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AKTUALNO

Proti parkirišču  
na pašniku
V civilni iniciativi Vršče so proti 
degradaciji prostora, ki naj bi ga 
za to območje prinašal novi občin-
ski podrobni prostorski načrt in ki 
predvideva gradnjo parkirišča za 
vozila in glamping hišk v bližini 
soteske Vintgar.
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KMETIJSTVO

Veter povzročil veliko 
škodo v gozdovih
Po prvi oceni zavoda za gozdove 
je veter v Sloveniji poškodoval 
okoli pol milijona kubičnih metrov 
drevja, od tega na kranjskem goz-
dnogospodarskem območju okoli 
sto tisoč »kubikov« in na blejskem 
od 20 do 40 tisoč. 
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EKONOMIJA

Pri razvoju izdelkov 
iščejo tržne niše
Žirovski Alpini je po letih negativ-
nega poslovanja letos z novimi iz-
delki ter sočasnim znižanjem stro-
škov in dvigom produktivnosti 
uspelo ustvariti 47 milijonov evrov 
prihodkov, kar je dobre tri milijone 
evrov več kot lani.
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GG+

»Ni ga tiča  
čez prašiča!«
S to ugotovitvijo je etnolog dr. Ja-
nez Bogataj naslovil svojo najno-
vejšo monografijo o kulturi kolin 
na Slovenskem, kjer svoje mesto 
najdejo tudi gorenjske posebno-
sti. Zanimivo: Gorenjci ob kolinah 
niso vsega pojedli.

13

VREME

Danes bo oblačno s pada-
vinami. Ponoči bo snežilo 
do nižin. Jutri bo pretežno 
oblačno, v nedeljo pa pre-
cej jasno. Jutro bo hladno.

-1/1 °C
jutri: pretežno oblačno

Prilogi:
 jurij

 tržiški glas

080 23 23 www.jelovica-hise.si

84.500,00 €od

Lesena hiša C 145

PICK & 
PLACE

Akcijska ponudba

PGD podarimo
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Jasna Paladin

Kamnik – Skoraj 180 tisoč 
evrov je občina vložila v pre
novo in nekaj nove notranje 
opreme. Obnovili so sanita
rije, vodovodno, odtočno in 
elektro napeljavo, zamenjali 
cevi centralne napeljave, ob
novili prezračevalni sistem, 
zamenjali lovilec olj, preno
vili stene v predsobi, skladi
šču, kuhinji in osrednjem 
prostoru kavarne in sanira
li južno steno stavbe, izvedli 
hidroizolacijo temeljne plo
šče v prostorih skladišča in 
kuhinje ter izvedli slikople
skarska dela.

Z javnim zbiranjem po
nudb je bilo za najemnika 

za dobo petih let izbrano ka
mniško gostinsko podjetje 
Časpal, ki je z uradnim od
prtjem v petek, 8. decem
bra, tudi začelo z delom. 

Lastnika podjetja sta Boštjan 
Štupar in Nežka Bolhar. Kot 
nam je povedal vodja kavar
ne Matjaž Krnc, bodo gra
dili na pes tri in kakovostni 

ponudbi ter na kavarniškem 
ambientu, katerega pomem
ben del bo tudi kulturno do
gajanje. »K izdelavi ambien
ta smo povabili tudi slikarja 
Zmaga Modica; njegove sli
ke so bile narejene prav v ta 
namen, predstavljajo zgod
bo kamniške Veronike in so 
del stalne razstave. Priprav
ljali bomo tudi glasbene, pe
sniške in gledališke veče
re. Kulturnim dogodkom 
bodo namenjeni sredini ve
čeri in pa petki oziroma so
bote, prav tako bodo sobot
ni dopoldnevi namenjeni 
otroškim delavnicam v po
sebnem otroškem kotičku,« 
pravi Krnc, ki v kavarni vodi 
ekipo sedmih ljudi.

V kavarno tudi po kulturo
Po skoraj letu dni je kamniška mestna kavarna Veronika, ki je v lasti Občine Kamnik, znova odprla 
vrata. Občina je v tem času izvedla nujna vzdrževalna dela in privabila novega najemnika, ki obljublja 
tudi veliko kulturnih vsebin.

Vodja kavarne Matjaž Krnc in najemnik Boštjan Štupar 
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Danica Zavrl Žlebir, 
Andraž Sodja,  
Simon Šubic

Bohinj, Jezersko – Sanacija 
škode po vremenski ujmi, 
ki je v ponedeljek in torek 
na Gorenjskem najbolj pri
zadela občini Bohinj in Je
zersko, bo potekala še nekaj 
časa. K sreči so dežurne eki
pe Elektra Gorenjska sko
raj vsem odjemalcem, ki so 
v ponedeljek ostali brez ele
ktrične energije, že do vče
raj znova zagotovile elektri
ko. V ponedeljek in v noči 
na torek je bila namreč v ne
urju z močnim vetrom, ki je 

podiralo drevje, prekinjena 
oskrba z električno energijo 
približno 1400 odjemalcem 
z območja Jezerskega in Bo
hinja ter višje ležečih vasi na 
območju Tržiča, Radovljice, 
Kranja in Kranjske Gore. 

Zaradi podrtih dreves, pla
zov in poplav je bilo sicer v 
začetku tedna zaprtih oziro
ma neprevoznih več cest po 
Gorenjskem. Večino njih so 
v zadnjih dneh že odprli za 
promet, ki pa včeraj po po
datkih Prometnoinforma
cijskega centra za državne 
ceste še vedno ni bil mogoč 
na cestah Vresje–Sorica, Ru
dno–Nemški Rovt, Zgornje 

Jezersko–prehod Jezersko 
in čez prelaz Jezersko. Iz 
Slovenskih železnic so že 
predvčerajšnjim sporočili, 
da so njihove ekipe konča
le sanacijo na vseh progah, 
ki so bile zaradi neurja zapr
te, po njih pa od tedaj poteka 
tudi potniški promet.

Gorenjski policisti so v to
rek obravnavali tudi padec 
moškega s strehe, ki jo je po 
neurju popravljal. Odpeljali 
so ga v bolnišnico. Že v po
nedeljek pa so škofjeloški 
policisti iz potoka rešili voz
nico, ki je z vozilom zdrsni
la v narasel in deroč potok. 

Vsi kraji že dostopni in z elektriko
Po ponedeljkovem neurju imajo že vsa prizadeta gospodinjstva na 
Gorenjskem vnovič zagotovljeno oskrbo z električno energijo. Bohinj in 
Jezersko spet odrezalo od ostalega sveta.

Podrto drevje v dolini Kokre je Jezersko odrezalo od sveta. / Foto: Gorazd Kavčič412. stran
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izžrebanemu naročniku časopisa

Knjigo prejme ALBINA ROGAN iz Mojstrane.

AKTUALNO info@g-glas.si

KO TI ČEK ZA NA ROČ NI KE

Božič z Nuško Drašček in Jacquesom Houdkom 
v Cankarjevem domu

V nedeljo, 17. decembra 
2017, ob 18. uri bosta na 
odru Gallusove dvorane 
Cankarjevega doma v 
sklopu božičnega koncer-
ta nastopila izjemna voka-
lista, interpreta ter velika 
prijatelja – Nuška Drašček 
in Jacques Houdek skupaj 
s Simfoničnim orkestrom 
in Big Bandom RTV Slove-
nija. Orkestru bo dirigiral 
Patrik Greblo. Povabili vas 
bodo na nepozabno in 

sproščujoče glasbeno popotovanje sorodnih glasbenih duš, 
ki bo primerno tako za zahtevnejše poslušalce kot tudi za 
tiste najmlajše. Na koncertu bodo namreč zazveneli Nuški-
ni in Jacquesovi največji hiti ter svetovno prepoznavni dueti 
iz zakladnice pop, soul in filmske glasbe. Seveda pa ne bo 
manjkalo niti božičnih in novoletnih uspešnic. RTV Slovenija 
podarja trem naročnikom Gorenjskega glasa zgoščenke RTV 
Slovenija. V žrebu boste sodelovali, če boste pravilno odgo-
vorili na vprašanje: Iz katere države prihaja Jacques Houdek? 
Odgovore s svojimi podatki pošljite do petka, 22. decembra 
2017, na naslov: Gorenjski glas, Bleiweisova 4, 4000 Kranj, 
ali na koticek@g-glas.si.
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Aleš Senožetnik

Kranj – Gradbena inšpekcija 
je od februarja do novembra 
po vsej državi izvajala nad-
zor preprečevanja nedovo-
ljenih gradenj objektov, za 
katere ni bilo podanih pri-
jav oziroma pobud. Akcija je 
bila usmerjena v odkrivanje 
nedovoljenih gradenj, in si-
cer predvsem na varovanih 
območjih, denimo narodnih 
parkih, vodnih zemljiščih, v 
območju Natura 2000 ali v 
zaščitenih mestnih jedrih. 

Inšpektorji so preverjali, 
ali se gradnje objektov izva-
jajo na podlagi izdanih grad-
benih dovoljenj. V primeru, 
ko je bilo ugotovljeno, da je 
gradnja dovoljena, so pre-
verjali tudi skladnost objek-
ta z izdanim gradbenim do-
voljenjem.

Kot ugotavlja inšpekci-
ja, je odstotek ugotovljenih 

nelegalnih gradenj previsok. 
Z akcijo so ugotovili, da je 
bilo od 633 preverjenih gra-
denj 124 oziroma 19,6 od-
stotka nelegalnih. »Investi-
torji so tako vsako peto grad-
njo objekta izvajali brez pred-
pisanega gradbenega do-
voljenja, kar v primerjavi s 
prejšnjim letom predstavlja 
izboljšanje, glede na to, da 
je bila v letu 2016 pri izved-
bi enake akcije v primerja-
vi v primerljivem časovnem 
okviru skoraj vsaka četrta 
gradnja (23,7 odstotka) ugo-
tovljena kot nelegalna,« poja-
snjujejo na inšpektoratu.

Skupno so izdali 156 in-
špekcijskih odločb, od tega 
v Območni enoti Kranj 26. 
Od tega je bilo 21 nelegalnih, 
za katere so inšpektorji od-
redili ustavitev gradenj ter 
rok za odstranitev objektov. 
Odkrili so tudi tri neskla-
dne gradnje in eno nevarno 
gradnjo, za katero so odredi-
li takojšnjo prepoved upora-
be in rok za izvedbo sanacij-
skih del. Ugotovili pa so tudi 
en primer nepravilnosti, ko 
gradbišče ni bilo ustrezno 
ograjeno.

Vsak peti objekt 
nelegalen
Vsak peti izmed objektov, ki jih je preverila 
gradbena inšpekcija, nima gradbenega dovoljenja.

Mateja Rant

Gorje – Novi občinski 
podrobni prostorski načrt 
(OPPN) za območje Vršč so 
na občini pripravili na po-
budo Turističnega društva 
(TD) Gorje, ki upravlja so-
tesko Vintgar. Z OPPN je 
predvideno maksimalno 
možno število parkirnih 
mest, ki ga to varovano ob-
močje lahko sprejme, to je 
okrog 170 osebnih avtomo-
bilov in enajst avtobusov, po-
jasnjujejo na občini in doda-
jajo, da v zadnjih sezonah na 
tem območju dnevno parki-
ra tudi do petsto vozil. A po 
prepričanju civilne iniciati-
ve, ki se je oblikovala okto-
bra, je prostorski načrt prip-
ravljen nepremišljeno in ne-
gativno vpliva na vplivno ob-
močje Triglavskega naro-
dnega parka, Nature 2000, 
varovalnih gozdov, kmetij-
skega zemljišča Agrarne 
skupnosti Podhom in vo-
dotoka Radovne. V TD Gor-
je so nas po odgovore v zve-
zi s tem napotili na občino, 
kjer opozarjajo, da bo vseka-
kor treba rešiti zagate s po-
večanim prometom v oko-
lici Vintgarja in poskrbeti 
za varnost obiskovalcev, ki 
jih je iz leta v leto več. Obe-
nem so poudarili, da je spre-
jemanje novega prostor-
skega načrta za to območje 
šele na slabi polovici same-
ga postopka. Pretekli teden 
se je končala javna razgrni-
tev in se bodo v prihodnje 
opredelili do vseh mnenj, ki 
so bila podana v času javne 
razgrnitve, tudi mnenja ci-
vilne iniciative.

»Celoten projekt je zasno-
van tako, da Podhom posta-
ja le infrastruktura za Turi-
stično društvo Gorje oziro-
ma za Vintgar, in ne upošte-
va mnenja lokalnih prebival-
cev, ki se dušijo zaradi obi-
ska v Vintgarju, ne glede na 
to, da so bile v imenu civil-
ne iniciative ponujene alter-
nativne rešitve, ki bi pozitiv-
no vplivale na razvoj turiz-
ma in kakovost bivanja ob-
čanov Gorij in Podhoma,« 
opozarjajo pri civilni inicia-
tivi, katere člani so v podpo-
ro ohranjanja naravne, kul-
turne, turistične in urbani-
stične dediščine Podhoma 
in okolice že zbrali 152 pod-
pisov občanov Gorij. V svo-
jih pripombah na prostorski 

načrt so se oprli tudi na od-
ločbo ministrstva za okolje 
in prostor, da je prav zaradi 
tega, ker prostorski načrt po-
sega v kmetijska zemljišča 
in območja varovane narave 
ter varovalnih gozdov, treba 
izvesti tudi celovito presojo 
vplivov na okolje. Na občini 
so pojasnili, da so prostorski 
načrt za Vršče pripravili na 
podlagi smernic vseh sogla-
sodajalcev in so torej že upo-
števali njihova mnenja. V ci-
vilni iniciativi so obenem 
pripravili alternativne pre-
dloge možnih lokacij za par-
kirišča, kot so recimo že ob-
stoječa začasna ali tudi traj-
na parkirišča pri Lip Bled ali 
na obrobju Podhoma ob že-
leznici proti Bledu, od koder 

bi potem z električnimi ali 
drugimi vozili pripeljali obi-
skovalce do turistične zna-
menitosti Vintgar, je pojas-
nil član civilne iniciative Mi-
tja Dolinar. Na občini so po-
jasnili, da iščejo rešitve za 
parkirišča tudi zunaj naselja 
Podhom. Zgoraj omenjena 
parkirišča, so pojasnili, so 
TD Gorje predlagali že pred 
začetkom postopka priprave 
OPPN.

Župana Petra Torkar-
ja kljub temu veseli, da so 
se oglasili tudi krajani Pod-
homa, saj si želi, da bi se po 
dolgih letih kaosa razmere v 
tem delu občine vendarle za-
čele urejati. Tudi na občini 
si namreč prizadevajo, da bi 
krajanom kakovostno biva-
nje zagotovili tudi v času tu-
ristične sezone, ko Vintgar 
obišče največ turistov, je po-
udaril župan. »Priprave pro-
storskega načrta smo se loti-
li zato, da bi uredili promet 
na tem območju, ki predsta-
vlja težavo že vrsto let.« Ob 
vse bolj množičnem obi-
sku, opozarja župan, pa bo 
treba poskrbeti tudi za do-
datna parkirišča in sanitari-
je ter infrastrukturo, s kate-
ro bodo zagotovili večjo var-
nost obiskovalcev. Strinja se 
s predstavniki civilne inicia-
tive, da bi bilo mogoče treba 
poiskati alternativne lokaci-
je za ureditev parkirišč. »Ob 
tem pa se je treba zavedati, 
da veliko možnosti nimamo, 
saj kjerkoli na zelenih povr-
šinah bi jih gradili, bi pose-
gali v kmetijska zemljišča.« 
Vseeno upa, da jim bo tudi v 
dialogu s krajani uspelo najti 
rešitve, sprejemljive za vse.

Proti parkirišču na pašniku
V civilni iniciativi Vršče so proti degradaciji prostora, ki naj bi ga za to območje prinašal novi občinski 
podrobni prostorski načrt in ki predvideva gradnjo parkirišča za osebna vozila, avtobuse in avtodome 
ter glamping hišk v neposredni bližini soteske Vintgar.

Vintgar iz leta v leto obišče več turistov, zato bo treba rešiti 
tudi zagate s prometom v okolici in poskrbeti za varnost 
obiskovalcev. / Foto: Maša Likosar (arhiv GG)

Jasna Paladin

Kamnik – Kljub porazu v dru-
gem krogu predsedniških 
volitev je Marjanu Šarcu tam 
uspel odličen rezultat, s ka-
terim je nase in na svoje za-
misli o vodenju države uspel 
opozoriti večji del Sloveni-
je. Ob zaključku predsedni-
ške kampanje je bil z napo-
vedmi o nadaljevanju poli-
tične poti še previden, pred 
dnevi pa je že potrdil, da se 
bo z Listo Marjana Šarca, ki 
je že tri leta registrirana tudi 
kot stranka, podal še na dr-
žavnozborske volitve.

V svojih pojasnilih je Ša-
rec še zelo skop, povedal pa 

nam je, da kampanja v bistvu 
že poteka in se bo v prihod-
njih mesecih še stopnjevala, 

a kako natančno se je bodo 
lotili, ni povedal. »Mislim, 
da me je na predsedniških 

volitvah spoznala vsa Slo-
venija, moji poudarki bodo 
tudi na državnozborskih vo-
litvah enaki,« pravi. 

Njegova stranka za zdaj 
združuje nekaj manj kot 
tristo članov, lokalnih odbo-
rov pa še nimajo. »Na to se 
še pripravljamo brez kakšne 
posebne ihte, saj je po-
membna kvaliteta, ne kvan-
titeta,« poudarja Šarec, ki 
namerava svoje ime v ime-
nu stranke ohraniti. 

Pa se za sodelovanje z 
njim že zanimajo kakšni ak-
tualni poslanci oz. vidnejši 
politiki? »Zdaj smo šele na-
javili kandidaturo, zato po-
govorov še ni bilo.«

Šarec gre na državnozborske volitve
Kamniški župan je potrdil, da se bo s svojo Listo Marjana Šarca spomladi potegoval tudi za glasove na 
državnozborskih volitvah.

Kamniški župan Marjan Šarec je najavil kandidaturo za 
državnozborske volitve. / Foto: Gorazd Kavčič

Inšpekcija je ugotovila, 
da je bila od 633 
preverjenih gradenj 
petina nelegalnih.



3Gorenjski glas
petek, 15. decembra 2017 AKTUALNO info@g-glas.si

ODGOVORNA UREDNICA 

Marija Volčjak

NAMESTNIKA ODGOVORNE UREDNICE

Cveto Zaplotnik, Danica Zavrl Žlebir

UREDNIŠTVO
NOVINARJI - UREDNIKI: 

Marjana Ahačič, Maja Bertoncelj, Alenka Brun,  
Igor Kavčič, Suzana P. Kovačič, Jasna Paladin, Urša Peternel, Mateja Rant, 

Aleš Senožetnik, Vilma Stanovnik, Ana Šubic, Simon Šubic,  
Ana Volčjak Aleksič, Cveto Zaplotnik, Danica Zavrl Žlebir;

stalni sodelavci: 
  Jože Košnjek, Milena Miklavčič, Miha Naglič 

OBLIKOVNA ZASNOVA

Jernej Stritar, IlovarStritar, d. o. o.

TEHNIČNI UREDNIK

Grega Flajnik

FOTOGRAFIJA 

Tina Dokl, Gorazd Kavčič

OGLASNO TRŽENJE

Marjan Potočnik, Mateja Žvižaj

GORENJSKI GLAS (ISSN 0352-6666) je registrirana blagovna in storitvena znamka pod št. 
9771961 pri Uradu RS za intelektualno lastnino. Ustanovitelj in izdajatelj: Gorenjski glas, d. o. o., 
Kranj / Direktorica: Marija Volčjak / Naslov: Bleiweisova cesta 4, 4000 Kranj / Tel.: 04/201 42 00, 
faks: 04/201 42 13, e-pošta: info@g-glas.si; mali oglasi in osmrtnice: tel.: 04/201 42 47 / Delovni 
čas: ponedeljek, torek, četrtek in petek od 7. do 15. ure, sreda od 7. do 16. ure, sobote, nedelje in 
prazniki zaprto. / Gorenjski glas je poltednik, izhaja ob torkih in petkih, v nakladi 19.000 izvodov 
/ Redne priloge: TV okno, Letopis, Slovenske počitnice in dvajset lokalnih prilog/ Tisk: Delo, d. d., 
Tiskarsko središče / Naročnina: tel.: 04/201 42 41 / Cena izvoda: 1,85 EUR, redni plačniki (fizične 
osebe) imajo 10 % popusta, polletni 20 % popusta, letni 25 % popusta; v cene je vračunan DDV 
po stopnji 9,5 %; naročnina se upošteva od tekoče številke časopisa do pisnega preklica, ki velja 
od začetka naslednjega obračunskega obdobja / Oglasne storitve: po ceniku; oglasno trženje: 
tel.: 04/201 42 48.

Ko sem nekoč pred leti 
obiskala Jezersko, je bilo 
tam še posebno lepo. Čez 

jezersko krajino se je razlila 
zimska belina in vršaci so 
žareli v večerni zarji. Razne-
žena sem dejala sopotniku v 
avtomobilu: Ali se domačini 
zavedajo, v kako lepem kraju 
živijo? Ja, še posebej, ko jim 
čez noč zapade pol metra 
snega, ko morajo že ob treh 
zjutraj s traktorji in snežnimi 
plugi na cesto, da se lahko pre-
bijejo v dolino do šole in služ-
be, je ironično razblinil mojo 
naivno vznesenost. Tako eno-
stransko je nad krajem lahko 
navdušen samo obiskovalec, ki 
tja pride na obisk ali oddih in 
ga pozna samo v idealnih oko-
liščinah. Sama Jezersko sedaj 
poznam tudi v njegovi manj 
romantični različici. Vem, da 
se domačini, ki na Jezerskem 
živijo v vedrih in manj vedrih 
dneh, zavedajo lepote svojega 
kraja, navsezadnje so s sloga-
nom Jezersko, kjer je narava 
najlepša, opremili tudi svoj tu-
ristični katalog. Zavedajo pa 
se tudi omejitev, ki jih pome-
ni življenje, odmaknjeno od 
večjih krajev. In vedo tudi, da 
zna biti občudovanja vredna 
narava tudi kruta.

To se je ponovno izkazalo 
ob neurju, ki je pustošilo v teh 
dneh in Jezersko za najmanj 
en dan povsem odrezalo od do-
line. Podrta drevesa so zaprla 
regionalno cesto, ki Jezersko 
povezuje s Preddvorom in Kra-
njem na spodnji in z Avstrijo 
na zgornji strani, pa tudi več 

krajevnih cest. Ostali so brez 
elektrike. Nekateri Jezerjani so 
v ponedeljek prenočili v dolini, 
ker se niso mogli vrniti na od 
sveta odrezano Jezersko. Doli-
na Kokre je bila na jezerskem 
delu neprevozna, gozdni in ce-
stni delavci, gasilci in drugi so 
pospešeno odstranjevali ovire.

In to ni bilo prvo opusto-
šenje, ki ga je muhasta na-
rava pripravila Jezerjanom 
in jih tako izolirala od osta-
lega sveta. Niso še pozabili 
žledoloma, ki je februarja 
2014 naravo vkoval v led, ko 
je porušeno drevje prav tako 
zapiralo ceste, ko so zaradi 
podrtih električnih drogov os-
tali brez elektrike, ko je bila 
glavna prometna žila zaradi 
nevarnosti neprevozna več kot 
teden dni in je ljudi na Jezer-
sko in z Jezerskega prevažala 
vojska z oklepnimi vozili. Ko-
maj so dobro odpravili škodo 
po takratni naravni nesreči, 
posekali razdejane gozdove, z 
zaščitnimi mrežami zavaro-
vali brežine ob državni cesti, 
električne kable položili v tla, 
komaj je življenje spet normal-
no steklo, že je udarila nova 
katastrofa. Ko Jezerjane vpra-
šam, kakšno prekletstvo se je 
zgrnilo nad njihovo dolino, 
da so samo v zadnjih štirih 
letih doživeli žled, lubadar-
ja, orkanski veter, rečejo, da 
so marsičesa navajeni. In to 
ne zveni kot vdanost v usodo. 
Menijo celo, da je tudi tako 
slaba stvar za nekaj dobra: 
ljudi poveže med seboj in utrdi 
njihovo solidarnost.

Odrezana dolina

KOMENTAR
Danica Zavrl Žlebir

Mateja Rant

Radovljica – Gradnje kroži-
šča na priključku lokalne ces-
te Na Lipcah na regionalno 
cesto Lesce–Bled so se pri re-
publiški direkciji za ceste lo-
tili ob finančni podpori Ob-
čine Radovljica in podjetja 
Eligo Bled, ki je lastnik igri-
šča za golf, so pojasnili pri 

direkciji. Tako naj bi zago-
tovili povečanje pretočnosti 
prometa in izboljšali prome-
tno varnost. Na pomisleke 
nekaterih tamkajšnjih prebi-
valcev, da bi bilo bolj smisel-
no najprej urediti uvoz za Šo-
bec v neposredni bližini no-
vega krožišča, pa pri direkci-
ji odgovarjajo, da bo ta prišel 
na vrsto prihodnje leto.

V sklopu del pri uredi-
tvi novega krožišča, v sre-
dini katerega je velika žogi-
ca za golf, so izkopali obsto-
ječo voziščno konstrukci-
jo na lokalni cesti, porušili 
rob vozišča na državni cesti 
ter razširili vozišče na juž-
ni in severozahodni strani 
nekdanjega križišča. Nato 
so uredili fiksno krožišče 

s sredinskim otokom. Ure-
dili so tudi kolesarske ste-
ze in prehoda za kolesar-
je na vzhodnem in sever-
nem kraku ter vgradili eno-
jno jekleno varnostno og-
rajo. Delati so začeli konec 
septembra in končali sredi 
novembra. Dela so bila vre-
dna slabih 130 tisoč evrov, 
pri čemer sta sredstva za 
ureditev krožišča prispeva-
la tudi Občina Radovljica 
in lastnik igrišča, podjetje 
Eligo Bled, ki sta pripravi-
la tudi projektno dokumen-
tacijo. Za izvedbo projekta 
je na podlagi sporazuma o 
sofinanciranju radovljiška 
občina zagotovila 16,6 od-
stotka sredstev, Eligo Bled 
pa 7,1 odstotka.

Prihodnje leto se bodo 
skupaj z Občino Radovlji-
ca lotili tudi ureditve križ-
išča na uvozu za Kamp Šo-
bec, obljubljajo na direkciji. 
Kot so še dodali, se bodo o re-
šitvi za to križišče in nadalj-
njih aktivnostih v zvezi s tem 
dogovorili na sestanku z ob-
čino, ki je predviden še pred 
koncem leta.

Uvoz za Šobec na vrsti drugo leto
Križišče pri odcepu za golfsko igrišče na regionalni cesti med Lescami in Bledom so pred slabim 
mesecem preuredili v krožišče, da bi zagotovili večjo pretočnost prometa in izboljšali varnost.

Krožišče z izvozom za golfsko igrišče krasi velikanska žogica za golf. / Foto: Gorazd Kavčič

Aleš Senožetnik

Vodice – Vodice je včeraj obi-
skal minister za infrastruk-
turo Peter Gašperšič, ki si je 
v družbi vodiškega župana 
Aca Franca Šuštarja ogledal 
državno cesto skozi središče 
naselja, katere obnova je bila 
pred kratkim končana. Stro-
ške obnove, ki jo je izvedlo 
podjetje KPL, d. d., je v viši-
ni 434 tisoč evrov krila Di-
rekcija RS za infrastrukturo, 
dobrih 23 tisočakov pa je pri-
maknila občina. 

Cesto so na novo preplasti-
li in uredili križišča, priključ-
ke in uvoze ter površine za 
pešce. Semaforizirali so tudi 
prehod za pešce, po katerem 
poteka šolska pot. Prestavi-
li in zaščitili so tudi komu-
nalne vode, v območju dveh 
ožin pa so uvedli območje 
izmeničnega enosmernega 
prometa in postavili stacio-
narni radar ter uredili pro-
metno signalizacijo in ce-
stno razsvetljavo. Tako žu-
pan kot minister sta izrazila 
zadovoljstvo, da so v relativ-
no kratkem času uspeli re-
konstruirati cesto in zagoto-
viti večjo prometno varnost 
predvsem za pešce, saj je še 

pred nekaj meseci na enem 
od prehodov prišlo do pro-
metne nesreče. »Še poseb-
na zahvala pa gre vsem, ki 
so ob tem odstopili tudi kak-
šen kvadratni meter zemlje 
in omogočili, da smo lahko 
zgradili pločnike in varne-
je uredili promet, ter kraja-
nom za potrpežljivost,« je še 
dodal Šuštar.

Kot smo že večkrat pisali, 
obnovljena cesta predstavlja 
začasno rešitev, za čas, da 

država ne zgradi obvoznice, 
ki je po mnenju občanov edi-
na trajna rešitev za prome-
tne zamaške in težak tovor-
ni promet, ki se vsakodnev-
no vali skozi naselje. »Z ob-
novo smo izboljšali kritič-
no stanje na državni ces-
ti, ki je zaradi velike gosto-
te prometa precej obreme-
njena. Toda dokončna reši-
tev je le izgradnja obvozni-
ce. Na današnjem sestanku 
je družba Dars, ki bo izvedla 

vse aktivnosti do pridobi-
tve gradbenega dovoljenja, 
predstavila terminski načrt. 
Treba je zagotoviti še tri od-
stotke zemljišč in novelirati 
vso potrebno dokumentaci-
jo. Naš cilj je do prihodnje je-
seni zagotoviti gradbeno do-
voljenje, nato pripraviti raz-
pis. Gradnja obvoznice, za 
katero so sredstva že zago-
tovljena, bi se tako lahko za-
čela v začetku leta 2019,« je 
sklenil minister Gašperšič.

Prenova ceste začasna rešitev
Minister Peter Gašperšič si je včeraj ogledal prenovljeno državno cesto skozi Vodice in poudaril, da je 
trajna rešitev le izgradnja obvoznice, ki bi se lahko začela v začetku leta 2019.

Minister Peter Gašperšič si je v družbi vodiškega župana Aca Franca Šuštarja ogledal 
prenovljeno cesto v Vodicah.
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Medvode – Medvoški ob-
činski svetniki so imeli na 
dnevnem redu zadnje seje 
tudi Predlog sklepa o so-
glasju, da Občina Medvo-
de postane soustanovitelji-
ca javnega vzgojno-izobra-
ževalnega zavoda Osnov-
na šola Jela Janežiča Ško-

fja Loka. Ker se niso mogli 
odločiti niti za niti proti, so 
odločitev na predlog svetni-
ce Zvonke Hočevar presta-
vili na naslednjo sejo.

Dejstvo je, kar je pouda-
ril tudi župan Medvod Nejc 

Smole, da se število otrok s 
stalnim prebivališčem v ob-
čini Medvode, ki so vključe-
ni v izobraževalne programe 
Osnovne šole Jela Janežiča, 
povečuje. V letošnjem šol-
skem letu imajo skupaj 119 
učencev, od tega 21 iz med-
voške občine, kar predstavlja 
skoraj 18 odstotkov. To po-
meni, da so na tretjem mes-

tu, za občinama Škofja Loka 
(40 otrok, skoraj 34 odstot-
kov) in Gorenja vas - Polja-
ne (23 otrok, dobrih 19 od-
stotkov). S strani soustanovi-
teljic občin Škofja Loka, Go-
renja vas - Poljane, Žiri in 

Železniki je zato prišel pred-
log, da soustanoviteljica pos-
tane tudi Občina Medvode. 
Da se bodo medvoški ob-
činski svetniki težko odloči-
li, je bilo razvidno že iz po-
ročil Odbora za družbene de-
javnosti in statutarnopravne 
komisije, ki predloga nista 
podprla predvsem zaradi po-
manjkanja informacij. »Po-
javila so se vprašanja, na ka-
tera nismo dobili zadovolji-
vih odgovorov,« je povedala 
predsednica komisije Zvon-
ka Hočevar in pojasnila, kaj 
konkretno jih je najbolj zani-
malo. V prvi vrsti želijo dobi-
ti uradni odgovor, kaj bi odlo-
čitev proti pomenila za otro-
ke s posebnimi potrebami iz 
medvoške občine, kolikšen 
bi bil soustanoviteljski delež 
Občine Medvode pa tudi kaj 
bi to v prihodnje pomenilo za 
občinski proračun, zaveda-
joč se, da morajo rešiti tudi 
problematiko OŠ Preska, ki 
bo zahtevala velik finančni 
vložek občine. Dejstvo pa je 
tudi, da se OŠ Jela Janežiča 
srečuje s prostorsko stisko, 
ki jo bo v kratkem treba re-
šiti. Slišati je bilo še bojazen, 

da ne bi prošnje po soustano-
viteljstvu dobili še iz drugih 
občin, kamor so tudi vključe-
ni medvoški otroci s posebni-
mi potrebami. Podatki kaže-
jo, da jih 21 obiskuje OŠ Jela 
Janežiča, 19 pa jih je vključe-
nih v druge zavode. Vsi pa so 
poudarili, da posledice odlo-
čitve v prvi vrsti ne smejo biti 
v škodo otrok. »Število naših 
otrok, ki so vključeni v OŠ 
Jela Janežiča, se povečuje. 
Šola je v prostorski stiski, kar 
pomeni, da bo treba zgradi-
ti prizidek. Če občina vstopi 
kot soustanoviteljica, bomo 
morali nositi tudi svoj delež 
stroškov, česar ne zanikam. 
V začetku leta se je predvsem 
med starši otrok, ki so vklju-
čeni v zavod, pojavila infor-
macija, da medvoški otroci 
ne bodo več sprejeti, ker ni 

prostora. Večkrat smo bili 
povprašani, kako bomo to 
reševali. Situacija ni enostav-
na, si pa ne moremo zatiska-
ti oči. Ne v enem ne v dru-
gem primeru nam ne bo lah-
ko. Nobeden od teh otrok ne 
sme biti prikrajšan,« je po-
vedal medvoški župan Nejc 
Smole. Občina Medvode si-
cer plačuje svoj delež rednih 
obratovalnih stroškov zavo-
da glede na število otrok. Z 
obravnavo točke bodo nada-
ljevali na naslednji seji. Če 
bodo glasovali za, je predvi-
deno, da se pristopi k prip-
ravi osnutka novega odlo-
ka o ustanovitvi zavoda in se 
sprožijo postopki obravnave 
in sprejemanja po občinah 
soustanoviteljicah. 

Za komentar smo vpra-
šali tudi Marjeto Šmid, 

ravnateljico OŠ Jela Janeži-
ča, ki je potrdila, da se sreču-
jejo z veliko prostorsko sti-
sko in imajo tri oddelke že 
na dveh lokacijah izven šole. 
Pojasnila je, da imajo vsi ot-
roci, ki se vpišejo k njim, na 
odločbi za usmerjanje zapi-
sano usmeritev v OŠ Jela Ja-
nežiča, tako da jih ne more-
jo zavrniti. »Do skrajnih si-
tuacij, da bi imeli v posame-
znih razredih več otrok, kot 
je normativ, pa k sreči še ni 
prišlo. Je pa res, da število ot-
rok, ki so usmerjeni k nam, 
v zadnjih letih skokovito na-
rašča in tudi potrebe so ved-
no bolj raznolike,« je še po-
vedala Šmidova in doda-
la, da si ne predstavlja in ne 
želi, da bi morali otroke zav-
račati, in še, da šola sama te 
pristojnosti tudi nima.

Zanimajo jih posledice
Medvoški občinski svetniki so odločanje o vstopu v soustanoviteljstvo VIZ 
OŠ Jela Janežiča Škofja Loka preložili na naslednjo sejo, do katere želijo 
dobiti konkretne podatke, kaj bi pomenil glas za ali proti predvsem za otroke 
iz medvoške občine, ki so ali bi v prihodnje želeli biti vključeni v ta zavod.

Odločitve, ali bo v soustanoviteljstvo VIZ OŠ Jela Janežiča vstopila tudi Občina Medvode, 
še ni. Dejstvo pa je, da delež otrok iz medvoške občine predstavlja skoraj 18 odstotkov.

Občine Žiri, Železniki in Gorenja vas - Poljane so 
že sprejele sklep o tem, da Občina Medvode postane 
soustanoviteljica Osnovne šole Jela Janežiča v Škofji 
Loki. Sklepu so pritrdili tudi občinski svetniki v 
Škofji Loki – ne glede na to, da dan prej občinski svet 
v Medvodah o tem ni sprejel odločitve. V Škofji Loki 
so bili nad tem nekoliko razočarani, slišati je bilo tudi 
predloge o radikalnih ukrepih. Če ne pristanejo na 
sodelovanje, naj otroke iz svoje občine pošiljajo v šolo 
drugam, saj je v Škofji Loki dovolj otrok iz te in ostalih 
občin ustanoviteljic.

Marjana Ahačič

Pokljuka – Ob spomeniku 
padlim borcem tretjega ba-
taljona Prešernove brigade 
so tudi letos na Goreljku na 
Pokljuki pripravili spomin-
sko slovesnost v spomin na 
tragične dogodke pred več 
kot sedmimi desetletji, ko 
so Nemci 15. decembra 1943 
obkolili in ubili 79 borcev, to 
je skoraj vse pripadnike ba-
taljona. Slavnostni govor-
nik na prireditvi je bil tokrat 
zgodovinar Martin Premk, 
ki je v svojem nagovoru pri 
spomeniku poudaril, da so 
se borci, ki so padli na Pok-
ljuki, uprli nemškemu nasi-
lju in želji po prevladi ter bili 
zato tisti, ki so postavljali te-
melje današnje samostojne 
Slovenije.

»Partizanski boj se je do-
gajal v času druge svetovne 
vojne, ko je bil slovenski na-
rod obsojen na smrt in uni-
čenje. Ravno na Gorenj-
skem so Nemci začeli ure-
sničevati svoje načrte, kako 
bodo izbrisali slovenski 

narod. Nemci so bili tak-
rat popolni gospodarji, ki 
so namesto nas tukaj od-
ločali o vsem, tudi o življe-
nju in smrti. Na Gorenj-
skem so se prvi uprli nem-
škemu nasilju; tudi parti-
zani na Pokljuki so se upr-
li močnejši nemški sili, ki 
jih je obkolila. Niso se hote-
li predati, za svobodo so raje 
dali svoja življenja. Umrli 
so kot pripadniki zavezni-
ške vojske, ki se je tako kot 
ves svet borila proti nacizmu 

in fašizmu. Borili so se sku-
paj z vsemi narodi, ki sta jih 
zasužnjili Nemčija in Itali-
ja. Na temelju tega boja in 
zavezniške zmage sta zras-
li povojna Evropa in povoj-
na Slovenija, takrat še del Ju-
goslavije, skupaj z osvoboje-
no Primorsko. Prav Sloveni-
ja, ki je nastala leta 1945, se 
je leta 1991 tudi osvobodi-
la. Danes tega nekateri no-
čejo priznati, sprevračajo in 
zanikajo dosežke narodnoo-
svobodilnega boja z lažmi, 

potvarjanji in posploševa-
nji. Pojem za te laži danes je 
postala beseda sprava; spra-
va, ki se je zgodila pred 25 leti 
in ki je dejansko imela ple-
menite namene, da se pomi-
rijo strasti iz druge svetovne 
vojne, a se je danes sprevrgla 
zgolj v poskuse enačenja za-
vezniške partizanske vojske 
z domobranci, ki so bili del 
okupacijskih sil. Sramota 
je, da pri takem početju so-
delujejo najvišji predstav-
niki naše države, namesto 
da bi jasno postavili ločni-
co med plemenitim bojem 
za svobodo in narodnim iz-
dajstvom. Ko se bo enkrat o 
drugi svetovni vojni govori-
lo enostavno na podlagi zgo-
dovinskih dejstev in ko dolo-
čene stranke druge svetovne 
vojne ne bodo več zlorablja-
le za politične namene, tak-
rat bo sprava prišla sama po 
sebi,« je povedal Premk.

Slovesnosti so se tradicio-
nalno udeležili številni pra-
porščaki, predstavniki bor-
čevskih organizacij, lokal-
nih oblasti in drugi. 

Spomin na upor okupatorju
Združenje borcev za vrednote NOB Radovljica in Odbor Prešernove brigade sta v soboto organizirala 
tradicionalno spominsko slovesnost ob štiriinsedemdeseti obletnici boja tretjega bataljona Prešernove 
brigade na Pokljuki. 

Slavnostni govornik na prireditvi je bil letos dr. Martin Premk. 

Železniki – Občinski svetniki so na predlog odbora za gospo-
darske dejavnosti sprejeli sklep o pristopu Občine Železniki 
h Konvenciji županov za podnebne spremembe in energijo 
ter pooblastili župana Antona Luznarja za podpis pristopnega 
obrazca. Kot je pojasnila predsednica odbora Erika Drobnič, 
so gorenjske občine januarja 2016 na Svetu gorenjske regije 
sprejele predlog Regionalne razvojne agencije BSC Kranj po 
izdelavi Trajnostnega energetskega načrta Gorenjske, za kar 
so pridobili tudi evropska sredstva. Energetski načrt bo izdelan 
na podlagi metodologije v okviru omenjene konvencije. 

Pristopili h konvenciji za podnebne spremembe

Jesenice – Na seji občinskega sveta na Jesenicah so za nadome-
stno občinsko svetnico stranke SDS imenovali Majo Križnar. 
Za preostanek mandatne dobe bo nadomestila preminulega 
občinskega svetnika Janeza Poljšaka. Križnarjeva je postala tudi 
namestnica predsednice statutarno-pravne komisije in članica 
odbora za gospodarstvo in gospodarske javne službe. Ker je 
bila doslej članica Nadzornega odbora Občine Jesenice, je v 
skladu s pravili odstopila s tega mesta. Komisija za mandatna 
vprašanja, volitve in imenovanja je že začela postopek za ime-
novanje novega člana nadzornega odbora, o novem kandidatu 
naj bi odločali na januarski seji občinskega sveta.

Nadomestna občinska svetnica

Jesenice – Ker se dosedanji ravnateljici Gimnazije Jesenice 
Lidiji Dornig izteka tretji mandat, je svet zavoda objavil javni 
razpis za prosto delovno mesto ravnatelja. Na razpis so pris-
pele štiri prijave, razpisne pogoje so v celoti izpolnjevali trije 
kandidati. Ena kandidatka je od kandidature odstopila, tako da 
sta v igri ostala dva kandidata, in sicer dosedanja ravnateljica 
Lidija Dornig in profesor fizike Aljoša Erman. Oba sta izpolnje-
vala razpisne pogoje, a jeseniški občinski svetniki so glede na 
dosedanje dobro opravljeno delo dali prednost dosedanji rav-
nateljici Lidiji Dornig. Poleg mnenja lokalne skupnosti mora 
svet Gimnazije Jesenice pridobiti tudi mnenje sveta staršev in 
učiteljskega zbora, na osnovi vseh mnenj pa bo sprejel sklep 
o imenovanju ravnatelja oziroma ravnateljice.

Prednost dosedanji ravnateljici
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Vilma Stanovnik

Kranj – Od minule srede 
do konca januarja je pred 
Mestno knjižnico Kranj na 
mestnih plakatih na ogled 
kar 15 portretov letošnjih ob
činskih nagrajencev. Kot je 
povedal župan Boštjan Tri
lar, ki so se mu prvi dan raz
stave ob ogledu pridružili 
tudi nekateri nagrajenci, je 
prav, da obraze posamezni
kov in skupin, ki jih je mes
to že nagradilo z najvišjimi 
priznanji in nagradami, za 
boljšo prepoznavo pokažejo 
tudi obiskovalcem Kranja in 
pa Kranjčanom in Kranjčan
kam. Nagrajence je posnel 
kranjski fotograf Andraž 
Muljavec.

»V družbi Tam Tam smo 
ponosni, da nam je uspelo 
predlog realizirati in da na 
takšen način pokažemo ob
raze nagrajencev tudi tistim, 
ki morda ne spremljajo ča
sopisov ali interneta. Že od 
leta 2000 skrbimo, da me
stni plakati po Kranju oza
veščajo o temah, ki meščane 
pritegnejo in informirajo. 

Verjamemo, da je mestni 
plakat pravi medij za tovr
stno sporočanje, saj je pri
lagojen področjem z umir
jenim prometom v mestnih 
in krajevnih središčih, obe
nem pa nosi vsebine, ki so 
zanimive za lokalno oko
lje,« je povedal Tomaž 

Drozg, direktor družbe Tam 
Tam, ki je prevzela pokrovi
teljstvo razstave. »To je prva 
tovrstna postavitev v Kranju, 
največkrat pa takšne razsta
ve pripravljamo v Ljubljani. 
To je vzorec, ki se je izkazal 
za uspešnega, postaja neka
kšna duša mesta in zato ga 

skušamo prenesti tudi v os
tale kraje,« je še dodal To
maž Drozg.

Kot je tudi povedal župan 
Boštjan Trilar, bodo v pri
tličnem hodniku Mestne 
občine Kranj častni mešča
ni odslej dobili svojo obele
žitev tudi na eni izmed sten.

Nagrajenci na ulični razstavi
Na kranjski občini so se odločili, da letošnje občinske nagrajence predstavijo na prvi ulični razstavi, ki 
so jo v sredo odprli pred Mestno knjižnico Kranj.

Na plakatih pred Mestno knjižnico Kranj so na ogled portreti in misli letošnjih kranjskih 
občinskih nagrajencev. / Foto: Tina Dokl

Suzana P. Kovačič

Ljubljana – Svet zavoda 
Univerzitetnega klinične
ga centra (UKC) Ljubljana 
je krivdno razrešil Andraža 
Kopača funkcije generalne
ga direktorja UKC, ker čla
nov sveta njegova pojasnila 
v zvezi z vročenimi mu očit
ki niso prepričali. Predse
dnik sveta Jože Golobič po 
sredini seji sveta konkret
nih razlogov za razrešitev 
ni komentiral, dejal je, da 
bodo ti navedeni v sklepu o 
razrešitvi, da pa so razlogi v 
splošnem znani že od prej. 

Kopača naj bi razrešili s pr
vim januarjem 2018, odloči
tev stopi v veljavo, ko k skle
pu poda soglasje še vlada. 
Dosedanja strokovna direk
torica Marija Pfeifer se bo s 
tretjim januarjem upokoji
la, na njeno mesto so izbra
li Jadranko Buturović Poni
kvar. Za v. d. generalnega 
direktorja UKC je svet po
trdil Aleša Šabederja, ki se
daj vodi Semenarno Ljublja
na. Člani sveta so prepričani, 
da bodo sprejete odločitve v 
dobro pacientov, zaposlenih 
ter zavoda in bodo prispeva
le k umiritvi razmer.

Razrešili Andraža Kopača

Cerklje – Pred časom so bili v Češnjevku priča nekoliko nena-
vadnemu prizoru, ko so nepridipravi ukradli radar oz. prazno 
radarsko ohišje. Kot pa je povedal cerkljanski župan Franc 
Čebulj, se je po pozivu, naj ohišje čim prej vrnejo, to res ne-
poškodovano pojavilo nedaleč od ceste. Cerkljanski župan 
dejanje pripisuje bolj neškodljivemu norčevanju mladcev kot 
pa kakšnemu resnejšemu vandalizmu. Dodaja pa, da bodo 
kmalu na kritičnih odsekih v Velesovem, Češnjevku, Cerkljah, 
Zalogu ter na Ulici Ignacija Borštnika v Cerkljah namestili 
ohišja za stacionarni radar, ki ga bodo nato premeščali iz 
enega v drugega in nadzorovali hitrost. A kot poudarja Čebulj, 
ukrep nikakor ni namenjen polnjenju občinske blagajne. »Če 
bi bil to naš namen, bi se odločili za premični radar in ga nato 
nenapovedano prestavljali na različne lokacije, ne da bi na to 
opozorili voznike. V tem primeru pa bomo pred vhodom v 
naselje postavili označevalno tablo, ki bo voznike že vnaprej 
opozarjala, da se njihova hitrost meri,« pravi Čebulj, ki se 
tako nadeja, da bodo na kritičnih odsekih zmanjšali hitrost.

Promet bodo umirjali z radarji

Marjana Ahačič

Kranjska Gora – Občinski 
svet Občine Kranjska Gora 
je v sredo tudi v drugi obrav
navi potrdili proračun za pri
hodnje leto. Ta predvideva 
za 9,3 milijona prihodkov in 
11,7 milijona odhodkov. Pri
manjkljaj bodo pokrili z os
tankom sredstev iz pretekle
ga leta. V proračunu je prib
ližno tri milijone evrov na
menjenih za prometno in
frastrukturo; med večjimi 
investicijami, načrtovanimi 

za prihodnje leto, je dolgo 
pričakovana gradnja ploč
nika za pešce skozi Gozd  
Martuljek, katerega grad
njo bo občina financirala ob 
vzporedni obnovi ceste sko
zi kraj, za katero je pristojna 
država. Nadaljevali bodo tudi 
z obnovo ceste skozi središ
če Kranjske Gore; letos so že 
uredili odsek od hotela Larix 
od uvoza za osnovno šolo, v 
prihodnjem letu pa bodo na
daljevali, tako da bo prome
tno urejen ves center Kranj
ske Gore, kjer je v načrtu tudi 

vzpostavitev modre cone 
kratkotrajnega parkiranja. 

Za investicije je v prora
čunu namenjenih približno 
2,5 milijona evrov: potem 
kot so v letošnjem letu v ce
loti obnovili Rateče, je za pri
hodnje leto v načrtu obnova 
in ureditev vasi Dovje, prav 
tako v vrednosti več kot pol 
milijona evrov. Obnavlja
la se bo cesta, vodovod, me
teorna kanalizacija in javna 
razsvetljava. 

Na seji so svetniki potrdi
li tudi programe kulture in 
športa. Za slednjega občina 
namenja nekaj več kot pol 
milijona evrov, od tega 330 ti
soč za investicije športno in
frastrukturo. Petdeset tisoč 
evrov je tako namenjenih za 
sistem zasneževanja v Kranj
ski Gori, dvajset tisoč za do
končanje zavarovane poti 
Hladnik, nekaj manj kot sto 
tisoč evrov za dokončanje in 
nakup opreme Športnega 
parka Ruteč v Kranjski Gori 
ter 132 tisoč evrov za ureditev 
golfskega igrišča v Logu.

Potrdili proračun za 
prihodnje leto
Kranjskogorski občinski svet je v sredo potrdil proračun občine za prihodnje 
leto. Svetniki so se na zadnji letošnji seji zbrali v Slovenskem planinskem 
muzeju v Mojstrani.

Svetniki Občine Kranjska Gora so se na zadnji letošnji seji 
sestali v Slovenskem planinskem muzeju, kjer jih je tudi 
letos obiskal in simbolično obdaril Dedek Mraz.

BIOTEHNIŠKI CENTER NAKLO 

Na BC Naklo stremimo k kvalitetnemu izobraževalnemu procesu na srednji 
šoli (strokovna gimnazija, živilstvo in prehrana, kmetijstvo, hortikultura in 

naravovarstvo), na višji strokovni šoli (hortikultura, naravovartsvo in 
upravljanje podeželja in krajine) in oddelku za izobraževanje odraslih 

(srednja šola, različni strokovni seminarji, tečaji in usposabljanja).

BREZPLAČNA  USPOSABLJANJA 
IZ RAČUNALNIŠTVA 

AKTUALNO 

PRISRČNO VABLJENI K VPISU.

ZA VSE ZAPOSLENE, s srednješolsko izobrazbo ali manj 

in starejše od 45 let
Začetni tečaj: 
RAČUNALNIŠKA PISMENOST ZA ODRASLE  
Za začetnike in vse, ki želite obnoviti osnove poznavanja računalnika, programa 
Word, elektronske pošte in interneta.

Termini:  januar - februar 2018 (pričetek že 9.1.2018) 
                marec - april 2018                

Nadaljevalni tečaj:  
Z RAČUNALNIKOM Z ROKO V ROKI 
Za vse, ki se želite bolje seznaniti s programom 
Word, Excel, Publisher, internetom, e-pošto, 
večfunkcijskimi napravi, socialnih omrežij.

Usposabljanja potekajo v okviru projekta Center za pridobivanje temeljnih kompetenc Gorenjske. Naložbo 
sofinancirata Evropski socialni sklad in Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.

Termin:  marec - april 2018 

PRIJAVE NA: 080 3900, 041 499 934, katja.eler@bc-naklo.si 

Strahinj 99,4202 Naklo, info@bc-naklo.si 
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Igor Kavčič

Kranj – Že naslov razsta-
ve, ki so si ga njeni snoval-
ci izposodili iz stare otroške 
izštevanke, govori o tem, da 
Kranj ni bil le upravno sre-
dišče, sejemsko, trgovsko, 
obrtniško in nato industrij-
sko mesto, ampak je bil ved-
no tudi mesto otrok. Ulice so 
bile še kako živahne kranj-
ske mladeži. Razstava in ka-
talog, ki je izšel v njeno pod-
poro, mogoče bi lahko dejali 
tudi obratno, sta plod ustvar-
jalnega druženja članov štu-
dijskega krožka Kranjčani, 

ki deluje v Gorenjskem mu-
zeju od lanskega poletja nap-
rej. »Ko smo se prvič zbra-
li, smo razmišljali, kaj bomo 
počeli, kje se bomo lotili zgo-
dovine mesta in njegovih 
prebivalcev. Krožkarji so se 
najprej začeli spominjati do-
godkov iz otroštva. Člani so 
začeli pisati svoje spomine, 
v muzeju pa smo dobili ze-
leno luč za razstavni termin 
in katalog k razstavi,« razlo-
ži vodja krožka in avtorica 
razstave etnologinja Tatja-
na Dolžan Eržen in dodaja: 
»Odločili smo se, da spomi-
ne 16 Kranjčanov zapišemo 

v knjigo, ki prinaša otroške 
zgodbe s konca 19. in vse do 
šestdesetih let 20. stoletja. 
Otrok za družbo je bilo do-
volj v vsaki ulici, zato so se 
druščine oblikovale po posa-
meznih delih Kranja. Spo-
mini, ki smo jih zapisali, so 
zasidrani v starem mestnem 
jedru od Bekseljna do Pun-
gerta.«

Izjemno zanimive in 
na mnogih mestih iskrive 
zgodbice iz otroštva so zapi-
sali Dare Bežek, Irena Ber-
jak, poročena Vencelj, Mile-
na Loc Dežman, Darja Pin-
tar, Miha Mohor, Metka 

Sosič, Darja Okorn in Jurij 
Kurillo, osem zgodb pa je po 
spominih meščanov zapisa-
la Dolžan Erženova. V njih 
izvemo, da so se deklice s 
punčkami in drugimi igra-
čami igrale, da so mame, go-
spodinje, gospe. Fantje so 
pogosteje sestavljali različne 
kocke in Märklinova dviga-
la, najraje pa raziskovali svo-
je okolje. Otroci so poznali 
številne igre za več ali manj 
igralcev. Kadar so se šli rav-
barje in žandarje, jih je bilo 
dovolj po vsem mestu, pa 
tudi po »gasah«, za vogali in 
na dvoriščih. Poleti so se ko-
pali v kanjonu Kokre, smu-
čat so hodili proti Ilovki ali 
na pobočja Šmarjetne gore v 
Torklo in Bauhenk.

Igrače so bile vedno 
magnet za otroke

Tako kot so današnjim ot-
rokom magnet igrice, ki jih 
omogoča najsodobnejša di-
gitalna tehnologija, je bila 
pred petdesetimi in več leti 
za otroke najbolj privlačna 
razgledna točka izložba z 
igračami v Savnikovi trgo-
vini. December z Miklavž-
em in božičem je bil za ot-
roke zagotovo najbolj ra-
dodaren čas v letu. Da tak-
rat igrače niso bile kar tako, 
saj jih je kvalitetna izdelava 
pri življenju obdržala vse do 
danes, lahko spoznamo na 
tokratni razstavi v Galeri-
ji mestne hiše. Prenekatere 

na razstavi so najbrž tudi iz 
prej omenjenih izložb. Tu 
so tako medvedki kot dru-
ge plišaste živali, celuloidne 
punčke z doma narejeni-
mi oblačili in pohištvom za-
nje, različne kocke za sesta-
vljanje, namizne igre, nekaj 
kart. Prav poseben je gugal-
ni labod, kakršne so imeli v 
Kranju pri več hišah, in črni 
dojenček iz ameriških pake-
tov pomoči. Predstavljeni pa 
sta tudi dve otroški gledali-
šči, saj so člani krožka za-
beležili tudi nekaj spomi-
nov na gledališko ustvarja-
nje. Ti so tudi prispevali ve-
čino igrač za razstavo. Iz svo-
jih zbirk so jih prinesli Darja 
Okorn, Jurij Kurillo, Marina 
Grobelnik Krč, Marija Tav-
čar, Rado Ovsenek ter dru-
žini Prah in Šinkovec, nekaj 
pa jih hranijo tudi v Gorenj-
skem muzeju. 

Razstavo je pred tednom 
dni odprla dr. Nevenka Bo-
gataj iz Andragoškega cen-
tra Slovenije, ki je v nagovo-
ru poudarila pomen obuja-
nja in zapisovanja tovrstnih 
spominov na otroštvo, v sta-
re čase pa so publiko pope-
ljali tudi učenci 2. b razre-
da iz OŠ Jakoba Aljaža, ki 
so pod vodstvom učiteljice 
Darje Pintar pripravili nekaj 
skečev, zapeli pesmice, šte-
li izštevanke in z nekaj stari-
mi igrami pokazali, da se je 
tudi danes še moč igrati po 
starem. Obiskovalce, otroke 
izpred petdeset in več let, so 
navdušili Ana, Tristan, Lu-
cas, Dan, Junija, Neža, Žiga, 
Marko, Iva in Nina. Razsta-
va bo na ogled tja v februar 
prihodnje leto, katalog pa 
ima z zgodbami, ki vas bodo 
marsikdaj silile na prisrčen 
smeh, trajno veljavo.

Otroci iz mesta in njihovo otroštvo
V Galeriji Mestne hiše je na ogled razstava z naslovom En-ten-tentera, Spomini na otroštvo v mestu Kranju. Razstava in katalog, ki je ob njej izšel,  
sta rezultat dela študijskega krožka Kranjčani, ki ga v okviru Gorenjskega muzeja vodi Tatjana Dolžan Eržen, tudi avtorica razstave.

Skupinska fotografija članic in članov krožka Kranjčani z vodjo Tatjano Dolžan Eržen ter 
današnjih otrok iz OŠ Jakob Aljaž, ki so s svojim nastopom obiskovalce razstave vrnili v 
njihovo otroštvo. / Foto: Igor Kavčič

Ob današnji plastiki je ta otroška kuhinja z elementi iz lesa 
in pečjo iz pločevine pravi nadstandard med igračami. 
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Igor Kavčič

Kranj – Vsakoletna zaključ-
na razstava članov Likovne-
ga društva Kranj nas v pred-
novoletnem času popelje v 

praznični čas obdarovanj. 
To je čas, ko se tudi umetni-
ki želijo predstaviti in prib-
ližati ljudem z deli, kate-
rih velikost ni nujno tipična 
zanje. Skupinska razstava 

tridesetih članov se namreč 
naslanja na že tradicionalno 
vodilo, ki se skriva v samem 
formatu slike ali velikosti 
objekta. Dela malega forma-
ta na kranjski razstavi kažejo 

raznolikost pogledov in teh-
nik, s katerimi se umetniki 
soočajo dnevno, ter nakazu-
jejo vez med umetnostjo in 
tradicijo, hkrati pa odmik ter 
sodobno interpretacijo,« je 
ob odprtju razstave poveda-
la umetnostna zgodovinarka 
Melita Ažman.

Na pravem bazarju raz-
ličnih tehnik in umetni-
ških govoric tokrat razsta-
vljajo: Žana Banov Ribni-
kar, Franc Bešter, Brut Car-
niolus, Boni Čeh, Boleslav 
Čeru, Boge Dimovski, An-
dreja Eržen, Jože Eržen, 
Klementina Golija, Irena 
Gayatri Horvat, Irena Je-
ras Dimovska, Milena Ka-
fol, Lojze Kalinšek, Biserka 
Komac, Karol Kuhar, Mar-
ko Lukan, Martina Maren-
čič, Irena Orel, Miha Perčič, 
Brigita Požegar Mulej, Ta-
nja Prušnik, Janez Ravnik, 
Nejč Slapar, Tomaž Šebrek, 
Iztok Šmajs Muni, Meta Šo-
lar, Maruša Štibelj, Franc 
Vozelj, Catherina Zavodnik 
in Cveto Zlate. Razstava bo 
na ogled do 5. februarja pri-
hodnjega leta.

Mali formati velikih idej
V Mali galeriji je na ogled tradicionalna novoletna razstava članic in članov 
Likovnega društva Kranj z naslovom Mali format velikih idej. 

Večji del avtorjev, članov Likovnega društva Kranj, na tradicionalni razstavi Mali formati 
velikih idej / Foto: Klavdij Tutta

Igor Kavčič

Škofja Loka – V četrtek, 21. 
decembra, ob 19. uri bodo v 
Kristalni dvorani Sokolske-
ga doma v Škofji Loki prvič v 
Sloveniji izvedli delo argen-
tinskega skladatelja Marti-
na Palmierija Misa a Buenos 
Aires, znano tudi kot Misa-
tango. Skladbo z znano ob-
liko mašnega reda, napisa-
no za mezzosopran in me-
šani pevski zbor, v stilu tan-
go nuevo bo izvedel Akadem-
ski pevski zbor France Preše-
ren iz Kranja, ki ga od sep-
tembra 2013 uspešno vodi 
Fernando Mejías, po rodu 
Argentinec iz Mendoze, ki 
mu je Misatango, ki ga kra-
sijo domači ritmi iz njegovih 
krajev, še posebno pri srcu. 
Kot je ob priložnosti povedal 
sam skladatelj, v delu zdru-
žuje svoje najpomembnejše 
glasbene izkušnje kot zboro-
vodja in aranžer ter interpret 

tanga, hkrati pa v tango maši 
združuje slogovne elemen-
te iz različnih kultur. Seve-
da je dolžan uporabe nekate-
rih melodičnih in ritmičnih 
elementov iz tanga nueva ter 
sloga, ki ga je uveljavil Astor 
Piazzolla, hkrati pa je maša 
napisana v formalnem jezi-
ku cerkvene glasbene tradici-
je. V zboru so k sodelovanju 
povabili mezzosopranistko 
Inez Osina Rues, bandone-
onista Žana Legata, pianis-
ta Mirana Juvana, violinistke 
Mojco Batič, Ano Krpan, Ano 
Cotič in Špelo Oder, violistko 
Hano Lavrinc, violončelistko 
Katarino Kozjek in kontraba-
sista Roka Hozjana. Koncert 
argentinskega tanga v Slove-
niji ni ravno pogost glasbe-
ni dogodek, če pa se k tangu 
pridružijo še večglasno zbo-
rovsko petje, mezzosopra-
nistka in odlični instrumen-
talisti, Misetango res ne gre 
zamuditi. 

Premiera Misetango  
v Sokolskem domu
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Kranj – Z uradnimi treningi 
se v ledeni dvorani v Kranju 
danes začenja letošnje držav
no prvenstvo v umetnostnem 
drsanju, ki ga organizira Dr
salni klub Kranj. Nastopili 
bodo drsalci od 12. leta nap
rej (kategorije B, A, mladinci 
in člani), medtem ko se bodo 
najmlajši (kategoriji D in C) 
pomerili na Odprtem prven
stvu Slovenije. Na državnem 
prvenstvu bodo sodelovali vsi 
slovenski klubi, in sicer Drsal
ni klub Celje, Drsalno društvo 
labod Bled, Drsalni klub Jese
nice, Drsalni klub Stanko Blo
udek iz Ljubljane in gostitelj, 
Drsalni klub Kranj. Tekmova
la bo tudi najboljša slovenska 
drsalka Daša Grm iz Drsalne
ga kluba Celje. 

Danes je na sporedu ura
dni trening, jutri, v soboto, 
pa bodo najprej od 8. do 12. 
ure tekmovali najmlajši v dol
gih programih, od 12.30 nap
rej pa bodo led s kratkimi pro
grami zavzeli še tekmovalci 
višjih kategorij. V nedeljo bo 
od 12. ure dalje tekmovanje 
v prostih programih za višje 
kategorije. Sledila bo razgla
sitev, ko bodo podelili poka
le tudi najboljšim slovenskim 

klubom v posameznih kate
gorijah.

»Zelo smo veseli, da bo 
Kranj gostil najboljše slo
venske umetnostne drsal
ke in drsalce. Na tekmova
nja, ki bodo v soboto in ne
deljo, toplo vabimo vse lju
bitelje umetnostnega drsa
nja, predvsem pa mlade, ki 
bi radi od blizu spoznali ta 
šport in se nam v prihodno
sti morda tudi pridružili na 
ledu. Vstop je prost,« pravi 
predsednica Drsalnega klu
ba Kranj Mojca Brezar in do
daja, da je priprava državne
ga prvenstva uvod v še en dr
salni dogodek, in sicer v dr
salno revijo, ki jo kranjski 
umetnostni drsalci tradici
onalno pripravijo ob koncu 
leta. 

»Ob koncu decembra že 
desetletje pripravljamo dr
salno revijo. Zanjo poskrbijo 
člani našega kluba, ki se s tre
nerji več tednov pospešeno 
pripravljajo na ta dogodek. 
Naj rdeča nit letošnje drsalne 
revije za zdaj ostane še skriv
nost, lahko pa namignem, da 
se bomo 27. decembra v Le
deni dvorani Zlato polje z dr
salkami na nogah sprehodili 
med junaki znanih risank,« 
še prvi Brezarjeva. 

V Kranju zbrani 
umetnostni drsalci
Od danes do nedelje bo v kranjski ledeni dvorani 
potekalo državno prvenstvo v umetnostnem 
drsanju, ki se ga udeležujejo tekmovalci iz vseh 
slovenskih klubov.

Kranj – Jutri, v soboto, bodo vaterpolisti AVK Triglav in VK 
Ljubljana Slovan odigrali finalno tekmo pokala Slovenije. To 
bo že četrti dvoboj teh dveh moštev v finalu pokalnega tek-
movanja, uspešnejši pa so v zadnjem času Ljubljančani, ki 
tudi branijo naslov. Tekma v pokritem olimpijskem bazenu 
se bo začela ob 18. uri. 

Jutri tekma za zmagovalca vaterpolskega pokala

Vilma Stanovnik

Ljubljana – Minuli torek po
poldne je bil za slovenske 
športnike še posebno slove
sen, saj jih je ob koncu leta 
sprejel in jim čestital pred
sednik države Borut Pahor, 
nato pa so se po rdeči prepro
gi sprehodili do Gallusove 
dvorane Cankarjevega doma, 
kjer je Društvo športnih novi
narjev pripravilo že petdeseto 
prireditev Športnik leta. 

Kljub temu da se tudi Gore
njci ponašamo z nekaj odlični
mi športniki svetovnega slove
sa, kot sta hokejist Anže Ko
pitar in nogometni vratar Jan 
Oblak, pa so iztekajoče se leto 
najbolj zaznamovali naši ko
šarkarji, ki so septembra pos
tali evropski prvaki in v glaso
vanju za najboljšo ekipo pre
magali tudi odlične rokometa
še, ki so na svetovnem prven
stvu osvojili tretje mesto.

V posamični ženski kon
kurenci je naslov sloven
ske športnice leta osvojila 
odlična smučarka Ilka Štu
hec, ki je poleg naslova sve
tovne prvakinje osvojila tudi 
mali smukaški globus, glo
bus za kombinacijsko zma
go ter srebrni kolajni za dru
gi mesti v superveleslalom
skem in skupnem seštevku 

svetovnega pokala. Po okto
brski poškodbi letos ne tek
muje, a je prepričana, da se 
bo znova vrnila med smučar
sko elito. »To je zame velika 
pohvala, dodatna motivacija 
za naprej, da se še naprej tru
dim po svojih najboljših mo
čeh, tako kot vedno do zdaj in 
upam, da mi bo tudi v prihod
nje uspelo razveseljevati tako 
novinarje kot vse druge s svo
jim uspehi,« je povedala sim
patična Ilka. Drugo mesto 
med športnicami je letos pri
padlo odlični športni plezalki 

Janji Garnbret, tretje pa judo
istki Tini Trstenjak.

Med moškimi je naslov 
najboljšega slovenskega špo
rtnika pripadel košarkarji 
Goranu Dragiću, ki je bles
tel tako na evropskem prven
stvu kot v elitni ligi NBA. Dru
go mesto med športniki si je 
zaslužil odlični kolesar Pri
mož Roglič, ki je s prvo slo
vensko etapno zmago na dir
ki po Franciji in srebrno ko
lajno v vožnji na čas na sve
tovnem prvenstvu na Norve
škem postavil nova mejnika 

slovenskega kolesarstva. Tret
je mesto med vsemi športni
ki in naslov izstopajoče mlade 
športne osebnosti leta pa si je 
zaslužil košarkar Luka Don
čič. Za glasbo je na prireditvi 
poskrbela skupina StrojMa
chine, sodelovali so tudi har
monikarji, mojstra Miha De
bevec in Jernej Hostnik ter 
orkester Glasbene šole Škofja 
Loka. Plesne točke so izvaja
li več kot 60članska skupina 
Bolera ter umetnostna kotal
karica Lana Pregelj in ritmič
na gimnastičarka Lara Deu.

Poklon najboljšim športnikom
Društvo športnih novinarjev Slovenije je v ljubljanskem Cankarjevem domu razglasilo najboljše 
športnike leta v Sloveniji, naslova pa sta pripadla odlični smučarki Ilki Štuhec in košarkarju Goranu 
Dragiću. Med ekipami so bili letos najboljši zlati košarkarji.

Bojan Križaj, ki je bil med leti 1975 in 1987 kar petkrat slovenski športnik leta, je zasluženi 
pokal izročil naši najboljši smučarki minule zime, Ilki Štuhec. / Foto: Gorazd Kavčič

Vilma Stanovnik,  
Jože Marinček

Bled – S tekmami Ukrajina – 
Litva (ob 13. uri), Slovenija – 
Italija (ob 16.30) ter Norveška 
– Poljska (ob 20. uri) se danes 
na Bledu zaključuje svetov
no prvenstvo divizije I, skupi
ne B, in sicer za hokejiste do 
dvajset let. Varovancem slo
venskega trenerja Gorazda 
Reklja ni uspel podvig, da bi 
se borili za prvo mesto na pr
venstvu in igranje v višji kako
vostni skupini. Čeprav so na 
prvi tekmi slavili proti repre
zentanci Ukrajine in bili nato 
v nedeljo boljši še od Litve, pa 
so v torek izgubili proti repre
zentanci Poljske. Po rednem 
delu tekme je bil rezultat si
cer 4 : 4, ekipi sta odigrali pet
minutni podaljšek s po tremi 
igralci v polju. Ker je rezultat 
ostal nespremenjen, so sledili 
kazenski streli, pri katerih pa 
so imeli več sreče Poljaki in 
slavili s 5 : 4.

V sredo so se nato naši ho
kejisti pomerili še s favorizira
no reprezentanco Norveške, 
ki so naše premagali kar s 5 : 
1. »Kljub včerajšnji težki tekmi 
smo si zadali cilj, da na tekmi 
proti Norvežanom zmagamo. 
Vendar smo bili preveč izčrpa
ni in tekma na žalost ni šla po 
naših načrtih. Tako je bolj za 
zlato medaljo in napredovanje 

v višjo divizijo izgubljen. Na 
zadnji tekmi proti Italiji pa se 
bomo potrudili, da osvojimo 
tretje mesto,« je povedal kape
tan Jaka Sodja.

Po današnjem zaključku 
prvenstva se bodo jutri ho
kejisti ekipe SIJ Acroni Jese
nice nadaljevale tekme v Alp
ski hokejski ligi. Na spore
du je slovenski obračun, saj 

Jeseničani potujejo v Halo Ti
voli, kjer se bo tekma z ekipo 
SŽ Olimpija začela ob 17.30. 
Točke tokrat ne bodo štele 
več za točke državnega prven
stva, bo pa tekma prav goto
vo poslastica za ljubitelje ho
keja. Do konca leta bodo mo
štva odigrala še pet tekem, kar 
pomeni, da bodo igrali tekme 
vsake tri dni, SIJ Acroni Jese
nice in SŽ Olimpijo pa čaka 
še tekma državnega članske
ga prvenstva.

Tekmovanje v državnem pr
venstvu in v mednarodni ho
kejski ligi IHL bodo nadalje
vali tudi hokejisti HK Triglav. 
V Ledeni dvorani Zlato polje 
bodo jutri odigrali še tekmo v 
mednarodni hokejski ligi IHL 
s hokejisti HDK Maribor, kar 
bo tudi zadnja tekma v dru
gem delu in bodo na nov raz
pored počakali na prvem mes
tu. Kdaj in kako bodo tekme 
odigrali preostali klubi, pa bo 
še velika težava, saj se bo tretji 
del začel že 30. decembra. 

Na prvenstvu danes zadnji obračuni
Na Bledu se z današnjimi tekmami zaključuje hokejsko svetovno prvenstvo do dvajset let divizije I, 
skupine B, naši hokejisti pa so po dveh uvodnih zmagah v torek izgubili proti Poljakom, v sredo  
pa še proti reprezentanci Norveške.

Naši hokejisti, ki so v torek izgubili s Poljaki, v sredo pa še z 
Norvežani, se bodo danes borili za tretje mesto. 
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Kranj – Minuli konec tedna je potekalo ADCC odprto prvenstvo 
Slovenije III. v jiu-jitsu grapplingu in submission fightingu. V 
telovadnici Gimnazije Franceta Prešerna ga je kranjski klub 
Red Eagle tokrat organiziral tretjič zapored. Poleg tekmovalcev 
iz Slovenije so se ga udeležile tudi ekipe iz Italije, Avstrije in 
Hrvaške. Pokal za najuspešnejšo ekipo tekmovanja je osvojila 
ekipa Red Eagle iz Kranja pod taktirko trenerja in mojstra jiu-
-jitsuja Nevena Polajnarja. Na drugem in tretjem mestu pa so 
jim sledili tekmovalci iz Italije in Hrvaške. Pokal za najboljšega 
borca turnirja je prejel tekmovalec ekipe Red Eagle Martin Zore 
(na sliki). V ženski konkurenci je z dvema zmagama slavila 
Maja Povšnar.

Domačini so bili najboljši

V Kranju je že tretje leto zapored potekalo odprto prvenstvo 
Slovenije v jiu-jitsu grapplingu in submission fightingu. 

Fo
to

: P
ri

m
ož

 P
ič

ul
in



8 Gorenjski glas
petek, 15. decembra 2017KMETIJSTVO cveto.zaplotnik@g-glas.si

Cveto Zaplotnik

Bled, Kranj – Gozdove je po 
žledolomu pred tremi leti 
(in čezmerni razmnožitvi 
lubadarja v poškodovanih 
sestojih) ta teden prizadela 
nova ujma. V ponedeljek in 
v torek je namreč pihal mo-
čan veter, ki je ruval in lomil 
gozdno drevje. V Zavodu za 
gozdove Slovenije za zdaj 
še ne morejo dati podrobne 
ocene o škodi, po doslej zbra-
nih podatkih pa naj bi veter 
poškodoval okoli pol milijo-
na kubičnih metrov drevja. 
Najbolj so po škodovani goz-
dovi na Kočev skem in Koro-
škem, škode so velike tudi 
na Zgornjem Gorenjskem 
ter na območju občin Jezer-
sko, Logatec, Idrija, Cerkni-
ca in Postojna, najmanjše pa 
v gozdovih na vzhodu drža-
ve, so sporočili iz Zavoda za 
gozdove Slovenije.

Bled: od dvajset do 
štirideset tisoč kubičnih 
metrov

»Po tem, kar smo doslej 
videli na terenu, količino 
poškodovanega drevja na 
blejskem gozdnogospodar-
skem območju ocenjujemo 
na 20 do 40 tisoč kubičnih 

metrov. Največ škode je ve-
ter povzročil v gozdovih v 
Bohinju, drugje so poškod-
be manjše in lokalno razpo-
rejene,« je dejal Andrej Av-
senek, vodja blejske obmo-
čne enote zavoda za gozdo-
ve, in dodal, da so v Bohinju 
prizadeti predvsem sestoji, 
ki jih je v zadnjih letih moč-
no poškodoval lubadar in so 
zaradi tega zelo nestabilni 
in občutljivi na vse mehan-
ske vplive. Najhuje so pri-
zadeta območja med Jere-
ko in Koprivnikom, zahod-
ni del Jelovice od Bistrice 
preko Nemškega Rovta do 
Rovtarice, okolica daljnovo-
da Bistrica–Soriška plani-
na, več tisoč kubičnih me-
trov poškodovanega drevja 
je v Ukancu, drugje so po-
škodbe predvsem na robo-
vih cest, daljnovodov in ža-
rišč lubadarja. Gozdne ces-
te, ki so bile kopne, so zelo 
močno poškodovane, tiste v 
višje ležečih gozdovih pa so 
bile pod zaščito snega. 

Kranj: najmanj sto tisoč 
kubičnih metrov

»Ocenjujemo, da je na 
kranjskem gozdnogospo-
darskem območju poško-
dovanih najmanj sto tisoč 

kubičnih metrov drevja, na-
tančnejšo oceno pa bomo 
lahko dali šele po tem, ko 
se bodo razmere na terenu 
umirile,« je povedal Janez 
Logar, vodja kranjske obmo-
čne enote zavoda za gozdo-
ve, in dodal, da so med bolj 
prizadetimi ravninski goz-
dovi na delu Kranjskega po-
lja in na Sorškem polju, na 
območju Lavtarskega Vrha 
in Pševega in v gozdovih ob 
Savi. Na območju krajev-
ne enote Poljane poročajo o 

vetrolomu na območju Svete 
Barbare, Hrastnice, Ožbolta 
in Sopotnice, na območju 
od Gabrške Gore proti Luči-
nam, na območju Žirovske-
ga Vrha, Prelesja, Podjelo-
vega Brda in Stare Oselice; 
najbolj so prizadeti gozdo-
vi na zahodnih in jugozaho-
dnih legah, še posebej v ses-
tojih, ki so jih že prej precej 
»razrahljali« napadi luba-
darja. Na območju krajevne 
enote Železniki so najbolj 
poškodovani gozdovi okrog 

Martinj Vrha, Zalega Loga, 
Sorice, Ojstrega Vrha, Smo-
leve in na pobočju Hrastni-
ka. Kakšno je stanje na Jelo-
vici, v sredo gozdarji še niso 
vedeli, ker so bili višji prede-
li še nedostopni. Na obmo-
čju krajevne enote Preddvor 
je škoda največja na Jezer-
skem, kjer je veter podiral 
drevje tudi v pasovih. V doli-
ni Kokre je podiral posamič-
na drevesa in šope dreves, v 
Podstoržiču ni večjih škod, 
dostop v dolino Komatevre 

pa je gozdarjem preprečil 
plaz. V gozdovih so nasta-
li tudi manjši usadi, nekaj 
škode je tudi na gozdnih ce-
stah, vendar še nimajo na-
tančnega pregleda, ker ne-
katere ceste zaradi podrtega 
drevja niso prevozne.

Lastniki naj pregledajo 
gozdove

V zavodu za gozdove po-
zivajo lastnike gozdov, da 
po umiritvi vremena pregle-
dajo svoje gozdove. Posek 
in spravilo poškodovanega 
drevja lahko začnejo takoj, 
še pred izdajo odločbe zavo-
da, vendar pa morajo o za-
četku del obvestiti revirne-
ga gozdarja. S sanacijo po-
škodovanih sestojev mora-
jo končati do sredine maja 
prihodnjega leta, kar je po-
membno za to, da bi pre-
prečili dodatno škodo, ki bi 
jo povzročila morebitna čez-
merna razmnožitev luba-
darja. Ker je posek izruva-
nih in polomljenih dreves 
zelo nevarno opravilo, pripo-
ročajo lastnikom, da se sami 
odločijo za izvedbo del le v 
primeru, če so za to usposo-
bljeni in opremljeni, sicer pa 
naj raje najamejo za to uspo-
sobljene gozdne delavce.

Veter povzročil veliko škodo v gozdovih
Po prvi oceni je veter v Sloveniji poškodoval okoli pol milijona kubičnih metrov drevja, od tega na Gorenjskem od 120 do 140 tisoč »kubikov«.

Na območju krajevne enote Preddvor je veter najbolj prizadel gozdove na Jezerskem. 
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Rodica – Člani Društva rej-
cev govedi črno-bele pasme 
Slovenije so se v soboto zbra-
li na biotehniški fakulteti na 
Rodici na občnem zboru, ki 
je bil tako kot vedno prepleta-
nje uradnega in strokovnega 
dela. V formalnem delu zbo-
ra so potrdili poročila o leto-
šnjem delu in program dela 
za prihodnje leto ter podeli-
li priznanja rejcem za izje-
mne rejske dosežke, v stro-
kovnem delu so se seznani-
li z aktualnim kmetijskim 

dogajanjem, s pripravami 
na sprejetje Skupne kmetij-
ske politike Evropske unije 
v naslednjem sedemletnem 
programskem obdobju, s 
spremembami na področju 
selekcije in kontrole ter s po-
ročilom o strokovni ekskur-
ziji po Združenih državah 
Amerike. 

Kakšna kmetijska politika 
po letu 2020

Ker se rejci črno-belih 
krav ukvarjajo predvsem s 
prirejo mleka, jim je Tade-
ja Kvas Majer, direktorica 

direktorata za kmetijstvo na 
ministrstvu za kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehrano, 
predstavila izvajanje kmetij-
ske politike v mlečnem sek-
torju, med drugim tudi raz-
lične finančne podpore, ki 
sta jih država in Evropska 
unija namenili mlečnim 
kmetijam na podlagi zbir-
ne vloge in različnih razpi-
sov. Kot je dejala, se je v zad-
njih štirinajstih letih števi-
lo kmetijskih gospodarstev, 
ki oddajajo mleko, zmanj-
šalo s 13.900 na nekaj manj 
kot šest tisoč, hkrati pa se je 

količina odkupljenega mle-
ka povečala za 18 odstotkov. 
Odkup mleka se povečuje 
tako v Sloveniji kot v Evrop-
ski uniji. Oktobra je povpreč-
na odkupna cena mleka v 
Sloveniji znašala 32,95 evra 
za sto kilogramov in je bila 
nižja od povprečja v Evrop-
ski uniji, ki je znašalo 36,7 
evra. Pri mlečnosti 6500 ki-
logramov mleka na kravo je 
cena v Sloveniji pokrivala 90 
odstotkov rejskih stroškov.

Znani so že tudi prvi obri-
si Skupne kmetijske poli-
tike Evropske unije po letu 
2020. Kot je dejala Tadeja 

Kvas Majer, bodo neposre-
dna plačila tudi v prihodnje 
ostala ključni del evropske 
kmetijske politike, vendar 
naj bi bila bolj ciljno usmer-
jena in pravična, kar naj bi 
dosegli tako, da bi (ob upo-
števanju delovne sile) ome-
jili obseg plačil na prejemni-
ka, uvedli degresivna plači-
la za velike kmetije, name-
nili plačila le kmetom, ki ži-
vijo od kmetovanja, in nada-
ljevali s poenotenjem pla-
čil med državami članicami 
unije. V prihodnje naj bi se 
bolj osredotočili na učinko-
vito upravljanje z naravni-
mi viri, na varovanje okolja 
ter na prilagajanje podneb-
nim spremembam, prilago-
dili pa naj bi se tudi pričako-
vanjem potrošnikov, ki vse 
bolj povprašujejo po ekolo-
ški hrani, hrani višje kako-
vosti, lokalni in inovativni 
hrani. 

Nesprejemljivo 
vrednotenje nepremičnin

Na občnem zboru je An-
drej Šalika z ministrstva za 
kmetijstvo, gozdarstvo in 

prehrano predstavil rejcem 
evropsko uredbo o reji ži-
vali in obveznost Sloveni-
je, da do 1. novembra pri-
hodnje leto uredbi prilago-
di zakonske in podzakon-
ske akte ter izvajanje rejskih 
programov, Branko Ravnik, 
direktor Kmetijsko gozdar-
ske zbornice Slovenije, pa je 
predstavil ukrep Sodelova-
nje iz Programa razvoja po-
deželja 2014–2020, za kate-
rega bo v kratkem objavljen 
tudi javni razpis. Ravnik se 
je odzval tudi na nekatere 
aktualne probleme v kme-
tijstvu, med drugim je de-
jal, da zakon o množičnem 
vrednotenju nepremičnin 
prinaša za kmetijstvo neka-
tere nesprejemljive rešitve 
in da se jim v zbornici zdi 
sedanja organiziranost jav-
ne službe kmetijskega sve-
tovanja ustrezna, saj služba 
izpolnjuje glavne naloge. V 
razpravi je bilo slišati različ-
ne predloge in mnenja, tako 
so se kmetje zavzeli za skraj-
šanje zimskega obdobja, v 
katerem ni dovoljeno gnoje-
nje z živinskimi gnojili, za-
nimalo pa jih je tudi, zakaj 
je odkupna cena mleka v Slo-
veniji pod evropskim pov-
prečjem. Kmet Marko Do-
linar je ob tem dejal, da bi 
kmetje morali imeti vsaj to-
likšne dohodke, da bi se lah-
ko normalno preživljali in 
šolali otroke.

Cena mleka pod evropskim povprečjem
Rejce črno-belega goveda, ki se večinoma preživljajo s prirejo mleka, je na občnem zboru svojega društva zanimalo tudi, zakaj je 
odkupna cena mleka v Sloveniji pod evropskim povprečjem.

Tadeja Kvas Majer

Kmetje, rejci črno-belega goveda, na občnem zboru društva
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Žiri – Poslovno leto sicer še 
ni končano, v žirovski Alpi-
ni pa letos že lahko govorijo 
o osemodstotni rasti proda-
je. Matična družba je ustva-
rila 47 milijonov evrov pri-
hodkov, celotna skupina Al-
pina pa med 57 in 58 milijo-
ni evrov prihodkov oziroma 
skoraj šest milijonov evrov 
več kot lani, je s poslovanjem 
družbe zadovoljen direk-
tor Bojan Gantar. Dobiček 
pred obrestmi, davki, odpi-
si in amortizacijo bo znašal 

3,6 milijona evrov oziroma 
4,5 milijona evrov na ravni 
celotne skupine. Na vpraša-
nje, kako jim po letih nega-
tivnega poslovanja zdaj us-
peva ustvarjati celo dobiček, 
Gantar ponudi preprost od-
govor: »Temelji so ves čas 
isti – tradicija, kakovostni iz-
delki ter predani in zavzeti 
zaposleni. Samo to smo iz-
koristili.«

Tako tudi večjih odpuš-
čanj, ki so jih napovedovali v 
preteklih letih, ni bilo. Števi-
lo zaposlenih v podjetju v Ži-
reh se je sicer v zadnjih dveh 

letih zmanjšalo za okrog šti-
rideset, a večinoma je šlo za 
tako imenovane mehke na-
čine zmanjševanja zaposle-
nih z upokojevanjem in od-
hodom na čakanje, je pojas-
nil Gantar in dodal, da so v 
nekaterih segmentih celo 
na novo zaposlovali, pred-
vsem na področju marketin-
ga, prodaje in maloprodaje. 
Obenem so veliko energije 
vložili v razvoj novih izdel-
kov, s katerimi poskušajo za-
polniti predvsem tržne niše 
na področju obutve. Gan-
tar je posebej poudaril tako 

imenovani smučarski če-
velj za izposojo, ki so ga ko-
nec lanskega leta zasnovali 
za ameriško tržišče. »Ame-
ričani namreč nimajo nava-
de kupovati smučarskih čev-
ljev, ampak si vso opremo iz-
posodijo na smučišču. Zato 
smo razvili poseben model, 
ki je prilagojen smučarju in 
obenem poslovnemu mode-
lu izposoje.« Največjo pro-
dajno rast so tudi sicer ime-
li pri smučarskih čevljih, in 
sicer štiridesetodstotno. Us-
pel jim je tudi prodor na bri-
tanski trg z ogrevanimi lo-
vskimi čevlji. »Vedeli smo, 
da nam s klasično obutvi-
jo za športe na prostem ne 
bo uspelo, ker je trg že pov-
sem zasičen, zato smo iska-
li, kaj drugačnega lahko po-
nudimo.« Priložnost so naš-
li v lovstvu, ki je v Veliki Bri-
taniji zelo popularno.

Razvoj tudi pri treking 
in modni obutvi usmerja-
jo predvsem v izdelke, ki so 
drugačni od drugih. »V pri-
hodnjem letu bomo predsta-
vili povsem novo 'outdoor' 
obutev, ki smo jo razvili v 
sodelovanju z italijanskim 
oblikovalcem. Gre za tako 
imenovani 'light hiking' ur-
bani treking z visoko stopnjo 
udobja in modernim dizaj-
nom.« V sodelovanju z ita-
lijanskim oblikovalcem so 

osvežili še letošnjo kolekcijo 
modne obutve, za katero sta 
glavna trga Nemčija in Rusi-
ja. K sodelovanju pri razvo-
ju modne obutve za pomlad 
- poletje 2018 pa so povabili 
vplivni modni blogerki Aljo 
Bitenc in Bojano Ksela Rose, 
s čimer želijo modno obutev 
še bolj približati sodobnim, 
mlajšim uporabnicam. Nišo 
na področju modne obutve 
so našli tudi v čevljih za di-
abetike, kjer je glavni pou-
darek na udobju. »Z vsemi 
temi izdelki nam je uspelo 
zmanjšati odvisnost zgolj od 
zimskega programa,« je po-
udaril Gantar.

Ne glede na dobre rezul-
tate poslovanja Gantar os-
taja previden pri napovedih 
za prihodnje leto. »Ta čas je 

ključno, da poslujemo sta-
bilno, zato ne napoveduje-
mo velike prodajne rasti.« 
Rast naj bi bila tako po priča-
kovanjih štiriodstotna, raču-
najo pa na povečanje dobič-
ka z letošnjih 3,6 milijona 
evrov na 4,1 milijona. To naj 
bi med drugim dosegli tudi 
z dvigom produktivnosti in 
kakovosti z zamenjavo tride-
set let stare strojne opreme. 
Za naložbe naj bi vsako leto 
namenili dva milijona evrov. 
Od tega pa si obetajo tudi 
prihranke, predvsem na ra-
čun vlaganj v večjo energet-
sko učinkovitost stavbe. Le-
tos so že zamenjali kotlovni-
co in kompresorsko postajo, 
začeli pa so tudi zamenjavo 
oken, kar bodo nadaljevali še 
v prihodnjem letu.

Pri razvoju izdelkov iščejo tržne niše
Žirovskemu podjetju Alpina je po letih negativnega poslovanja letos z novimi izdelki ter sočasnim znižanjem stroškov in dvigom produktivnosti uspelo 
ustvariti 47 milijonov evrov prihodkov, kar je dobre tri milijone evrov več kot lani.

Bojan Gantar / Foto: Primož Pičulin

V žirovski Alpini so letos dosegli osemodstotno rast prodaje. / Foto: Primož Pičulin (arhiv GG)

Jasna Paladin

Domžale – »V Heliosu Dom-
žale je v sredo zaradi velike-
ga nezadovoljstva zaposle-
nih zaradi nizke božičnice 
prišlo do spontane stavke. 
Proizvodnja je bila ob 8. uri 
ustavljena, trenutno poteka-
jo pogajanja predstavnikov 
delavcev z vodstvom druž-
be,« so sporočili iz Sindika-
ta kemične, nekovinske in 
gumarske industrije Slove-
nije. Predvidena božičnica 

naj bi bila 300 evrov bruto za 
tiste s plačami do 1500 evrov 
in dvesto evrov bruto za tiste 
z višjimi plačami. Delavci s 
tem niso bili zadovoljni, saj 
ima podjetje dobre poslov-
ne rezultate, zato so vztraja-
li pri izplačilu božičnic v vi-
šini 1300 evrov bruto. 

V vodstvu družbe so po-
udarili, da je šlo za nena-
povedano stavko, ki ni bila 
usklajena s sindikatom. 
»Letošnja božičnica je bila s 
sindikati usklajena že poleti 

in je bila mišljena na ena-
ki ravni kot lansko leto. Ob 
tem je treba poudariti, da se 
je vodstvo s sindikati letos 
dogovorilo za kar 25 odstot-
kov višji regres, v Heliosu pa 
so bila izvedena tudi števil-
na napredovanja, povečanja 
plač, predvsem plač v naj-
nižjih plačnih segmentih. 
Izvedli smo še številna iz-
obraževanja in dodatno za-
poslili več kot petdeset no-
vih sodelavcev,« so še pove-
dali v upravi družbe Helios, 

kjer so včeraj z delavci ven-
darle dosegli dogovor.

Kot so sporočili, bodo tisti, 
ki imajo osnovno bruto pla-
čo, nižjo od 1500 evrov, pre-
jeli 500 evrov fiksnega izpla-
čila, ostali pa 300 evrov fi-
ksnega zneska. Tema zne-
skoma se za vsakega zaposle-
nega doda še variabilni del v 
višini 1,5 odstotka njegove le-
tne plače. Dogovor so skleni-
li predstavniki delavcev, sin-
dikatov in vodstva. Zaposle-
ni so se tako že vrnili na delo.

Stavkali so zaradi nizke božičnice
V Heliosu je v sredo prišlo do spontane stavke, a so delavci in vodstvo včeraj že dosegli dogovor.

Cveto Zaplotnik

Kranj – Predstavniki Pošte 
Slovenije in obeh reprezen-
tativnih sindikatov v podje-
tju – Sindikata delavcev pro-
meta in zvez pri Zvezi svo-
bodnih sindikatov Sloveni-
je ter Sindikata poštnih de-
lavcev KS 90 so v ponedeljek 
podpisali dogovor o ureditvi 
nekaterih odprtih vprašanj, 
med drugim tudi glede del-
ne spremembe sistematiza-
cije dela in dviga plač. Kot so 
ob tem sporočili iz Pošte Slo-
venije, so se predstavniki de-
lodajalca in delojemalcev v 
okviru socialnega dialoga do-
govorili za sprejetje različnih 
ukrepov, katerih skupna vred-
nost znaša 6,8 milijona evrov. 
Tako naj bi v Pošti Slovenije 
in v Invalidskem podjetju Po-
šte Slovenije povišali osnov-
ne bruto plače zaposlenih na 

delovnih mestih v prometu 
do vključno sedmega tarifne-
ga razreda, vendar v različnih 
odstotkih; dogovorili pa so se 
tudi za začasni ukrep, po ka-
terem bodo za obdobje od 1. 
novembra do 31. decembra 
2017 za delovna mesta pis-
monoše, voznika, dostavljav-
ca in raznašalca izplačali do-
datek za deficitarnost v višini 
deset odstotkov od delavčeve 
osnovne bruto plače. S 1. janu-
arjem 2019 bodo namenili še 
dodatnih 0,6 milijona evrov 
za dvig nadomestila stroškov 
prehrane med delom. »Zara-
di dogovorjenih ukrepov po-
slovna uspešnost za leto 2017 
zaposlenim ne bo izplačana,« 
so sporočili iz Pošte Sloveni-
je in dodali, da bodo najkasne-
je januarja prihodnje leto za-
čeli pogajanja za spremembo 
določb kolektivne pogodbe, ki 
ureja delovno uspešnost.

Dogovor o nekaterih 
odprtih vprašanjih
V Pošti Slovenije so se s sindikatoma dogovorili 
glede delne spremembe sistematizacije dela in 
dviga plač.

Cveto Zaplotnik

Kranj – Inštitut Ekvilib in 
Mreža za družbeno odgo-
vornost sta v sodelovanju 
s partnerskimi organiza-
cijami pripravila v Ljublja-
ni prve Dneve družbene 

odgovornosti. Prvi dan je po-
tekal družbeno odgovorni 
»hackthaton«, na katerem so 
udeleženci reševali in iskali 
izzive, ki so jih zanje pripra-
vili v podjetju Iskraemeco, 
Slovenskem zavarovalnem 
združenju, na ministrstvu za 

okolje in prostor ter v Domu 
Petra Uzarja Tržič, drugi dan 
so pripravili tri pogovore o 
družbeni odgovornosti, tret-
ji dan pa je bil v znamenju 
pobude Dan DeloDružina, 
s katero spodbujajo zaposle-
ne, da gredo po opravljenih 

dnevnih delovnih obvezno-
stih domov. Dneve so zaklju-
čili s podelitvijo certifikatov 
družini prijazno podjetje, ki 
jih je letos prejelo 28 podjetij 
in organizacij. Osnovni cer-
tifikat je prejelo tudi javno 
podjetje Komunala Kranj, 
polni certifikat pa tudi Dom 
upokojencev dr. Franceta 
Bergelja Jesenice in Hranil-
nica Lon Kranj.  

Družini prijazna podjetja



Smučišče Kačjak / Katschberg nudi:
 • 70 km vrhunsko urejenih širokih smučarskih prog, 
  ki jih je mogoče v celoti zasneževati
• 16 žičnic
• Smučišči Tschaneck in Aineck sta povezani tudi 
  z mostom, prek katerega vodi tekoči trak
• Odvisno od sezone je na strmini Königswiese 
  na Kačjaku / Katschbergu enkrat oziroma dvakrat 
  tedensko, od 19. ure do 21.30, možna nočna smuka
• Na Kačjaku / Katschbergu leži večina hotelov neposredno
  ob smučišču, bivanje pa je možno tudi v šest kilometrov
  oddaljenem Rennwegu, kamor vozi brezplačni smučarski 
  avtobus. Vožnja do Kačjaka / Katschberga traja 10 minut. 
• Sankaška proga

Adventna pot na Kačjaku / Katschbergu – predbožični 
čas daleč proč od mestnega vrveža
Namesto komercialno obarvanega predbožičnega časa 
čakata goste na adventni poti na Kačjaku / Katschbergu 
čudovita narava in mir. Na nadmorski višini 1750 m se je 
možno sprehoditi skozi dolino Gontal po 6,8 kilometra dolgi 
krožni poti. Pot vodi tudi mimo lepih gorskih koč. Pihalna 
godba ob poti pa poskrbi za prijetno božično vzdušje. 

Kdo si tega ne želi? Turistična regija Kačjak / Katschberg leži na skrajnem jugu avstrijskih Alp, neposredno na meji med 
avstrijsko Koroško in Salzburško. Smučanje je možno na nadmorski višini med 1150 in 2220 metrov. 

Kačjak / Katschberg – prijeten zimski dopust!

Dodatne informacije najdete na spletni strani
www.katschberger-adventweg.at.

Sprehajanje po poti v letu 2017:
Od 29. novembra do 23. decembra 2017 ter tudi 25. decembra 
2017 vsako sredo, petek, soboto in nedeljo od 14. ure do 20.30. 

Čudovit gorski svet
Počitniški park Landal Kačjak / Katschberg leži naposredno 
ob smučišču na nadmosrki višini 1650 m. Tako se je možno 
pognati iz počitniškega stanovanja neposredno na smučišče. 
V tem počitniškem parku je gostom na voljo 72 počitniških 
stanovanj in 10 bivalnih koč (Chalet). Na tem smučišču pri-
dejo na svoj račun vsi. Primerno je tako za začetnike kot tudi 
za vrhunske smučare, ki si lahko izberejo želene strmine. Po 
smučanju je zelo priporočljiv tudi skok v vodo v pokritem 
bazenu. Ob regionalnih kulinaričnih dobrotah bo večer še 
bolj prijeten. Čaka vas čudovito vzdušje, tako da bo zimski 
dopust nepozabno lep!

Posebna ponudba:
Začetek dopusta 13. januarja 2018, 7 noči v bivališču za 4 
osebe že od 859,90 EUR

www.katschberg.at.  •  www.landal.at

Informacije & rezervacije: 
tel. +43(0)4734/319-801 ali -802

res.katschberg@falkensteiner.com
katschberg.falkensteiner.com

Iz postelje
direktno na smučišče ...

Če si želite to, potem je hotel Falkensteiner Resort Katschberg / Kačjak pravi za vas!

To vrhunsko, večkrat nagrajeno smučišče gostom ponuja 70 km odlično pripravljenih smučarskih prog 
vseh težavnostnih stopenj. V otroškem svetu „Katschis Kinderwelt“ pridejo na svoj račun družine z 
otroki, poleg tega se lahko gostje zapeljejo tudi s sanmi, ki jih vlečejo konji, ali pa uživajo v kulinarični 
ponudbi v eni od gorskih koč.

Na Kačjaku / Katschbergu podjetje Falkensteiner ponuja tri možnosti vrhunske nastavitve – Club Funi-
mation Katschberg, hotel s štirimi zvezdicami Cristalo in luksuzne apartmaje Edel:Weiss. Hotel Cristalo 
je znan po čudovitem vzdušju in vrhunski kulinariki. V njem bodo uživali vsi družinski člani. Najmlajši 
gostje se bodo lahko zabavali v otroški deželi Falky-Land, kjer jim je na voljo tudi otroški spa. Tudi v 
hotelu Club Funimation je zabava za otroke na prvem mestu. Varstvo otrok je zagotovljeno. Gostje lah-
ko uživajo v zelo pestrem in aktivnem programu. Velika prednost hotelov Cristallo in Club Funimation 
Katschberg je tudi v tem, da vam v smučarski opremi ni treba nikamor hoditi, saj sta oba neposredno 
na smučišču. Gostom je na voljo lastna šola smučanja, smučarsko opremo si je možno tudi izposo-
diti. Po smučanju lahko uživate v več kot dva tisoč kvadratnih metrov velikem kompleksu Acquapura 
SPA. Čakajo vas ogrevani zunanji bazeni, prostori za počitek in sprostitev, različne savne, masaže in 
kozmetične storitve. Nikjer drugje niste bližje smučišču! Dobrodošli doma – Welcome Home!
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Ponudba Smučarski hit „Ski Hit“

že od 192,00 €  na noč v dvoposteljni sobi Comfort 

• 3 noči vključno s polnim penzionom 
  v Hotel Cristallo ali Club Funimation
• na razpolago vam je 2000 m2²Acquapura velnes in vodni svet
• otroško varstvo za otroke od treh let naprej v Falky-Land 
• otroci do 2,9 leta bivajo v sobi staršev brezplačno

Ponudba velja v časovnem obdobju: 
06. 01. - 03. 02. 2018 in 10. 03. - 24. 03. 2018 

Prestolnica avstrijske Koroške ima toliko znamenitosti, da je obiskovalec v zadregi, kaj 

izbrati. V novembru in decembru vlada v starem mestnem jedru Celovca še posebno 

prijetno vzdušje. Sprehodi po ulicah in nakupovanje so tako še večji užitek. 

Celovške ulice 
vabijo na uživanje

V primeru, da se boste v prazničnih ted-
nih namenili v glavno mesto avstrijske 
Koroške, si vzemite čas. Seveda se spre-
hodite med stojnicami na trgih in mimo 
številnih vabljivih izložbenih oken. Ne 
bo vam pa žal, če si ogledate še kakšno 
mestno znamenitost: čudovito deželno 
hišo, ki je bila zgrajena konec 15. sto-
letja in v kateri je znamenita Dvorana 
grbov s 665 grbi  koroških deželnih sta-
nov, deželnih glavarjev, vicedomov in 
deželnih upraviteljev. 

Obiščite naprimer tudi Benediktinski 
trg  (Benediktinerplatz) s Kamnitim 
ribičem, ki je bil postavljen leta 1606 in 
od tedaj naprej spremlja vrvež na prijet-
ni celovški tržnici. Knežji kamen pa je na 
ogled v preddverju Deželnega muzeja. 
Pa še mnogo drugega se najde, od sta-
rih znamenj, vzorno urejenih arkad in 
hodnikov do izjemno zanimivih razstav. 
Sprehod po starem mestnem jedru Ce-
lovca pa pomeni hkrati tudi sprostitev. 
In to še zlasti v novembru in decem-
bru. Vonj po kuhanem vinu in meden-
jakih, ki so na voljo na stojnicah, pa 
tudi iz stranskih ulic na Novi trg privabi 
številne obiskovalce. Na Novem trgu 
bodo tudi najmlajši obiskovalci prišli 
na svoj račun. Drsališče in vrtiljak po-
skrbita, da tudi otrokom ne bo dolgčas. 
Odrasli pa imajo tako dovolj časa za 
uživanje ob najrazličnejših kulinaričnih 

dobrotah. Že precej časa pa je vse bolj 
opazno zelo razveseljivo dejstvo, da se 
za obisk starega mestnega jedra iz leta 
v leto odloči več družin iz celotne regije 
Alpe-Jadran. Tudi na Stolnem trgu in v 
sosednjih ulicah starega mestnega je-
dra je idealen prostor za nakup in seve-
da tudi za uživanje kulinaričnih dobrot. 

Celovec je tudi kraj srečevanja preteklo-
sti in sedanjosti. Je mesto burne zgodo-
vine, ki je bilo prvič omenjeno leta 1181. 
Bernhard Spanheimski mu je dal mestne 
pravice leta 1252, leta 1518 pa je postal gla-
vno mesto Koroške. Skozi zgodovino so 
se znesle nad njim najrazličnejše nadloge 
od požarov, poplav in kuge do silovitega 
bombardiranja v drugi svetovni vojni. Po 
njej je postal Celovec mesto napredka s 
hitro razvijajočo se trgovino in z okolju 
prijazno industrijo, s turizmom zaradi 
bližine Vrbskega jezera, urejenim prome-
tom ter skrbnim varovanjem naravnega 
okolja. V mestu z okrog devetdeset tisoč 
prebivalci, kar ga uvršča na šesto mesto 
med avstrijskimi mesti, in njegovi okolici 
je kar 23 gradov in veliko parkov. Stari trg 
(AlterPlatz), kjer sta še posebej znameniti 
staro baročno kužno znamenje in stara 
mestna hiša, in Novi trg (Neuer Platz), 
ki so ga zgradili pred nekdanjimi južnimi 
vrati in na njem postavili zmajev vodnjak 
(Lindwurmbrunnen) in kip cesarice Ma-
rije Terezije, sta osrednji točki mesta. 
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Smučanje na avstrijskem Koroškem 

Neuer Platz 
Novi trg, 30. 12. 2017, od 19.30

 Zabavali vas bosta glasbeni 

           skupini  „Matakustix“
in Ebersteiner Kirchtagsmusi

di
eM

ar
ke

nS
ch

ne
id

er
ei

.c
om

Šege in navade na silvestrovo, kulinaricne dobrote iz 

okolice in zabava za vse družinske clane.

2 nocitvi z zajtrkom v hotelu***

Rezervacije na www.visitklagenfurt.at

Nedelja, 31. 12. 2017

20.00  Zabava z disko glasbo

21.30  Silvestrska zabava s skupino „CHAOS“

Silvestrska ponudba!
od154,-
evrov na osebo

CELOVEC - BOŽIČNO MESTO OB VRBSKEM JEZERU 

Tromeja - Dreiländereck
               ...vzdušje se izboljšuje

Smučišče Tromeja nudi poleg odličnih snežnih 
razmer tudi 8 žičnic, 17 km vrhunsko urejenih 
smučarskih prog različnih težavnostnih stopenj in 
smučarsko šolo. Smučarsko opremo si je možno 
tudi izposoditi. Na spodnji postaji je posebej ure-
jen otroški predel z vlečnico in trakom za začetnike. 
Na zgornji postaji se nahaja restavracija z veliko 
sončno teraso.  Gostom pa je na voljo tudi 10 km 
proga za tek na smučeh.

Z veljavno smučarsko karto (dnev-
no, večdnevno ali sezonsko) dobite 
v termah Kärnten Therme Warm-
bad Villach/Beljak od 17. ure na-
prej na vstopnico 20% popusta!

+43/4255/25855
www.3laendereck.at

     (Vzdušje se izboljšuje.
KOROŠKA, ITALIJA, SLOVENIJA                      

+
A-9170 Borovlje/Ferlach • Glavni trg/Hauptplatz 16
telefon 0043/4227/2225 • faks 0043/4227/2572

adler@apothekeferlach.at
www.apothekeferlach.at

+ADLER
APOTHEKE 
Mag. pharm. Jutta Rosian 

  LEKARNA V BOROVLJAH Z BOGATO TRADICIJO

• Naročila za zdravila
   sprejemamo tudi po
   telefonu in e-pošti 
• Ekspresna dobava
   zdravil iz NEMČIJE
• Bachovi cvetni 
   pripravki
• Schüsslerjeve soli

Sonja Jug, Mag. Jutta Rosian 
in Dr. Eva Rosian

GOVORIMO SLOVENSKO
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Zahvaljujemo se vam za zaupanje v letu 2017. 
Tudi v letu 2018 vam želimo

obilico sreče, zadovoljstva in zdravja!

Smučanje v osrčju alpske regije, hribolazenje po mogočnih 
tritisočakih ali pa po nezahtevnih, vendar čudovitih Krških 
Alpah Nockberge. Avstrijska Koroška je nedvomno zelo 
zanimiva. Praktično na vsakem koraku je vidna kultur-

na pestrost regije Alpe–Jadran. Kdor obišče avstrijsko 
Koroško, se prepriča tudi o prijetnih klimatskih razmerah 
in sreča prijazne ljudi. Da se na avstrijskem Koroškem 
življenje res uživa, se vidi tudi na področju kulinarike. 

Tako lahko na terasah ob jezerih ali pa v gorskih kočah 
ob čudovitem panoramskem razgledu uživate tipične iz-
redno okusne dobrote koroške kuhinje, v kateri se močno 
čuti vpliv regije Alpe–Jadran. 
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Tek na smučeh v dolini
Poden / Bodental
Po zelo toplem poletju in čudovito lepi jeseni so proge za tek na smučeh v Podnu 

končno pokrite s snežno odejo. Ta narodni park ima vsako zimo dovolj snega, poleg 

tega pa lahko obiskovalci uživajo tudi ob čudovitem pogledu na okoliške gore. Tukajšnje 

proge so zelo priljubljene tako pri izkušenih tekačih kot pri začetnikih.

Foto: 
Carnica 

Region Rosental,
Peter Just

Tudi letos je obmejna Občina 
Borovlje / Ferlach vložila ve-
liko truda v pripravo čim 
boljših prog za tek na smučeh 
v Podnu / Bodental.

V preteklih letih nam je uspe-
lo pripraviti tri zelo zanimive 
krožne tekaške steze:
1. lahka tekaška steza „Volks-
bank“ (modra) – za prosti in 
klasični slog, dolžina 4 km 
2. srednje težka tekaška steza 
„McDonald’s“ (rdeča) – za 
prosti in klasični slog, dolžina 
9 km
3. težka tekaška steza „Skinfit“ 
(črna) – za klasični slog, 3 km

Vse tekaške steze so dobro 
označene in redno oskrbova-
ne. Gostom so na voljo tudi 
tečaji teka na smučeh. Opre-
mo za tek si je mogoče tudi 
izposoditi. Po športnih užitkih 
so gostje prisrčno vabljeni na 
kulinarične dobrote v bližnje 
gostilne.

Ker je vzdrževanje tekaških 
prog izredno zahtevno in 
tudi stroškovno kar velik za-
logaj, je priskočilo na pomoč 
tudi nekaj pokroviteljev. 
Med najvidnejšimi so Volks-
bank Kärnten Süd e.Gen., 
McDonald’s Jarz GmbH in 

Skinfit Shop Klagenfurt / Ce-
lovec. Vsi drugi pokrovitelji 
pa pomagajo na področju me-
dijskega poročanja, grafičnih 
in tudi tiskarskih storitev.

Poleg teka na smučeh je 
Občina Borovlje / Ferlach na  
širšem območju travnika Bo-
denbauerwiese pripravila tudi 
2,5 kilometra dolgo pot za nor-
dijsko hojo. 

Dodatne informacije:
www.ferlach.at

Župan Ingo 
Appé in tudi vsi 

sodelavci Občine 
Borovlje / Ferlach 
se veselijo vašega 

obiska in vam 
želijo veliko 

užitkov in veselja.

Smučišče 
Poden / Bodental
To priljubljeno smučišče leži samo 12 km od Ljubelja v smeri 
proti Celovcu. Zaradi te neposredne bližine je Bodental / Poden 
priljubljen predvsem pri smučarjih iz Gorenjske.

Poleg številnih znanih gorenjskih smučarskih klubov, ki trenirajo 
po odlično pripravljenih progah, so med gosti vse pogosteje tudi 
družine z mlajšimi otroci. Eden od razlogov, da je to smučišče tudi 
pri družinah vse bolj priljubljeno, je „čarobna preproga“, ki je na-
menjena otrokom, ki pričenjajo smučati. Uporaba „čarobne prepro-
ge“ je brezplačna. 

Na svoj račun pa pridejo brezdvomno tudi ljubitelji teka na smučeh. 
Njim je v čudoviti okolici na smučišču Bodental / Poden na voljo 
vrhunsko pripravljena tekaška steza. Neposredno ob smučišču je 
tudi velik parkirni prostor in restavracija, ki je odprta cel dan.

Tel.: 0043/4227/6300 • www.familienhof.at
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V Bohinju takšnega vetra 
ne pomnijo

Bohinjci so se v torek pre-
budili v jutro razdejanja. 
Najhuje je bilo že v pone-
deljek popoldne in zvečer, 
ko je orkanski veter v Bohi-
nju odkril več kot osemdeset 
streh in prevrnil starejše ko-
zolce. Podrto drevje je zaprlo 
vse dostopne ceste, zaradi vi-
soke vode pa je bil zaprt tudi 
Bohinjski predor, tako je bil 
Bohinj povsem odrezan od 
sveta. Kako močni so bili su-
nki vetra, kažejo podatki vre-
menske postaje na smučišču 
Vogel, ki je na Orlovih gla-
vah zabeležila sunek vetra s 
hitrostjo kar 183,6 kilometra 
na uro. Kot je povedal župan 
Franc Kramar, takšnega ne-
urja, kjer so sunki presega-
li 140 kilometrov na uro, ne 
pomnijo niti najstarejši Bo-
hinjci: »Velika sreča je, da 
se nihče ni poškodoval, tega 
smo se najbolj bali, zato smo 
že v ponedeljek ljudi pozva-
li, naj ostanejo na varnem.« 
Odpovedali pa so tudi pouk v 
bohinjskih šolah. Za več kot 
dva metra je naraslo Bohinj-
sko jezero, tako so znova za-
liti objekti okoli jezera, v gos-
tišču Kramar je voda dosegla 
višino meter in pol.

V torek popoldne sta Bo-
hinj obiskala predsednik vla-
de Miro Cerar in ministrica 
za obrambo Andreja Katič. 
Premier je pohvalil civilno 
zaščito, gasilce, prostovolj-
ce, lokalne oblasti in vse tis-
te, ki se trudijo, da bi poma-
gali ljudem, da bi odvrnili 
od njih nevarnost za njihova 
življenja in zdravje, ter pou-
daril, da je ključno zagotovi-
ti električno energijo in vra-
čilo življenja v normalne tir-
nice. Prizadetim pa je oblju-
bil, da se bo s problematiko 
seznanila vlada in obravna-
vala nastalo situacijo.

V sredo se je stanje v Bo-
hinju že umirjalo, vendar je 
sanacijo začelo ovirati moč-
no sneženje, ki je, kot je po-
udaril župan Franc Kramar, 
sicer dobrodošlo, a povzro-
ča dodatne težave pri prekri-
vanju objektov. Po besedah 
poveljnika bohinjske civilne 

zaščite Dušana Pfeiferja so 
vode upadle in se vračajo v 
struge: »Prioriteta je prekri-
vanje objektov. Večino niž-
jih stavb z odkritimi stre-
hami smo že prekrili, sedaj 
pa s pomočjo avtolestve je-
seniških poklicnih gasilcev 
GARS in košare prekrivamo 
višje objekte.« 

Kot še dodaja Pfeifer, so 
bile ceste zasilno odprte že 
v torek, a odstranjevanje 
podrtega drevja še poteka. 

Nedostopna pa ostaja še pla-
nina Uskovnica, kjer je ne-
kaj stalno naseljenih pre-
bivalcev, s katerimi pa so v 
kontaktu.

Višina škode za zdaj ni 
znana. Kot je dodal Pfeifer, 
pa se bodo v prihodnje mo-
rali nujno spopasti s proble-
mom poplavljanja pred Bo-
hinjsko Bistrico, pri bencin-
ski črpalki Petrol, saj popla-
vljeno cestišče na tem delu 
že skoraj redno povzroča 

težave. V Bohinju je zara-
di skalitve vodnih virov do 
preklica še vedno v veljavi 
ukrep prekuhavanja pitne 
vode.

Neurje Jezersko odrezalo 
od sveta

V ponedeljek je v dolini 
Kokre veter podiral dreve-
sa, zaradi česar je bila ces-
ta na Jezersko neprevozna, 
prav tako je drevje zapiralo 

tudi ceste v kraju, za več dni 
so ostali brez elektrike. »Na 
ceste je padlo kar za okoli 
tristo 'kubikov' dreves. Ve-
ter je odkrival tudi strehe, 
več kot šestdeset objektov je 
bilo tako poškodovanih, na 
srečo vsaj človeška življenja 
niso bila ogrožena. Razde-
janje na cestah so pomaga-
li odstranjevati gasilci, goz-
dni in cestni delavci, tako da 
je bila regionalna cesta lah-
ko že naslednji dan deloma 
(s semaforjem) odprta in 
imajo domačini spet mož-
nost prevoza. Prizadevamo 
si, da bi življenje na Jezer-
skem spet čim prej normal-
no steklo. Doslej nam je us-
pelo, da smo se prebili tudi 
po krajevnih cestah do vseh 
hiš,« je povedal župan ob-
čine Jezersko Jurij Rebolj 
v sredo, ko sta se s podžu-
panom Petrom Sušnikom 
ravno peljala proti Jezer-
skemu vrhu, iz sosednje 
Železne Kaple pa dobila ob-
vestilo, da je podobno sta-
nje tudi na oni strani držav-
ne meje. 

Jezersko je bilo podobno 
kot leta 2014 zaradi žleda 
spet odrezano od sveta. Tak-
rat je izolacija jezerske doli-
ne trajala dlje časa. Tokrat pa 
en dan ni bilo pouka v šoli, 
še naslednji dan zaradi iz-
pada elektrike v dolini ni de-
loval vrtec, oskrba z elektri-
ko je bila tudi sicer problem, 
delavci Elektra Gorenjska so 
hiteli z odpravljanjem težav, 
poskrbeli so tudi za agrega-
te za začasno oskrbo. Zara-
di prekinjene cestne poveza-
ve več prebivalcev Jezerske-
ga ni moglo domov, zanje 
je civilna zaščita iz sosed-
nje občine Preddvor poskr-
bela za namestitev v podru-
žnični šoli v Kokri, kamor so 
pripeljali 25 postelj, po bese-
dah župana Mirana Zadni-
karja pa je tam prenočilo 15 
ljudi, nekaj šolarjev in ena 
družina. Nekateri so pres-
pali tudi v gostišču Kano-
nir. Po drugi strani pa so ne-
kateri s ponedeljka na torek 
obtičali tudi na Jezerskem, 
med njimi tudi prostovoljni 
gasilci iz Preddvora, ki so v 
ponedeljek odšli na pomoč. 
»Gasilcem z Jezerskega so 

pomagali odstranjevati po-
drto drevje in se z jezerske 
strani prebijati v dolino Kok-
re. Naslednje popoldne so se 
varno vrnili domov,« je po-
vedal Zadnikar. 

Tudi Jezersko sta v to-
rek obiskala ministrica za 
obrambo Andreja Katič in 
predsednik vlade Miro Ce-
rar. Sodelujočim pri odpra-
vljanju posledic neurja se 
je premier zahvalil za trud, 
da ljudem omogočajo koli-
kor toliko normalno življe-
nje, in obljubil tudi pomoč. 
Župan Jurij Rebolj je sicer 
dejal, da trenutno sami ob-
vladujejo situacijo in niče-
sar nujno ne potrebujejo. 
Opozoril je le na potrebo po 
očiščenje vodotokov, ki so 
bili po vetrolomu tudi polni 
podrtega drevja, saj se v teh 
primerih bojijo, da bi vode 
ubrale svoje pot in ogrozile 
dolino.

Zbiranje denarne pomoči

Rdeči križ Slovenije, Ob-
močno združenje Radovlji-
ca in Občina Bohinj sta od-
prla poseben račun za zbira-
nje namenskih sredstev za 
pomoč prizadetim prebival-
cem občine Bohinj. Sredstva 
zbirajo na računu RKS-OZ 
Radovljica, in sicer na št. 
TRR SI56 0700 0000 0487 
321, sklic: 290-25, koda na-
mena: CHAR (banka ne za-
računa provizije za izvedbo 
nakazila), namen: Ujma Bo-
hinj december 2017... Krov-
na organizacija RK Slove-
nije sicer zbira denarno po-
moč za vsa prizadeta obmo-
čja na posebnem računu 
(TRR: SI56 0310 0111 1122 
296, SKLIC: 00 96875, BIC: 
SKBASI2X, koda namena: 
CHAR). Donirate lahko tudi 
preko SMS-sporočila na šte-
vilko 1919 s ključno besedo 
UJMA za donacijo en evro 
ali UJMA5 za donacijo pet 
evrov. 

Zbiranje sredstev je orga-
niziral tudi Slovenski karitas 
(več informacij na www.ka-
ritas.si in tel. št. 01/300 59 
60), donacije pa lahko naka-
žete na TRR pri NLB: SI56 
0214 0001 5556 761, sklic: 
SI00 201, namen: NEURJA.

Vsi kraji že dostopni in z elektriko
31. stran

Posledice ujme sta si ogledala tudi predsednik vlade Miro 
Cerar in ministrica za obrambo Andreja Katič. / Foto: Gorazd Kavčič

Jezerjanom, ki so zaradi neurja v ponedeljek obtičali v dolini, so v Podružnični šoli Kokra 
omogočili prenočitev. / Foto: Gorazd Kavčič

Pomagali so poklicni gasilci iz Kranja ter prostovoljni gasilci z Jezerskega in iz Preddvora. 

Podrto drevje je na Jezerskem ogrožalo tudi hiše, na srečo 
se prebivalcem ni zgodilo nič hujšega. / Foto: Gorazd Kavčič

Močan veter, ki je v sunkih presegal 140 kilometrov na uro, 
je v Bohinju odkril številne strehe. / Foto: Gorazd Kavčič
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Od petka do petka
Slovenijo je prizadela nova 
ujma, umrl je igralec Jernej  
Šugman ...  Stran 14

Aktualno
Prvi dogovor Gorenjski prinesel 
enajst milijonov evrov, pripravlja 
pa že nove projekte. Stran 15

Osebnosti
Valentin Zarnik je bil eden 
vodilnih mož slovenskega 
taborskega gibanja. Stran 20

Jasna Paladin

Strokovna monografija Ni 
ga tiča čez prašiča! – kultu-
ra kolin na Slovenskem je 
plod avtorjevih petdesetle-
tnih raziskav, v njej pa koli-
ne ali furež, ki so pri nas zelo 
pomemben del kulturne de-
diščine, obravnava zelo po-
drobno, in to v vseh sloven-
skih gastronomskih regijah 
pa tudi v tujini.

Zanimalo nas je, kje ima-
jo koline svoje mesto na Go-
renjskem, v primerjavi z dru-
gimi slovenskimi pokrajina-
mi. »Za pravilno razumeva-
nje tega vprašanja naj pou-
darim, da moramo upošte-
vati tako kulturno dedišči-
no kolin kot tudi njihove so-
dobne oblike. Torej govori-
mo o delovnem postopku 

in prazniku, ki se je skozi 
zgodovinski razvoj spremi-
njal in je še danes 'živ' med 
nami. Koline na Gorenjskem 
so bile najprej v tehnološkem 
pogledu vedno pred ostalimi 
slovenskimi pokrajinami. To 
v prvi vrsti velja za higienski 
del te tehnologije. Po drugi 
strani pa je (bila) obrednost 
kolin manj izrazita kot v ve-
čini drugih slovenskih po-
krajin. To velja zlasti za seve-
rovzhod Slovenije in Dolenj-
sko. V tehnološkem smislu, 
kar pomeni načine zakola, 
razkosanja živali in izdelavo 
izdelkov, so npr. velike razli-
ke z mediteranskim in seve-
rovzhodnim delom Sloveni-
je. Če pa pogledamo le v so-
dobnost kolin, so te še ved-
no del vsakdanje in praznič-
ne prehranske kulture prav 

na Gorenjskem, v drugih 
predelih Slovenije pa priha-
ja do novih oblik. Med njimi 
so npr. celo razna društva t. 
i. domačih kolin, kar doka-
zuje, da tudi sodobni človek 
in mlade generacije potrebu-
jejo vedenje o teh zadevah,« 
pojasnjuje dr. Janez Bogataj, 
ki se kolinam posveča vse od 
svojih študentskih let oz. 60. 
let 20. stoletja, ko je imel ce-
loten postopek kolin prilož-
nost spoznati tudi pri svojih 
gorenjskih sorodnikih, zlasti 
Honovih na Rodinah. »Pred 
tem je bila moja izkušnja na 
tem področju le prehranske-
ga značaja, saj so številni naši 
sorodniki prinašali v naše lju-
bljansko domovanje koline v 
zimskem času, konkretno v 
dneh pred božičem. Dokler 
sta bila med živimi še moja 
stara mama in stari ata iz Ži-
rovnice, smo vsako leto tudi 
dobili koline. Z mojim pokoj-
nim očetom sva se vedno pre-
rekala, kdo bo pojedel kuhan 
svinjski rep s hrenom, kar je 
še danes ena od mojih pri-
ljubljenih specialitet.« 

Posebnosti gorenjski 
želodec ali danka, godla …

Gradivo o kolinah je zbi-
ral tudi v Selški in Poljan-
ski dolini, v Kropi, še pose-
bej v Zgornji Lipnici, pa v 
Bohinju, vaseh pod Stolom, 
v Dolini in v Ratečah … Po-
sebnosti na Gorenjskem je 
veliko, pravi, med njimi sta 
prav gotovo gorenjski že-
lodec ali danka, nadevana 
z mesom in še zlasti s pro-
seno kašo. »Ta ne sme biti 

tako razkuhana, kot to od-
lično jed ponujajo današnji 
mesarji, ampak mora biti 
ravno pravšnja, da poči, ko 
jo pregriznemo. Kuhana to-
pla ali hladna danka je ena 
od izjemnih slovenskih de-
likates, a kaj, ko smo vedno 
bolj slepi za svoje odličnos-
ti in hlastamo po vsemogo-
čih globalnih neumnostih. 
Naslednja velika posebnost 
gorenjskih kolin je odlična 
rahlo dimljena zaseka. Sem 
sodita še godla, ki je v neka-
terih slovenskih pokrajinah 
sploh niso poznali, in mesni 
cmoki ali mavžlji, tudi ma-
željni, ki so jih pekli zavite 
v svinjsko mrežico ali peči-
co,« nam je še povedal Boga-
taj, tudi odličen poznavalec 
slovenske kulinarike.

Gorenjci ob kolinah  
niso vsega pojedli

»Za Gorenjsko je značilna 
tudi izrazita delitev dela ob ko-
linah. Še danes je točno dolo-
čeno, kaj so ženska in kaj mo-
ška opravila. Druga poseb-
nost je ta, da na Gorenjskem 
ob kolinah niso vsega pojed-
li, ampak zelo skrbno in pred-
vsem konzervirano spravili 
za zimsko ter zgodnje pomla-
dno obdobje. Glede jedi ob 
kolinah so bile na mizi vedno 
predvsem krvavice, kot prilo-
ga zelje, repa, od 19. stoletja 
tudi krompir v oblicah in ko-
ruzni ali serkav sok. Klasične 
jedi na kolinah so bile še go-
veja juha, prata ali budla, zelje 
v solati s krompirjem in pija-
ča. Za slednjo je bil predvsem 

odličen gorenjski mošt, da-
nes pa je seveda vino. V okoli-
ci Tržiča so pripravljali 'tržišk 
kosiv'. Iz narezanih koščkov 
kuhanega svinjskega mesa, 
mesa piščančjih prsi in sta-
rega, v mleku namočenega 
kruha, so oblikovali mesno 
štruco, ki so jo zavili v svinj-
sko mrežico in spekli. Značil-
na tržiška jed je bil tudi 'špe-
hovnek' iz precvrte zaseke, 
čebule in začimb. Pogosto so 
skoraj povsod na Gorenjskem 
za koline spekli tudi potico oc-
virkovko,« zaključuje dr. Ja-
nez Bogataj, ki v kolinah vidi 
tudi odlično priložnost za tu-
rizem. Kulturna dediščina in 
kulinarika sta v svetovnem tu-
rizmu namreč glavna motiva, 
da ljudje potujejo, pritegnejo 
pa prav lokalne posebnosti.

»Ni ga tiča čez prašiča!«
S to ugotovitvijo je etnolog dr. Janez Bogataj naslovil svojo najnovejšo strokovno monografijo o kulturi kolin na Slovenskem,  
kjer svoje mesto najdejo tudi gorenjske posebnosti.

Koline so tudi na Gorenjskem pomemben del kulturne dediščine, ki ostaja  
še kako živa. / Foto: Gorazd Kavčič

Tehnologija se pri kolinah s časom precej spreminja. 

»Velika posebnost gorenjskih kolin je tudi odlična 
rahlo dimljena zaseka. Sem sodita še godla, ki je v 
nekaterih slovenskih pokrajinah sploh niso poznali, in 
mesni cmoki ali mavžlji, tudi maželjni, ki so jih pekli 
zavite v svinjsko mrežico ali pečico.«
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Od petka do petka

Simon Šubic

Ujma prizadela večji del 
države

Zadnja vremenska ujma 
je poleg Gorenjske priza-
dela tudi večino drugih po-
krajin. Po besedah poveljni-
ka republiške civilne zaščite 
Srečka Šestana je škodo utr-
pelo veliko občin, saj je bila 
ujma razširjena od Bovca do 
Bele krajine, v Pomurju in 
na obali pa so bile poplave. 
Gasilci in pripadniki civilne 
zaščite so imeli največ dela 
z odstranjevanjem posledic 
močnega vetra in poplav. Po 
vmesnih podatkih je bilo v 
neurju skupaj poplavljenih 
633 objektov in 666 cestišč. 
Na delu je bilo več kot 2340 
gasilcev in 131 pripadnikov 
civilne zaščite. Iz regijskih 
in državnih skladišč so raz-
delili 1240 protipoplavnih 
vreč, 16 bal folije za prekri-
vanje streh, 43 različnih ele-
ktričnih agregatov in osem 
črpalk, so sporočili iz uprave 
za zaščito in reševanje.

Vladna delegacija ob meji

Delegacija slovenske vla-
de pod vodstvom general-
ne sekretarke vlade Lilija-
ne Kozlovič je ta teden zno-
va obiskala prebivalce ob 
meji s Hrvaško. Pojasnje-
vali so jim, kako bodo lah-
ko izkoristili pravice po novi 
zakonodaji, ki jo je Slove-
nija sprejela za uresničitev 

arbitražne odločitve o meji 
s Hrvaško. V torek so obi-
skali Lendavo in Razkriž-
je, v sredo Obalo, Belo kraji-
no pa bodo predvidoma obi-
skali prihodnji teden. Kozlo-
vičeva je povedala, da so za-
koni, ki sta jih sprejela vlada 
in parlament, ter uresničitev 
arbitražne odločbe za ljudi 
izjemnega pomena, zato so 
jim konkretno razložili, kaj 
naj storijo, ko bo evidentira-
na državna meja, in kateri 
postopki so zanje pomemb-
ni. Kot je po srečanju z vlad-
nimi predstavniki povedal 
predstavnik občine Lendava 
Stanko Gjerkeš, so oškodo-
vani zaradi arbitražne odlo-
čitve v zakonu dobili, kar so 
zahtevali. Med drugim bodo 
kmetovalci, ki imajo kme-
tijska zemljišča na hrvaški 
strani, v zakup dobili oko-
li 100 hektarjev kmetijskih 
zemljišč v Sloveniji. Razkri-
ški župan Stranko Ivanušič 
pa je dejal, da ljudje sicer 
niso veseli, vendar so spreje-
to zakonodajo vzeli kot dej-
stvo. Polovica jih zato res-
no razmišlja, da bi zapusti-
la domove na hrvaški strani 
in se preselila v Slovenijo. V 
Sečovljah je pet slovenskih 
družin oziroma šestnajst dr-
žavljanov izrazilo željo, da se 
preselijo v Slovenijo, tudi os-
tale družine pa se lahko za to 
odločijo v letu dni, selitev pa 
nato realizirajo v treh letih, 
da bodo upravičene do za-
konsko postavljene odško-
dnine. Predsednik krajevne 

skupnosti Sečovlje Denis 
Fakin je ob tem dejal, da so 
bile predlagane pametne in 
dobre rešitve.

Kovšca predsednik 
državnega sveta

Novoizvoljeni državni svet 
je v torek na ustanovni seji za 
svojega predsednika izvolil 
Alojza Kovšco, predsednika 
Območne obrtno-podjetni-
ške zbornice Ljubljana Be-
žigrad. Kovšca je zagotovil, 
da državni svet ostaja odprt 
za civilno družbo in tiste, ki 
nimajo svojih predstavnikov 
v državnem zboru, ugled dr-
žavnega sveta pa bo po nje-
govi oceni zrasel v trenutku, 
ko bo partner v zakonodaj-
nem postopku. Svojo vlogo 
vidi v iskanju kompromisa, 
saj je že doslej dokazal svojo 
sposobnost strpnega dialoga 
z različnimi stranmi.

Državni pogreb z 
vojaškimi častmi

V nedeljo je odjeknila no-
vica, da je v 49. letu starosti 
zaradi srčne kapi umrl eden 
najplodnejših slovenskih 
gledaliških in televizijskih 
igralcev Jernej Šugman. Po 
sklepu vlade ga bodo danes 
pokopali z vojaškimi častmi. 
Bil je eden največjih in 
najprepoznavnejših sloven-
skih igralcev, človek ljudskih 
src in legenda v slovenskem 
kulturnem prostoru, so spo-
ročili iz vlade. Šugman se je 

zelo hitro uveljavil kot igra-
lec najzahtevnejših vlog, za 
svoje delo v gledališču pa je 
prejel vrsto nagrad, lani na 
primer Borštnikovo nagra-
do za igro za vlogo Ata Ubu-
ja v uprizoritvi Kralj Ubu v 
izvedbi SNG Drama Ljublja-
na. Zaigral je v več filmih, 
kot so Zvenenje v glavi, Krat-
ki stiki in Nočno življenje, le-
tos smo ga na primer lahko 
gledali v komediji Čreda re-
žiserja Nikole Ko ja. Splošni 
javnosti je Šugman še pose-
bej znan po vlogi Vesa v hu-
morističnih televizijskih na-
nizankah Teater Paradižnik 
in Naša mala klinika.

Opozorilna stavka 
gasilcev

Sindikat poklicnega ga-
silstva Slovenije je ta teden 
napovedal opozorilno stav-
ko, ki bo potekala od 10. do 
12. januarja. Za stavko so se 
odločili po sestanku z mini-
strico za obrambo Andrejo 
Katič, ker ni imela manda-
ta za podpis dogovora o nji-
hovih zahtevah in ker vlada 
nima resnega namena, da 
se odpravijo plačne anoma-
lije v njihovi dejavnosti. Mi-
nister za javno upravo Boris 
Koprivnikar se je na napo-
ved stavke odzval s pojasni-
lom, da so Katičevi, ki vodi 
pogajanja z gasilci, že posla-
li približevalni predlog, vanj 
pa vključili tudi višje vredno-
tenje dveh ključnih vodstve-
nih delovnih mest. 

Danes Šugmanov pogreb
Vlada je sklenila, da bodo preminulega igralca Jerneja Šugmana pokopali z vojaškimi častmi. 
Alojz Kovšca je novi predsednik državnega sveta.

Gasilci in pripadniki civilne zaščite so imeli ta teden največ 
dela z odstranjevanjem posledic močnega vetra in poplav. 

Igralca Jerneja Šugmana, ki ga bodo danes pokopali z 
vojaškimi častmi, smo letos gledali tudi v filmu Čreda. 

Poklicni gasilci so za januar napovedali tridnevno 
opozorilno stavko. / Foto: arhiv GG (Gorazd Kavčič)

Slovenci v zamejstvu (590)

Posojilnica na robu propada
Osrednja zadružno orga-

nizirana denarna in blagov-
na zadruga Slovencev na Ko-
roškem Posojilnice Bank Ce-
lovec se je dve leti nazaj zna-
šla v hudih težavah. Zaradi 
dragega in tudi novim raz-
meram neprilagojenega na-
čina poslovanja, razdroblje-
nosti, slabih posojil, še po-
sebej v državah na območju 
nekdanje Jugoslavije, je bila 
na robu propada. Vodstvo se 
je odločilo, da mora denar-
na in blagovna ustanova, ki 
je največja podpornica delo-
vanja slovenskih kulturnih 
in drugih društev ter ustanov 
na Koroškem in pomembna 
delodajalka v okolju, kjer je 
slovenščina jezik poslovanja, 
ostati. Cena take odločitve je 
bila visoka. Nekaj nedonos-
nih posojilnic so zaprli. Prav 
tako tudi nekatere zadružne 

trgovine, denarno in blagov-
no poslovanje pa so združili v 
enotno ustanovo Posojilnice 
Bank. Avstrijski Raiffeisen, v 
katerega je bila vključena slo-
venska banka, je denarno po-
magal in zahteval tudi večjo 
vlogo pri vodenju Posojilnice 
Banke. Vloge so bile rešene. 
Ustanova tako nemoteno po-
sluje naprej, čeprav se je šte-
vilo zaposlenih zmanjšalo. 
Kritiki takega načina reševa-
nja trdijo, da je s tako vlogo 
Raiffeisna ogrožena sloven-
ščina kot jezik poslovanja, 
srednjeročno pa tudi sama 
Posojilnica, saj tudi »mate-
ri« Raiffeisen ne kaže pose-
bej dobro. 

Pretekli teden se je v klu-
bu Mohorjeve v Celovcu 
o tem razvnela na trenut-
ke ognjevita razprava. Sli-
šali smo očitke, da banka 

ni več slovenska in da bodo 
vlagatelji oškodovani. Ce-
lovški odvetnik in predse-
dnik Društva za varovanje 
slovenskega bančništva na 

Koroškem Rudi Vouk je po-
vedal, da bi sicer lahko sami, 
brez zunanje pomoči, zdru-
žili nekdaj ločeni Posojilni-
co in Banko, vendar ne bi 
zdržali dolgo. Izgubili bi še 
tisto, kar je ostalo. Alterna-
tive torej ni bilo. V intere-
su slovenske narodne skup-
nosti, njene kulture, jezika 
in delovnih mest je, da se 
banka ohrani. Realno gle-
dano bi tudi brez nje šlo, saj 
v Slovencem prijaznejšem 

okolju, z manj konfliktov, 
tudi nemške banke poso-
jajo Slovencem svoj denar, 
zadruge prodajajo gnojila 
in odkupujejo žito. Vendar 
mora slovensko zadružniš-
tvo ostati kot akt samopomo-
či, zaradi katere je bilo tudi 
ustanovljeno. Vendar za-
družna ideja ni nujno veza-
na le na bančništvo in trgo-
vino, ampak bi jo lahko raz-
širili tudi na druga področja, 
je povedal Rudi Vouk.

Lorenz Kumer, poslovodja 
Posojilnice Bank v Celovcu, 
mora pogosto odgovarjati 
na neprijetna vprašanja o 
reševanju krize slovenske 
banke.

V pogovoru je sodeloval tudi eden od dveh poslovodij 
Posojilnice Bank Lorenz Kumer. Zavrnil je bojazni, 
da bodo ustanovitelji oškodovani in da Raiffeisen s 
slovensko banko nima resnih namenov. Nasprotno. 
Rešil nas je brodoloma, je dejal. Pri Slovencih je 
problem, da se prerekamo o preteklosti, ne vzamemo 
pa si časa za pogovor, kaj moramo v prihodnosti 
narediti bolje. Predvsem se moramo odločiti, ali 
Banko oziroma Posojilnico želimo ali ne. Zame in 
za vse vas tukaj je posojilnica srčna zadeva in se zato 
splača boriti zanjo, doma v družinah, po društvih in 
tudi v večinskem narodu, ki nam, kljub težavam in 
negativni reklami, zaupa, je povedal poslovodja Kumer.

Jože Košnjek
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Franja Gabrovšek Schmidt

Dogovori za razvoj regij 
so nov inštrument za 
izvedbo regionalnih 

razvojnih programov, ki so 
temeljni razvojni dokumen-
ti na ravni 12 razvojnih regij 
v Sloveniji. Na Regionalni 
razvojni agenciji Gorenjske 
smo konec leta 2015 pripra-
vili osnutek prvega Dogovo-
ra za razvoj gorenjske regije 
za obdobje do leta 2019. 
Dokument je bil po potrditvi 
Razvojnega sveta gorenjske 
regije in gorenjskih županov 
posredovan na ministrstvo za 
gospodarski razvoj in tehno-
logijo. Vseboval je 14 najpo-
membnejših projektov naše 
regije, za uresničitev katerih 

so potrebna tako evropska kot 
tudi nacionalna sredstva.
Po dobrih dveh letih pogovo-
rov in usklajevanj med regijo 
in resornimi ministrstvi sta 
konec oktobra predsednik 
Razvojnega sveta gorenj-
ske regije Stanislav Bobnar 
in minister za gospodarstvo 
Zdravko Počivalšek podpi-
sala prvi dogovor. Za sofi-
nanciranje projektov tako v 
našo regijo prihaja dobrih 
11 milijonov evrov. Na pod-
lagi podpisanega dogovo-
ra bodo za štiri projekte na 
Gorenjskem v vrednosti 28 
milijonov evrov 11,2 milijona 
evrov prispevala ministrstva 
za okolje in prostor, za infras-
trukturo ter za delo, družino 
in socialne zadeve, preostalo 

pa občine in drugi viri. V prvi 
dogovor so vključeni projekti: 
Gorki (Odvajanje in čiščenja 
komunalnih odpadnih voda 
v porečju Zgornje Save in na 
območju Kranjskega in Sor-
škega polja – 2. sklop (2. faza), 
kolesarska povezava Jeseni-
ce–Lesce–Bled, bivalna enota 
za starejše v Naklem in Regij-
ska štipendijska shema. 
Gospodarsko ministrstvo je 
13. novembra objavilo drugo 
povabilo Razvojnim svetom 
regij za pripravo dogovorov za 
razvoj regij. V kohezijski regi-
ji Zahodna Slovenija, kamor 
spada tudi Gorenjska, se bodo 
lahko sofinancirale naslednje 
vsebine: Spodbujanje podjet-
ništva, Spodbujanje multi-
modalne urbane mobilnosti, 

Podpora naložbam za prilaga-
janje podnebnim spremem-
bam, Vlaganje v vodni sektor 
ter Varstvo in obnova biotske 
raznovrstnosti. Največ interesa 
se v regiji kaže za gradnjo kole-
sarskih povezav za zagotavlja-
nje trajnostne mobilnosti, kar 
je tudi osrednja razvojna zgo-
dba naše regije. Še vedno pa 
so na Gorenjskem potrebe po 
vlaganju v vodni sektor, pred-
vsem po gradnji javne infras-
trukture za odpadno vodo in 
za oskrbo s pitno vodo.
V okviru drugega povabila je 
za celotno Slovenijo na voljo 
dobrih 418 milijonov, od kate-
rih na Gorenjskem za sofinan-
ciranje razvojnih projektov do 
leta 2023 računamo na dobrih 
trideset milijonov evrov. 

Prvi dogovor prinesel 
enajst milijonov evrov
Gorenjska ima podpisan prvi dogovor in intenzivno pripravlja razvojne projekte za nov poziv države, 
ki je odprt do sredine januarja prihodnje leto.

Regionalni razvoj in povezovanje sta zadnja leta priljubljena 
politična tema. Iskreno pa si ju zaradi slovenske razdroblje-
nosti nihče ne želi. Zahteva namreč sodelovanje, o katerem 

sicer radi govorimo, je pa naporno in z negotovim izhodom.
Lokalni pogled razumem, saj so volitve občinske in kazalniki so 
postavljeni lokalno, čemur se je treba prilagoditi. Včasih je celo 
dobrodošlo, če sosednji občini ne gre najbolje, saj je potem naša 
slika boljša. Pa kljub temu bi pričakoval širši pogled, saj mesto ne 
more živeti brez vasi in vas brez mesta prav tako ne.
Tudi država ne ve, kaj bi s tem naredila, saj namenja npr. gorenj-
skim institucijam povezovanja povprečno le dobrih pet tisoč evrov 
na občino, kar je seveda le toliko, da lahko govorimo o regional-
nem razvoju, ne pa da bi se s tem kazala neka želja po regionalni 
politiki po zgledu večine evropskih držav. Ne nazadnje se moramo 
zavedati, da živimo v času in prostoru in ne v skritih birokratskih 
labirintih.
Po mojem mnenju moramo voditi stalen dialog, saj če bo cilj 
zmaga enega ali drugega in ne rešitev, bo težko najti rešitev, ki bo 
širše sprejemljiva. Instrument dogovora za razvoj regij je lepa pri-
ložnost. Če smo se vsi v prvem dogovoru, ki smo ga podpisali pred 
dobrim mesecem, učili, je drugi krog dogovarjanja izjemna prilož-
nost, da dogovor nadgradimo s čim višjim upoštevanjem prioritet, 
ki izhajajo iz regij.
Ob pogledu na kazalnike in številke pa vidimo, da regionalni 
razvoj ni za odmet oz. daje zelo dobre rezultate. Vsak prebivalec 
Gorenjske je z njegovo pomočjo v preteklem obdobju pridobil več 
kot osemsto evrov, samo skozi instrument razvoja regij skoraj tri-
sto evrov na prebivalca. Lahko tudi sprejmemo argument nekate-
rih, da bi ta sredstva lahko direktno razdelili občinam in smo regi-
onalne razvojne agencije le posrednik. Lahko, če bi občine imele 
ustrezne kadre, s tem povezano znanje in širši pogled. Gotovo pa 
ta argument ne vzdrži za mednarodne projekte, ki nam odkrivajo 
nove poglede v razvojne prakse in trende Evropske unije in sveta.
Vložek države in občin na letni ravni se na Gorenjskem na račun 
samo mednarodnih projektov potroji, tudi če odštejemo vse stro-
ške dela (češ delajo le za svoje plače) se vložek še vedno podvoji. 
Se pravi za regijo mednarodni projekti zagotavljajo stoodstotni 
donos.
Razumem, da je lahko za nekatere stoodstotni letni donos preni-
zek in si želijo drznejše igre, kot je npr. sedaj popularna igra kripto-
valut, pa še ta v lanskem letu ni beležila nič višjega donosa. Razlika 
je le v tem, da je regionalni donos realen in ne le v besedah ali celo 
v oblakih ter ga ne poganjajo špekulacije in pohlep.
V okviru delovanja regionalnega razvoja med vlado, občinami, 
regionalnimi razvojnimi agencijami in drugimi deležniki mora biti 
dialog odprt in zazrt v prihodnost ter v skupno dobro, kar smo vsi 
dolžni zastopati, če so naš cilj rešitve. Sicer smo samo del proble-
ma.
Odločitev pa je seveda vedno odvisna od posameznika. Zavedati 
pa se moramo:
ČE NE GREŠ NA POT, NIMAŠ ZGODBE …
(If you don't go, you don't have a story …)

Rok Šimenc, direktor

Spet ta  
regionalni razvoj

Rok Šimenc, direktor RRA 
Gorenjske, BSC Kranj

Podpis dogovorov za razvoj gorenjske in osrednjeslovenske regije / Foto: Tina Dokl

Domen Bekš

Na podlagi prvega 
Javnega poziva LAS 
Gorenjska košarica, 

ki se je zaključil septembra 
2017, je za sofinanciranje s 
sredstvi Evropskega kme-
tijskega in usmerjevalnega 
sklada odobrenih enajst 
projektov, za sofinanciranje 

s sredstvi Evropskega regi-
onalnega sklada sedem in 
za sofinanciranje s sredstvi 
Evropskega ribiškega sklada 
en projekt.
Naslednji korak za prido-
bitev evropskih sredstev je 
prijava projektov na nacio-
nalni nivo in v primeru uspe-
šnosti bo območje 14 občin 
LAS Gorenjska košarica v 

letih 2018 do 2020 pridobilo 
2.995.427,35 evra evropskih 
sredstev. 
Projekti temeljijo na štirih 
tematskih področjih: ustvar-
janje delovnih mest, razvoj 
osnovnih storitev, varstvo 
okolja in ohranjanje narave 
ter večja vključenost mladih, 
žensk in drugih ranljivih sku-
pin. Skozi projekte bodo tako 

gorenjske občine pridobile: 
Čebelji park Antona Janše, 
uredili se bodo medgenera-
cijski centri, otroška igrišča, 
pametna razsvetljava, vaška 
jedra, počivališča, vzpostavil 
se bo sistem izposoje koles, 
kratka veriga na področju pri-
delave in predelave sladkovo-
dnih rib, Semenjalnica in še 
marsikaj.

LAS Gorenjska košarica
Skupščina LAS Gorenjska košarica je potrdila devetnajst projektov v skupni vrednosti skoraj tri  
milijone evrov sredstev CLLD (izvajanje lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost) za uresničevanje  
ciljev Strategije lokalnega razvoja LAS Gorenjska košarica.
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Mateja Korošec

Življenje današnje 
Gorenjske v veliki meri 
opredeljuje njena indu-

strijska preteklost, ki pred-
stavlja pomembne temelje 
sodobnega človeškega zna-
nja, razvoja in uspeha. Na 
drugi strani pa tukaj delujejo 
številna uspešna in razvojno 
naravnana podjetja, ki pred-
stavljajo možnosti za prihod-
nje generacije.
Industrijska dediščina je eden 
najpomembnejših temeljev 
identitete gorenjske regije. 
Marsikatera arhitekturna reši-
tev je bila edinstvena, mnogi 
stroji in izdelki so plod prasta-
rih znanj in izkušenj. Industrij-
ska dediščina so tudi znanja 
tisočih, ki so s svojim trdim 
delom pripomogli k uspehu, 
in spomini vratarjev, delav-
cev, inženirjev in vseh, katerih 
življenje je bilo povezano z 
industrijsko proizvodnjo. 
Kdor ne pozna preteklo-
sti, težko izbira prihodnost. 

Bomo uspeli ohraniti ta 
pomembni del svoje iden-
titete? V sklopu oživitve 
industrijske kulture želimo 
spodbuditi skupne aktiv-
nosti različnih deležnikov z 
namenom ustvarjanja ugo-
dnih pogojev za potencial-
ne investitorje ter njihovo 
sodelovanje pri reaktiva-

ciji industrijskih območij v 
atraktivne prostore. Mnoga 
nekoč od težke industrije 
opustošena mesta v Evropi 
so danes postala središča 
kulturnega življenja, tovarne 
so spremenjene v galerije in 
sodobna mestna središča in 
stanovanjske soseske, hostle 
in hotele.

Na Regionalni razvojni agen-
ciji Gorenjske smo v okviru 
projekta InduCult2.0 razvili 
naslednje priložnosti za raz-
voj industrijske kulture:
1) Industrija kot identifikacij-
ski element in kot dopolnilna 
turistična ponudba: izdelave 
skulpture čevlja kot identifi-
kacijskega elementa v Tržiču, 
koncept industrijskega festi-
vala, turistične akcije v sode-
lovanju z muzeji in podjetji.
2) Zaposlovanje kompeten-
tnih in strokovnih zaposlenih: 
Priprava šolskih iniciativ mla-
dih kot spodbuda za izbiro 
tehničnih poklicev in pro-
mocija industrijske kulture 
ter priprava zaposlitvenega 
sejma. 
3) Kreativnost v povezavi z 
inovacijami v industriji: Pri-
prava koncepta kreativnega 
središča in razstavnega pro-
stora o tekstilni industriji v 
Škofji Loki (obujanje tradici-
onalnih znanj), vpliv kreativ-
nega oblikovanja na inovativ-
nost v proizvodnji.

Oživitev industrijske kulture
Industrijska dediščina je eden najpomembnejših temeljev identitete gorenjske regije.

Učenje starih obrti otrok v vrtcih in šolah (Tržiški muzej)  
/ Foto: Milan Malovrh

Barbara Špehar

V projektu Alpe Adria 
Karavanke / Kara-
wanken bo obstoječa 

ponudba na področju poho-
dništva, turnega kolesarjenja 
in zimskih aktivnosti še nad-
grajena. Partnerji iz Gorenj-
ske in avstrijske Koroške smo 
združili moči in pridobili več 
kot dva milijona sredstev iz 
Evropskega sklada za regi-
onalni razvoj. Denar bo v 
naslednjih dveh letih in pol 
namenjen izboljšavi infrastru-
kture, usposabljanju ponu-
dnikov turističnih storitev ter 

Doživetja  
v Karavankah
Območje Karavank nudi številne možnosti za preživljanje prostega časa. Pohodniške in  
turnokolesarske poti ter ponudba v planinskih kočah, pozimi pa možnosti za turno smučanje,  
sankanje in tek na smučeh privabljajo domačine in obiskovalce iz Slovenije in tujine.

Doživetja so tudi lepi razgledi. V naslednjem letu jih bo 
moč občudovati na novi turnokolesarski poti po 
Karavankah. / Foto: Uroš Švigelj

Karavanke so odlična priložnost za sprostitev. Po napornih 
vzponih ste vabljeni v planinske koče, kjer bo poskrbljeno 
za vaše udobje. / Foto Manca Čujež

Turna smuka v Karavankah je užitek. Najprimernejše trase 
za vzpone in spuste bodo predstavljene na informativnih 
tablah na območju Zelenice in pod Golico. / Foto: Miro Podgoršek

Kreativne rokodelske delavnice mojstrice Anje Musek; 
polstenje torbic / Foto: Vito Debelak

Mural na Stari Savi, ki ponazarja težko delo in življenje 
delavcev na Jesenicah.

Partnerji iz Slovenije in Avstrije sodelujemo pri razvoju turistične ponudbe Karavank. 
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promociji čezmejnega obmo-
čja od Tromeje do Jezerske-
ga. Pohodniki bodo imeli na 
voljo urejene in bolje označe-
ne čezmejne planinske poti, 
počivališča in informacijske 
točke. Kolesarjem bo na 
voljo razgledna turnokole-
sarska pot, nadgradila se bo 
ponudba planinskih koč na 
Golici, pri izviru Završnice, na 

Zelenici, na Kofcah in v domu 
pod Storžičem, vzpostavljena 
bosta gorskokolesarski učni 
center v Javorniškem Rovtu 
in zimski učno-rekreacijski 
center na Jezerskem. Sred-
stva bodo namenjena tudi 
promociji, saj si želimo, da 
Karavanke postanejo prepoz-
navne tudi v mednarodnem 
okolju.

Petek, 15. decembra 2017
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Blanka Odlazek

Prvo lokomotivo, ki jo 
je poganjala električ-
na baterija, je izdelal 

Charles Page leta 1851. Leta 
1881 se je po pariških ulicah 
zapeljal prvi električni tricikel 
in leta 1899 je Porsche izde-
lal prvi električni avto, ki je 
bil leta 1900 predstavljen na 
pariški svetovni razstavi in je 
dosegel hitrost največ petde-
set kilometrov na uro ter jih 
prav toliko tudi prevozil. 
Danes je električna mobilnost 
z osebnimi in nekaterimi novi-
mi javnimi prevoznimi sred-
stvi ponovno trend. Še več, 
po evropskih direktivah, ki jim 
dosledno sledi tudi Slovenija, 
je električna mobilnost eden 
glavnih načinov mobilnosti v 
prihodnosti. Uvajanje elektri-
čne mobilnosti se izvaja pre-
cej napredno tudi na Gorenj-
skem z vedno pogostejšim 
postavljanjem električnih 
polnilnic, možnostjo najema 
električnih vozil in sistemom 
t. i. car-sharinga. Vedno več 
javnih in zasebnih podjetji 
se prek nacionalnih razpisov 
odloča za nakup električnih 
vozil. Triglavski narodni park 
jih je s tovrstnim sofinancira-
njem pridobil 15. Električne 
avtomobile za službeno upo-
rabo z veseljem vozijo tudi na 
Elektru Gorenjska. V obdob-
ju manj kot enega leta se je 
število javnih polnilnic na 
Gorenjskem z 21 dvignilo na 
37, do konca leta se predvide-
va povečanje na vsaj 45 javnih 
električnih polnilnic. 
V okviru projekta e-MOTI-
CON, programa Območje Alp, 
ki ga je pridobila Regionalna 
razvojna agencija Gorenj-
ske, BSC Kranj, je trimesečno 
testiranje polnjenja, ki bo 
v izvajanju do konca junija 
2018, na desetih lokacijah 
na Gorenjskem pokazalo, da 
se od spremljanih v Kranjski 
Gori, Jesenicah, Preddvoru, 
na Jezerskem, Bledu, v Bohi-
nju, Žirovnici in Škofji Loki 
po ena in v Kranju dve največ 
uporabljata polnilnici v Kranj-
ski Gori in na Bledu. V okviru 
istega projekta se načrtuje 
vzpostavitev regionalne sple-
tne informacijske točke ter 

nadaljnji ukrepi za uvajanje 
infrastrukture za električno 
mobilnost v sodelovanju z 
občinami in drugimi regio-
nalnimi deležniki. Na Bledu, v 
hotelu Astoria, bo 23. januar-
ja 2018 organiziran mednaro-
dni dogodek na temo e-mo-
bilnosti, ki bo odprt tudi za 
širšo zainteresirano javnost. 
Trend uvajanja električne 
mobilnosti se ne nanaša le 
na avtomobile, avtobuse in 
motorje, ampak je že nekaj 
časa prisoten tudi na podro-
čju kolesarstva. 
Električna kolesa so se v nekaj 
letih iz "eksotov za lene kole-
sarje" prelevile v gonilo raz-
voja kolesarske industrije. Ta 
je v velikanskem porastu in 
samo v Nemčiji, ki je Slove-
niji zelo zanimiv trg, so v letu 
2016 prodali več kot petsto 
tisoč e-koles. Tržni delež na 
evropskih trgih bo po neka-
terih napovedih v nekaj letih 
znašal več kot trideset odsto-
tkov prodaje vseh koles. 
Kolesar z električnim kole-
som ima specifične zahte-
ve, od električnih polnilnic, 
možnosti prevoza z javnim 
prometom do primerno ure-
jenih kolesarskih povezav. 
Gorenjska se kolesarsko raz-
vitim državam pridružuje na 
področju regionalno organi-
ziranega omrežja in polnilnic 
za električna kolesa. V okviru 
projekta LENA, ki ga sofinan-
cira program Interreg Podo-
navje in ga je tudi pridobila 
Regionalna razvojna agencija 
Gorenjske, BSC Kranj, se izva-
ja program za usposabljanje 
menedžerja e-mobilnosti, ki 
bo v prvi vrsti osredotočen na 
uporabo e-koles. 
Opravljena analiza stanja na 
Gorenjskem kaže, da javnih 
specializiranih polnilnic za 
e-kolesa ni in da obstajajo 
le na polnilnicah za e-vozi-
la, dodatno kot gospodinj-
ske vtičnice. Na Gorenjskem 
je do sedaj sedem takšnih 
lokacij (www.polni.si) in so v 
lasti elektro podjetij ali zase-
bnikov. Njihova uporaba pa 
je trenutno brezplačna. Prav 
tako ni urejenega regional-
nega kolesarskega omrežja 
z lokacijami polnilnic in spe-
cializiranimi servisi. Zato bo 
treba z urejanjem e-kolesar-
skega omrežja hiteti, če želi-
mo ujeti vsaj del kolesarjev, 
ki radi uporabljajo električno 
kolo.

V smeri uvajanja  
e-mobilnosti
Regionalna razvojna agencija Gorenjske v okviru 
mednarodnih projektov LENA in e-MOTICON 
naslavlja področje e-mobilnosti, ki je v vzponu pri 
nas in v svetu.

Jelena Vidović

Projekt Dynamic light 
programa Interreg Sred-
nja Evropa se osredo-

toča na zmanjševanje emisij 
CO2 in izboljšanje energetske 
učinkovitosti v javni razsvet-
ljavi. Ta povzroča približno 
šest odstotkov svetovnih 
emisij CO2. Potreba po izbolj-
šanju kakovosti javne razsvet-
ljave prinaša dinamično raz-
svetljavo na dnevni red, kar 
lahko prispeva k povečanju 
energetske učinkovitosti in 
kakovosti bivanja v mestnih 
območjih. 
Pričakovan rezultat projekta 
Dynamic light je najboljše 
razmerje med visoko ener-
getsko učinkovito infras-
trukturo javne razsvetljave in 
kakovostjo bivanja v urbanih 
območjih. 
S projektom je omogočena 
krepitev zmogljivosti in oza-
veščanje o dinamični razsvet-
ljavi ter varčevanje z energet-
skimi potenciali. Predstavili 
bomo postopek, kako lahko 
mesta uvedejo energetsko 
učinkovito razsvetljavo od 
ideje in analize, napišejo 
strategijo razvoja, pripravijo 

finančne modele ter pravila 
o javnih naročilih. Ti postopki 
gredo z roko v roki s skupnim 
izvajanjem in testiranjem 
pilotnih investicij, ki jih bomo 
na Gorenjskem izvedli v letu 
2018 v treh občinah, Bled, 
Jezersko in Tržič.
V občini Bled bodo znotraj 
projekta Dynamic light zame-

njali obstoječa svetila na dveh 
lokacijah, v občinah Jezersko 
in Tržič pa na eni. S projektom 
je financirana tudi spremlje-
valna dokumentacija.
Slovenija je v zadnjih dvaj-
setih letih postala druga naj-
bolj svetlobno onesnažena 
država v Evropi, vendar pa 
se je stanje vidno izboljšalo z 

ureditvijo zelo sodobne zako-
nodaje na tem področju leta 
2007, ki je še vedno zgled šte-
vilnim drugim državam.

Smo že izgubili  
temno nebo?
Izguba spanca in denarja – vse za ceno umetnega osvetljevanja, ki vsakič presega dejansko potrebo  
po vidljivosti. Problematiko rešujemo v projektu Dynamic light.

Sestanek partnerjev projekta, pilotno območje dinamičnih luči na območju za pešce 
(Berlin) / Foto: arhiv BSC Kranj

Roko Padovac

Regionalna razvojna 
agencija Gorenjske, BSC 
Kranj je v začetku leta 

2016 pridobila evropska sred-
stva v okviru projekta PEACE_
Alps za izdelavo Trajnostnega 
energetskega načrta Gorenj-
ske (TEN). S temi sredstvi bo 
v 85 odstotkih sofinancira-
na izdelava dokumenta TEN 
Gorenjske.
Konec novembra 2017 je 
bila izdelana analiza stanja 
na Gorenjskem, ki zajema 
oskrbo in rabo energije po 
energetskih sistemih kot tudi 
glede na posamezen sektor 
(občinske javne stavbe, jav-
na razsvetljava, stanovanjske 
stavbe, industrijo in promet). 
V letu 2011 se je največ občin-
skih javnih stavb na Gorenj-
skem ogrevalo na ekstra lah-
ko kurilno olje (ELKO) (42,7 
odstotka), sledil je zemeljski 

plin (27 odstotkov) in daljin-
sko ogrevanje (18,5 odstot-
ka). V letu 2016 se je število 
stavb, ki se ogrevajo na ELKO 
zmanjšalo na 32,2 odstotka. 
Povečalo se je število stavb, ki 
se ogrevajo na zemeljski plin 
(30 odstotkov), in tistih, ki se 
ogrevajo iz sistema daljinske-
ga ogrevanja (22,2 odstotka). 
Pri daljinskem ogrevanju gre 
predvsem za vključitev stavb 
v nove sisteme na lesno bio-
maso. Podoben trend je zaz-
nati tudi v stanovanjskem 
sektorju, kar je spodbuden 
korak h končnemu cilju zma-
njšanja emisij CO2 do leta 
2030 glede na izhodiščno 
leto 2011. 
V sklopu priprave Trajno-
stnega energetskega načrta 
Gorenjske bomo v nasled-
njem letu nadaljevali proces 
izdelave dokumenta, in sicer 
bomo pripravili akcijski načrt, 
ki bo vseboval vizijo, priori-

tete, cilje in načrt ukrepov. V 
samem procesu so vključeni 
regionalni deležniki, pred-
stavniki vseh 18 gorenjskih 
občin, kot tudi regionalni 
svetovalni odbor. Končni 
dokument TEN Gorenjske bo 
končan v spomladanskem 

času s končno predstavitvijo 
in javno obravnavo. Sam pro-
jekt PEACE_Alps pa se zaklju-
či konec leta 2018.

Zeleno ogrevanje
Analiza stanja Trajnostnega energetskega načrta Gorenjske je pokazala trend zmanjševanja uporabe 
kurilnega olja kot energenta ogrevanja. V primerjavi z letom 2011 se je ta v letu 2016 znižala za deset 
odstotkov. Kurilno olje je večinoma nadomestila uporaba biomase, kar sovpada s ciljem TEN Gorenjske, 
ki obsega štiridesetodstotno zmanjšanje emisij CO2 do leta 2030 glede na izhodiščno leto 2011.

Partnerji projekta PEACE_Alps

EUROPEAN REGIONAL DEVELOPMENT FUND

EUROPEAN UNION

23. januarja 2017 bo 
na Bledu, v hotelu 
Astoria, organiziran 
mednarodni dogo-
dek na temo e-mobil-
nosti, ki bo odprt 
tudi za širšo zaintere-
sirano javnost. 

Petek, 15. decembra 2017
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Nives Justin

Dve leti sta že minili, 
odkar je svoja vra-
ta odprla sodelavna 

(coworking) skupnost Kovač-
nica v Kranju. In kakšni dve 
leti sta to bili! Skupno smo 
organizirali skoraj sto dogod-
kov, ki jih je obiskalo več kot 
dva tisoč obiskovalcev, svoje 
uporabnike in širšo javnost 
smo pridno obveščali o doga-
janju in jih oskrbovali s sveži-
mi podjetniškimi novičkami 
z več kot 75 elektronskimi 
novicami, redno posodab-
ljali profil na Facebooku in 
spletno stran, ki je od letoš-
nje jeseni dalje nova, lepša in 
modernejša. 
V Kovačnici trenutno kuje 
svoje ideje 19 podjetnikov 
zelo različnih profilov: gra-
fični oblikovalec, prevajalka, 
programer, arhitektka, marke-
tinški guru, serijski podjetnik 
… In tako smo se sredi pole-
tja znašli pred problemom 
– zmanjkalo je (so)delovnih 
mest! V prej kot dveh letih 
smo tako zrastli, da je bilo 
nujno poiskati nove pro-
store za sodelovna mesta. 
Lotili smo se projekta in ob 

praznovanju druge obletnice 
prejšnji mesec svečano odprli 
nove, večje in lepše prosto-
re. Še vedno imamo prostor 
za organizacijo dogodkov, s 
katerimi bomo nadaljevali do 
konca leta 2017 in tudi v letu 
2018, poleg tega pa smo pri-
dobili devet novih sodelovnih 
mest in samostojno pisarnico 
z dvema delovnima mestoma. 
Energije in motivacije nam še 

ni zmanjkalo in počasi bo tre-
ba začeti iskati rešitev za še 
dodatno širitev Kovačnice.
Pretekli dve leti sta pokaza-
li, da se je Kovačnici uspelo 
postaviti tako na zemljevid 
Kranja kot tudi Gorenjske. 
Število obiskovalcev dogod-
kov narašča, sodelovnih mest 
zmanjkuje, Kovačnica in kova-
ška družina se nepretrgoma 
širita. In s tem načinom dela in 

pozitivno energijo bomo tudi 
nadaljevali. Še vedno smo 
odprti za vaše pobude in ide-
je, ker si želimo biti točno tis-
to, kar potrebujete vi. Za leto 
2018 pa ostaja izziv močnejše-
ga povezovanja z gorenjskimi 
podjetniki, pa naj bo to v obli-
ki skupnih dogodkov, poslov-
nega sodelovanja ali pa neki 
drugi obliki po meri podjetni-
kov in naših uporabnikov.

Dve leti kovanja idej
V mesecu novembru je Kovačnica praznovala drugo leto delovanja.

Praznovanje drugega rojstnega dne Kovačnice

Janja Erjavec

Regionalna razvojna 
agencija Gorenjske, BSC 
Kranj v sklopu evropske-

ga programa Erasmus za mla-
de podjetnike izvaja projekt 

PRACTYCE IV. Namen projek-
ta so podjetniške izmenjave 
na območju Evrope, prek 
katerih potencialni podjetni-
ki in podjetniki, ki poslujejo 
manj kot tri leta, pridobijo 
nova, praktična znanja pri 

izkušenih podjetnikih v dru-
gih evropskih državah. 
Mladim in potencialnim pod-
jetnikom so v sklopu projekta 
zagotovljena mesečna pav-
šalna nepovratna sredstva 
za sofinanciranje stroškov v 

tujini, kjer lahko bivajo do 
šest mesecev. Podjetniki 
gostitelji pa na ta način raz-
vijajo nove tržne povezave 
in spoznavajo priložnosti, 
ki jih ponujajo druge države 
Evropske unije.

Pridobivanje podjetniških izkušenj v tujini
Prek programa Erasmus za mlade podjetnike sofinanciramo podjetniške izmenjave mladim in  
potencialnim podjetnikom.

Janja Erjavec

Letos je Regionalna raz-
vojna agencija Gorenj-
ske, BSC Kranj pridobila 

javno pooblastilo za izva-
janje dejavnosti regijskih 
shem kadrovskih štipendij 
za gorenjsko statistično 
regijo in 19. oktobra obja-
vila Javni razpis za sofinan-
ciranje kadrovskih štipendij 
delodajalcem s sedežem na 
Gorenjskem za šolsko/štu-
dijsko leto 2017/2018. Na 
javni razpis se lahko prijavijo 
vsi delodajalci s sedežem v 
gorenjski regiji, ki v šolskem/
študijskem letu 2017/2018 
dodeljuje in izplačuje kad-
rovske štipendije skladno 

z Zakonom o štipendiranju 
(ZŠtip-1). 
Dne 30. novembra pa smo 
objavili Javni poziv deloda-
jalcem za oddajo potreb v 
zvezi z dodelitvijo kadrovskih 
štipendij za šolsko/študijsko 
leto 2018/2019, katerega 
namen je zbiranje potreb 
delodajalcev in informiranja 
dijakov in študentov o razpo-
ložljivih kadrovskih štipendi-
jah.
Razpisna dokumentacija 
17/18 in dokumentacija za 
javni poziv 18/19 sta na splet-
ni strani www.bsc-kranj.si.

Regijska štipendijska 
shema Gorenjske
Sofinanciranje kadrovskih štipendij delodajalcem 
na Gorenjskem

Drugi o nas:

Pos lovno  podporn i  center  Kran j
Regionalna razvojna agencija Gorenjske

B u s i n e s s  S u p p o r t  C e n t r e  K r a n j
Regional Development Agency of Gorenjska 

Veliko
sladkih trenutkov

ter osebnih in poslovnih 
uspehov v letu 2018

vam želi ekipa 
Regionalne razvojne agencije 

Gorenjske, BSC Kranj. 

Miha Ješe, župan Občine 
Škofja Loka: »BSC Kranj, 
Razvojna agencija Gorenjske je 
tisti akter, ki nam že danes kaže 
potenciale, ki ga imajo regije in 
regijsko povezovanje. Kot 
proaktivna in propulzivna 
agencija enakovredno servisira 
vse občine in je v zadnjih letih 
vzpostavila bolj povezano 
regijo, ki je lahko uspešna in 
tudi v prihodnje pridobiva 
razvojna sredstva za trajnostni 
razvoj našega področja.«

Marko Lotrič, generalni 
direktor Lotrič Meroslovje, 
d. o. o.: »Delo BSC, Regionalne 
razvojne agencije Gorenjske 
kot integratorja razvojnih 
načrtov regije je izjemno 
pomembno. Je zastopnik 
gospodarstva, posameznikov 
ter ostalih deležnikov v odnosu 
do države ter skrbi za 
sinhronost našega delovanja.«

Lučka Lučovnik, univ. dipl. 
prev.: »Kot samozaposlena 
prevajalka delam od doma, kar 
pa je po nekaj letih izgubilo čar 
ter svobodnjaški pridih. Ko 
sem prišla v Kovačnico, sem 
pričakovala delovno mizo, stol 
in mir − dobila pa sem tudi 
''sodelavce'', s katerimi lahko 
spijem kavo in poklepetam ob 
malici.«

Klemen Langus, direktor 
Turizma Bohinj: »BSC je že 
več kot desetletje eden glavnih 
partnerjev Turizma Bohinj. V 
obdobju od leta 2000 smo 
tako skupaj izvajali več kot 15 
projektov, prek katerih smo 
lahko uresničevali ukrepe 
Strategije razvoja bohinjskega 
turizma. Delo je vedno 
potekalo tekoče in strokovno. 
Tudi v okviru nove finančne 
perspektive nadaljujemo 
dobro sodelovanje.«

Jadranka Švarc, direktorica 
GZS Območne zbornice za 
Gorenjsko: »Z Regionalno 
razvojno agencijo Gorenjske 
imamo skupen cilj – razvijati 
regijo, tako gospodarsko, 
izobraženo, socialno in prijazno 
za prebivalce. Zaposleni so 
visoko strokovno usposobljeni, 
ustvarjalni in prijazni. Kadar se 
pogovarjam z agencijami po 
državi, mi vsi z velikim 
spoštovanjem zagotavljajo, da 
je naša med najboljšimi.«

Mag. Borut Sajovic, župan 
Občine Tržič: »Za nami je 
intenzivno leto priprav in 
začetka projektov, financiranih 
iz evropskih skladov. Rezultati 
izjemnega dela Regionalne 
razvojne agencije Gorenjska so 
v i d n i  i n  o d m e v n i . 
Požrtvovalnost, znanje, želja 
po razvoju ter kooperativnost 
sodelavcev do deležnikov jih 
krasijo kot posameznike in 
organizacijo kot celoto.«

Petek, 15. decembra 2017
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Jože Košnjek

Gorenjski glas se je kma-
lu po začetku izhajanja začel 
ozirati preko državne meje: 
največ na Koroško, deloma 
pa tudi v Italijo, v Kanalsko 
dolino, na Trbiž in v njego-
vo okolico. Profesor Črto-
mir Zorec, raziskovalec živ-
ljenja dr. Franceta Prešer-
na, je hodil »po Prešernovih 
stopinjah« po Koroškem in v 
Kanalski dolini tja do Ovčje 
vasi (Valbruna), kjer je živel 
in umrl njegov brat duhov-
nik Jurij. Črtomir je na iz-
letih na Koroško in v Itali-
jo spremljal tudi naročnike 
in bralce Gorenjskega glasa. 
Zanimivo je, da je v sedem-
desetih letih začela pogle-
dovati preko meje tudi naša 
komercialna služba in tam 
našla v trgovcih, ki so raču-
nali na naše kupce, dobre 
partnerje. To so bili časi, ko 

smo Slovenci odhajali v Av-
strijo in v Italijo po kavo, kav-
bojke, po gospodinjske apa-
rate in druge reči, ki jih v slo-
venskih trgovinah ni bilo. 

V začetku osemdesetih let 
preteklega stoletja, ko se je 
začel še posebej na Koroškem 
položaj Slovencev poslabše-
vati, so bili članki na to temo 
stalnica. Pokojni Janez Gove-
kar je objavil zanimivo repor-
tažo o potovanju po Ziljski do-
lini, Igor Guzelj pa je jeseni 

leta 1972 doživeto pisal o »Or-
ttafelsturmu«, podiranju dvo-
jezičnih krajevnih napisov v 
južnem delu Koroške, ki jih 
je tedanja deželna vlada pod 
vodstvom deželnega glavar-
ja, socialista Hansa Sime na-
meravala postaviti v 205 kra-
jih v 36 občinah. Leta 1975 je 
bilo poročanje o Slovencih po 
svetu, tako v zamejstvu kot v 
»zdomstvu« in izseljenstvu, 
zaupano meni. Po letu 2000 
je postajalo pisanje o življenju 

Slovencev v Avstriji in Itali-
ji načrtnejše in leta 2006 je 
bila napisana prva rubrika o 
Slovencih v sosednjih drža-
vah. Danes je pred vami 590. 
nadaljevanje! Smo redek slo-
venski medij, ki o delu naše-
ga naroda, ki ga je zgodovi-
na iztrgala matici, poroča re-
dno, objektivno in informa-
tivno. Na Koroškem in v Itali-
ji smo zaradi tega deležni po-
hval, zanimanje Gorenjk in 
Gorenjcev za Slovence v sose-
dnjih državah pa se je tudi za-
radi našega pisanja povečalo. 

Leta 2009 je bilo naše po-
ročanje o Slovencih za držav-
nimi mejami nadgrajeno s 
čezmejnim projektom So-
sed/Nachbar. V njem je po-
leg Gorenjskega glasa kot 
partner sodelovala še slo-
venska radijska postaja Ra-
dio Dva iz Celovca, posredno 
pa eden od najbolj branih te-
dnikov na Koroškem Kaern-
tner Woche. Zaživelo je sple-
tno mesto z informacijami 
s koroške in slovenske stra-
ni meje, sočasno pa je izšlo 
deset številk časnika Sosed/
Nachbar oziroma Nachbar/

Sosed. Prvi kot dodatek h Go-
renjskemu glasu za bralce na 
naši, drugi pa kot priloga ko-
roškega tednika Kaerntner 
Woche za koroške bralce. 
Šlo je za izjemno izmenjavo. 
Novinarji Gorenjskega glasa 
smo o gorenjskih rečeh pisali 
za nemško govoreče bralce in 
hkrati predstavili tudi naš stil 
pisanja, koroški kolegi pa o 
njihovih posebnostih za Go-
renjce. Časopisa sta se po za-
četnem nezaupanju bralstva, 

še posebej na koroški strani, 
»prijela« in po končanem 
projektu so nas spraševali, 
zakaj smo končali. Morda se 
bo kaj takšnega ponovilo, saj 
je na obeh straneh še volja 
za tako sodelovanje. »Zvez-
di« projekta Sosed/Nachbar 
sta nedvomno Janez Zupan 
iz Gorenj pri Kranju in Peter 
Eigner iz Koroške. Janez se je 
v dopisovanju s Petrom učil 
nemško, Peter pa na enak na-
čin slovensko!

Sedemdeset let Gorenjskega glasa (22)

Pogled preko meje

Torta za zaključek projekta Sosed/Nachbar: (od leve) 
tedanji urednik Kaertner Woche Robert Mack, direktorica 
in odgovorna urednica Gorenjskega glasa Marija Volčjak in 
urednik Radia Dva Marjan Pipp

Naslovnici dvojezičnih časopisov Sosed/Nachbar in 
Nachbar/Sosed. 

17. februar 2012Urednik: Jože KošnjekSosed/Nachbar je priloga časopisa Gorenjski glas www.sosed-nachbar.eu

15. Februar 2012 www.sosed-nachbar.eu

Miha Naglič

Posebnosti Jeruzalema

Da bi bolje razumeli to za-
devo, poglejmo najprej glav-
ne posebnosti mesta, ki ga 
imajo za svetega vse tri ve-
like monoteistične religi-
je: judovstvo, krščanstvo in 
islam. Jerúzalem (v sodob-
ni hebrejščini Jerušálajim, 
po arabsko al-Quds) je staro-
davno bližnjevzhodno mes-
to s ključnim pomenom v ju-
dovstvu, krščanstvu in isla-
mu. »Poznano je tudi pod 
imenoma Davidovo mesto in 
Sion. Leži v današnjem Izra-
elu na vzhodnih pobočjih Ju-
dejskega višavja, med Sredo-
zemljem in Mrtvim morjem. 
Je zelo raznovrstno mesto, saj 
v njem bivajo mnogotere raz-
nolike narodne, verske in so-
cialnoekonomske skupine. 
Predel mesta, imenovan Sta-
ro mesto, je obkrožen z zido-
vi in ima štiri četrti: judovsko, 
krščansko, armensko in mu-
slimansko.« Jeruzalem ima 
posebno lego. »Mesto leži 
na vročih tleh. Čezenj pote-
ka razmejitvena črta med Iz-
raelom in Zahodnim bre-
gom, znana kot Zelena črta, 
določena leta 1949. Po zma-
gi Izraela v šestdnevni voj-
ni leta 1967 ta država nadzo-
ruje celotno mesto in ga zah-
teva v svojo posest. Po izra-
elskem zakonu je Jeruzalem 

glavno mesto Izraela in sre-
dišče Jeruzalemskega okrož-
ja. V njem je sedež vlade, ima 
tudi druge funkcije glavnega 
mesta. Številne države izra-
elskih zahtev po vsem ali po 
delu mesta ne priznavajo, 
kar kažejo tako, da imajo svo-
ja veleposlaništva drugje, de-
nimo v Tel Avivu. Palestinci 
ravno tako zahtevajo, naj bo 
Jeruzalem prestolnica nji-
hove bodoče države.« Mes-
to ima številne zgodovinske 
spomenike, ki so zelo po-
membni za pripadnike treh 
monoteističnih religij. To so: 
Zid objokovanja, grič Sion, 
Cerkev božjega groba, Oljska 
gora, Herzlova gora, grič Gol-
gota, mošeja Kupola na skali 
… (Vir: Wikipedija)

Kupola na skali

Zakaj je mošeja Kupola na 
skali, ki skupaj z mošejo Al 
Aksa tvori Plemenito svetiš-
če (Haram Al Šarif), tako po-
membna za muslimane? 
Zlasti za sunite, ki tvorijo 85 
odstotkov vseh muslimanov. 
Zato, ker je povezana z »noč-
nim potovanjem« preroka 
Mohameda iz Meke v Jeruza-
lem, od koder naj bi se prerok 
dvignil k Bogu skozi sedem 
nebes in v njih srečal prejšnje 
preroke, med njimi tudi Ab-
rahama (Ibrahima) in Mojze-
sa (Muso). Al Kuc je za musli-
mane tretje najsvetejše mes-
to, takoj za Meko in Medino. 

Hkrati je treba vedeti, da je v 
neposredni bližini Plemeni-
tega svetišča tudi najsvetejši 
kraj za Jude – Tempeljski grič 
(Har Habajit), kjer je nekoč 
stal Salomonov tempelj, zdaj 
pa na tem mestu stoji samo 
še zahodni zid nekdanjega 
templja (Zid objokovanja).

Balfourjeva deklaracija

Izvirni greh, ki je vodil do 
ustanovitve države Izrael in 
vseh težav, ki iz tega izvira-
jo in se zaostrujejo še danes, 
je zagrešil britanski diplomat 
Balfour. »Balfourjeva dekla-
racija je bila pismo, ki ga je 2. 
novembra 1917 sestavil bri-
tanski sekretar za zunanje za-
deve lord Arthur James Bal-
four in ga naslovil na barona 
Walterja Rotschilda. V pismu 
je bila izražena podpora usta-
novitvi domovine judovske-
ga naroda v Palestini, pod po-
gojem, da ne bodo prizadete 
pravice nejudovskega prebi-
valstva Palestine. Z deklaraci-
jo je britanska vlada želela pri-
dobiti podporo sionistov in 
posledično podporo ameriš-
kih in ruskih Judov, ki bi pri 
vladah teh držav lobirali za po-
moč britanskim vojnim pri-
zadevanjem. Britansko nap-
redovanje na zahodni fronti je 
namreč sredi leta 1917 zasta-
lo. Britanci so tega leta napo-
vedali tudi vojno Otomanske-
mu cesarstvu. Namen tega 
je bil pridobiti nadzor nad 

Bližnjim vzhodom, ki je bil 
na ključni poti med Egiptom 
in Indijo, vendar so v prvih bit-
kah pri Galipoliju utrpeli po-
raz. Od ZDA in Rusije Britan-
ci niso dobili večje pomoči, saj 
so ameriške sile šele začele 
prihajati v Evropo, v Rusiji pa 
so boljševiki po prevzemu ob-
lasti sklenili premirje in izsto-
pili iz vojne. Nasprotno pa je 
deklaracija mnogo Judov pri-
vabila v vrste prostovoljcev, ki 
so sodelovali v britanskih bit-
kah proti Otomanom, pred-
vsem na področju Palestine. 
Vojaške izkušnje, ki so jih 
pridobili, so kasneje koristi-
le pri nastanku prve judovske 
obrambne organizacije Ha-
gane. Po koncu vojne in po-
razu Otomanskega cesarstva 
je Velika Britanija s sporazu-
mom dobila mandat društva 
narodov nad ozemljem Pale-
stine in Transjordanije (da-
nes Jordanija). Deklaracija je 
okrepila tudi sionistično gi-
banje med Judi po vsem sve-
tu in mnogo Judov se je začelo 
priseljevati v Palestino. To je 
povzročilo odpor med Arab-
ci v Palestini, ki so se počuti-
li izigrane, saj so zaradi sode-
lovanja v bojih proti Otoma-
nom pričakovali večjo podpo-
ro. Zaradi priseljevanja Judov 
so nasprotovali vsakršnim po-
skusom ustanovitve judovske 
države, kar je pomenilo zače-
tek judovsko-arabskih kon-
fliktov.« (Vir: Wikipedija)

Jerušalajm in Al Kuc
Voditelji in diplomati mnogih držav, tudi ameriških zaveznic, menijo, da je predsednik Trump ravnal 
nespametno, ko je priznal Jeruzalem kot glavno mesto Izraela in bo tja iz Tel Aviva preselil tudi 
ameriško veleposlaništvo …

Za Jude sveti Zid objokovanja (hebrejsko Kotel) je zahodni 
zid nekdanjega Salomonovega templja, edino, kar je ostalo 
od njega. / Foto: Wikipedija

Pogled na Jeruzalem z Oljske gore, v sredini je mošeja 
Kupola na skali. / Foto: Wikipedija

Lord Balfour in njegovo pismo; iz njega je nastala po njem 
imenovana deklaracija, temeljni dokument za ustanovitev 
države Izrael. / Foto: Wikipedija
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Aleš Senožetnik

Valentin Zarnik se je leta 
1837 rodil v Repnjah pri Vo-
dicah v revni kmečki druži-
ni očetu Juriju in mami Ani. 
Družina se je kmalu nato 
preselila v Ljubljano, kjer 
so začeli proletarsko življe-
nje. Pesnik Andrej Budal je 
dobro stoletje kasneje v Lju-
bljanskem zvonu objavil čla-
nek ob izidu knjige Dok-
tor Valentin Zarnik, naro-
dni buditelj, pisatelj in poli-
tik Miroslava Goršeta, v ka-
terem je njegovo življenje 
povzel kot življenje »moža, 
ki je izšel iz najnižjih ljud-
skih plasti in se z naravni-
mi darovi povzpel do enega 
prvih mest v slovenskem jav-
nem življenju«.

Zanimanje za družbeno 
delovanje je izkazal že v gi-
mnazijskih letih, ko je sku-
paj s Franom Erjavcem, Si-
monom Jenkom, Vacla-
vom Brilom, Valentinom 

Mandelcem in Ivanom Tu-
škom izdajal skrivno literar-
no glasilo Vaje, v katerem so 
se vadili v pisanju v sloven-
skem jeziku, šesterica pa je 
postala znana kot vajevci. 
Avstrijska oblast je podob-
na glasila prepovedala, saj 
ji takšna aktivnost prihod-
nje slovenske inteligence ni 
ustrezala.

»Rušil nemške utrdbe na 
slovenskih tleh«

Zarnikovo šolanje se je na-
daljevalo na Dunaju, kjer je 
sprva poslušal predavanja iz 
zgodovine, nato pa se prepi-
sal na pravo in ga leta 1861 
tudi dokončal, doktorat pa 
uspešno zagovarjal v Grad-
cu. Kot zaveden Slovenec je 
odklonil vseučiliški stolici v 
Padovi in Zagrebu in se za-
dovoljil s skromno službo 
preprostega koncipienta in 
nato odvetnika, zato da je, 
kot piše Budal, »lahko ostal 

sredi svojega naroda in rušil 
nemške utrdbe na sloven-
skih tleh«.

Spadal je med liberalis-
te iz skupine mladosloven-
cev, ki so med narodom bu-
dili narodno zavest, vrhu-
nec delovanja pa dosegli z 
organiziranjem slovenskih 
taborov med letoma 1868 
in 1871. Zagovarjali so ide-
je o slovenskem jeziku v šo-
lah in uradnem življenju ter 
kritizirali staroslovence z Ja-
nezom Bleiweisom na čelu. 
Kot odgovor na Bleiweiso-
ve Novice so izdajali časo-
pis Slovenski narod, v kate-
rem je objavljal tudi Zarnik. 
Pisal je temperamentno in z 
besedami znal švrkniti tako 
po preponižnih, plašnih ro-
jakih kot po drznih in pohle-
pnih Nemcih, s prav poseb-
nim užitkom pa se menda 
znal t. i. nemškutarje, ki jih 
je najbolj preziral. Kot pravi 
Budal, je iz njega vela »šega-
va samozavest«. 

Na taborih se je najprej 
uveljavil kot politik (leta 
1896 je bil sicer izvoljen tudi 
v kranjski deželni zbor). Go-
voril je na devetih taborih in, 
kot piše Budal, povsod nav-
duševal za Zedinjeno Slove-
nijo, govoril zoper potujče-
vanje ter bil nasploh najbolj 
priljubljen govornik, zaradi 
česar ga je tudi Bleiweis, ki 
se je s staroslovenci pridru-
žil taborskemu gibanju in s 
katerim se je Zarnik kasneje 
zapletel v spor, imenoval za 
»očeta slovenskih taborov«. 
Kljub temu da se je imel tudi 
za voditelja mladoslovencev, 
pa mu tega tovariši niso ni-
koli docela priznavali.

Vročekrven in robat

Kljub nespornemu vplivu, 
ki ga je imel v javnem življe-
nju v drugi polovici 19. sto-
letja, pa po oceni Miroslava 
Goršeta ni imel potrebnih 
voditeljskih sposobnosti, saj 

je bil »prenagel, vročekrven, 
rajši robat kakor uglajen, 
nestanoviten in premalo glo-
bok«. Vendarle pa se imamo 
prav samozavesti in pogu-
mu narodnih buditeljev, ka-
kršen je bil Zarnik, zahvali-
ti za krepitev narodne zaves-
ti med Slovenci tistega časa.

V zakonu z zdravnikovo 
hčerjo Ano Kos so se mu ro-
dili sinovi Miljutin, Igor in 
Boris. Leta 1885 je zbolel 
za vodenico in se neuspe-
šno zdravil v različnih slo-
venskih zdraviliščih. Umrl 
je 30. marca 1888 v 52. letu 
starosti.

Valentin Zarnik – oče 
slovenskih taborov
Valentin Zarnik, sto osemdeseto obletnico njegovega rojstva smo obeležili letos, je bil eden vodilnih 
mož slovenskega taborskega gibanja. Kot mladoslovenec in liberalec pa se je zavzemal za Zedinjeno 
Slovenijo in odločno nastopal proti ponemčevanju Slovencev.

Valentin Zarnik, kot ga je v osemdesetih letih 19. stoletja 
upodobil prvi ljubljanski poklicni fotograf Ernest Pogorelc. 
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Maša Likosar

Zmago Šmitek je Kropar, 
ki se je po štiridesetih le-
tih bivanja v Ljubljani vrnil 
v rodni kraj. Zase pravi, da 
je zelo radoveden človek, 
v mladosti se je lotil petja, 
slikanja, športa, predvsem 
pa ga je že od nekdaj zani-
mal človek in njegova vpe-
tost v družbo in kulturo. Bil 
je predstojnik Oddelka za 
etnologijo Filozofske fakul-
tete (FF) v Ljubljani, nacio-
nalni koordinator za podro-
čje antropologije pri Mini-
strstvu za znanost, šolstvo 
in šport ter vodja Inštituta 
za multikulturne raziskave 
pri Oddelku za etnoogijo in 
kulturno antropologijo FF 
v Ljubljani. Prejel je Kaju-
hovo nagrado za knjigo Klic 
daljnih svetov, zlato plaketo 
Univerze v Ljubljani za izje-
mne zasluge, Murkovo pri-
znanje za knjigo Mitološko 
izročilo Slovencev in Mur-
kovo nagrado za življenjsko 
delo. 

Svoje raziskovalno delo je 
usmeril predvsem v azijske 
dežele. Začel je v Turčiji in 
se po svilnati poti podal vse 
do Indije, kjer je na univer-
zi v New Delhiju opravljal 

specializacijo, kasneje se 
je uril tudi v Tibetanu. Več 
mesecev je preučeval azijske 
kulture in se potikal po knji-
žnicah, univerzah in inšti-
tutih v Nepalu, Myanmaru, 

Indoneziji in Kambodži. 
Prav posebej ga je pritegni-
la meditativna tehnika ču-
ječnost, ki ima v Indiji in 
drugih budističnih krajih 
večtisočletno tradicijo. Lani 

je svoje dolgoletno delo na 
področju čuječnosti strnil v 
knjigo z naslovom Manda-
le. Meditacija na mandalo je 
tehnika čuječnosti. Mandale 
so vzorci, ki so se nekoč se-
lili z azijskimi romarji, me-
nihi in trgovci tisoče kilome-
trov daleč, danes so doseg-
li vse dele sveta. Vsaka raz-
prava o ikonografiji mandal, 
tajnih vrtovih razsvetljen-
stva je povezana s simboli-
ko dveh na videz preprostih 
geometričnih likov, kroga in 
kvadrata, v središču katere-
ga je najsvetejše božanstvo 
ali pa človek, ki opazuje svet 
okoli sebe. Simbola kroga in 
kvadrata sta si komplemen-
tarna in dobita svoj konč-
ni metafizični smisel šele v 
medsebojni povezavi. Delo 
z mandalami ima terapev-
tske učinke. Tehnike vizu-
alizacije, značilne za man-
dale, imajo pozitivne učin-
ke, predvsem pri zbranosti, 
razvijanju intuicije in visoke 
mentalne sposobnosti, lah-
ko je tudi mnemotehnično 

orodje. Uporabljal jih je že 
Carl Gustav Jung, zlasti pri 
zdravljenju shizofrenikov. 
Ti se počutijo izgubljene v 
zunanjem svetu in brez ori-
entacije, zato se umikajo 
vase in zadržujejo travme v 
sebi, slikanje mandal pa jih 
terapevtsko sprošča in jih 
odpira proti svetu. 

Zmago Šmitek je pred 
kratkim na mednarodni kon-
ferenci o praktični nevroz-
nanosti učenja, s poudar-
kom na čuječnosti, predsta-
vil metodo osredotočanja na 
mandalo. Predvsem je pou-
daril pomembnost razmi-
šljanja o mandali, saj se je 
ta razvijala tisočletja in je ne 
gre kar razglasiti za neupo-
rabno. Konec novembra se 
ponovno vrača tja, kjer mu 
je duša doma, v Indijo. Opa-
ža, da mu znanja še primanj-
kuje, a zaveda se, da nikoli 
ne bo prišel do konca, ker je 
toliko vednosti in umnosti 
v Indiji. Morda nadgradnjo 
znanja nekoč ponovno strne 
v knjigo. 

Tajni vrtovi razsvetljenstva
Dr. Zmago Šmitek, redni profesor na Filozofski fakulteti v Ljubljani, se že dolgo posveča študiju religij in mitologij Evrope in Azije.  
Sodi med najvidnejše raziskovalce s področja primerjalne religiologije in antropologije.

Dr. Zmago Šmitek je najvidnejši raziskovalec azijskih kultur. / Foto: Maša Likosar
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Peter Colnar

Na Gorenjskem v deželi Kranjski

Blejski zvon želja
Med največje blejske zani-

mivosti vsekakor sodi tudi 
otok s svojo Marijino cer-
kvico, katere oltar je že 15. 
decembra leta 1465 posve-
til prvi ljubljanski škof Žiga 
Lamberg, ki se je rodil v gradu 
Gutenberg pri Tržiču. Otok 
je zaslovel tudi s Prešernovo 
boginjo Živo iz Krsta pri Sa-
vici, do povsem konkretne-
ga praktičnega dogodka pa 
je prišlo leta 1650, ko so na-
redili k cerkvici 99 stopnic, 
ki so jih leta 2004 obnovili. 
Uradna oznaka cerkev Ma-
rijinega vnebovzetja, Bled, 
ima več sinonimov: cerkev 
naše ljube Gospe, Marija na 
jezeru, Marija na otoku, cer-
kev Marije Kraljice na Blej-
skem otoku.

Posebno romantiko vzbu-
ja v stolpiču nad cerkveno 
ladjo zvon želja, na katerega 

zvoni in mu zaupa želje sko-
raj vsak obiskovalec otoka. 
Leta 1543 ga je vlil zvonar 
Franciscus Patavinus iz Pa-
dove, podatki o njem pa ni-
hajo med domišljijo in res-
nico.

O zvonu želja na Blejskem 
otoku pravijo, da ga je dala 
vliti mlada vdova, ki je žalo-
vala za možem, ki so ga ubi-
li razbojniki in vrgli v jezero. 
Prodala je vse svoje srebro, 
zlato in druge dragocenos-
ti, da je lahko dala vliti zvon-
ček za kapelico na otoku. 
Rekla je, da daruje zvon Ma-
teri božji »v jezero«. Tako se 
je tudi zgodilo. Ko so čolnar-
ji peljali zvon na otok, se je 
v viharju čoln z zvonom po-
topil, čolnarji pa so utonili. 
Vdova je, ko se je njen zvon 
potopil, odšla v Rim, vsto-
pila v samostan in dala vse 

svoje premoženje za zidanje 
nove jezerske cerkve. Tudi 
po tej tragediji je zvon že-
lja vseeno prišel na Blejski 
otok. To je drug zvon, ki ga 
je po vdovini smrti dal vliti 
ali papež Klemen VII. ali pa 
Pavel III. 

Lahko pa je zgodba o blej-
skem zvonu želja delno os-
novana tudi na resnici. Ta 
mlada vdova je bila namreč 
lahko gospa Poliksena, vdo-
va po grajskem zakupniku 
grofu Hartmanu von Kreig-
hu, ki je v času, ko je bil zvon-
ček vlit, res živela na blej-
skem gradu. Kakorkoli že, 
zvon želja na Blejskem oto-
ku je bil dolga stoletja znan 
daleč naokoli. Romarjem, ki 
so nanj zvonili, je izpolnje-
val želje. Veliko ljudi je pri-
hajalo na Bled samo zato, da 
so lahko zvonili na otoku.

Blejska cerkvica na otoku 
pa bi v času Jožefa II. kma-
lu doživela katastrofo. Ce-
sar je namreč ukazal poru-
šiti vse cerkve, v katerih ne 
opravljajo redno dušnopas-
tirske službe. Z njihovim 
ogromnim premoženjem, 
ki ga je zasegla država, so 
lahko duhovniki začeli 

dobivati redne plače. Blej-
sko cerkvico je rešil takratni 
grajski glavar Ignacij Novak 
(1782–1804), ki je trdil, da je 
cerkvica last graščine, za ka-
tero tudi skrbi. Grajski gla-
varji na Bledu so bili sicer 
do srede 18. stoletja plemiči, 
kasneje pa so jih zamenjali 
meščani.

Zanimivi Gorenjci tedna iz dežele Kranjske: 
   V Radovljici se je 11. 12. 1756 rodil slovenski pisa-

telj in dramatik Anton Tomaž Linhart. 
   Na Bledu se je 11. 12. 1873 rodil matematik, prvi 

rektor ljubljanske univerze Josip Plemelj. 
   V Kranjski Gori se je 12. 12. 1851 rodil zgodovinopi-

sec, glasbenik Josip Lavtižar. 
   Na Visokem pri Šenčurju se je 13. 12. 1899 rodil 

duhovnik Jože(f) Jagodic. Ob koncu druge svetov-
ne vojne se je umaknil na Koroško. Papež ga je 
postavil za vrhovnega dušnega pastirja jugoslovan-
skih katoliških beguncev v Avstriji.

   V Kamniku se je 16. 12. 1872 rodil diplomat, prav-
nik Ivo (Janez) Šubelj. Dne 10. oktobra 1920 je kot 
predstavnik Kraljevine Jugoslavije izročil Avstriji 
plebiscitno ozemlje na Koroškem.

Milena Miklavčič

»Brigito pa sem naložil v 
avto in jo odpeljal v Trst. Edi-
no zdravilo za njeno slabo 
voljo so bile četrtkove boga-
to obložene stojnice na Pon-
te Rossu. Pa ko bi nakupova-
la le zase! Ne! Prtljažnik se je 
domov grede šibil pod težo 
daril tudi za njene prijatelji-
ce in taščo. Težko prislužen 
denar sem metal skozi okno 
za ničvredne neumnosti. A 
sem bil bedak na kubik ali 
nisem bil?«

Dogovorili so se, da bo Bri-
gita pomagala svoji mami v 
frizerskem salonu, a ji delo 
ni dišalo. Z Minko sta si bili 
zaradi tega ves čas v laseh, 
kajti tudi njo je mikalo, da bi 
se vsaj sem in tja rešila obve-
znosti in se brezskrbno po-
dala na »flenkanje«. 

»Garal sem kot žival, da 
sem lahko zadostil vsem že-
ninim željam,« se spominja 
Niko. »Nikoli ji ni bilo zados-
ti. Z zlatnino je bila okran-
cljana kot božično drevesce, 
pa je zmeraj, ko sva šla v 
Trst, zavila v zlatarno. Če ne 
bi bilo moje sestre, ne vem, 
kako bi otroka preživela. 

Potem pa me je kar na-
enkrat začela strašno bole-
ti glava. Ponoči nisem zatis-
nil očesa, tako hudo je bilo. 
Goltal sem tablete, pa ni nič 
pomagalo. S težkim srcem 
sem se odpravil do zdravni-
ka, ki pa me je nemudoma 
poslal v bolnišnico in to kar 
z rešilnim avtom. Po telefo-
nu sem poklical Minko in 
ji s tresočim glasom sporo-
čil žalostno novico. Nič kaj 
ni bila zadovoljna. ''Pa imaš 
vsaj kaj denarja doma, če se 
zgodi, da te več ne vidimo?'' 
me je stvarno postavila na 
realna tla. Nič nisem imel. 
Nič. Zaradi Brigite smo ži-
veli iz rok v usta, a se ji tega 
nisem upal povedati. Zdrav-
niki so hitro ugotovili, da mi 
v glavi raste tumor. Iz dneva 
v dan je bil večji in v enem 
tednu so me že operirali. Če 
me ne bi, tako so mi pove-
dali, bi lahko oslepel. Okre-
vanje je bilo dolgotrajno, saj 
sem imel vrtoglavice, bru-
hal sem in se zelo slabo po-
čutil. Brigita me je prišla 
dvakrat obiskat, a vsakič sva 
se sprla, saj je od mene zah-
tevala, da ji dam denar, de-
nar, denar, to in nič druge-
ga. Nisem ga imel kje vzeti. 

Presrečen sem bil že, ker je 
prijatelj iz časov JLA prevzel 
v popravilo dva, tri avtomo-
bile, ki jih jaz nisem mogel. 
Žena pa do mene ni imela 
nobenega usmiljenja. Pred-
lagal sem ji, naj odpelje otro-
ka k moji sestri, sama pa naj 
se za nekaj časa preseli na-
zaj k mami. ''Za tole boš še 
plačal,'' mi je zagrozila, po-
tem pa je ni bilo več na spre-
gled. Domov sem se vrnil 
po dveh mesecih, zelo izčr-
pan in shujšan. A sem bil še 
zmeraj živ, samo to je šte-
lo. Naletel sem na zaklenje-
na vrata, nikjer ni bilo niko-
gar. Privlekel sem se do po-
šte, od koder sem poklical 
sestro, ki je prišla pome. To-
liko mi je še uspelo, da sem 
objel oba otroka, potem pa 
sem se od izčrpanosti ule-
gel in spal dva dni zapored. 
Žena me ni prišla niti povo-
hat. Sestra je stopila na Rdeč 
križ po pomoč. Bili so res 
zelo odprtih rok, s pomoč-
jo dobrih ljudi so mi prines-
li več paketov hrane, plačali 
so tudi tri položnice za elek-
triko. Še danes sem jim hva-
ležen. Kot da bi Brigita za-
vohala, da sem spet pri de-
narju, se je že prikazala pri 
vratih. ''Daj mi ga,'' je uka-
zala, ter začela naštevati, da 
ga potrebuje za nakup vlož-
kov in podobnih ženski reči, 
na katere se nisem najbolje 
spoznal. Na srečo jo je sli-
šala sestra in jo lastnoroč-
no postavila pred vrata. Na 
ušesa so ji prišle govorice, 
da se je v času, ko sem ležal 

v bolnišnici, družila z drugi-
mi moškimi, pogosto pa so 
jo tudi videli, ko je v disko-
teki preplesala vse noči. Ker 
so bili takrat privatniki še 
veliko bolj frdamani kot da-
nes, sem dobival komaj kaj 
denarja za bolniško. A sem 
bil vseeno vesel, saj je Sara 
spregovorila prve besede in 
tudi Erik je bil priden fant, 
da ga je bilo veselje imeti ob 
sebi. Jeseni sem bil že toliko 
pri močeh, da sem spet začel 
z delom. Sestra mi je poso-
dila tudi fička, ker je bilo od 
nje pa do delavnice malo več 
kot 17 kilometrov, avtobus-
ne povezave pa so bile zelo 
slabe. Prvič sem se odpra-
vil tudi domov, a je Brigita 
zamenjala ključavnico, tako 
da sem moral vdreti. To mi 
kot mehaniku res ni bilo tež-
ko. Pogled, ki se je nudil mo-
jim očem, je bil zelo žalos-
ten. Pohištva skoraj ni bilo 
več, vse je prodala. Ker se v 
prostorih ni kurilo, je bilo 
vsepovsod veliko plesni, 
omet je odpadal, v kopalnici 
pa je neznosno smrdelo, saj 
ni oprala otroških plenic. Po 
službi sem se oglasil še pri 
tašči. ''Mudiš,'' me je opozo-
rila, ''Brigita si je našla dru-
gega!'' Obstal sem kot od 
strele zadet. Vedel sem, da 
ji ni zaupati, a da pusti mene 
in tudi oba otroka ter gre z 
drugim?! Tega ji pa ne bi pri-
pisal. A točno tako je bilo. 
Želel sem jo še enkrat vide-
ti, da bi se poslovil od nje, a 
me ni hotela srečati. Tako 
sem postal samohranilec. 

Brigita je vlekla doklade, jaz 
pa zato nisem niti vedel. A je 
nekako šlo. Vmes sem spoz-
nal Alenko, prijetno žensko, 
a kaj, ko ni marala mojih ot-
rok. Ko je ugotovila, da se 
od njiju ne nameravam lo-
čiti, mi je zabrusila, da sem 
navaden pezde in da je prav, 
da me ženske zajebavajo ter 
ponižujejo. Potem je zbole-
la še sestra. Diagnoza zelo 
podobna moji, le da se je 
njen tumor začel razrašča-
ti na očeh. Življenje ji je vi-
selo na nitki, saj je bila prva 
operacija neuspešna, četu-
di je izgubila oko. Spet sem 
moral zapreti delavnico, ot-
rok nisem imel kam dati v 
varstvo. Vsak dan sem ju 
naložil v avto, da smo šli v 
Ljubljano, na obisk k sestri. 
Bila je čisto brez volje, brez 
energije. Tisti, s katerimi je 
delila bolniško sobo, so jo 
prepričali, da tako in tako 
ni vredno, da se trudi, ker 
za takšnim tumorjem vsak 
umre. Pa ni. Na srečo. Vrni-
la se je sicer domov, a ni bila 
več takšna, kot je bila poprej. 
Postala je živčna, malo ču-
daška, zapirala se je vase. 
Začela me je metati iz hiše, 
njeno obnašanje mi je bilo 
iz dneva v dan bolj tuje. Od-
ločil sem se, da ji ustrežem. 
Upal sem, da ji bo samo-
ta pomagala, da bo uvidela, 
da jo imam rad in ji hočem 
le dobro. S pomočjo prijate-
ljev sem našel majhno sta-
novanje v neposredni bli-
žini vrtca, ki je ravno odprl 
svoja vrata. Še sreča! Spre-
jeli so tako Erika kot Saro. 
Še dobro, da ni nihče kom-
pliciral zaradi dokumentov, 
saj sta se otroka pisala dru-
gače kot jaz: Erik se je pisal 
po očetu, Sara pa po mami-
ci. Potem je prišla tista grda 
vojna v nekdanji Jugoslaviji. 

Takšen, kot sem bil, sem be-
guncem, ki so bili nastanje-
ni v bližnji vojašnici, poma-
gal po najboljših močeh. Z 
eno, S. K., sva se tudi zbli-
žala, za nekaj časa se je pre-
selila k meni. Otroka je nis-
ta marala, ker ju je ves čas 
tepla. Silila me je tudi, da ju 
odpeljem k njuni mami, pa 
je nisem hotel slišati. Neko 
sredo je potem izginila z 
vsemi prihranki vred, pa je 
nisem nikoli več videl.« 

Niku pri teh spominih zat-
repeta glas in oči se mu za-
meglijo.

Tekli so meseci, leta. Ot-
roka sta odraščala brez 
mame, Niko pa se v vlogi 
njunih staršev ni zmeraj 
najbolje znašel. Včasih je 
– četudi ne bi smel – malo 
preveč pogledal v kozarček. 
Če je Sara zavohala, da je pi-
jan, je toliko počakala, da se 
je ulegel, potem pa ga je za-
čela tepsti z vsem, kar ji je 
prišlo pod roke.

»Vedno bolj je postajala 
podobna materi. Pa ne toli-
ko po zunanjosti kot po zna-
čaju. Kri res ni voda. Včasih 
je kar izginila. Začela je obi-
skovati mamo, ki jo je obi-
lo ščuvala proti meni. Krad-
la mi je denar in ga nosila k 
njej. Ne morem vam pove-
dati, kako sem jo imel rad. 
Vse sem ji odpuščal, ker sem 
upal, da bo lepa beseda pri 
njej kaj zalegla. A ni. Ni mi 
kazalo drugega, kot da se po 
pomoč obrnem k njeni raz-
redničarki. A sem se opekel, 
da se bolj nisem ogel. Na-
redila je celega vraga, ko je 
izvedela, da sem samohra-
nilec, da sam skrbim za ot-
roke, da mama ni prisotna. 
Postal sem nekakšen pedo-
fil, ki mu je treba otroke ne-
mudoma odvzeti!«

(Konec prihodnjič)

Kako je Niko zaman iskal pravico, 2. del

Žrtev ali bedak
usode
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Vaš razgled

Alenka Bole Vrabec

Proti čemu? Proti Eifflove-
mu stolpu. Pariz 1887 v pri-
čakovanju stoletnice franco-
ske revolucije čez dve leti – 
in svetovne razstave. Geni-
alni konstruktor predvsem 
železniških mostov in via-
duktov ali 'čarovnik železa', 
kakor so mu radi rekli, Gu-
stave Eiffel (15. 12. 1832, Di-
jon–27. 12. 1923, Pariz) je 
podpisal pogodbo o gradnji 
takrat najvišje stavbe na sve-
tu. Dvignil se je val ogorče-
nja. 

Kaj nam bo 324 m visok 
stolp sredi Pariza? Pariz 
mora ostati, kakršen je! Po-
sebno glasni so bili umetni-
ški krogi, ki so trdili: umet-
nost in industrija ne gres-
ta skupaj pa pika! Pojavljale 
so se tožbe, napadi v časopi-
sih: resnično tragična cestna 

svetilka, skelet zvonika, stra-
šen zločin proti umetnosti … 
Eiffel, ki je imel že s šestintri-
desetimi leti lastno podjetje 
in se je poglobljeno ubadal 
z železom in jeklom, ni po-
pustil. Tudi ni šlo pozabiti, 
da je načrtoval in izpeljal no-
silno notranjo konstrukcijo 
Kipa svobode, ki so ga Fran-
cozi poklonili Američanom. 
Prvi načrt za zgradbo, ki ni 
imela fasade, sicer ni bil nje-
gov, a so ga skice Mauricea 
Koechlina in Emila Nougie-
ra navdušile. Prva vizionar-
ja sta imela vse življenje do-
ber odnos s konstruktorjem. 
Stolp z vsem, kar je v njem 
vgrajeno, tehta približno 
10.000 ton. Med gradnjo se 
je sicer zgodilo nekaj nesreč, 
a le ena smrtna. 

Eiffel je posamične sklo-
pe ogrodja izdeloval v lastni 
tovarni, varili so jih na mes-
tu same gradnje. Zaletavi, 
zlonamerni in ihtavi napadi 
na Eiffela so po dograditvi, 
ki je trajala dve leti, dva me-
seca in pet dni, potihnili. Po 
odprtju 31. marca 1889 so 
se znamenite osebnosti na 
njem kar vrstile ... Na prvi 
ploščadi so danes trgovini-
ce, bistrojčki, in stalna raz-
stava o izgradnji stolpa. Na 
drugi ploščadi je zasebna, 
pregrešno draga restavra-
cija »Jules Verne«. Na tret-
ji se ponuja edinstven pog-
led na Pariz … Dvigal je pet. 
Tri za turiste, eno tovorno in 
eno, ki vozi do »Jules Ver-
na«. Od odprtja stolpa pa 
do danes si ga je ogledalo 

okrog dvesto petdeset mi-
lijonov ljudi!!! Nekoč osov-
ražen je Tour Eiffel pos-
tal simbol, ikona francoske 
prestolnice. Eiffel, ki je imel 
pet otrok, je obogatel, 1989, 
ob stoletnici, pa je potekla 
konsesijska pogodba. Zdaj 
je Eifflov stolp last države in 
zanj skrbi posebna družba. 
V stolpu je zaposlenih oko-
li petsto ljudi. Vaba, v kate-
ro zlahka ugrizneš!

 

Svinjski kotleti z dijonsko 
gorčico

Za 4 osebe potrebujemo: 4 
kotlete (po 250 g), sol, poper, 
sveže zmlet muškatni oreš-
ček, 2 žlici olja, 4 žlice tekoče-
ga medu, 300 ml mesne juhe, 
4–6 žlic zrnate dijonske gor-
čice (ali ostre domače, ki je 
naprodaj v hipermarktih).

Kotlete rahlo potolčemo 
in nekajkrat zarežemo v ma-
ščobno plast, da se med peko 
ne vihajo. Solimo, popramo 
in natremo z muškatnim 
oreškom. V ponvi segreje-
mo olje in pečemo kotlete 
na vsaki strani po 4 minute. 
Nato jih zložimo v primeren 
pekač in jih v pečici, ogreti 
na 100 °, dušimo še 10–12 
minut. Na preostali maščo-
bi spenimo 4 žlice medu, do-
damo 300 ml mesne juhe, 
omako ukuhamo in doda-
mo gorčico. Kotlete damo 
na ogrete krožnike in preli-
jemo z omako. Ponudimo 
s stročjim fižolom in krom-
pirjevim pirejem.

Pa dober tek!

Odločno proti!
mizica, 
pogrni se

Miha Naglič

»Skoraj vsaka slovenska 
družina ima v sorodstvu vsaj 
enega moškega, ki je bil med 
drugo svetovno vojno prisil-
no mobiliziran v nemško 
vojsko. Tudi naša gorenj-
ska družina ni izjema. Stric 
Milan, letnik 1926, je bil v 
nemško vojsko prisilno mo-
biliziran avgusta 1943. Nje-
govi starejši bratje Ivan, Vik-
tor in Jože so se pred nem-
ško mobilizacijo umaknili v 
partizane. Drobnega peko-
vskega vajenca Milana so 
bratje pustili doma, ker je 
bil šibek in z bolnimi noga-
mi povsem neprimeren za 
dolge pohode in hitro pre-
mikanje v partizanskih eno-
tah, komisija na naboru v 
Kamniku pa je kljub temu 
ugotovila, da je za nemško 
vojsko primeren. Odpeljali 

so ga v taborišče državne de-
lovne službe 'Reichsarbeits-
dienstlager Breitenweida' 
pri Dunaju in od tam k voja-
kom v Francijo. Junija 1944 
se je znašel v spopadih bli-
zu mesta Brehal v Norman-
diji. Zajeli so ga britanski vo-
jaki in ga odpeljali v ujetni-
ško taborišče Woodhouse-
lee blizu Edinburga, od ko-
der se je s soborci, ki so se 
priključili partizanski 5. pre-
komorski brigadi, vrnil v do-
movino. Konec vojne so se 
od štirih bratov vrnili domov 
le trije. Družina še vedno ne 
ve, kje je Ivanov grob. Tema 
prisilne mobilizacije v nem-
ško vojsko ni samo sloven-
ska tema; tudi po Alzaciji, 
Lotaringiji, Luksemburgu, 
delu Belgije in na Poljskem 
si družine doma pripovedu-
jejo zgodbe svojih očetov in 
stricev, ki so morali služiti 

nemškemu okupatorju. / V 
Sloveniji se je o prisilni mo-
bilizaciji v nemško vojsko 
dolga leta povečini govorilo 
le v domačem okolju in med 
prijatelji soborci. Leta 1991 
je prisilni mobiliziranec in 
poznejši dolgoletni predse-
dnik društva Alojzij Žibert 
izdal svoje spomine na dru-
go svetovno vojno, ki so bili 
pravzaprav prvi v Sloveniji 
objavljeni spomini prisilne-
ga mobiliziranca v nemško 
vojsko. Z ustanovitvijo dru-
štev v Celju, Kranju in Ma-
riboru v začetku devetdese-
tih let so začeli mobiliziran-
ci uradno sami zbirati podat-
ke o prisilnih vpoklicancih 

in urejati dokumentacijo za 
pridobitev statusa žrtev voj-
nega nasilja in s tem poveza-
nega vsaj posrednega oseb-
nega zadoščenja in prizna-
nja države, da so bili kot pri-
silni mobiliziranci žrtve 
nemškega okupatorja.« (Str. 
9–10)

Tako avtorica v predgo-
voru. To temo proučuje že 
vrsto let, pripravila je tudi 
razstavo, ki je bila najprej 
na ogled v Muzeju novej-
še zgodovine Slovenije, po-
zneje bo še drugje. Poudari-
la je prvenstvena prizadeva-
nja Gorenjca Alojzija Žiber-
ta, ki je bil že aprila 1991 gost 
Glasove preje …

Nove knjige (412)

Mobiliziranci v nemško vojsko  
z Gorenjske

Monika Kokalj Kočevar, Mobiliziranci v nemško 
vojsko z Gorenjske v letih 1943–1945, INS, Ljubljana, 
2017, 410 strani

Posledice vremenske ujme z domala viharnim vetrom in obilnimi dežno-snežnimi 
padavinami, ki so v teh dneh močno prizadele Gorenjsko, so vidne tudi na pričujočem 
estetskem tihožitju z območja Bohinjske Bistrice: poplavljene površine na obeh straneh 
ceste, po kateri so se redki vozniki – predvsem intervencijskih vozil dežurno-varnostnih 
služb – skozi vodno apokalipso prebijali do prve civilizacijske oaze. S. L. / Foto: Gorazd Kavčič

Pravljična zimska idila ima tudi svojo drugo, vse prej kot idilično plat: zasnežene ceste v 
dolini Kokre proti Jezerskem so v kombinaciji z vetrolomom popolnoma ohromile promet, 
vključno s signalizacijo. Člani intervencijskih in služb civilne zaščite ter okrajnih gasilskih 
društev so se ponovno izkazali in si za naporno požrtvovalno delo vsekakor zaslužijo 
spoštovanje, ki ga upravičeno uživajo med ljudmi. S. L. / Foto: Gorazd Kavčič
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Alenka Brun

K
inodvorana je bila 
polna. Vabilu se 
je odzvalo kar lepo 
število povablje-
nih, ker pa gre pri 

Vojni zvezd vseeno za znan-
stvenofantastični žanr s pri-
dihom akcije in pustolov-
skega, smo med prisotni-
mi opazili obraze, ki se sicer 
na tovrstna povabila odzo-
vejo redko. Prišlo je tudi 
nekaj zvezd stalnic. Tako so 
si film prvi v Sloveniji ogle-
dali nekateri domači glasbe-
niki in igralci, znani obrazi 

stand upa, slovenskih lepo-
tic pa smo našteli manj kot 
običajno. Opazili smo blo-
gerko Ajdo Sitar pa tudi 
Tržičanko, ki je letos osvo-
jila naziv prve spremljeval-
ke na slovenskem izboru 
Miss Universe Arielo Man-
delc. Povabilu se je odzval 
tudi kranjski župan Boš-
tjan Trilar, po dolgem času 
smo videli fotografa Črta 
Slavca, Taiji Tokuhisa je 
prišel v družbi svoje Ane, 
igralka Maja Martina Mer-
ljak v družbi svojega Jure-
ta Matjažiča, sicer režiser-
ja. Glasbenici Sari Briški 
Cirman, ki jo poznamo pod 

EKSKLUZIVNA PREDPREMIERA
Kranjski Cineplexx je v ponedeljek zvečer gostil ekskluzivno slovensko filmsko predpremiero težko 
pričakovanega osmega dela sage Vojna zvezd z naslovom Poslednji jedi.

Prepoznavna lika: jedi temne strani Sile Darth Vader in 
vojak Imperija, tako imenovani Stormtrooper

Maja Martina Merljak in Jure Matjažič

Pred filmom je bilo kar pestro. Ni manjkalo takšne in 
drugačne akcije.

Povabljeni so ogled novega dela filma Vojna zvezd 
z naslovom Poslednji jedi vzeli resno.

umetniškim imenom Rai-
ven, pa je delal družbo njen 
Iztok. Film je pritegnil tudi 
pozornost Roka Terkaja in 
Andreja Šifrerja.

Dogajanje pa je bilo pestro 
že uro pred začetkom pred-
premiere. V kranjskem Cine-
plexxu ni manjkala rdeča pre-
proga, po kateri sta se spreho-
dili maskoti glavnih in prepo-
znavnih likov Vojne zvezd, 
Darth Vader in vojak Imperi-
ja (Stormtrooper). Oglasili so 

člani društva na Na meji nevi-
dnega: X-Wing, Kylo Ren, 
jediji in slavni droid BB-8. Za 
dobro vzdušje pred filmom 
pa je poskrbel radijec Uroš 
Bitenc. Po končani projekci-
ji je bilo veliko govora o novi 
epizodi, saj je več kot dve uri 
trajajoči osmi del pustil vtis. 
Tisti, ki so videli vse filme pri-
ljubljene galaktične sage, pa 
se seveda niso mogli izogni-
ti razpravam in primerjavam 
s preteklimi deli Vojne zvezd.

Taiji Tokuhisa in soproga Ana

Raiven si je film ogledala v družbi fanta Iztoka Podbornika.
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HUMOR, HOROSKOP

HOROSKOP
TANJA IN MARICA

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

TEŽJI  
SUDOKU

Rešitev:

sudoku_LAZJI_17_100
NALOGA

5 4 6 9 2 3
6 8 4 7

7 8 5 3
1 7 3 6

3 4 1 7

3 4 9 8
9 7 5 8 3 2

sudoku_LAZJI_17_100

REŠITEV

5 1 4 6 7 9 2 8 3
6 8 3 1 5 2 9 4 7
7 9 2 3 8 4 5 6 1
4 7 6 8 2 5 1 3 9
8 5 1 7 9 3 6 2 4
2 3 9 4 6 1 8 7 5
1 2 8 9 3 7 4 5 6
3 4 5 2 1 6 7 9 8
9 6 7 5 4 8 3 1 2

sudoku_LAZJI_17_100
NALOGA

546923
6847

7853
1736

3417

3498
975832

sudoku_LAZJI_17_100

REŠITEV

514679283
683152947
792384561
476825139
851793624
239461875
128937456
345216798
967548312

sudoku_TEŽJI_17_100
NALOGA

4 5 9
3 7 5 1 9
1 6 3
7 2 8

5 8
4 6 1

7 9 2
8 2 7 3 4

4 9

sudoku_TEŽJI_17_100

REŠITEV

4 6 5 3 9 1 8 7 2
8 3 7 6 2 5 1 9 4
2 1 9 8 7 4 5 6 3
9 7 1 2 3 8 4 5 6
5 4 6 9 1 7 2 3 8
3 2 8 4 5 6 7 1 9
7 9 4 5 8 3 6 2 1
1 8 2 7 6 9 3 4 5
6 5 3 1 4 2 9 8 7

sudoku_TEŽJI_17_100
NALOGA

459
37519
163
728

58
461

792
82734

49

sudoku_TEŽJI_17_100

REŠITEV

465391872
837625194
219874563
971238456
546917238
328456719
794583621
182769345
653142987

Rešitev:

LAŽJI 
SUDOKU

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. Pripravila P. F.                        

Upokojenci o seksu 
Trije upokojenci se pogovarjajo, kje kdo najraje seksa.
»Jaz najraje seksam v domači postelji, saj sem se je naj-
bolj navadil,« reče prvi.
»Jaz pa uživam, če seksam v zidanici, ki jo imava z ženo 
na Dolenjskem. Naokoli zelena narava, vonj travnikov in 
gozdov pa še ptički lepo čivkajo,« reče drugi.
»Jaz pa najraje seksam v stolpnici na stopnišču,« reče tretji.
»Kaj?« ga začudeno pogledata prijatelja.
»Ja, točno to. Na stopnišču. Če opazim, da mi ne bo šlo, 
še vedno lahko rečem, da nekdo prihaja.« 

Zgrešil je
Župnik in kaplan bežita pred nevihto. Kaplan preklinja, 
da se kar kadi.
Župnik: »Ne preklinjaj. Bog ima tako dolgo gajžlo, da vsa-
ko rit pošlata!«
Takrat se zabliska in trešči, strela ubije župnika. 
Iz oblakov pa z grmečim glasom: »Jebenti, sem falil!«

Zdravnik in natakar 
Zdravnik sedi v restavraciji in opazuje natakarja, ki zelo 
počasi hodi od mize do mize. 
Pa ga vpraša: »Oprostite, a imate morda hemoroide?«
Natakar: »Joj, ne vem, bom vprašal kuharja.« 

Ne bo jedel doma 
Pada Gorenjec s strehe in se vmes dere: »Tastara, ne 
kuhaj južne! Bom v bolnici jedel!« 

Kruta resnica 
Rekla mi je, da sem zanjo tisto, brez česar rože ne morejo živeti. 
Kasneje sem izvedel, da je to gnoj.

Oven (21. 3.–21. 4.) 
Osredotočili se boste bolj na nujne zadeve, saj se boste 
zavedali, da si tokrat ne morete privoščiti napake. Mir in 
stabilnost vam bosta dala občutek potrditve in vse zadeve 
boste pozitivno izpeljali. V ljubezni se vam obetajo dobre 
spremembe.

Bik (22. 4.–20. 5.)
Vedno znova si boste nalagali nove obveznosti. Ker vedno 
držite obljubo tudi sami do sebe, boste imeli ogromno dela 
in se temu tudi maksimalno posvetili. Hkrati pa ne smete 
pozabiti na bližnje ljudi, ki od vas veliko pričakujejo.

Dvojčka (21. 5.–21. 6.)
Dobro veste, da bi vam počitek dobro del, zatorej glejte, 
da to opozorilo ne gre mimo vas kot ponavadi. Če imate 
v mislih, da bi se odpravili na daljšo pot, jo raje prestavite. 
Odzovite se povabilu večje družbe, saj ravno to potrebujete.

Rak (22. 6.–22. 7.)
V prihodnjih dneh vas čakajo nepričakovani izdatki. Situa-
cija vas bo res nekoliko vrgla iz tira, a ne za dolgo, saj boste 
kljub vsemu izbrali dobre rešitve. Kar se tiče vaših ljubezen-
skih zadev, ne prehitevajte dogodkov, vse bo v redu.

Lev (23. 7.–23. 8.)
Na splošno so pred vami spremembe, ki so več kot dob-
rodošle, zato jih boste sprejeli odprtih rok. Končno boste 
lahko tudi drugim pokazali svoje raznolike sposobnosti. 
Odločitve, ki jih boste sprejeli pri financah, bodo dobre.

Devica (24. 8.–23. 9.)
Vaše denarno stanje še nekaj časa ostaja nespremenjeno. 
Tolažili se boste z mislijo, da denar pač ni vse in da je 
veliko stvari, ki so pomembnejše. V službi boste zopet 
postavljeni pred dejstvo in v pravem trenutku se boste 
postavili zase.

Tehtnica (24. 9.–23. 10.) 
V prihodnjih dneh se raje izognite prepirom v domačem 
okolju, saj zato ni najbolj pravi čas. Dobre novice se vam 
odpirajo v sporočilu, ki ga že nekaj časa nestrpno priča-
kujete. S tem si boste lahko uresničili marsikatero željo.

Škorpijon (24. 10.–22. 11.)
V tednu, ki prihaja, vas bo mučila neustavljiva radoved-
nost. Nenehno boste poskušali kaj novega. Presenečenja, 
ki sledijo, so velika in prijetna. Na čustvenem področju se 
vam odpirajo nove poti, kar pa je tudi že skrajni čas.

Strelec (23. 11.–21. 12.)
Nikakor ne smete dovoliti, da vam ti turobni dnevi vzame-
jo še tisto dobro voljo, ki jo imate v rezervi. Veseli boste 
novic. Prijatelji vas bodo povabili na zabavo. Le glejte, da 
ne odklonite. V tednu, ki prihaja, se izogibajte samote.

Kozorog (22. 12.–20. 1.)
Obeta se vam prijetno srečanje v dvoje, ki se ga že zelo 
veselite. Kar naenkrat boste spoznali, kje vas čaka prava 
sreča, in vso energijo boste usmerili v to, da vam ne uide. 
Skrbi, ki si jih boste delali zaradi zdravja, so nepotrebne.

Vodnar (21. 1.–19. 2.) 
Pogovor vas bo pripravil do tega, da se boste spustili v 
investicijo, za katero še včeraj ne bi hoteli niti slišati. Sam 
začetek vas bo spravil v slabo voljo, a kmalu zatem boste 
presenečeni. V novem okolju se boste dobro znašli.

Ribi (20. 2.–20. 3.)
Obeta se vam velika sreča v obliki financ, a ker boste pre-
več hiteli z zapravljanjem, se vam lahko zgodi, da zapravi-
te več, kot je treba. V spor prijateljev se rajši ne zapletajte, 
da ne potegnete krajšega konca. Torek bo vaš dober dan.
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       Vabljeni!
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naravna kozmetika  

iz biozelišč

copati iz naravne  

volne

leseni izdelki

unikatni keramični in  

lončeni izdelki

Na Delavski cesti 1a  
v Stražišču pri Kranju 

je odprla  
svoja vrata

V trgovini boste  
našli praktična darila,  

naravno kozmetiko,  
izdelke za energijo,  

domače obrti  in  
ročnih del.

ročno pletenje iz 

domače volne

1. nagrade:  copati
2. nagrada: stekleni krožnik z motivom
3. nagrada: naravni piling za telo

Re šit ve kri žan ke (ges lo, se stav lje no iz črk z ošte vil
če nih polj in vpi sa no v ku pon iz kri žan ke) po šlji te do  
srede, 3. januarja 2018, na Go renj ski glas, Ble i  we i so
va ce sta 4, 4000 Kranj. Rešitve lah ko od da te tudi v  
na bi ral nik Go renj ske ga gla sa pred po slov no stav bo na 
Ble i we i so vi ce sti 4.
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Dakota Johnson (28) in Chris Martin 
(40) sta po poročanju več virov v raz-
merju. Igralka, ki je zaslovela z vlo-
go v filmu Petdeset odtenkov sive, 
in pevec skupine Coldplay naj bi se 
videvala že vsaj mesec dni. “Večino 

večerov preživita zunaj ali pri njem doma. Njegovi prijatelji 
jo obožujejo, saj vidijo, kako ga je osrečila,” je za ET pove-
dal vir. Chris je bil pred tem v zvezi tudi z Jennifer Lawren-
ce, trinajst let je bil poročen z Gwyneth Paltrow, Dakota pa 
je bila v zvezi z glasbenikom Matthewom Hittom.

Nov hollywoodski par?

Znana je dobitnica najprestižnejše nagra-
de 75. podelitve Zlati globus, ki bo 7. 
januarja v hotelu Beverly Hilton. Nagra-
do za življenjsko delo Cecil B. DeMill, 
namenjeno osebnosti, ki je pustila neiz-
brisen pečat, bodo letos izročili igralki in 

televizijski voditeljici Oprah Winfrey (63). Novico je ozna-
nil igralec Morgan Freeman, tudi sam dobitnik tovrstne 
nagrade pred petimi leti. Šest nominacij je prejela serija 
Velike male laži, sedem pa film Oblika vode.

Globus za življenjsko delo za Oprah

“On je bil tudi moja pošast,” je obtožila 
producenta Harveyja Weinsteina spol-
nega nadlegovanja tudi igralka Salma 
Hayek (51). Neprijetne izkušnje je doži-
vela leta 2002 med snemanjem filma 
Frida. “O njem sem vedela le, da je velik 

intelektualec, zvest prijatelj in družinski mož,” je poveda-
la igralka, ena izmed njegovih devetdesetih žrtev, ki pravi, 
da ga je bolje spoznala, ko mu je rekla ‘ne’.

Tudi Salma Hayek Weinsteinova žrtev

John Stamos, najbolj poznan po vlo-
gi strica Jesseja iz serije Polna hiša, 
bo pri štiriinpetdesetih prvič postal 
očka. Z zaročenko, manekenko Cai-
tlin McHugh, otrokovega spola še 
ne želita vedeti. Zaročila sta se okto-

bra in že takrat sta se pogovarjala o družini. “Otroka raje 
spočniva že pred poroko, saj si star,” mu je takrat v šali 
namignila enaintridesetletnica.

Stric Jesse bo očka

VRTIMO GLOBUS

M. Likosar, A. Brun

R
otary klubi Gorenj-
ske so na Brdu pri 
Kranju že tretje 
leto zapored prire-
dili novoletni ples. 

V skladu z rotarijskim pos-
lanstvom delati dobro in pri-
spevati k rasti lokalne in sve-
tovne skupnosti so se odloči-
li prednovoletnemu druže-
nju dodati dobrodelno noto. 
Organizirali so tudi sreče-
lov, poleg tega pa so ocenje-
vali še težo pršuta. Tako so 
na plesu tokrat zbrali dobrih 
tisoč evrov, ki jih bodo name-
nili projektu, ki ga že vrsto 
let izvaja Rotary klub Škofja 

Loka v sodelovanju z drugimi 
klubi in društvom Sappa iz 
Kamnika. Gre za projekt Jad-
ranje za jutri, ki je namenjen 
otrokom in mladostnikom s 
posebnimi potrebami. Osno-
vni namen je krepiti njihov 
odnos do življenja in nara-
ve ter učinkovito povečati 
komunikacijo in pripadnost 
skupini. Aktivnega jadranja 
pod strokovnim vodstvom so 
se doslej udeležili tudi učen-
ci iz Gorenjske: iz Vzgojnega 
zavoda Kranj, Osnovne šole 
27. julij iz Kamnika, Osnov-
ne šole Jela Janežiča iz Škofje 
Loke in iz Podružnične šole 
Topol iz Medvod.

Na plesu so nastopi-
li Dolinski muzikanti z 

vokalistko in violinistko 
Hermino Matjašič. Glas-
beni gost pa je bil Žiga Jan 
Krese, študent petja na Aka-
demiji za glasbo v Ljublja-
ni, član skupine Perpetu-
um Jazzile, ki ima tudi svo-
jo rokovsko skupino Iskreni. 
Vsi nastopajoči, tudi vodite-
ljica Monika Tavčar, so se 
honorarju odpovedali.

Črnogorsko kulturno, 
prosvetno in športno druš-
tvo Morača Kranj pa je orga-
niziralo Črnogorski večer v 
kulturnem domu na Kokri-
ci. Najprej je prisotne poz-
dravil predsednik društva 
Čedo Đukanović, vezni tekst 
so zaupali Semi Julević, ki 
je publiko malce kasneje 

popeljala še v svet recitala. 
Povabilu na večer so se 

odzvali člani društev in pri-
jatelji kranjske Morače, tudi 
častni konzul Črne gore v 
Sloveniji Vojislav Kovač, kot 
novi črnogorski veleposla-
nik pri nas, dr. Vujica Lazo-
vić. 

V kulturnem programu 
večera so se predstavili gos-
titelji ter gostje iz Nacional-
ne skupnosti Črnogorcev 
Hrvaške ter Društvo rojakov 
iz Plava in Gusinja Izvor iz 
Kranja. Dogajanje je odprl 
predsednik Đukanović s 
pesmijo in guslami. Zaple-
sale so mlade članice Izvo-
ra, zapel zbor Montenegro 
iz Zagreba.

NOVOLETNI PLES
Rotary klubi (RC) Kranj, Bled, Zg. Brnik, Tržič - Naklo, Škofja Loka in Medvode ob koncu leta priredijo 
gala ples, ki ga ob prijetnem druženju obarvajo z dobrodelno noto. Na Kokrici pa so se družili 
povabljeni in prijatelji črnogorske kulture.

Predsednik RC Kranj Dejan Kotar je članici RC Tržič - Naklo 
Jeleni Jukič Wilfan v zahvalo za organiziranje novoletnega 
plesa poklonil šopek. / Foto: Primož Pičulin

Nastopajoči glasbeniki na novoletnem plesu in voditeljica: 
Dolinski muzikanti, Hermina Matjašič, Monika Tavčar, Žiga 
Jan Krese / Foto: Primož Pičulin

Predsednica RC Škofja Loka Valentina Zupan in predsednik 
Sappa iz Kamnika Darko Malež / Foto: Primož Pičulin

Črnogorskega večera na Kokrici se je udeležil tudi dr. Vujica 
Lazović, veleposlanik Črne gore v Sloveniji. / Foto: A. B.

Prisluhnili smo pesmi in guslam. / Foto: A. B. KUD Izvor Kranj se je predstavil s plesom. / Foto: A. B.

Irma Kovačević je 23-letna Škofjeločanka, ki študira 
zdravstveno nego, tokrat pa smo jo srečali za 
VIP-pultom, kjer sta s kolegom iz kranjskega Cineplexxa 
skrbela za vstopnice za povabljene na predpremiero 
težko pričakovanega osmega dela Vojne zvezd. / Foto: A. B.
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Lepo okrašena miza 
je del dobrodošlice, 
s katero vabljencem 
sporočamo, da so 
zaželeni in da jih čaka 
nepozaben dogodek. 
Preden pa se lotimo 
okrasitve mize, je 
pomembno, da vemo, 
za kakšen namen 
krasimo mizo, za koga 
mizo pripravljamo.  V 
knjigi je opisanih14 
posebnih pogrinjkov 
s številnimi fotografi-
jami, dodani pa so še 
jedilniki za ta namen 
in opisi receptov 
zanimivih jedi. 

Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu,  
Bleiweisova cesta 4 v Kranju, jo naročite po tel. št.: 
04/201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si.  
Če jo naročite po pošti, se poštnina zaračuna  
po ceniku Pošte Slovenije.

www.gorenjskiglas.si

               + poštnina

12EUR
50

          IZLET // 20. DECEMBER 2017

ADVENT V SALZBURGU  
IN RED BULL HANGAR 7
Vabimo vas na izlet v adventni Salzburg, sicer rojstno mesto Wolfganga Amadeusa  
Mozarta. V mestu si bomo ogledali najpomembnejše stavbe in tudi nekaj prizorišč, kjer 
so snemali film Moje pesmi, moje sanje, zgodbo o pevsko nadarjeni družini von Trapp 
in nesojeni nuni Marii. Pred ogledom mesta se bomo ustavili v Red Bull Hangarju 7, 
moderno oblikovani stavbi, kjer so razstavljena različna vozila, ki jih sponzorira podjetje 
Red Bull. Na ogled bodo bolid formule 1, letalo, vesoljska obleka človeka, ki je skočil »z 
roba vesolja« in uspešno pristal s padalom, in še marsikaj adrenalinskega. 
V Salzburgu bo tudi nekaj časa za samostojne oglede po ozkih ulicah in trgih ter 
postanke pri stojnicah s kuhanim vinom.

Cena izleta je 32 EUR. 
Cena vključuje:  prevoz, ogled Red Bull Hangarja 7, lokalno 
vodenje po mestu Salzburg, vodenje izleta, sendvič in DDV. 

Odhodi avtobusa:
z AP Škofja Loka ob 6.20,  z AP Mercator Primskovo ob 6.40
z AP Globus Kranj ob 6.50, z AP Radovljica ob 7.15

Za rezervacijo čim prej pokličite na tel. št.: 04/201 42 41,   
se oglasite  osebno na Bleiweisovi  c. 4 v Kranju ali pišite na: narocnine@g-glas.si.
Za odjave, ki prispejo kasneje kot v ponedeljek, 18. decembra 2017, ob 10. uri, zaračunamo potne stroške.
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RADIO SORA, D.O.O., KAPUCINSKI TRG 4, ŠKOFJA LOKA

PREŠERNOVO GLEDALIŠČE KRANJ

Petek, 15. decembra
19.30 Vinko Möderndorfer: TRI ŽENSKE (v dvorani PGK)

Sobota, 16. decembra
10.00 Katka Aulitisova: ELA HOP! (v dvorani PGK, matineja)

Ponedeljek, 18. decembra
19.30 Stephen Sachs: MEGLICA (v dvorani PGK)
20.00 Asher Kravitz: JUDOVSKI PES (v Stolpu Škrlovec)

GLEDALIŠČE TONETA ČUFARJA JESENICE

Petek, 15. decembra
17.00 OŠ Poldeta Stražišarja: GLEJ, KAJ ZNAM

Nedelja, 17. decembra
19.30 Feri Lainšček: PETELINJI ZAJTRK

Ponedeljek, 18. decembra
17.00 Gašper Stojc: OMARA STARA ŠARA

GLEDALIŠKI SPORED

KOLOSEJ DE LUXE, KRANJ (CENTER) 

Sobota, 16. 12.
12.20, 15.00, 17.40, 20.20  
VOJNA ZVEZD: POSLEDNJI JEDI
18.45 DO ZADNJEGA DIHA
14.45 MEDVEDEK PADDINGTON 2, sinhro.
16.40 ČUDO
20.50 UMOR NA ORIENT EKSPRESU
12.30 KOKO IN VELIKA SKRIVNOST, sinhro.

CINEPLEXX, TUŠ, KRANJ

Sobota, 16. 12.
17.00, 19.00, 21.00  
VOJNA ZVEZD: POSLEDNJI JEDI
14.00, 18.00, 20.00, 22.00  
VOJNA ZVEZD: POSLEDNJI JEDI, 3D
15.50, 19.50 DO ZADNJEGA DIHA
15.50, 16.50 MEDVEDEK PADDINGTON 
2, sinhro.
13.30, 18.10 ČUDO

20.30 OČKA PROTI FOTRU 2
22.10 UMOR NA ORIENT EKSPRESU
15.30, 17.40 KOKO IN VELIKA SKRIVNOST, 
sinhro.
14.40 KOKO IN VELIKA SKRIVNOST, 3D, 
sinhro.
22.30 POREDNE MAME 2: BOŽIČ

KINO SORA, ŠKOFJA LOKA

Petek, 15. 12.
20.00 IVAN

Sobota, 16. 12.
18.00 MEDVEDEK PADDINGTON 2, sinhro.
20.00 UBIJANJE SVETEGA JELENA

Nedelja, 17. 12.
17.00 MEDVEDEK PADDINGTON 2, sinhro.
19.00 IVAN

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

KINOSPORED

Zgodba se je začela kar daleč 
nazaj, 6. avgusta 2017 ob 6. 
uri zjutraj. S prijateljicami 
smo se dogovorile, da gremo 
plavat v jezero Čukova jama. 
Sprejel nas je lep ambient, nav-
dušene nad dobro idejo smo 
veselo zaplavale. Spremljala 
sta nas dva laboda ter race, ki 
so v špalirju spremljale naše 
počasno plavanje. Bilo je zares 
čarobno. Približno na polovici 
pa so meni vse bolj začele po-
puščati moči. Zaprosila sem 
prijateljici, da plavamo po čim 
krajši poti do nabrežja. Ne-
verjetno hitro sem izgubljala 
moč, tako da sta me morali 
prijateljici za zadnje zamahe 
že izvleči iz vode. Čutila sem, 
da se mi približuje nekaj hude-
ga, pljuča so bila polna vode, 
vse mi je grgralo in bila sem 
povsem brez moči. K sreči sta 
bila na obali dva fotografa, ki 
sta hitro poklicala reševalce, in 
ti so bili v osmih minutah pri 
meni. Naložili so me v reševal-
no vozilo in že smo z modro 
lučjo drveli proti Golniku. Tam 
sem bila deležna prve terapije, 
nakar so me odpeljali v UKC 
na interno kliniko, na klinič-
ni oddelek za kardiologijo. 
Znašla sem se pod veliko ma-
sko. Prva diagnoza pa je bila 
pljučni edem. Že popoldne so 
mi slikali žile, pa je bilo vse v 
redu. Seveda se s tem niso za-

Vsi so bili na 
pravem mestu

PREJELI SMO

dovoljili, kajti edem ne nastane 
brez razloga. Naslednji dan so 
z diagnostiko nadaljevali in 
ugotovili neprehodnost glavnih 
srčnih žil. Odločili so se, da mi 
naredijo tri bypasse oz. obvode. 
Seveda sem zaradi oslabelosti 
srca čakala na operacijo me-
sec dni. Lahko rečem, da sem 
bila ves čas deležna prave po-
zornosti vseh zaposlenih, kljub 
temu da je njihovo delo izred-
no zahtevno in naporno. Vsaki 
želji, ki smo jo izrazile pacient-
ke v sobi, so poskušali ustreči. 
Tudi zdravniki so se vseskozi 
trudili, da smo imele vse infor-
macije o poteku zdravljenja. 
Po operaciji sem bila premešče-
na na oddelek srca in ožilja, 
kjer so tudi vseskozi skrbeli 
zame in mi dajali podporo. Se-
veda moram tudi povedati, da 
so mi bili v veliko pomoč brat in 
prijatelji, tako da danes lahko 
rečem: to je zgodba s srečnim 
koncem prav po zaslugi vseh 
omenjenih.
Javno bi se rada zahvalila:
Jani Umnik in Meri Erjavec,
neznanima fotografoma,
vsem zdravniškim ekipam,
reševalni ekipi iz Kranja,
bolnišnici Golnik,
predvsem pa osebju v UKC, kli-
nični oddelek za kardiologijo 
in oddelek za kirurgijo srca in 
ožilja,
posebej pa se zahvaljujem ki-
rurgu dr. Matiju Jelencu, dr. 
med., za opravljeno operacijo.

Valerija Kuster, Visoko

www.lokavsnegu.si

Festival

loka
v snegu

Miklavževanje, prihod Božička in dedka Mraza, silvestrovanje,  
obdarovanje, koncerti, predstave, pravljice, delavnice, kino,  

Božični LUFt, Ulično gledališče Ana Mraz ...

5. 12. - 31. 12. v Škofji Loki
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Sponzor nagradne križanke, ki je bila objavljena  v Kranjskih 
novicah 24. 11. 2017, je bilo podjetje BALDRIJAN, D. O. O., iz 
Kranja, ki poklanja lepe nagrade petim nagrajencem. Ti sreč-
ni nagrajenci so: 1. nagrada: bon v vrednosti 30 evrov prejme 
Jožica Porenta, Mavčiče 2. nagrada: bon v vrednosti 20 evrov 
prejme Jerca Pogačar, Bled, 3–5. nagrada: bon v vrednosti 10 
evrov prejmejo Cvetka Kern, Kranj, Franc Šušteršič, Domžale, 
Marija Matijaševič, Kranj. Prevzem nagrad je mogoč na sede-
žu podjetja v delovnem času. Nagrajencem čestitamo!

Jesenice – V jeseniškem Kolpernu bo jutri popoldne z začet-
kom ob 17. uri potekala prireditev Multikultinarika. Organi-
zator je Človekoljubno dobrodelno društvo Up z Jesenic, na 
dvajsetih stojnicah pa bodo predstavljali svetovne kuhinje ob 
pestrem kulturnem programu. Festival hrane ali svetovne ku-
hinje doma, kot so dogodek poimenovali organizatorji, sodi v 
sklop Festivala miru ob deseti obletnici društva Up.

Jutri na Jesenicah Multikultinarika

Ljubljana – Pošta Slovenije je 12. decembra izdala priložnostno 
poštno znamko, posvečeno našim evropskim košarkarskim 
prvakom. Znamka je izšla v bloku z eno znamko, na kateri sta 
prikazana slovenska košarkarska reprezentanca in osvojeni 
pokal. Nominalna vrednost znamke je 1,77 evra, ob znamki 
pa sta izšla tudi ovitek in žig prvega dne, ki bo v uporabi na 
pošti 1101 Ljubljana.

Poštna znamka, posvečena košarkarjem

Medvode – Ena izmed tradicionalnih iz dobro obiskanih pri-
reditev v sklopu Veselega decembra v Medvodah je tekmova-
nje v kuhanju vina in čaja. Potekalo bo jutri, 16. decembra, z 
začetkom ob 18. uri na tržnici v središču Medvod. Za zabavo 
bo skrbela skupina Kranjci.

Tekmovanje v kuhanju vina in čaja

Naklo – V Domu Janeza Filipiča bo danes ob 19. uri božično-
-novoletni koncert, na katerega vabi Občina Naklo. Čarobno 
vzdušje veselih decembrskih dni bo pričaral Dekliški pevski 
zbor Gimnazije Kranj.

Božično-novoletni koncert v Naklem
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Priročnik lahko kupite na Gorenjskem glasu,  
Bleiweisova cesta 4 v Kranju, ga naročite po tel.  
št.: 04/201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si.  
Če ga naročite po pošti, se poštnina zaračuna  
po ceniku Pošte Slovenije.

Med več kot 
70 izjemnimi  
tortami in  
torticami boste 
našli npr.: torto 
iz pirine moke z 
orehi, malinami in 
smetano, torto z 
grškim jogurtom in 
pomarančo, torto 
za otroški rojstni 
dan, torto brez 
glutena, poročno 
torto, torto brez 
jajc, tortice na 
palčki (cake pop), 
pa tudi presne 
torte ... 

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

Cena počitnic je 186 EUR.
Plačilo je možno v dveh obrokih.

Informacije in prijave: 
- 04/201 42 41 
- narocnine@g-glas.si 
- ali osebno Gorenjskem glasu  
 na Bleiweisovi  cesti 4 v Kranju .

w
w

w
.g

or
en

js
ki

gl
as

.s
i

          POČITNICE // od  28. januarja do 2. februarja 2018

ODDIH v Termah Dobrna
Šest dni (pet nočitev in polpenzijonov) bomo bivali v udobnih 
sobah hotela Park s štirimi zvezdicami. 
Program vključuje: 
 neomejeno kopanje v bazenih z zdravilno termalno vodo,  
 vsakodnevno vodno aerobiko,  
 jutranjo gimnastiko pod strokovnim vodstvom fizioterapevta, 
 2-krat vstop v deželo savn, 
 vodne igre v bazenu hotela Vita
 prikaz pravilne uporabe palic za nordijsko hojo
 prevoz z Gorenjske in nazaj
	v petek, zadnji dan, bomo organizirali večerjo v vinski kleti   
 z degustacijo treh vzorcev vina (zamenjava za penzionsko večerjo).

Doplačila na osebo na dan: 
turistična taksa:  1,27 EUR
enoposteljna soba:  13,00 EUR
doplačilo za polni penzion: 6,90 EUR

Urša Peternel

Jesenice – Na Gimnaziji Je-
senice vsako leto december 
obogatijo z različnimi do-
godki. Tako že vsaj desetle-
tje pripravljajo dobrodelni 
bazar, na katerem dijaki po-
nudijo v nakup izdelke, ki 
jih pod vodstvom mentoric 
izdelajo pri interesnih de-
javnostih. Tudi letos je bilo 
tako, na predvečer Miklavža 
so tako v mali telovadnici 
šole obiskovalcem ponudi-
li na ogled in v nakup uni-
katne izdelke, od voščilnic, 
adventnih venčkov, izdelkov 
iz volne, gline, ročno izdela-
ne naravne kozmetike, čajev, 
svečk ... Izkupiček bazarja 

bodo, tako vsako leto, name-
nili šolskemu skladu za po-
moč dijakom.

Nekaj posebnega pa je tudi 
letos koledar, ki so ga s svoji-
mi likovnimi deli v različnih 
tehnikah obogatile dijakinje 
pod mentorstvom Sonje Jan-
ša Gazič. Dvanajst umetnic je 
prispevalo svoja likovna dela, 
vsaka za en mesec v letu, in si-
cer Ema Pšeničnik, Vida Le-
skovar, Nina Krajnc, Tamara 
Cvijić, Ana Muhar, Ana Ajša 
Vičar, Tinkara Jan, Laura Ko-
želj, Manca Povšin, Nika Ve-
reš, Kaja Larisi Šmit in Ivana 
Tušek. Ustvarjale so v tehni-
kah tempera na papir, akvarel 
na papir, akril na platno, ak-
ril na les in v mešani tehniki. 

V sklopu novoletnih prire-
ditev pa bodo gimnazijci prip-
ravili tudi božično-novoletni 

koncert, ki bo v Gledališču 
Toneta Čufarja Jesenice po-
tekal 19. decembra.

Gimnazijke izdelale koledar
Dvanajst dijakinj Gimnazije Jesenice je s svojimi likovnimi deli obogatilo novoletni koledar.

Gimnazijke Asja, Maja in Andreja s koledarjem Gimnazije 
Jesenice / Foto: Tina Dokl

Danica Zavrl Žlebir

Preddvor – Najstarejše, 102 
leti stare Frančiške Zorman 
iz Bašlja, letos ni bilo med 
gosti, prišla pa je leto mlaj-
ša Marijana (Manca) Rogelj 
iz Potoč. Starostnikom, ki 
se udeležujejo županovega 
sprejema, sta se letos pridru-
žila tudi dva »novinca«, ro-
jena leta 1927, Marija Klanj-
šek in Emil Hafner. Moška 
sta sicer med 26 starostniki 
nad devetdeset let samo dva, 
kar potrjuje tezo, da ženske 
večinoma preživijo moške.

»Vsako leto se veselim sre-
čanja z vami, še posebej, ko 

vidim, da ste čili in zdravi,« 
je najstarejše občane poz-
dravil župan Miran Zadni-
kar. Gostom so razdelili no-
voletna darila, jih pogostili z 
domačo hrano gostilne Se-
ljak, tudi torta ni manjkala. 
Srečanje so s pesmijo pope-
strile članice Ženskega pev-
skega zbora Josipine Turno-
grajske Društva upokojen-
cev Preddvor. Vsako leto se 
jim pridružijo tudi upoko-
jenke, članice sekcije za roč-
na dela Gelike, ki spletejo 
copatke za preddvorske no-
vorojenčke. V letu 2017 se 
jih je v Preddvoru rodilo tri-
deset, 16 deklic in 14 dečkov. 

Med starostniki tudi dve stoletnici
Sprejema občanov, starejših od devetdeset let, se je pri županu občine Preddvor Miranu Zadnikarju 
udeležilo osem starostnikov. V občini jih je sicer 26, med njimi tudi dve občanki stari čez sto let. 

Pred prazniki se je preddvorski župan Miran Zadnikar 
srečal z občani, starejšimi od devetdeset let. / Foto: Tina Dokl

Adergas – Člani Kulturno umetniškega društva Pod lipo iz 
Adergasa in gospodinje iz vasi pod Krvavcem so v Adergasu 
pripravili peto prireditev Pokukajmo v špajzo, na kateri se je 
z dobrotami predstavilo trideset gospodinj iz vasi Adergas, 
Trata, Velesovo in Praprotna Polica. Predstavile so ozimnico, 
marmelade, tudi iz kivija, kutine in kakijev, sadne sokove, 
posušeno sadje, domače žganje, likerje, med, jabolčni kis, 
zdravilna zelišča, kruh, pečen v krušni peči, ocvirke, domače 
salame, piškote, medenjake, potice, krofe, paštete ter sladke 
in kisle pripravke za zimske dni. Bernarda Frantar iz Šenčurja 
je predstavila izdelavo orehove potice. Delo pridnih rok go-
spodinj so si ogledali tudi člani malteškega reda. 

Dobrote iz domače »špajze«

Sobota, 2. 12. in 9. 12., od 9. do 12. ure pred župnijsko cerkvijo
ADVENTNI SEJEM 

Petek, 15. 12., ob 20. uri v kulturnem domu
Lucija Ćirović v monokomediji   
S TREBUHOM ZA KRUHOM 

Sobota, 16. 12., ob 19.30 v župnijski cerkvi
Koncert a cappella gospel zbora BEE GEESUS 

Nedelja, 17. 12., ob 16. uri v kulturnem domu
Muzikal za otroke MOJČIN LEPI SVET 
Nedelja, 24. 12., ob 17.15 pred župnijsko cerkvijo 

Božična igra NEBEŠKA MELODIJA
Ponedeljek, 25. 12., ob 16. uri ob jezeru Črnava – Hotel Bor – Grad Hrib

POTOP BOŽIČNEGA DREVESCA 
Torek, 26. 12., ob 14. uri ob jezeru Črnava 

TEK BOŽIČKOV
Število udeležencev je omejeno, za prijavo pokličite   

041 691 190 ali obiščite www.divji-zajci.si.

Sreda, 27. 12., od 10. do 11. ure v TIC Preddvor
Delavnica za otroke NOVOLETNI OKRASKI

Četrtek, 28. 12., od 10. do 11. ure v TIC Preddvor
Delavnica za otroke LJUBKI ANGELČKI

Zavod za turizem Preddvor  I  www.preddvor-tourism.si
Vsi dogodki so brezplačni.
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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, fak su 04/201-42-13  
ali oseb no na Bleiweisovi cesti 4 v Kra nju oz. po poš ti – od po ne delj ka do  
če tr tka do 11. ure! Cene ogla sov in po nudb v ru bri ki so iz red no ugod ne. 

ROZMAN BUS, T: 04/531 52 49, 041/855 630 
BOŽIČNI RADENCI: 26. - 28. 12.; SILVESTROVANJE TERME  
TUHELJ: 30. 12.–2. 1. 2018.  TRST - RAZPRODAJE: 9. 1. 2018. 
www.rozmanbus.si.

Sponzor nagradne križanke, ki je bila objavljena 1. 12. 2017 v 
Gorenjskem glasu,  je bil ZAVOD ZA TURIZEM IZ PREDDVO-
RA. 1. nagrado, dve vstopnici za ogled komedije v Kulturnem 
hramu Cerklje, ki ju podarja Zavod Smejmo se, prejme Milena 
Zupan, Duplje;  2. nagrado, dve pici, ki ju podarja Picerija Gor-
ski privez, Preddvor, prejme Alojz Malovrh, Kranj; 3., praktič-
no nagrado, ki jo podarja Zavod za turizem Preddvor, prejme 
Milan Zupan, Križe. Nagrajencem čestitamo!

Sponzor nagradne križanke, ki je bila objavljena v Loškem gla-
su 28. 11. 2017, je bila VELEBLAGOVNICA NAMA, ki trem 
nagrajencem za rešitev križanke poklanja praktično darilo – 
zvezek A5 s trdimi platnicami  z Naminim vzorcem. Ti  nagra-
jenci so:  Stanislav Guzelj iz Škofje Loke, Albina Nastran iz Ško-
fje Loke in Stanka Mohorič iz Radovljice. Nagrajenci nagrade 
prevzamejo v Veleblagovnici Nama, Škofja Loka. Čestitamo.

Nagrajenci nagradne križanke sponzorja PEDIMED, MEDI-
CINSKA NEGA NOG, Peričeva ulica 21, Ljubljana, objavlje-
ne v Gorenjskem glasu 28. 11: 1.nagrada: MEDICINSKA PEDI-
KURA: Ana Gorzeti, Begunje; 2.nagrada: KLASIČNA PEDIKURA: 
Marjan Mihovec, Medvode; 3. nagrada: PREGLED IN SVETOVA-
NJE: Slavko Panjtar, Blejska Dobrava. Čestitamo.

Nagrajenci nagradne križanke GLASBENE ŠOLE KRANJ, ki 
je bila objavljena v Gorenjskem glasu dne 1. 12. 2017 z ge-
slom: GLASBENI DECEMBER V DRUŽBI GŠ KRANJ, prejme-
jo USB ključek in zvezek GŠ Kranj: Zdenka Razdrh in Regina 
Oman iz Kranja ter Anton Auguštin iz Radovljice. Nagrajen-
cem čestitamo! 

POSLOVNI PROSTORI
ODDAM

DNEVNI bar na tržnici v Radovljici, tel.: 
041/461-164 17004223

GARAŽE
ODDAM

GARAŽO na Dražgoški v Kranju, pri 
glavni pošti, 16 m2, varovana, tel.: 
031/549-008 17004183

MOTORNA VOZILA
AVTOMOBILI
PRODAM

CITROEN Berlingo 1.6 HDi, let. 2012, 
128.000 km, dobro ohranjen, 1. las-
tnik, tel.: 04/25-16-860, 041/816-
528 17004194

PEUGEOT 207 1.6 16 V, 88 kw, letnik 
2009, 1. lastnik, garažiran, RC oprema 
max, 16.600 km, tel.: 041/335-539  
 17004157

NEPREMIČNINE
STANOVANJA
PRODAM

GARSONJERO, na naslovu Kropa 
3D, Kropa, velikosti 22,30 m2. Rok za 
oddajo zavezujočih ponudb je 21. 12. 
2017. Izhodiščna cena je 10.000,00 
EUR. Stečajna upraviteljica Anita Kod-
ba, s.p., Oplotniška 1a, Slov. Konjice, 
tel.: 040/190-977  
 17003972

HIŠE
KUPIM

MANJŠO hišo – Radovljica, Bled, Ži-
rovnica z okolico. Plačam takoj, tel.: 
031/489-477 17004000

POSESTI
PRODAM

NA Golniku prodam zazidljivo parcelo 
z gospodarskim poslopjem na parceli, 
tel.: 040/204-184  
 17004068

Kapucinski trg 13, Škofja Loka
Tel. :  04/50 60 300, GSM:  041/ 675 123

E-mail: info@loka-nepremicnine.si
d.o

.o.

Oldhamska cesta 12, 4000 Kranj
Tel.: 04/202 13 53, Fax: 04/202 17 85

GSM 051/320 700, 
E-pošta: info@k3-kern.si

d.
o.

o.

Domplan, d. d., Bleiweisova 14, 4000 Kranj
T: 04/20 68 773, F: 04/20 68 701
M: 030 641 621, I: www.domplan.si
E: domplan@domplan.si
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V zadovoljstvo naših strank upravljamo 
zanesljive in varne storitve posredovanja v 
prometu z nepremičninami. 
Obiščite nas na naši spletni strani:  
www.domplan.si 

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

MALI OGLASI
T: 201 42 47, F: 201 42 13 
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  
7. do 15. ure, sreda od  
7. do 16. ure, sobote, nedelje 
in prazniki zaprto.

Obvestila o dogodkih objavljamo v rubriki glasov Kažipot 
brezplačno samo enkrat, pošljete jih lahko na e-poštni na-
slov kazipot@g-glas.si.

PRIREDITVE

Predstavitev knjige Čuječnost in vzgoja
Žiri – Krajevna knjižnica Žiri vabi na predstavitev knjige dr. Eve 
Škobalj Čuječnost in vzgoja, ki jo bo avtorica v petek, 15. de-
cembra, ob 19. uri predstavila v Kulturnem središču Stare Žiri.

Jaslice v Hiši čez cesto
Milje – V nedeljo, 17. decembra, bodo ob 17. uri v Hiši čez 
cesto na Miljah 11 odprli razstavo jaslic, nato pa bodo v hiši 
prepevali božične pesmi. Vabijo, da se jim pridružite in sku-
paj doživite lep večer. 

Medgeneracijske prireditve
Kranj, Cerklje, Zgornja Bela, Preddvor – V Medgeneracijskem 
centru Kranj bo danes, v petek, 15. decembra, ob 18. uri preda-
vanje Duhovni svet starih kultur. V torek, 19. decembra, bodo 
ob 17. uri vesele urice angleščine, ob 17.30 pa delavnica Star-
ševstvo – ni panike. Na Osnovni šoli Cerklje bo v ponedeljek, 
18. decembra, ob 16. uri telovadba za vse generacije, ob 18. uri 
pa bo v cerkljanski knjižnici delavnica Beremo skupaj. V TIC 
Cerklje bo v torek, 19. decembra, ob 10. uri družabno popoldne 
s tombolo. V Domu krajanov na Zgornji Beli bo danes, v petek, 
15. decembra, ob 19. uri delavnica joge. V TIC-u v Preddvoru bo 
v torek, 19. decembra, ob 18. uri družabni večer z igranjem ta-
roka. Obvezne prijave za vse prireditve sprejemajo po telefonu 
041 724 134 in na e-naslovu mck-prijava@luniverza.si.

IZLETI

Razhodnja v neznano
Šenčur – Turistično društvo Šenčur organizira v soboto, 23. 
decembra, pohodniški izlet Razhodnja v neznano. Skupne 
zmerne lahke hoje bo do tri ure. Izlet bo ob vsakem vreme-
nu. Obutev in oprema naj bosta trenutnim vremenskim raz-
meram primerni. Informacije in prijave zbira do zasedenosti 
avtobusa Franci Erzin, tel. 041 875 812.

Prednovoletni sprehod
Kranj – Društvo upokojencev Kranj obvešča, da bo prednovo-
letni sprehod članov planinske in pohodniške sekcije v četrtek, 
21. decembra. Odhod s posebnim avtobusom bo ob 9. uri 
izpred Globusa. Pohod bodo pohodniki začeli pri gradu Bogen-
šperk, hoje po lahki pohodniški poti bo za uro in pol. Oprema 
naj bo primerna vremenu, pohodniške palice so obvezne, lahko 
tudi dereze za hojo navzdol, če bo pot ledena. Prijave z vplačili 
sprejemajo v društveni pisarni do ponedeljka, 18. decembra.

PREDAVANJA

Proučevanje Svetega pisma 
Kranj – Krščanska adventistična cerkev Kranj vabi v sobo-
to, 16. decembra, ob 9. uri v Dom krajanov Primskovo na 
proučevanje Svetega pisma s temo Pomen pravičnikov za 
obstoj krivičnikov v nekem mestu. Pogovor bo povezovala 
Jelica Dundović.

O fosilu iz Dovžanove soteske
Tržič – V torek, 19. decembra, bo ob 19. uri v Razstavno-
-izobraževalnem središču Dolina predavanje dr. Matevža 

Novaka, na katerem boste izvedeli, kaj je Schwagerina car-
niolica ali kranjska švagerina, kakšno je bilo to živo bitje, 
kje in kdaj je živelo in o zgodovini odkritja njegovih fosilnih 
ostankov. 

OBVESTILA

Brezplačna pomoč za invalide
Kranj – Humana, združenje svojcev pri skrbi za mentalno 
zdravje, obvešča, da je vsak ponedeljek od 10. do 12. ure 
na Oldhamski 14 (pri Vodovodnem stolpu) odprta Pisarna 
za invalide, ki invalidom, njihovim svojcem, prijateljem in 
delodajalcem nudi brezplačno pomoč pri urejanju uradnih 
postopkov ob uveljavljanju invalidskih pravic in izvajanju ak-
tivnosti za vključitev v delo in družbo. 

Ozaveščanje podzavestnih prepričanj
Kranj – Humana, združenje svojcev pri skrbi za mentalno 
zdravje, v ponedeljek, 18. decembra, ob 16. uri vabi na brez-
plačno delavnico s predavanjem Ozaveščanje podzavestnih 
prepričanj. Delavnico bo vodil Gregor Šikman, intuitivni 
zdravilec, atlasolog in učitelj metod samopomoči v prosto-
rih Humane na Oldhamski 14 (pri Vodovodnem stolpu). V 
drugem delu delavnice ob 18. uri pa bodo brezplačni pregle-
di in kontrole namestitve atlasa. 

KONCERTI

Novoletni koncert
Kokrica – Turistično društvo Kokrica vabi v nedeljo, 17. de-
cembra, ob 16. uri v Kulturni dom na Kokrici na božično-no-
voletni koncert z ansamblom Toneta Rusa.

Duo Walkers v Društvu ljubiteljev roka
Kranj – Jutri, v soboto, 16. decembra, bo ob 20. uri v Društvu 
ljubiteljev roka (na Mohorjevem klancu) koncert Dua Wal-
kers – Marka Matjašiča in Boštjana Copka. 

RAZSTAVE

Odsevi luči v decembru
Naklo – Likovno društvo Naklo vljudno vabi na odprtje sli-
karske razstave Odsevi luči v decembru, in sicer v torek, 19. 
decembra, ob 18. uri v Pavlinovi galeriji v kulturnem Domu 
Janeza Filipiča (za hotelom Marinšek). Slike močne izraz-
nosti barv razstavlja akad. slikarka Maja Cerar. Razstava bo 
na ogled do 8. januarja ob nedeljah od 10. do 11. ure, 26. 
decembra od 10. do 15. ure, druge dni po dogovoru. 

Razstava starih božično-novoletnih razglednic
Adergas – Kulturno-umetniško društvo Pod lipo Adergas je 
zaradi velikega zanimanja podaljšalo ogled razstave več kot 
tisoč tristo posebej izbranih starih božično-novoletnih vo-
ščilnic v dvorani v Adergasu še na nedeljo, 17. decembra, od 
9. do 12. ure. Na ogled je več kot tisoč tristo posebej izbra-
nih starih božično-novoletnih voščilnic z naslovom Pisali ste 
nam iz bogate zbirke Silva Sirca.

Nasilje skozi oči mladih
Radovljica – V času od 13. decembra do 3. januarja je v pro-
storih Ljudske univerze Radovljica na ogled fotografska 
razstava na temo Nasilje skozi oči mladih. Avtorji fotogra-
fij so dijaki Ekonomske gimnazije in srednje šole Radovljica 
(EGSŠ). Razstava je rezultat sodelovanja med Varno hišo 
Gorenjske in EGSŠ.

PREDSTAVE

Mojčin lepi svet
Preddvor – Zavod za turizem Preddvor vabi v nedeljo, 17. 
decembra, ob 16. uri v Kulturni dom Preddvor na muzikal za 
otroke Mojčin lepi svet.

Prav posebno darilo
Žirovnica – V Knjižnici Matije Čopa v Žirovnici bo v ponede-
ljek, 18. decembra, ob 17. uri praznična predstava za otroke 
Gledališča Pravljičarna z naslovom Prav posebno darilo.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
PETKOVA PRIREDITEV 

Izvaja: Lutkovna skupina Bobek in LG Tri 
1001 PRAVLJICA 

Petek, 15. december 2017, ob 17.30 uri 
OKC Krice krace, Tomšičeva 14                                                                                    

                                      
SOBOTNA MATINEJA 

 Izvaja: Piki teater 
 ELA HOP ! 

Sobota, 16. december 2017,  ob 10. uri  
Prešernovo gledališče Kranj 

  
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

                               
 www.pgk.si                  

Nagrajenci nagradne  križanke PRAVLJIČNI KAMNIK, ki je bila 
objavljena v časopisu Gorenjski glas v petek, 24. 11. 2017, z ge-
slom V Kamniku je pravljica doma, so: 1. nagrado: 0,5 l malino-
vega likerja, ki ga podarja Budnarjeva domačija, prejme Anica 
Kožuh iz Cerkelj, 2. nagrado: 2 darilna bona za dvourno izposo-
jo drsalk na drsališču  v Keršmančevem parku, ki jih podarja Dr-
sališče Kamnik, prejme Srečo Bobnar iz Komende, 3. nagrado: 
praktično nagrado prejme Marica Demšar iz Železnikov. Nagra-
jencem iskreno čestitamo.



30 Gorenjski glas
petek, 15. decembra 2017MALI OGLASI, ZAHVALE malioglasi@g-glas.si

OSMRTNICA

V neizmerni žalosti sporočamo vsem sorodnikom, prijateljem in znancem,  
da nas je v 85. letu starosti za vedno zapustil naš dragi

Anton Tomažič
iz Britofa

Pogreb dragega pokojnika bo v nedeljo, 17. decembra 2017, ob 14. uri na pokopališču  
v Predosljah. Žara pokojnika bo na dan pogreba od 9. ure dalje v tamkajšnji poslovilni 

vežici. Ohranimo dragega pokojnika v lepem spominu.  

Britof, 12. decembra 2017
Žalujoči vsi domači

ZAHVALA

V 78. letu se je od nas za vedno poslovil dragi mož, ati, dedi, brat 
in stric

Tone Karun
z Visokega pri Kranju

V neizmerni žalosti se iskreno zahvaljujemo sorodnikom, sose-
dom, prijateljem, sovaščanom in znancem za izrečena ustna in 
pisna sožalja, podarjeno cvetje, sveče, darove za svete maše in mo-
litve. Posebna zahvala gre Tončki, Marinki, Francki, Marini, Ani-
ci, Slavki in Miji s soprogi, ki so nam v teh dneh bolečine in solz 
stali ob strani, nam pomagali moralno in materialno, v kuhinji in 
strežbi. Prisrčna hvala Povličevi Majdi, vsem njenim, Jani in Slav-
cu Smolej, prijateljem z Brezij in Štefanje Gore ter njegovi osebni 
zdravnici dr. Vidi Tršan. Zahvala gre tudi g. župniku Urbanu za 
lep pogreb, sveto mašo in iskrene besede, pevcem za ganljivo petje, 
Francki Šenk, nosačem in pogrebni službi Navček. 
Preprosta beseda HVALA, ki prihaja iz naših src, je namenjena 
vsem imenovanim in neimenovanim ter vsem, ki ste ga poznali, 
spoštovali, ga imeli radi in ga pospremili v tako velikem številu 
na njegovi zadnji poti. 

Vsi njegovi
Visoko, 25. novembra 2017

Pomlad na vrt bo
tvoj prišla in čakala, 
da prideš ti, sedla bo
na rosna tla in jokala
bo, ker te ni.

                        + poštnina

32 85
EURKnjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu,  

Bleiweisova cesta 4 v Kranju, jo naročite po tel.  
št.: 04/201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si. 
Če jo naročite po pošti, se poštnina zaračuna 
po ceniku Pošte Slovenije.

www.gorenjskiglas.si

161 strani, 190 x 255 mm, mehka vezava

Pisateljica, pesnica in 
prevajalka Milanka 
Dragar je nedavno 
izdala knjigo Dediščina 
molka. V njej na 
osnovi pričevanj in 
dokumentarnih virov 
piše o množičnih 
pobojih Slovencev in 
Hrvatov v Crngrobu 
in hrvaških otrok v 
Matjaževi jami pri 
Pevnem maja 1945. 
Tem ljudem ni bilo 
nasilno odvzeto le 
življenje, ukraden jim 
je bil tudi grob, pravi 
avtorica, ki je pred leti 
raziskovala tudi zločine 
v Srebrenici.

KMETIJSKI STROJI
PRODAM

GORSKI traktor Reform muli 150, z 
nakladalko sena, 3.600 del. ur, malo 
rabljen  in lepo ohranjen, cena 12.000 
EUR, tel.: 031/483-398  
 17004046

GOZDARSKO jekleno vrv, valjano, 
jeklene vrvi za pehala,  gurtne in več 
vrst agregatov, Zajla center, d.o.o., 
Mengeška c. 15, Trzin, tel.: 041/764-
966  
 17004230

TRAKTOR Ursus 35 km, s čelnim na-
kladačem, tel.: 041/572-120 17004192

VILIČAR Litostroj 5 T, starejši letnik, 
tel.: 051/202-229 
 17004204

KUPIM

MOTOKULTIVATOR, po možnosti s 
priključki, tel.: 031/492-941 
 17004212

TRAKTOR, kiper prikolico in mini ba-
ger, lahko v okvari, tel.: 031/500-933 
 17004062

TRAKTOR  Zetor, IMT, Ursus, Univer-
zale, Deutz, Štore ali TV, letnik in model 
ni pomemben, tel.: 031/562-809  
 17004174

PRIDELKI
PRODAM

CVIČEK, novo vino, vrhunski le-
tnik, ugodno, možna dostava, tel.: 
031/301-013 
 17004215

JEČMEN in krompir za krmo, možna 
dostava, tel.: 040/479-752 
 17004220

JEDILNI krompir, tel.: 041/281-514  
 17004214

KORENJE za krmo, tel.: 041/517-
551 
 17004224

KORUZO, suho zrnje, večje količine, 
tel.: 041/659-976, Kranj 
 17004190

KRMNI in jedilni krompir, beli in rdeči, 
ter ajdo in ječmen, tel.: 040/355-865  
 17004186

KRMNI krompir, 200 kg, in nekaj bele-
ga jedilnega krompirja, tel.: 041/229-
159  
 17004189

KRMNI in jedilni krompir, tel.: 031/511-
045 17004195

KRMNO peso in krmni krompir ter 
jedilni krompir sora in desiree, tel.: 
041/347-243 
 17004191

KROMPIR marabel, rumen, odličen za 
vse jedi in domačo ploščato čebulo, 
ugodno, tel.: 031/216-581 
 17004198

KROMPIR za krmo, ugodno, tel.: 
031/224-023 
 17004208

SENO, nebalirano, v okolici Kranja, 
tel.: 041/855-359 17004197

SILAŽNE bale, tel.: 041/855-753  
 17004162

VZREJNE ŽIVALI
PRODAM

2 TELICI simentalki po izbiri, stari 2 
leti, breji 5 in 3 mesece, cena po do-
govoru, tel.: 031/319-372  
 17004182

BIKA simentalca, starega 23 mesecev, 
ekološka reja, cena po dogovoru, tel.: 
031/513-180  
 17004216

BIKCA ČB, starega 8 dni, tel.: 
031/417-221 17004209

BIKCA simentalca, starega 11 mese-
cev, ekološka reja, cena po dogovoru, 
tel.: 031/513-180  
 17004239

BIKCE, stare 10 dni, tel.: 041/831-
058 17004233

BREJO kravo dojiljo, ekološke reje, 
Sp. Gorje 38, tel.: 041/933-341 
 17004184

BREJO telico 7 mesecev, pašna, si-
mentalka, tel.: 041/378-851 
 17004211

BREJO pašno telico, kravo in teleta, 
tel.: 041/211-602 
 17004237

KOKOŠI – nesnice, jarkice, rjave, pred 
nesnostjo, pripeljemo na dom, Matej 
Bulovec, s.p., Mlakarjeva ul. 45, Šen-
čur, tel.: 041/710-113  
 17004201

KRAVO simentalko za meso, tel.: 
041/692-736 
 17004221

KUNKO, ni čistokrvna liska, teže 5,5 
kg, stara 7 mesecev, v Križah, tel.: 
051/819-044 17004227

PRAŠIČE, 100 kg ali polovico, tel.: 
041/831-058 17004232

PRAŠIČE, od 100 do 130 kg, možna 
dostava, tel.: 041/760-789  
 17004236

TELIČKO simentalko, staro 14 dni, 
tel.: 041/214-500 
 17004205

TELIČKO simentalko, staro 10 dni, 
tel.: 041/839-420 
 17004207

TELIČKO, staro 3 mesece, pasme si-
mentalka, rjava, za nadaljnjo rejo, tel.: 
031/837-791  
 17004225

TELIČKO ČB, staro 14 dni, tel.: 
041/275-447 
 17004240

V ZAČETKU januarja bo na voljo še 
nekaj mesa mlade govedine, ekološka 
reja, brez gnojevke in brez mineralnih 
gnojil, tel.: 04/51-85-500 17004238

KUPIM

KRAVO po prvem teletu za zakol, tel.: 
031/671-381 17004199

NAJVEČJI ODKUPOVALEC živine za 
Avstrijo - Kogler. Plačano v nekaj dneh 
– nove višje cene, eko plus. Pobiramo 
samo do 20. 12. 2017. Kogler Franz 
A., d.o.o., Parmova 53, Ljubljana, tel.: 
064/130-081 17004038

OSTALO
PRODAM

SENO, balirano, z dostavo, tel.: 
031/463-250 
 17004241

ZAPOSLITVE (m/ž)
NUDIM

KUHINJSKI pomočnik (m/ž) – po-
lovični ali polni delovni čas, družini 
prijazen delovni čas, zaposlitev za do-
ločen čas z možnostjo zaposlitve za 
nedoločen čas, stimulativno nagrajeva-
nje. Reina, d.d., Savska loka 1, Kranj,  
tajnistvo@reina.si 17004231

ZAPOSLIM voznika kombija za prevo-
ze po Sloveniji. B kategorija vozniškega 
izpita. Z delom se lahko začne takoj. 
Orel transport Gregor Bergant, s.p., 
Trnje 16, Šk. Loka, 031/564-285, 
gregor.orel@siol.net 17004066

IŠČEMO mizarja in varilca za proizvod-
njo, redna zaposlitev, delo v Avstriji 
in Nemčiji. Veselimo se vašega klica 
+436764601702, g. Grilc, Diaplan 
Stahl + Holz GmbH, Bahnhof str. 9, 
Klagenfur 17003878

KNJIGOVEZ ali pomočnik knjigoveza, 
delovno mesto: Celovec. Pogoji: ustre-
zna izobrazba in/ali praktične izkušnje, 
takojšen nastop dela možen. Mohorje-
va družba, Viktringer Ring 26, 9020 
Celovec 17004152

IŠČEMO – mizar-monter, pomočnik-
monter ter polagalca podov, redna za-
poslitev, delo v Avstriji in Nemčiji. Vese-
limo se vašega klica +436764601702, 
g. Grilc, Diaplan Stahl + Holz GmbH, 
Bahnhof str. 9, Klagenfurt / Celovec, 
Avstrija 17003877

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  
 17004003

ADAPTACIJE od temelja do strehe, 
omete, fasade, kamnite škarpe, tlako-
vanje dvorišč, tudi manjša gradbena 
dela – z vašim ali našim materialom, 
Gradton, d.o.o., Valjavčeva ulica 8, 
Kranj, tel.: 041/222-741 17004005

EKOCLEAN, d.o.o., Podljubelj 259, 
Tržič nudi čiščenje in razrez cistern 
ter filtracijo olja! Pleskanje stanovanj in 
stopnišč, tel.: 041/989-987  
 17004004

IZVAJAMO vsa mizarska del. Da-
vid Bajt, s.p., Triglavska 2, Žiri, tel.: 
040/423-907 
 17004242

POLAGANJE vseh vrst keramike, kom-
pletna adaptacija kopalnic, Pečarstvo 
Železnik, Stanislav Železnik, s.p., Vin-
harje 14, Poljane nad Šk. Loko, tel.: 
031/505-468 17003357

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 17003876

TESNJENJE OKEN IN VRAT, uvožena 
tesnila, do 30 % prihranka pri ogreva-
nju. Prepiha in prahu ni več! Zmanjšan 
hrup, 10 let garancije. Samo Kali-
šnik, s.p., Velika Lašna 45, Kamnik, 
031/720-141 17004001

ZASEBNI STIKI
FANT srednjih let išče žensko za skup-
no življenje, tel.: 031/250-606 17004219

ŽENITNE raznovrstne, zanimive po-
nudbe, z vse države, različnih starosti. 
Mnogo je samskih fantov, gospodov 
... Hitra spoznavanja, 031/836-378, 
www.zau.si 17004007

OBVESTILA
SILVESTROVANJE na Šenturški Gori 
z ansamblom Viharnik in humoristi, 
31. 12. 2017 ob 20. uri. Informacije 
na 031/361-215, Kmečki turizem Pa-
vlin Anica, s.p., Šenturška Gora 23a, 
Cerklje 17004060

RAZNO
PRODAM

BOŽIČNE hiške za jasli, izdelane z na-
ravnimi materiali, tel.: 041/202-089  
 17004226

CISTERNO, plastično, 1000 lit., na pa-
leti, z ventilom, odlično za vodo, možna 
dostava, tel.: 041/320-701 17004213

GRELNI masažni stol, starinsko mizo, 
macesnov stol, tel.: 041/364-504 
 17004187

KOPLET za klekljanje: punkelj-blazi-
na s podstavkom, kleklje, električna 
priprava za navijanje sukanca, suka-
nec, bucike, začeta čipka, več načr-
tov za izdelavo čipk. Pokličite na tel.: 
068/600-878 17004229

NAMIZNE prte in zavese, male, vse 
ročno delo, v Kranju, tel.: 031/624-
509 17004218

NOVO zračno puško in manjšo motor-
no žago, meč 25 cm, tel.: 041/364-
504 17004185

RENAULT Modus, lepo ohranjen, siv, 
let. 2009, 84.000 km, 1. lastnik, ser-
visna knjiga, tel.: 041/816-528  
 17004188

RENAULT Megan karavan 1.5 DCi,  
let. 11/2006, 106 km, 179.000 km, 
odličen, tel.: 041/369-004 17004196

RENAULT Laguna 1.9 DCi karavan, le-
tnik 2007, reg. 3/2018, 288.000 km, 
tel.: 041/967-554  
 17004234

SUZUKI Jimny, let. 2008, 34.000 
km, bež metalic, tel.: 04/58-01-024, 
041/507-724 17004193

KARAMBOLIRANA  
VOZILA
KUPIM

KARAMBOLIRANO vozilo ali vozilo 
v okvari, od let. 2000 dalje. Ugrica 
Blaž, s.p., Drulovka 38, Kranj, tel.: 
041/349-857 17004048

STROJI IN ORODJA
PRODAM

JEKLENKO za avtogeno varjenje in 
ujahanega konja, tel.: 041/606-034 
 17004217

GRADBENI  
MATERIAL
KUPIM

BUKOVE goli, tel.: 041/692-736  
 17004222

BUKOVE goli, tel.: 031/489-341  
 17004235

KURIVO
PRODAM

DRVA, metrska ali razžagana, možnost 
dostave, tel.: 041/718-019 17004002

JESENOVA suha drva, možna dosta-
va, tel.: 04/25-60-207, 040/959-
625  
 17004181

SUHA, mešana drva, pakirana v bale 
po 1 m3, cena 38 EUR/bala, okolica 
Preddvora, tel.: 030/931-658 
 17004228

KUPIM

BUKOVE goli za drva. Plačilo takoj, 
tel.: 040/201-295 
 17004206

STANOVANJSKA 
 OPREMA

OGREVANJE,  
HLAJENJE
PRODAM

OLJNI gorilec Api, zelo ugodno, sko-
raj nov, malo rabljen, tel.: 04/25-51-
141  
 17004080

GLASBILA
PRODAM

DIATONIČNO harmoniko Muller, 
uglasitev Be-Es-As, stara 8 let, tel.: 
041/236-237 
 17004200

ŠPORT,  
REKREACIJA
PRODAM

MOTORNE sani, tip 340, v dobrem 
stanju, lepo ohranjene, tel.: 051/649-
793  
 17004210

NOVE smuči Elan insomnia, tel.: 
031/388-843 
 17004203

HOBI
KUPIM

STARINE: mizarski ponk, skrinje, 
razglednice, kovance in drobnarije, 
tel.: 051/258-936 
 17004006

UMETNINE, NAKIT
PRODAM

TAPISERIJE unikati, izjemne tehnične, 
umetniške, sporočilne in energijske 
vrednosti, tel.: 040/567-544 
 17004165

ŽIVALI IN  
RASTLINE
PODARIM

VELIKO posteljo za psička, tel.: 
04/23-43-800 
 17004202

Rezultati 100. kroga – 13. decembra 2017
1, 5, 14, 15, 16, 22, 25 in 39

Loto PLUS: 1, 17, 22, 24, 33, 34, 36 in 39
Lotko: 6 5 0 5 2 7

Sklad 101. kroga za Sedmico: 250.000 EUR
Sklad 101. kroga za PLUS: 460.000 EUR
Sklad 101. kroga za Lotka: 600.000 EUR

LOTO
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ZAHVALA

Ob smrti našega dragega

Antona Tičarja
se iskreno zahvaljujemo vsem, ki ste mu darovali cvetje, sveče, sv. 
maše in ga pospremili na njegovi zadnji poti. Hvala Domu staros
tnikov Preddvor. Zahvaljujemo se tudi vsem za izrečena ustna in 
pisna sožalja.

Žalujoči: žena Eli, sin Primož in hči Mateja z družinama  
ter ostalo sorodstvo
Prebačevo, 5. decembra 2017

ZAHVALA

V 80. letu nas je po dolgi bolezni zapustila draga mami, babica, 
sestra, tašča, teta in sestrična

Katarina Šubic
iz Hrastja pri Kranju

Iskrena hvala vsem sorodnikom, sosedom, sodelavcem, prijateljem 
in znancem za izrečena sožalja, spodbudne besede, denarno in dru
go pomoč, podarjeno cvetje, sveče in darove za sv. maše ter vsem 
drugim, ki ste jo pospremili na zadnji poti. Še posebej se za izkazano 
skrb in spoštljiv odnos zahvaljujemo osebni zdravnici dr. Tatjani Pri
možič, patronažni sestri Mateji Šenk in negovalkam službe Pomoči 
na domu v Domu upokojencev Kranj, ki so pripomogle, da je pokojna 
lažje prenašala težko bolezen na svojem domu. Iskrena hvala tudi 
patru dr. Andreju Piršu za lep pogrebni obred in govor, prelatu Sta
nislavu Zidarju za posredovane poslovilne besede ter Danici in Katji 
Dolenc za lepo napisan in prebran poslovilni govor.
Vsem imenovanim in neimenovanim še enkrat hvala.

Žalujoči vsi njeni

ZAHVALA

V 94. letu se je tiho od nas poslovila draga mama, stara mama, 
prababica, sestra in tašča

Ljudmila Fister
roj. Vurnik, p. d. Mohorjeva mama z Jamnika 

Iskreno se zahvaljujemo sorodnikom, prijateljem, znancem in so
delavcem za izrečena sožalja, darovano cvetje, sveče in sv. maše, 
še posebej sosedi Ireni in ostalim vaščanom za pomoč. Hvala 
osebju Doma dr. Janka Benedika za skrb in nego v zadnjem letu 
njenega življenja. Prav tako se zahvaljujemo pogrebni službi Nav
ček, pevcem okteta Klas in župniku g. Jerebu za lepo opravljen 
pogrebni obred. Vsem, ki ste našo mamo radi obiskovali, se v tako 
velikem številu poslovili od nje in jo pospremili na njeni zadnji 
poti, še enkrat iskrena hvala.

Žalujoči vsi njeni
Jamnik, december 2017 

ZAHVALA

V 96. letu nas je zapustila 

Alojzija Zupančič
Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem, sodelavcem, znancem, 

patronažni sestri Katji, dr. Zoji Pavlin in njeni medicinski sestri, pevcem vokalne skupine 
Spomin, pogrebni službi javnega podjetja Komunala Kranj, govornici KO ZB za vrednote 
NOB Zlato polje  Struževo Kranj Ireni Mežek in vsem ostalim. Hvala Vam za cvetje in 

sveče ter za vso pomoč in tolažbo v teh težkih trenutkih.

Vsi njeni

ZAHVALA
Ni res, da je odšel – nikoli ne bo,
ujet je v naša srca.
Z najlepšimi spomini
bo vsak naš korak spremljal v tišini.

V 37. letu se je od nas poslovil dragi

Klemen Šavs
iz Preddvora

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijate
ljem in znancem za izrečena ustna in pisna sožalja, za podarje
ne svete maše, cvetje in sveče. Zahvala pogrebni službi Navček, 
trobentaču in nosačem. Posebno se zahvaljujemo duhovnikom, 
preddvorskemu župniku Branku Setnikarju, g. Matjažu Križ
narju, g. Milanu Knepu in p. Janezu Poljanšku za lep pogrebni 
obred. Posebna zahvala gre tudi citrarju g. Tomažu Plahutniku za 
čustveno zaigrani žalostinki ter cerkvenemu pevskemu zboru sv. 
Petra in vokalni skupini Plamenke za čudovito petje.

Njegovi domači

ZAHVALA

Tiho je odšla naša mama, babica, prababica in teta 

Amalija Petrnelj 
iz Vinharij nad Poljanami

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijate
ljem in znancem za izrečeno sožalje, darovano cvetje in sveče. 
Posebno se zahvaljujemo pogrebcem Tonetu Debencu, Marku 
Dolencu, Andreju Kosu in Ladu Frlanu, Anici Frelih in Mileni 
Sitar za poslovilne besede, praporščakom, Danici Šubic in Vidi 
Klemenčič za oskrbo na domu, Maji Krajnik in Bernardi Bokar 
za zdravstveno oskrbo in dr. Nadji Šubic in dr. Janezu Koprivcu 
ter pogrebni službi Hipnos.

Žalujoči vsi njeni
Vinharje, Predmost, Sv. Andrej, Gorenja vas, Tucson Arizona, 
Luša, Maribor, Tabor

Kje si, mama naša,
kje je mili tvoj obraz,
kje je roka tvoja, 
ki skrbela je za nas ...

Tam, kjer si, ni bolečine,
tam, kjer si, trpljenja ni.
In ko naše življenje mine,
srečamo se – tam, kjer si ...

Z angeli je odšla v večnost najina ljuba mama

Pavlica Kavčič
s Kokrice, roj. 2. junija 1928

Od nje smo se poslovili na pokopališču na Kokrici. 
Za vedno bo ostala v naših srcih.

Naj jo angeli čuvajo!

Žalujoča hči Mija in sin Tone z družinama

ZAHVALA

V 86. letu nas je zapustil dragi oče in brat

Franc Zevnik
z Brega ob Savi

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, sodelavcem,  
g. župniku za lepo opravljen obred, Komunali Kranj, osebju Doma svete  

Katarine Mengeš in vsem za izrečeno sožalje, podarjeno cvetje in sveče ter vsem,  
ki ste ga pospremili na njegovi zadnji poti.

Vsi njegovi

ZAHVALA

V 91. letu se je od nas tiho poslovila

Ivana Pfajfar
Potokarjeva mama s Studena

Hvala vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in znancem za vso 
pomoč, izrečena sožalja,  podarjene sveče in denarne darove. Zahva
ljujemo se  g. župniku Damjanu Proštu za lepo opravljen pogrebni 
obred, pogrebni službi Akris, pevcem, trobentaču in vsem vam, ki 
ste se od naše mame poslovili in jo pospremili na njeni zadnji poti. 
Iskrena hvala pa tudi osebju Doma upokojencev v Podbrdu za skrbno 
in ljubečo nego naše mame v času njenega bivanja v domu.

Vsi njeni
Studeno, december 2017

Kogar imaš rad, nikoli ne umre. 
Le daleč, daleč je ...
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Anketa

Denis Durič, GRS Jezersko:

»V teh razmerah so gasilci 
aktivirali tudi gorske reševal-
ce, sam sem pri obojih. Kar 
nas je reševalnih enot, smo v 
teh dneh od jutra do noči na 
terenu, gorski reševalci poma-
gamo tudi pri delih na višini.«

Drejc Karničar, Jezersko:

»Takšnega vetra na Jezer-
skem ne pomnim. Povzročil 
je veliko škode, tudi na naši 
domačiji, namenjeni turistič-
ni dejavnosti, je podrlo ogra-
jo in poškodovalo strehe na 
objektih.« 

Jože Mravlja,  
Bohinjska Bistrica:

»Ni bilo prijetno. Razkrivalo je 
strehe, letelo je po zraku. Ta-
kega vetra v Bohinju ne pom-
nim. Zamenjali smo okna, a 
je zaradi hudega pritiska vetra 
notri teklo pod okni.« 

Vida Ažman,  
Bohinjska Bistrica: 

»Bilo je strašljivo, že sam 
dež, kaj šele veter, ki je bil 
neverjetno močan. Nas je še 
malo bolj strah, ker nam je 
pred leti že odkrilo streho, in 
tega ne privoščim nikomur.«

Danica Z. Žlebir, Andraž 
Sodja, Gorazd Kavčič

Ta teden je tudi po Gorenj-
skem pustošilo neurje, veter 
je odkrival strehe, podrto 
drevje je zapiralo ceste, ljudje 
so ostali brez elektrike. Kako 
so naravno nesrečo doživlja-
li v krajih, nad katerimi se je 
narava najbolj znesla, na Je-
zerskem in v Bohinju?
Foto: Gorazd Kavčič, Andraž Sodja

Pustošilo neurje

Andraž Šifrer, poveljnik 
poklicnih gasilcev iz Kranja:

»Gasilci, poklicni in pro-
stovoljni z Jezerskega in 
Preddvora, smo odstranje-
vali podrta drevesa s streh in 
s cest. Pri tem smo tudi sami 
ostali ujeti na terenu.« 

Danes bo oblačno s padavinami. Meja sneženja bo med 800 
in 1000 metri. Predvsem v višjih legah bo pihal močan jugo-
zahodnik. Ponoči bo snežilo do nižin, zjutraj bodo padavine 
ponehale. Jutri bo pretežno oblačno, v nedeljo pa precej jasno. 
Jutro bo hladno, po nižinah bo lahko megla.

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

Simon Šubic

Kranj – Kranjski kriminalisti 
so preiskali torkov rop v Mer
catorjevi trgovini nasproti 
nekdanje mlekarne na Pla
nini v Kranju. Osumljenca 
so na podlagi zbranih obve
stil prijeli že v sredo, ko je po
licija tudi objavila njegovo 
fotografijo. V ropu je zama
skirani storilec v torek okoli 

15.30 zaposlenim zagrozil z 
orožjem, kasneje se je sicer 
izkazalo, da je šlo za imita
cijo pištole. Ropar je odtu
jil manjši znesek gotovine, v 
ropu pa ni bil nihče poško
dovan. Po dejanju je storilec 
peš pobegnil proti Čirčam. 
Osumljenca so po zasliša
nju spustili na prostost, zo
per njega pa bodo vložili ka
zensko ovadbo.  

Roparja že odkrili

Mercatorjevo trgovino na Planini v Kranju so oropali v torek 
popoldne. / Foto: Gorazd Kavčič

Simon Šubic

Kranj – Slovenski odvetniki 
bodo prihodnji teden zno
va nudili brezplačno prav
no pomoč. Že sedma akci
ja Dan odvetniške pravne 
pomoči pro bono je name
njena predvsem tistim, ki 
so pomoči najbolj potrebni 
in ki si zaradi pomanjkanja 
denarja ne upajo prestopiti 
praga odvetniških pisarn, so 
sporočili z Odvetniške zbor
nice Slovenije. Odvetniki z 
Gorenjskega in Ljubljanske
ga območnega zbora bodo 
brezplačno pravno pomoč 
nudili v torek, in sicer pred
vsem ustno v pisarnah ali 
po telefonu. Zainteresirani 
državljani se morajo pri iz
branem odvetniku oz. od
vetnici (seznam sodelujočih 
je objavljen na spletni strani 
odvetniške zbornice – www.

odvzb.si) predhodno najavi
ti, pri tem pa naj se sklicu
jejo na dan odvetniške prav
ne pomoči pro bono. Pripo
ročljivo je tudi, da vnaprej 
dostavijo morebitno doku
mentacijo in svoj opis pro
blema.

Odvetniki bodo državlja
nom brezplačno posredova
li predvsem splošne infor
macije o problemu oz. spo
ru in pojasnili pravne mož
nosti, ki jih v njihovem pri
meru omogoča zakonodaja 
in sodna praksa. »Pripomi
njamo, da ljudem, ki že ima
jo pooblaščence, vendar želi
jo brezplačno preverjati nji
hovo delo ali pa se izkaže, da 
zgolj preverjajo odgovore na 
svoja vprašanja pri več odve
tnikih, odvetniki lahko prav
no pomoč v okviru te akcije 
tudi odklonijo,« so še razlo
žili na odvetniški zbornici.

Odvetniki bodo 
brezplačno svetovali

Suzana P. Kovačič

Kranj – »Dežela Dobro je ime 
blagovne znamke, ki jo čis
to počasi gradimo kot bodo
čo ''državo'', v kateri bodo 
''deželani'' vsi, ki jim je po
membno, da vedo, kdo je pri
delal in izdelal tisto, kar so 
kupili. Seveda bodo deželani 
tudi proizvajalci lokalno pri
delane hrane in izdelkov, ki 
se nam pridružujejo iz cele 
Slovenije.« Takole je Deže
lo Dobro, ki so jo minuli ko
nec tedna gostili v kranjskih 
rovih, opisal njen pobudnik 
Andrej Zalokar iz TD Re
kreatur. Prva ozemlja Deže
le Dobro so bila v Kranju na 
Prešernovi ulici, Glavnem 
trgu in Rovih pod starim Kra
njem, kjer se je ob sobotah od 
konca septembra do sredine 
novembra predstavilo 55 po
nudnikov lokalno pridelane 
hrane in izdelkov, od tega de
vet na prav vseh. Ponudniki 
prihajajo iz Gorenjske, Lju
bljanske kotline, Dolenjske, 
Krasa, Posavja, Savinske, 
Štajerske, Prlekije in Prek
murja. Kot je poudaril Zalo
kar, so bili dogodki na Prešer
novi ulici in Glavnem trgu so
financirani v okviru priredi
tev turističnih društev, veliko 

pomoč pri nasvetih in obve
ščanjih so imeli pri županu 
Boštjanu Trilarju in njego
vem kabinetu. Dogodek v mi
nulem vikendu v kranjskih 
rovih so izvedli v soorgani
zaciji z Zavodom za turizem 
in kulturo Kranj, kjer je bila 
vodja projekta Karmen Zu
pan. S ciljem, kot je pouda
ril Zalokar, da bi obiskovalci 
praznična darila kupovali »s 
čustvi in dušo« – ko bi kupili 
npr. neki vrhunski kulinarič
ni izdelek in bi jim ponudnik 
odgovoril na prav vsa njihova 

vprašanja o sestavinah, nači
nu pridelave ...: »Primerno 
okrašeni rovi so za takšne pri
ložnosti čudovit ambient in s 
tem so se strinjali prav vsi, ki 
so to soboto in nedeljo vanje 
vstopili. Letošnji obisk v ro
vih je bil žal pod pričakovanji, 
ponudniki pa so organizator
je, našo angažiranost spod
budili z besedami: »Vztrajaj
te, saj dobro delate, in ko bo 
naslednja Dežela dobro, za
gotovo spet pridemo.«

Kakšni so načrti, še razkri
je Andrej Zalokar: »Testno 

obdobje integralnega tu
rističnega produkta je za 
nami. Na osnovi praktičnih 
izkušenj bomo v sodelova
nju z Zavodom za turizem 
in kulturo Kranj in ustrezni
mi uradi Mestne občine 
Kranj pripravili poslovni 
načrt projekta in ga, če bodo 
izpolnjene njegove ugoto
vitve, spomladi 2018 zag
nali. Poleg Kranja želimo v 
letu 2018 osvojiti še ozemlja 
v Lendavi, Ljutomeru, Ptuju 
in Kopru, za kar že sedaj ple
temo mreže.«

Dežela Dobro v kranjskih rovih
Dežela Dobro ponuja vse tisto, kar dobrega pridelajo in izdelajo roke tistih, ki jim ni vseeno, kaj bodo 
kupci kupili. Tokrat so bili na voljo zeliščni izdelki, slovenski med in vina, okusen sir, domač kruh iz več 
žit, izdelki, »štrikani iz domače vočje vone« ... Bi rekli, da vse, kar vam srce domačega poželi. 

Ponudba v Deželi Dobro je bila okusno mamljiva. 


