likov smo želeli 
nadgraditi jaslice in tako na-
rediti deželo veselih ljudi,« 
je dodal Bregant. V sami 
jami so »oživeli« prizor 

Svete družine z Jezusom v 
jaslicah s prihajajočimi Sve-
timi tremi kralji, po pobočju 
pred jamo pa so razporedili 

še like ovc, koz in pastirjev. 
Liki so osvetljeni, s čimer so 
poskrbeli še za dodatno ča-
robnost.

Maša Likosar

Duplje – Ko je pred leti rezbar Matevž Balantič iz Zgornjih 
Dupelj za župnijsko cerkev svetega Vida v Spodnjih Dupljah 
izdelal nove jaslice, so stare ostale neuporabljene. Letos jih 
bodo znova postavili, in sicer v podružnični cerkvi svetega 
Mihaela v Zgornjih Dupljah. Župnija Duplje in Kulturno tu-
ristično društvo Pod krivo jelko sta se odločila za njihovo 
obnovo, kar je izvrstno opravil restavrator akademski kipar 
Ljubo Zidar iz Ivančne Gorice. Postavitev obnovljenih jaslic v 
cerkvi svetega Mihaela v Zgornjih Dupljah in njihova blagos-
lovitev s krajšim kulturnim programom bo na božični dan, 
25. decembra, ob 17. uri. Ogled jaslic bo mogoč v soboto, 7. 
januarja prihodnje leto, med 18.30 in 19.30, ko bo v Dupljah 
tradicionalni nočni pohod h krivi jelki, pa tudi po dogovoru 
na telefonski številki 064 223 777.

Ogled obnovljenih jaslic

Škofja Loka – Od kod izvira 
tradicija postavljanja jaslic, 
pojasni brat kapucin Miha 
Sekolovnik: »Sega že k na-
šemu redovnemu ustanovi-
telju sv. Frančišku Asiške-
mu v 13. stoletje. Bil je tako 
presunjen nad božjo ljubez-

nijo, ki se tako približa člo-
veku, da je postavil žive jas-
lice, saj je bil v svoji senzibil-
nosti izrazito človek podobe 
in slike.«

Lani so bile jaslice v ka-
pucinski cerkvi v Škofji 
Loki zaznamovane z vin-
sko trto (podobo suhih kos-
ti, ki se po prihodu Svetega 

duha dvigujejo in povezuje-
jo v ljudstvo), letos pa so vse 
podobe v znamenju poti in 
lesa. »Mahu v naši cerkvi le-
tos ne bo,« nam zaupa so-
govornik. »Breza je s svojim 
deblom tihi smerokaz, njen 
sok je zdravilen, še v staros-
ti ohranja zunanjo mladost, 
prožnost v krošnji. Kore-

nine češnje, ki pri jaslicah 
predstavljajo nebeški Jeru-
zalem, pa lahko govorijo o 
napovedani božični skriv-
nosti, da mladika ne pože-
ne iz naše visoke ošabnosti, 
ampak iz ponižnega pri-
znanja minljivosti,« še pove 
brat kapucin Miha Sekolov-
nik.

Jaslice pri kapucinih

Klara Mrak

Preddvor – Cerkveni mešani pevski zbor Sv. Peter iz Preddvora 
bo božične praznike obogatil s kantato Slovenski božič sklada-
telja Matije Tomca, ki je izšla leta 1940. Vezni tekst je pripravil 
Niko Kuret, dodal mu je ljudske napeve, ki jih je Matija Tomc 
preoblikoval, priredil in združil v celoto. Nastala je spevoigra 
za zbor, soliste in instrumentalno spremljavo. Zboru lahko 
prisluhnete v ponedeljek, 26. decembra, ob 19. uri v cerkvi sv. 
Petra v Preddvoru.

Božični koncert v preddvorski cerkvi

Jaslice v kapucinski cerkvi v Škofji Loki so prava umetniška 
instalacija. / Foto: Peter Košenina

Preddvor – V Parku Bor ob jezeru Črnava bodo v nedeljo, 25. 
decembra, ob 17. uri ponovno potapljali božično drevesce. 
Dogodek bosta z legendo o Hudičevem borštu prepletala Josip 
Ekar in Jana Jenko, organizatorji pa obljubljajo druženje ob 
dobri glasbi in odlični gostinski ponudbi.

Tradicionalni potop božičnega drevesca

Darujmo za dober namen

vre men ska na po ved

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

Danes bo zmerno do pretežno oblačno. Zjutraj in deloma 
dopoldne bo ponekod po nižinah megla. Jutri in v nedeljo se 
bo nadaljevalo podobno vreme. Razmeroma toplo bo.

Člani Turističnega društva Gorje so v Poglejski cerkvi in na 
pobočju pod njo namestili jaslice, ki poleg tradicionalnih likov 
vključujejo tudi osebnosti, ki so zaznamovale gorjanske kraje.  
/ Foto: Tina Dokl

Vsako leto so posebne, letos so v znamenju poti 
in lesa.


