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snežiti, padavine bodo jut-
ri dopoldne ponehale. V 
nedeljo bo pretežno jasno.
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Ukanc – Smučišče Vogel je 
odprto od 9. do 15. ure, obra-
tujejo žičnice Orlove glave, 
Storeč in Brunarica, urejen je 
otroški poligon. Nihalka vozi 
od osme zjutraj do četrte po-
poldan; v času, ko smučišče 
še ne obratuje v celoti, vozov-
nica za nihalko velja tudi na 
napravah na smučišču.

Če bodo vremenske raz-
mere ugodne, bodo že ta 
konec tedna odprli celotno 
smučišče.

Na Voglu smučarji že ves teden lahko uživajo na dobrega 
pol metra naravnega snega. / Foto: Žičnice Vogel

Marjana Ahačič

Na Anjine besede vse sede

Po izboru Društva športnih novinarjev Slovenije so najboljši športniki 
iztekajočega se leta postali atlet Kristjan Čeh, smučarska skakalka Urša 
Bogataj in mešana ekipa v smučarskih skokih.

Ljubljana – Tudi v tem letu 
smo se Slovenci veselili ve-
likih uspehov naših špor-
tnic in športnikov, glasovi 
109 slovenskih športnih no-
vinarjev pa so določili nasle-
dnike športne plezalke Ja-
nje Garnbret, kolesarja Ta-
deja Pogačarja in slovenske 
moške košarkarske repre-
zentance, ki so bili najbolj-
ši v lanskem letu.

Tako je v glasovanju za 
športnika leta zmagal atlet 
Kristjan Čeh s Ptuja, ki je 
letos postal svetovni prvak, 
evropski podprvak in zma-
govalec diamantne lige v 

metu diska. Na drugo mes-
to se je uvrstil najboljši ko-
lesar na svetu Tadej Poga-
čar s Klanca pri Komen-
di, tretje mesto pa je osvojil 
alpski smučar Žan Kranjec 
iz Bukovice pri Vodicah, 
ki je na olimpijskih igrah 
na Kitajskem osvojil srebr-
no odličje. »Da sem pristal 
na tretjem mestu med toli-
ko uspešnimi slovenskimi 
športniki, se mi zdi izjemen 
dosežek,« je na prireditvi s 
podelitvijo priznanja v Can-
karjevem domu povedal na-
smejani Žan Kranjec.

Da je konkurenca med 
najboljšimi slovenskimi 
športniki res velika, govori 

dejstvo, da je bil košarkar-
ski as Luka Dončić uvrščen 
na četrto mesto, svetovni pr-
vak v motokrosu Tim Gajser 
je osvojil peto mesto, srebr-
ni deskar z olimpijskih iger 
v Pekingu Tim Mastnak je 
bil šesti, za njimi pa so se 
razvrstili športni asi, kot 
so Darko Jorgić, Benjamin 
Savšek in Luka Potočar.

Tudi med športnicami je 
bila konkurenca velika, na 
koncu pa je največ glasov in 
naslov športnice leta prejela 
nosilka dveh zlatih odličij z 
olimpijskih iger, smučarska 
skakalka Urša Bogataj.

Športno leto so zaznamovali tudi Timi Zajc, Kristjan Čeh, Urša Bogataj, Peter Prevc in 
trener Zoran Zupančič, ki je priznanje sprejel tudi v imenu Nike Križnar. / Foto: Tina Dokl

Priznanja za res izjemne dosežke
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Smučarska sezona se 
je že začela tudi na 
Voglu, kjer je dobrega 
pol metra naravnega 
snega.

Smučanje 
na Voglu

AKTUALNO

V pričakovanju  
božičnic
Številna podjetja bodo ob koncu 
leta izplačala t. i. božičnico. V go-
renjskih podjetjih bodo oz. so za-
posleni prejeli od nekaj sto pa do 
dveh tisočakov bruto.

2

GORENJSKA

Začeli sanacijo  
elektrarne
Hidroelektrarno Sava v Kranju, ki 
je bila poškodovana v sep-
tembrskem požaru Majdičevega 
mlina, bodo predvidoma sanirali v 
dveh letih.

6

GG+

Zmagovalni roman  
napisal najstnik
Andraž Babšek iz Medvod je avtor 
zgodovinskega romana z naslo-
vom Junak, ki govori o generalu 
Rudolfu Maistru in borcih za se-
verno mejo.

11

GG+

Bil je občutek,  
kot da sem doma
»Decembra 2020 sem bila dolgo 
časa zelo bolna in medtem sem 
imela občutek, da se mi je zgodil 
neki notranji klic: želja, da bi šla v 
Afriko ...«

15

Vilma Stanovnik
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Akcija velja od 15. 12. 2022 do  
8. 1. 2023 oz. do prodaje zalog.

-30 %
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Kranj – Konec leta je tradi-
cionalno tudi čas izplači-
la letnih nagrad za poslov-
no uspešnost oz. t. i. božič-
nic ali trinajstih plač, kot jih 
tudi imenujemo v pogovor-
nem jeziku. Tovrstne nagra-
de so namreč postale stalna 
praksa uspešnih podjetij, ki 
na ta način nagrajujejo svoje 
zaposlene.

Pravico do izplačila za po-
slovno uspešnost mora ime-
ti delodajalec določeno v 
splošnem aktu oz. kolektiv-
ni pogodbi, sicer pa so na-
grade za poslovno uspešnost 
iz davčne osnove izvzete do 
višine povprečne plače.

Tudi letos smo nekate-
ra prepoznavnejša podjetja, 
ki delujejo na Gorenjskem, 
povprašali, ali bodo zaposle-
nim izplačali božičnico in 
kako visoka bo.

»V LTH Castings verja-
memo, da zaposleni po-
membno prispevajo k uspe-
šnemu poslovanju družbe, 
zato jim ob koncu vsakega 
poslovnega leta izplačamo 
stimulativne nagrade. Letos 
bo nagrada znašala dva tisoč 
evrov bruto, del bo izplačan 
pred božičem, del pa takoj 
po novem letu,« so nam spo-
ročili s škofjeloškega podje-
tja LTH Castings, ki velja za 
enega največjih zaposloval-
cev na Gorenjskem.

Božičnico bodo prejeli 
tudi nekateri zaposleni v tr-
govskih podjetjih. V Sparu 

bodo za izplačila nameni-
li višji znesek kot lani, ker 
pa bo božičnica delno ve-
zana na poslovno, delno 
pa na delovno uspešnost, 
ne bo enaka za vse. Po dru-
gi strani pa bo v Lidlu, ki 
ima sedež v komendski po-
slovni coni, višina izplači-
la enaka za vse, ne glede na 
to, ali so zaposleni za pol-
ni ali krajši delovni čas. Na 
Lidlovo vrednostno kartico 
bodo prejeli tristo evrov. 
Zaposleni so sicer že mar-
ca prejeli tudi nagrado za 
poslovno uspešnost v viši-
ni 330 evrov.

Podobno vsoto, 301 evro, 
bodo prejeli tudi zaposleni 
v kranjski družbi Goodyear 
Slovenija.

Kot vsako leto bodo tudi v 
tržiškem Cablexu izplačali 
nagrado ob koncu leta. »Toč-
na višina izplačane nagrade 
bo znana nekje v polovici de-
cembra, ko bomo že razpola-
gali z oceno poslovanja v te-
kočem mesecu. Predvidoma 
pa ocenjujemo, da bo višina 
nagrade za poslovno uspeš-
nost na podobnem nivoju 
kot v lanskem letu,« pravijo.

Odločitve o izplačil nagra-
de tudi v družbah Skupine 

SIJ, pod okrilje katere spa-
da tudi jeseniški SIJ Acroni, 
do sredine tega tedna še niso 
sprejeli.

Znana pa je vsota, ki so 
jo včeraj prejeli zaposleni v 
Fraportu Slovenija, uprav-
ljavcu brniškega letališča: 
devetsto evrov bruto oz. dob-
rih sedemsto evrov neto.

V Leku, ki spada pod okri-
lje Novartisa in ima po-
membno enoto tudi v Men-
gšu, so tako zaposleni kot 
tudi zaposleni preko agenci-
je božičnico prejeli včeraj v 
višini 1500 evrov, kar je sto 
evrov več kot lani.

Aleš Senožetnik

Od nekaj sto evrov do tisočaka in več bodo prejeli zaposleni v nekaterih gorenjskih 
podjetjih. / Foto: Gorazd Kavčič

Rateče – Eko patrulja 
okoljske organizacije Alpe 
Adria Green je obvestila, da 
je ministrstvo za kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehrano pri-
trdilo njenim ugotovitvam, 
da gre v primeru gradnje do-
datnih parkirišč v Ratečah za 
potrebe FIS svetovnega pr-
venstva v nordijskem smu-
čanju Planica 2023 za nedo-
voljen poseg.

Kmetijska inšpekcija je, 
kot je razvidno iz dopisa, op-
ravila terenski pregled, ugo-
tovila, da je na predmetnih 
lokacijah narejena zakoličba 

in odrinjena rodovitna zem-
lja in da vsa zemljišča sodijo 
med trajno varovana kmetij-
ska zemljišča.

»Zaradi nenamenske 
rabe kmetijskih zemljišč, 

ki je v nasprotju z določba-
mi Zakona o kmetijskih 
zemljiščih, je kmetijska in-
špektorica Zavodu Sloski 7. 
novembra 2022 izdala ure-
ditveni odločbi. Zavezanec 
mora s kmetijskih zemljišč 
odstraniti nasuti drobljenec 

in geotekstil, na površino pa 
vrniti odrinjeno zemljo in 
posejati travo. Vzpostavitev 
travnika v tem letnem ob-
dobju ni več mogoča, zato 
je bil določen primeren spo-
mladanski rok za izvršitev 
odrejenih ukrepov,« je še 
zapisano v odgovoru mini-
strstva.

Na Zavodu Sloski so po-
vedali, da glede na dejstvo, 
da so se na odločbe pritožili, 
postopkov do njihovega za-
ključka ne morejo komenti-
rati. Že prej pa so zagotovi-
li, da so parkirišča začasna in 
da jih bodo po prireditvi po-
vrnili v prvotno stanje.

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je pritrdilo ugotovitvam 
eko patrulje, da gre v primeru gradnje dodatnih parkirišč v Ratečah za 
potrebe FIS svetovnega prvenstva v nordijskem smučanju Planica 2023 za 
nedovoljen poseg.

Suzana P. Kovačič

V nedeljo, 18. decem
bra, bo na sporedu zad-
nje dejanje letošnjega 
svetovnega prvenstva 
(SP) v nogometu. Na 
sporedu bo namreč 
finalna tekma, ki si jo 
boste lahko ogledali ob 
16. uri na TV SLO 2.
Vsi, ki bi radi na dru-
gačen način spremljali 
finalno tekmo, to lahko 
storite z aplikacijo Bodi 
režiser (www.rtv365.si/
qatar2022). Aplikacija 
gledalcem omogoča, 
da na pametnih napra-
vah spremljajo tekmo 
s kar sedmih različnih 
pogledov.

RTV Slovenija podarja enemu naročniku Gorenjskega glasa 
namizno lučko. V žrebu boste sodelovali, če boste pravilno 
odgovorili na vprašanje: Kdo bo komentator finalne tekme na 
SP v nogometu? Odgovore pošljite do petka, 23. decembra, 
na naslov: Gorenjski glas, Nazorjeva ulica 1, 4000 Kranj, ali 
na koticek@g-glas.si.

Finale svetovnega prvenstva v nogometu 
na TV SLO 2
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Knjigo prejme ANA RANT iz Poljan.

KO TI ČEK ZA NA ROČ NI KE

Številna podjetja bodo ob koncu leta izplačala t. i. božičnico. V nekaterih prepoznavnejših gorenjskih 
podjetjih bodo oziroma so zaposleni prejeli od nekaj sto pa do dva tisoč evrov bruto.

V pričakovanju božičnic

Kmetijska inšpekcija o 
gradnji parkirišč v Ratečah

VSAK PRVI IN TRETJI PETEK V MESECU

Ku pon za brez plačni mali oglas
Brez pla čen je mali oglas z be se di lom do 80 zna kov. Ugod-
nost ve lja samo za na ročni ke ča so pi sa Go renj ski glas.  
Ku po ni so ve ljav ni pol leta. Mali oglas brez ku po na za ra ču-
na va mo po ce ni ku, z 20 % po pu stom za na roč ni ke. Ku pon ni 
ve lja ven za ob ja vo pod šif ro ali z na ved bo: na slov v oglas-
nem od del ku. Brez plačne ga ma le ga ogla sa ne mo re jo uve
ljav lja ti pra vne ose be (tudi s. p.). Ogla se spre je ma mo na 
na slov Go renj ski glas, Nazorjeva ulica 1, 4000 Kranj, po 
te le fo nu 04/201 42 47 ali po e-pošti malioglasi@g-glas.si; 
za tor ko vo šte vil ko Go renj ske ga gla sa do pet ka do 14. ure 
in za pet ko vo šte vil ko do sre de do 14. ure. V ma lo oglas nem 
od del ku smo vam na raz po la go v po ne de ljek, to rek, če tr tek 
in petek od 8. do 15. ure, v sre do od 8. do 16. ure.  

MALI OGLAS                      december 2/22
Naročam objavo malega oglasa z naslednjim besedilom:

 prodam  kupim  oddam  najamem    

 podarim  iščem  nudim  zamenjam

RUBRIKA:

Vsebina:

Tel.: _ _ / _ _ - _ _ - _ _ _

Mobitel: _ _ _ / _ _ _ - _ _ _
Nečitljivih kuponov  
ne objavljamo.

Ime, priimek in naslov naročnika časopisa:
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Zavod Sloski se je na 
odločbe pritožil.

Kranj – Skavtska delegaci-
ja iz Slovenije je prejšnjo 
soboto na Dunaju od av-
strijskih skavtov prejela pla-
men luči miru iz Betlehema 
in ga prinesla v Slovenijo. 
Med uradnimi nosilci je bila 
tudi Gorenjka Ana Logar iz 
Preddvora. Luč so skavti v 
tem tednu ponesli k predse-
dniku Republike Slovenije, 
predsednici državnega zbo-
ra, ministrstvom, državnim 
ustanovam in službam ter 
diplomatskim misijam. Kot 
so sporočili, bodo skavtski 
stegi plamen luči miru iz 
Betlehema v prihodnjih dneh 
ponesli še do predstavnikov 
občin, krajanom in lokalnim 
službam. Ob primernih vre-
menskih razmerah pa bodo 
skavtinje in skavti luč miru 
iz Betlehema ponesli tudi 
na tradicionalni pohod na 
Kredarico. Letos Luč miru 
spremlja geslo Vstani in sve-
ti, s katerim skušajo spod-
bujati v majhna, vsakdanja 
dejanja dobrote. Luč miru v 
Slovenijo prinašajo že 32 let.

Luč iz Betlehema tudi 
na Kredarico
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Zatrnik – Na smučišču 
Zatrnik, ki ga upravlja RTC 
Zatrnik, je bilo v začetku te-
dna deset centimetrov sne-
ga, kar je bilo po besedah di-
rektorja Aleša Zalarja pre-
malo za zagon smučarske 
sezone. »To nam bo omogo-
čila nova pošiljka snega, in 
če nam bo narava v teh dneh 
naklonjena in ga bo zapadlo 
še približno 25 centimetrov, 
bomo začeli obratovati že ta 
konec tedna; v nasprotnem 
primeru pa takoj, ko bo to 
mogoče,« je dejal Zalar.

Obratovali bodo podob-
no kot lansko sezono, de-
lovale bodo tri nizkovrvne 
vlečnice, imeli bodo sanka-
ško progo, en krajši smu-
čarskotekaški krog, na vo-
ljo bo tudi okrepčevalnica 
na smučišču. »Letos smo 
povečali število smučarske 
opreme za izposojo, ki bo 
namenjena pretežno otro-
kom, nekaj malega opreme 
imamo tudi za odrasle,« je 
dejal Zalar. Tudi letos načr-
tujejo sodelovanje s Smu-
čarskim klubom Bled, ki na 

Zarniku izvaja šolo smuča-
nja. »Lani se je pri nas smu-
čarskih veščin naučilo več 
kot petsto otrok,« je pouda-
ril Zalar. RTC Zatrnik po-
leg tega sodeluje s Turistič-
nim društvom Gorje, s ka-
terim so lani vsem gorjan-
skim otrokom do 11. leta sta-
rosti omogočili brezplačno 
smuko. RTC Zatrnik je sub-
vencioniral dvajset odstot-
kov vozovnice, preostanek 
TD Gorje, letos pričakuje-
jo enako.

Tudi v tej sezoni bo na 
Zatrnik in Pokljuko vozil t. i. 
ski bus, in sicer pod okriljem 
Turizma Bled. Voziti naj bi 
začel že v soboto, 17. decem-
bra, na voljo bo ob koncih 
tedna, med zimskimi poči-
tnicami in v času od božiča 
do novega leta. V istem času 
načrtujejo tudi obratovanje 
zatrniškega smučišča, poleg 

tega bodo, kot je pojasnil Za-
lar, smučišče vselej odprli ob 
najavah skupin.

Še vedno čakajo na 
koncesijo

V RTC Zatrnik sicer še 
vedno čakajo na podelitev 
koncesije, ki bi jim omogo-
čila začetek obnovitvenih 
del na drugih napravah. Kot 
pravi Zalar, je za tovrstna 
dela letos, četudi bi koncesi-
jo dobili v kratkem, že pre-
pozno. »Smo pa optimistič-
ni glede prihodnosti, odpira-
jo se nam nove priložnosti. 
Imamo namreč novega par-
tnerja, podjetje Riko z Jane-
zom Škrabcem, ki se je od-
ločil, da bo del svoje dejav-
nosti namenil razvoju turiz-
ma, tudi zimskega,« je po-
jasnil Zalar in dodal, da sta 
oba postopka, tako pri Ob-
čini Gorje, ki je pristojna za 

podeljevanje koncesije za 
vlečnice, kot pri vladi, ki po-
deljuje koncesijo za sedežni-
ce, v zaključni fazi.

RTC Zatrnik se je namreč 
prijavil na javni poziv za ne-
posredno podelitev koncesi-
je, ki ga je konec septembra 
objavila Občina Gorje skla-
dno z odlokom o koncesiji, 
ki ga je njihov občinski svet 
sprejel avgusta letos. Kot je 
pojasnil gorjanski župan 
Peter Torkar, je komisija 
prejete vloge že obravnava-
la, a do tega trenutka še ni 
podala svoje odločitve. »Če 
se bo izkazalo, da noben pri-
javitelj ne izpolnjuje pogo-
jev za neposredno podeli-
tev koncesije, bo skladno z 
veljavnim koncesijskih ak-
tom izveden javni razpis za 
podelitev koncesije najbolj-
šemu ponudniku,« je še po-
jasnil Torkar.

Maša Likosar

Na smučišču Zatrnik bodo tako kot lansko sezono (na fotografiji) tudi letos delovale tri 
nizkovrvne vlečnice. / Foto: Gorazd Kavčič

Cene dnevnih vozovnic na 
Voglu bodo letos nekaj višje 
kot lani, za odrasle stane 40 
evrov, za mladino in senior-
je 34, za otroke pa 20 evrov. 
V ceno smučarske vozovni-
ce je vključen tudi prevoz z 
nihalko.

Smuko začenjajo tudi na 
Soriški planini

Direktorica Turističnega 
centra Soriška planina Polo-
na Golija je predvčerajšnjim 
povedala, da nameravajo 
smučarsko sezono začeti 
jutri, v soboto, če bodo raz-
mere ugodne. Za zdaj bodo 
odprli spodnji del smučišča, 
otroške proge, otroško san-
kališče in mali tekaški krog.

Od jutri smuka tudi v 
Kranjski Gori

V Kranjski Gori smučarsko 
sezono začenjajo jutri, 17. de-
cembra. V nedeljo med 10. in 
14. uro je predviden Elanov 
družinski dan na progah Ke-
kec in Mojca 1 ter ob izteku 
obeh prog, na voljo bodo te-
sti smuči, delavnice za otroke 
in animacijski program. Kot 
so povedali v RTC Žičnice 

Kranjska Gora, so v Veliki do-
lini dogradili sistem umetne-
ga zasneževanja, prenovili so 
tudi velik del zasneževanja v 
Podkorenu, ki ni bil funkci-
onalen. V Podkorenu (pro-
ga FIS ) boste lahko smuča-
li po nekoliko razširjeni pro-
gi, prav tako bo med sezono 
zaživela tudi na novo zgraje-
na obvozna smučarska pot 
Ruteč, ki poteka od nekdanje 
spodnje postaje vlečnice Ru-
teč skozi gozdiček do izteka v 
ciljno areno Podkorena.

Smučišče v Mojstrani, kot 
je povedal njegov lastnik, 
bodo glede na vremenske 
pogoje odprli predvidoma 
okrog božiča.

M. A., A. Š., S. K.

Č as uporabe zaslona: 3h 
28min. Takšno obvesti-
lo mi je prejšnji dan 

utripnilo na zaslonu mobilne-
ga telefona. Posebna aplika-
cija mi šteje sekunde, minute 
in ure, ki jih prebijem v virtu-
alnem svetu, na brskanju po 
spletu, ob telefoniranju in pi-
sanju sporočil. A moj vsakdan 
je v resnici še mnogo bolj digi-
talen: tem trem uram in pol 
moram prišteti še ure, ki jih 
prebijem pred računalniškim 
zaslonom; oboje sicer res prete-
žno zaradi novinarskega dela, 
pa vendar.

V soboto smo zaznamova-
li svetovni dan digitalne raz-
strupitve. Desetega decembra 
naj bi, kot spodbujajo v organi-
zaciji World Detox Day, raz-
mislili o pomenu digitalnega 
razstrupljanja pri ohranjanju 
zdravega duševnega počutja. 
Posameznike želijo spodbudi-
ti, da najdejo boljše ravnovesje 
med svojim življenjem na sple-
tu in zunaj njega – zlasti mla-
de. Zasnovali so geslo, da je biti 
brez povezave novo razkošje.

In to geslo so spretno pogra-
bili ponudniki turističnih sto-
ritev ...

Eni prvih na Gorenjskem so 
bili v bohinjskem butičnem ho-
telu Sunrose 7, kjer so že pred 
leti uvedli koncept »digital de-
tox«. Zato v sobah ni televizij, 
telefonov ali drugih digitalnih 
pripomočkov, celo minibara 
ne. Namesto tega želijo promo-
virati druženje, branje knjig, 
poslušanje narave, uživanje v 
kulinariki in velnesu ...

Še korak dlje k odklopu (od 
vsega, pravzaprav od civilizaci-
je) ponujajo v nastanitvi Digi-
tal Detox Chalet Pokljuka. Za 
zvenečim imenom se med pok-
ljuškimi smrekami skriva sim-
patična brunarica, seveda brez 
brezžične povezave. »V apart-
maju je peč na drva, na kate-
ri kuhaš, pečeš v pečici doma-
či kruh ter obenem ogrevaš celo 
kočo. Božansko!!!« je zapisala 
zadovoljna uporabnica tovr-
stnega 'detoxa' ...

Svetovnemu dnevu digital-
ne razstrupitve so se pridru-
žili tudi v Skupnosti sloven-
skih zdravilišč. Poudarjajo, da 
marsikje že ponujajo progra-
me za digitalno razstrupitev 
in spodbujajo goste, predvsem 
družine z otroki, da se names-
to celodnevnega brskanja po di-
gitalnih napravah čim bolj pre-
dajo užitkom in programom, 
ki jim jih ponujajo.

So torej nova podoba razkoš-
ja počitnice brez … povezave? 
Morda. A bojim se, da bi veči-
na od nas na takšnih počitni-
cah zdržala le nekaj dni. In po 
takšnih razstrupljevalnih po-
čitnicah bi bila za večino prva 
stvar, ki bi jo storili, priklop na-
zaj v digitalni svet … Pa vendar. 
Kot poudarjajo v svetovni orga-
nizaciji World Detox Day, je za 
boljše duševno zdravje dovolj že, 
če vsak mesec zagotovimo vsaj 
nekaj ur digitalnega razstruplja-
nja. In – dodajamo mi – za to 
ni treba rezervirati počitnic v 
digital detox hotelu. Pokljuške 
smreke, ki ne prepuščajo inter-
neta, pa tudi niso prav daleč.

Novo razkošje: brez povezave

Na smučišču Zatrnik bodo smučarsko sezono začeli takoj, ko jim bo narava namenila dovolj snega. 
Prva snežna pošiljka jim je prinesla desetcentimetrsko snežno odejo, za smuko pa jih potrebujejo še 
petindvajset.

Na Zatrniku v kratkem 
začetek smučarske sezone

Smučanje na Voglu, Soriški 
planini in v Kranjski Gori
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Komenda – Komendo bo na-
slednja štiri leta vodil Jurij 
Kern, 51-letni diplomirani 
ekonomist, ki je tako postal 
tretji župan od ustanovitve 
občine. Do prevzema funk-
cije opravlja delo poslovne-
ga direktorja v družinskem 
podjetju, v preteklosti je za-
sedal vodilna mesta tudi v 
drugih podjetjih, izkušnje 
pa ima tudi iz tujine. Je rojen 
Komendčan, oče dveh otrok 
in aktiven tudi v lokalnem 
okolju. V zadnjih letih je bil 
pobudnik in organizator od-
mevnih skupnih ogledov 
prenosov Dirke po Franci-
ji na komendskem hipodro-
mu, na katerih so obisko-
valci množično pospremili 
uspehe soobčana Tadeja Po-
gačarja. Tudi sam je navdu-
šen kolesar in meni, da bi v 
Komendi lahko bolje unov-
čili Pogačarjevo prepoznav-
nost, in ima glede tega že 
nekaj idej, tudi postavitev 
obeležja v počastitev njego-
ve zmage na Dirki po Fran-
ciji in vseh drugih uspehov.

Kot pravi, so tudi prve 
spodbude, naj se poda v 

lokalno politiko, prišle prav 
od navijačev, ki so se zdru-
ževali ob ogledih kolesarske 
dirke po Franciji. »Najprej 
sem bil v dvomih, ali se 
odpraviti po tej poti, za ka-
tero vem, da ne bo lahka. 
Po premisleku in z željo, da 
se v kraju nekaj spremeni, 
sem vendarle kandidiral,« 
pravi Kern, ki se je odločil 

za zanimivo potezo in kan-
didiral brez lastne liste, le 
s podporo volivcev, tako da 
bo moral v precej razdrob-
ljenem občinskem svetu, v 
katerem je osem list, iska-
ti podporo drugih strank 
in list. Tudi v drugem kro-
gu volitev, ko je bila njegova 
protikandidatka dosedanja 
direktorica občinske uprave 

Majda Ravnikar, ni iskal 
podpore strank in drugih 
kandidatov. Čeprav ga je na 
družabnih omrežjih podprl 
nekdanji župan Tomaž Dro-
lec, pa pravi, da z njim ni po-
vezan. Kot član nadzornega 
odbora občine je pred leti so-
deloval tudi pri njegovi pri-
javi Komisiji za preprečeva-
nje korupcije.

Prva naloga ga čaka v ob-
činski upravi, kjer načrtu-
je kadrovske okrepitve, na-
domestiti pa bo treba tudi 
nekaj upokojitev. »Z izje-
mo imenovanja novega di-
rektorja občinske uprave 
v prvem koraku ne name-
ravam narediti večjih ka-
drovskih rezov. Z vsemi 
uslužbenci bom opravil po-
govore in se nato odločil, 
koga bom uvrstil v svojo eki-
po in kako bomo organizira-
li delovne naloge. Želim si, 
da bi ustvarili dobro delov-
no vzdušje in začeli ustvar-
jati skupno zgodbo,« pravi 
novi župan, ki sicer o tem, 
koga bo imenoval na čelo 
občinske uprave in kdo bo 
novi podžupan, še ne želi 
govoriti.

Visoko na njegovi priori-
tetni listi sta tudi transpa-
rentnost vodenja občine in 
obveščanje javnosti. Občin-
ska služba bo v medijih, po 
spletnih kanalih in druž-
benih omrežjih obveščala 
javnost o dogajanju v obči-
ni. Prav stik z občani je bila 
po njegovem mnenju ena 
od glavnih šibkih točk pre-
teklih mandatov. »Vem, da 
so se zaposleni na občinski 
upravi trudili in trdo delali, 
je pa res, da občani o nekate-
rih temah, tudi neprijetnih, 
niso bili pravočasno obveš-
čeni, zaradi česar je priha-
jalo do napačnih informacij 
in slabe volje,« pravi.

Ena najbolj perečih tem 
zadnjih mesecev v Komendi 
je bilo gotovo vprašanje za-
piranja odlagališča inertnih 
odpadkov v Suhadolah, ki se 
je pred nedavnim vendarle 
začelo. »Celotnega ozadja še 
ne poznam, zato podrobno-
sti težko komentiram. Dej-
stvo je, da bo to občino stalo 
skoraj milijon evrov z DDV 
in da nihče ne zna odgovori-
ti na vprašanje, kaj bo z ob-
činskimi zemljišči po za-
ključku desetletnega mo-
nitoringa. Ali je bila to naj-
bolj optimalna rešitev, je tež-
ko reči, zagotovo pa treba od-
lagališče čim prej dokončno 
urediti,« pravi sogovornik, 
ki se sicer zavzema tudi za 
čimprejšnjo izgradnjo zadr-
ževalnika na reki Tunjščici, 
kar bo omogočilo gradnjo te-
lovadnice pri šoli v Mostah 
ter cestno povezavo med Vo-
dicami in Mengšem.

Neizkoriščen potenci-
al vidi v turizmu, kjer jim 
manjka predvsem namestit-
venih kapacitet. Z eno naj-
večjih in najbolje urejenih 
poslovnih con in organizaci-
jo kmetijskega sejma dvak-
rat letno bi lahko v občini za-
držali več poslovnih gostov, 
z razvojem drugih turistič-
nih produktov, tudi takšnih, 
ki so povezani z znamko, ki 
jo predstavlja Tadej Pogačar, 
pa bi občino naredili obisko-
valcem privlačnejšo, zaklju-
čuje sogovornik.

Novi komendski župan meni, da so bili občani v preteklosti premalo obveščeni o nekaterih odločitvah 
občinske uprave. Zavzemal se bo za razvojne projekte in tudi izkoristek turističnega potenciala občine.

Aleš Senožetnik

Jurij Kern, novi župan Občine Komenda / Foto: Aleš Senožetnik

Transparentnost in razvoj

Jesenice – Območna eno-
ta Kranj Zavarovalnice Tri-
glav že četrt stoletja z dona-
cijo ob koncu koledarskega 
leta podpira ranljive družbe-
ne skupine ter projekte. Le-
tošnjo donacijo v višini pet 
tisoč evrov so namenili Ri-
biški družini (RD) Jesenice 
za izgradnjo Centra za vzre-
jo avtohtonih vodnih živali.

Kot je pojasnil predsednik 
RD Jesenice Aleš Mezek, se 
v Sloveniji spopadamo z veli-
kim upadom naravne repro-
dukcije avtohtone potočne 
postrvi in lipana. »V javno-
sti zmotno prevladuje miš-
ljenje, da ribiči zgolj lovimo 
ribe. Naše primarno delo je 
skrb za okolje, reke, brego-
ve in ribji živež, saj številni 
človeški dejavniki, kot so po-
večanje turizma, regulacija 
rek, neprehodne pregrade 
pri hidroelektrarnah, grad-
nje avtocest in mostov ter 
druge aktivnosti negativno 
vplivajo na ribje vrste,« je 
pojasnil Mezek in dodal, da 
je donacija za izgradnjo cen-
tra, v katerem so predvide-
na vališča z jezeri in nov ri-
biški dom jeseniške ribiške 

družine, velik korak naprej v 
smeri, da vrnemo naravi tis-
to, kar ji je bilo odvzeto.

Direktorica Območne eno-
te Kranj Zavarovalnice Tri-
glav Mihaela Perčič pa je po-
udarila: »Ribiške družine 
imajo pomembno okolje-
varstveno vlogo pri varova-
nju voda, v katerih izvajajo ri-
biško dejavnost. Narava nam 
veliko da, a včasih tudi pokli-
če na odgovornost za nepre-
mišljene posege vanjo. Tak-
rat moramo najti pot, da zo-
pet vzpostavimo ravnovesje. 

V Zavarovalnici Triglav smo 
zato prisluhnili težavam RD 
Jesenice, ki opozarja na upad 
naravne reprodukcije avtoh-
tonih vrst rib, in ji prisko-
čili na pomoč z denarnimi 
sredstvi za izgradnjo Cen-
tra za vzrejo avtohtonih vrst 
vodnih živali.« Projekt izgra-
dnje centra je trenutno v tret-
ji fazi, predvidoma pa naj bi 
ga zaključili leta 2026.

V okviru predaje sredstev 
so člani RD Jesenice, ki ob-
sega 107 članov in skrbi za 
ribjo populacijo od Rateč do 

Radovljice, pripravili tudi 
prikaz elektro izlova ple-
menske jate potočnih postr-
vi na največjem drstišču na-
ravne in divje ribe v Slove-
niji. Elektro izlov, ki ga lah-
ko izvajajo samo strokovno 
podkovani ribiči, se opra-
vlja s pomočjo elektro agre-
gata, ki ga v obliki nahrbtni-
ka prenaša ribič. Agregat ge-
nerira električni tok, ki teče 
skozi vodo in omami ribe, da 
jih lahko čim prej izlovijo ter 
posledično ne izpostavljajo 
prevelikemu stresu.

Območna enota Kranj Zavarovalnice Triglav je tokratna dobrodelna sredstva namenila Ribiški družini Jesenice.

Donacija ribiški družini
Nika Toporiš

Predaja donacije Zavarovalnice Triglav Ribiški družini Jesenice / Foto: Nik Bertoncelj

Žirovnica – V anketiranju, ki 
je potekalo od junija do no-
vembra letos, je sodelova-
lo 214 oseb, polovica žensk, 
polovica moških. Anketa je 
pokazala, da približno dve 
tretjini lokalnih prebivalcev 
meni, da turizem v Žirovni-
ci dobro skrbi za ohranjanje 
kulture. Zadovoljni so tudi z 
delom zavoda, prav tako jih 
je 57 odstotkov dobro obveš-
čenih o razvoju turizma. Več 
kot polovica jih meni, da ima 
lokalna skupnost korist od 
turizma in da jim turizem 
omogoča boljše možnosti za 
preživljanje prostega časa. 
Na drugi strani pa se velik 
del prebivalcev, kar 59 od-
stotkov, ni strinjal s trditvi-
jo, da imajo prebivalci zara-
di turizma večjo izbiro stori-
tev, kot so trgovine, promet, 
zdravstvo.

Lokalni prebivalci so bili 
pri trditvi o možnosti sode-
lovanja pri načrtovanju ra-
zvoja turizma neenotni, saj 
jih 42 odstotkov meni, da ni-
majo možnosti sodelovati 

pri načrtovanju razvoja tu-
rizma, 35 odstotkov pa jih 
meni, da to možnost ima-
jo, preostali so nevtralni. Ve-
čina prebivalcev meni, da je 
destinacija varna in da turi-
zem ne povzroča višjih ži-
vljenjskih stroškov in slab-
ših zdravstvenih razmer. 
Vseeno pa približno tretji-
na vprašanih meni, da tu-
rizem v Žirovnici povzroča 
čezmerno onesnaževanje, 
in skoraj polovica vprašanih 
se strinja s trditvijo, da turi-
zem v destinaciji povečuje 
prometne težave.

Na zavodu menijo, da je 
zadovoljstvo lokalnih pre-
bivalcev s turizmom poleg 
ustrezne zaščite naravne in 
kulturne dediščine v desti-
naciji eden od najpomemb-
nejših kazalnikov razvoja 
trajnostnega turizma. Ob 
tem morajo najti tudi razno-
like komunikacijske kanale 
za redno in kakovostno ob-
veščanje in ozaveščanje ter 
razmisliti o možnostih (bolj-
še) vključitve lokalnih prebi-
valcev v načrtovanje razvoja 
turizma.

Zavod za turizem in kulturo Žirovnica je 
zadovoljstvo domačinov in njihov odnos do 
turizma preveril z anketami.

Turizem skrbi za 
ohranjanje kulture

Maša Likosar
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Jesenice – Konstitutivno 
sejo jeseniškega občinskega 
sveta je vodil najstarejši ob-
činski svetnik Vladimir Pet-
ković. Poročilo o volitvah je 
podala predsednica občin-
ske volilne komisije Marti-
na Hrovat, zatem pa so no-
voizvoljeni občinski svetniki 
potrdili mandate. Zmagova-
lec županskih volitev Peter 
Bohinec, ki je v drugem kro-
gu premagal dosedanjega 

župana Blaža Račiča, je pri-
segel kot župan. V kratkem 
nagovoru se je za opravljeno 
delo zahvalil tudi Račiču, ki 
sicer ostaja v lokalni politiki 
kot občinski svetnik.

Volivci so v 28-članskem 
občinskem svetu največ 
mandatov namenili Giba-
nju Svoboda, ki je prejelo 

osem mest. Po pet manda-
tov imata Neodvisna lista za 
boljše Jesenice in SD, po tri 
SDS in Županova lista za 
naše Jesenice, po en man-
dat pa imajo Državljansko 
gibanje Resni.ca, Levica, 
NSi in SLS.

Na listi Gibanja Svobo-
da so bili izvoljeni: Mojca 
Čufer, Džeki (Dževad) Ha-
lilov, Ferida Klinar, Brane 
(Branislav) Zajović, Tanja 

Tarman, Armin Silić, Sabi-
na Mulalić in Tadej Križaj, 
na listi Neodvisne liste za 
boljše Jesenice: Sonja Tu-
šar, Eva Mlakar, Robert Hu-
mar, Irma Jagurdžija Ličina 
in dr. Ahmed Pašić, na listi 
SD: Janez Marinčič, Vladi-
mir Petković, Tina Repovž, 
Tomaž Tom Mencinger in 
Peter Bohinec (ker je prev-
zel mesto župana, se bo v ob-
činski svet uvrstil naslednji 

kandidat z liste SD, man-
dat bodo potrdili na januar-
ski seji), na listi SDS: Maja 
Križnar, Antonija Gasar in 
Andrej Vastl, na Županovi 
listi za naše Jesenice: Žarko 
Zrnić, Aljoša Ulčar in Blaž 
Račič, na listi Državljanske-
ga gibanja Resni.ca Zorica 
Dabižljević, na listi Levice 
Vlado Mlinarec, na listi NSi 
Mateja Ban in na listi SLS 
Tina Jakopič.

Novi jeseniški občinski svet z novim županom Petrom Bohincem (v ospredju) / Foto: Nik Bertoncelj

Bohinjska Bistrica – Novi ob-
činski svet se je prejšnji te-
den sestal tudi v Bohinju, kje 
bo občino tako kot doslej vo-
dil župan Jože Sodja. V ob-
činskem svetu bo naslednja 
štiri leta sedelo pet svetnikov 
z njegove liste, to so Moni-
ka Ravnik, Mirko Jeršič, Si-
mona Koren, Grega Garde-
ner in Tanja Erlah; slednja 
se je v občinski svet uvrstila 
po tem, ko se je Jože Sodja, 
v volilnem imeniku prvi na 
Listi za Bohinj, tudi uradno 
odpovedal mandatu občin-
skega svetnika in bil na usta-
novni seji tudi formalno po-
trjen za župana.

Lista Moj dom je v Bohi-
nju ima v 16-članskem ob-
činskem svetu Bohinja po 
novem štiri predstavnike, to 
so: Boštjan Mencinger, Jer-
neja Potočnik, Tomaž Medja 
in Urška Preželj. Predstavni-
ki Gibanja Svoboda so Olga 
Pikon Gorišek, v prejšnjem 
mandatu predstavnica stran-
ke DeSUS, nekdanji posla-
nec državnega zbora An-
ton Urh in Katarina Đurđe-
vić. Levico zastopa Miroslav 

Sodja, nekdanji direktor bo-
hinjske občinske uprave 
in tudi županski kandidat 
na tokratnih volitvah, Ciril 
Strgar kot predstavnik svoje 
liste, Maja Fajdiga Komar, že 
v prejšnjem mandatu pred-
stavnica Nove Slovenije – 
Krščanskih demokratov, in 
Marko Ogrin iz Slovenske 
demokratske stranke.

Novih je v tem sklicu kar 
polovica vseh članov občin-
skega sveta, od tega polovi-
ca žensk, kar je manj kot v 

prejšnjem mandatu, ko jih 
je bilo v občinskem svetu 
kar deset.

Prvo sejo občinskega sveta 
je kot najstarejši izmed sve-
tnikov vodil Anton Urh, žu-
pan Sodja pa je novi občinski 
svet nagovoril po računalni-
ku, saj se seje zaradi bolez-
ni ni mogel udeležiti. Sve-
tnikom je čestital in jih na 
kratko seznanil s prvimi na-
logami, ki jih čakajo še v le-
tošnjem letu. »Prva naloga, 
ki nas čaka, je obravnava in 

sprejem proračuna; obrav-
navo bomo začeli že na nas-
lednji seji, ki bo sklicana še v 
letošnjem letu,« je še pove-
dal Sodja.

Tudi v Bohinju so na prvi 
seji občinskega sveta ime-
novali Komisijo za manda-
tna vprašanja, volitve in ime-
novanja, ki ji bo v prihodnjih 
štirih letih predsedovala 
svetnica Simona Koren, čla-
ni pa so: Mirko Jeršič, Anton 
Urh, Boštjan Mencinger in 
Jerneja Potočnik.

Marjana Ahačič

Lesce – Praznični leški se-
jem so preteklo soboto sicer 
zaradi dežja pripravili v avli 
tamkajšnje osnovne šole, a 
je bilo obiskovalcev in sode-
lujočih toliko, da je bila sko-
rajda pretesna za vse udele-
žence. Sejem so poleg stoj-
nic popestrili glasbeni nas-
topi otrok iz vrtca in šole, 
poslikava obraza, nastop 

skupine Gajst'n band in za-
bavljači iz skupine Čupaka-
bra. Praznični sejem je bil fi-
nanciran iz participativnega 
proračuna Občine Radovlji-
ca v soorganizaciji Turizma 
Radovljica in Krajevne skup-
nosti Lesce, idejni pobudnik 
zanj je bil Leščan Vid Grašič. 
Prireditev, ki je bila več kot 
odlično sprejeta, je poteka-
la od četrte ure popoldan do 
sedme zvečer.

Dina Kavčič

Lesce – Prejšnjo sredo so v 
Čebelarskem centru v Les-
cah zaznamovali god zave-
tnika čebelarjev sv. Ambroža. 

Osrednji dogodek slovesno-
sti je bilo odkritje in blagos-
lov leseno-mozaične skulptu-
re s svetnikovo podobo. Izde-
lale so jo udeleženke delavnic 
modernega mozaika, ki ga 
pod okriljem Ljudske univer-
ze Radovljica vodi Urška Am-
brožič Potočnik. Leseni okvir 
za skulpturo je iz hrastove-
ga lesa, premazanega s čebe-
ljim voskom, izdelal radovlji-
ški župan Ciril Globočnik.

Na isti dan so v cen-
tru odprli tudi obnovljeni 

trgovino in kavarno, ki po 
novem nosita skupno ime 
Medena vila.

Praznično pa bo v centru 
tudi prihodnji četrtek, 22. 
decembra, ko bo Čebelar-

ska zveza Gorenjske v Les-
cah praznovala 20-letnico. 
Ob tej priložnosti bo pred če-
belarskim centrom od 16.30 
dalje potekala božična tržni-
ca s čebeljimi pridelki, me-
denjaki in toplimi napitki. 
Ob 17. uri so najmlajši obi-
skovalci vabljeni na predsta-
vo Izgubljena čebela, kjer jih 
bo obiskal Božiček. Ob 18. 
uri pa za vse prijatelje Čebe-
larske zveze Gorenjske prip-
ravljajo svečano praznova-
nje jubileja.

Marjana Ahačič

Urška Peternel

Novi sklic občinskega sveta Občine Bohinj. Svetniki so se na ustanovni seji zbrali 
pretekli teden.

Do zadnjega kotička polna avla Osnovne šole F. S. 
Finžgarja Lesce, kjer so v soboto pripravili praznični leški 
sejem / Foto: Marjana Ahačič

V jeseniškem občinskem svetu je večina članov novincev v lokalni politiki.

Novi župan tudi zaprisegel

Praznični sejem v Lescah

S poročilom občinske volilne komisije ter potrditvijo mandatov vsem šestnajstim svetnikom in županu 
je začel delati tudi novi občinski svet Občine Bohinj, ki jo bo tudi v tem mandatu vodil dosedanji župan 
Jože Sodja.

Potrjen novi bohinjski občinski svet

V novem občinskem 
svetu je 13 žensk in 15 
moških. Večina je novih 
obrazov, izkušnje z 
delom v občinskem svetu 
ima le pet članov.

V Čebelarskem centru v Lescah so odkrili 
mozaično podobo sv. Ambroža, zavetnika 
čebelarjev, ter prenovljeno kavarno in trgovino, ki 
po novem nosita skupno ime Medena vila.

Na god zavetnika 
čebelarjev

Mozaik svetega Ambroža, ki krasi stopnišče Čebelarskega 
centra v Lescah, je blagoslovil radovljiški župnik Andrej 
Župan. / Foto: Gorazd Kavčič
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Začeli sanacijo elektrarne
Hidroelektrarno Sava v Kranju, ki je bila poškodovana v septembrskem požaru Majdičevega mlina, 
bodo predvidoma sanirali v dveh letih.

Kranj – Družba Elektro Go-
renjska oziroma njena hče-
rinska družba Gorenjske 
elektrarne kot upravljavec je 
začela sanacijo Hidroelek-
trarne (HE) Sava ob Majdi-
čevem mlinu v Kranju, ki je 
bila močno poškodovana v še 
vedno nepojasnjenem poža-
ru 27. septembra. Elektrarna 
po požaru ni več bila zmožna 
obratovati, za ponovno vzpo-
stavitev obratovanja pa sta 
potrebni celovita sanacija in 

manjša rekonstrukcija, poja-
snjujejo v Elektru Gorenjska. 
Dela bodo predvidoma pote-
kala dve leti.

V okviru sanacijskih del 
bodo najprej uredili dostope 
in izdelali gradbene jame, 
s pomočjo katerih bodo iz-
vajalci lahko začeli sanaci-
jo na objektu, v katerem je 

strojnica. Izpraznili bodo 
tudi dovodni kanal, dolvod-
no z reko Savo pa bodo za 
čas gradnje uredili proti-
poplavni nasip. V nadaljeva-
nju sledi obnova strojnice, 
vgradnja popolnoma nove 
opreme, obnovili bodo tudi 
vtok v kanal in iztok iz kana-
la. »Dela bodo dolgotrajna in 
bodo zaradi zahtevnosti po-
tekala po fazah,« napovedu-
jejo v gorenjski elektrodistri-
bucijski družbi.

V septembrskem poža-
ru Majdičevega mlina je 
ogenj zajel tudi bližnji objekt 
HE Sava, kjer so bili štirje 

agregati za proizvodnjo ele-
ktrične energije. Pogorel je 
del strojnice, pri tem sta bila 
dva agregata povsem uniče-
na, zaradi velike količine ga-
silne vode pa sta bila moč-
no poškodovana tudi preos-
tala agregata. Poškodovane 
so bile tudi vse kabelske po-
vezave. »Škoda na objektih je 
ogromna, tako neposredna 
kot tudi posredna zaradi ne-
zmožnosti proizvodnje elek-
trične energije,« so po poža-
ru pojasnili v Elektru Gorenj-
ska, ki je lastnik HE Sava.

Proizvodnja električ-
ne energije v HE Sava je 

pred požarom znašala med 
10 in 12 tisoč megavatnih 
ur letno, kar je zadošča-
lo za oskrbo 2500 gospo-
dinjstev. »Hidroelektrar-
na ni pomembna le z vidi-
ka proizvodnje, njena stra-
teška pozicija je zanimiva 
z vidika samooskrbe. Prav 
tako je bila zakladnica zgo-
dovinskih mejnikov, ki po-
vezuje preteklost, seda-
njost in prihodnost, hkra-
ti pa predstavlja trajnostni 
vir zelene energije, ki je do-
stopen v središču urbane-
ga okolja,« še pojasnjujejo 
v Elektru Gorenjska.

HE Sava od požara Majdičevega mlina 27. septembra zaradi poškodovanosti ne obratuje 
več. / Foto: Elektro Gorenjska

Večina svetnikov ostaja

Medvode – Konstitutivno 
sejo občinskega sveta je vo-
dila najstarejša izvoljena ob-
činska svetnica Jožefa Ro-
tovnik Jaklič. Začela se je 
z Zdravljico, slovensko hi-
mno v izvedbi kvarteta kla-
rinetov Glasbene šole Fran-
ca Šturma, ki je za kulturni 
program poskrbel tudi v na-
daljevanju.

Poročilo Občinske volilne 
komisije in na seji izvoljene 
mandatne komisije o izidu 
volitev v občinski svet in vo-
litev župana je bilo brez po-
sebnosti. Svetniki so potrdi-
li mandate izvoljenih članov 
občinskega sveta in man-
dat županu. Občino Med-
vode bo tudi naslednja štiri 
leta vodil Nejc Smole. Nje-
gova Lista Nejca Smoleta je 
dobila največ mandatov (12), 
kar je večina od 23-članske-
ga občinskega sveta. V vseh 
treh volilnih enotah so dobi-
li skoraj polovico glasov vo-
livcev. Izvoljeni so bili Da-
nica Tršan, Ivo Rep, Cvet-
ka Židan Valjavec, Alojzij 
Teršan, Uroš Medar, Mar-
jeta Jamnik, Anže Jenko, 
Ana Veber, Mojca Murnik, 

Ladislav Vidmar, Zvonka 
Hočevar in Dominik Bra-
deško. Nestrankarsko listo 
Sotočje bodo zastopali Ines 
Iskra, Stanislav Ulanec in 
Katarina Galof. Slovenska 
demokratska stranka ima 
prav tako tri svetnike. Izvo-
ljeni so bili Leon Merjasec, 
Jožefa Rotovnik Jaklič in 
Saša Rožič. Novo Slovenijo 
– Krščanske demokrate bos-
ta zastopala Luka Čukajne in 
Mirko Javeršek, Zelene Slo-
venije Dragan Djukić in Šte-
fan Čebašek. V občinski svet 

se vrača stranka Socialni de-
mokrati. Zastopal jo bo Mi-
lan Šobat. Predstavnike ima 
vseh šest list kandidatov, ki 
so se potegovale za manda-
te. V nadaljevanju sta sledi-
li slovesna prisega novoizvo-
ljenega župana in nagovor.

Zadnja točka na dnevnem 
redu je bila Imenovanje Ko-
misije za mandatna vpraša-
nja, volitve in imenovanja. O 
njeni sestavi si svetniki niso 
bili enotni. Dragan Djukić se 
ni strinjal s predlogom, da bi 
imela Lista Nejca Smoleta 

štiri od sedmih članov. Po-
dal je predlog, da ima vsaka 
izmed šestih list, ki so priš-
le v občinski svet, po ene-
ga člana, razen Liste Nejca 
Smoleta z dvema članoma. 
Njegov predlog ni dobil za-
dostne podpore, jo je pa do-
bil prvotni predlog. Predse-
dnik Komisije za mandatna 
vprašanja, volitve in imeno-
vanja je tako Ivo Rep, člani 
pa Uroš Medar, Mojca Mu-
rnik, Danica Tršan, Stani-
slav Ulanec, Leon Merjasec 
in Luka Čukajne.

V občinskem svetu Občine Medvode je deset novincev ali povratnikov.

Maja Bertoncelj

Kranj – V Kranju že četrt 
leto zapored decembra po-
teka humanitarni projekt 
V Kranju dobro v srcu mis-
limo, s katerim zbirajo po-
moč za družine in posame-
znike v stiski. V okviru pro-
jekta bodo jutri od 10. do 12. 
ure na Glavnem trgu prip-
ravili dobrodelno kuhanje 
domačega ričeta in golaža 
ter bazar z izdelki kranjskih 
osnovnošolcev. Za kuhalni-
co bo poprijel tudi kranjski 
župan Matjaž Rakovec, ki je 
pobudnik humanitarne ak-
cije, na stojnicah pa bodo 
praznične izdelke ponujali 
učenci kranjskih šol.

Zbrane prostovoljne pri-
spevke bodo namenili dru-
žinam in posameznikom, 
ki so se znašli v stiski in 

potrebujejo pomoč. Izbra-
li so jih po predlogih šes-
tih kranjskih osnovnih šol, 
Centra za socialno delo Go-
renjska in Društva upoko-
jencev Kranj.

V dobrodelni akciji lahko 
sodelujete tudi tako, da na 
številko 1919 pošljete sporo-
čilo KRANJ5 in s tem prispe-
vate pet evrov. Druga mož-
nost je nakazilo na transak-
cijski račun Društva prijate-
ljev mladine Kranj, odprt pri 
Delavski hranilnici, št. SI56 
6100 0000 5487 540 s skli-
cem 500-21112022, ali na 
transakcijski račun ZPMS, 
odprt pri SKB banka, d. d., 
št. SI 56 0310 6100 1018 757, 
s sklicem SI00 07-245017.

Humanitarni projekt V 
Kranju dobro v srcu misli-
mo poteka do 31. decembra 
do polnoči.

Dobrodelno 
kuhanje in bazar

Simon Šubic

Podhom – V soboto, 17. decembra, bo ob 16. uri v Poglejski 
cerkvi s krajšim kulturnim programom in petjem adventnih 
pesmi nastopil Kvintet Vintgar z Blejske Dobrave. V nedeljo, 
18. decembra, pa po odpovedi MPZ Triglav Lesce - Bled zaradi 
bolezni v zasedbi prihaja v goste vokalna skupina Indomabile 
pod vodstvom Mateje Praprotnik, ki se bo prav tako predstavi-
la z naborom adventnih pesmi. V soboto bo v Poglejski cerkvi 
ob mraku zasvetila še zadnja, četrta adventna sveča.

V Poglejski cerkvi nastop Kvinteta Vintgar

Spreminjajo namensko 
rabo zemljišča ob hotelu

Preddvor – Maja letos je bil 
hotel Alma ob jezeru Črna-
va v Preddvoru prodan, a do 
danes se ni prav veliko spre-
menilo. Na Občini Preddvor 
odgovorov novega latnika na 
ključna zastavljena vpraša-
nja – kaj bodo naredili, kdaj, 
kaj bodo z občinsko zem-
ljo, kdaj bodo začeli določe-
ne postopke, kako bodo sa-
nirali grad – še niso dobili. 
Zato so se odločili spreme-
niti namensko rabo na zgor-
njem in spodnjem platoju 
pri hotelu v zelene, parkov-
ne površine. A kot poudarja-
jo, to ne pomeni, da ukinja-
jo turizem. »Ostajajo grad, 
hotel, grajski park, parkov-
ne in športne površine. Po-
tencialni novi hotel se bo 

selil na drugo lokacijo, na-
zaj pa bomo vrnili že prvot-
no čolnarno in uredili pla-
žo,« pravi Rok Roblek, žu-
pan Preddvora. »Ključno je, 
da smo ob prodaji v potrdi-
lo o namenski rabi dali zah-
tevo, da se s prihodnjim la-
stnikom sestanemo in da 

še pred nakupom uskladi-
mo medsebojne strategije. 
Menim, da se kupec o vseh 
pogojih pred nakupom ni 
ustrezno informiral,« raz-
mišlja župan. Dodaja še, da 
če bi bil kupec iskren, bi mu 
bilo v interesu sodelovanje z 
občino.

Alenka Brun

Simon Šubic

Medvoški občinski svetniki z županom na konstitutivni seji / Foto: Tina Dokl

Jutri dopoldan bodo v Kranju z dobrim namenom 
kuhali golaž in ričet ter prodajali izdelke kranjskih 
šolarjev.

Proizvodnja električne 
energije v HE Sava je 
pred požarom znašala 
med 10 in 12 tisoč 
megavatnih ur letno, kar 
je zadoščalo za oskrbo 
2500 gospodinjstev.

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

Kot poudarjajo, to ne 
pomeni, da ukinjajo 
turizem.
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Podlubnik – Tekači v Božič-
kovih kapah so se v mrzlem 
torkovem večeru začeli zbi-
rati ob pol šestih zvečer pred 
enoto Najdihojca v Podlubni-
ku. Vzdušje je bilo navkljub 
precej stopinjam pod ničlo 
prešerno. Tekla je tudi ravna-
teljica Vrtca Škofja Loka Ja-
nja Bogataj. Ravno njej se je 
utrnila ideja, da bi »prinesli 
malo vedrine in svežine, da 
je spet tu decembrsko vzduš-
je, tako kot Škofji Loki pritiče. 
Skušali smo povezati lokalno 
skupnost, starše, otroke, vse 
skupaj, v duhu, da omogo-
čimo otrokom čim več giba-
nja na svežem zraku in da z 
zbranimi sredstvi obogatimo 

naša otroška igrišča.« Trasa 
teka je bila dolga štiri kilome-
tre. Začeli so pred enoto Naj-
dihojca, tekli mimo Merca-
torja v Podlubniku proti Vin-
carjam, Nunskemu vrtu, na 
Mestni trg, obrnili so pri dr-
sališču pri upravni enoti, tek-
li čez Kamniti most na Novi 
svet, mimo dvorane Poden 
nazaj na parkirišče pri Naj-
dihojci, kjer so jih pričakali 
prigrizki in topel čaj.

Zbrali so 326 evrov
Startnina teka je namenje-

na prostovoljnim prispevkom 
za obnovo otroških igrišč v 
Vrtcu Škofja Loka. Kot nam 
je povedala ravnateljica Janja 

Bogataj, so veseli udeležbe na 
prvem tovrstnem teku, »bo pa 
prihodnje leto zagotovo višja, 
saj ne bo svetovnega prven-
stva v nogometu«.

Zaključila mandat v 
skupnosti vrtcev

Janja Bogataj je sicer ne-
davno zaključila uspešni 
mandat predsednice Skup-
nosti vrtcev Slovenije.

»To petletno obdobje je 
bilo zelo napeto, ogromno 
je bilo različnih zgodb, tudi 
težkih časov. Kot predsedni-
ca Skupnosti vrtcev Sloveni-
je sem se trudila iskati pri-
merno ravnotežje med priča-
kovanimi ukrepi in dejansko 

situacijo, ki smo jo – v času 
covida – živeli v vrtcih.« A 
vendar jim je uspelo, da so 
vrtci ostali odprti. »To, da bi 
bili odprti le za izjemne pri-
mere, se mi je zdelo zelo dis-
kriminatorno do mnogih 
staršev, predvsem tistih z ot-
roki s posebnimi potrebami. 
V petletnem mandatu sem 
se ogromno naučila in dobila 
veliko sporočil, koliko se v ta-
kem velikem sistemu da na-
rediti,« pravi Janja Bogataj. 
»Odhajam s pokončno držo 
in lepim občutkom. Čaka me 
velik vrtec s tisoč otroki, dves-
to zaposlenimi, na osmih lo-
kacijah in tu vidim še ogrom-
no izziva.«

Božičkov tek po ulicah Škofje Loke / Foto: Primož Pičulin

Žiri – Na seji, ki jo je pred po-
trditvijo mandatov županu in 
svetnikom vodila najstarej-
ša svetnica Ida Filipič Peče-
lin, so najprej prisluhnili po-
ročilu občinske volilne komi-
sije o izidu volitev v občinski 
svet in volitev župana. Po po-
trditvi mandatov je novoizvo-
ljeni župan Franci Kranjc slo-
vesno prisegel, dosedanji po-
džupan Jože Stanonik, ki je 
zadnje pol leta opravljal funk-
cijo župana, pa mu je simbo-
lično izročil občinski ključ in 
za darilo tudi čipko, ki pred-
stavlja žirovsko tradicijo, ter 
mu zaželel pogumno, odloč-
no in povezovalno delo.

V občinski svet Občine Žiri 
je bilo izvoljenih največ sve-
tnikov z Neodvisne liste za 
napredek Žirov, ki jo bodo 
zastopali Matej Gregurovič, 
Vesna Kranjc, Darjan Kacin, 
Maja Justin Jerman, Drago 
Kramperšek, Ida Filipič Pe-
čelin, Mitja Kozamernik in 
Damjana Kramperšek. SDS 

ima po novem štiri svetnike, 
to so: Nejc Brence, Nika Štu-
cin Padovac, Peter Podobnik 
in Nika Štremfelj. Dva man-
data je dobila lista NSi, s kate-
re sta bila izvoljena Janez Ža-
kelj in Jože Stanonik, en se-
dež v občinskem svetu pa pri-
pada stranki SD, ki jo zasto-
pa Mitja Peternel. Po slovesni 
prisegi je novi župan Franci 
Kranjc nagovoril svetnike: 

»Lokalne volitve so za nami, 
izbrali smo svoje predstavni-
ke, ki bodo usmerjali življe-
nje in razvoj lokalnih skup-
nosti v prihodnjih štirih letih. 
Žirovci so izbrali vas, petnajst 
svetnikov, in mene kot župa-
na. Izbrali so nas, ker nam za-
upajo, naša odgovornost pa 
je, da to zaupanje upravičimo 
– da namesto besed začnejo 
govoriti dejanja.« Poudaril je, 

da od vseh upravičeno priča-
kujejo delovanje v dobro Ži-
rovcev. »V sedanjih zahtev-
nih gospodarskih in social-
nih pogojih je nujno, da po-
iščemo skupne cilje in zdru-
žimo moči pri njihovem ure-
sničevanju. Žirovci si zaslu-
žijo kakovostno življenje.« 
Zbrane je zato povabil k pri-
hodnjemu konstruktivnemu 
sodelovanju.

Na konstitutivni oziroma prvi redni seji v novem mandatu se je v sredo zbral občinski svet Občine Žiri, 
na kateri so potrdili mandate novoizvoljenim svetnikom in županu.

Mateja Rant

Škofja Loka – V participativ-
nem proračunu, imenova-
nem #Naša Loka, so občani 
občine Škofja Loka predla-
gali kar 135 različnih projek-
tov, o njih pa je nato poteka-
lo glasovanje v vseh enajstih 
krajevnih skupnostih. Sku-
paj so izglasovali 33 projek-
tov, do sedaj pa je večina že 
zaključenih.

»Od skupno 33 projektov 
jih je 27 že povsem zaključe-
nih. Dva sta še v teku, eden 
bo zaključen še letos, pro-
jekt Učne poti Reteče - Go-
renja vas pa se bo nadgraje-
val in dopolnil še v nasled-
njem letu,« pravi vodja Od-
delka za družbene dejavno-
sti Občine Škofja Loka Rok 

Primožič in pojasnjuje, da 
so štirje projekti taki, da je 
zaradi večje zahtevnosti, do-
datnih usklajevanj in ustre-
znega umeščanja v prostor 
večina izvedbe prestavljena 
v naslednje leto.

Tako bodo v naslednjem 
letu zaključili projekte ure-
ditve dostopa do Zamorčeve-
ga nabrežja pod avtobusno 

postajo, ureditve otroškega 
igrišča v dolini Hrastnice, 
pešpoti do avtobusne posta-
je v Brodeh ter koloparka v 
Zmincu.

»Glede na povratne in-
formacije tako predlaga-
teljev in predlagateljic kot 
tudi drugih občank in ob-
čanov je bil proces partici-
pativnega proračuna zani-
miv, zelo dobro sprejet, v 
okviru tega procesa pa so 

bili izvedeni projekti, ki so 
koristni in uporabni pred-
vsem za manjše skupnos-
ti in skupine in ki drugače 
niso bili na prioritetnem se-
znamu krajevnih skupnos-
ti,« pravi Primožič in doda-
ja, da tudi na občini ocenju-
jejo, da je bil projekt koris-
ten za lokalno skupnost in 
da je prispeval k spodbuja-
nju in povečevanju vklju-
čenosti ter neposrednejše-
mu sodelovanju občank in 
občanov v delovanje obči-
ne. »Tak proces sicer zahte-
va nekaj več usklajevanj in 
napora, da se projekti lahko 
dejansko ustrezno oziroma 
optimalno izvedejo, se nam 
pa to vsekakor zdi smiselno, 
saj poleg vključenosti v od-
ločanje občanke in občani 
dobijo tudi vsaj delni vpog-
led način izvedbe projektov 
v javni upravi in v določne 
omejitve, ki jih pri tem ima-
mo,« še pravi Rok Primožič.

Vilma Stanovnik

Kranj, Jesenice – Na 19. Mednarodni mladinski naravoslovni 
olimpijadi, ki je med 2. in 11. decembrom potekala v Bogoti v 
Kolumbiji, je izjemen uspeh znova dosegla tudi ekipa mladih 
naravoslovcev iz Slovenije, so sporočili iz Zveze za tehnično 
kulturo Slovenije (ZOTKS), ki je pri vodenju in pripravi ekipe 
na olimpijado sodelovala z Društvom matematikov, fizikov 
in astronomov Slovenije. V konkurenci 203 mladih iz 43 držav 
z vsega sveta so osvojili dve srebrni in štiri bronasta odličja. 
Med dobitniki bronastih odličij sta tudi Blaž Gašperlin z Gi-
mnazije Kranj in Tifani Bergel z Gimnazije Jesenice. »Naravo-
slovci so tekmovali v iskanju rešitev interdisciplinarnih nalog 
s področja znanstvenih ved naravoslovja – biologije, kemije 
in fizike,« so še pojasnili pri ZOTKS.

Znova uspešni mladi naravoslovci

Klara Mrak

Novoizvoljeni svetniki Občine Žiri z županom Francijem Kranjcem / Foto: Tina Dokl

Med že uresničenimi projekti je tudi zunanja telovadnica v 
Retečah. / Foto: Vilma Stanovnik

V Vrtcu Škofja Loka so v torek organizirali dobrodelni Božičkov tek. Udeležilo se ga je okrog trideset 
staršev otrok, ki obiskujejo loške vrtce.

Božički tekli za obnovo igrišč Večina projektov je 
zaključenih

Upravičiti zaupanje volivcev

Lani spomladi so v škofjeloški občini izglasovali 
triintrideset projektov, ki jih uspešno uresničujejo 
v okviru participativnega proračuna, imenovanega 
#Naša Loka.

Na občini ocenjujejo, da 
je bil projekt koristen za 
lokalno skupnost.

Ravnateljica Vrtca Škofja 
Loka Janja Bogataj  
/ Foto: Primož Pičulin
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Priznanja za res izjemne 
športne dosežke

Trikratna evropska prva-
kinja v športnem plezanju 
in skupna zmagovalka sve-
tovnega pokala v težavnos-
tnem plezanju Janja Gar-
nbret je osvojila drugo mes-
to, tretja pa je bila še ena iz-
jemna smučarska skakalka, 
Nika Križnar iz Delnic v Po-
ljanski Dolini, ki je na olim-
pijskih igrah osvojila bro-
nasto odličje v posamični 
konkurenci in zlato na tek-
mi mešanih ekip. Ker je zbo-
lela, je na prireditvi njeno 
priznanje prevzel trener slo-
venske ženske reprezentan-
ce v smučarskih skokih Zo-
ran Zupančič iz Žirov.

»Ponosen sem na celot-
no ekipo naših deklet. Niso 
pomembne le zmage in sto-
pničke, zelo pomembno je 
tudi, da imamo ekipo, ki je 
pripravljena na borbo na 
vsakem koraku,« je pove-
dal Zoran Zupančič, ki je po 
velikih uspehih svojih varo-
vank minulo zimo vendar-
le ostal glavni trener naše 
reprezentance deklet tudi v 
tej sezoni. »Vesel sem uspe-
hov, vendar so naša priča-
kovanja in pričakovanja jav-
nosti postala zelo visoka. 
Treba pa je razumeti, da se 
stvari spreminjajo in z nji-
mi tudi tekmovalke. V ekipi 
imam dvojno olimpijsko pr-
vakinjo, olimpijsko prvaki-
njo in nosilko globusa, sve-
tovno rekorderko, svetovno 

prvakinjo, svetovno mladin-
sko prvakinjo, a dekletom 
ne preostane nič drugega, 
kot da me bodo tudi vnaprej 
morala poslušati,« je smeje 
dodal Zupančič.

Da so smučarske skakalke 
in skakalci v letošnjem letu 
res navduševali, je dokaz 
tudi naslov najboljše sloven-
ske ekipe leta, ki je pripadel 
zlati mešani olimpijski eki-
pi, v kateri sta poleg Nike 
Križnar in Urše Bogataj ska-
kala tudi Peter Prevc in Timi 
Zajc.

»Hvala za nagrado. Meša-
ne ekipne tekme so zelo za-
nimive, zelo dobrodošle. Se-
demkrat sem bil slabe volje, 
da sem bil potem enkrat zelo 
dobre,« je ob prejemu pri-
znanja dejal neuradni kape-
tan te ekipe Peter Prevc.

Nagrado za fair play pa sta 
si zaslužili Gorenjki Polona 
Klemenčič in Ula Hafner. 
Slovenska biatlonka Polona 
Klemenčič je opazila, da je 
Marte Olsbu Rejseland pred 
tekmo izgubila del merilne 
naprave svoje puške. Na to 

je opozorila fizioterapevtko 
Ulo Hafner, ki ga je odnes-
la Norvežanom, ki so ga kas-
neje svoji tekmovalki nasta-
vili na preprogo.

Olimpijski komite Slove-
nije je podelil tudi svoja naj-
višja priznanja v olimpij-
skem letu, olimpijske pla-
menice za olimpijske meda-
lje, zlate plakete pa so dobili 
trenerji teh športnikov.

Pred podelitvijo je pred-
sednik države Borut Pahor 
pripravil svoj zadnji sprejem 
za športnike.

Dobitnik srebrne olimpijske medalje v veleslalomu Žan Kranjec iz Bukovice pri Vodicah se 
je razveselil priznanja za tretje mesto med športniki. / Foto: Tina Dokl

Najboljši so bili mladi Radovljičani

Škofja Loka – Turnir Mladi 
upi, ki ga je pripravil Košar-
karski klub Škofja Loka, je 
potekal na različnih igriščih 
loških dvoran in telovadnic, 
na njih pa se je preizkuša-
lo dvanajst ekip z različnih 
koncev Slovenije.

Mladi, stari do 12 let, so 
skupaj odigrali 24 tekem. 
»Prikazali so veliko poguma 
in borbenosti, predvsem pa 
potrdili, da se za prihodnost 
slovenske košarke ni bati,« 
je v imenu organizatorjev 
povedal Nejc Ziherl in do-
dal, da je turnir kot general-
ni sponzor podprlo škofjelo-
ško podjetje Difa.

Turnir se je zaključil z 
izjemnim finalnim obra-
čunom med mladimi upi 

Košarkarskega kluba Ra-
dovljica in Košarkarskega 
društva Maribor mladi. Ma-
riborčani so bolje začeli, Ra-
dovljičani pa bolje nadalje-
vali in na koncu zasluženo 

še drugo leto zapored osvo-
jili turnir Mladi upi. Lani so 
bili v finalu prav tako boljši 
od Štajercev, in sicer od eki-
pe Košarkarskega kluba Bra-
nik Maribor.

Tretje mesto na letoš-
njem turnirju je osvojila 
ekipa Košarkarskega klu-
ba Stražišče Kranj, četrta je 
bila ekipa domačinov iz Ko-
šarkarskega kluba LTH Ca-
stings, sledijo pa ekipe Leo-
ne Ajdovščina, Gorenja vas, 
Murska Sobota, Slovan, Bri-
nox Medvode, LTH Castin-
gs modri, Helios Suns in 
Grosuplje.

Najboljši strelec turnirja 
je bil Anže Auer (Maribor 
mladi), najbolj borbeni igra-
lec turnirja pa Luka Marič 
(Radovljica). V najboljšo pe-
terko turnirja so se uvrstili: 
Luka Grebenc (LTH Castin-
gs), Marsel Kalinšek Liko-
zar (Stražišče), Marko Krulj 
(Maribor mladi), Patrik Šan-
ca (Radovljica) in Jošt Podli-
pnik (Radovljica).

Minulo nedeljo je Košarkarski klub Škofja Loka drugo leto zapored gostil mlade košarkarske upe iz vse 
Slovenije, med dvanajstimi ekipami pa so znova zmagali Radovljičani.

Vilma Stanovnik

Škofja Loka – Slovensko mo-
ško člansko rokometno re-
prezentanco januarja čaka 
nastop na svetovnem prven-
stvu na Poljskem in Šved-
skem, ta teden pa je selektor 
Uroš Zorman širši spisek 
igralcev skrčil na 29 imen. 
Med njimi so tudi Škofjelo-
čani Jure Dolenec (LH Limo-
ges handball, Francija), Ur-
ban Pipp (Gorenje Velenje) 
in Aleks Kavčič (PPD Za-
greb, Hrvaška). V primer-
javi z zadnjimi reprezen-
tančnimi akcijami na sezna-
mu ni nekaterih pomemb-
nih članov reprezentance, 
desnokrilnega rokometaša 
Gašperja Marguča, krožne-
ga napadalca Mateja Gab-
ra, organizatorjev igre Mihe 
Zarabca in Staša Skubeta ter 
vratarja Urha Kastelica, ki 
trenutno okreva po operativ-
nem posegu na kolenu.

»Gaber in Marguč sta na-
stop v reprezentanci odpove-
dala zaradi zdravstvenih te-
žav, saj sta ocenila, da jima te 
onemogočajo, da bi vzdrža-
la vse napore, ki jih prina-
ša svetovno prvenstvo. Z Za-
rabcem sva se pogovarjala, 
zdravstvena situacija je pri 
njem podobna kot pri Mar-
guču in Gabru. Glede na po-
tek sezone je načet, ima teža-
ve s hrbtom, mečno mišico 
in tako naprej. Po pogovoru 

sva se odločila, da tokratno 
tekmovanje izpusti. Če bo 
reprezentanca imela teža-
ve s kadrom, je Zarabec kot 
vedno pripravljen priskočiti 
na pomoč po svojih najbolj-
ših zmožnostih,« je pojasnil 
Zorman.

Priprave izbrane vrste 
bodo potekale v dveh delih. 
V uvodnem se bodo najbolj-
ši slovenski rokometaši med 
26. in 30. decembrom mu-
dili v Zrečah. Po novem letu 
se bo reprezentanca zbra-
la v Mali Nedelji oziroma 
Ljutomeru. V drugem delu 
priprav bo slovenska repre-
zentanca odigrala dve prip-
ravljalni tekmi z Madžar-
sko. Prva bo na sporedu v če-
trtek, 5. januarja, v dvorani 
ŠIC Ljutomer, druga pa dva 
dni za tem v Veliki Kaniži, ki 
leži slabih trideset kilome-
trov za slovensko-madžar-
sko mejo.

Na pot proti Katovicam, 
kjer jo čakajo prve tri tekme 
med svetovno elito, se bo slo-
venska vrsta podala 10. janu-
arja. Dva dneva za tem, v če-
trtek, 12. januarja, jo v skupi-
ni B čaka prva tekma, na ka-
teri se bo ob 18. uri pomerila 
s Savdsko Arabijo. Po dnevu 
premora se bo v drugem kro-
gu ob 20.30 pomerila z go-
stitelji Poljaki, za zaključek 
prvega dela pa jo v ponede-
ljek, 16. januarja, ob 18. čaka 
še dvoboj s Francijo.

V rokometni ekipi 
tudi Škofjeločani
Vilma Stanovnik

Škofja Loka – Med tednom je bila odigrana prva tekma enajste-
ga kola Lige Nova KBM. Košarkarji ekipe Helios Suns so gosto-
vali v Podčetrtku in slavili z rezultatom 77 : 96. Odločilna je bila 
druga četrtina, v kateri so košarkarji Term Olimia Podčetrtek 
nekoliko popustili in gostom iz Domžal dovolili pobeg. Že 
danes, z začetkom ob 20. uri, bo v dvorani na Podnu v Škofji 
Loki gorenjski košarkarski derbi, saj se bosta pomerili domača 
ekipa LTH Castings in Gorenjska gradbena družba Šenčur. 
Prav tako danes, z začetkom tekme ob 18.15, se obeta zanimiv 
obračun tudi v ženski prvoligaški konkurenci, saj bo Triglav 
v dvorani na Planini gostil ekipo Derby Ježica. Domžalčanke 
bodo danes gostovale pri Cinkarni Celje, Tosama Ledita pa 
v Mariboru.

Danes na Podnu košarkarski derbi

Predstavitev Planice

Planica – Včeraj je v Salzbur-
gu potekala promocija FIS 
svetovnega prvenstva v no-
rdijskem smučanju 2023 v 
Planici. Dogodek sta organi-
zirala veleposlanik Republi-
ke Slovenije v Avstriji Ale-
ksander Geržina in častni 
konzul Republike Slovenije 
v Salzburgu Anton Santner.

Avstrijska zvezna dežela 
Salzburg je hkrati športno, 
turistično in gospodarsko 
središče. Z njo povezujemo 
številne smučarske centre, 
svetovno znane športnike 

ter tudi podjetja, ki so po-
memben partner za sloven-
sko gospodarstvo. Zato je 
Salzburg prava destinacija 
za promocijo Planice, Kranj-
ske Gore in Slovenije ter sve-
tovnega prvenstva v nordij-
skem smučanju.

Svetovno prvenstvo v Pla-
nici je največji športni dogo-
dek v Sloveniji doslej. Plani-
ca, Kranjska Gora in Slove-
nija se bodo predstavile več 
kot petsto milijonom tele-
vizijskih gledalcev po vsem 
svetu. Tako bomo za dva te-
dna postali središče svetov-
nega športa.

Vilma Stanovnik

Naslova najboljših so se v dvorani na Podnu veselili mladi 
Radovljičani. / Foto: arhiv KK Škofja Loka
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Ljubljana – Kdor ima namen 
obdariti svojega bližnje z bo-
žičnimi darili, ima časa za 
spletne nakupe še nekaj dni. 
Ob povišanih cenah ener-
gentov in umirjanju gospo-
darske aktivnosti statistič-
ni podatki sicer kažejo na 
umirjanje potrošnje gospo-
dinjstev – potem ko smo v 
obdobju po epidemiji zaz-
navali močan porast.

Previdnost nekoliko večja
Tudi raziskava, ki so jo 

pred dnevi objavili na sple-
tni platformi za primerjavo 
ponudb in svetovanje kup-
cem Ceneje.si, kaže na ne-
koliko večjo previdnost slo-
venskih potrošnikov pri na-
kupu decembrskih daril. 
Med več kot 4500 vpraša-
nimi namerava dobra polo-
vica (54 odstotkov) sicer za 
praznične nakupe nameni-
ti podobno vsoto denarja kot 
lani, 39 odstotkov pa jih bo 
letos varčnejših. »Letos gle-
dajo potrošniki nekoliko 
drugače na obdarovanje kot 
v minulih letih. Precej pre-
vidneje bodo namreč iska-
li ugodne ponudbe, saj so 
razlike med cenami trgov-
cev lahko izjemno velike, s 
skrbnim pregledovanjem 
ponudb pa lahko prihrani-
jo zajeten kupček denarja,« 
pravijo pri skupini Heureca, 
katere del je tudi platforma 
Ceneje.si.

Slaba tretjina bo za na-
kupe namenila med 120 
in 200 evrov. Največ, dob-
ra četrtina, bo obdarovala 

pet ali šest oseb, četrtina 
pa tri ali štiri osebe. Tipič-
no darilo bodo kvalitetnej-
ši kozmetični izdelki, več-
je pa je tudi povpraševanje 
po knjigah, ekskluzivnih 
kosih oblačil, parfumih in 
mobilnih telefonih.

Spletni nakupi v zadnjem 
času postajajo vse bolj pri-
ljubljeni, kot pa je pred krat-
kim pokazala analiza Stati-
stičnega urada, je delež pre-
bivalcev, ki so med aprilom 
2021 in marcem 2022 op-
ravili vsaj en spletni nakup, 
največji prav med Gorenjci 
– 72 odstotkov jih je namreč 
opravilo vsaj en spletni na-
kup. Tudi raziskava Ceneje.
si pa kaže, da se bo praznič-
nemu spletnemu nakupo-
vanju izognilo le 13 odstot-
kov Slovencev.

Darila lahko pripravimo 
tudi sami

Ob vsesplošni draginji 
in negotovih razmerah, ki 
se napovedujejo v prihod-
njem letu, pa tudi Zveza 
potrošnikov Slovenije opo-

zarja, naj nakupujemo na-
črtno in se izogibamo ku-
povanju izdelkov za enkra-
tno uporabo ter stvari, ki jih 
ne potrebujemo. Svetuje-
jo tudi, da darila, ki jih že-
limo podariti bližnjim, iz-
delamo kar sami, pri tem 
pa dodajajo različne ideje, 
od nakupovalnih vrečk do 

ovitkov za telefon ali pre-
nosni računalnik. Dodaja-
jo, da lahko podarimo tudi 
domače piškote, marmela-
de, vložnine in druge dob-
rote. »Denar je lahko za ne-
koga v vaši bližini, še po-

sebno v času visokih cen in 
mrzle zime, tudi najlepše 
darilo. Zakaj kupovati po-
gosto nepotrebna darila, če 
je nekdo v finančni stiski in 
bi mu desetak ali dva poma-
gala pri plačilu položnic, na-
kupu hrane ali daril za otro-
ke?« še dodajajo na Zvezi 
potrošnikov Slovenije.

Aleš Senožetnik

Največ spletnih kupcev bo za darila namenilo od 120 do 200 evrov. / Foto: Tina Dokl

Kranj – Več kot 130 zapo-
slenih v kranjskem podje-
tju Goodyear Slovenija je v 
okviru projekta Boljša pri-
hodnost, navdihujoča kul-
tura v minulih mesecih pri-
skočilo na pomoč lokalnim 
organizacijam in izvedlo 

15 prostovoljnih projektov. 
Tako so denimo pri kranjski 
Osnovni šoli Simona Jen-
ka postavili zunanje klopi 
in hotel za žuželke, pri Vrt-
cu Orehek Kranj, Waldor-
fskem vrtcu Radovljica in 
Vrtcu Kokrica pa so posta-
vili visoke grede za učenje o 
vzgoji rastlin in samooskrbi. 

Z novimi sedišči na tribu-
nah so pomagali tudi Kul-
turno-umetniškem dru-
štvu Predoslje, uredili so 
garderobe Folklorne skupi-
ne Podkuca, Kulturno-turi-
stičnemu društvu Pod krivo 
jelko Duplje pa so pomaga-
li urediti podstreho Vogvar-
jeve hiše. S člani Planinske-
ga društva Križe so poskrbe-
li za varnejšo ureditev dela 
poti oziroma postavitev sto-
pnic na poti do koče na Kri-
ški gori, z društvom Barka 
pa so uredili okolico bivanj-
ske hiše ter prepleskali pro-
store varstveno-delovnega 
centra. Radioklubu Kranj so 
pomagali pri obnovi ener-
getske postaje na Blegošu, 
Klubu lokostrelcev Kranj pa 
z menjavo ograje na vadišču, 
nekatere projekte so izved-
li tudi v Ljubljani, enega pa 
celo v Bosni in Hercegovini.

Aleš Senožetnik

Podražitve energentov 
so potrošnike spodbudi-
le k varčevanju z energijo. 
»Čeprav se nam zdi, da lah-
ko v svojem gospodinjstvu 
privarčujemo zgolj malo 
energije, to ne drži. Pri 
ogrevanju, umivanju, ku-
hanju in razsvetljavi lahko 
že z enostavnimi spremem-
bami zmanjšamo porabo 
energije kar za eno tretji-
no,« ugotavljajo v Eko skla-
du, kjer so pripravili nekaj 
praktičnih nasvetov, kako 
varčevati z električno ener-
gijo v kuhinji, pri gospo-
dinjskih aparatih in ostalih 
elektronskih napravah, pri 
napravah v stanju priprav-
ljenosti, pri porabi vode, pri 
ogrevanju in prezračevanju 
prostorov …

V Eko skladu dajejo gospo-
dinjstvom tudi nekaj osnov-
nih napotkov za učinkovito 
in varčno razsvetljavo. Go-
spodinjstvom svetujejo, da 
čim bolj izkoristijo naravno 
svetlobo. Pisalne mize, ku-
hinjske pulte in druge de-
lovne površine naj postavijo 
čim bližje oknu in na okna 

dajo tanke in prosojne zave-
se. Za osvetlitev delovnih po-
vršin naj uporabljajo usmer-
jena svetila.

Navadne žarnice naj za-
menjajo z varčnimi, ki 
omogočajo visoke prihran-
ke pri električni energiji v 
prostorih, kjer so prižgane 
dlje časa – v kuhinji, dnev-
ni sobi, na hodniku, v otro-
ški sobi. Navadne žarni-
ce je smiselno zamenjati z 
varčnimi povsod tam, kjer 
»gorijo« več kot pol ure na 
dan. Če na primer 60-vatno 
navadno žarnico nadome-
stijo z 11-vatno varčno svetil-
ko, lahko v primerjavi z na-
vadno žarnico dosežejo pri 
električni energiji do 80 od-
stotkov prihranka.

»Najbolj varčna je ugas-
njena svetilka, zato luči uga-
šamo povsod, kjer jih ne pot-
rebujemo,« svetujejo v Eko 
skladu in dodajajo, da na po-
rabo električne energije po-
membno vpliva tudi pravil-
na razporeditev svetil. Svet-
loba, ki jo dajejo svetilke, je 
odvisna tudi od njene ob-
like, pri tem pa praviloma 
več svetlobe dajejo odprte in 
prosojne svetilke.

Varčevanje z električno 
energijo pri razsvetljavi
Cveto Zaplotnik

DOBRO JE VEDETI

Ob slabših gospodarskih napovedih je previdnost potrošnikov pred prazničnimi nakupi nekoliko večja, 
a večina bo zanje namenila približno enako vsoto kot lani.

Pred prazničnimi nakupi

Ljubljana – Delničarji so 
na drugi letošnji skupščini 
NLB za 20. decembra letos 
potrdili izplačilo dodatnih 
dividend v višini 2,50 evra 
na delnico, s čimer bo skup-
no izplačilo dividend v leto-
šnjem letu znašalo sto mili-
jonov evrov. NLB je namreč 
že konec junija izplačala 
prvo tranšo v skupni višini 
petdeset milijonov evrov. 
Delničarji so se seznanili 

tudi s prvo trajnostno bo-
nitetno oceno ESG, ki jo je 
prejela banka kot prva druž-
ba, ki kotira na ljubljan-
ski borzi. Ocena jo uvršča 
med 15 odstotkov najboljših 
bank med vsemi podjetji, ki 
jih ocenjuje družba. Po na-
povedi predsednika uprave 
Blaža Brodnjaka bodo leto 
zaključili z donacijo različ-
nim ranljivim skupinam in 
v druge dobrodelne name-
ne v skupni vrednosti pol 
milijona evrov.

Druga tranša dividend
Aleš Senožetnik

Pomagali skupnosti

www.apothekeferlach.at
GOVORIMO SLOVENSKO

LEKARNA V BOROVLJAH Z BOGATO TRADICIJO
A-9170 Borovlje/Ferlach • Glavni trg/Hauptplatz 16
T: 0043 4227 2225  •  E: adler@apothekeferlach.at
pon. - pet., 8:00 - 12:30 in 14:30 - 18:00, sob., 8:00 - 12:00 

• Zdravila lahko predhodno rezervirate tudi po telefonu oz. e-pošti
• Ekspresna dobava  zdravil tudi iz NEMČIJE  • Bachovi cvetni pripravki in Schüsslerjeve soli
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FERLACH  BOROVLJE
DR. EVA ROSIAN

Tamara Rigelnik Dr. Eva Rosian

Obiščite nas
na Facebook-u

Zahvaljujemo se vam za zaupanje v letu 2022. 
Tudi v letu 2023 vam želimo obilico sreče, 

zadovoljstva in zdravja!

Ob vsesplošni draginji in negotovih razmerah, ki se 
napovedujejo v prihodnje, tudi Zveza potrošnikov 
Slovenije opozarja, da nakupujmo načrtno, darila pa 
lahko pripravimo tudi doma.

Prostovoljci na delu / Foto: Goodyear Slovenija
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V Kranjski Gori nevarna snov, 
v Domžalah eksplozija
Zaradi uhajanja škodljivih hlapov v hotelu Best Western v Kranjski Gori so eno osebo odpeljali v 
bolnišnico, prav tako so v zdravniško oskrbo odpeljali Domžalčana, ki se je hudo poškodoval v 
eksploziji plinske jeklenke.

Kranjska Gora, Domžale – V 
torek dopoldan je v bazen-
skem delu kranjskogorske-
ga hotela Best Western priš-
lo do nesreče z nevarno snov-
jo, v kateri sta se po podatkih 
policije poškodovali dve ose-
bi. Oskrbeli so ju reševalci, 
eno osebo, šlo naj bi za za-
poslenega, pa so tudi pre-
peljali v jeseniško bolnišni-
co, kjer je ostala na opazova-
nju. Po poročanju nekaterih 
medijev naj bi sicer težave z 
dihanjem imelo enajst ljudi. 
Policija bo o svojih ugotovi-
tvah obvestila tožilstvo, o do-
godku pa je bil obveščen tudi 
delovni inšpektor.

Center za obveščanje je 
poročal, da so v nesreči z ne-
varnimi snovmi v poslov-
nem objektu na Vršiški ces-
ti v Kranjski Gori posredo-
vali tudi tamkajšnji prosto-
voljni gasilci in gasilci javne-
ga zavoda Gasilska reševalna 
služba Jesenice, ki so kraj do-
godka zavarovali, iz objekta 
evakuirali osebe ter prepreči-
li nastajanje nevarnih plinov 
in prezračili objekt.

V hotelu so pojasnili, da je 
do nesreče prišlo zaradi teh-
nične okvare pri dobavi ba-
zenskih kemikalij, pri tem 
pa sta se zmešali dve kemi-
kaliji, kar je povzročilo ško-
dljive hlape, zaradi česar so 
takoj, ko so jih zavonjali, 
evakuirali hotelsko osebje. 

Gostov tedaj v hotelu ni bilo. 
Po opravljenih meritvah je 
hotel spet začel obratovati, 
velnes, kjer je tudi bazen, pa 
je ostal iz preventivnih razlo-
gov še nekaj časa zaprt.

V sredo okoli 9. ure pa je 
prišlo do eksplozije v pomo-
žnem objektu stanovanjske 
hiše v naselju Študa v Dom-
žalah. V njej se je hudo poš-
kodoval 86-letni stanovalec, 
njegovo življenje pa naj ne bi 
bilo ogroženo.

Po pojasnilih Policijske 
uprave Ljubljana je bil sta-
novalec v garaži objekta, kjer 

je bila tudi plinska jeklenka. 
Iz doslej še neznanega raz-
loga je plinska jeklenka ek-
splodirala, pri tem pa poško-
dovala pomožni objekt, del-
no pa tudi stanovanjsko hišo 
in tri osebna vozila. Policisti 
so opravili ogled kraja in 
zbirajo obvestila za ugotovi-
tev vseh okoliščin dogodka, 
o vseh znanih dejstvih pa 
bodo obveščali pristojno dr-
žavno tožilstvo.

Center za obveščanje pa je 
poročal, da je v pomožnem 
objektu eksplodiralo zaradi 
uhajanja plina na plinskem 

gorilniku. Gasilci Centra za 
zaščito in reševanje Domža-
le in Prostovoljnega gasil-
skega društva Študa so zava-
rovali kraj in iz kurnika reši-
li kokoši. Objekt je delno po-
rušen, poškodovani so tudi 
objekti v bližini. Poškodo-
vano osebo so oskrbeli reše-
valci Nujne medicinske po-
moči Domžale. Na kraju do-
godka sta bila tudi policija in 
predstavnik Petrola, uprav-
ljavca plinovodnega omrež-
ja, o nesreči pa so obvestili 
tudi poveljnika Civilne zaš-
čite Občine Domžale.

V kranjskogorskem hotelu Best Western se je v torek zgodila nesreča z nevarno snovjo, v 
kateri sta se poškodovali dve osebi. / Foto: Gorazd Kavčič

Skoraj enajst tisoč alkotestov

Kranj – V poostrenem nad-
zoru nad psihofizičnim sta-
njem voznikov, ki je v Slove-
niji potekal prejšnji teden, 
so policisti odredili 10.850 
alkotestov, od katerih je bilo 
311 pozitivnih, dvanajst voz-
nikov pa je preizkus odklo-
nilo. Pridržali so petnajst 
voznikov motornih vozil, v 
96 primerih pa so policisti 
odstopili od pridržanja. Za-
časno so odvzeli tudi 292 vo-
zniških dovoljenj.

Na Gorenjskem so poli-
cisti v tem času preizkus al-
koholiziranosti odredili 786 
voznikom, med njimi jih je 
bilo petnajst pod vplivom 

alkohola do 0,52 mg/l alko-
hola v izdihanem zraku, tri-
najst pa nad to vrednostjo. 

Vsem alkoholiziranim vo-
znikom so prepovedali na-
daljnjo vožnjo in začasno 

odvzeli vozniško dovoljenje, 
za najbolj vinjene pa so po-
dali še obdolžilni predlog na 
pristojno okrajno sodišče.

Vinjeni vozniki so letos 
povzročili skoraj desetino 
vseh prometnih nesreč na 
Gorenjskem, njihova pov-
prečna stopnja alkoholizira-
nosti pa je bila 1,42 promila 
(lani 1,40 promila). Gorenj-
ski policisti so skupno od-
redili 32.947 (31.099) pre-
izkusov alkoholiziranosti, 
pod vplivom alkohola je bilo 
1.044 voznikov (lani 970). 
Pod vplivom prepovedanih 
drog je bilo 156 voznikov. 
Zaradi vožnje pod vplivom 
alkohola ali drog so pridrža-
li 26 (20) voznikov.

Prejšnji teden so slovenski policisti za volanom zasačili več kot tristo vinjenih voznikov, od tega so 
gorenjski policisti ustavili 28 voznikov, ki so vozili pijani.

Simon Šubic

Kranj – Odvetniška zbornica 
Slovenije bo v ponedeljek, 
19. decembra, znova orga-
nizirala dan brezplačne (pro 
bono) odvetniške pravne po-
moči. Na ta način bodo že 
dvanajsto leto zapored zaz-
namovali dan, ko je odvetni-
ška zbornica iz deželne pos-
tala nacionalna zbornica. 
»Slovenski odvetniki želimo 
pomagati predvsem tistim, 
ki so pomoči najbolj potreb-
ni in ki si zaradi pomanjka-
nja finančnih sredstev ne 
upajo prestopiti praga na-
ših pisarn,« pojasnjujejo. 
Brezplačne nasvete bo nudi-
lo tudi šestnajst odvetnikov s 
širšega območja Gorenjske.

Brezplačno pravno pomoč 
bodo odvetniki nudili v od-
vetniških pisarnah, po tele-
fonu, elektronski pošti ali 
po videokonferenci. Zaradi 
organiziranosti odvetniških 
pisarn v zbornici predlaga-
jo, da kontaktirate izbranega 

odvetnika oziroma odvetnico 
in se najavite, pri tem pa se 
sklicujte na dan odvetniške 
pravne pomoči pro bono. Od-
vetniki vam bodo posredova-
li predvsem splošne infor-
macije o problemu oz. sporu 
in vam pojasnili pravne mož-
nosti, ki vam jih v vašem pri-
meru omogočata zakonodaja 
in sodna praksa. Predlagajo, 
da prinesete s seboj morebi-
tno dokumentacijo.

»Pripominjamo, da lahko 
odvetniki ljudem, ki že ima-
jo pooblaščence, vendar želi-
jo brezplačno preverjati nji-
hovo delo, ali pa se izkaže, 
da zgolj preverjajo odgovo-
re na svoja vprašanja pri več 
odvetnikih, pravno pomoč v 
okviru te akcije tudi odklo-
nimo,« še poudarjajo v od-
vetniški zbornici.

Več informacij o sodelu-
jočih odvetnikih, lokacijah 
in načinu izvedbe je obja-
vljenih na spletni strani Od-
vetniške zbornice Slovenije 
www.odv-zb.si.

V ponedeljek 
brezplačni nasveti
Simon Šubic

Gorje – V ponedeljek okoli 18. ure sta se na poti od planine 
Javornik proti Blejski koči izgubila planinca, je poročala Uprava 
RS za zaščito in reševanje. Gorski reševalci iz Radovljice so 
pregledali območje od planine Javornik proti Blejski koči in 
vrhu Mežice, izgubljena in nepoškodovana planinca pa so 
našli v grapi. Pospremili so ju do Blejske koče.

Kranj – Gorenjski policisti so v sredo obravnavali tri vlome. 
Na območju Škofje Loke je nekdo skozi garažna vrata vlomil 
v stanovanjsko hišo. Po pregledu notranjosti je odnesel goto-
vino in nakit v skupni vrednosti več kot tisoč evrov. Kranjski 
policisti pa so obravnavali vlom v stanovanje večstanovanjske 
hiše. Neznani storilec je nasilno vstopil skozi vhodna vrata, 
pregledal notranjost, vendar kaže, da ni vzel ničesar. Obrav-
navali so tudi vlom v skladišče poslovnega objekta, kamor 
so neznani storilci nasilno vstopili skozi vhodna vrata in si 
prilastili več delovnih strojev. Lastnika so oškodovali za prib-
ližno osem tisoč evrov.

Kamnik – V sredo okoli 8. ure je neznani storilec oropal trgo-
vino v Kamniku. Kot so sporočili s Policijske uprave Ljubljana, 
je neznani moški vstopil v trgovino v nakupovalnem centru na 
območju Kamnika in s pištolo v roki od prodajalke zahteval 
denar. Ko mu je izročila nekaj sto evrov gotovine, je zbežal. 
Policisti poizvedujejo za moškim, visokim okoli 180 centime-
trov, starim okoli 35 let, ki je bil oblečen v temna oblačila, nosil 
pa je nahrbtnik. Na glavi je imel kapo, čez obraz pa masko.

Izgubljena planinca našli v grapi

Ukradli denar, nakit in delovne stroje

Oborožen rop v Kamniku

Voznica umrla na kraju

Cerklje – V ponedeljek oko-
li 18. uri so kranjske policis-
te obvestili o smrtni prome-
tni nesreči starejše voznice, 
ki je na cesti Glinje–Zalog 
pri Cerkljah z osebnim av-
tomobilom nenadoma za-
peljala izven vozišča na trav-
nato površino. Posredova-
li so kranjski poklicni gasil-
ci in prostovoljni gasilci iz 

Cerkelj, ki so zavarovali kraj 
dogodka, izvedli postopke 
oživljanja, nudili pomoč re-
ševalcem Nujne medicin-
ske pomoči Kranj, odklopi-
li akumulator in osvetljeva-
li kraj nesreče. Voznica, ki 
je bila v avtomobilu sama, je 
na kraju umrla. »Okoliščine 
kažejo na zdravstvene teža-
ve. Odrejena je bila obdukci-
ja,« je povedal Roland Brajič 
s Policijske uprave Kranj.

Simon Šubic

Simon Šubic

Na Gorenjskem je prejšnji teden »pihalo« nekaj manj kot 
osemsto voznikov. / Foto: Tina Dokl
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Pred kratkim je izšel zgo-
dovinski roman Andraža 
Babška z naslovom Junak. S 
tem se je 15-letniku iz Preske 
uresničila želja, da bi izdal 
knjigo. Roman je napisal 
še kot učenec Osnovne šole 
Preska in se prijavil na ano-
nimni natečaj knjižne založ-
be Kulturni center Maribor. 
Presenečen je bil, ko je dobil 
obvestilo, da je postal zma-
govalec. Še bolj presenečeni 
pa so bili v založbi, ko so iz-
vedeli, da je roman delo naj-
stnika, ki se je pri teh letih 
poglobil v generala Rudolfa 
Maistra in borce za severno 
mejo.

Poudarja domoljubje
»Zgodovinski roman Ju-

nak sem prebral brez oddi-
ha, saj me je njegova vsebi-
na zelo prevzela. Prepros-
to nisem mogel verjeti, da 
lahko tako mlad fant ustva-
ri zgodbo, ki temelji na zgo-
dovinskih dogodkih v času 
velike vojne in po njej, pred-
vsem v času generala Ma-
istra,« so besede Aleša Ari-
ha, predsednika Domo-
vinskega društva generala 
Rudolfa Maistra Maribor. 
Zakaj prav roman o genera-
lu Rudolfu Maistru? »Med 
vrednotami mi največ po-
meni domoljubje, kar izpri-
čuje tudi ta knjiga. Izpri-
čuje moj osebni pogled na 
to, kako pomembno je, da 

smo domoljubni in da ceni-
mo našo državo. Predvsem 
s tem bi se tudi sam identi-
ficiral, sploh pa s to knjigo. 
Nastajati je začela pred enim 
letom. Natečaj ni bil povod. 
Odločil sem se, da bi pisal o 
Rudolfu Maistru, ker se mi 
zdi, da bi lahko v Sloveniji 
bolj cenili domoljubje. Za-
kaj bi se samo pritoževali, 
kot to dela veliko ljudi? Od-
ločil sem se, da jaz tega ne 
bom počel, ampak bom ne-
kaj prispeval, in to s knjigo. 

Počasi je zorelo, pregledo-
val sem zgodovinska dej-
stva, se pogovarjal tudi z 
zgodovinarji, raziskoval  ... 
In potem je tekst nastal. 
Malce sem brskal po založ-
bah in opazil literarni nate-
čaj za zgodovinsko delo na 
temo Beg časa. Sem si re-
kel, da je to točno za to knji-
go, in poslal besedilo,« je po-
jasnil Andraž Babšek in do-
dal, da je roman Junak zgo-
dovinska knjiga, ki vsebu-
je zgodovinska dejstva in je 

delno napisana tudi po res-
ničnih dogodkih. »Nastopa-
jo trije pripovedovalci, in si-
cer Alojz Derganec, ki je star 
približno petdeset let, Jani 
Šušnik z 18 leti in Josipina 
Lončar, ki jih ima čez šestde-
set. Vsak čas Maistrovih bo-
jev doživlja po svoje, dokler 
se enkrat na bojišču ne sre-
čajo, in sicer Alojz kot ča-
stnik, Jani kot vojak, ki je bil 
ustreljen v nogo, in Josipi-
na kot bolničarka. To je neki 
vrh zgodbe. Derganec je tudi 

Maistrov sopotnik in tu je 
vključena njegova pripoved, 
kako je bilo, ko so osvobajali 
Štajersko in Koroško.«

Stoji za tem, kar je 
napisal

General Rudolf Maister ga 
je prevzel zaradi svoje drže. 
»Najprej sem se srečal z nje-
govimi pesmimi. Ima po-
sebno domoljubno držo, ki 
mi je zelo blizu in me zelo 
navdihuje. V njegovih pe-
smih sem opazil nagovore, 
kot je na primer Bratje! in 
potem naprej. To me je zbu-
dilo in sem rekel, napišimo 
kaj o tem. Poglobil sem se in 
bilo je imenitno. Sem pa se-

veda prepričan, da moj slog 
pisanja lahko v naslednjih 
letih še dozori. Po mojem 
mnenju je to super knjiga, 
stojim za tem, kar sem napi-
sal. Te vrednote zagovarjam 
in jih izžarevam, skušam 
prepričati tudi druge, da nas 
to lahko povezuje,« poudar-
ja Babšek. Roman ima 261 
strani, avtor pa upa, da ga 
bo v roke vzelo čim več ljudi, 
tudi mladih. »Vse bom nare-
dil za to, da bodo po njem po-
segali tudi mladi. Roman bi 

rad predstavil v knjižnicah, 
osnovnih šolah ... To bi bilo 
zelo dobro. Z jezikom se jim 
zagotovo lažje približam. Je-
zik ni arhaičen, je takšen, 
da je tudi mladim dobro ra-
zumljiv. Verjamem, da se 
bodo iz knjige tudi kaj nau-
čili, da jih bo zvabila k razmi-
šljanju ... Prav vsakdo lahko 
razmišlja o tem, od mlajših 
do najstarejših bralcev.«

Dirigent v pevskem zboru
Andraž Babšek obiskuje 

konservatorij za glasbo in ba-
let. Njegova ljubezen je kul-
tura nasploh. Vse umetnosti 
so mu zelo všeč, tako litera-
tura kot glasba in njuno po-

vezovanje. Na konservatori-
ju je na glasbeni teoriji. Od 
spomladi je dirigent Pev-
skega zbora Jakoba Aljaža, 
piše tudi poezijo, poleg tega 
se ukvarja s šahom in kara-
tejem ... In je najstnik, ki se 
rad druži. Dolgčas mu res 
ni. In želje za naprej? »Kar 
bo, bo. So ambicije, majhne 
želje, ki tlijo. Kar se izobra-
ževalne poti tiče, pa bi rad po 
srednji šoli šolanje nadalje-
val na akademiji za glasbo,« 
je zaključil.

Maja Bertoncelj

Andraž Babšek je napisal svojo prvo knjigo, ki ima naslov Junak. / Foto: Tina Dokl

Andraž Babšek je avtor zgodovinskega romana z naslovom Junak, ki govori o generalu Rudolfu Maistru in borcih za severno mejo. Z njim je zmagal 
na natečaju knjižne založbe. Presenečeni so bili, ko so ugotovili, da je avtor star komaj petnajst let.

Kultura
Razstava ilustracij Anje Štefan v 
Galeriji Prešernovih nagrajencev 
v Kranju Stran 14

To je članek za najave v 
GG +

tekste za najave vpisu-
ješ kot podpis k sliki !!!

Zgodba
Žirovko Špelo Vehar je srce 
odpeljalo v Afriko, kjer se je tudi 
poročila. Stran 15

Zanimivosti
Sedemnajstletni Karlo Jemc iz 
Škofje Loke je posnel debitantski 
album Intro. Stran 16

Zmagovalni roman napisal 
najstnik iz Medvod

»Med vrednotami mi največ pomeni domoljubje, kar 
izpričuje tudi ta knjiga. Izpričuje moj osebni pogled 
na to, kako pomembno je, da smo domoljubni in da 
cenimo našo državo. Predvsem s tem bi se tudi sam 
identificiral, sploh pa s to knjigo.«
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Od petka do petka

   petek, 16. decembra 2022

Poslanci so se seznanili 
z odstopom Bobnarjeve

Državni zbor se je v sre-
do seznanil z odstopom mi-
nistrice za notranje zadeve 
Tatjane Bobnar. Državnim 
poslancem je povedala, da 
je pred pol leta v isti dvorani 
zaprisegla, da bo spoštovala 
ustavo in pravni red in rav-
nala skladno s svojo vestjo in 
v dobrobit prebivalcev Slove-
nije, tako pa je ves čas tudi 
delovala. Kot je povedala, je 
zadnje volitve razumela kot 
poziv volivcev k drugačni po-
litiki, vključujoči, dejansko 
demokratični. »Politiki di-
aloga, ne pa oblastne aro-
gance. Politiki transparen-
tnosti, ne pa zakulisnih in-
teresnih dogovarjanj,« je de-
jala. Bobnarjeva je sicer, kot 
je napovedala, odstopno iz-
javo predsedniku vlade Ro-
bertu Golobu poslala minuli 
petek. Med razlogi za odstop 
je poleg nekaterih pritiskov 
na policijo navedla tudi, da si 
ne more postaviti svoje eki-
pe. Odnosi z Golobom naj 
bi se zaostrili tudi zaradi or-
ganizacije službe za varova-
nje predsednika vlade. Go-
lob je poslancem znova za-
gotovil, da nihče iz njegove-
ga kroga ali iz Gibanja Svo-
boda ni vplival na kadrova-
nje v policiji. Kot je dejal, sta 
se z ministrico Bobnarjevo 
razšla po 21. novembru, ko 

se je začela politizirati nje-
gova pravica do izbire njego-
vega varovanja in varovanja 
njegove družine.

Januarja protestni shod 
pomočnic vzgojiteljic

Glavni odbor Sindikata 
vzgoje, izobraževanja, zna-
nosti in kulture Slovenije 
(Sviz) je v torek sklenil za-
ostriti stavkovne aktivnosti. 
Glavni tajnik Sviza Brani-
mir Štrukelj je opozoril na 
neenak odnos vlade do stav-
kovnih zahtev v vzgoji in iz-
obraževanju v primerjavi 
z odnosom do zaposlenih 
v zdravstvu. Napovedal je, 
da bo 14. januarja v Ljublja-
ni protestni shod pomočnic 
in pomočnikov vzgojiteljev. 
Kot je pojasnil, želijo s prote-
stnim shodom izraziti skraj-
no nezadovoljstvo s podce-
njujočim odnosom oblasti 
do njihovega dela. »Odgo-
vorno in zahtevno delo z ot-
roki je namreč povsem raz-
vrednoteno, povprečna pla-
ča pomočnice vzgojitelji-
ce je bistveno nižja od pov-
prečnih plač zaposlenih na 
delovnih mestih, za katera 
je zahtevana enaka izobraz-
ba,« je pojasnil.

Vojska prevzela nova 
bojna vozila

Slovenska vojska (SV) je v 
torek v vojašnici Edvarda Pe-
perka v operativno uporabo 
prevzela 40 taktičnih tovor-
nih vozil 8x8 proizvajalca 

Rheinmetall MAN in 38 lah-
kih kolesnih vozil 4x4 Osh-
kosh. Nove tovornjake 8x8 
z roko za nakladanje je Slo-
venija od Nemčije preje-
la v okviru krožne menjave 
za 28 tankov M55S, ki jih je 
Slovenija kot vojaško pomoč 
namenila Ukrajini. Vozila 
Oshkosh pa je Slovenija ku-
pila od ZDA po načelu drža-
va državi. »Pred nami je za-
metek srednje bataljonske 
bojne skupine, ta vozila pa 
bodo služila tudi za civilno 
rabo,« je dejal obrambni mi-
nister Marjan Šarec. Po be-
sedah generalnega direk-
torja direktorata za logistiko 
Željka Kralja bo vojska v pri-
hodnjih dveh letih prevzela 
še dodatnih 84 oshkoshev, 
ki poleg osemkolesnikov 
predstavljajo glavno opre-
mo, ki je potrebna za izgra-
dnjo obeh bataljonskih boj-
nih skupin. Skupno bo mini-
strstvo za obrambo na podla-
gi doslej podpisanih pogodb 
prejelo 129 vozil Oshkosh, 
sedem od njih kot donacijo 
vlade ZDA. Za 38 oshkoshev 
s pripadajočo opremo je mi-
nistrstvo plačalo 26 milijo-
nov evrov (brez DDV).

 Pahor šesterici vrnil 
državna odlikovanja

Predsednik republike Bo-
rut Pahor je v torek Igorju 
Bavčarju, Francetu Bučar-
ju, Janezu Janši, Jelku Kaci-
nu, Lojzetu Peterletu in Di-
mitriju Ruplu na posebni 

slovesnosti vrnil odlikova-
nja zlati častni znak svobo-
de RS, ki so jih zavrnili 21. 
junija leta 1993. Tedaj je na-
mreč šest vidnih predstavni-
kov slovenske osamosvoji-
tve v odprtem pismu takrat-
nemu slovenskemu predse-
dniku Milanu Kučanu spo-
ročilo, da vračajo prejeta 
odlikovanja iz protesta zara-
di poskusov razvrednotenja 
slovenske samostojnosti ter 
vse glasnejših pobud za oži-
vljanje nekakšne nove Jugo-
slavije. Pahor je, so pojasni-
li v predsednikovem uradu, 
v luči zaznamovanj 30. oble-
tnice ustanovitve, obrambe 
in mednarodnega priznanja 
Republike Slovenije po dia-
logu z omenjenimi osamo-
svojitelji vzel na znanje, da 
so v duhu spoštovanja drža-
ve in njenega dostojanstva 
pripravljeni sprejeti vrnje-
na odlikovanja. »Ob jubile-
ju osamosvojitve smo gle-
de na vse okoliščine nastan-
ka naše države in žrtve, ki so 
bile zanjo žrtvovane, v dialo-
gu s predsednikom RS izra-
zili pripravljenost, da sprej-
memo vrnjena odlikovanja s 
spoštovanjem do slovenske 
države. Zadovoljni smo, da 
je predsednik republike Bo-
rut Pahor sprejel predlog, da 
se v tej luči zdaj to zgodi,« so 
razložili odlikovanci. V ime-
nu pokojnega Franca Bučar-
ja je najvišje državno odliko-
vanje sprejel njegov sin Ja-
nez Bučar.

Simon Šubic

Notranja ministrica 
Tatjana Bobnar odstopila

Državni zbor se je v sredo seznanil z odstopom ministrice 
za notranje zadeve Tatjane Bobnar. Namesto nje bo 
ministrstvo začasno vodila Sanja Ajanović Hovnik, 
ministrica za javno upravo. / Foto: Gorazd Kavčič

Slovenska vojska je v operativno uporabo prevzela 40 
taktičnih tovornih vozil 8x8 proizvajalca Rheinmetall MAN 
in 38 lahkih kolesnih vozil 4x4 Oshkosh (na sliki).  
/ Foto: MO/Borut Podgoršek

Predstavniki slovenske osamosvojitve Igor Bavčar, Janez 
Janša, Jelko Kacin, Lojze Peterle, Dimitrij Rupel in v imenu 
pokojnega Franca Bučarja njegov sin Janez Bučar so od 
predsednika republike Boruta Pahorja sprejeli leta 1993 
vrnjena odlikovanja zlati častni znak svobode. / Foto: Bor Slana/STA

med sosedi

Jože Košnjek Po dveletnem prisilnem 
molku sta v soboto glas-
ba in pesem znova napolni-
la samostansko cerkev v ko-
roškem kraju Vernberk/
Wernberg. Ta je bil nek-
daj zelo slovenska vas s slo-
venskim županom, v kate-
ri se je še leta 1951 za Slo-
vence izreklo nad dvajset od-
stotkov krajanov, rahlo dvig-
njena na ravnici na vzhod-
ni strani beljaškega okrož-
ja med Vrbskim jezerom na 
vzhodu, Osojskim jezerom 
na severu in Baškim jeze-
rom na jugu. Adamu Muel-
lerju je v samostanski cerkvi 
z dolgo zgodovino – na por-
talu gradu je napisana letni-
ca 1575 – znova uspelo na isti 
dan organizirati dva adven-
tna koncerta z imenitno dvo-
jezično nemško in sloven-
sko zasedbo in z dobrodel-
nim namenom. Izkupiček 

so namenili tradicionalni av-
strijski dobrodelni akciji Luč 
v temi. Na koncertih z adven-
tno in božično vsebino so na-
stopili na Koroškem zelo po-
znani Alpski kvintet s pev-
ci Majo Šturm Razboršek, 
Mihom Možino in vselej 
perfektnim Otom Pestner-
jem, godalni orkester, me-
šani pevski zbor Kaerntner 
Gemischter Satz pod vod-
stvom Christopha Glantsch-
niga in mednarodno uve-
ljavljena citrarka Janja Brlec, 

članica Slovenskega citrar-
skega kvarteta. Pevci in glas-
beniki so vsak posebej in 
skupno z najbolj znanimi 
slovenskimi in nemškimi 
adventnimi in božičnimi pe-
smimi napolnili skoraj dve 
uri trajajoči program, ki sta 
ga dvojezično povezala Dani-
ca Thaler - Urschitz in Ger-
hard Lepuschitz. Slovenska 
pesem je bila celo pogostejša 
kot nemška, kar ni nikogar 
motilo, saj je lepa in dožive-
ta. Tudi ti koncerti so dokaz, 

da sta pesem in glasba lahko 
povezovalki dveh sosednjih 
narodov in primer strpnega 
sobivanja dveh jezikov.

Tudi sobotna koncerta sta 
bila sklenjena z nesmrtno 
Avsenikovo Zvezde na nebu 
žare. Zanimiva je zgodba o 
njenem nastanku. Pokojni 
Slavko Avsenik je vsa leta, če 

je le mogel, obiskal polnočni-
co v domačih Begunjah. In 
tudi tistega leta, ko je prišel 
pred božičem na dopust s slu-
ženja vojaščine v Makedoni-
ji, jo je. In prav takrat je bil ve-
čer tako lep in noč tako zvez-
dnata, da je nastala ta enkrat-
na melodija, za katero je bese-
dilo napisala Elza Budau.

Slovenci v zamejstvu (881)

Sobotni koncert v samostanski cerkvi v Vernberku  
/ Foto: Jože Košnjek

Dvojezični adventni zvoki iz Vernberka

V prostorih Skupnosti koroških Slovencev in Slovenk na 
Novem trgu v Celovcu so v ponedeljek zaprli razstavo 
slik slikarja Stanka Sadjaka iz Strpne vasi pri Pliberku. 
Ob tej priložnosti so se srečali tudi predstavniki občin 
Celovec in Brda iz Goriških brd. Danes, 16, decembra, 
ob 19. uri bo v Dobrli vasi premiera igre Butalci. Igrali 
bodo člani domače mlade igralske skupine Teater Srce 
pod vodstvom Vida Sodnika.
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Po svetu

   petek, 16. decembra 2022

Osebnost leta 2022

Ena najbolj uglednih revij 
na svetu je hkrati s predse-
dnikom izbrala tudi »ukra-
jinskega duha« (the Spirit 
of Ukraine). Kot ključno de-
janje Zelenskega pa so pou-
darili odločitev, da ob začet-
ku ruske invazije 24. febru-
arja ne zapusti Kijeva. Odgo-
vorni urednik revije Edward 
Felsenthal je njihovo odloči-
tev tudi obrazložil. »Ne gle-
de na to, ali bitka za Ukraji-
no vzbuja upanje ali strah, 
je Zelenski pretresel svet na 
način, ki ga nismo videli že 
desetletja … Od prve objave 
na Instagramu 25. februar-
ja, ki je pokazala, da sta nje-
gov kabinet in civilna druž-
ba nedotaknjena in delujo-
ča, do vsakodnevnih govo-
rov v številnih institucijah 
je bil ukrajinski predsednik 
povsod, njegova informacij-
ska ofenziva pa je spreme-
nila geopolitični sistem in 
sprožila val dogajanja, ki je 
zajel ves svet.« In kaj so ure-
dniki Tima mislili z oznako 
»ukrajinski duh«? Po njiho-
vem ga poosebljajo nešte-
ti posamezniki v državi in 
zunaj nje, vključno z obi-
čajnimi ljudmi. »Zelenski 
in ukrajinski duh sta do-
kaz, da je pogum lahko ena-
ko nalezljiv kot strah, navdih 
ljudem in narodom, da se 

združijo v obrambi svobode, 
ter opomin svetu na krhkost 
demokracije in miru.« Vsa-
koletna izbira te revije uži-
va v svetu velik ugled. »Revi-
ja Time osebnost leta izbira 
od leta 1927. S tem nazivom 
počastijo ljudi, ki so najbolj 
vplivali na novice, v dobrem 
ali slabem pogledu. Lani je 
bil za osebnost leta izbran 
ustanovitelj podjetij Tesla in 
SpaceX ter najbogatejši člo-
vek na svetu Elon Musk. Leta 
2020 so izbrali novoizvolje-
nega predsednika ZDA Joe-
ja Bidna in podpredsednico 
Kamalo Harris.« (Vir: MMC 
RTV SLO)

Služabnik ljudstva
Obudimo še nekaj manj 

znanih poglavij iz življenja 
Volodimirja Zelenskega. 
Odlikujejo ga številni pokli-
ci, v katerih se je udejstvoval: 
scenarist, pravnik, komik, 
gostitelj dogodkov, filmski 
producent, pevec, igralec, te-
levizijski voditelj, TV-produ-
cent, imitator, humorist, za-
bavljivec, politik, showman, 
filmar, vojaška osebnost … 
Rodil se je 25. januarja 1978 
v judovski družini v ukrajin-
skem mestu Krivi Rog, tedaj 
še v Sovjetski zvezi. Prva šti-
ri leta je preživel v Mongo-
liji, kjer je njegov oče Ale-
ksander Zelenski takrat de-
loval. Osnovno šolo je obi-
skoval v Krivem Rogu, po-
zneje se je vpisal na študij 

prava na univerzi v Kijevu. 
Ko je vstopil v politiko, so ga 
mnogi smešili z oznako »ko-
medijant«. Poglejmo, za kaj 
je dejansko šlo. Že s sedem-
najstimi leti se je priključil 
lokalni komedijantski sku-
pini KVN, ki se je udeleže-
vala komedijantskih tekmo-
vanj. Redno in uspešno so 
gostovali po državah nek-
danje Sovjetske zveze. Leta 
1997 je ustanovil še ekipo 
Kvartal 95. Slava je Kvartalu 
95 omogočila produkcijo za-
bavne oddaje na ukrajinski 
televizijski postaji 1 + 1. Leta 
2008 je zaigral v filmu Lju-
bezen v velikem mestu. Zai-
gral je tudi v filmu Office Ro-
mance, Naš čas ter Rzhevsky 
Versus Napoleon. Največji 
filmski uspeh je doživel leta 
2015, ko je kot protagonist 
postal zvezda priljubljene te-
levizijske serije Sluga naro-
da, kjer je igral predsednika 
Ukrajine. Ta je bil pred tem 
srednješolski profesor zgo-
dovine, zmago pa mu pri-
nese posnetek, ki prikazu-
je njegov boj proti korupci-
ji. Zelenski je v filmih in se-
rijah ustvarjal večinoma v 
ruskem jeziku, prva vloga v 
ukrajinščini je bila komedi-
ja »Ja, ti, on, ona«, ki je bila 
v Ukrajini predstavljena de-
cembra 2018.

Vstop v politiko
»Uradno se je Zelenski 

v politiko podal s stranko 

Služabnik ljudstva, ki so 
jo ustanovili člani Kvar-
tala 95. Na silvestrski ve-
čer leta 2018 je na televizij-
skem programu 1 + 1 ura-
dno napovedal kandidatu-
ro za predsednika Republi-
ke Ukrajine. Kampanja, ka-
tere pomemben del je bila 
ekipa Kvartal 95, je bila 
zelo interaktivno usmerje-
na. Kot sredstvo obveščanja 
je ekipa Zelenskega upora-
bljala priljubljena socialna 
omrežja, novinarjem pa iz-
jav niso želeli dajati. Novi-
narji so na to večkrat opozo-
rili, Zelenski pa se je odzval 
z izjavo, da se ne skriva, a 
da ne želi dajati intervjujev 
novinarjem, ki so PR 'sta-
rih sil' in da ne more odo-
briti vseh prošenj za inter-
vjuje. /…/ Na volitvah mar-
ca in aprila 2019 je v dru-
gem krogu premagal dote-
danjega predsednika Petra 
Porošenka. Kot novi pred-
sednik je prisegel 20. maja 
2019 in takoj za tem raz-
pustil parlament. Njego-
va stranka je nato zmaga-
la tudi na parlamentarnih 
volitvah.« (Vir: Wikipedija) 
Vse to pa je, kot vemo, raz-
jezilo Putina. Politika Ze-
lenskega se je vse bolj na-
vezovala na Zahod in Ukra-
jino vse bolj oddaljevala od 
Rusije. Končalo se je z voj-
no, ki še traja. Želimo si (a 
očitno ne vsi), da bi se v letu 
2023 končala.

Miha Naglič

Ameriška revija Time je ukrajinskega predsednika razglasila za osebnost leta 2022. To priznanje si je 
prislužil že v prvih dneh ruskega napada na Ukrajino, ko se je kljub prigovarjanju odločil, da se ne bo 
umaknil iz napadene države …

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski se od začetka 
ruskega napada na Ukrajino v javnosti ves čas pojavlja v 
vojaških oblačilih. / Foto: Wikipedija

Sodelovanje v skupini Kvartal 95 je bilo osrednja dejavnost 
Zelenskega vse do vstopa v politiko. Na sliki iz leta 2018 je 
Volodimir peti z leve. / Foto: Wikipedija

Volodimir z ženo Oleno med glasovanjem na 
parlamentarnih volitvah julija 2019. Tudi na teh je zmagala 
njegova stranka Služabnik ljudstva. / Foto: Wikipedija

Nove knjige (663)

Miha Mazzini: Osebno
»Bil sem nonin skrbnik. 

To je bila moja vloga. Odna-
šati kahlo, ji pomagati vsta-
jati, jo spremljati k nedeljski 
maši in na sprehod. Po letu 
svobode nisem več hotel na-
zaj. A sem neopazno postal 
skrbnik svoje mame. Trajalo 
je, preden se me je vloga pri-
jela, in trajalo je, preden sem 
se je znebil. Ne v finančnem 
smislu, saj sem plačeval nje-
ne račune do konca, a to je 
bilo še najmanj pomembno. 
Sledilo je drugo obdobje svo-
bode in potem kmalu trenu-
tek, ko sem držal v rokah ko-
maj rojeno hčerko in je nje-
na mama rekla, da se ne bi 
ukvarjala z njo, sploh pa ne 
z dojenjem, in da bo kas-
neje, ko odraste, raje nje-
na najboljša prijateljica. Bit-
je, ki je tako majhno, da se 

ti roke sploh ne upognejo, 
ko ga držiš. Ki ga tipaš pre-
vidno, da ne bi pritisnil pre-
več, pa hkrati panično paziš, 
da ga ne bi držal premalo in 
bi padlo. Potem greš v kuhi-
njo in bereš navodila, kako 
se pripravi mleko v prahu, 
in v priročniku, ker so to še 
predinternetni časi, poiščeš, 
kako preveriš, ali je prav to-
plo. Ja, kapniti ga moraš na 
kožo podlahti. In tako sem 
spet postal skrbnik. Hol-
lywoodski igralci imajo prav, 
ker pravijo temu 'typecast', 
ujet v vlogo. Če nekaj obvla-
daš, se boš vedno znova vra-
čal v ponavljanje tistega, za 
kar si zdresiran.« / »Kako 
preboleti izgubljeno ljube-
zen? Kako se pobrati po ve-
liki izgubi? Kako preprečiti, 
da bi v svojem ljubezenskem 
življenju kar naprej dela-
li podobne napake? Kako si 

dovoliti, da smo ranljivi in 
kako sprejeti ranljivost dru-
gih? To so vprašanja, ki so v 
jedru knjige Mihe Mazzini-
ja, nastale kot nekakšen po-
skus samoterapije, preisko-
vanja spominov na vzorce 
čustvenih vezi iz otroštva ter 
njihovih vplivov na avtorje-
ve ljubezenske izbire in iz-
gube.« (str. 249, 271)

Navajam dva odlomka iz 
knjige. Prvi je avtorjev, drugi 
pa iz spremne besede Rena-
te Salecl. Roman ima podna-
slov: Kako se je skeptik lotil 
duhovnosti, se soočil s trav-
matičnimi spomini in izgu-
bil strah pred bližino. Spre-
mna beseda pa: Ljubezen-
ska izguba in spomini na 

boleče otroštvo. V zadnjem 
času je izšlo več romanov, 
v katerih se avtorji ukvarja-
jo sami s seboj. S »samotera-
pijo«. Miha Mazzinija smo 
lahko v prejšnjih letih spoz-
nali kot avtorja odličnih ko-
lumn, v katerih psihoanali-
zira slovensko družbo, po-
sadi jo na kavč in preizpra-
šuje. V tem romanu pa je 

združil oboje: romaneskno 
analizo družbe in samega 
sebe. Takšno analiziranje si-
cer nima na družbeno doga-
janje nobenega vpliva, po-
maga pa nam ga razumeti. 
Sodeč po zadnjih stavkih je 
imelo to pisanje na avtorja 
samega tudi terapevtski uči-
nek. Pa še lepo se bere.

Miha Mazzini, Osebno, spremna beseda Renata 
Salecl, Goga, Novo mesto, 280 strani

Miha Naglič

Volodimir Zelenski
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Prisluhniti pesmicam, 
zgodbam, morda samo mis-
lim, kadar jih pripoveduje 
Anja Štefan, je svojevrstno 
doživetje. En tak majhen 
praznik za misli in duha. 
Iskrive besede, jasni stavki 
in zgodbe, ki na skrivaj po-
božajo, tako kot njena topla 
barva glasu. Ko pripovedo-
vano vzamemo v roke zapi-
sano v knjigo in dodatno op-
lemeniteno s podobami, ki 
so jih ustvarile naše vrhun-
ske ilustratorke in ilustrator-
ji, čarobnost v naša srca pre-
našajo tudi oči. Številno ob-
činstvo je bilo pred dnevi v 
Galeriji Prešernovih nagra-
jencev na odprtju razstave 
ilustracij s podobami iz pe-
smi in zgodb, ki jih je v svo-
ji pesniški in pisateljski kari-
eri zapisala Anja Štefan, de-
ležno obojega, lepe besede 
in čudovitih podob, slednjih 
tudi še naprej, vse do konca 
januarja prihodnje leto.

Besede in podobe živijo 
skupaj

Letos je Anja Štefan pre-
jela nagrado Prešernovega 
sklada za literarno ustvarjal-
nost v zadnjih treh letih, po-
sebej za zbirko pravljic Tris-
to zajcev (v njej je izbor iz 
zapuščine Milka Matičeto-
vega), za slikano pesniško 
zbirko Imam zelene čeveljč-
ke in avtorsko pravljico Zajč-
kova hišica.

»Od sončnega vzhoda, 
ves dan, do zahoda, ji delo 
je delo in hkrati svoboda,« je 
z besedami, ki jih je označi-
la za njen pesniški avtopor-
tret, Anjo Štefan v uvodu 
predstavila njena prijatelji-
ca, igralka in pisateljica Na-
taša Konc Lorenzutti. Da ji 
je bilo ukvarjanje z literaturo 

za otroke in mladino polože-
no že v zibko, je spomnila. 
Morda sploh ni naključje, da 
je bila rojena 2. aprila, tako 
kot Hans Christian Ander-
sen, zaradi katerega vsako 
leto na ta dan zaznamuje-
mo svetovni dan mladinske 
književnosti, ki se ji Anja po-
sveča že skoraj tri desetletja. 
»Njene pesmice današnji 
25-letniki znajo na pamet, 
saj so mnoge izmed njih po-
narodele,« je povedala Na-
taša Konc Lorenzutti in do-
dala, da gre za mojstrico čis-
tega, jasnega sloga pisanja, 
kar je še danes odlika vseh 
njenih del. V svojih pesmi-
cah in zgodbicah ne pove 
niti preveč niti premalo, am-
pak ravno dovolj. To jo odli-
kuje tudi kot pripovedovalko 
in leta 1998 ustanoviteljico 
pripovedovalskega festivala, 
ki ga je vodila kar dvajset let.

Izjemno bogat je tudi 
njen knjižni opus, ki je iz-
šel pri Mladinski knjigi. Li-
kovni urednik tako rekoč 
vseh njenih knjižnih zbirk 
je bil do izpred leta, dveh Pa-
vle Učakar, ki je v sodelo-

vanju z vodjo galerije Mar-
kom Arnežem tudi posta-
vil tokratno razstavo. »Še ni-
koli doslej nisem postavljal 
razstave pesnice ali pisate-
ljice v povezavi z ilustratorji 
in moram reči, da je bila tok-
rat to izvrstna izkušnja,« je 
povedal; da se sicer pogosto 
najdejo ustvarjalni tandemi 

in se eden drugega drži-
jo, ker si preprosto »paše-
jo na kožo«, Anja Štefan pa 
je doslej sodelovala z več av-
torji različnih generacij. »Na 
začetku so njene knjige ilu-
strirale Ančka Gošnik Go-

dec, Marjanca Jemec Božič 
in Jelka Reichman. Je rek-
la, da jih je vajena, ker je z 
njihovimi ilustracijami ras-
la v otroških letih. Nato je 
svoje sodelovanje razširila 
z Zvonkom Čohom, Mar-
janom Mančkom in drugi-
mi. Gre za izvirne avtorje z 
izrazitim lastnim slogom in 

vsi na neki način širijo tudi 
njena literarna dela. Zven 
pesmi sicer vseskozi osta-
ja njen, hkrati pa so Anjina 
besedila izjemno odprta, da 
vsak ilustrator v njih lahko 
najde sebe. Na Anjina bese-
dila vse sede, bi lahko dejal.«

Ena pesnica, deset 
ilustratorjev

V pritličju in prvem nad-
stropju galerije so na ogled 
vrhunske ilustracije – bodi-
si originalne bodisi v tehniki 
giclée print – desetih vrhun-
skih slovenskih ilustrator-
jev, ki so v skoraj tridesetih 
letih upodabljali številna be-
sedila in zbirke, ki jih je prip-
ravila Anja Štefan.

»Razstava je nekaj poseb-
nega. Sama ne pomnim, da 
bi bila kdaj osrednja oseb-
nost pesnica, okrog nje pa 
zbrani sami odlični ilustra-
torji in ilustratorke. Nisem 
vedela, da bo odprtje razsta-
ve tak praznik,« je poveda-
la letošnja nagrajenka Pre-
šernovega sklada. »Imam 
tako srečo, da včasih kar tra-
ja, da se zavem vseh teh čas-
ti, ki padajo name, in se zato 
zgodi, da v prvem hipu sploh 
ne razumem prav dobro teh 
pobud, predlogov ali zasnov, 
kot je bilo to pri tej razstavi. 
Ko se stvar začne odvijati, pa 
se mi zdi, joj, koliko ilustra-
cij bo na ogled zraven mo-
jih pesmi in kako bo to su-
per.« Ob tem je dodala, kako 
pomembno je sodelovanje 
med njo in ilustratorji, hkra-
ti pa izrazila hvaležnost, da 
se lahko uči od njih, saj sta 
si svetova odraslih in otrok, 
čeprav se na prvi pogled ne 
zdi, vendarle zelo blizu. Svo-
je misli je kaj hitro ubesedila 
z nekaj svojimi pesmicami.

Pri postavljanju razstave je 
povsem zaupala Marku Ar-
nežu in Pavletu Učakarju, 
ki vse njene knjige zelo dob-
ro pozna, na moje presene-
čenje, kako ji uspe sodelova-
ti s tako generacijsko in slo-
govno različnimi ilustratorji, 

pa je povedala, da s tem nima 
nobenih težav. »Zdi se mi, da 
se pogledamo bolj kot ljudje, 
ne po starosti ali stilu ilustri-
ranja. Bistveno je, da začutiš, 
da je to nekaj, kar bi ti lahko 
bilo blizu. Včasih to začutim 
jaz, včasih so pogumne tudi 
moje urednice, recimo v zad-
njem primeru pri Štirih čr-
nih mravljicah Irena Matko 
Lukan in Tanja Komadina. 
Prav vesela sem njune izbi-
re Tomaža Lavriča. Tu se je 
res zgodilo tisto, kar je ome-
nil Pavle, da se ravno zara-
di dveh tako različnih poetik 
domet knjige razširi. Nekaj je 
lahko zelo lirično, hkrati pa je 
z ilustracijo dodan humoren 
moment; ali pa nas na eni 
strani nekaj poboža, hkrati 
pa je zelo iskrivo v ilustraciji. 
To dopolnjevanje je dodaten 
'plus' vsake knjige.«

In še mravljice od jutra 
do jutra

Letos jeseni je Anja Štefan 
napisala tudi prvo knjigo, ki 
je namenjena odraslim. Na-
slov ima Štiri črne mravlji-
ce. Anjine štiri mravljice so 
sicer v nekoliko drugačnih 
zgodbah in podobah že po-
potovale po svetu otroške do-
mišljije, tokrat pa bodo njene 
– lahko bi rekli pesmi v prozi 
– bližje odraslim, čeprav jih 
na svoj način lahko razume-
jo tudi otroci. V vseh letih je 
nastalo več kot tristo zgodb, 
za knjigo pa jih je avtorica iz-
brala 81. Urednici sta, kot že 
zapisano, tokrat k sodelova-
nju povabili prav posebne-
ga risarja – Tomaža Lavriča. 
Ni čudno, da je nastalo ne-
kaj tako lepega in drobnega, 
hkrati pa takega, kar vedno 
znova vzamemo v roke.

»Vesela sem, da so bila be-
sedila Tomažu dovolj všeč, 
da se je odločil za sodelova-
nje. V procesu nastajanja 
knjige se nisva niti slišala 
niti pisala, kako in kaj. Nis-
va bila v stiku, hkrati pa je 
vse potekalo z veliko naklo-
njenostjo obeh,« je o sode-

lovanju povedala »knjižna 
mati« štirih mravljic, ki so 
se menda pred leti pojavile 
povsem po naključju. »Mra-
vljice so se mi začele pisati 
iz zelo iskrivih ženskih dru-
ženj. Štiri prijateljice smo 
se rade družile, prepletale 
in smo sčasoma šle vsaka 
svojo pot. No, v tej knjigi pa 
smo spet skupaj. Seveda pa 
so mravljičje zgodbice v na-
daljevanju vzniknile tudi iz 
mojih različnih prebliskov. 
Doživljanj in opazovanj sve-
ta. Pisale so se same, skozi 
misel, a s premislekom. Po 
drugi strani pa se mi je zde-
lo zanimivo njih posluša-
nje, zanimalo me je, kako 
zvenijo besede, ki sem jih 
izbirala pri pisanju, in kaj 
je tisto, kar se lahko naslo-
ni nanje. So neke vrste pe-
smi v prozi.«

Igor Kavčič

V družbi z Anjo Štefan vrhunske slovenske ilustratorke in ilustratorji: na levi Ana Zavadlav, 
Hana Stupica in Zvonko Čoh ter na desni Jelka Godec Schmidt, Marjan Manček, Jelka 
Reichman in Polona Lovšin. / Foto: Tina Dokl

To so besede nekdanjega likovnega urednika pri Mladinski knjigi Pavleta Učakarja o tem, kakšne ilustracije najbolj pristajajo knjižnim izdajam letošnje 
nagrajenke Prešernovega sklada, pesnice, pisateljice in pripovedovalke Anje Štefan. Razstava ilustracij v Galeriji Prešernovih nagrajencev v Kranju, desetih 
vrhunskih ilustratork in ilustratorjev, ki so v preteklosti ustvarjali za njene knjige, ima naslov Že od jutra si prepevam. No, ta pa je prav Anjin.

Na razstavi so predstavljena dela desetih vrhunskih 
ilustratork in ilustratorjev, s katerimi je doslej 
sodelovala Anja Štefan. To so: Zvonko Čoh, Jelka 
Godec Schmidt, Ančka Gošnik Godec, Marjanca 
Jemec Božič, Tomaž Lavrič, Polona Lovšin, Marjan 
Manček, Jelka Reichman, Hana Stupica in Ana 
Zavadlav.

Anja Štefan je ena največjih slovenskih avtoric pesmi in zgodb za otroke, ob njih branju pa 
bi se lahko marsikaj naučili tudi odrasli. / Foto: Tina Dokl

Na Anjine besede vse sede

Najlepše ilustracije in še Štiri črne mravljice / Foto: Igor Kavčič
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»Nisem vedela, zakaj me 
tako zelo vleče na Zanzi-
bar, a ko sem stopila z leta-
la, sem imela neki poseben 
občutek: zdelo se mi je, kot 
da sem prišla domov … Vse 
mi je bilo blizu. Rekla sem 
si: jaz bi pa tu živela,« pove 
Špela Vehar, ki je trenutno v 
domačih logih. Marca letos 
se je poročila s Tanzanijcem 
Patrickom, s katerim sta si 
dom postavila v Tangi v tej 
afriški državi. Špela je stara 
33 let, njen mož jih ima 27. 
»V Žireh sem se počutila kot 
nekdo, ki ne spada zraven, 
nikoli se nisem z lokalnim 
življenjem tako poistovetila 
kot denimo moja sestra, pa 
ne da bi se počutila, kot da bi 
bila kaj več, ampak pač to ni 
bil moj 'vajb'. Malo sem bila 
v Ljubljani, malo na Primor-
skem, ampak nikoli si nisem 
rekla: o moj bog, kako se 
imam tu dobro. Ko sem sto-
pila na afriška tla, me je v tre-
nutku prešinilo: o moj bog, 
kako je pa tu dobro!« Tudi 
Patrick jo je videl táko. »Re-
kel mi je, kako se mu zdi za-
nimivo to, da sem bela, am-
pak hkrati njihova. Po mo-
jem te duša pokliče … Eni se 
odzovejo klicu, večina ljudi 
pa ne – in živi z obžalovanji. 
Jaz zagotovo ne bom živela z 
obžalovanji.« Špela pravi, da 
ko je prvič prišla v Afriko na 
dopust, je tam doživela vrti-
nec čustev. »Ko sem spozna-
la lokalne ljudi, sem kar jo-
kala, ko sem poslušala nji-
hove zgodbe, se nisem čuti-
la kot turistka, počutila sem 
se, kot da sem doma.«

Vrnila se je v Žiri, a jo je 
kmalu spet povleklo v 
Afriko

»Ko sem prišla domov, je 
bila prva stvar, ki sem jo do-
umela, ta, da se želim vrni-
ti v Tanzanijo, da hočem na-
zaj na zemljo, kjer imam 
nerazrešene stvari.« Špela 
razmišlja, da se vse zgodi z 

namenom. Bistvo vsega, ko 
je odpotovala nazaj na afri-
ško celino, je bilo, da nima 
načrta, kaj natančno se bo 
zgodilo. Vedela je, da gre 
raziskat, kaj jo tako vleče v 
ta konec sveta. Junija 2020 
se je v Tanzanijo vrnila za tri 
mesece.

Spoznala je Patricka
Ko je bila takrat spet pod 

ekvatorjem, je spoznala bo-
dočega moža Patricka. To se 
je zgodilo 27. junija 2020, 
mesec pred njenim rojstnim 
dnem. Šla je do hotela, kjer 
je bila nastanjena, mimo tr-
govinice z zapestnicami. »V 
njegovih očeh sem videla ne-
kaj, kot da bi ga že kdaj vi-
dela, hipnotizirale so me. 
Čudno je bilo, streslo me je 
in zmedlo.« Odhitela je nap-
rej, a ji ta pogled ni dal miru. 
Naslednji dan se je vrnila 
do trgovinice. Patricka, ki 
je prejšnji večer tam proda-
jal zapestnice in spominke, 
ni bilo. »Odhajala sem že, 
potem pa je ravno, kot mi je 
kasneje povedal, prihajal z 
zajtrka, me od daleč zagle-
dal in tekel v trgovinico, da 

me ne bi zamudil ...« Pristo-
pil je do nje, izmenjala sta si 
kontaktne podatke, kasneje 
sta se začela videvati …

»Najprej mu nisem pov-
sem zaupala, ker je bil res 
zelo lep, veliko je 'bea-
chboyev', jaz sem, tudi ko 
sva bila že skupaj, v strahu, 
da me bo le izkoristil, kar 
bežala od njega. Živela sva 
v mizerni sobi, kjer sva na 
istem mestu kuhala in spa-
la, stranišče je bilo na štr-
bunk …« A Špela pravi, da 
je navkljub dvomom z vese-
ljem okušala to življenje in 
tam so se jima s Patrickom 
dogajali prvi lepi trenutki. 
»Ko ti nekdo po dveh tednih 
poznanstva na roke opere 
spodnjice, veš, da je to to ...« 
A hkrati se je zaradi lastne 
negotovosti še vedno bala. 
»Ko me cel dan ni bilo doma, 
me je bilo strah, da bova kon-
čala … Tako sem bila zalju-
bljena vanj.« Špela pravi, da 
je v teh koncih veliko »ro-
mantičnega turizma«. »Do-
biš fanta, pa ga moraš vozi-
ti na večerje, kot 'sugarma-
ma' ... Midva sva bila v lokal-
ni sobi. On mi je zelo hitro 
hotel dokazati, da ni preva-
rant. Peljal me je domov, me 
predstavil družini, mi poka-
zal svoj koledar, na katerem 
je imel napisane svoje cilje 
…« Potem ko sta se pogovo-
rila, je bilo marsikaj drugače 
in čutila je, da je pravi zanjo.

Poroka in hiša
Tretjega marca letos sta 

se poročila, sama, na ura-
du v Tanzaniji. »Pogovarja-
la sva se, kje bova živela, kaj 
bova delala.« Zemljo sta ku-
pila v Tangi (Tanga je hkra-
ti ime najsevernejšega pri-
staniškega mesta Tanza-
nije na zahodu Indijskega 

oceana in glavno mesto re-
gije Tanga. »Tam sva v treh 
mesecih postavila hišo, sku-
paj z zemljiščem naju je sta-
la občutno manj, kot bi naju 
stala v Sloveniji, okrog 25 ti-
soč evrov.« Špela pove, da so 
Afričani drugačni ljudje kot 
Slovenci. »Mi veliko bolj pla-
niramo, oni so bolj 'na ho-
ruk'. Ko sva delala hišo, so 
delavci narobe razumeli na-
črte in so delali kar neke ste-
ne, jaz sem se jezila, potem 
so spremenili … Nisem mu 
denimo mogla dopovedati, 
da jaz potrebujem veliko ku-
hinjo in veliko pultov, tega 
on preprosto ni razumel. 
No, na koncu se je vse uredi-
lo,« pove v smehu.

Starši so ju že obiskali
»Oče in mati sta naju že 

obiskala letos poleti, ime-
li smo se super, šli smo na 

safari, po Tanzaniji, tudi na 
Zanzibar. Ko sta spozna-
la Patricka, sta videla, da je 
dober z mano. Z očetom 
sta se vozila okrog z motor-
jem, skupaj sta šla v mesto, 
za oba je bilo to lepo doži-
vetje.« Špela razmišlja, da v 
Afriki vseeno drugače gleda-
jo na to, ko otrok odide daleč 
od doma. »Hitreje odrastejo 
kot mi. Mi se 'cijazimo' po 
faksih, oni odidejo od doma 
pri 15, 16 letih, s trebuhom 
za kruhom, so prisiljeni od-
rasti.«

Kako gleda na afriško 
hrano kot prehranska 
strokovnjakinja

»Ogromno je sveže hrane, 
99 odstotkov hrane kupiva 
na tržnici, redkokdaj kaj v 

trgovini … Pozna se, da je ve-
liko sonca, korenčki so prav 
sladki, mango, ananas, avo-
kado ... Kot prehranska sve-
tovalka tam neizmerno uži-
vam. Ne jedo salam, ker ni 
hladilnikov, tudi mlečnih iz-
delkov ne, sem in tja kupijo 
kaj fermentiranega, ampak 
jim ne naredi dobro.« Osno-
va prehranjevanja so riž, ži-
tarice, stročnice, krompir z 
dodatkom sadja in zelenja-
ve, malo mesa in rib.

Petek, 23. december
Špelin mož Patrick ta me-

sec prvič spoznava ženine 
rodne kraje. V Slovenijo je 
pripotoval v začetku decem-
bra in s Špelo sta se odloči-
la, da del svojega življenja 
predstavita tudi Žirovcem in 
širši javnosti. Špela mi pove, 
da se Patricku zdijo nadvse 
fascinantne naše hiše – pra-

vi, da so »made professio-
nal«. »Zadnjič sem ga pe-
ljala na sneg in je užival kot 
majhen otrok in govoril, 
kako je lepo. Ga je pa po pri-
hodu z Mrzlega vrha zeblo, 
zato je preostanek dneva raje 
preživel na toplem.« Evropa 
se mu zdi dobra za opravlja-
nje posla in služenje denar-
ja, se mu pa zdi, da so ljudje 
vedno videti napeti in v ne-
kem hitenju. »Tukaj se ne 
usedejo kot mi in malo pok-
lepetajo, tu vsi nekam hitijo. 
Rad imam Tanzanijo.« Špe-
la in Patrick bosta v baru Top 
Caffe v Žireh v petek, 23. de-
cembra, ob 18. uri na preda-
vanju spregovorila o sloven-
sko-afriških izkušnjah, po 
21. uri pa bo sledilo še dru-
ženje v ritmih afriške glasbe.

Klara Mrak

Špela in Patrick na Mrzlem vrhu v Žireh  
/ Foto: osebni arhiv Špele Vehar

Špela Vehar

»Oče in mati sta 
naju obiskala 
letos poleti, šli 
smo na safari 
po Tanzaniji, 
na Zanzibar. 
Z očetom sta 
se vozila okrog 
z motorjem, 
skupaj sta šla v 
mesto, za oba 
je bilo to lepo 
doživetje.«

»Decembra 2020 sem bila dolgo časa zelo bolna in medtem sem imela občutek, da se mi je zgodil neki notranji klic: popadla me 
je želja, da bi šla v Afriko,« zaneseno pove Žirovka Špela Vehar.

Bil je občutek, kot da sem doma

V Tanzaniji se počuti kot doma. / Foto: osebni arhiv Špele Vehar

Pred svojo hišo v Tangi v Tanzaniji / Foto: osebni arhiv Špele Vehar
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Intro. »Pred kratkim sem 
izdal svoj debitantski al-
bum Intro, ki je precej sen-
zacijske narave. Na njem je 
namreč deset pesmi, vsaka 
pa predstavlja svoj glasbeni 
stil. Poslušalca popelje sko-
zi rap, rock, reggae, naro-
dno-zabavno glasbo, metal, 
techno in še več!« In če v na-
daljevanju še povzamem za-
pis Karla Jemca, ki album 
podpisuje s psevdonimom 
Evsiz: »Album mi je uspe-
lo dokončati še pred polno-
letnostjo, sem namreč di-
jak, star 17 let.« Le kdo je ta 
fant? Kot se spodobi ob poj-
mu intro, ki album tudi nas-
lavlja, preden prisluhnemo 
glasbi z albuma, poglejmo v 
njegovo predzgodbo.

V letošnji kraljevski mani-
ri bi mladeniču lahko name-
nili naziv Karlo II., je namreč 
drugi sin v glasbeni druži-
ni Jemc, za starejšim Da-
netom (trobentač) ter pred 
mlajšima Matijem (harmo-
nika) in Lucijo (klavir). Vsi 
so ali še obiskujejo učilnice 
Glasbene šole Škofja Loka, 

znanje inštrumenta pri Jem-
čevih namreč sodi v osnov-
no izobrazbo. Po očetu, zna-
nem harmonikarju Nejcu, se 
ve. Karlo igra francoski rog, 
v srednješolskih letih se je 
sam naučil igranja na ukule-
lo in kasneje kitaro, vešč je v 
pisanju besedil za pesmi in 
tudi za gledališke predstave. 
Na Loškem odru sodeluje v 
mladinski skupini, kjer je za 
predstavo pred leti pripravil 

tudi songe z avtorsko glasbo 
… Je karateist s črnim pasom.

Deset pesmi, deset 
glasbenih zvrsti

V zadnjem letu je priprav-
ljal svoj prvi glasbeni album. 
»Sama ideja, pisanje besedil 
in glasbe sploh niso bili pro-
blem, nekaj drugega je vse 
to spraviti v prakso,« pove 
Karlo, zadovoljen, da mu je 
uspelo tudi organizacijsko 

uresničiti ta zahtevni pro-
jekt. Glasbenikom, ki jih je 
povabil v zasedbo, in produ-
centu ter snemalcu Primo-
žu Grašiču je poslal demo 
posnetke vseh desetih pe-
smi. »Želel sem posneti de-
set pesmi, ki predstavljajo 
različne glasbene žanre, za 
intro – kot glasbeni uvod al-
buma – sem uporabil madri-
gal in besedilo v latinščini, 
za outro – kot konec albuma 

– je pritrkavanje,« pojasnju-
je Karlo, ki mimogrede sode-
luje tudi v skupini pritrkoval-
cev v Suški cerkvi, in dodaja, 
da je na albumu tudi nekaj za 
rap značilnih »skits«, komič-
nih vložkov, tako za »hec«.

»Primož se je sicer pri-
jel za glavo,« se nasmehne 
Karlo, češ od kod se ti v stu-
diu pojavi »mulc« z desetimi 
žanrsko povsem različnimi 
skladbami. »Je rekel, da mi 
tega ne priporoča, a me bo 
podprl, če se bom takega al-
buma zares lotil.« In se ga je.

Kot pove, so mu všeč raz-
lični glasbeni stili, so pa v 
vsaki zvrsti glasbe tako dob-
re kot slabe skladbe. »Že-
lel sem se javnosti predsta-
viti z vso glasbeno širino, ki 
jo premorem, in se pri tem 
ne omejevati. Pravzaprav 
sem se vsake zvrsti lotil ne-
koliko po svoje,« pove mla-
di glasbenik, ki je pri petih 
skladbah sam odigral kitaro 
in bas kitaro, njegovi so vsi 
glavni vokali tako v sloven-
ščini kot angleščini, v petih 
pesmih pa slišimo tudi nje-
gov francoski rog. Pri rap in 
techno pesmih je pripravil 

tudi elektronske glasbene 
podlage. Kljub vsemu ima-
mo ob zanimivih besedilih 
in njihovih izvedbah Jemca 
nekoliko na sumu, da mu je 
vendarle najbližji rap. Tu je 
najbolj dovršen.

Koncert in performans
Sogovornik pove, da sta 

s producentom njegove-
ga prvenca Primožem Gra-
šičem odlično sodelovala. 
»Če sem jaz albumu prispe-
val ustvarjalni del, mu je on 
dal tehnično vrednost.« Pro-
jekt so za dobrega prepoz-
nali tudi na Občini Škofja 
Loka, ki je Jemcu na razpi-
su za projekt namenila ne-
kaj sredstev. Album Intro je 
dosegljiv na digitalnih plat-
formah  Spotify, Apple Mu-
sic, iTune, YouTube …

Karlo Jemc bo album v 
živo predstavil jutri, v sobo-
to, 17. decembra, ob 21. uri 
v Loškem pubu (vstop bo 
prost). Na odru se bo v zased-
bi Evsiz & banda v različnih 
glasbenih žanrih izmenje-
valo deset glasbenikov. Kon-
cert bo hkrati performans, 
zato velja biti zraven.

Igor Kavčič

Karlo Jemc bo svoj Intro z zasedbo Evsiz & banda predstavil v Loškem pubu. / Foto: Nejc Skumavec

Škofjeločan Karlo Jemc je posnel glasbeni album Intro. Nič neobičajnega, če mladenič ne bi imel le 17 let in ne bi bila vsaka skladba iz druge glasbene zvrsti.

Zgodovina slovenskega 
veslanja sega v čas ob kon-
cu 19. stoletja, leta 1908 pa 
je v Ljubljani nastal prvi slo-
venski veslaški klub. Prepo-
rod veslaškega športa pri nas 
se je začel leta 1952 z ustano-
vitvijo Veslaške zveze Slove-
nije, o letih vzponov, padcev 
in tudi izjemnih uspehov pa 
je moč izvedeti v najnovejši 
knjigi oziroma zborniku, ki 
nosi naslov 70 let Veslaške 
zveze Slovenije, predstavi-
li pa so ga minulo soboto na 
Bledu.

»Knjiga oziroma zbornik 
je res detajlen pregled se-
dem desetletij obstoja Vesla-
ške zveze Slovenije na vseh 
segmentih delovanja. Seve-
da je glavni poudarek na tek-
movanjih, poleg tega pa tudi 
na organizacijah velikih pr-
venstev in vseh drugih regat, 
pa tudi na vseh drugih pod-
ročjih delovanja zveze. Av-
torica Nataša Mrak je zna-
la gole podatke spremeniti 
v lepo in tekočo zgodbo,« je 
ob predstavitvi povedal ure-
dnik Peter Fajfar in dodal: 

»Knjigo bi priporočal vsem, 
ki imamo radi veslanje in za 
veslanje živimo, saj se bomo 
ob prebiranju o uspehih 
malce pocrkljali in si pobo-
žali dušo. Prav tako je knji-
ga zanimiva za vse, ki niso 
povezani z veslanjem, da se 
bodo počutili ponosni, da so 
Slovenci. Prav tako je pri-
merna za tiste, ki imajo ved-
no nekaj povedati čez vesla-
nje, da bodo za vedno obmo-
lknili.«

Velik in pisan mozaik
»Vsak, ki bo knjigo bral, 

bo v njej našel nekaj druge-
ga. Nekateri bodo v zvezi z 
zgodovino veslanja našli ko-
ristne informacije, nekate-
rim bo to pomnilo obuja-
nje spominov, spet tretjim 
bo stvar navdiha. Verjamem 
pa, da bo ta zbornik dob-
ra podlaga za nadaljnje raz-
iskovanje, za poglabljanje v 
posamezne zgodbe, ki so iz-
jemne. Verjamem, da bo ta 
knjiga v prihodnosti dobila 
še kakšno družbo,« je pove-
dala Nataša Mrak, ki je ime-
la pri zbiranju množice po-
datkov pred seboj tudi veliko 

odgovornost, da ne bi česa 
izpustila.

»Odgovornost je bila res 
ogromna, veliko je bilo 
usklajevanj, veliko je bilo 
raziskovanja. Treba je pou-
dariti, da je to na ravni Slo-
venije prvi tak zbir podat-
kov, ki so bili zelo razprše-
ni. Po klubih so sicer imeli 
nekaj podatkov, v nekaterih 
so bili zbrani bolje, v neka-
terih slabše. Na državni rav-
ni je bilo vse razpršeno in ve-
liko smo se pogovarjali, ve-
likokrat smo pregledovali 
vsebino. Gradiva je res veli-
ko, in če bi hoteli zajeti čisto 
vse, kar se je na področju ve-
slanja dogajalo v zadnjih se-
demdesetih letih in tudi že 
prej, bi bila knjiga vsaj pet-
krat debelejša,« je pojasni-
la avtorica Nataša Mrak, ki 
je ob predstavitvi knjige po-
vedala tudi, da je zgodovina 
slovenskega veslanja res ve-
lik in pisan mozaik.

»Mozaik je sestavljen iz 
številnih kamenčkov. Ne-
kateri od njih sijejo moč-
neje, drugi morda malce 
manj. Če hočemo dobiti ce-
lotno sliko te zgodovine, pa 

je vsak pomemben. Ne gle-
de na to, koliko je kdo ome-
njen v zborniku in koliko ne, 
je vsak kamenček pomem-
ben. Upam tudi, da se bo 
temu mozaiku pridružilo še 
več čim bolj sijočih kamenč-
kov,« je še dodala avtorica.

Zbornika so se razveselili 
tudi veslači, med tistimi, ki 

jim je posvečen pomemben 
del, pa je tudi najboljši slo-
venski veslač vseh časov Iz-
tok Čop, ki je prav tako le-
tos praznoval osebni jubilej, 
saj je bil junija star petdeset 
let. Njegovi uspehi so mno-
ge mlade navdušili za vesla-
nje, tudi on pa se je razvese-
lil zajetne knjige o veslaški 

zgodovini. »Mislim, da je 
za šport in za našo zgodovi-
no zelo dobro, da se občasno 
pripravi takšna knjiga ozi-
roma zbirka podatkov. Jaz 
na zbornik gledam kot na 
zgodovinski dokument in 
upam, da na novega ne bo 
treba spet čakati sedemdeset 
let,« je povedal Iztok Čop.

Vilma Stanovnik

Nataša Mrak je avtorica knjige o bogati zgodovini slovenskega veslanja. / Foto: Vilma Stanovnik

Čeprav se je na območju današnje Slovenije veslalo že veliko prej, pa je ustanovitev Veslaške zveze Slovenije pred sedmimi desetletji pomenila svež zagon za 
ta šport, ki ima ogromno uspehov. Vsem so skupne moč, osredotočenost, usklajenost in vztrajnost, saj so to lastnosti, ki v veslanju največ štejejo.

Zgodbe slovenskega veslanja

Deset pesmi, deset muzik
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Jaz, midva in mi

   petek, 16. decembra 2022

Zaposlovanje invalidov (1)
V soboto, 3. decembra, je 

bil mednarodni dan inva-
lidov, ki ga je Organizaci-
ja združenih narodov z re-
solucijo razglasila oktobra 
1992. Javni štipendijski, ra-
zvojni, invalidski in preživ-
ninski sklad je ob tem izve-
del spletno srečanje z naslo-
vom Poti zaposlovanja inva-
lidov in dobre prakse delo-
dajalcev, ki mu je prisluh-
nilo več kot 240 predstav-
nikov zainteresirane javno-
sti. Predstavljene so bile vlo-
ge Zavoda RS za zaposlova-
nje, URI Soča in sklada na 
področju spodbujanja zapo-
slovanja invalidov, prav tako 
pa tudi primeri dobrih praks 
enakovrednega vključevanja 
invalidov v delovno okolje, 
vključujoče kulture in spod-
bujanja raznolikosti na de-
lovnem mestu.

Letos mineva že trideset 
let prizadevanja za osvešča-
nje in razumevanje invali-
dnosti ter ustvarjanje pogo-
jev za enakovredno in dos-
tojanstveno vključevanje 
invalidov v družbo. Pravi-
ca do dela je ena temeljnih 

človekovih pravic in svobo-
ščin. Slovenija je podpisnica 
mednarodne Konvencije o 
pravicah invalidov, ta pa va-
ruje in invalidom zagotavlja 
polno in enakopravno uživa-
nje vseh človekovih pravic in 
temeljnih svoboščin ter spo-
štovanje njihovega priroje-
nega dostojanstva, države 
podpisnice pa jim priznava-
jo pravico do dela enako kot 
drugim, spodbujajo zapo-
slovanje in ohranjanje zapo-
slitve invalidov.

Eden pomembnih delež-
nikov, ki povezuje delodajal-
ce in invalide, je Zavod Repu-
blike Slovenije za zaposlova-
nje. Predstavil je aktivnosti, 
ki jih izvaja za zaposlovanje 
invalidov, pisarne za deloda-
jalce in rehabilitacijsko sve-
tovanje. Center za poklicno 
rehabilitacijo pri URI Soča 
je predstavil primer rehabi-
litacije v procesu vračanja na 
delo in storitve zaposlitvene 
rehabilitacije, javni štipen-
dijski, razvojni, invalidski 
in preživninski sklad RS pa 
kvotni sistem in načine iz-
polnitve kvote ter spodbude, 

ki so delodajalcem na voljo 
za zaposlovanje invalidov. 
V imenu gostitelja srečanja 
je udeležence nagovorila di-
rektorica sklada mag. Barba-
ra Leder. »Trideset let, koli-
kor obeležujemo dan invali-
dov, ni malo. Države podpi-
snice konvencije o pravicah 
invalidov smo marsikaj na-
redile na področju uresni-
čevanja temeljnih človeko-
vih pravic in svoboščin inva-
lidov. Naj bo današnje sreča-
nje priložnost, da raziščemo 
poti, kako še bolje zagotoviti 
polno in uspešno sodelova-
nje ter vključenost invalidov 
v delovno okolje. Za sistem-
sko urejanje področja inva-
lidov skrbijo na Ministrstvu 
za delo, družino, socialne 
zadeve in enake možnosti. 
Ključne institucije v Slove-
niji, ki smo z izvajanjem jav-
nih pooblastil v vsakdanjem 
stiku tako z delodajalci kot 
invalidi, pa smo na podro-
čju spodbujanja zaposlova-
nja Zavod RS za zaposlova-
nje, URI Soča in naš sklad. 
Imamo veliko praktičnih iz-
kušenj. Ne pozabimo, da je v 

Republiki Sloveniji svoboda 
dela zagotovljena z ustavo. 
To pomeni, da vsakdo pros-
to izbira zaposlitev in vsako-
mur mora biti pod enakimi 
pogoji dostopno vsako de-
lovno mesto,« je povedala.

Predstavili so, kako po-
teka zaposlovanje v Slove-
niji in kakšne so možnos-
ti, ki so na voljo tako inva-
lidom kot delodajalcem. Le-
tošnji mednarodni dan in-
validov je poudarjal vlogo 
inovacij pri spodbujanju 

dostopnega in pravičnega 
sveta. In sem sodijo tudi 
primeri dobrih praks zapo-
slovanja invalidov. »Z da-
našnjim srečanjem bomo 
v javnost ponesli močno in 
enotno sporočilo o pomenu 
spoštovanja in enakovred-
nega vključevanja invalidov 
v delovno okolje,« je dejala 
mag. Barbara Leder in za-
ključila z naslednjo mislijo: 
»Dobra motivacija prema-
guje vse ovire.« 

(Se nadaljuje)

Maja Bertoncelj

Na vaji

Vsak na svoj način se prip-
ravljamo na božič, ki bo vsak 
hip tukaj. Trgovci prodajajo, 
oglašujejo, gostinci strežejo, 
tiskarji tiskajo še zadnje no-
voletne tiskovine. Tudi pev-
ci se pripravljamo na prazni-
ke. Božične pesmi so najlep-
še pesmi. Vsak zbor ima za-
gotovo velik nabor skladb, ki 
so mednarodne, slovenske, 
lokalne, ljudske. Glasba pra-
znike in obred polepša, ni 
pa nujno, da ga tudi poglo-
bi. Kadar se glasbeniki zli-
jejo z obredi in prazniki, te-
daj to čutiš. Prav tako čutiš 

Mojca Logar

raznolikost  
in vključevanje

Tretjega decembra je bil mednarodni dan invalidov. 
/ Foto: Gorazd Kavčič

tudi takrat, kadar je glasbe-
niku glasba zgolj služba ali 
je cerkev zgolj prostor za iz-
vajanje glasbe. Naš zbor je 
skupek nekaj družin in po-
sameznikov. Naša druži-
na je zastopana kar v celo-
ti, drugje so le dekleta, brat-
je in sestre, mame in otroci, 
tete in nečaki, posamezniki. 
Pravzaprav smo kot ena ve-
lika družina. Tudi v družini 
prepevajo skupaj starši in ot-
roci, starejši in mlajši. Tako 
kar naenkrat otroci odraste-
jo, kot so tudi naši, te prese-
žejo v pevskem znanju, če je 
treba, postanejo tudi zboro-
vodje. Tako je trenutno pri 
nas. V večini zborov je tako, 
da se ženske naučijo pesmi 
hitreje kot moški. Pogosto je 
v zborih več žensk kot moš-
kih, več jih je hodilo v glasbe-
no šolo, torej poznajo note, 
medtem ko se moški naučijo 
bolj po posluhu. Nikakor to 

ne velja za vse zbore ali stro-
ke. V večini strok je tako, da 
bolj ko se približujemo pro-
fesionalnosti, bolj vstopamo 
v svet moških, naj bo to ku-
linarika, znanost, gospodar-
stvo ali glasba. Matej je tre-
nutno v vlogi zborovodja in 
zgodi se, da sta Janez in Rok 
sama na basu. Tedaj se use-
deta še bolj skupaj, si dajeta 

pogum, da bosta zmogla. 
Matej pomaga enkrat tenor-
ju, drugič basu ali ženskam. 
Zanimivo je gledati oče-
ta in sina, ki jima uspe od-
peti svoj del. Tako zadovolj-
no se potrepljata po rami, 
češ, uspela sva. Mladi pova-
bijo svoje prijatelje, ki obo-
gatijo naše petje z inštru-
menti. Tako bodo letos pe-
smi dopolnile trobenta, po-
zavna in flavta. Vsak orga-
nist je najprej pianist, vsak 
pianist pa ni organist. Še 
najmanj pa vsak organist 
ni tudi harmonikar. Naš je 
vse troje in še več. V kakšnih 
manjših cerkvah, kjer ni or-
gel, to vlogo lahko prevzame 
harmonika. Tako so se mla-
di dogovorili, da bomo eno 
pesem zapeli ob spremljavi 
harmonike. Kdo se ne bi ve-
selil praznikov ob taki prip-
ravi. Nikoli nisem mislila, 
da bo kdaj vsa moja druži-
na prepevala v istem zboru. 
Tega ne moreš načrtovati, 
to se lahko le zgodi. In ko se 
zgodi, sprejemam, uživam 
in se čudim. Otroci rastejo, 
jaz se staram, vmes pa je živ-
ljenje. So prazniki, še en bo-
žič, ki ga bomo odpeli, in še 
en trenutek, ko se bomo lah-
ko za hip odlepili od tal in se 
prepustili božjemu, ki mu 
pravzaprav ves čas odpira-
mo srce in dušo. Božje je ves 
čas pripravljeno za nas. Zdi 
se, da mi nismo vedno prip-
ravljeni sprejeti ga.

profesorica geografije 
in zgodovine

zakonski in  
družinski terapevt

Moji odnosi
Janez Logar

Odnosi, v kakršnih živimo, 
določajo naš nivo sreče. Ne-
kateri se morda s to ugoto-
vitvijo ne bodo strinjali. Kdo 
je lahko razsodnik? Najprej 
jaz sam. Poglejmo pri sebi, 
kdaj smo (dolgoročno) sreč-
ni in kdaj nesrečni. Jasno, 
da imamo tudi trenutke ev-
forije, npr. uspehi v poklicu, 
rojstvo otroka, uspehi v špor-
tu, nenadni zaslužek, odlič-
no opravljen posel  ... To so 
skrajnosti, ki ne trajajo zelo 
dolgo. Dolgoročno pa k sre-
či znatno prispevajo ureje-
ni odnosi. Da znam spošto-
vati druge in da sem spošto-
van, da imam urejen odnos 
z možem, ženo, da se v sta-
rosti rad dobivam z otroki in 
vnuki in še bolj, da si odrasli 
potomci želijo družbe ded-
ka in babice. Drugi razsod-
niki so lahko starejši ljudje. 

Oni imajo pogled nazaj in 
vedo, kaj v življenju šteje. 
Bližajoča smrt zmanjša po-
men materialnim dobrinam 
in hkrati močno dvigne po-
men npr. prijateljstvu, iskre-
nosti, zdravju, hvaležnost za 
vsakdanjik ... to so lastnosti, 
kreposti, stanja, ki so pravza-
prav zastonj. Le vzeti jih mo-
ramo. Tretji razsodnik je lah-
ko znanost. In ima enozna-
čen odgovor – urejeni odnosi 
se močno povezujejo z doži-
vljanjem sreče in zdravjem.

V naših odnosih se ved-
no ustvarja poseben pros-
tor. Strokovno rečemo temu 
interpersonalni prostor. 
Ustvarjata ga oba. Če nič ne 
storimo, se bo kreiral odvis-
no od najinih podzavestnih 
stanj. Zato sva oba odgovor-
na za odnos, ki ga ustvarja-
va. Oba. V naši kolumni po-
gosto pišemo o meni, o mo-
jih stanjih, o delu sebe, ki jih 
prinašam v odnose, o moji 
vlogi. Zanimanje zame je 
pomembno, ker lahko spre-
minjam le sebe. Ker oba 
soustvarjava prostor naji-
nega odnosa, je enako po-
membno tudi zanimanje za 
sogovornika, zanimanje za 
mojo ženo, punco, za moje-
ga moža, fanta, zanimanje 
za moje otroke (ne glede na 
starost). Od otrok ne more-
mo pričakovati toliko zani-
manja, ker imajo oni svoje 
otroke. To svobodo jim mo-
ramo dopustiti.

Pri ustvarjanju skupne-
ga odnosa je pomembno, 
da se vnaprej otresemo do-
ločevanju, kakšen je dru-
gi. Če želimo dober odnos, 
je škodljivo drugega opre-
deliti za neumnega, neu-
kega, premladega, presta-
rega, premalo šolanega … 
Niti se ni smiselno spusti-
ti v analizo razlogov za nje-
govo vedenje. Če želimo iz-
boljšati odnos, povečajmo 
radovednost in zanimanje 

za drugega. Kot se zanima-
mo zase in svoja stanja, rav-
no toliko nas mora zanima-
ti, kaj se dogaja z drugim. 
Torej radovednost: »Zdi se 
mi, da si zmedena med na-
jinim razgovorom. Opazil 
sem, da si spregledala dva 
sestanka. Sprašujem se, ali 
se kaj dogaja s teboj? Ali si 
v redu?« Za ustvarjanje na-
jinega skupnega prostora, 
odnosa je ravno tako po-
membno poslušanje sebe 
in radovednost za drugega. 
Še celo več. Vživljanje v dru-
gega – kako so videti stvari 
skozi njegove oči.

Še ena stvar je: Bolj ko se 
osredotočam nase, več pros-
tora imam, da sem prijazen, 
velikodušen in radoveden 
do sogovornika. To je dober 
občutek.

In ne nazadnje, kaj bova 
midva ustvarila novega ...

Božje je ves čas 
pripravljeno za nas.
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Razgledi

   petek, 16. decembra 2022

Fantovski pretepi  
v Matijevi gostilni

Vsa vaška doživetja so 
se nekoč dogajala v gostil-
ni pri Matiju. Saj drugje ni 
bilo priložnosti. Od tega je 
bilo največ fantovskih prete-
pov. Fantje z različnih kon-
cev vasi so se družili skupaj 
v skupinah in se radi stepli 
s skupino z drugega konca. 
Najbolj znana pretepača sta 
bila Mlakarjev Jože, ki je bil 
zelo velik, močan, povrhu 
pa še žleht. Drugi pa je bil 
Kosirnikov Pepe, tudi na-
mazan z vsemi žavbami. Če 
sta se ta dva pojavila v gostil-
ni, je bila ta kaj hitro praz-
na. Jože je takoj, ko se je za-
čelo kakšno prerekanje, od-
šel ven in na cesti pobral ne-
kaj kamnov, jih zavil v sle-
čeno srajco in s tem »pun-
klom«  začel tolči po glavah 
srboritih fantov. Pepe pa je 
imel vedno v žepu konec ve-
rige za privezovanje telet, 
mi tej verigi rečemo telečji 
»cungel«. S to verigo je mla-
til vse naokrog. Večina fan-
tov je zato pobegnila iz go-
stilne. Nekega večera je v go-
stilni prišlo do takega prete-
pa. Fantje so se hitro umak-
nili ven iz gostilne. Z veliko 
hitrostjo je stekel na pros-
to tudi Škletov France, te-
kel je čez sosedovo, Mohto-
vo dvorišče, v temi je štrbun-
knil v apneno jamo. Prav v 
to jamo so prejšnji dan uga-
sili sveže apno prav do vrha. 
France je bil do vrh glave v 
apnu. Ko se je malo izvlekel 

iz apna, je mimo jame prite-
kel še en pobegli iz gostilne. 
France mu je med noge po-
tisnil kol, s katerim so prej-
šnji dan mešali apno. Tako 
da je še ta padel v jamo. Po 
dolgem času se je France le 
skobacal iz jame. Bil je ves 
od apna, od peta pa do vrh 
glave. Počasi je tak odšel 
proti domu. Menda se je še 
več dni poznala bela sled do 
njegovega doma. Do nasled-
njega jutra se je komaj oče-
dil apna, s katerim je bil poš-
teno obzidan. Da so bili ti 
fantovski pretepi, včasih se 
je šlo tudi za naklonjenost 
kakšne punce, tudi kruti, 
lahko preberemo v cerkve-
nem statusu animarum, sta-
nju duš; da sta dva fanta to 
plačala s svojim življenjem. 
Oba povzročitelja sta dobi-
la po osem let ječe. Na kole-
darski dan, ko se je to zgodi-
lo, pa sta vsako leto bila brez 
hrane in spati sta morala na 
golih deskah. Oba pa sta, ko 
sta kazen odslužila, odšla v 
Ameriko. Nedolgo tega sta 
prišla iz Amerike dva vnuka 
enega teh obsojencev z že-
nama. Zanimalo jih je, kje je 
bil doma njun ded. Kar s te-
žavo smo jima razložili celo 
zgodbo, ki jo je doživel nji-
hov prednik.

 Ivan Nograšek

Priimka Bašelj ne sme-
mo povezovati z Baško gra-
po, ker ta izvira iz besede 
bača (reka Bača), ne pa baša. 
Tudi sicer med srednjeve-
škimi zapisi na Kranjskem 
in Primorskem ne najde-
mo nikjer nobenega kra-
ja ali vasi z imenom Baša. 
Baša in Bašelj nista pove-
zana, razen v enem prime-
ru. V okolici Ilirske Bistrice 

(Prem, Smrje, Jasen) najde-
mo prve omembe priimka 
Baša in Bašelj po letu 1650, 
in sicer v poročni knjigi za 
župnijo Košana. Priimek 
so zapisovali kot Basa, Ba-
ssa, Basha, Basso, Bassha, 
pa tudi Basel in Bashel. To-
vrstnega mešanja priim-
kov, ki jih danes poznamo 
kot Baša in Bašelj, v drugih 
krajih ne najdemo.

Starejši kot priimek Ba-
šelj pa je istoimeni kraj. Vas 

pod Storžičem je bila poz-
noantični gradec: na hrib 
severno od Bašlja, Gradi-
šče, so se zatekli starosel-
ci po prihodu Slovanov. 
Arheologi so našli mnoge 
rimske in slovanske najd-
be. Prvič je zapisano oko-
li leta 1155 v listini splošnih 
dokumentov koroškega de-
želnega arhiva v Celovcu: 
Uasche. V naslednjih zapi-
sih pa so še: Vaschel (1395), 
Vasschel (1398), Waschl 

(1413), Waeschel (1458 in 
1461), Baysch (1484), Wa-
schel (1488) in Baschel 
(1488). Seznam je iz knji-
ge Historična topografija 
Kranjske (ZRC SAZU).

Jezikoslovec dr. Silvo 
Torkar je Bašlje raziskoval 
na Cerkljanskem in našel 
več omemb priimka oko-
li leta 1600. Najstarejša sta 
Juri Basil locho Iurse Ma-
tcho v Labinjah leta 1591 
in Crise Basil v Cerknem 
leta 1598. Torkar meni, da 
je priimek verjetno nastal z 
bavarskonemško l namesto 
lein in z izpustom zaporni-
škega t, podobno kot v pri-
imku Kersnik, ki je nastal iz 
Krstnika.

Na Gorenjskem so na se-
znamu nesnovne kulturne 
dediščine hišnih imen trije 
Bašlji (www.hisnaimena.

si). Pri Bašelnu se je reklo 
po domače v naslednjih na-
seljih: Ribno, Bled - Zago-
rice in Vojsko pri Vodicah.

V Sloveniji živi 291 Baš-
ljev, število pa je od leta 
1971, ko jih je bilo 189, 
precej naraslo. Gre prak-
tično za povsem slovenski 
priimek, ki obstaja samo 
v Sloveniji. To seveda ne 

pomeni, da se Bašlji niso 
izseljevali v času, ko je slo-
venski narod izgubil tretji-
no prebivalstva pred več kot 
stoletjem. A v tistem času 
so se selili večinoma v dr-
žave, kjer so izgubili streši-
co in postali Baselj. Danes 
živijo v ZDA (37), Kanadi 
(16), Franciji (8) in na Taj-
skem (1).

Bašelj, svetniški priimek

V franciscejskem katastru so leta 1827 v Ribnem 12 vpisali 
lastnika Jakoba Ferjena in domače ime (nomen vulgaris) 
Baschel. Kataster hrani Arhiv Republike Slovenije (SI AS 
176/L/L224/s/PUA str. 5). / Foto: Tino Mamić

Leta 1804 se je v Koprivniku pri Žireh Marku in Mariji Bašelj rodil Andrej. Priimek so 
v pisani gotici vpisali kot Baschel. Krstno knjigo Župnije Žiri hrani Nadškofijski arhiv 
Ljubljana (K 1796–1808 Žiri, zv. 4, str. 89). / Foto: Tino Mamić

Vaš razgled

Jezersko je ena tistih gorskih vasic, za katere bi lahko rekli, da poznajo le dva letna časa: 
zimo in poletje. Ujeti trenutek na fotografiji prikazuje zimo. Nastala je v ponedeljek, 
temperatura je bila okoli minus sedem stopinj Celzija, pa se je dan že nagibal v popoldan. 
Vendar je našega fotografa »potolažila« mimoidoča gospa z izjavo, da je zjutraj termometer 
kazal –14 stopinj Celzija ali še malo manj. A. B. / Foto: Gorazd Kavčič

Nove sestave občinskih svetov že začenjajo svoje delo. Na konstitutivnih sejah, na katerih 
svetniki potrjujejo tudi svoje mandate in mandate županov, so v igri kartončki zelene barve, 
torej med svetniki vlada soglasje. Naj ga bo čim več tudi prihodnja štiri leta, naj bodo 
odločitve sprejete s čim večjim konsenzom in v dobro občank in občanov. M. B. / Foto: Tina Dokl

Razgledi

Tino Mamić

Tunjiške zgodbe (16)

Gorenjski priimki
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HUMOR, HOROSKOP
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Oven (21. 3.–21. 4.)
Vaše misli se bodo vrtele okoli kariere, ciljev, uspehov in 
napredovanja. Nadrejeni bodo tudi prepoznali vaš trud in 
vas primerno nagradili. V tem času lahko začrtate napredek 
za prihodnost – kje si želite biti in kaj storiti, da pridete tja.

Bik (22. 4.–20. 5.)
Vsakodnevna rutina vas bo ubijala in hrepeneli boste po 
spremembah, ki bi poživele vaše dolgočasno in stagnira-
joče življenje. Planeti vam bodo naklonili energijo in moč 
za spremembe, v katero smer pa boste zapeljali, je odvis-
no od vas.

Dvojčka (21. 5.–21. 6.)
Energije se bodo zamenjale in vaša pozornost se bo usme-
rila v vašo notranjost. Prihaja čas, da se posvetite sebi, da si 
dovolite priznati, oprostiti in spremeniti na bolje. Da si do-
volite biti prijazni do sebe in se večkrat razvajati.

Rak (22. 6.–22. 7.)
Postali boste še bolj čustveni kot po navadi in posvetili 
se boste svojim najbližjim in najdražjim. Samski si bos-
te zaželeli partnerstva, ki bo osnovano na trdnih teme-
ljim spoštovanja in razumevanja – in to boste tudi iska-
li okoli sebe.

Lev (23. 7.–23. 8.)
Vprašajte se, kako poteka vaše življenje in komu oziroma 
čemu namenjate svoj čas. Ali namenjate preveč časa profe-
sionalnemu, službenemu življenju in zasebno življenje trpi. 
Če je tako, je zdaj čas, da potegnete ročno zavoro in kaj 
spremenite.

Devica (24. 8.–23. 9.)
Prav nič ne boste dovolili, da bi zunanja sivina in tema 
vplivali na vaše veselje in zajemanje življenja z veliko žli-
co. Še bolj se potopite v domače ognjišče in razpihajte 
plamene strasti in ljubezni do svojih najdražjih. Presene-
čeni boste.

Tehtnica (24. 9.–23. 10.)
Kakšno zabavo lahko mirne duše izpustite, saj ne boste 
mogli obiskati vseh. Tudi vi niste vsemogočni in morali se 
boste zavedati svojih energetskih omejitev, ki vam ne dovo-
lijo čisto vseh izpadov, ki bi si jih želeli. Dobre novice.

Škorpijon (24. 10.–22. 11.)
Čisto v redu bo, če se boste malce upočasnili, se posveti-
li delu na sebi in se posvetili ljudem okoli sebe, torej druži-
ni in sorodnikom. Lahko se vam izpolni tudi nekaj, o čemer 
ste že zelo dolgo sanjali in upali. Veseli boste.

Strelec (23. 11.–21. 12.)
Pri vas se bo vse vrtelo okoli financ in udobja. Premišljeva-
li boste, ali ste finančno dovolj močni, kakšni so vaši finanč-
ni cilji za prihodnost in koliko ste se dejansko pripravljeni fi-
nančno izpostaviti. Vse pride na svoje mesto.

Kozorog (22. 12.–20. 1.)
Pomembni ljudje vas bodo opazili in na vas je, da to pozor-
nost kar najbolj izkoristite. Preglejte svojo zgodovino, kje ste 
bili, kako daleč ste prišli in kje si želite biti. Za dodatek pa se 
še poigrajte s svojim videzom. Energije so prave.

Vodnar (21. 1.–19. 2.)
Dovolj pogumni boste, da se boste soočili s svojimi stra-
hovi, željami, potrebami in dejstvi. Vaša notranjost vam bo 
narekovala, da se umirite in osamite, da dobro premislite, 
kako in kam v prihodnjih dneh. Potrudite se.

Ribi (20. 2.–20. 3.)
Ozrite se nazaj in si čestitajte, kako daleč ste prišli v letu, ki 
se izteka. Tudi vaš cilj, ki se mogoče zdi še strašno oddaljen, 
bo nenadoma pred vami. Vložite svoj čas v prijateljstvo in 
okolico, tukaj ga je bilo v zadnjem času premalo.

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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TA JE DOBRA

Rešitev:

Rešitev:

Isti izlet
V mestni porodnišnici ginekolog pregleduje nosečnice in 
presenečen ugotovi, da bodo tri bodoče mamice, ki ležijo 
na sosednjih posteljah, rodile 6. januarja.
Ko se približna naslednji, četrti postelji, se hoče pošaliti 
in vpraša: »Ali boste tudi vi rodili 6. januarja?«
Bodoča mamica se nasmehne in reče: »Ne, jaz pa nisem 
bila na tistem izletu!«

Nepotrebno
Ljubljančan se pelje po cesti na Gorenjskem. Naenkrat 
zapelje v veliko luknjo in popolnoma razbije avto. Mimo-
idočemu Gorenjcu reče: »Tako velika luknja na cesti, pa 
nobene table z opozorilom!«
»Saj je bil postavljen, toda ker lani celo leto ni noben 
voznik zapeljal v luknjo in razbil avta, smo menili, da je 
znak nepotreben, in smo ga umaknili s ceste,« pojasni 
Gorenjec.

Nerodno mu je
Učitelj v šoli se razjezi na učence in reče: »Vsi neumni 
naj vstanejo!«
Najprej nihče ne vstane, potem pa se prav počasi s stola 
dvigne Janezek.
Učitelj ga vpraša: »A ti misliš, da si neumen?«
Janezek se odreže: »To ne. Ampak neprijetno mi je bilo, 
ker ste samo vi stali!«

Avtogram
Blondinka prosi znanega glasbenika za avtogram.
Zvezdnik jo vpraša: »A res želiš, da se ti podpišem na ta 
pomečkan listič?«
»Ja, saj ga bom doma prepisala,« pojasni blondinka.
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NAGRADNA KRIŽANKA
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TAKO 
ENOSTAVNO

Št. art.: 1376060 Št. art.: 1376078 Št. art.: 1376086

175–200 cm

24,))
150–175 cm

19,))   
100–150 cm

14,))

REZANA KAVKAŠKA JELKA
Izbrana kakovostna jelka s posebej gostimi, temno 
zelenimi, dolgimi iglicami vse do vršičkov vej. Lepa 
simetrična rast z ravnim deblom. Priljubljena žlahtna jelka 
ne pika, je dolgo obstojna in idealna za okrasitev z 
božičnimi okraski (brez dekoracije). 

Ponudba velja do 24. 12. 2022 oz. do razprodaje zalog. Izdelki se prodajajo brez dekoracije. Slike so simbolične. Cene so v EUR z vštetim DDV. Več informacij 
na obi.si. *Pri nakupu rezanega božičnega drevesa v naših trgovskih centrih prejmete kupon za 10-odstotni popust na nakup v vrednosti nad 30 € v času 
od 03.01.2023 do 31.01.2023. Unovčite ga lahko le enkrat in ne naknadno. Izvzete so varščine, kavcije, plinske jeklenke, najem strojev, storitve, darilne karti-
ce. Prav tako kupona ni možno vnovčiti na že znižano blago. Popusta ni mogoče uveljaviti pri nakupu na naši spletni trgovini. 

OBI KRANJ, Stara cesta 25, tel. št.: 04/281 24 28; email: trgovinasi774@obi.si

Ob nakupu rezanega 
božičnega drevesa  
prejmete kupon za

ki ga lahko vnovčite za 
nakup nad 30€,  
od 03.01.2023* 

POPUST,
10%

Nagrade: TRI- KRAT PRAKTIČNA NAGRADA

Rešitve križanke (geslo, sestavljeno iz črk z ošte-
vilčenih polj in vpisano v kupon iz križanke) 
pošljite do torka, 28.decembra 2022, na Gorenj-
ski glas, Nazorjeva ulica 1, 4000 Kranj. Rešitve 
lahko oddate tudi v nabiralnik Gorenjskega gla-
sa pred poslovno stavbo na Nazorjevi ulici 1.

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

PRIREDITVE

Od jaslic do jaslic
Šenčur – V nedeljo, 18. decembra, bo ob 16. uri pred gasilskim 
domom v Srednji vasi pri Šenčurju odprtje številnih jaslic, ki 
so jih postavili vaščani po celi vasi, za otroke pa bo postav-
ljen tudi pravljični gozd. Jaslice in pravljični gozd boste lahko 
ogledovali do 8. januarja prihodnje leto. Vsak večer ob 18. uri 
bodo otroci lahko prisluhnili pravljici.

Predbožično druženje s koncertom
Šenturška Gora – Kulturno društvo Šenturška Gora to sobo-
to, 17. decembra, v sodelovanju s tamkajšnjim prostovoljnim 
gasilskim društvom organizira predbožično druženje s koncer-
tom Šenturškega okteta in otroškega pevskega zbora. Nastop 
pevcev bo ob 18. uri, druženje pa bo potekalo od 16. ure dalje.

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. 

KINO SPORED

CINEPLEXX, KRANJ

Sobota, 17. 12.
16.45, 20.45 AVATAR: POT VODE
14.00, 15.30, 18.00, 19.30 AVATAR: POT 
VODE, 3D
20.00 LAMBORGHINI: MOŽ, KI JE  
USTVARIL LEGENDO
15.40, 17.45 OBUTI MAČEK: ZADNJA 
ŽELJA, sinhro.
14.30 OBUTI MAČEK: ZADNJA ŽELJA, 3D, 
sinhro.
13.45, 17.00 KAPA
14.45 ČUDEŽNI SVET, sinhro.
19.00, 21.00 PR’ HOSTAR 2 ‰ 

KINO SORA, ŠKOFJA LOKA

Petek, 16. 12.
19.00 AVATAR: POT VODE

Sobota, 17. 12.
17.00 OBUTI MAČEK: ZADNJA ŽELJA, 3D, 
sinhro.
19.00 AVATAR: POT VODE, 3D

Nedelja, 18. 12.
17.00 OBUTI MAČEK: ZADNJA ŽELJA, 
sinhro.
19.00 ONA VE

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

GLEDALIŠKI SPORED

PREŠERNOVO GLEDALIŠČE KRANJ

Sobota, 17. decembra
10.00 Ajdin Huzejrović, Gledališki studio Dramatikon JSKD OI Kranj: MAJA IN SANKE  
(v dvorani PGK)
19.30 Ivan Viripajev: ZAPRTA ŠTUDIJA. NEW CONSTRUCTIVE ETHICS (v dvorani PGK)
20.00 KUD Qulenium: TRENUTEK (v Stolpu Škrlovec)

Nedelja, 18. decembra
17.00 KUD Qulenium: PLESNI OGNJEMET (v dvorani PGK)
19.00 KUD Qulenium: ALEGORIJE MESECEV – ATRIBUTI (v dvorani PGK)

GLEDALIŠČE TONETA ČUFARJA JESENICE

Petek, 16. decembra, in sobota, 17. decembra
19.30 Nebojša Pop Tasić: NIŽINA NEBA (drama)

Nedelja, 18. decembra
10.00 Miškino gledališče: RUDI IN PRAZNIČNE KREMŠNITE (matineja)
17.00 Društvo baletnih umetnikov Slovenije: BALETNI KONCERT (nastop solistov)

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
                        PETKOVA PRIREDITEV 

                              Izvaja: Sand tale, Uliana Dorofeeva                                        
                        HRESTAČ 

                                 Petek, 16. december 2022, ob 17.30  
                                 OKC Krice Krace, Tomšičeva 14                                                                                    

                               
                        SOBOTNA MATINEJA 

                              Izvaja: Gledališki studio Dramatikon   
                       MAJA IN SANKE                

                                 Sobota, 17. december 2022, ob 10.00 
          www.pgk.si                              Prešernovo gledališče Kranj 

  ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

 
                                                                                                                                                                                                                                  

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

1. 11. 2022−31. 1. 2023

SLAVKO OBLAK

Lidija Pavlovčič in Vid Lenard

umetnik in rokodelec

RAZSTAVA SKULPTUR

Zanimivo življenjsko pot enostavnega kmečkega fanta z 
Rečice do priznanega kiparja je v biografiji zapisala 

Lidija Pavlovčič, strokovni pogled na kiparjev opus pa je 
podal umetnostni zgodovinar Vid Lenard. 

Cena knjige Slavko Oblak − umetnik in rokodelec z 
bogatim slikovnim gradivom, ki obsega 168 strani 

je 29,90 €. 

Za naročila pišite na naslov narocila@zkbled.si. Če 
naročate knjigo za pravno osebo, dopišite podatke 

poslovnega subjekta za izdajo računa.

SLAVKO OBLAK
umetnik in rokodelec

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

ROZMAN BUS, T: 04 531 52 49, 041 855 630,  
www.rozmanbus.si

VESELI DECEMBER: BOŽIČNI RADENCI: 26.–29. 12.   
LETO 2023: AKCIJA BANJA VRUĆICA: 4.–11. 2., 20.–
27. 3., STRUNJAN: 25. 2.–2. 3., BERNARDIN: 12.–15. 3., 
MORJE – VEČ TERMINOV: DUGI OTOK, KORČULA, 
OREBIĆ. NAJ BO ADVENTNI ČAS POLN PRIČAKO-
VANJ IN UPANJA.

IZLETI

Razhodnja v neznano
Šenčur – Turistično društvo Šenčur organizira v ponedeljek, 
26. decembra, pohodniški izlet Razhodnja v neznano. Sku-
pne zmerne lahke hoje bo do tri ure. Obutev in oprema naj 
bosta vremenskim razmeram primerni. Število udeležencev 
je omejeno, zato imajo prednost tisti, ki so se redno udele-
ževali letošnjih pohodov. Informacije daje in prijave zbira do 
zasedenosti avtobusa Franci Erzin, tel. 041 875 812.

Božično-novoletni pohod
Naklo – Društvo upokojencev Naklo 20. decembra vabi po-
hodnike na drugi del Božično-novoletnega pohoda po občini 
Naklo. Start bo ob 9. uri pri domu upokojencev v Naklem. 
Pohod bo trajal tri ure, pot pa ni naporna, zato vabijo vse 
pohodnike.

OBVESTILA

Vadba za zdravo hrbtenico
Naklo – V ponedeljek, 19. decembra, se bo ob 9. uri v 
Kulturnem domu Janeza Filipiča začela vadba za zdra-
vo hrbtenico – vadba izbranih enostavnih vaj za pro-
žno hrbtenico, ki vplivajo na telesno in psihično počutje. 
Šenčur – V torek, 20. decembra, se bo ob 8.30 v Domu kraja-
nov Šenčur začela vadba za zdravo hrbtenico. Vadbo izbra-
nih enostavnih vaj za prožno hrbtenico bo vodila Ula Hribar 
Babinski.

Umovadba 
Šenčur – V ponedeljek, 19. decembra, se bo ob 8.30 v Domu 
krajanov Šenčur začela umovadba. Izvajali in naučili se boste 
vaj, s katerimi lahko izboljšate spomin, pozornost in hitrost 
procesiranja informacij ter omilite usihanje možganskih funkcij.

Tombola
Preddvor – V torek, 20. decembra, se bo ob 17. uri v prostorih 
Društva upokojencev Preddvor začela tombola. Lastniki zma-
govalnih listkov bodo dobili praktične nagrade.

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

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.
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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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Rezultati – žrebanje 14. 12. 2022
10, 22, 23, 30, 32, 34, 39 in 20

Loto PLUS: 2, 3, 11, 16, 27, 36, 37 in 9
Lotko: 7 8 4 9 0 1

Sklad 18. 12. 2022 za Sedmico: 1.040.000 EUR
Sklad 18. 12. 2022 za PLUS: 1.670.000 EUR
Sklad 18. 12. 2022 za Lotka: 300.000 EUR

LOTO

ZAHVALA

V 96. letu starosti se je poslovil 

Franc Cerkovnik
upokojeni šofer avtobusa

Sorodnikom, sosedom, prijateljem in znancem se zahvaljujemo 
za izrečena sožalja, darovane sveče, cvetje in svete maše ter za šte-
vilno spremstvo na njegovi zadnji poti. Posebno se zahvaljujemo 
pogrebni službi in tržiškemu župniku za lepo opravljen pogreb, 
pevcem za zapete žalostinke, Združenju šoferjev in avtomeha-
nikov Tržič in gospe Nuši Hafner za poslovilni govor. Za oskrbo 
in toplino se zahvaljujemo osebju Doma Petra Uzarja iz Tržiča. 
Ohranili ga bomo v lepem spominu. 

Žalujoči: Marinka, Franci in Miro z družinami 
Čadovlje pri Tržiču, december 2022

OSMRTNICA

Sporočamo žalostno vest, da nas je v 93. letu starosti nenadoma 
zapustil dragi oče, stari oče, tast, brat in stric

Janez Križnar
iz Stražišča pri Kranju

K večnemu počitku ga bomo pospremili v petek, 16. decembra 
2022, ob 14. uri na pokopališču v Bitnjah.
Na dan pogreba bo ležal v mrliški vežici od 9. ure dalje.

Žalujoči: sinova Janez in Matej z družino, sestra Danica ter  
ostalo sorodstvo

Kogar imaš rad,
nikoli ne umre …
Le daleč, daleč je …
(Tone Pavček)

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.

MOTORNA VOZILA
AVTOMOBILI
PRODAM

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

KUPIM

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

TEHNIKA
PRODAM

TELEVIZIJO Philips, diagonala 102 
cm, brazhibna, cena 80 EUR, tel.: 
041/209-066 22003155

STROJI IN ORODJA
PRODAM

CEPILEC za drva na sveder, tel.: 
041/239-468 22003156

GUMI voz, 14 col, in kotel za žganjeku-
ho, tel.: 031/699-145  
 22003141

INDUSTRIJSKA šivalna stroja iberdek 
in entlarica, tel.: 040/334-301 
 
 22003089

SILOS – slamoreznico Epple 933 s 
cevmi, nizko korito, motor 11 kw, tel.: 
031/699-145 22003143

TURBINSKI ventilator, pretok zraka 12 
m3 na minuto, snežno frezo 10 km, tel.: 
041/350-365 22003135

GRADBENI  
MATERIAL
PRODAM

CEMENTNI mali špičak, tel.: 
031/699-145 22003142

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

KURIVO
PRODAM

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

DRVA, slabša, tel.: 041/214-500  
 22003151

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

SUHA bukova drva, možena dostava, 
tel.: 040/705-882 22003128

SUHA bukova razžagana drva in goz-
darski traktor goseničar, Gorje, tel.: 
031/561-707 22003153

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

IŠČEM

PREVZAMEM lesni pepel, tel.: 
051/899-823 22003137

STANOVANJSKA 
 OPREMA
POHIŠTVO
PRODAM

3 fotelje, kot novi, cena 30 EUR, tel.: 
041/276-485 22003134

HOBI
IŠČEM

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

STARINE
KUPIM

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

KMETIJSKI STROJI
PRODAM

KOMPLET ogrodje za gumi voz, ne-
okovano, tel.: 031/699-145 22003144

KUPIM

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

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

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

KRMNO peso, kolerabo, črno redkev, 
korenje in repo, tel.: 041/549-713  
 22003131

KVALITETNI domači med višje kako-
vosti, cena 11 EUR, tel.: 041/210-
580 22003132

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.: 070/318-597  
 22003150

VEČ vrst jabolk, ugodno, tel.: 
031/799-071 22003138

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

2 telički ČB in bikca RJ/LIM, starost 1 
mesec, Bohinj, tel.: 041/557-575  
 22003129

BIKCA simentalca, starega 4 mesece, 
tel.: 04/25-03-356 22003139

BIKCA ČB, starega 5 tednov, 180 EUR 
in bikca LS/ČB, starega 1 mesec, 250 
EUR, tel.: 031/559-796 22003145

BIKCA simentalca, starega 4,5 mese-
ca, tel.: 031/687-062 22003154

BIKCE in teličke križanke/ce ter čr-
nobele bikce, različnih starosti, tel.: 
040/285-433 22003159

BURSKE kozličke, stare 9 mesecev, 
in kozla, starega 3 leta, tel.: 031/652-
451 22003133

DVA ČB bikca, stara 1 mesec in me-
sec in pol, tel.: 040/177-246 
 22003148

KOZLA, starega 8 mesecev, primeren 
za pleme, tel.: 031/344-117  
 22003158

KRAVO s teletom, pašna, tel.: 
040/206-003 22003136

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 je že vključen v 
ceni polovice, tel.: 031/254-874 
 22003146

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

VEČ telet LS, težkih od 120 do 150 kg, 
tel.: 031/504-048 22003140

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., dopolnilna 
dejavnost) na območju Kranja in okoli-
ce, Škofje Loke in okolice, Radovljice, 
Lesc in Bleda (center). Za ostale po-
drobnosti pišite na: zaposlitve@izberi.
si, tel.: 040/889-577 22003097

IŠČEM

IŠČEM DELO – pomoč starejšim pri 
osebni higieni, hranjenju, pripravi obro-
kov, kopanje, sprehodi ... Kranj in oko-
lica, tel.: 069/682-957 22003147

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

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 40 let, za resno zvezo, tel.: 
071/383-919 22003152

RAZNO
PRODAM

MALE in velike vinilke različnih izvajal-
cev, tel.: 031/599-724 22003130

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

STARE dereze, lesene drsalke in drsalke 
za na čevelj, tel.: 040/147-653 22003149

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

LUNINE BUKVE 

2023
Irena Stopar

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

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

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

                        + poštnina

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

EUR

KAKO  
IZDELAMO 
JOGURT, SIR, 
MASLO

Priročnik je 
namenjen 
vsem, ki za 
lastne potrebe 
načrtujete pre-
delati manjše 
količine mleka 
v okusne in 
zdrave mlečne 
izdelke, ter 
vsem, ki ste 
na tem po-
dročju že bolj 
samozavestni 
in spretni.

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. 

200 strani, Mere: 17 x 23,5 cm   

                        + poštnina

25
EUR
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ZAHVALA

Ob boleči in nenadni izgubi našega dragega moža, očeta, dedka, 
tasta, brata in strica 

Milana Mohoriča
po domače Košanovega Milana iz Dašnice

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem 
in znancem, ki ste bili z nami v teh najtežjih trenutkih življenja. 
Hvala za vsa izražena sožalja, tolažilne besede, stiske rok, sočut
ne objeme, nesebično pomoč, sveče in denarne darove. Posebna 
zahvala tudi prvim posredovalcem, gasilcem PDG Železniki in 
ekipi NMP Škofja Loka, ki ste se neutrudljivo trudili oživiti nje
govo srce. Zahvaljujemo se tudi g. kaplanu Mateju Rusu za lepo 
opravljen pogrebni obred in sveto mašo, g. Janezu Trilerju za do
živeto zapete pesmi, sosedom pogrebcem in pogrebni službi Ak
ris. Vsem imenovanim in neimenovanim še enkrat hvala, da ste 
našega očeta v tako velikem številu pospremili k njegovemu več
nemu počitku. 

Ati, za vedno boš v naših srcih!

Žalujoči vsi njegovi
Železniki, 8. decembra 2022

Med nami ljubljen bil si iz vsega srca,
ljubljen bodi tudi tam, kjer si zdaj doma!

ZAHVALA

V 91. letu starosti nas je zapustila naša ljubljena mami, mama, 
babica, teta in tašča  

Judita Šenk
rojena 1. maja 1932 v Preddvoru

Iskreno se zahvaljujemo vsem, ki so se spomnili nanjo in jo 
pospremili na zadnji  poti – sorodniki, sosedje in prijatelji. Poseb
na zahvala gre župniku Branetu za zelo čustveno daritev, Nav čku 
za brezhibno pomoč pri organizaciji ter zdravnici dr. Kovačevi
čevi in medicinskemu osebju oddelka C2 na Onkološki kliniki v 
Ljubljani za ljubečo in nesebično pomoč. Čeprav si naša srca še 
dolgo ne bodo opomogla, smo veseli, da je imela naša mama lepo 
in dolgo življenje. Za vedno nam bo ostala v spominu. 

Hvala ti, mami.

Vsi njeni

ZAHVALA

V 66. letu starosti se je za vedno poslovila 

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

Žalujoči vsi njeni

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

ZAHVALA

Ob boleči izgubi naše drage žene in mame 

Bernarde Dolenec
p. d. Žludrovcove mame

se najlepše zahvaljujemo sosedom, sorodnikom in prijateljem za 
vso pomoč in podporo v teh težkih trenutkih.
Hvala vsem, ki ste jo pospremili na njeni zadnji poti in jo boste 
ohranili v lepem spominu. 

Žalujoči: mož Franc, hčerki Anka in Maruša ter sin Tone  
z družinami

Ni smrt tisto, kar nas loči,
in življenje ni, kar druži nas.
So vezi močnejše. Brez pomena
zanje so razdalje, kraj in čas. 
(Mila Kačič)

ZAHVALA

V 84. letu nas je zapustila naša draga 

Irena Govekar
rojena Štupnikar

Iskrena hvala vsem, ki ste jo pospremili na njeni zadnji poti. 
Zahvaljujemo se vsem sorodnikom, sosedom in prijateljem za 
izrečena sožalja, podarjene sveče in maše. Posebna zahvala gos
podu župniku Janezu Jenku za lep obred, pevcem za lepo petje 
in igranje, pogrebni službi Navček in praporščakom. Posebna za
hvala tudi osebju Doma Taber za srčnost, skrb in nego v času nje
nega bivanja v domu.

Žalujoči vsi njeni

Zaman je bil tvoj boj,
zaman vsi dnevi tvojega trpljenja,
bolezen je bila močnejša
od življenja.

ZAHVALA

V 88. letu je v Bogu zaspala naša dobra mama, sestra, teta 

Helena Trampuž
rojena Rakovec, iz Nakla

Iskreno se zahvaljujemo sorodnikom, sosedom, prijateljem in 
znancem za sočutje, tolažbo in molitve, za darovano cvetje, sve
če in darove za svete maše in dober namen. Hvala duhovniku za 
duhovno spremstvo in lep pogrebni obred in pevkama za sočut
no petje. Zahvala vsem, ki ste jo imeli radi in jo boste ohranili v 
lepem spominu.

Žalujoči: sin Marijan in hčerka Janja z družinama ter brat Mirko

Na koncu pa, Marija,
naj umrem v ljubezni tvoji,
končani bodo boji,
pri tebi bom doma.

ZAHVALA

V 53. letu nas je mnogo prezgodaj zapustila naša draga hčerka, 
sestra, žena, mami in babi 

Danica Jelenc
roj. Šolar, iz Dražgoš

Ob boleči izgubi se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, so
sedom, prijateljem in znancem ter vsem, ki ste nam v teh tež
kih trenutkih kakorkoli pomagali in nam stali ob strani. Posebna 
zahvala gre Onkološkemu inštitutu Ljubljana, ambulanti dr. Ko
širja, podjetju Domel in vsem sodelavkam ter sodelavcem, PGD 
Dražgoše in ostalim gasilcem, KTD in ŠD Dražgoše, Tini, Ka
tarini in Mihu za poslovilna govora, župniku Tinetu Skoku in 
vsem pevcem ter pogrebni službi Akris.

Vsi njeni, 
Dražgoše, december 2022

Kjerkoli si zdaj – naj te sreča poišče,
v svetlobi naj tvoje zdaj bo prebivališče.
Ljubezen, ki obilno si nam jo dajala,
za vedno v naših srcih bo ostala.

ZAHVALA

Z bolečino v srcu sporočamo, da nas je v 77. letu starosti po težki bolezni zapustila  
naša draga mami, mama in tašča 

Angelca Rogelj
po domače Dolinar, upokojena vzgojiteljica

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem, sodelavcem in znancem 
za izrečeno sožalje. Hvala g. župniku za lep obred, pogrebni službi in pevcem ter vsem 

neimenovanim. Hvala vsem, ki ste jo pospremili na njeni zadnji poti.

Žalujoči vsi njeni
Čirče, Orehek, 15. decembra 2022

Ko nekoga za vedno izgubiš,
ko odnese s seboj del tebe,
šele takrat se zaveš,
da ga ljubiš bolj kot sebe.

ZAHVALA

V 70. letu starosti se je od nas prezgodaj poslovil dragi mož, oče, 
dedek, tast in zet 

Andrej Ogris
Iskreno se zahvaljujemo vsem, ki ste bili z nami v dneh žalosti. 
Hvala vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom ter sodelavcem in 
sodelavkam za izrečena sožalja, darovano cvetje in sveče. Zahvala 
pogrebni službi Navček in Komunali Kranj, pevcem ter g. župniku  
B. Likarju za opravljen pogrebni obred. Hvala vsem, ki ste ga 
pospremili na njegovi zadnji poti in ga boste ohranili v lepem 
spominu.

Vsi njegovi

Kogar imaš rad,
nikoli ne umre.
Le daleč, daleč je ...
(T. Pavček)
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Velika planina je raj za ljubitelje smučanja, sankanja in pohodništva. Ker pa na planini ni umetnega 
zasneževanja, je začetek zimske sezone odvisen od naravnega snega. Ko ga zapade dovolj, pridejo na 
vrsto ljubitelji zimskih radosti.

Velika planina – Zadnje sne-
ženje je na Veliki planini že 
pričaralo idilo, ni pa še pri-
neslo zadostne količine bele 
preproge, ki bi omogočila 
začetek smučarske sezone. 
Upajo pa, da bodo lahko na-
prave zagnali v času novo-
letnih počitnic. Do takrat si 
želijo, da bi jim narava nak-
lonila vsaj pol metra snega. 
Smučišče na Veliki plani-
ni se sicer razprostira na vi-
šini med 1412 in 1666 me-
trov ter ponuja tri kilometre 
smučarskih prog, od kate-
rih večina sodi med srednje 
zahtevne. Tik ob vznožju 
dvosedežnice Šimnovec sta 
otroška vlečnica Jurček, ki 
je namenjena najmlajšim in 
smučarjem začetnikom, ter 
vlečnica Zeleni rob. Velika 
planina je priljubljeno dru-
žinsko smučišče, saj vsakdo 
najde nekaj zase – od zahtev-
nejših pa do tistih, ki so se 
smučanja šele lotili. Na vo-
ljo za izposojo imajo krplje, 
s katerimi se lahko odpravi-
te po sveže zapadlem sne-
gu in planino raziskujete na 
popolnoma drugačen način. 

Velika planina ima ureje-
no tudi sankaško progo, ki 
je dolga dva kilometra in 
pol ter je v celoti razsvetlje-
na. Nočno sankanje poteka 
vsak konec tedna, ob petkih 
in sobotah. Letos so uved-
li tudi večdnevne vozovnice 
za smučanje in nočno san-
kanje, predvsem za tiste obi-
skovalce, ki želijo na Veliki 

planini preživeti aktiven ko-
nec tedna.

Božični večer je posebno 
čaroben

Polnočnica v kapeli Mari-
je Snežne v pastirskem na-
selju vsako leto privabi več ti-
soč obiskovalcev, ki se v ve-
černih urah odpravijo do ka-
pele z baklami. Tja popelje 
izkušeni vodnik. Na poti sli-
šite zanimive zgodbe in pri-
gode s planine, v gostilni Ze-
leni rob sledi dobrodošlica. 
Pogrejete se ob ognju in ob 
23. uri nadaljujete pot do ka-
pele Marije Snežne. Ne po-
zabite na topla, nepremočlji-
va oblačila in obutev, dereze 
ter čelno svetilko. Ker je de-
cember tudi čas za ustvar-
janje, si laterno ali baklo s 
kančkom domišljije lahko 
ustvarite kar sami.

Šola smučanja
Na Veliki planini za 

najmlajše v času novoletnih 
počitnic od 26. do 30. decem-
bra organizirajo petdnevni 
Božičkov smučarski tečaj. 
Namenjen je otrokom od 6. 
do 14. leta starosti, ki si želijo 

usvojiti ali izpopolniti svojo 
tehniko smučanja, spoznati 
nove prijatelje, predvsem pa 
aktivno preživeti počitnice. 
V petih dneh, razmišljajo na 
Veliki planini, se lahko tudi 
popoln začetnik nauči smu-
čati samostojno in varno.

Novoletna druženja in 
silvestrovo

Še je čas, da svoje sodelavce 
povabite na novoletno druže-
nje. Na Veliki planini imajo 
v ta namen pripravljene raz-
lične programe, kot so noč-
no sankanje, pohod s krplja-
mi po zasneženi planini in 
vodeni ogledi Velike plani-
ne. Za kulinarični zaključek 
aktivnega dne imajo v gostil-
ni Zeleni rob pripravljeno pe-
stro decembrsko kulinarično 
ponudbo. Posebno doživetje 
je zagotovo tudi preživeti naj-
daljšo noč v letu na Veliki pla-
nini. Koče so polne smeha in 
veselja, med prijatelji zavlada 
praznično vzdušje. Morda je 
v tem trenutku kakšna miza 
v gostilni Zeleni rob še prosta 
in jo še lahko rezervirate, da 
boste lahko okusili njihov po-
sebni meni domačih dobrot.

Klara Mrak

Posebno čaroben je pohod z baklami k polnočnici v kapeli Marije Snežne / Foto: arhiv Velike Planine

Mekinje – Danes ob 18. uri bo v dvorani Galerija Samostana 
Mekinje potekalo odprtje skulpturnih jaslic kamniškega umetni-
ka Dušana Sterleta. Odprtje bodo popestrili člani MePZ Cante-
mus in bo tudi uvod v pestro dogajanje za samostanskimi vrati. 
Jutri bodo dogajanje popestrili pevci MePZ Svoboda Mengeš, v 
nedeljo bo na sporedu pohod z baklami iz središča Kamnika do 
samostana, v ponedeljek, 19. decembra, bo na vrsti samostan-
ski pravljični večer, v torek pevski zbor župnije Stranje, v sredo 
Komorni pevski zbor Šutna, v četrtek pa bodo zapele Ljudske 
pevke Predice, samostan pa bo obiskal tudi Božiček. Dohodke 
bodo pospremili tudi s stojnico z božičnimi dobrotami in pestro 
izbiro daril lastne blagovne znamke Doroteja.

Praznično dogajanje v samostanu

Jesenice – V Splošni bolni-
šnici Jesenice se vsako leto 
potrudijo, da pacientom, ki 
so v tem času v bolnišnici, 
pričarajo vsaj malo praznič-
nega vzdušja. Tako že nekaj 

let v decembru najmlajše pa-
ciente na pediatričnem od-
delku obiščejo Božički, čla-
ni Gorske reševalne službe 
Jesenice. Letos so se spusti-
li po žičnici iz stavbe E pred 
vhod bolnišnice, kjer so jih 

pričakali otroci iz okoliških 
vrtcev, nato pa so s skupnimi 
močmi po vrvi potegnili da-
rila na pediatrični oddelek. 
Božički so zatem bolne otro-
ke na oddelku tudi obiskali.

»To je eden najlepših tre-
nutkov, ki jih prinaša veseli 

december,« so bili nad obi-
skom navdušeni v bolnišni-
ci. Božički pa so zatrdili, da 
vsako leto z veseljem obišče-
jo bolnišnico in na ta način 
razveselijo otroke, pa tudi od-
rasle paciente in zaposlene.

Božički po žičnici 
do otrok
Urška Peternel

Božički so se po žičnici spustili pred vhod bolnišnice ...  
/ Foto: Nik Bertoncelj

Velika planina je raj za ljubitelje zimskih radosti.  
/ Foto: arhiv Velike Planine

Zimske radosti in polnočnica

vre men ska na po ved
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Agen ci ja RS za oko lje, Urad za me te oro lo gi jo

Danes bo oblačno, občasno bo deževalo. Ponoči bo začelo 
snežiti, padavine bodo jutri dopoldne ponehale. V nedeljo bo 
pretežno jasno, marsikje bo zjutraj megla ali nizka oblačnost.

... zatem pa z darilci razveselili otroke na pediatričnem 
oddelku. / Foto: Nik Bertoncelj

Jezersko – Na Jezerskem so v tem tednu odprli drsališče ob 
Planšarskem jezeru. Drsati je mogoče med 10. in 17. uro, mo-
žna pa je tudi izposoja drsalk.

Na Jezerskem so odprli drsališče

Jesenice – Na Trgu Toneta Čufarja Jesenice so odprli drsališče 
na prostem. Drsanje je brezplačno, možna je izposoja drsalk 
in pripomočka za drsanje (tako imenovanega pingvina). Med 
tednom je drsališče odprto med 15. do 21. uro, ob koncih 
tedna, šolskih počitnicah in praznikih pa med 10. in 21. uro.

Drsališče tudi na Čufarjevem trgu


