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70 let Gorenjski časnik od leta 1947
Prvi predhodnik tednika Gorenjec leta 1900
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AKTUALNO

Hranilnica Lon brez  
prednostnih delnic
Delničarji Hranilnice Lon so na 
skupščini soglašali s spremembo 
prednostnih delnic v navadne, po-
trdili spremembe statuta in preo-
blikovanje hranilnice v banko ter 
izrekli nezaupnico predsedniku 
uprave Jaku Vadnjalu.

3

AKTUALNO

Žan Kranjec prvič 
na stopničkah
Po šestnajstih letih je na moški 
veleslalomski tekmi za svetovni 
pokal na stopničke znova stopil 
Slovenec. To je uspelo Žanu Kranj-
cu iz Bukovice pri Vodicah s tre-
tjim mestom v Alta Badii. Zanj so 
to prve stopničke v karieri.

9

ZANIMIVOSTI

Za okrasitev do  
sto tisoč evrov
Gorenjske občine se božično-no-
voletni praznični okrasitvi svojih 
središč vsako leto bolj zavzeto po-
svečajo, še vedno pa je med njimi 
kar precej razlik glede denarja, ki 
so ga pripravljene v ta namen od-
šteti.

21

ZADNJA

Najstarejša Gorenjka 
ima sto osem let
Kristina Tarman z Jesenic je v so-
boto praznovala stoosmi rojstni 
dan. Dobro razpoložena in optimi-
stična je sprejemala čestitke, tudi 
od župana Jesenic Tomaža Toma 
Mencingerja. »En čas je malo bolj-
še, en čas slabše,« je dejala.

24

VREME

Danes, jutri in v četrtek bo 
po nižinah vztrajala me-
gla ali nizka oblačnost, v 
višjih legah pa bo pretežno 
jasno. Jutra bodo mrzla.

-4/0 °C
jutri: pretežno jasno

Prilogi:

loški glas
Kranjčanka

Igor Kavčič

Škofja Loka – V nedeljo so 
na Loškem odru že sedem-
inštiridesetič podelili Sever-
jeve nagrade za izstopajo-
če igralske dosežke. Preje-
li so jih poklicna igralca Jure 
Henigman in Blaž Šef, ljubi-
teljski igralec Alen Mastnak, 
študentski nagradi pa Timon 
Šturbej in Škofjeločanka Ta-
mara Avguštin (na sliki).

Podelili Severjeve nagrade

Cveto Zaplotnik

Kranj – Upravni odbor Save 
je v sredo potrdil končni pre-
dlog pogodbe za prodajo del-
nic Gorenjske banke, ki so v 
lasti družbe, in hkrati sprejel 
sklep o sklicu skupščine, na 
kateri bodo lastniki družbe 
sklepali o soglasju za proda-
jo in prenos premoženja na 
novega kupca. Iz Save niso 
sporočili, kdo je novi kupec, 
a neuradno se je razvede-
lo, da je izbrani kupec srb-
ska AIK Banka, ki že ima v 
lasti 81.410 delnic, kar pred-
stavlja skoraj 21-odstotni de-
lež Gorenjske banke, in tudi 

že soglasje Banke Slovenije 
za povečanje lastniškega de-
leža preko meje 50 odstot-
kov. Ko je AIK Banka v so-
boto javno objavila, da na-
merava najkasneje v tride-
setih dneh, a ne prej kot v 
desetih dneh, objaviti pre-
vzemno ponudbo še za od-
kup preostalih delnic banke, 
ni bilo več dvoma: Gorenj-
ska banka prehaja v srbske 
roke, natančneje v last AIK 
Banke, ki jo lastniško obvla-
duje poslovnež Miodrag Ko-
stić. Koliko naj bi AIK Ban-
ka plačala za delnico, bo raz-
vidno iz prevzemne ponud-
be, neuradno pa naj bi cena 

znašala okrog tristo evrov. 
Kot je bilo slišati v javnosti, 
je pogajanja o ceni »oteže-
vala« kazenska ovadba Ban-
ke Slovenije, iz katere izha-
ja, da naj bi Gorenjska banka 
pri lastninjenju Iskratela do-
mnevno protipravno prido-
bila dvajset milijonov evrov.

Sava je največja lastnica  
banke, v lasti ima 146.060 
delnic (37,65 odstotka), 34.287 
delnic pa je prenesla v fiduci-
arno imetništvo Abanke, ki jih 
hrani v korist imetnikov obve-
znic Save kot zavarovanje za 
obveznosti iz obveznic. 

AIK Banka prevzema Gorenjsko banko
Srbska AIK Banka, ki je že 21-odstotna lastnica Gorenjske banke, je v sredo 
sklenila s Savo pogodbo za nakup njenih bančnih delnic, v soboto pa je že 
najavila objavo prevzemne ponudbe za odkup še preostalih delnic.

Dvoma ni več: Gorenjska banka, ki je v lasti 442 delničarjev, prehaja v last srbske AIK 
Banke. / Foto: Gorazd Kavčič46. stran

48. stran

Simon Šubic

Krvavec – Nedeljska smu-
ka na s soncem obsijanem 
Krvavcu se je za pol stotnije 
smučarjev predvčerajšnjim 
končala povsem drugače od 
pričakovanj. Zaradi odpove-
di ležaja na obračalnem ko-
lesu so namreč morali nuj-
no ustaviti dvosedežnico 
Zvoh, na kateri je ostalo uje-
tih 51 smučarjev. Nekateri 
izmed njih so morali na se-
dežnici tudi petnajst metrov 
visoko prezebati kar tri ure, 

preden so jih reševalci spra-
vili na varna tla in so jim v to-
plem zavetju hotela Krvavec 
postregli toplo juho in čaj ter 
priskrbeli odejo. K sreči po-
škodovanih ni bilo, je pa po 
naših informacijah vsaj ena 
smučarka potrebovala psi-
hološko pomoč.  

»Napake ni bilo mogoče 
predvideti in s tem prepre-
čiti, gre za mehansko okva-
ro,« je povedal Luka Vrančič 
iz RTC Krvavec.

Na sedežnici 
prezebali tri ure
V nedeljo popoldne so na krvavškem smučišču 
z okvarjene dvosedežnice Zvoh približno tri ure 
reševali enainpetdeset smučarjev. Poškodovanih ni 
bilo, zato pa so bili mnogi že pošteno premraženi.

Zadnjega smučarja so na tla spravili ob 17.20. / Foto: Klemen Sedlar412. stran
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izžrebanemu naročniku časopisa

Knjigo prejme JANEZ URANIČ iz Naklega.

KO TI ČEK ZA NA ROČ NI KE

AKTUALNO info@g-glas.si

Spektakularna Ledena dežela 

Ledena dežela se je vrnila v Ljubljano in že peto leto zapored bo-
gati zimsko dogajanje v Sloveniji. Pravljične podobe, ustvarjene 
iz prepleta ledenih in snežnih skulptur, ki so jih oblikovali znani 
slovenski in tuji umetniki, se razprostirajo v dvesto kvadratnih 
metrov veliki dvorani ob Atlantisu v ljubljanskem BTC. Ledena 
dežela nas letos vodi skozi pravljični svet, kjer spoznamo Mašo 
in medveda iz ruske ljudske pravljice. S škrati si ogledamo Ken-
tavra in Grifona. Zlata ptica obudi spomine na svet slovenskih 
ljudskih pravljic, na nas pa preži tudi zmaj iz Postojnske jame 
s svojimi mladiči. Otroci, majhni in veliki, se lahko spuščate po 
ledenem toboganu. Letos je še večji in daljši! V ledenem baru pa 
se lahko pogrejete ob vroči čokoladi, dišečem kuhanem vinu in 
čaju, »resnejše« pijače pa strežemo v ledenih kozarcih. Odprto 
je vsak dan v tednu, tudi ob nedeljah in praznikih. Dvorana je 
ohlajena na –4 °C, zato se primerno oblecite.  Več na www.
ledena-dezela.com. 

Trem naročnikom Gorenjskega glasa podarjamo po dve vsto-
pnici. V žrebu boste sodelovali, če boste našteli vsaj tri pravljič-
ne like, ki si jih lahko ogledate v Ledeni deželi. Odgovore s svo-
jimi podatki pošljite do srede, 27. decembra 2017, na naslov: 
Gorenjski glas, Bleiweisova 4, Kranj, ali na koticek@g-glas.si.

Nagrajenci

V nagradnih igrah, ki sta bili objavljeni 8. decembra 2017, prej-
mejo dve vstopnici za koncert Lepe Brene na Gospodarskem 
razstavišču Maruša Zupan iz Naklega in Silvo Sladič iz Kranja, 
baterijski sesalnik Hoover pa Kristina Razingar z Jesenic.
V nagradnih igrah, ki sta bili objavljeni 12. decembra 2017, 
prejmejo CD Klape Intrade Mojca Šantelj iz Kranja, panty 
hlačke Cheek by Lisca Joy Sonja Ahačič iz Tržiča ter boksarice 
Lisca men Noel Aljaž Černe z Bohinjske Bele. Nagrajencem 
čestitamo!
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Aleš Senožetnik

Kranj – Logout deluje že od 
leta 2011 in je edini specia
lizirani center za pomoč pri 
čezmerni rabi interneta pri 
nas s svetovalnicami v Lju
bljani in Izoli, za nasvete pa 
so dosegljivi tudi po telefonu 
in elektronski pošti. 

V zadnjih letih v centru 
opažajo, da se število upo
rabnikov, ki poiščejo pomoč 
zaradi težav odvisnosti od 
spleta ali čezmerne upora
be interneta povečuje. Pred
vsem pa je skrb vzbujajoče 
dejstvo, da po pomoč priha
jajo vse mlajši. Tudi srednje
šolci in celo osnovnošolci. 
»Mladostniki so zelo ran
ljiva skupina, saj sami tež
ko nadzorujejo vedenje na 
spletu, od zunaj pa večkrat 
ni kontrole, čeprav je treba 
poudariti, da so starši vedno 
bolj ozaveščeni,« pravi stro
kovna delavka v centru, psi
hologinja Špela Reš. 

Med fanti in mlajšimi mo
škimi največjo težavo pred
stavlja čezmerno igranje 
spletnih iger. Teh je med 
obravnavanimi največ. De
kleta pa imajo najpogosteje 
težave z družabnimi omrež
ji. »Predvsem v prvih letih 
smo imeli največ primerov 
moških, zaradi čezmerne
ga igranja spletnih iger, da
nes se težava razrašča na 
čezmerno uporabo spleta, 
po navadi po mobilnem te
lefonu,« pojasnjuje Reševa, 
ki dodaja, da se s težavami 
ne spopadajo le mladostni
ki, temveč tudi odrasle ose
be. »Med odraslimi je poleg 
splošne zasvojenosti s sple
tom razširjena predvsem 
zasvojenost s spletno por
nografijo, igranjem iger na 

srečo in nakupovanjem na 
spletu. Vendar za razliko od 
mlajših, ki jih v naše progra
me največkrat vključijo star
ši, odrasli v manjši meri po
iščejo pomoč,« še dodaja so
govornica.

Kako prepoznamo 
težave?

Reševa opozarja, da vsa
ka uporaba interneta še ne 
pomeni nujno težav, prav 
tako je treba razlikovati med 
zasvojenostjo in čezmer
no rabo. »Težave se pojavi
jo, ko nekdo večinoma pose
ga le po spletnih vsebinah, 
ki so primarno namenje
ne nudenju ugodja. Po na
vadi do tega prihaja iz dolg
časa, ker oseba ne ve, kaj bi 
drugega počela, razlog za 
to je navadno nestrukturi
ran dan brez obveznosti. 

Takrat govorimo o čezmer
ni rabi interneta,« pojasnju
je in dodaja, da so pri zasvo
jenosti motivi globlji. »Ose
ba, ki je zasvojena, s sple
tom rešuje čustvene stiske, 
na spletu se pomirja in beži 
pred skrbmi in vsakdanji
mi obveznostmi. Posledice 
so vidne na drugih področ
jih. Opušča družabne stike, 
preneha se ukvarjati s hobi
ji, morda celo izostaja od po
uka ali ne gre v službo. Laže 
koliko časa preživi na inter
netu in se okoli tega prepira 
z domačimi, partnerjem ali 
prijatelji.« Na spletni strani 
www.logout.si lahko z reše
vanjem spletnega vprašalni
ka tudi sami preizkusimo, 
ali imamo morda težave s 
čezmerno uporabo spleta.

Zelo pomembno je, da ot
rokom pomagajo starši, jim 

organizirajo prostočasne de
javnosti in nadzirajo upora
bo mobilnega telefona ter 
spleta. »Starši morajo otro
ku postaviti pravila, hkrati 
pa ga tudi informirati o ne
varnostih, ki prežijo nanj na 
spletu,« poudarja Reševa.

Center Logout sofinanci
rata ministrstvo za zdravje 
ter ministrstvo za delo, dru
žino, socialne zadeve in ena
ke možnosti ter mestni ob
čini Ljubljana in Koper. Me
sečno beležijo več kot sto 
različnih občasnih in rednih 
uporabnikov. Pomoč, ki jo 
nudijo v centru, pa je za upo
rabnike brezplačna in je na
menjena tako osebam s te
žavami kot staršem in svoj
cem. Zato v centru priporo
čajo, da se njihovega progra
ma udeleži vsak, ki se s teža
vami ne more spopasti sam.

Zasvojeni vedno mlajši
Z zasvojenostjo s spletom in čezmerno rabo interneta se spopada vedno več ljudi, med katerimi je vse 
več tudi osnovnošolcev in srednješolcev, ugotavljajo na Centru pomoči pri prekomerni rabi interneta 
Logout.

Število uporabnikov, ki poiščejo pomoč zaradi težav odvisnosti od spleta ali čezmerne 
uporabe interneta se povečuje. (Fotografija je simbolična) / Foto: Tina Dokl

Simon Šubic

Kranj –  Zadnja izdaja Repor
ter Magazina, posebne izda
je revije Reporter, je minu
li petek izšla z enotedensko 
zamudo in brez načrtovane
ga prispevka o najbogatejših 
Slovencih (in Gorenjcih) Izi 
in Samu Loginu, njunem za
sebnem družinskem življe
nju in družinskem deblu pa 
tudi o razlogih za spremem
bo njunih imen in priimkov. 
Loginova sta namreč še pred 

načrtovanim izidom nove
ga Reporter Magazina (8. de
cembra), ki sicer izhaja nekaj
krat na leto, dosegla, da je ljub
ljansko okrajno sodišče izdalo 
začasno odredbo, s katero je 
prepovedalo objavo članka z 
omenjeno vsebino in družin
skih fotografij Loginovih. V 
primeru kršitve je izdajate
lju, podjetju Reporter Media, 
grozila kazen sto tisoč evrov, 
ki bi se ob nadaljnjih kršitvah 
samo še poviševala do konč
nega zneska milijon evrov. 

V celjski odvetniški pisar
ni Stušek so v imenu Logi
novih pojasnili, da se z ob
javo podatkov iz zasebnega 
življenja niso strinjali, ker 
Samo in Iza Login ni sta jav
ni osebnosti, nimata takšne
ga statusa in ga nikoli nista 
imela. »Neodvisno od obča
snega pojavljanja v medijih 
in poslovnega udejstvovanja 
se zakonca Login njuni za
sebnosti nikoli nista odrek
la oziroma navedeno samo 
po sebi ne more pomeniti, 

da naj bi s tem postala jav
ni osebnosti,« so naved
li v odvetniški pisarni. Pri 
tem so navedli tudi dve za
devi, v katerih je Evropsko 
sodišče za človekove pravi
ce izrecno poudarilo, da se 
polje varovane zasebnosti 
razteza na posameznikovo 
ime, pravico do podobe, fi
zično in moralno integrite
to, kot tudi pravico, da živi 
zasebno, skrito pred nežele
no javno pozornostjo. »Na
sploh je v sodni praksi ESČP 

izrazito poudarjeno načelo 
spoštovanja zasebnosti v za
devah, ki za javnost ne pred
stavljajo javnega pomena in 
interesa,« so poudarili v od
vetniški pisarni, kjer se jim 
zdi absurdno stališče, da naj 
bi »članki, ki so grozili in pi
sanje o družinskem deblu, 
svojcih, koreninah, razlogih 
za spremembo imena (ki jih 
vlagatelji skladno z zako
nom o osebnem imenu niso 
dolžni pojasnjevati niti drža
vi ob podaji vloge), prispeva
li k javnemu interesu«.

Urednik revije Silvester 
Šurla se po drugi strani čudi 
ravnanju ljubljanske okraj
ne sodnice, ki je začasno od
redbo izdala zgolj na podla
gi nepreverjenih navedb Lo
ginovih, ki prispevka (tako 
kot tudi ne sodnica) sploh 

nista videla. »Gre za prece
denčni primer, nezaslišan 
poseg v svobodo izražanja, 
v svobodo tiska. Nekaj, kar 
se v zgodovini demokratič
ne Slovenije še ni zgodilo. 
Podjetje Reporter Media bo 
uporabilo vsa razpoložlji
va pravna sredstva za zašči
to lastnih interesov,« je na
povedal. Kot je še dodal Šur
la, je absurd še toliko večji, 
ker najbogatejša Slovenca 
v resnici sploh ne skrivata 
svoje zasebnosti. »Na druž
benih omrežjih lahko najde
mo kopico njunih slik, izda
la sta celo koledar s fotografi
jami z družinskih potovanj. 
V ženskih (rumenih) revijah 
pa Iza Login na dolgo in širo
ko javnosti razlaga celo naj
večje intimnosti,« je pouda
ril. 

Loginova dosegla prepoved članka
Ljubljansko okrajno sodišče je reviji Reporter Magazin prepovedalo objavo članka o zasebnem življenju 
in družinskih koreninah najbogatejših Slovencev, zakoncev Ize in Sama Logina. 
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KOMENTAR
Marjana Ahačič

Koledar

Danes popoldan grem 
na božično novoletni 
koncert z bazarjem, ki 

ga pripravljajo na jeseniški gi-
mnaziji. Tudi letos bom kupila 
kakšno malenkost, predvsem 
pa grem tja po koledarje, ki so 
jih oblikovali dijaki. Po enega 
bom kupila zase, za mamo in 
taščo, tako kot lani. 

V času pametnih telefonov 
se skoraj ne spomnimo, kako 
so bili veliki stenski koledarji 
nekoč skoraj obvezen del po-
slovnih daril ob koncu leta. Ti-
skala so jih tudi društva, javni 
zavodi in institucije. Če niso 
imeli svojega, so pa vsaj na dnu 
kakšnega bolj splošnega natis-
nili svoj logotip.

Spomnim se, kako se mi jih 
je včasih tja do svetih treh kra-
ljev nabralo po pet, šest in sem 
nato do konca januarja razmi-
šljala, kateri bi se najbolje po-
dal na steno v pisarni. Spom-
nim se tudi, da smo, ko sem še 
živela pri starših, konec avgu-
sta z najvišjih polic zvlekli ve-
likanske koledarje iz preteklih 
let in vanje ovijali učbenike in 
delovne zvezke. V nižjih razre-
dih tako, da sem vse šolsko leto 
lahko opazovala dele fotografij 
na platnicah. Po navadi, ker je 
bil oče gozdar in lovec, so bile 
to slike narave, živali ... Kas-
neje, v najstniških letih, smo 
liste s koledarja obrnili tako, 
da so bile knjige oblečene v 
belo, prazno stran koledarja. 
To nam je puščalo ogromno 
prostora za likovno ustvarjanje 
med šolskimi urami, ki so se 
nam zdele dolgočasne.

Ne vem natančno, kdaj so 
šolarji in njihove mame prene-
hali izdelovati ovitke iz starih 
koledarjev. Moja otroka jih za-
gotovo nista več uporabljala.

Se pa približno spomnim, 
kdaj smo skoraj nehali upo-
rabljati stenske koledarje za to, 
da bi se spomnili, kje v mesecu 
smo na določen dan in katere 
zadolžitve imamo za takrat 
v načrtu. Pred dobrim dese-
tletjem najbrž, ko so mobilne 
naprave in računalniki začeli 
postajati tako zelo »pametni«, 
da staromodnih plakatov s fo-
tografijo in številkami spodaj 
nekako nismo več potrebovali. 
Moja ekološko zavedna hči bi 
rekla, da k sreči, saj smo tako 
rešili kakšen hektar ali dva 
gozda ...

Kar se mi zdi pri koledarjih 
zanimivo, je to, da kljub vse-
mu niso izginili z naših sten, 
čeprav jih v resnici ne potrebu-
jemo več. Tisti, ki imajo radi 
umetnost, si pač na zid obesijo 
reprodukcije Renoirja ali Van 
Gogha. Seveda so samo na 
papir natisnjene fotografije, a 
znajo polepšati kakšen poseb-
no turoben dan. Jaz vsako leto 
kupim koledar, ki ga izdelajo 
mladi. Dobro se mi zdi, če s 
kakšnim evrom lahko podprem 
njihov trud in voljo do ustvar-
janja. Zlasti me že nekaj časa 
navdušujejo koledarji, ki jih 
izdelajo v Gimnaziji Kranj. 
Pravzaprav letos čakam samo 
še na gasilce. Tudi oni vsako 
leto pridejo na vrata s koledar-
jem kot zahvalo za donacijo. 
So se že napovedali.

Cveto Zaplotnik

Kranj – V četrtek je bila skup-
ščina delničarjev Hranilnice 
Lon. Po tem, ko so imetni-
ki prednostnih delnic na lo-
čenem zasedanju soglaša-
li s spremembo 6408 pre-
dnostnih delnic v navadne 
redne delnice z nominalno 
vrednostjo 75 evrov, so del-
ničarji sprejeli spremembe 
statuta. Pri tem so podpr-
li nasprotni predlog družbe 
Alea Iacta, s katerim so po-
oblastili upravo, da lahko ob 
soglasju nadzornega sveta 
v petih letih poveča osnov-
ni kapital za največ 40 tisoč 
delnic oziroma za tri milijo-
ne evrov in da, prav tako s so-
glasjem nadzornega sveta, 
delno izključi prednostno 
pravico delničarjev tako, da k 
dokapitalizaciji pozove vsaj 

petdeset največjih delničar-
jev. Uprava je predlagala po-
večanje osnovnega kapitala 
za največ 80 tisoč delnic ozi-
roma za največ šest milijo-
nov evrov, pri tem pa bi ob so-
glasju nadzornega sveta lah-
ko deloma ali v celoti izklju-
čila prednostno pravico ob-
stoječih delničarjev. V Vses-
lovenskem združenju malih 
delničarjev so z nasprotnim 
predlogom zahtevali črtanje 
izključitve prednostne pra-
vice delničarjev, pri predlo-
gu uprave pa se jim je zdelo 
problematično tudi to, da bi 
en »dokapitalizator« lahko 
naenkrat povečal svoj delež 
v družbi preko 50 odstotkov.

Delničarji so podprli pre-
oblikovanje hranilnice v ban-
ko in s tem povezan pred-
log za spremembo firme iz 
Hranilnice Lon v Lon banko 

s skrajšanim imenom Lon, 
sprememba pa naj bi zače-
la veljati 1. marca prihodnje 
leto. Na predlog družbe Alea 
Iacta, ki je z 10-odstotnim de-
ležem največja delničarka 
Hranilnice Lon, so na dnev-
ni red uvrstili tudi glasova-
nje o nezaupnici predsedni-
ku uprave Jaku Vadnjalu, ki 
so jo delničarji tudi izglaso-
vali. V družbi Alea Iacta, ki 
jo vodi Sergej Racman, so v 
zahtevi za dopolnitev dnev-
nega reda skupščine zapisa-
li, da predsedniku uprave ni 
uspelo izboljšati poslovanja 

družbe in da rezultati močno 
zaostajajo za načrti. Ker mu 
po oceni delničarja ni uspe-
lo prestrukturirati naložb v 
nepremičnine, je to povzro-
čilo slabitev kapitala in ka-
pitalsko neustreznost, ki so 
jo delničarji morali odpravi-
ti z dokapitalizacijo. Uprava 
(predsednik dr. Jaka Vadnjal 
in član Bojan Mandič) je v 
stališču do zahteve delničar-
ja med drugim navedla, da 
so rezultati poslovanja v letih 
2016 in 2017 v skladu z na-
črti, ki jih je potrdil nadzorni 
svet. Letos so že prodali dve 
poslovno nepotrebni nepre-
mičnini v Postojni in Roga-
ški Slatini, za nepremičnino 
v Kranju, kjer je bil prej sedež 
Lona, pa so podpisali pogod-
bo o prodaji. Sedanji kapital-
ski primanjkljaj je po mne-
nju uprave posledica grad-
nje nove poslovne stavbe, za 
katero je bila odločitev spre-
jeta v letu 2011, torej v času, 
ko Vadnjala še ni bilo v Lonu. 
Ker je tržna vrednost stav-
be znatno nižja od knjižne, 
so revizorji zahtevali popra-
vek vrednosti, ki neposredno 
vpliva na kapital, primanj-
kljaj pa je treba pokriti z do-
kapitalizacijo. Lon je na pod-
lagi odredbe Banke Sloveni-
je, da ne zagotavlja predpisa-
ne kapitalske ustreznosti, že 
začel postopke za izvedbo do-
kapitalizacije.

Lon brez prednostnih delnic
Imetniki prednostnih delnic Hranilnice Lon so na četrtkovi skupščini soglašali s spremembo 
prednostnih delnic v navadne. Delničarji so potrdili predlagane spremembe statuta in preoblikovanje 
hranilnice v banko, izrekli pa so tudi nezaupnico predsedniku uprave Jaku Vadnjalu.

Uprava Lona ocenjuje, da je sedanji kapitalski primanjkljaj posledica v letu 2011 sprejete 
slabe poslovne odločitve za gradnjo nove poslovne stavbe. / Foto: Gorazd Kavčič 

Hranilnico Lon bo še naprej vodil Jaka Vadnjal, 
nadzorni svet pa ga na podlagi nezaupnice, 
izglasovane na skupščini, lahko odpokliče. Redna 
seja nadzornega sveta je predvidena v drugi polovici 
januarja.

Urša Peternel

Jesenice – Ministrstvo za 
okolje in prostor je na zah-
tevo družbe DARS prejšnji 
mesec izdalo gradbeno do-
voljenje za gradnjo druge 
cevi predora Karavanke. To 
je pred dnevi postalo prav-
nomočno in DARS je že ob-
javil razpis za izbiro izvajal-
ca, ki bo gradil vzhodno cev 
in manjkajoči odsek avto-
ceste med predorom Kara-
vanke in priključkom Hru-
šica. »Ob uspešno izvede-
nem razpisu bi lahko bila 
pogodba z izvajalcem del 
podpisana v prvi polovici 

prihodnjega leta. Po projek-
tantski oceni je za zdaj pred-
viden rok izgradnje v petih 
letih od uvedbe izvajalca v 
delo,« so pojasnili na DARS. 
To pomeni, da bi bila druga 
cev zgrajena leta 2023. Ker 
je nekaj več kot polovica na-
črtovane predorske cevi na 
avstrijski strani, je razpis 
hkrati objavil tudi tamkaj-
šnji avtocestni upravljavec, 
ASFINAG GmbH.

Po načrtih bo nova pre-
dorska cev na slovenski 
strani meje dolga približno 
3546 metrov (od tega 3446 
metrov pod zemljo), dolžina 
manjkajočega dela avtoceste 

med vhodom v predor in ob-
stoječo cestninsko postajo 
pa bo približno 620 metrov. 

Ko bo druga cev zgrajena, 
bodo ves promet preusmeri-
li skozi novo cev, kjer bo prav 
tako začasno potekal dvo-
smerno. Staro cev bodo na-
mreč začeli obnavljati, ob-
nova naj bi trajala dve leti. 
Šele zatem, torej predvido-
ma leta 2025, bo promet ste-
kel po obeh ceveh, v vsaki 
bosta po dva prometna pa-
sova v posamezno smer.  

Slovenija in Avstrija sta 
za projekt izgradnje druge 
cevi predora pridobili ne-
povratna sredstva Evropske 

komisije v višini 7,5 milijo-
na evrov. Investicijska vred-
nost projekta na slovenski 
strani je sicer ocenjena na 
184 milijonov evrov z dav-
kom.

Avtocestni predor Ka-
ravanke je bil zgrajen leta 
1991, je edini enocevni pre-
dor na slovenskem avtoce-
stnem omrežju, še vedno 
pa je tudi najdaljši slovenski 
cestni predor, dolg je 7864 
metrov. Promet skozenj je 
stekel 2. junija 1991. V dob-
rega četrt stoletja je skozenj 
peljalo že več kot petdeset 
milijonov vozil, promet pa 
vseskozi narašča. 

Razpis za gradnjo druge cevi
Gradbeno dovoljenje za gradnjo druge cevi predora Karavanke je pravnomočno in DARS je pred dnevi 
objavil razpis za izbiro izvajalca del. Druga cev naj bi bila zgrajena do leta 2023.
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Andraž Sodja

Bohinjska Bistrica – Neur-
je, ki je v začetku minule-
ga tedna povzročilo števil-
ne nevšečnosti in material-
no škodo, najhujšo v Bohi-
nju in na Jezerskem, je pus-
tilo trajne sledi, saj večja ob-
močja gozdov v Bohinju ka-
žejo sliko neverjetnega uni-
čenja, ravno tako pa tudi ne-
kateri objekti, številni pa so 
se škodi tudi preprosto za 
las izognili. Najhujša ško-
da na gozdovih je nastala na 
območju Pokljuke in Ukan-
ca, tam so drevesa tudi poš-
kodovala nekaj objektov. 
Močan veter je tudi odkril 
precejšen del propadajoče-
ga hotela Zlatorog, tako plo-
čevinasta kritina leži v oko-
lici objekta, odkrita pa so 
tudi slemena sosednjih ser-
visnih objektov. Pri Češnji-
ci je pod močnim vetrom 
popustil kozolec, poškodo-
val pa je tudi nekatere stre-
he, med njimi še posebej na 
kmetiji v naselju Log.

Na Voglu so se hujši ško-
di izognili. Kot je povedala 
Sandra Fiorelli s smučišča 
Vogel, jih je orkanski veter 
presenetil, z najmočnejšim 
sunkom, kot smo že poro-
čali, kar 183,6 kilometra na 
uro. »Eden izmed takih je 
najbrž tudi odkril del strehe 

Zadnjega Vogla na Orlovih 
glavah. Ocene škode še ni-
mamo, bo pa po prvih oce-
nah treba popraviti le stre-
ho, saj je sedežnica tako kot 
vse druge naprave ostala po-
polnoma nepoškodovana in 
varna za uporabo, tako da bo 
smučišče v naslednjih dneh 
normalno obratovalo, če 
bodo le vremenske razmere 
to dopuščale.«

V največji slovenski zava-
rovalnici, Zavarovalnici Tri-
glav, so povedali, da je za 
podrobnejše ocene o višini 
nastale škode za zdaj še pre-
zgodaj. Na občini Bohinj, 
kjer ravno tako ocen škode 
še nimajo, so v sodelovanju 
z Rdečim križem odprli ra-
čun za pomoč oškodovan-
cem, predvsem pri sanaciji 
streh in poškodovanih kuril-
nih naprav. »Sanacija bo za 
veliko oškodovancev pred-
stavljala prevelik strošek, da 
bi ga sami zmogli, zato pozi-
vamo vse, ki ste pripravljeni 
pomagati z denarnimi sred-
stvi, da jih donirate po svojih 
zmožnostih.« V ta namen je 
odprt humanitarni račun 
pri Rdečem križu Slovenije 
na račun SI56 0700 0000 
0487 321, sklic: 290-25, na-
men: Ujma Bohinj decem-
ber 2017, podatke pa najde-
te tudi na spletni strani Ob-
čine Bohinj.

Večji škodi so se izognili
Na Voglu, kjer je najmočnejši sunek vetra dosegel hitrost 184 kilometrov na uro, so se večji škodi izognili.

Močan sunek vetra je odtrgal polovico strehe na zgornji 
postaji sedežnice Orlove glave na smučišču Vogel.

Podrt kozolec toplar v Bohinjski Češnjici

Danica Zavrl Žlebir

Jezersko – Potem ko je prej-
šnji teden silovito neurje oh-
romilo življenje na Jezer-
skem, se sedaj življenje spet 
vrača na stari tir. »Ceste so 
sedaj prevozne, spet imamo 
domala vsi elektriko iz dalj-
novoda, le dva objekta se še 
napajata iz agregata,« je vče-
raj dopoldne dejal župan Ju-
rij Rebolj, ki se je ravnokar 
mudil prav na sestanku pri 
Elektru Gorenjska, kjer so 
imeli v minulih dneh veliko 
opraviti z Jezerskim. Kot je 
povedal Rebolj, Elektro se-
daj elektriko dobavlja tudi na 
avstrijsko stran, kjer so v ne-
urju prejšnji teden prav tako 
utrpeli veliko škode. Leta 
2014, ko je žledolom močno 
poškodoval daljnovod v do-
lini Kokre, so Jezerjani do-
bivali elektriko z avstrijske 
strani. 

Posledice neurja so veči-
noma že odstranili, tudi v ve-
tru razkrite strehe, ki so jih 

najprej zasilno zaščitili s po-
njavami, so spet pokrite. Re-
gionalna cesta proti Jezer-
skemu je bila najhuje poško-
dovana na odseku med Ka-
nonirjem in Bajtami, kjer je 
sedaj promet urejen s sema-
forjem. Na glavno prometno 
žilo proti Jezerskemu se je 

po prvih ocenah zrušilo več 
kot petsto »kubikov« drevja, 
veliko je bilo podrtega tudi 
drugje po kraju. Prav tako je 
bila močneje poškodovana 
tudi cesta proti Jezerskemu 
vrhu in na drugi strani nek-
danje državne meje proti Že-
lezni Kapli. Tja so potem, ko 

so bili doma iz najhujšega, 
Jezerjani odšli na pomoč so-
sedom. Sami so jo na dan ne-
urja dobili od sosedov z dru-
ge strani, gasilcev in civilne 
zaščite iz Preddvora.  

Sicer pa v teh dneh še po-
pisujejo škodo, ki jo je nap-
ravilo neurje. Andrej Tepi-
na, poveljnik štaba Civilne 
zaščite na Jezerskem, pravi, 
da je bilo poškodovanih 59 
stavb, stanovanjskih in go-
spodarskih objektov, dva ki-
lometra lokalnih cest, ogra-
je na treh mostovih, podrla 
sta se dva električna droga 
... Škoda na regionalni ces-
ti in drugi infrastrukturi, ki 
ne sodi v občinsko pristoj-
nost, tu ni vključena. Z dru-
gimi upravljavci občina se-
daj še usklajuje ocene. Te-
pina še dodaja, da je zara-
di podrtega drevja v dolžini 
petsto metrov slabo preto-
čen hudourniški vodotok in 
ga je treba očistiti, da ne bi 
v primeru višjih voda prišlo 
do razlitja.  

Jezersko po neurju iz najhujšega
Na Jezerskem po neurju in škodi, ki jo je prejšnji teden povzročilo, upajo, da je najhujše mimo. Ceste 
so prevozne, spet imajo elektriko, odpravljajo posledice in popisujejo škodo.

Gasilci, gozdni in cestni delavci so imeli prejšnji teden 
veliko dela z odstranjevanjem posledic neurja na regionalni 
cesti proti Jezerskemu. / Foto: Gorazd Kavčič 

Jože Košnjek

Železna Kapla – V začetku 
preteklega tedna so južnoko-
roške občine Borovlje, Sele, 
Železna Kapla in Žitara vas 
preživele sodni dan. Silovit 
vihar je še posebej ponoči s 
ponedeljka na torek skupaj 
z dežjem uničeval vse, kar 
mu je stopilo na pot. Dreve-
sa so padala, hudourna voda 
je odnašala ceste in pota, ve-
ter je odkrival hiše, elektrike 
ni bilo. Železna Kapla je bila 
odrezana od sveta. Prav tako 
kot Jezersko na naši strani. 
Spet se je izkazala sosedska 
pomoč. Tako kot so Kapelča-
ni pred leti pomagali Jezer-
janom, ki so, vkovani v žled, 
bili odrezani od sveta, tako 
so tokrat Kapelčanom po-
magali sosedje z Jezerskega 
in Solčave. 

»Poleg Železne Kaple je 
bila zelo prizadeta občina Ži-
tara vas na naši in Solčava ter 
Jezersko na slovenski strani. 
Iz dneva v dan bolj spozna-
vamo, kaj se lahko zgodi, če 
narava pobesni. V gozdo-
vih naše občine je podrtega 
najmanj 300.000 kubičnih 
metrov lesa. Zaradi tega je 
obstoj zlasti manjših kme-
tij ogrožen. Vihar je popol-
noma odkril številne stano-
vanjske hiše in gospodarska 
poslopja. Družine bodo sku-
šale s pomočjo zavarovalnic 
to popraviti. Pravi čudež je 
bil, da ob vsem tem divjanju, 
pravem besnenju narave ni 
bilo človeških žrtev,« je po-
vedal podžupan občine Že-
lezna Kapla Gabrijel Hribar. 
»Na srečo se je to dogajalo 
ponoči in nihče ni poskušal 
reševati. Od sobote zvečer 
dalje se lahko znova peljemo 
po zvezni cesti skozi Belo na 

Jezerski vrh, tako da so vsaj 
kmetije s tega območja po-
vezane z dolino, za medna-
rodni promet pa cesta še ni 
primerna. Velika škoda je na 
občinskih cestah, je povedal. 
Popravilo bo trajalo več let. 
Ker je občina velika, saj ob-
sega 200 kvadratnih kilo-
metrov, je trajalo kar nekaj 
časa, da smo obiskali vse kra-
je in preverili stanje, je pove-
dal podžupan. Izkazali so se 
električarji, neverjetno izur-
jeni fantje in možje, ki gredo 
v pravo gozdno džunglo, kot 
roboti. Pri zagotavljanju pre-
voznosti nekaterih cest, tudi 
na Jezersko, še naprej poma-
ga avstrijska vojska.  

»Pomoč, ki smo jo pred 
leti iz naše občine lahko dali 
od sveta odrezanemu Jezer-
skemu, se je vrnila. Ker doli-
na Bele z obeh strani ni bila 
dostopna, so Jezerjani za-
čeli čistiti cesto z Jezerske-
ga vrha navzdol. Solčavci pa 
so odstranjevali podrto drev-
je s ceste od Pavličevega sed-
la do Bele. Sosedska pomoč 
je tako znova odigrala svojo 
nenadomestljivo vlogo,« je 
povedal kapelski podžupan 
Gabrijel Hribar. 

Sodni dan nad 
Železno Kaplo
Pri zagotavljanju prevoznosti ceste po dolini Bele 
so pomagali tudi krajani sosednjih občin Jezersko 
in Solčava.

Gabrijel Hribar, podžupan 
občine Železna Kapla - Bela

Cerklje – Sredstva za sanacijo po vremenski ujmi je prizadeti-
ma občinama Bohinj in Jezersko namenila tudi Občina Cerklje. 
Kot nam je povedal župan Franc Čebulj, so dva tisoč evrov 
Občini Bohinj že nakazali, enak znesek pa nameravajo naka-
zati tudi Občini Jezersko. »Če bi vsaka od občin, ki v ujmi niso 
bile prizadete, takšen znesek nakazala prizadetim, bi se nekaj 
denarja nabralo,« pravi Čebulj, ki dodaja, da so v Cerkljah 
pripravljeni pomagati tudi prizadetim posameznikom.

Prizadetim sredstva namenila tudi Občina Cerklje

Kranj – Rdeči križ Slovenije, Območno združenje (RKS, OZ) 
Kranj namenja 12 tisoč evrov za humanitarno pomoč ob ujmi 
v zadnjih dneh na področju Jezerskega in Preddvora. Pomoč 
bodo v okviru komisije RKS OZ Kranj, ki bo ocenila stanje, 
razdelili najbolj pomoči potrebnim občanom obeh občin. Ob-
čane, ki jim je škoda nastala, prosijo, naj dodatne informacije 
poiščejo pri predstavnikih krajevnih organizacij Rdečega križa 
Jezersko, Kokra in Preddvor ali pokličejo na telefonsko številko 
04 201 86 72. Še vedno pa pri RKS, OZ Kranj zbirajo tudi pro-
stovoljne prispevke na računu: TRR: SI56 0310 0111 1122 296, 
sklic: 00 96875, BIC banke: SKBASI2X, koda namena: CHAR. 

Rdeči križ na pomoč Jezerskemu in Preddvoru
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Urša Peternel

Jesenice – V Splošni bolni-
šnici Jesenice so pred dne-
vi vendarle prejeli uporabno 
dovoljenje za stavbo, v ka-
teri delujejo specialistične 
ambulante. Postopek prido-
bitve dovoljenja pa je trajal 
neverjetnih 38 let, od 17. no-
vembra 1979. Kot je povedal 
direktor bolnišnice Janez 
Poklukar (zanimivo, sam je 
star ravno 38 let), je pridobi-
tev uporabnega dovoljenja 
eden največjih dosežkov se-
danjega vodstva bolnišnice. 

Ambulantna stavba je bila 
namenu predana konec leta 
1979, ob tehničnem pregle-
du pa je bilo ugotovljenih kar 
sedemdeset pomanjkljivo-
sti. Teh nikakor niso mogli 
odpraviti, niti leta 2000, ko 
so začeli graditi četrto nad-
stropje stavbe. Za nameček 
se je vmes spremenila tudi 
zakonodaja, tehnične zah-
teve so se zaostrile, a kljub 
trudu je okrog petdeset teh-
ničnih pomanjkljivosti osta-
lo. Leta 2014 je novo vodstvo 
bolnišnice ponovno »zagriz-
lo« v ta problem, na pomoč 
so poklicali projektantska 
in izvajalska podjetja, za 
vse skupaj pa namenili kar 
145 tisoč evrov. Odpravili so 
kar okrog petdeset tehnič-
nih pomanjkljivosti, veliko 

drobnih, nekaj pa tudi več-
jih, tako so denimo zgradi-
li dodatno zunanje požar-
no stopnišče, opravili me-
ritve mikroklime in nape-
tosti elektroinštalacij ... Ko-
nec novembra so končno 

pridobili uporabno dovolje-
nje, tako da imajo zdaj vse 
bolnišnične stavbe vsa pot-
rebna dovoljenja. Kot je po-
udaril direktor Poklukar, je 
glavni cilj varna in kakovo-
stna obravnava pacientov, ki 

pa zagotovo ne more pote-
kati v objektih brez opravlje-
nega tehničnega pregleda in 
uporabnega dovoljenja.

Zanimivo je, da je stavba, 
ki je bila skoraj štiri desetle-
tja brez uporabnega dovolje-
nja, last države, bolnišnica jo 
le upravljanja. Kot je dejal po-
močnik direktorja za finanč-
no-računovodsko področje v 
bolnišnici Branko Matjašec, 
so s pridobitvijo uporabne-
ga dovoljenja »državi posta-
vili ogledalo« ...

Uporabno dovoljenje po 
skoraj štirih desetletjih
Ambulantna stavba Splošne bolnišnice Jesenice je kar osemintrideset let delovala brez uporabnega 
dovoljenja.

Ambulantna stavba je bila zgrajena leta 1979, vse do letos pa je delovala brez uporabnega 
dovoljenja. 

Čeprav je bila ambulantna stavba, v kateri letno 
pregledajo okrog 80 tisoč pacientov, brez uporabnega 
dovoljenja, pa to ni predstavljalo nevarnosti niti 
za bolnike niti za zaposlene, je poudaril direktor 
Poklukar.

Marjana Ahačič

Kranjska Gora – Tradicional-
no prednovoletno srečanje 
gospodarstvenikov iz obči-
ne Kranjska Gora so tudi 
letos skupaj z občino prip-
ravili tako imenovani Ta 
mali kamenčki, neformal-
no združenje manjših turi-
stičnih ponudnikov iz Zgor-
njesavske doline. Tokrat so 
se zbrali v Gostilni pri Mar-
tinu, kot vedno z namenom, 
da se pred iztekom leta in tik 
pred začetkom glavne zim-
ske turistične sezone pogo-
vorijo o vtisih iz poletne se-
zone in zadnjih pripravah na 
zimsko. »Srečanje, kakršno 
je prednovoletno, vsi, ki de-
lamo v turizmu, izkoristimo 
za to, da se pred sezono še 
enkrat srečamo, si povemo 
kakšno stvar, ki nam koristi. 
Desetletna tradicija predno-
voletnega druženja je potrdi-
la, da je to potrebno in da Ta 
mali kamenčki, ki smo or-
ganizacijo nasledili od več-
jih, hotelirjev, dobro nosi-
mo štafetno palico. Po obi-
sku se vidi, da se turistično 

gospodarstvo pred sezon-
skim navalom turistov rado 
takole še zadnjič zbere in iz-
menja izkušnje,« je na sre-
čanju povedal župan Kranj-
ske Gora Janez Hrovat in ta-
kole slikovito opisal združe-
nje: »Mali kamenčki so kot 
pesek pod kolesom. Ko avto 
zakoplje, brez peska ne mo-
reš nikamor, če pesek med 
kolesje pride v nepravem tre-
nutku, pa lahko tudi nagaja. 
Kamenčki so dejstvo, ki v tu-
ristični destinaciji veliko po-
meni, predvsem v smislu, da 
poganja razvoj. Sicer pa sem 
prepričan, da le s skupnim 
delovanjem in enotnostjo 
naš kraj lahko premaknemo 
naprej.«

Z županom se strinja tudi 
Anja Kotnik, predstavni-
ca mlajše generacije Ta ma-
lih kamenčkov. »Vsaka pri-
ložnost, da se zberemo sku-
paj, malo pokomentiramo 
prejšnjo sezono in damo 
nasvet za prihajajočo, je do-
brodošla. Za nami je izjem-
na poletna sezona, videti je, 
da bo takšna tudi prihajajoča 
zimska.«

Pripravljeni na 
zimsko sezono
V Kranjski Gori so pripravili tradicionalno 
prednovoletno srečanje gospodarstvenikov.

Andraž Sodja

Jesenice – Minulo sobo-
to je človekoljubno društvo 
Up ob desetletnici delova-
nja pripravilo Festival miru, 
dogodke, posvečene soži-
tju in sobivanju različnih 
narodnosti in kultur. Vrhu-
nec festivala je bila sobotna 
že četrta izvedba medkultur-
ne kulinarične tržnice Mul-
tikultinarika. Kot je ob do-
godku povedala predsednica 
društva Up Faila Pašić Bišić, 
so se letos posvetili bližnje-
mu vzhodu, tako so predsta-
vili ponudbo iraške in afga-
nistanske hrane, prvič so 
se prireditvi pridružile tudi 
specialitete iz Egipta, poleg 
teh so bile še specialitete iz 

Maroka, Alžirije in držav 
nekdanje Jugoslavije. Letos 
je imela prireditev še soci-
alno podjetno noto, tako da 
so ljudje, ki so pripravljali 
in stregli hrano, od tega de-
jansko nekaj tudi dobili. Pri-
reditev je ponudila tudi bo-
gat kulturni program. »Mul-
tikulturnost je dejstvo, mi-
gracije stalnica in na teh te-
meljih lahko razvijamo tu-
rizem in socialno podje-
tništvo,« je dejala Pašić Bi-
šićeva in dodala, da gre tudi 
za pomemben del boja pro-
ti nestrpnosti. Prireditev je 
obiskal tudi jeseniški župan 
Tomaž Tom Mencinger, ki 
je poudaril pomen multi-
kulturnosti in razumevanja 
med kulturami.

Okusi Multikultinarike

Na desetih stojnicah so lahko obiskovalci prireditve 
spoznavali kulturo in kulinariko desetih različnih narodov,  
ki živijo na Jesenicah.

Maja Bertoncelj

Sora – Javno podjetje Vodo-
vod-Kanalizacija začenja z 
gradnjo sanitarne kanaliza-
cije v naselju Sora. Z izved-
bo investicije bo s sanitarno 
kanalizacijo opremljen večji 

del naselja, zadnji manjkajo-
či odsek od Hiše kulinarike 
Jezeršek do podjetja Prima 
Filtri pa bo zgrajen predvido-
ma konec prihodnjega leta. 
Izvedbo investicije je pre-
dlagala tudi Krajevna skup-
nost Sora v svojem seznamu 

prioritetnih projektov. V času 
del bodo predvidoma izvede-
ne polovične zapore cest, ozi-
roma bo lokalni promet pre-
usmerjen na sosednje javne 
poti. Izvajalec bo dela izvajal 
postopoma, ko bodo vremen-
ski pogoji to dopuščali, zato 

na Občini Medvode pričaku-
jejo, da bo investicija zaklju-
čena do pomladi 2018. Vred-
nost investicije je okrog 160 
tisoč evrov in bo v celoti fi-
nancirana iz sredstev Javne-
ga holdinga Ljubljana – JP 
VO-KA.

Gradnja sanitarne kanalizacije v Sori

www.alpeadrialine.com
Rezervirajte si sedež na:

4x
dnevno
razen ob nedeljah

* Bbf / AP  >  Busbahnhof / Avtobusna postaja

Celovec 
letališče

Ljubljana
AP*

Celovec
AP*

Kranj
AP*

Ljubelj ČepaAerodrom
Ljubljana

Kožentavra 
Borovlje

Hitro in ugodno v praznični Celovec ali do 
Ljubelja na pohod ali turno smučanje

Kontakt: 
info@alpeadrialine.com 

+43 (0) 463/931800

od

13,00€

*AP - avtobusna postaja
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Sava je za prodajo ve-
činskega (55-odstotne-
ga) deleža banke obliko-
vala konzorcij, v katerega 
so se vključili tudi Aban-
ka, Družba za upravljanje 
terjatev bank in Zavaro-
valnica Triglav. Kot je zna-
no, je Banka Slovenije že 

predlani odredila Savi, ki se 
je znašla v postopku prisil-
ne poravnave, da proda de-
lež v Gorenjski banki, kas-
neje ji je odvzela tudi uprav-
ljavske in glasovalne pravi-
ce in ji pred nedavnim nalo-
žila tudi plačilo kazni v zne-
sku pol milijona evrov, ker 
ni pravočasno končala pro-
dajnega postopka. 

AIK Banka prevzema 
Gorenjsko banko
31. stran

Danica Zavrl Žlebir

Škofja Loka – Občinski svet 
v Škofji Loki je na decem-
brski seji ponovno obrav-
naval temo o uporabi nevar-
nih snovi v občini. Na prej-
šnji seji namreč svetniki, ki 
so razpravo sprožili zaradi 
podjetja Ekologija, niso žele-
li sprejeti po njihovem mne-
nju preveč ohlapnih skle-
pov. Občinska uprava je se-
daj o tem predlagala sedem 
sklepov, ki so jim svetni-
ki pritrdili. Poleg tega so na 
tej seji terjali dodatno točko 
dnevnega reda o izrednem 
dogodku v podjetju Ekologi-
ja, kjer je novembra prišlo do 
pregretja in razlitja hidrav-
ličnega olja, zaradi česar so 
posredovali gasilci. 

O podrobnosti dogodka, ki 
se na srečo ni končal s poža-
rom, sta poročala vodja ob-
činskega gasilskega povelj-
stva Andrej Štremfelj in Jaka 
Sušnik iz PGD Škofja Loka. 
Nanju so svetniki naslovi-
li več vprašanj o dogodku 

in o požarni varnosti v tem 
podjetju, ki hrani in prede-
luje nevarne odpadke in je 
po mnenju nekaterih svetni-
kov v neprimernih prostorih 
za to dejavnost in tudi na ne-
primerni lokaciji. Interven-
cija, o kateri so razpravljali, je 
na srečo minila brez hujših 
posledic, kaj pa naslednja, je 
menila svetnica Mateja Pod-
logar in predlagala sklep, naj 
se podjetje umakne iz Škofje 
Loke. Tega sicer niso spreje-
li, zato pa so zahtevali, naj ob-
čina odločneje zahteva ukre-
panje od pristojnih institu-
cij, denimo inšpekcijskih 
služb, od državne agencije 
za okolje pa odgovorno rav-
nanje pri podeljevanju okolj-
skih dovoljenj za takšno de-
javnost.

V zvezi z uporabo nevar-
nih snovi v občini pa so skle-
nili, naj občinska uprava 
podatke o njih zbira perio-
dično, vprašalnik za zbira-
nje podatkov naj se izbolj-
ša glede na vedenja o nevar-
nih kemikalijah in požarni 

varnosti, ki so bila zbrana s 
prvim vprašalnikom. Gasil-
ske enote naj seznani z ugo-
tovitvami registra podjetij 
z namenom, da preverijo, 
ali so opremljene in uspo-
sobljene za gašenje nevar-
nih snovi in s sredstvi in na-
pravami, ki zajezijo nekon-
trolirano razlivanje požar-
ne vode v okolje. Občinska 
uprava naj v svojih prostor-
skih aktih v primerih, ko za-
ključena prostorska celo-
ta nekega podjetja razpade 
na več različnih prostorov 
(kot se je to zgodilo na ob-
močju Gorenjske predilni-
ce), ki se prodajajo in odda-
jajo v najem, določi pogoje, 
pod katerimi lahko posame-
zno podjetje obratuje v takih 
prostorih predvsem s stali-
šča varstva pred požarom, 
dostopnosti in parkiranja 
ter varstva okolja. Pri tako 
nastalih podjetjih naj občin-
ska uprava preveri nasled-
nje podatke: ali gre pri njih 
za spremembo rabe ali spre-
membo dejavnosti,  ali so za 

svojo spremenjeno dejav-
nost izdelala zasnovo požar-
ne varnosti oziroma kako je 
s požarno odpornostjo sten 
do drugega podjetja, ali so 
za svojo spremenjeno dejav-
nost pridobila gradbeno in 
uporabno dovoljenje. Izde-
lati morajo tudi skupni po-
žarni načrt za celotno zao-
kroženo območje, rok za to 
so jim podaljšali do junija 
2018. Z namenom prever-
janja pravilne odzivnosti na 
nesrečne situacije naj Obči-
na Škofja Loka pozove pod-
jetja, kjer obstaja povečano 
tveganje za nesreče z nevar-
nimi kemikalijami, in terito-
rialna gasilska društva iz ob-
čine, da periodično izvajajo 
praktične vaje ukrepanja in 
reševanja. V podjetjih Eko-
logija in SVP Avio, ki ima-
ta opraviti z najbolj nevar-
nimi snovmi, pa naj občin-
ska uprava preveri izdana 
upravna dovoljenja in pogo-
je, pod katerimi podjetji lah-
ko obratujeta na teh lokaci-
jah.

Ekologija še kar vznemirja 
Občinski svet v Škofji Loki je na decembrski seji ponovno obravnaval temo o uporabi nevarnih  
snovi v občini, poleg tega pa razpravljal še o izrednem dogodku, ki se je novembra primeril v  
podjetju Ekologija.

Duplje – Magda Slapar iz Dupelj, ki pri Društvu upokojencev 
Naklo vodi skupino v okviru akcije Starejši za starejše, je čla-
nice skupine in vse prostovoljke in poverjenice, ki delujejo pri 
društvu, presenetila z vabilom na praznično srečanje. To je bilo 
pretekli teden v gasilskem domu v Dupljah. Med prostovoljke 
je prišel tudi Miklavž z angelom in parkeljnom. Obdaroval jih 
je in jih pohvalil, da tako kot on z dobrimi deli razveseljujejo 
ljudi. Pomoči in prijazne besede potrebnih ljudi ni malo, le 
ozreti se je treba okrog sebe, so povedali na srečanju. 

Zahvala upokojenkam prostovoljkam

Prostovoljke Društva upokojencev Naklo s predsednikom 
društva Jožetom Kajinom / Foto: J. Košnjek

Mateja Rant

Vinharje – S poljansko vstajo, 
ki se je začela v drugi polovici 
decembra 1941, so prepreči-
li množično izseljevanje pre-
bivalstva iz Poljanske doline, 
ki so jo začele izvajati nem-
ške okupacijske oblasti, je v 
svojem govoru spomnil slav-
nostni govornik, predsednik 
krajevne organizacije zdru-
ženja borcev Kobarid in usta-
novitelj kobariškega muzeja 
Vojko Hobič. »Obenem pa 
se je z vstajo vojaško krepi-
lo tudi partizansko gibanje, 
dobili so veliko novih borcev 
in orožja, ki so ga zaplenili 
Nemcem. Nemci pa so spoz-
nali moč partizanskega nači-
na bojevanja. Primorani so 
bili okrepiti svoje postojanke 
z novimi silami, ki so jih mo-
rali vzeti od drugod.«

Razlog, da so se v Poljan-
ski dolini ljudje tako zgodaj 
in množično odzvali pozivu 
k uporu, je bila zgroženost 
zaradi nemških nasilnih de-
janj in namer. Tako so na-
stale prve partizanske čete 
in bataljoni, jeseni leta 1941 
pa se je partizansko vodstvo 
odločilo pripraviti vstajo, s 

katero bi na Gorenjskem 
nastalo svobodno osvoboje-
no ozemlje. Središče upora 
je postala Poljanska dolina. 
Vstaja je po besedah Vojka 
Hobiča močno odmevala ne 
samo po Gorenjskem, am-
pak po vsej Sloveniji, kar je 
ljudem vlilo pogum in vero 
v boj proti okupatorju. Zaje-
la je 51 vasi, takoj se ji je prid-
ružilo 381 ljudi. »Vstajni-
ke je gnal samoohranitveni 
nagon in prepričanje, da bo 

vojne kmalu konec,« je po-
jasnil Hobič in se vprašal, od 
kod so črpali moč, da so sto-
pili na pot narodnoosvobo-
dilnega boja, ki je pripeljal 
do zmage nad nacizmom in 
fašizmom. »Brez partizan-
stva pa tudi v devetdesetih 
letih prejšnjega stoletja ne bi 
imeli česa osamosvajati,« je 
pribil. Zasluge za poljansko 
vstajo gre po Hobičevih bese-
dah iskati v posameznikih, ki 
so znali in zmogli motivirati 

ljudi, to so bili Stane Žagar, 
Lojze Kebe, Mira Svetina in 
Maks Krmelj, ki je vodil ce-
lotno organizacijo upora v 
Poljanski dolini. »Občudo-
vanja vredno dejanje, ki so 
ga zmožni le najpogumnej-
ši. Sprejeli so odločitve, s ka-
terimi so postavili na kocko 
tudi svoje najdražje, to je svo-
je življenje,« je še poudaril 
Hobič in dodal, da njihovih 
pogumnih dejanj ne smemo 
nikoli pozabiti.

Vstaja odmevala po vsej Sloveniji
Ob 76. obletnici poljanske vstaje sta krajevna organizacija Združenja borcev za vrednote 
narodnoosvobodilnega boja Poljane in organizacijski komite za prireditve Po stezah partizanske 
Jelovice pripravila spominsko srečanje pri Brdarju v Vinharjih.

Slavnostni govornik na spominskem srečanju ob 76-letnici poljanske vstaje je bil 
predsednik krajevne organizacije združenja borcev Kobarid Vojko Hobič. / Foto: Tina Dokl

Kranj – V Brainobrainu Kranj, programu za spodbujanje men-
talnega in osebnega razvoja otrok, so se tudi letos v času ob-
darovanj odločili, da se spomnijo na vrstnike iz manj srečnih 
družin, z željo, da bi tudi tem otrokom prazniki lepše dišali. 
Skupaj s starši so pripravili darila, v katera so položili igračo, 
oblačilo, nekaj za ustvarjanje ali knjigo ter nekaj slaščic. Vsa-
kemu darilu so priložili okrašeno pismo neznanemu prijatelju 
z lepimi željami. Darila so potem odpeljali na Zvezo prijateljev 
mladine Ljubljana Moste Polje, kjer jih je sprejela Anita Ogulin 
in se ob tej priložnosti iskreno zahvalila otrokom in staršem 
za pomoč. Dejala je še, da so paketi prišli v pravem času, in 
enega od njih je že isti dan prejel prvi otrok.

Iz otroških src v otroška srca

Anita Ogulin, predsednica ZPM Ljubljana Moste Polje, in 
Maja Korošak, vodja centra Brainobrain Kranj

Bled – Na Jezersko promenado bodo danes dostavili okrog 
dvajset ton ledu, ki so ga posebej za Bled izdelali v nizozemski 
tovarni ledu, so pojasnili na občini. Že jutri se ga bo z motorno 
žago, dleti in drugim orodjem, med katerega sodi celo likalnik, 
lotil umetnik Miro Rismondo. Izdelal bo ledene skulpture, po-
vezane z Bledom – grad, kočijaža v skorajda naravni velikosti, 
rajsko ptico in podobno. Mira Rismonda in njegove sodelavce 
bo mogoče na Jezerski promenadi pri delu občudovati teden 
dni, potem pa bodo skulpture na ogled, dokler se ne stopijo.

Minljive podobe Bleda
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Jasna Paladin

Kamnik, Domžale – Central-
na čistilna naprava Domžale 
- Kamnik (CČN), ki je v las-
ti občin Domžale, Kamnik, 
Mengeš, Komenda, Cerklje 
na Gorenjskem in Trzin, je 
bila kot eden največjih kohe-
zijskih projektov v lanskem 
letu nadgrajena in temelji-
to posodobljena, v kar je bilo 
vloženih 15,5 milijona evrov, 
investicija, ki sicer prinaša 
veliko pridobitev za čistej-
še okolje, pa bo zdaj po žepu 
udarila tudi občane.

Kot pojasnjujejo v Jav-
nem podjetju Centralna čis-
tilna naprava Domžale - Ka-
mnik, ki je izvajalec obvezne 
gospodarske javne službe či-
ščenja odpadne vode za ome-
njene občine, je nadgradnja 
omogočila višje učinke čišče-
nja in sprejem večje količi-
ne odpadne vode v čiščenje, 
kar posledično pomeni tudi 
povečane stroške za čišče-
nje odpadne vode, prav tako 
se mora skladno z zakonoda-
jo obračunavati amortizacija 
za vložena sredstva. »Skup-
ni strošek čiščenja odpadne 
vode, ki ga je gospodinjstvo 
plačevalo do sedaj in vklju-
čuje omrežnino in storitev, 

je nespremenjen že od leta 
2006. Strošek za povpreč-
no gospodinjstvo s 4-člansko 
družino in povprečno pora-
bo pitne vode okoli 14 m3 na 
mesec (približno 114 litrov 
na osebo na dan), je do sedaj 
znašal okoli 4,3 evra na me-
sec + DDV. Skupni strošek 
čiščenja odpadne vode, ki bo 
bremenil gospodinjstvo od 
leta 2018 in vključuje dose-
ganje višjega učinka čiščenja 

in sprejem večje količine od-
padne vode, bo znašal prib-
ližno  7,3 evra na mesec + 
DDV.  Strošek na položnici 
za čiščenje odpadne vode za 
povprečno gospodinjstvo, ki 
ga pokriva CČN, se bo iz se-
danjih približno 4,3 evra na 
mesec povečal na približno 
7,3 evra na mesec,« pravijo in 
dodajajo, da je CČN Domžale 
- Kamnik kljub vsemu še ved-
no med najcenejšimi pri nas.

Stroške za čiščenje komu-
nalne odpadne vode bodo na 
položnicah gospodinjstvom 
zaračunali upravljavci kana-
lizacijskega omrežja, in si-
cer Javno komunalno podje-
tje Prodnik v občinah Dom-
žale, Mengeš in Trzin, Ko-
munalno podjetje Kamnik 
v občini Kamnik, Režijski 
obrat Komenda v občini Ko-
menda, Komunala Kranj pa 
v občini Cerklje.

Položnice bodo odslej višje
Zaradi nadgradnje Centralne čistilne naprave Domžale - Kamnik bodo gospodinjstva v šestih občinah 
za čiščenje odpadnih voda v povprečju plačevala tri evre mesečno več kot do sedaj.

Nadgradnja CČN Domžale - Kamnik pomembno vpliva na izboljšanje kakovosti reke 
Kamniška Bistrica, varovanje podtalnice in zagotavljanje čiste pitne vode, a varovanje okolja 
tudi stane.

Aleš Senožetnik

Komenda – Zavod medge-
neracijsko središče Komen-
da so leta 2007 ustanovili 
Občina Komenda, Društvo 
upokojencev, Ustanova Pe-
tra Pavla Glavarja in Medge-
neracijsko društvo, ki je bilo 
tudi pobudnik in glavni pro-
motor nastanka zavoda.

»Ob aktivnostih, ki jih je 
uspešno izvajalo Medge-
neracijsko društvo za kako-
vostno starost Komenda, je 
bila logična posledica, da se 
poleg razvijanja prostovolj-
skega dela med vsemi tre-
mi generacijami začne tudi 
strokovno delo na področju 
skrbi za stare in obnemog-
le,« je začetke povzela direk-
torica zavoda Mojca Šraj. Po-
leg številnih aktivnosti, ki jih 
izvaja zavod, je najpomemb-
nejša izvajanje storitve po-
moči na domu za občane.

Štiri strokovne oskrboval-
ke trenutno nudijo pomoč 
14 osebam, ki se zaradi sta-
rosti ali hude invalidnosti 
ne morejo oskrbovati in ne-
govati sami, oziroma tega iz 

različnih razlogov ne more-
jo opravljati njihovi bližnji. 
Vse odkar zavod izvaja sto-
ritev, so oskrbovali 69 obča-
nov in opravili skoraj 19 ti-
soč ur neposrednega dela 
na terenu. Po besedah Šra-
jeve jih pri njihovem delu 
izdatno podpira tudi Obči-
na Komenda, ki pomoč sub-
vencionira v sedemdesetih 
odstotkih in ne v zakonsko 
predpisanih petdesetih.

Višina uporabnikov se je 
v zadnjih letih povečalo celo 

za sto odstotkov, kar Šrajeva 
pripisuje kvaliteti storitve, 
odzivnosti socialnih oskr-
bovalk na terenu, vedno več-
ji ozaveščenosti članov o po-
menu storitve ter višini sub-
vencije občine.

Pred leti so se morali od-
povedati enemu največjih 
projektov zavoda – izgradnji 
medgeneracijskega središ-
ča, a po besedah Viktorije 
Drolec, predsednice društva 
in tudi nekdanje direktori-
ce zavoda, se odpirajo nove 

priložnosti. Občina je na-
mreč skupaj s še šestimi pris-
topila k projektu Grozd, sis-
temu manjših domov za sta-
rejše, ki jih bodo gradili po 
posameznih občinah. Tako 
tudi v Komendi nestrpno ča-
kajo na podelitev koncesije 
za institucionalno varstvo v 
domu starejših. 

»Danes ponovno z veli-
kim pričakovanjem čaka-
mo na odločitev ministr-
stva za delo, družino, soci-
alne zadeve in enake mož-
nosti o ponovni podelitvi 
koncesije za institucional-
no varstvo v domu za stare 
ljudi, in sicer v okviru pro-
jekta Grozd majhnih do-
mov. »Verjamem, da – če ne 
čez dve leti pa malo kasne-
je – bomo takšen dom imeli. 
Ne samo da nam bo blizu po 
razdalji, merjeni v metrih, 
ampak predvsem po načinu 
dela v njem, tako za uporab-
nike kot tudi za zaposlene in 
ne nazadnje za celotno našo 
malo občino,« se nadeja Vik-
torija Drolec in z njo vsi, ki 
si v Komendi prizadevajo za 
kakovostno starost.

Že deset let so stičišče generacij
Letos desetletnico delovanja praznuje Zavod Medgeneracijsko središče Komenda.

Direktorica zavoda Medgeneracijsko središče Komenda 
Mojca Šraj

Aleš Senožetnik

Cerklje – V torek so svetni-
ki v Cerkljah sprejeli še tretji 
letošnji rebalans proračuna, 
s katerim sicer niso spremi-
njali vrednosti prihodkov in 
odhodkov že sprejetega re-
balansa proračuna, ki tako 
še vedno ostajata 8,87 mili-
jona oziroma 12,3 milijona 
evrov. Glavni razlog za spre-
jem rebalansa je bila zagoto-
vitev dodatnih 430 tisočakov 
za nakup zemljišč, na kate-
rih se bo občina lotevala več-
jih investicij. 

Kot pojasnjujejo na občin-
ski upravi, je v teku posto-
pek odkupa oziroma menja-
ve zemljišč za izgradnjo kro-
žišča ter zdravstvenega doma 
v Cerkljah. Občina namreč 
menja zemljišča v vrednos-
ti 265 tisoč evrov za zemljiš-
ča, ki so bila ocenjena na sla-
bih 317 tisoč evrov, zaradi če-
sar je dolžna plačati še približ-
no 52 tisoč evrov razlike. Kot 
smo že večkrat poročali, bo 

Direktorat RS za infrastruktu-
ro v Cerkljah gradil krožišče, 
ki ga bo v petdesetih odstotkih 
financirala tudi občina. V ne-
posredni bližini pa namerava-
jo zgraditi manjši zdravstveni 
dom, katerega projektantska 
vrednost je ocenjena na 1,3 
milijona evrov.

V Zalogu bodo od Kmetij-
ske zadruge Cerklje odkupi-
li zemljišče ob Podružnični 
šoli Zalog, kjer namerava-
jo naslednje leto urediti par-
kirišča in dostop do šole ter 
tako rešiti predvsem težave 
staršev ob oddajanju otrok 
v šolo ter izboljšati splošno 
prometno varnost ob šoli. 

Svetnika Marko Bolka in 
Janez Korbar sta se razve-
selila predvsem sredstev za 
ureditev prometne proble-
matike ob zaloški šoli, žu-
pan Franc Čebulj pa je pou-
daril predvsem velik strate-
ški pomen pridobljenih ze-
mljišč za zdravstveni dom, 
ki bo za občino pomenil ve-
liko pridobitev.

Denar za zemljišča 
zagotovljen
Z rebalansom so cerkljanski svetniki zagotovili 
sredstva za nakup zemljišč ob šoli v Zalogu ter za 
zdravstveni dom in krožišče v Cerkljah.

Jasna Paladin

Kostavska planina – Zveza 
slovenskih častnikov, Ob-
močno združenje Kamnik 
- Komenda je v sodelova-
nju z Združenjem borcev 
za vrednote NOB Kamnik 
in Tuhinj v nedeljo pripra-
vila že 62. spominsko slove-
snost na Kostavski planini, 
s katero v spominu ohranja-
jo bitko, ko je 24. decembra 
1942 Kamniški bataljon na-
padlo več tisoč sovražnikov, 
v bojih pa je padlo šestnajst 
kamniških borcev. Slove-
snost je znova privabila 

veliko obiskovalcev, pris-
luhnili pa so lahko podžu-
panu Igorju Žavbiju, ki se je 
med drugim zahvalil za iz-
jemen prispevek pri ohra-
njanju vrednot NOB ter za 
dolgoletno, vestno in preda-
no delo sedaj že nekdanje-
mu predsedniku Združenja 
borcev za vrednote NOB Ka-
mnik Matevžu Koširju, ki 
je funkcijo pred dnevi pre-
dal  novemu predsedniku 
Dušanu Božičniku. Slav-
nostni govornik je bil letos 
dr. Rudi Rizman, ki je po-
udaril pomen zavedanja in 
ohranjanja zgodovine.

Spomnili so se žrtev  
na Kostavski planini
Slovesnost v spomin na šestnajst padlih borcev so 
letos pripravili že dvainšestdesetič.

Slavnostni govornik na Kostavski planini dr. Rudi Rizman 
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Igor Kavčič

Škofja Loka – Po tradiciji so 
tudi letošnjo, že 47. podelitev 
Severjevih nagrad na Loškem 
odru začeli z zvočnim posnet-
kom igralca Staneta Severja, 
igralske legende, čigar ime 
nosi tudi nagrada, ki jo za nji-
hove igralske dosežke vsa-
ko leto podeljujejo tako dve-
ma profesionalnima igral-
cema, ljubiteljskemu igral-
cu in študentoma dramske 
igre. Predsednik Upravnega 
odbora Sklada Staneta Sever-
ja Aleš Jan je uvodoma dejal, 
da so te besede – neverjetno, 
kako se naključja ponavljajo – 
bile ene zadnjih, ki jih je pred 
smrtjo posnel Stane Sever in 
na gledališkem odru povedal 
nedavno prezgodaj premi-
nuli igralec Jernej Šugman. 
V spomin nanj in še dva letos 
preminula nekdanja Severje-
va nagrajenca Ivo Zupančič 
in Gašperja Tiča se je publi-
ka v dvorani poklonila s tre-
nutki tišine.

Tokratni govornik, direk-
tor Javnega sklada RS za kul-
turne dejavnosti Marko Rep-
nik, se je v spominskem na-
govoru osredotočil na stanje 
kulture v Sloveniji. Pri tem je 
v želji, da bi se izboljšali raz-
mere in pogoji za delovanje, 
poudaril ljubiteljsko kultu-
ro. »Preveč mi je kultura lju-
ba, da bi gledal mirno, kako 
jemlje jo poguba,« je v poetič-
nem tonu zaključil nagovor.

Da odločitev o nagrajen-
cih tudi letos ni bila lahka, 
je v pogovoru povedal Aleš 
Jan, in nam je močna kon-
kurenca lahko le v veselje. 
»Hkrati pa smo v Skladu Sta-
neta Severja veseli, da nag-
rado prejmejo igralci, ki so 
si to v resnici zaslužili, naj 
bo kot profesionalci, ljubi-
telji ali študenti.« Strokov-
na žirija Sklada Staneta Se-
verja v sestavi režiser Dušan 
Mlakar (predsednik), dram-
ska igralka Saša Pavček, re-
žiser Jaša Jamnik, dramski 
igralec Alojz Svete in reži-
ser in dramaturg Alen Jelen 
je tako soglasno sklenila, da 
Severjeve nagrade letos prej-
meta dramska igralca Jure 
Henigman, član Mestnega 

gledališča ljubljanskega, in 
Blaž Šef, član Slovenskega 
mladinskega gledališča. Za 
igralske dosežke na podro-
čju študija dramske igre sta 
si nagrado razdelila Timon 
Šturbej in Tamara Avguštin, 
za igralske dosežke v ljubi-
teljskem gledališču pa je Se-
verjevo nagrado prejel Alen 
Mastnak, član KUD Zarja 
Trnovlje iz Celja. 

Jure Henigman je bil nag-
rajen za več vlog. »S štirimi 
popolnoma različnimi vlo-
gami, širokim razponom in-
terpretativnih razsežnosti in 
izrazne natančnosti je Heni-
gman ustvaril prepričljive in 
kompleksne osebe, v katerih 
zlahka prepoznamo različne 
človeške usode, življenjske 

položaje in situacije ter na-
sploh svet okoli nas ter se ob 
tem zamislimo,« je bilo med 
drugim povedano v obrazlo-
žitvi k nagradi. Kot je strni-
la žirija, Blaž Šef mojstrsko, 
virtuozno obvladuje igralski 
instrumentarij do zadnjega 
vlakna, pa naj bo to v gleda-
lišču ali v radijskih igrah ali 
kot odličen interpret ume-
tniške besede v literarnih 
oddajah. Blaž Šef je zmno-
žen kar največjih transfor-
macij in izjemne inovativ-
nosti. Znajde se v osuplji-
vem razponu žanrov; hkrati 
pa je njegov pristop k ustvar-
janju discipliniran, študio-
zen, konstruktiven in kole-
gialen. Torej pravi igralski 
atlet srca. Oba nagrajenca 

sta v nedeljo zvečer imela 
zadolžitve v matičnih gle-
dališčih, tako je po Šefovo 
nagrado prišel direktor Slo-
venskega mladinskega gle-
dališča Tibor Mihelič Syed, 
Henigmanu pa jo bo pre-
nesel eden obeh dobitnikov 
študentske nagrade Timon 
Šturbej. 

Ob Šturbeju je študentsko 
Severjevo nagrado prejela še 
domačinka iz Škofje Loke 
Tamara Avguštin, ki je svojo 
gledališko pot začela prav na 
deskah Loškega odra. Za oba 
je predlog za nagrado kot 
njun profesor na AGRFT-ju 
zapisal pred kratkim umr-
li Jernej Šugman. Da se je 
z vlogo Bernieja v Mameto-
vi Seksualni perverziji v Chi-
cagu, ki se je odigrala kot za-
ključna produkcija sedme-
ga semestra, širok razpon 
Timona Šturbeja pokazal v 
najboljši luči. Vrhunsko je 
odigral razkorak med drzno 
zunanjostjo in prestrašeno 
notranjostjo. Po Šugmano-
vih besedah je Avguštinova 
rojena igralka. Z vsem svo-
jim telesom in z vso svojo 
silno burnostjo duha se vrže 
v vlogo kot v prepad. V vlo-
gi Joan v Seksualni perver-
ziji v Chicagu je njena zmes 
totalne igre in ranjene not-
ranjosti prišla najbolj do iz-
raza. Na videz hladno, frigi-
dno Joan je odigrala briljan-
tno, z globoko prisotnostjo v 
vsakem trenutku.

»Zares je čuden čas za ve-
selje ob tej nagradi zdaj, ko 
ni več najinega profesorja 
Jerneja Šugmana, ki nama je 
bil tudi mentor pri predstavi 
Seksualne perverzije v Chi-
cagu,« je povedala Tamara, 
Timon pa dodal, da del na-
grade tako posvečata njego-
vemu spominu. »Nagrada 
s seboj prinaša tudi breme, 
biti dober, čim boljši,« še do-
daja. Tamara pa: »Ko sem za-
čela na Loškem odru, sem na 
podelitvah Severjevih nagrad 
drugim namenjala rože, zdaj 
jih prejemam jaz. Nagrade so 
nekaj zlatega prahu po laseh, 
spodbuda za naprej, saj mis-
lim, da naju v poklicu čaka še 
marsikaj.« Šturbej se je že za-
poslil v Drami SNG Maribor, 
Avguštinova je »na svobodi«, 
a ima aktualno sezono že ne-
kaj angažmajev, tudi v lju-
bljanski Drami, kjer bo igra-
la v Visoški kroniki pod režij-
skim vodstvom Jerneja Lo-
rencija. 

Severjeva nagrada za delo 
v ljubiteljskem gledališču 
je tokrat pripadla mlademu 
članu Gledališča Zarja Ce-
lje Alenu Mastnaku, ki pred-
stavlja neustavljivi ustvar-
jalni potencial, ki se je izka-
zal in potrdil tako v ljubitelj-
skem gledališču kot tudi na 
filmskem platnu. Po podeli-
tvi nagrad je sledila igra Mo-
nologi trezne igralke Toneta 
Partljiča v režiji Petra Milita-
reva in izvedbi Lucije Grm.

Letošnja Severjeva nagrada je mlada
V nedeljo so na Loškem odru že tradicionalno podelili vsakoletne Severjeve nagrade za igralske dosežke. Prejeli so jih poklicna igralca Jure Henigman  
in Blaž Šef, ljubiteljski igralec Alen Mastnak, študentski nagradi pa Tamara Avguštin in Timon Šturbej.

Letošnji Severjevi nagrajenci (z leve): Tamara Avguštin, Timon Šturbej, Alen Mastnak, za 
Blaža Šefa je nagrado prevzel Tibor Mihelič Syed, manjka Jure Henigman. / Foto: Andrej Tarfila

Igor Kavčič

Ljubljana – Božični potep so v 
Glasbeni šoli Kranj naslovili 
koncert, ki so ga minuli četr-
tek pripravili v Dvorani Mar-
jana Kozine v Slovenski fil-
harmoniji v Ljubljani. »Po-
tep« po glavnem mestu so že 
nekaj po peti uri začeli v pa-
viljonu na Kongresnem trgu, 
kjer so se predstavili člani tu-
ba-evfonij ansambla Tuba 
božički pod vodstvom Uro-
ša Koširja, v nadaljevanju pa 
so učenci in profesorji glas-
bene šole zavzeli še dvorano 
Slovenske filharmonije. Po 

Mladinskem pevskem zboru 
pod vodstvom Erika Šmida so 
eden za drugim nastopili šol-
ski orkestri: godalni, kitarski, 
harmonikarski, flavtistični, 
pihalni, v katerih je igralo in 
pelo kar 175 učencev kranjske 
šole. Orkestre so vodili Urška 
Kordež, Uroš Usenik, Dejan 
Maleš, Katja Stare in Tomaž 
Kukovič, božično naravnani 
program koncerta pa je pove-
zoval Janez Hostnik.

V zadnji točki, ki jo je 
prav za ta večer pripravil 
učitelj in skladatelj Gašper 
Jereb, so se združili učen-
ci vseh prej omenjenih 

orkestrov ter pevskega zbo-
ra, vseh na odru je bilo sko-
raj sto, in so v združenem 
orkestru zaigrali še vsem 
ljubo Sveto noč. Tako dob-
ro, da so jo nastopajoči po 
stoječih ovacijah publike v 
prepolni dvorani ponovi-
li, dirigent Tomaž Kukovič 
pa je k sodelovanju – pre-
pevanju – povabil tudi vse 

prisotne v dvorani. »Nepo-
zabno,« je bila navdušena 
ravnateljica Glasbene šole 
Kranj Petra Mohorčič, ki je 
povedala, da jih v Ljubljano 
ni silila želja po dokazova-
nju, ampak: »K nastopu v 
filharmoniji nas je navedlo 
več razlogov. Glavni je go-
tovo ta, da v Kranju žal ni-
mamo koncertne dvorane. 

Poleg tega smo želeli, da 
naši učenci končno doživi-
jo pravi, naravni, polni zven 
glasov in instrumentov, kar 
ta dvorana, ki je akustično 
ena najboljših v Sloveniji, 
vsekakor omogoča.« 

Zvestoba Kranju pa vse-
eno velja, zato v četrtek, 
21. decembra, ob 19. uri v 
Kongresnem centru Brdo 

pripravljajo še en koncert z 
naslovom Božič na tretjo. Z 
božičnim programom in ču-
dovitimi valčki J. Straussa 
se bo predstavil Veliki sim-
fonični orkester, v katerem 
bodo pod vodstvom Tomaža 
Kukoviča svoje moči združi-
le glasbene šole Kranja, Po-
stojna in Ljubljana Vič - Ru-
dnik.

Kranjčani v 
Filharmoniji
Orkestri Glasbene šole Kranj so navdušili na 
koncertu v Slovenski filharmoniji. V četrtek na 
Brdu še Božič na tretjo, božični gala koncert 
Velikega simfoničnega orkestra treh glasbenih šol: 
Kranj, Postojna in Ljubljana Vič - Rudnik.

Zbor in orkestri Glasbene šole Kranj so se predstavili na božičnem koncertu v Slovenski filharmoniji. / Foto: Jan Bele (Foto Boni)
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Vilma Stanovnik

Bled – V Ledeni dvorani na 
Bledu je od prejšnje sobote 
do minulega petka poteka-
lo svetovno prvenstvo za ho-
kejiste do dvajset let v divi-
ziji I, skupini B. Med šesti-
mi ekipami, ki so se potego-
vale za zlato odličje in nap-
redovanje v višji kakovostni 
razred, je bila tudi izbra-
na slovenska vrsta, ki je na 
koncu osvojila tretje mesto. 
Varovanci trenerja Goraz-
da Reklja so namreč najprej 
premagali ekipi Ukrajine 
in Litve, nato po kazenskih 
strelih izgubili proti Polj-
ski, bili slabši od Norveža-
nov in zadnji dan prvenstva 
s 6 : 1 premagali reprezen-
tanco Italije. 

Prva petkova tekma med 
Litvo in Ukrajino je sicer 
odločala, katera ekipa se bo 
preselila v nižji kakovostni 

razred, ker pa so Ukrajinci 
zmagali z 2 : 1, je izpadla Li-
tva, ki je na prvenstvu osvo-
jila šesto mesto.

Najbolj zanimiv pa je bil 
petkov večerni obračun, ko 
sta se za zmago in napredo-
vanje v višjo skupino pome-
rili reprezentanci Poljske in 
Norveške. Z rezultatom 3 : 
2 so šele po kazenskih stre-
lih zmagali Norvežani ter 
na prvenstvu osvojili prvo 
mesto pred Poljsko in Slo-
venijo.

Za najboljšega vratarja pr-
venstva je bil izbran Ukra-
jinec Bogdan Dyachenko, 
najboljši branilec prvenstva 
je bil naš 18-letni reprezen-
tant, domačin Nejc Stojan, 
najboljši napadalec pa je bil 
Poljak Alan Lyszarczyk. Za 
najboljšega igralca naše re-
prezentance po izboru tre-
nerjev je bil proglašen Jan 
Drozg. 

Bron za naše hokejiste
Svetovno hokejsko prvenstvo do dvajset let v 
diviziji I, skupini B, se je končalo z zmago in 
prvim mestom Norvežanov ter zmago in tretjim 
mestom naših hokejistov.

Maja Bertoncelj

Kranj – Alta Badia v Itali-
ji bo za vedno ostala zapisa-
na v spominu Žana Kranj-
ca. Alpski smučar iz Buko-
vice pri Vodicah je na kla-
sični veleslalomski tekmi v 
tem italijanskem zimskem 
središču lani prismučal do 
četrtega mesta (četrto mes-
to ima tudi lani iz Soeldna), 
v nedeljo pa je prvič stopil na 
oder za zmagovalce. Njego-
va je bila tretja stopnička. Po 
šestnajstih letih in po Urošu 
Pavlovčiču je na moški tek-
mi svetovnega pokala v vele-
slalomu na stopničke znova 
stopil Slovenec.

»Obe vožnji sta mi dob-
ro uspeli, nista pa bili še op-
timalni. To je rezultat, o ka-
terem sem sanjal že kar ne-
kaj časa. Počasi sem si že re-
kel, da je čas za kaj takšnega. 
Dvakrat sem bil lani četrti, le-
tos tudi že sedmi. Boril sem se 
in sem zelo vesel, da mi je us-
pelo,« je po tekmi dejal 25-le-
tni Žan Kranjec, ki je bil tret-
ji že po prvi vožnji: »Misli so 
mi malce uhajale na to tretje 
mesto, a sem se skušal osre-
dotočiti na vožnjo in na to, 
kaj moram narediti, da tudi 
na koncu ostanem na sto-
pničkah.« Veselje v sloven-
ski ekipi je bilo veliko. »Žan 
je pokazal, da je eden izmed 

najboljših veleslalomistov na 
svetu, kar govorim že dve leti. 
Danes zmagati ne bi mogel, 
tudi če bi peljal še bolje. Bo pa 
prišel dan, ko bo tudi Žan čis-
to na vrhu. Smo zelo veseli, po 
dolgem času je slovenski vele-
slalomist spet na stopničkah. 
Žan ogromno vlaga v ta šport, 
v bistvu sebe celega. Osredo-
točen je le na smučanje. Po-
časi je rasel, je tudi dosti bolj 
zrel in pripravljen na takšne 
stvari. Verjame vase, v svoj 

material, v vse okoli sebe. Da-
nes je naredil veliko stvar in za 
vse nas je to zelo lep dan,« so 
bile besede glavnega trenerja 
Klemna Berganta.

Kranjec je svojo smučarsko 
kariero začel pri sedmih letih, 
ko sta ga starša vpisala v Smu-
čarski klub Domžale z name-
nom, da bi lahko samostojno 
smučal na družinskih smu-
čarskih dopustih. Na trenin-
gih in tekmah je nato preži-
vljal vedno več časa, tako da 

ga je za družinske dopuste 
zmanjkalo. Pri desetih letih 
se je pridružil Smučarske-
mu društvu Novinar, katere-
ga član je še danes. V osnovni 
šoli je poleg smučanja treniral 
tudi judo, zelo rad pa ima tudi 
atletiko.

Uspeh Kranjca v Alta Ba-
dii je bil najboljši dosežek 
slovenskih zimskih špor-
tnikov na tekmah svetovne-
ga pokala pretekli konec te-
dna.

Kranjec prvič na stopničkah
Po šestnajstih letih je na moški veleslalomski tekmi za svetovni pokal na stopničke znova stopil 
Slovenec. To je uspelo Žanu Kranjcu s tretjim mestom v Alta Badii. Zanj so to prve stopničke v karieri.

Žan Kranjec je s prvimi stopničkami dosanjal svoje sanje. / Foto: Gorazd Kavčič

Kranj – V soboto so vaterpolisti VK Ljubljana Slovan in AVK 
Triglav v bazenu Kodeljevo odigrali finalno tekmo pokala Slo-
venije za leto 2017. Ljubljančani so pokal osvojili v zadnjih 
dveh sezonah in zmagali tudi tokrat za tretji zaporedni uspeh. 
To je bil že četrti zaporedni finale z istima udeležencema. 
VK Ljubljana Slovan je bil boljši z 9 : 5 (2 : 2, 2 : 1, 4 : 0, 1 : 2). 
Odločitev o zmagovalcu pa je padla v tretjem delu igre, ko so 
Ljubljančani dosegli kar štiri zadetke, Kranjčani pa nobenega 
in razlika se je povečala na neulovljivih pet zadetkov. Za AVK 
Triglav je tri zadetke dosegel Benjamin Popovič, po enega 
pa še Marko Gostič in Aljaž Troppan. Pokalni naslov je tako 
ostal v Ljubljani.

Pokalni vaterpolski naslov ostaja v Ljubljani

Kranj – V soboto je bil v Alpski hokejski ligi znova na sporedu 
veliki slovenski derbi med Jesenicami in Olimpijo. V Dvorani 
Tivoli se je zbralo kar dva tisoč gledalcev, ki so videli prepri-
čljivo zmago hokejistov HDD SIJ Acroni Jesenice. Od HK SŽ 
Olimpija so bili boljši z 0 : 3 (0 : 0, 0 : 2, 0 : 1). Zadeli so Adis 
Alagič, Markus Piispanen in Miha Logar. Železarji letos proti 
tekmecem iz Ljubljane ne poznajo poraza, srečali pa se bodo 
še enkrat, in sicer 30. decembra na Jesenicah. Jeseničani so 
novo tekmo imeli včeraj, ko so v članskem državnem prven-
stvu gostili hokejiste Bleda, v Alpski hokejski ligi pa bodo 
jutri na domačem ledu ob 19. uri začeli tekmo s hokejisti 
HC Pustertal. Zadnjo tekmo po dveh delih v mednarodni 
hokejski ligi IHL pa so v soboto odigrali hokejisti kranjskega 
Triglava. Gostili so Maribor in zmagali z 8 : 1 (4 : 0, 3 : 0, 
1 : 1). Trikrat je zadel Anže Prostor, dvakrat Nejc Hočevar, 
enkrat pa Miha Ahačič, Žan Zupan in Urban Ban. Na lestvici 
so Kranjčani na prvem mestu. Včeraj so na domačem ledu 
odigrali še tekmo članskega državnega prvenstva s hokejisti 
ljubljanske Olimpije.

Hokejski derbi Jeseničanom

Bled – Na Bledu je Veslaška zveza Slovenije podelila priznanja 
najboljšim veslačem v preteklem letu. Priznanja za tekmoval-
ne dosežke na najvišji ravni so prejeli Aleš Jalen, Nik Krebs 
in Miha Aljančič, priznanje ob zaključku kariere pa je prejel 
Gašper Fistravec.

Priznanja za najboljše veslače leta

Škofja Loka – Rokometaši so v prvi slovenski rokometni ligi 
odigrali tekme 14. kroga. Urbanscape Loka je gostovala pri 
vodilni ekipi Riko Ribnica in izgubila tesno s 27 : 26 (11 : 14). 
Na lestvici so še naprej na tretjem mestu. 

Tesen poraz Ločanov proti vodilnim Ribničanom

Maša Likosar

Kranj – V Drsalnem klubu 
Kranj so tokrat prvič gosti-
li državno prvenstvo, pred 
tem pa dvakrat pokal Slove-
nije, ki je na sporedu mar-
ca. Vsako leto pripravijo vsaj 
eno medklubsko tekmo pod 
naslovom Gorenjski trojni 
aksel, kjer se pomerijo vsi 
slovenski drsalci. 

Na državnem prvenstvu so 
sodelovali vsi slovenski klu-
bi, in sicer Drsalni klub Ce-
lje, Drsalni klub Labod Bled, 
Drsalni klub Jesenice, Dr-
salno-kotalkarski klub Stan-
ko Bloudek iz Ljubljane in 
gostitelj Drsalni klub Kranj. 
Na obeh tekmovanjih je bilo 
prijavljenih 105 slovenskih 
drsalcev, od tega le dva fan-
ta, in sicer David Sedej in 
Luka Logar. Med članicami 
je naslov državne prvakinje 
ponovno, že petič, osvojila 
naša najboljša umetnostna 

drsalka Daša Grm, pri čla-
nih pa med prijavljenimi ni 
bilo nobenega drsalca. Poka-
le so podelili tudi najboljšim 
slovenskim klubom v posa-
meznih kategorijah. Tako v 
kategoriji Memorial Stanka 
Bloudka kot tudi v kategoriji 

Najboljši klub na državnem 
prvenstvu je prvo mesto za-
sedel Drsalni klub Celje. 

Predsednica Drsalne-
ga kluba Kranj Mojca Bre-
zar pravi, da je priprava dr-
žavnega prvenstva uvod v še 
en drsalni dogodek, in sicer 

v drsalno revijo, ki jo kranj-
ski umetnostni drsalci tradi-
cionalno pripravijo ob kon-
cu leta. Tako se bomo lahko 
27. decembra v Ledeni dvo-
rani Zlato polje z drsalkami 
na nogah sprehodili med ju-
naki znanih risank.

Grmova v Kranju do novega naslova 
V kranjski Ledeni dvorani Zlato polje je potekalo tridnevno državno prvenstvo v umetnostnem drsanju  
za drsalce od dvanajstega leta naprej, najmlajši so se pomerili na odprtem prvenstvu Slovenije. Prišli  
so tekmovalci iz vseh slovenskih klubov.

Tekmovalo je sto pet umetnostnih drsalcev. / Foto: Primož Pičulin 
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Nena Veber,  
IMT® & NLP® trenerka in 
coach, ALTHEA® center 
Zdravja in Harmonije

Jelena Justin

Ko sem lani obiskala Koj-
nik, sem se že tedaj odloči-
la, da ga naslednjič obiščem 
iz vasi Zazid, ki leži pod Kra-
škim robom, na jugu Pod-
gorskega krasa, pod železni-
ško progo, ki povezuje Diva-
čo in Koper. Vas je bila ne-
koč obdana z obzidjem in po 
tem je tudi dobila ime.

S primorske avtoceste se 
usmerimo na izvoz Črni 
Kal, kjer nadaljujemo po 
stari cesti proti morju, a le 
do naslednjega velikega kri-
žišča, kjer zavijemo proti 
mejnemu prehodu Sočer-
ga. Omenjeni cesti sledimo 
do smerokaza, ki nas usmeri 
levo proti krajem Predloka, 
Loka, Bezovica, Podpeč, Za-
nigrad, Zazid in Rakitovec. 
V pozni jeseni je bila ome-
njena cesta še vedno uradno 

zaprta, zato je bilo treba sle-
diti oznakam za obvoz, sko-
zi vas Rakitovec. 

Ko pridemo v vas Zazid, 
lahko parkiramo ob špor-
tnem igrišču, a na ta način 
nas čaka kar nekaj vzpona po 
asfaltirani cesti, zato predla-
gam, da se zapeljemo skozi 
vas v smeri železniške po-
staje in parkiramo pri več-
jem vodnem zajetju. 

Nadaljujemo po maka-
damski cesti, ki se vzpe-
nja proti železniški postaji. 
Ko pridemo do železniške 
proge, jo prečimo. Na des-
ni strani zagledamo smero-
kaz za Golič in Lipnik, mi pa 
nadaljujemo po makadamu 
levo. Hodimo vzporedno z 
železniško progo, celo ma-
lenkost izgubimo višino. Po-
zorni bodimo na markacije, 
saj nas na enem od dreves, po 
nekaj sto metrih, markacija 

usmeri v zelen gozdiček. V 
zmernem vzponu se zač-
nemo vzpenjati proti skal-
ni pregradi Kraškega robu. 
Tik pod robom se pot strmo 
povzpne. V tem delu je pot-
rebna pozornost, kajti pot 
je zbit grušč, kjer nam lah-
ko hitro zdrsne. Ko prema-
gamo strmi del, steza zavije 
levo. Pot je rahlo izpostavlje-
na in nas med skalami in ru-
jem popelje na greben Kra-
škega roba. Na vrhu je sme-
rokaz, ki nas proti Kojniku 
usmeri desno, levo pa gre 
pot proti Slavniku in Pod-
peči. No, pa tudi proti Jam-
pršniku, čeprav smerokaza 
ni nikjer. Zavijemo desno 
in hodimo po razglednem, 
z borovci poraščenem robu. 
Steza kmalu zavije levo oz. v 
notranjost gozda in nas pri-
pelje do makadamske ces-
te. Tukaj pa so markacije 
rahlo obledele, zato predla-
gam, da ne bomo iskali mar-
kacije, da preprosto sledimo 
makadamski cesti v desno, 
do razcepa, kjer zavijemo 
levo na zgornjo cesto. Ces-
ta nas pripelje do zavetišča 
lovske družine Kojnik Pod-
gorje. Tik pred zavetiščem 
opazimo stezico, ki je mar-
kirana, obledelo, po kateri 
bomo pri vrnitvi sestopili. 
Sledimo makadamu še ne-
kaj metrov, ko cesto zapus-
timo in nadaljujemo desno 
v gozd. Kratek vzpon sko-
zi gozd, če enkrat vmes pre-
čimo cesto, nas pripelje na 
razgledna travnata pobočja, 

kjer se odpre čudovit razgled 
na Tržaški in Koprski zaliv. 
Z malce sreče se nam poka-
žejo celo Julijske in Karnij-
ske Alpe. Prečno se vzpe-
njamo čez travnato pobočje, 
a ko dosežemo borov gozd, 
nas do vrha Kojnika čaka le 
še nekaj korakov. 

S Kojnika se odpre razgled 
na Slavnik ter na vrhove pla-
note Kraškega robu na Go-
lič, Lipnik, Kavčič in Žbev-
nico.

V dolino sestopimo po poti 
vzpona. Pozorni bodimo pri 
zavetišču, da zavijemo des-
no skozi gozd. Markacija je 

obledela. In pozor pri sesto-
pu s Kraškega roba, kjer je 
zagruščen teren nevaren za 
zdrs. 

Nadmorska višina: 802 m
Višinska razlika: 440 m
Trajanje: 2 uri in 30 minut
Zahtevnost: 

Planinski izlet: Kojnik (802 m)

Dve pristanišči
Trst. Koper. Dve pristanišči, ki ju vidimo ob vzponu. Ko se iz doline 
povzpnemo na skalni rob Kraškega roba.

Železniška postaja v Zazidu. Kot bi se vrnila v neko 
preteklost. / Foto: Jelena Justin

Kraški rob proti Jampršniku / Foto: Jelena Justin

Prehrana po TKM (XV. del)

Prehrana, primerna  
za poletni čas

Poletje je letni čas, ko je 
zunaj najbolj vroče. Zato se 
tudi mi najraje oblečemo v 
bundo in »skibucke«, si na-
denemo topel šal in rokavi-
ce, pod hlače oblečemo vsaj 
še žabe ali pajkice in si na-
denemo dva puloverja. Pa 
ne pozabimo na volnene no-
gavice. Da nam bo res vro-
če. Prav neznosno vroče, ja. 
Šala, čisto narobe tale uvod, 
kajne?

Poleti, ko je zunaj bolj ali 
manj (ne)znosno vroče, je 
treba poleg dovolj pitja in 
počitka v senci letnemu času 
prilagoditi tudi prehrano. 

Energijsko je poletje čas 
ognja, to je energija, ki vla-
da srcu. Poleti, ko se naše 
telo zaradi zunanje vroči-
ne kaj lahko pregreje, je 

pomembno, da se dovolj po-
timo ter s tem ohlajamo telo 
in uravnavamo temperatu-
ro. 

Poleti se izogibajmo pre-
tiranemu uživanju hrane 
grenkega okusa. Hrana, ki 
pospešuje potenje, je peko-
ča hrana. Sem spadajo: če-
sen, čili, kari, spomladanska 
mlada čebula, por, bazilika, 
kumina, koper, pehtran, ori-
gano, rožmarin, drobnjak, 
timijan, piščanec, puran, 
redkvica, črna redkev, kole-
raba, beluši, bela redkev, žaj-
belj, kreša, meta. 

Fizična aktivnost v največ-
ji vročini povzroča pretira-
no potenje, kar lahko oslabi 
srčno energijo. Postanemo 
razdražljivi, nemirni, poja-
vita se nespečnost in slab-
ša koncentracija pri umskih 
aktivnostih. Ravnovesje v 

tem primeru vzpostavlja-
mo z uživanjem kisle in sla-
ne hrane. Sem sodijo: raca, 
ribe, kumare, paradižnik, fi-
žol, lubenica, jagode, pole-
tne buče in melone.

Poleti uživajmo veliko ze-
lenjave in sadja, ki vsebujeta 

veliko tekočine. Izogibati se 
moramo mastni, zamrznje-
ni hrani, ki upočasnjujeta 
prebavni ogenj v telesu. Iz-
ogibajmo se temperaturnim 
šokom, saj ti najbolj oslabijo 
našo energijo. Če pregreti od 
vročine ali fizične aktivnosti 

popijemo ledeno ali mrzlo 
pijačo, je to za naše telo po-
poln energijski šok. Za nev-
tralizacijo šoka in ponovno 
vzpostavitev ravnovesja po-
rabi ogromno energije, ob-
čutimo pa izčrpanost in ne-
lagodje. 

Za svoje zdravje in dobro 
počutje bomo veliko več sto-
rili, če se tudi poleti navadi-
mo piti tople pijače. Če in ko 
pa začutite, da prav morate 
popiti hladno pivo, pa vsaj 
poskrbite, da ste tudi vi prej 
že primerno ohlajeni, ne 
pregreti od tekanja po vro-
čem opoldanskem soncu. 

Telo nam bo neskončno 
hvaležno, če tudi poleti kdaj 
pa kdaj pojemo na primer 
toplo zelenjavno juho. Topli 
obroki poleti telesu pomaga-
jo odstraniti poletno vlago in 
vročino. In to ni šala.

Vrh Kojnika s Slavnikom v ozadju / Foto: Jelena Justin

Z d r a v j e  i n  j a Z  –  P r i j a t e l j a  ( 5 1 )
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Vilma Stanovnik

Kranj – Minulo sredo so v No-
gometnem klubu Kranj pos-
krbeli za dobrodelno akcijo, 
ki se je seveda začela na zele-
nici. Na umetni travi v Špor-
tnem centru Kranj sta se na-
mreč pomerili modra ekipa z 
imenom NK Triglav & prija-
telji ter ekipa v belih majicah 
z imenom All-Stars Gorenj-
ska. Ime zvezde so predstav-
niki gorenjskih nogometnih 
klubov seveda želeli čim prej 
upravičiti in v prvem polčasu 
so kljub drsečim razmeram 
na igrišču že vodili z 2 : 0. Do-
mačini se niso vdali v poraz 
in takoj na začetku drugega 
dela dosegli gol, na koncu pa 
so vendarle morali za zmago 3 
: 2 čestitali izbrani vrsti pred-
stavnikov gorenjskih klubov.

»Zelo lepo je videti, da se 
gorenjski klubi povezuje-
jo, da sodelujejo tudi trener-
ji. Slovenija in Gorenjska sta 
pač tako majhni, da je sodelo-
vanje še toliko pomembnejše, 
saj le tako lahko nastajajo sre-
dišča, ki so zadolžena za ra-
zvoj nogometašev različnih 
starosti. Prav tako je pohval-
no, da so se zbrali nogometni 
prijatelji in sponzorji in bodo 
denar namenili za dober na-
men,« je povedal kranjski žu-
pan Boštjan Trilar.

»Decembra je res malce 
hladneje, je pa to idealen čas, 
ko se obdarujemo in še pogo-
steje pomislimo na sočloveka. 
Marsikdo bi rad šel na zimske 
priprave, vsi bi radi imeli ena-
ko opremo kot soigralci, ven-
dar to v današnjih časih ni sa-
moumevno. V klubu pa si že-
limo, da smo vsi velika druži-
na in da imajo vsi enake pogo-
je. Gojimo pripadnost klubu 
od mladih nog,« je ob druže-
nju poudaril predsednik NK 
Triglav Kranj Beno Fekonja, 
prav vsi v klubu pa so se raz-
veselili dejstva, da so s skup-
nimi močmi zbrali kar 980 

kosov različnih prehrambnih 
in drugih izdelkov z daljšim 
rokom trajanja. 

Uspešna je bila tudi do-
brodelna dražba športne 
opreme, saj so kupci kupili 
prav vso opremo, ki je bila na 
voljo, skupni iztržek pa je bil 
2500 evrov. Najbolj »vroča« 
sta bila podpisana dresa Da-
vida Zeca (NK Triglav Kranj) 
in Emmanuela Adebayorja 
(Istanbul Bašakšehir), kup-
ca pa sta za vsakega od njiju 
namenila 350 evrov. 

»Glavni razlog za zado-
voljstvo je dejstvo, da smo 
zbrali še precej več izdelkov 

ter denarnih sredstev kot 
pred letom dni. To bo tudi 
naše vodilo za naprej. Izdel-
ki z daljšim rokom trajanja 
bodo razdeljeni Materinske-
mu domu Gorenjska in Var-
ni hiši Gorenjska, sredstva, 
zbrana z dražbo, pa so name-
njena za solidarnostni sklad 
kluba, ki bo mlade nogome-
taše iz socialno ogroženih 
družin odpeljal na zimske 
priprave v Umag,« so pove-
dali organizatorji iz NK Tri-
glav in se zahvalili vsem, ki 
so dokazali, da za dober na-
men znajo stopiti skupaj in 
pomagati.

Igrali so za dober namen
Kljub zimskim razmeram so v Nogometnem klubu Triglav uspešno izpeljali drugo dobrodelno akcijo, 
ki se je začela z zanimivo tekmo, nadaljevala s predstavitvijo mladih nogometnih upov in končala z 
dobrodelno dražbo športne opreme.

Kljub zimskim razmeram sta obe ekipi prikazali veliko borbenosti in navdušili  
navijače. / Foto: Primož Pičulin

Janez Kuhar

Spodnji Brnik – Ko je leta 
2003 dopolnil štirideset let 
delovne dobe v trgovskem 
podjetju Živila Kranj, se je 
upokojil in se odločil za po-
hode v hribe in na Šentur-
ško goro. S Spodnjega Br-
nika se največkrat odpelje 
do Cerkelj oziroma do Po-
ženika, kjer začne vzpon do 
kmečkega turizma Pavlin 
na Šenturški Gori, ki leži na 
nadmorski višini 667 me-
trov. Redno se vpisuje v po-
hodniško knjigo. Do sedaj 
se je povzpel več kot štiriti-
sočkrat in prehodil okoli 35 

tisoč kilometrov. Jubilejni, 
štiritisoči pohod je opravil 
letos petega novembra, sku-
paj letos dotlej že 219 poho-
dov, največkrat pa je bil na 
Šenturškji gori leta 2004 – 
kar 351-krat. Kot pravi, mu 
pohodi po svežem zraku po-
menijo sprostitev in nabi-
ranje kondicije. Slabo vre-
me zanj pri vzponu ni no-
bena ovira. Že več kot de-
set let vodi tudi sekcijo na-
miznega tenisa pri Društvu 
upokojencev Cerklje, poleg 
tega aktivno balina in tek-
muje za cerkljanske upoko-
jence v medobčinski upoko-
jenski ligi.

Štiritisočkrat na  
Šenturški gori
Vinko Janežič s Spodnjega Brnika, 72-letni vodja 
ansambla Trgovci, se je od upokojitve do danes že 
več kot štiritisočkrat povzpel na Šenturško goro.

Vinko Janežič se je na Šenturško goro povzpel že več kot 
štiritisočkrat.

Miroslav Cvjetičanin

Kranj – Avla Mestne občine 
Kranj je bila polna ljubiteljev 
kranjskega kolesarstva sku-
paj z vsemi današnjimi ak-
tivnimi in nekdanjimi tek-
movalci kluba.

Okrogla obletnica je čas, 
ko se pogleda nazaj in potem 
še naprej. Časi za vrhunski 
šport v naši občini niso ro-
žnati, a kdo se lahko bolj 
zagrizeno bori kot pa kole-
sar. Optimizem je v stavkih, 
dejanja so v nogah, kranjska 
kolesa bodo zagotovo še nap-
rej vozila po svetovnih ce-
stah in tako še naprej kroji-
la usodo tega športa. 

»Ob praznovanju jubileja 
kluba so tudi letos organizira-
li številne prireditve, namenje-
ne ljubiteljskim in profesio-
nalnim kolesarjem. Prav tako 
je bil z več kranjskimi osnovni-
mi šolami organiziran projekt 
Šole varne vožnje s kolesom, ki 
ga podpirajo sponzorji, občina 
ter Javna agencija Republike 

Slovenije za varnost prometa 
in Komisija za varno kolesar-
jenje. V maju smo organizi-
rali dirko, na kateri je sodelo-
valo okoli 120 mladih kolesar-
jev v kategoriji dečkov, deklic 
in mlajših mladink. Ponov-
no smo organizirali Scottov 
kolesarski dan, s programom 
v starem delu mesta smo pri-
pomogli tudi k oživljanju 
mestnega jedra. Organizira-
li smo državno prvenstvo v ce-
stnem kolesarstvu za mladin-
ske in članske kategorije. V so-
delovanju z Gorenjskim mu-
zejem smo v času dirk za VN 
Kranja v avli Mestne občine 
Kranj pripravili razstavo ob ju-
bileju. Tradicionalni kolesar-
ski praznik z VN Kranja, 49. 
Memorialom Filipa Majcna, 
je trajal dva dni. Nastopilo je 
več kot petsto slovenskih in tu-
jih kolesarjev iz več evropskih 
držav,« je na kratko prazno-
vanje orisal predsednik klu-
ba Zvonko Zavrl in spomnil, 
da je klub prejel tudi jubilej-
no nagrado Kolesarske zveze 

Slovenije. Od Zavoda za turi-
zem in kulturo Kranj so preje-
li spominsko darilo, priznanje 
za dolgoletno uspešno delova-
nje so prejeli tudi od Športne 
zveze Kranj, poleg tega pa še 
nagrado Mestne občine Kranj 
za dolgoletno in uspešno delo. 

»V letu 2017 smo uresniči-
li večino stvari, ki smo si jih 
zadali. To, da delamo z dokaj 

majhnimi sredstvi, nas ni 
ustavilo. Klub letos praznu-
je tudi šestdeset let obsto-
ja. Veseli me, da je v klubu 
še vedno veliko mladih tek-
movalcev in tudi še priha-
jajo. Rezultati so v vseh ka-
tegorijah vzpodbudni, tako 
da naši tekmovalci na veči-
ni tekmovanj igrajo vidno 
vlogo. Predvidevam, da bo 

leto 2018 tudi na področju 
financ še uspešnejše, kot je 
bilo letošnje. Organizirali 
smo vsa tekmovanja in ak-
tivnosti, ki smo jih načrto-
vali. Kako smo jih speljali, 
naj ocenjujejo drugi,« je po-
vedal direktor kluba Matjaž 
Zevnik.

Klub se je na lep način 
zahvalil vsem, ki so v teh 

letih pripomogli, da so pre-
živeli vse spuste in vzpone. 
Podelili so kar 43 priznanj: 
vsem nekdanjim predse-
dnikom kluba, vsem olim-
pijcem, tistim, ki so dosegli 
vrhunske rezultate, zmago-
valcem VN Kranja in vsem 
za dolgoletno, nesebično 
pomoč klubu na različnih 
področjih.

Vse v znamenju šestdesete obletnice
Kolesarski klub Kranj je častitljivo obletnico zaključil s podelitvijo nagrad najzaslužnejšim.

Najzaslužnejši za uspešno dočakano častitljivo obletnico kluba / Foto: Žiga Zupan
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Simon Šubic

Tupaliče – Na cesti Tupali-
če–Preddvor se je v četrtek 
okoli 13. ure zgodila prome-
tna nesreča, v kateri je umr-
la starejša peška. Gre za 
prvo letošnjo smrtno žrtev 
med pešci na gorenjskih ce-
stah, na katerih je sicer letos 

umrlo devet udeležencev, 
eden več kot v enakem ob-
dobju lani, so sporočili s Po-
licijske uprave Kranj.

Po prvih ugotovitvah po-
licistov je peško zbil voznik 
osebnega avtomobila, ko je 
zunaj naselja, na kraju, kjer 
ni prehoda za pešce, prečka-
la cesto.

V nesreči umrla peška

Andraž Sodja

Kranj – Na zatožno klop 
kranjskega okrožnega so-
dišča sta minuli teden 
znova sedla direktor Go-
renjske gradbene družbe 
(GGD) Branko Žiberna in 
vodja logistike Janez Pirc, 
ki jima tožilstvo očita do-
mnevno zlorabo položaja 
in pomoč pri zlorabi polo-
žaja. Z zaslišanjem še zad-
njih prič se je končal dokaz-
ni postopek v tej zadevi, ki 
sega v leti 2006 in 2007, 
ko naj bi podjetje Integral 
Tržič, kjer je imelo tedanje 
Cestno podjetje (CP) Kranj 
največji lastniški delež, iz-
stavljalo fiktivne račune za 

popravilo strojev, sredstva 
pa naj bi Žiberna in dru-
gi uporabili za plačilo po-
tovanj. 

Tokrat je na zatožno klop 
stopil Žibernov predho-
dnik na direktorskem mes-
tu CP Kranj, danes Gorenj-
ske gradbene družbe, Janez 
Gradišar, ki je zdaj predse-
dnik nadzornega sveta pod-
jetja. Gradišar je bil v začet-
ku postopka med soobtože-
nimi, a je tožilstvo proti nje-
mu pregon umaknilo. Kot je 
povedal, so tudi v času nje-
govega dela sodelovali z In-
tegralom Tržič in tam na-
ročali storitve. Individualna 
pogodba direktorja Žiber-
ne naj bi bila zelo podobna 

njegovi, podpiše jo predse-
dnik nadzornega sveta, v 
njej pa naj bi bila tudi klavzu-
la, da ima direktor dolžnost 
usposabljanja in pravico po-
slovnih potovanj na račun 
družbe, posamezne pogod-
be pa so določale, ali lahko 
zraven na račun podjetja po-
tujejo tudi družinski člani. 
»V moji pogodbi je bilo na-
pisano, da z mano lahko po-
tuje tudi žena,« je razložil 
Gradišar, ki je glede strokov-
nih potovanj povedal, da nji-
hove cilje določa skupščina 
Slovenskih cestnih podjetij, 
potovali so tako iz vseh slo-
venskih cestnih podjetij. Po 
mnenju priče CP Kranj oz. 
GGD zaradi obravnavanih 

potovanj ni bil oškodovan, 
tudi revizijska poročila so 
bila vedno pozitivna.

Na vprašanje tožilca Til-
na Demšarja, kdo je plačnik 
potovanj družinskih članov 
po podjetjih, je Gradišar od-
govoril, da je bilo to različ-
no urejeno po posameznih 
podjetjih: »Mislim, da je bilo 
določeno, da podjetje plača 
po pogodbi.« Na koga so se 
glasili računi, ni vedel pove-
dati, saj naj bi bilo to odvis-
no od posameznih potovanj.

S pregledom statuta Ce-
stnega podjetja Kranj se je 
dokazni postopek končal, 
sojenje se bo z zaključnimi 
govori nadaljevalo in more-
biti končalo 4. januarja. 

Zaslišali še zadnje priče
Na Okrožnem sodišču v Kranju so končali dokazni postopek na sojenju Branku Žiberni in Janezu Pircu 
iz Gorenjske gradbene družbe zaradi domnevne zlorabe položaja in pomoči pri kaznivem dejanju.

Simon Šubic

Kranj, Brezje – Moderatorji 
Zavoda Varna pot smo v pe-
tek zvečer in ponoči v okvi-
ru projekta Čista nula, čista 
vest po ulicah, prireditvah in 
lokalih po Sloveniji že tretjič 
letos mimoidoče in obisko-
valce spodbujali k odgovor-
nosti v prometu in trezni vo-
žnji. Z mobilnimi patrulja-
mi so bili prisotni na petnaj-
stih lokacijah po Sloveniji, 
na Gorenjskem so bili aktiv-
ni v središču Kranja in v go-
stinskem lokalu Moby Dick 
na Brezjah. Skupno so nago-
vorili več kot štiristo večino-
ma mladih obiskovalcev pri-
reditev in lokalov ter vozni-
ke povabili, da opravijo pre-
izkus alkoholiziranosti. Vse, 
ki so napihali 0,0, in takih je 
bila dobra polovica, so nag-
radili z alkotestom za en-
kratno uporabo in promo-
cijskim darilom. Skupno so 
razdelili več kot 150 nagrad.

V preventivni akciji je ak-
tivno sodelovalo 298 vozni-
kov in voznic. Pri 54 odstot-
kih je alkotest pokazal rezul-
tat 0,0 mg alkohola/l izdiha-
nega zraka, vseh, ki so pihali 
manj kot 0,24 mg alkohola/l 

izdihanega zraka oz. pol pro-
milov, pa je bilo kar 85 od-
stotkov. Preostalih petnajst 
odstotkov voznikov je napi-
halo nad zakonsko dovolje-
no mejo, zato so jih pozvali, 
naj bodo odgovorni in izbere-
jo alternativo obliko prevoza, 
kot sta taksi in avtobus, ali pa 
prepustijo ključe treznemu 
prijatelju. Kot bolj odgovorne 
so se izkazale voznice, saj jih 
je kar 93 odstotkov napihalo 
manj, kot je dovoljena meja, 
medtem ko je bil delež trez-
nih moških voznikov precej 
nižji – 72 odstotkov. 

V Kranju je ničlo napiha-
lo 82 odstotkov voznikov, 
če jim prištejemo še tiste z 
manj kot 0,24 mg/l alkoho-
la, je bilo odgovornih sku-
paj kar 98 odstotkov vozni-
kov. Le dva odstotka sodelu-
jočih sta na »alkotestu« pad-
la, najvišja izmerjena vred-
nost pa je bila 0,36 mg/l alko-
hola v izdihanem zraku. Pred 
Moby Dickom na Brezjah pa 
je 0,0 napihalo le petnajst od-
stotkov voznikov, pod zakon-
sko dovoljeno mejo pa skupaj 
82 odstotkov. Med 18 odstot-
ki preveč vinjenih voznikov je 
bil najslabši izmerjeni rezul-
tat 0,46 mg/l. 

Vsak drugi z ničlo

V Kranju je ničlo napihalo dvainosemdeset odstotkov 
voznikov, na Brezjah pa le petnajst. / Foto: Zavod Varna pot

»Smučarjem, udeleženim 
v neljubo tehnično okvaro 
sedežnice, se iskreno opra-
vičujemo. Nas pa zelo vese-
li, da je reševanje potekalo 
hitro in da pri tem nobeden 
od udeležencev ni bil poško-
dovan. Še danes bomo pos-
lali zahvalo ob reševalni ak-
ciji vsem sodelujočim reše-
valnim institucijam, vsem 
potnikom, ki so bili za čas 
okvare na liniji dvosedežni-
ce Zvoh, pa še uradno opra-
vičilo. Vsakega udeležen-
ca bomo k nam povabili na 
brezplačno smuko,« je vče-
raj dejal Vrančič. 

Prve reševalce iz Gorske 
reševalne službe Kranj so 
preko Regijskega centra za 
obveščanje v Kranju aktivi-
rali ob 14.54, dvosedežnica 
pa se je ustavila že nekaj mi-
nut prej. Po Vrančičevih be-
sedah je bila javljena napaka 
na obračalnem kolesu. »Pre-
verili smo obračalno kolo in 
vozili še približno dvajset 
sedežev s hitrostjo meter na 
sekundo. To je trajalo ne-
kaj minut. Reševalno akcijo 
smo sprožili ob 14.45, takrat 
smo takoj obvestili tudi re-
gijski center za obveščanje,« 
je razložil. 

Na delu štirideset 
reševalcev

Reševanja so se najprej 
z dvema teptalnima stroje-
ma s košarama lotili zapos-
leni na smučišču in dežur-
na reševalca, kasneje se jim 
je pridružilo še dvajset kranj-
skih gorskih reševalcev, de-
set kranjskih poklicnih gasil-
cev in osem jamarskih reše-
valcev iz kranjskega centra. 
Andrej Kecman, načelnik 

GRS Kranj, je razložil, da 
sta dva njihova člana v nede-
ljo dežurala na Krvavcu, zato 
sta bila pri okvarjeni žičnici 
že ob 15. uri in takoj začela 
reševati. »Skupaj je bilo reše-
nih 51 smučarjev. Prvi smu-
čar je bil s sedeža rešen ob 
15.15, zadnji pa ob 17.20. Vsi 
ujeti smučarji so bili tako ob 
17.30 na toplem v hotelu,« je 
povedal Kecman. »Velika ve-
čina smučarjev, ki so obtiča-
li na žičnici, nam je bila re-
ševalcem zelo hvaležna, upo-
števala je navodila reševalcev 
in je z nami lepo sodelovala, 
zato je tudi reševanje razme-
roma gladko potekalo. Le 
redki so pokazali slabo voljo, 
ki pa je v takih situacijah ra-
zumljiva. Za tistega, ki sedi 
na žičnici pri minus 10 sto-
pinjah Celzija, poleg tega pa 
še piha in se mrači, namreč 
čas zelo počasi poteka,« je še 
dodal Kecman in poudaril, 

da so vse reševalne službe v 
nedeljo vzorno sodelovale, v 
veliko pomoč so jim bili tudi 
zaposleni na smučišču. 

Tudi vodja gasilske opera-
tive v Gasilsko reševalni služ-
bi Kranj Andraž Šifrer je po-
hvalil usklajeno delo vseh re-
ševalnih ekip. »Od 51 ujetih 
smučarjev so jih s teptalcema 
rešili približno dvajset, preo-
stalih trideset pa smo reševal-
ci v več mešanih ekipah na tla 
spravili s pomočjo vrvne teh-
nike. Nekateri so bili po dol-
gem sedenju v zraku že moč-
no premraženi,« je povedal. 

Vodja Jamarske reševal-
ne službe Slovenije Wal-
ter Zakrajšek je razložil, da 
je na poti proti Zvohu kaza-
lo, da reševanje ne bo težko, 
saj je še sijalo sonce. »Ko pa 
smo okoli 16. ure prispeli 
do okvarjene žičnice, je bila 
tam že senca, kmalu je za-
čelo še pihati in se mračiti. 

Za ujete smučarje torej naj-
slabša možna situacija.« Ja-
marska vrvna tehnika je dru-
gačna od tehnike, ki jo upo-
rabljajo gorski reševalci in 
gasilci, za takšna reševanja 
tudi hitrejša, kar se je v nede-
ljo tudi pokazalo, je še pove-
dal Zakrajšek. »Na sedežni-
ci so bili v glavnem hrvaški 
smučarji, zato komunikaci-
ja z njimi ni bila težka, z nji-
mi smo se šalili, enako tudi 
z otroki. Večjih težav ni bilo, 
velikega strahu med smu-
čarji ni bilo čutiti, ena oseba 
pa je potrebovala psihološko  
pomoč našega zaupnika,« je 
še dejal.  

Vzdrževalci so si včeraj 
ogledali okvaro in stanje se-
dežnice Zvoh, v prihodnjih 
dneh pa bodo znane vse di-
menzije okvare in ocena, 
kdaj bo naprava spet lahko 
varno in nemoteno obrato-
vala, je še povedal Vrančič.

Na sedežnici prezebali tri ure
31. stran

Okoli trideset od skupno enainpetdeset smučarjev so z okvarjene sedežnice rešili s 
pomočjo vrvne tehnike. / Foto: Saša Vidmar

Kranj – Gorenjski policisti so zadnji konec tedna iz prome-
ta izločili sedem vinjenih voznikov in dva, ki sta vozila brez 
veljavnih vozniških dovoljenj. Najvišja izmerjena stopnja al-
kohola je bila 1,00 mg/l alkohola v izdihanem zraku. Zaradi 
alkohola so policisti letos iz prometa izločili že več kot 1280 
voznikov, je pojasnil Bojan Kos s Policijske uprave Kranj. Med 
njimi je bilo 119 takih, ki so bili v takem stanju udeleženi tudi 
v prometnih nesrečah in predstavljajo okoli 9-odstotni delež 
vseh povzročiteljev nesreč. Približno polovica nesreč, kjer je 
bil prisoten alkohol, se je končala z različno hudimi telesnimi 
poškodbami.

Izločili sedem vinjenih



Alenka Brun

A
gencija Media 
butik iz Pred
dvora letos v 
prazničnem 
decembru pri

pravlja dva velika glasbena 
koncerta: Jerbas domačih v 
Poljanah nad Škofjo Loko 
in pa Zimsko pravljico, ki se 
bo zgodila na odru Športne 
dvorane Trata v Škofji Loki 
konec tedna – v soboto, 23. 
decembra.

Saša Pivk Avsec nam raz
loži, da je bila prireditev Jer
bas domačih prva tovrstna, 

ki jo je Media butik orga
niziral, in da tudi agenci
ja letos praznuje deseti roj
stni dan. Vsako leto je Ton
čka Oblak tista, ki poskrbi 
za vezni tekst med glasbe
nimi nastopi. Tudi letos ni 
bilo nič drugače. Besedilo je 
bilo šaljive narave, popeljalo 
nas je v Tavčarjev svet pove
sti Cvetje v jeseni, povesti, ki 

letos praznuje stoto obletni
co, kar je ugledala luč sveta. 
Nastopila pa sta Olga Šubic 
in Miha Gantar. 

Pri organizaciji koncer
ta stremijo k temu, da so 
na odru vsako leto drugi 
ansambli, če se le da. Letos 
so bili v ospredju Prifarski 
muzikanti, ki so sicer na 
oder telovadnice prišli kot 

zadnji glasbeni nastopajo
či, a so na njem ostali naj
dlje. »Pri Jerbasu doma
čih je poudarek na sloven
skih vižah in domači bese
di v poljanskem narečju,« 
nadaljuje Saša. Navadno je 
bil koncert zadnjo nedeljo 
pred božičem, letos pa je bil 
malce prej, zaradi datuma, 
saj 25. december pride ravno 

JUBILEJNI JERBAS DOMAČIH
Telovadnica Osnovne šole Poljane je v nedeljo popoldne pokala po šivih. Gostila je namreč 
tradicionalni božični koncert Jerbas domačih. Tokrat desetega, jubilejnega, na katerem so nastopili  
tudi priljubljeni Prifarski muzikanti.

Boštjan Avsec, Saša Pivk Avsec in njuna hči Manca

Osrednji gostje desetega Jerbasa domačih: priljubljeni Prifarski muzikanti.

Citrar Dejan Praprotnik 

Decembrsko razpoloženi Veseli svatje

na ponedeljek. Za sladki del 
Jerbasa domačih v zaodrju 
Saša vsako leto poskrbi kar 
sama. Pravi, da uživa v peki. 

Poleg priljubljenih »Pri
farcev« so na Jerbasu doma
čih nastopili še Dona
čka, Veseli svatje, Rau
barji, ansambel Banov
šek, Hozentregarji in cit
rar Dejan Praprotnik, ki je 
nastopil prvi. Melodijo citer 
pa smo potem slišali tudi 
v nadaljevanju koncerta. 
Posavčan igra citre že tride
set let. Nastopa solo, smeje 

pa pripomni, da najraje igra 
na poročnih obredih. Član 
simpatičnih Raubarjev Blaž 
Jenkole pa nam je zaupal, 
da fantje konec januarja ob 
izidu zgoščenke pripravlja
jo prvi samostojni koncert, 
ki pa bo ravno tako v telo
vadnici Osnovne šole Polja
ne. Spoznali smo tudi čla
ne ansambla Banovšek, ki 
so v teh krajih kar priljub
ljeni, prihajajo pa iz Sloven
skih Konjic in dejansko sko
raj vsi člani ansambla v Kon
jicah tudi domujejo.

Vedno nasmejani Hozentregarji

23 .  DECEMBER
ANIMACIJE
ZA OTROKE

www.cineplexx.si

C
IN

E
P

LE
XX

.S
I D

.O
.O

.,
 Š

M
AR

TI
N

S
K

A 
C

E
S

TA
 1

3
0

, L
JU

B
LJ

AN
A



14 TOREK_19. 12. 2017

RUBRIKO MULARIJA ureja Mateja Rant.  
Pišite ji na mateja.rant@g-glas.si.

POTOVANJA        VINO        HRANA        DOGODIVŠČINE        MOŠKI        ŽENSKE         POTOVANJA        VINO        HRANA       ŽENSKE  

Alenka Brun

P
ri nastanitvi v Čigo-
tii v hotelski sobi 
najprej pade v oči 
list s pravili: od 
tega, kdaj je žele-

na ali kar zapovedana tiši-
na, do tega, kolikšne so cene, 
če v sobi slučajno kaj poško-
duješ. Je pa okolica stavbe, v 
katero je zdravilišče umeš-
čeno, izjemna. Na prvo žogo 
stavba spominja na nekdanje 

jugoslovanske čase in deluje 
socialistično. Ker je obdana z 
visokimi bori, skupaj z izje-
mno klimo in že kar meh-
kim zrakom minusi izginejo 
– v trenutku. Okolica ponu-
ja veliko pešpoti, trenutno pa 
se na Zlatiboru praktično na 
vsakem vogalu nekaj gradi ali 
obnavlja.

Čigota je od centra Zlati-
bora (ta turistični del poz-
najo pod imenom Kral-
jeve vode v občini Čajeti-
na, a večina uporablja izraz 

center Zlatibora) oddaljena 
le tristo metrov. Tu vzbudi 
obiskovalcu zanimanje trž-
nica. Cene izdelkov so viš-
je kot na običajnih tržnicah, 
saj je namenjena predvsem 
turistom. Tu najdemo veli-
ko medu, izdelkov iz njega, 
domačih žganic, predvsem 
pa ne manjka suhomesna-
tih specialitet. 

Bližnje jezero se je tokrat 
kopalo v megli, butiki so 
reklamirali predvsem krz-
nene jakne in plašče razli-
čnih barv, precej je bilo na 
ogled »bling bling« nakita, 
kar da slutiti, da sem radi 
zaidejo tudi Rusi. Okusna 
hrana je na voljo pri uličnih 
prodajalcih, ki pred vami 
pripravljajo čevapčiče, ples-
kavice, kuhajo čorbe in tipi-
čne domače jedi.

V oči nam je padel tudi 
Avantura park, ki velja za 
največjega na Balkanu. Raz-
teza se na štirih hektarih. 
Najdemo ga med borovi-
mi drevesi, neposredno nad 
tržnico. Kar smo videli sko-
zi meglo, je delovalo zelo 
domiselno in domišljijsko. 

Končni vtis? Malce zme-
den, če si na Zlatiboru le 
dan ali dva. Potrebuješ kar 
teden dni, da se vtisi uskla-
dijo. Namreč, ko Zlatibor 
prekrije sneg, deluje pravlji-
čno, ko pa ga še ni, prisotna 
pa je gosta megla, se ta seve-
da odene v sivino. Opazimo 
vsako nepravilnost, blatno 
lužo, razgledov ni. A vseeno 
občutimo nekaj iz preteklo-
sti, prisotnost nekega čaro-
bnega duha, ki čaka, da bo 
nekdo našel njegovo svetilko 
in jo trikrat podrgnil. Obis-
kovalcu ostane nekaj, kar ga 
vleče, da bi Zlatibor obiskal 
še enkrat. (Konec)

Zlatibor (2)

MONDENOST V MEGLI

Prijazne prodajalke na tržnici kar naprej ponujajo kaj za 
degustiranje in seveda zraven glasno hvalijo kvaliteto.

Vhod v Avantur park v megli res ni videti najlepše, da pa slutiti, da gre za novo zadevo ne 
ravno najmanjših proporcev.

Velikanska lesena skulptura je kljub megli vabila v svojo 
bližino.

V dolgih nočeh
brez spanca
iščem tvojo ramo
ali dlan.
Rama ni trdna,
dlan je spuščena.
V dolgih dneh
brez upanja
iščem tvojo tolažbo
ali dotik.
Solza za solzo polzi
brez opozorila,
brez kontrole.
Ko si sam,
te samota ubija.
Zavedanje konca
me pripelje do začetka.

Suzana

Bližajo se nam prazniki in v tem času si nihče ne želi biti 
osamljen in prepuščen samemu sebi. Vsak izmed nas ima 
svojo zgodbo. Pesem pa tako in tako govori sama zase. 
Vsem želim trdne rame in iskrene dlani. Metka

Pes mi po šlji te na elek tron ski na slov  
pes mi.mla dih@gma il.com ali na naslov 
Go renj ski glas, Ble i we i so va ce sta 4, 4000 Kranj.

Samota

PESMI MLADIH

Prvi konec tedna v decembru je na Bled iz Nove Gorice 
začel voziti tudi pravljični zimski vlak, na katerem družine 
zabava muca Copatarica s pomočnikom škratom. Med 
vožnjo, ki je za otroke do 12. leta starosti brezplačna, vsak 
otrok prejme darilce, ki vključuje tudi kupone za brezplač-
na doživetja na Bledu. Pravljični vlak bo iz Nove Gorice na 
Bled odpeljal še 23., 25. in 26. decembra. 

Na Bled s pravljičnim zimskim vlakom

Mateja Rant

G
lasove pletilje 
copatke, ki jih 
vedno podari-
jo novorojen-
čkom v kranj-

ski porodnišnici, pletejo že 
od leta 2010. Sedemnajst se 
jih srečuje vsako prvo sredo 
v mesecu v avli Gorenjskega 
glasa, ko s seboj prinesejo 
copatke, ki jih pridno plete-
jo doma, in lično zapakirajo 
vsak par posebej. Enkrat ali 
včasih tudi večkrat na leto 
jih potem odnesejo v kranj-
sko porodnišnico, kjer z nji-
mi razveselijo vse novoro-
jenčke.

V vseh teh letih so spletle 
že skoraj enajst tisoč copa-
tkov, statistiko vestno bele-
ži Jožica Pustavrh. Na zače-
tku se jih je srečevalo samo 
pet, potem pa je njihovo šte-
vilo počasi raslo. V porod-
nišnico so včeraj copatke 
poleg Jožice Pustavrh odne-
sle še Ana Zaplotnik, Milica 
Maretič, Olga Nunar, Ciri-
la Gregorc, Tinka Jenko, 

Marija Kropivnik ter Erika 
in Tanja Draksler. »Vese-
li nas, da se mamice vedno 
zelo razveselijo naših copa-
tkov. Vsak par je unikaten, 
saj ima vsaka malo druga-
čen stil pletenja,« je razloži-
la Jožica Pustavrh. V porod-
nišnici je vodilna medicin-
ska sestra porodniškega in 
neonatalnega oddelka priz-
nala, da so že kar težko čaka-
li copatke. »Zmanjkalo nam 

jih sicer še ni, a smo bili že 
kar na tesnem z njimi.« 
Pojasnila je, da mamicam 
pridejo prav tudi v toplej-
ših mesecih. »Še zlasti nas 
veseli, ker jih dobijo brez-
plačno. V postojnski porod-
nišnici smo opazili, da ima-
jo podoben avtomat kot za 
kavo za pletene copatke, a 
jih je treba plačati.« 

Pomočnica direktorice 
za zdravstveno nego Špela 

Požun je postregla s podat-
kom, da so imeli letos v nji-
hovi porodnišnici doslej 
1366 porodov, skupaj se je 
rodilo 1377 otrok. Tako so 
se že precej približali lan-
ski številki, ko se je v vsem 
letu rodilo 1405 otrok. Naj-
več otrok se sicer rodi avgu-
sta, septembra in oktobra, 
v povprečju okrog 120 na 
mesec, je še razložila Špe-
la Požun.

OBULE OSEMSTO NOGIC
Glasove Muce copatarice so včeraj v Bolnišnico za ginekologijo in porodništvo Kranj dostavile štiristo 
parov copatk za novorojenčke, ki jih mamice vedno težko čakajo.

Glasove pletilje so včeraj v porodnišnico dostavile novih štiristo parov copatkov.
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S pomočjo skrbno 
izbranih receptov v 
tokratni izdaji, boste 
dosegli nove užitke 
in znano čarovnijo 
okusa na najslajši 
možni način. Izbirate 
lahko med recepti za 
krhka peciva, kekse 
brez peke in razne 
ostale slaščice. Naj 
vam bo kuharica 
vir navdiha in 
najboljši pomočnik 
pri načrtovanju 
in preživljanju 
najlepših trenutkov 
z družino in 
prijatelji. 

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

218 strani, 150 x 200 mm, spiralna vezava 
Cena knjige je 

Aleš Senožetnik

O
bčina Cerklje 
je tudi letos 
organizirala 
božično-no-
voletni kon-

cert Policijskega orkestra, 
ki so se mu tokrat pridruži-
li člani zasedbe Kvatropir-
ci. Tradicionalno dobro obi-
skana prireditev je minuli 
petek v Kulturni hram Igna-
cija Borštnika privabila pre-
cejšnje število obiskovalcev, 
izvajalci pa so poskrbeli za 
raznolik prazničen reperto-
ar, ki so ga sestavljale skla-
dbe domačih in tujih izva-
jalcev. Obiskovalci so tako 

lahko prisluhnili pestre-
mu programu, ki je zajemal 
tako zimzelene Na božično 
noč in Silvestrski poljub kot 
melodije mojstrov klasič-
ne glasbe, kakršna sta Čaj-
kovski in Strauss. Policijski 
orkester pod vodstvom diri-
genta Nejca Bečana je, kot 
so že mnogokrat dokazali, 
odlično opravil svojo nalo-
go, za piko na i letošnje-
ga koncerta pa so poskrbe-
li Kvatropirci v sestavi basist 

Gorazd Zapušek, barito-
nist Jure Jaklič in tenoris-
ta Samo Kališnik ter Tomaž 
Krt.

Koncert Kvatropircev in 
Policijskega orkestra je bilo 
njihovo zadnje predprazni-
čno sodelovanje, potem ko 
so v začetku meseca sku-
paj že nastopili v Radovlji-
ci ter Ljubljanski filharmo-
niji. Glede na odziv obisko-
valcev pa se nadejamo, da ni 
bilo zadnje.

PRAZNIČNI KVATROPIRCI 
NASTOPILI V CERKLJAH
Policijski orkester in Kvatropirci so navdušili obiskovalce božično-novoletnega koncerta v Kulturnem 
hramu Ignacija Borštnika.

Policijski orkester pod vodstvom Nejca Bečana

Fantje iz skupine Kvatropirci

Samo Lesjak

R
ežiserja in scena-
rista filma Pen-
taptih, pa se sliš ... 
Janeza Megliča je 
zanimalo zvonjen-

je v svoji najbolj žlahtni obli-
ki. Kamera, ki je bila v rokah 
Gregorja Megliča, je pred-
stavila cerkveno arhitektu-
ro s poudarkom na zvonikih 

cerkva sv. Urha v Smledni-
ku in podružničnih cerkva 
sv. Valburge v Valburgi, sv. 
Jakoba v Hrašah, sv. Mihae-
la v Mošah in sv. Janeza Krs-
tnika v Zbiljah. Kot je dejala 
umetnostna zgodovinarka 
Anamarija Stibilj Šajn, nam 
film ponuja resničen vpo-
gled v samo jedro, v življen-
je, v bistvo zvona. Zvonovi so 
nosilec umetniškega dela, 
kajti ne gre samo za obliko, 

ki je idealna za žlahten zven, 
ampak tudi za zapise, letriz-
me, misli, sporočila, posveti-
la in reliefe z različnimi pri-
zori, skratka za neko likovno 
življenje.

Avtorji filma, ki ga je pod-
prla Občina Medvode, so 
želeli dokazati, da pritrka-
vanje ni hrup, ampak glas-
ba, saj se zvonovi oglašajo v 
sosledju tonov ali kar v akor-
du. K sodelovanju v filmu so 

povabili znanstveno sode-
lavko Glasbenonarodopis-
nega inštituta ZRC SAZU 
dr. Mojco Kovačič, smleške-
ga pritrkovalca Franca Bon-
čo in najstarejšo pritrkoval-
ko Marijo Oblak iz Valbur-
ge, ki je pred osmimi leti, 
pri svojih častitljivih osem-
desetih letih še pritrkovala 
v cerkvi sv. Urha v Smledni-
ku. Avtorsko glasbo za film 
je napisal priznani sklada-
telj Lado Jakša.

Film so si ogledali tudi v 
atriju ZRC SAZU v Ljublja-
ni, nato pa prisluhnili pripo-
vedim pritrkovalcem, ki so 
iz zvonov izvabljali viže, ki 
so ponesle glasbo v prostor. 
Pritrkavanje je dragocen del 
slovenske ljudske in evrop-
ske glasbenokulturne dedi-
ščine. Po projekciji filma so 
se predstavili ustvarjalci fil-
ma. Med gledalci je bil tudi 
Ljubo Struna, nagrajenec 
največje slovenske filmske 
nagrade Metoda Badjure za 
življenjsko delo, ki je dejal, 
da tako lepega filma že dolgo 
ni videl. Želja ustvarjalcev 
filma pa je, da bi ga čim več 
ljudi lahko videlo na projek-
cijah ter na malih zaslonih.

KO ŽLAHTNO ZADONIJO 
ZVONOVI DOMAČI
Člani filmske fotosekcije KUD JaReM, ki deluje v Aljaževi domačiji v Zavrhu pod Šmarno goro,  
so posneli dokumentarni film o smleških pritrkovalcih, o pritrkavanju in zvonjenju. Avtorji filma  
so želeli pokazati, da je pritrkavanje glasba, in ne hrup, kot mislijo nekateri.

Ustvarjalci filma na eni izmed prvih projekcij / Foto: arhiv KUD JaReM

Srečo Stibilj, režiser Janez Meglič in Ljubo  
Struna / Foto: arhiv KUD JaReM
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TANJIN KOTIČEK

TANJA ODGOVARJA

tanja.70@hotmail.com

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 975w
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Kot vidim, rubriko lepo in v 
velikem številu spremljate 
in se učite vedeževanja. Kot 
rada povem, vsako znanje, ki 
ga pridobimo, enkrat pride 
prav. Če ne drugega – kaj je 
lepšega, ko si ob jutranji kavi-
ci na samem začetku dneva 
malo pogledamo v karte? 
Pa ni nujno, da si vsakokrat 
napovemo prihodnost, lah-
ko je le tako, malo za dušo. 
Še posebno kadar se odpi-
rajo same lepe karte, na 
primer karte Veselje, Sreča, 
Otrok in podobne. Z lepo 
mislijo in pozitivno energijo 
gremo tako v nov dan. Bliža 
se konec leta in najbrž nas 
vse zanima, kaj nam prinaša 
novo leto, ki je pred nami. 
Nekateri si želijo ljubezni ali 
naraščaja, spet drugi imajo 
željo po izboljšanju financ in 
splošnega materialnega sta-
nja ali novi službi. Potem so 
tukaj še vsi tisti, ki jih zanima 
za zdravje in tegobe, ki so ob 
tem prisotne. Zato vas pozi-
vam, da mi pišete. Nikogar 
ne bom izpustila. Napišite, 
katero področje vas najbolj 
zanima za prihodnje leto in si 

poljubno izberite pet kart. Če 
imate več vprašanj, potem za 
vsako posebej izberite nove 
karte in te prejšnje karte tudi 
vključite zraven – tako da je 
vseh skupaj 36. Seveda so 
tudi drugi načini za bolj obši-
ren pogled čez celo leto. Tis-
temu med vami, ki bo poslal 
vprašanje in bo zraven dodal 
tudi svojo razlago in bo po 
mojem mnenju najboljši 
oziroma bom videla, da se je 
najbolj potrudil, bom nare-
dila bolj obširni vpogled. 
Objavljen bo v tej rubriki. Na 
naslov tanja.70@hotmail.
com ali na Gorenjski glas s 
pripisom »šola vedeževa-
nja« in svojo šifro pošljite tri, 
pet ali sedem poljubnih kart 
ali pa karte za druge sisteme, 
ki ste jih že do sedaj spoznali. 
Srečno! Vedeževalka Tanja

ŠOLA VEDEŽEVANJA IZ 
CIGANSKIH KART

»Prihodnost«
Zanima me, kakšna je cena za 
svetovanje. Zanima me moja 
prihodnost in sinova. Prisrčna 
hvala.
Tisti, ki se name obračate 
prek časopisa Gorenjski glas, 
imate moje svetovanje brez-
plačno. Pišite mi ponovno 
in, prosim, napišite svoje in 
sinove rojstne podatke, da 
vam lažje pogledam v priho-
dnost oziroma v karte. Lepo 
pozdravljeni.

»Partner-prijatelj«
Pozdravljeni, Tanja. Prvič vam 
pošiljam vprašanje. Sem sliša-
la, da so z vami zelo zadovoljni. 
Z možem sva šla narazen. Oba 
sva bila prepričana, da nisva za 
skupaj. Ali je najino prepriča-
nje pravilno? Hčerko ima zelo 
rad. Po razhodu sem imela dve 
neuspešni zvezi. Sedaj sva pri-

jatelja s fantom, ki je mlajši od 
mene. Ali je ta pravi? S hčerko 
imam kar nekaj težav vsako 
jutro, ko jo peljem v vrtec. Kdaj 
se to uredi? Pa še za službo 
me zanima. Na krut način so 
me premestili na nižje, neus-
trezno delovno mesto. Kljub 
temu se trudim, da sedanje 
delo opravljam kvalitetno. Za 
zdaj neuspešno iščem novo slu-
žbo. Kdaj se mi kaže začetek v 
kakšni novi službi oziroma 
kdaj samozaposlitev? Veselim 
se vaših odgovorov in vas lepo 
pozdravljam.
Lepo, da o meni kroži dober 
glas, hvala. Trudim se in se 
še bom, da vsem vam lahko 
pomagam z vpogledom in 
nasveti. Vajina skupna odloči-
tev, da končata zgodbo, je bila 
dobra, saj bi bil vajin odnos 
vedno slabši in ne boljši. Eno-
stavno tudi po energiji ne gre-

sta skupaj, lahko pa ostaneta 
prijatelja za vedno. Prijatelj-
stva so čudovita in velikega 
pomena v življenju, ko človek 
potrebuje ramo. Ljubezen pa 
je ljubezen in strast do diha-
nja v dvoje in brezpogojna 
pripadnost. V ljubezni ne šte-
jejo leta in res ni treba, da si 
zaradi tega delate preglavice. 
Uživajte vsak trenutek v novi 
zvezi in se ne obremenjujte s 
tem, da je med vama razlika v 
letih. Fant je zelo moder, zrel, 
odločen in ljubeč. Samo to je 
pomembno. Ne odrivajte ga 
stran, ampak sprejmite nje-
govo ljubezen. Glede službe 
naj vam povem, da so vas 
namerno dali na slabše oziro-
ma nižje delovno mesto, saj 
so pričakovali, da boste sami 
od sebe dali odpoved. Kar pa 
jim ni uspelo in je tudi prav, 
da ste se tudi tukaj maksi-

malno izkazali. Pred vami je 
zelo lepa in dobra, uspešna 
poslovna pot. Najkasneje v 
dveh letih se boste opogumili 
in začeli samostojno pot. Vse 
svoje talente, tudi alterna-
tivno znanje, boste vključili v 
svoj projekt. V tem času vam 
vidim novo službo, saj tukaj, 
kjer ste, ni prave prihodnosti. 
Hčerka je še mali drobižek, 
ampak v tem obdobju je naj-
bolj dovzetna. Precej čustve-
no reagira, po drugi strani pa 
že začenja uveljavljati svoj 
prav. S tem ni nič narobe. 
Naslednje leto bo bolje, saj 
se bo umirila in začela jutra 
ter prihode v vrtec bolj spro-
ščeno. Svetujem vam, da jo 
vpišete v plesne urice, saj ima 
veliko energije in na ta način 
jo bo dobro izkoristila. Tudi 
za njeno samopodobo bo to 
dobro. Želim vam vse lepo.

Minuli teden se je na Gorenjskem rodilo 43 novorojen-
čkov. V Kranju se je rodilo 16 dečkov in 12 deklic. Najtežji 
je bil deček s 4550 grami porodne teže. Tudi najmanj je 
tehtal deček, babica mu je natehtala 2020 gramov. Na 
Jesenicah se je rodilo 7 dečkov in 8 deklic. Najtežji je bil 
deček, ki je tehtal 4120 gramov, najlažja pa je bila deklica, 
ki ji je tehtnica ob rojstvu pokazala 2650 gramov.

Novorojenčki

Cveto Zaplotnik

Junija 1972. leta so 
naredili zadnjo foto-
grafijo pred proče-
ljem preddvorske 
osnovne šole. »Vsi 

smo bili nasmejani, brez-
skrbni, veseli. Počutili smo 
se odrasle in pripravljeni na 
nove izzive. Odločali smo se 
za različne poklice. Pot nas 
je vodila v druga okolja, med 
druge sošolce ...« Tako se 
leta 1972 spominja Barbara 

Štros, ena od učenk iz gene-
racije, ki je tedaj zapušča-
la Osnovno šolo Matija Val-
javca v Preddvoru in ki se je 
pred kratkim, ob 45. oblet-
nici zaključka osnovnošol-
skega izobraževanja, ponov-
no srečala, tokrat v gostišču 
Zaplata v Tupaličah, kjer se 
je preštevala, (ponovno) spo-
znavala, obujala spomine in 
se spomnila tudi vseh, ki so 
umrli v nesreči ali se ukloni-
li bolezni. 

Kdo je hodil v razred A in 
kdo v B? Kdo je bil razrednik 

v razredu A in kdo v B? Kdo 
je koga kdaj »zašpecal« in 
zakaj? Takšnih in podobnih 
vprašanj je bilo veliko, še 
veliko je ostalo nerazčišče-
nih in odprtih za naslednje 
srečanje. Generacija 1972 je 
v dveh razredih štela okrog 
šestdeset učenk in učencev, 
nesreče in bolezni so jo do 
danes že nekoliko zmanjša-
le, na srečanju v Zaplati jih je 
bilo okrog trideset. Nekdan-
je sošolke in sošolci so zdaj 
priletne gospe in gospodje, 
ki so že bili ali bodo kmalu 

stari šestdeset let in so veči-
na že upokojeni ali tik pred 
upokojitvijo.  

Tako kot so vsem hitro 
minila leta, odkar so zapu-
stili osnovno šolo, je hitro 
minilo tudi srečanje. Orga-
nizatorji Barbara Štros, 
Tomika Jelovčan, Alenka 
Tičar, Andrej Markun, Ciril 
Zupin in Silvo Plaznik so 
se res potrudili in poskrbe-
li celo za »živo glasbo«, ki je 
generacijo 1972 tudi s pes-
mijo popeljala v čas, ko je 
zapuščala šolske klopi.

DVA JUBILEJA
Srečanje nekdanjih sošolk in sošolcev, ki so pred petinštiridesetimi leti zaključili osemletko  
v Preddvoru in so letos večinoma dopolnili šestdeset let ...

Nekdanji sošolci in sošolke, zbrani ob torti v gostišču Zaplata v Tupaličah

V Kranju sta se 9. decembra 2017 poročila Gregor Logar 
in Yulia Mora Carratala.

Mladoporočenci

V četrtek je Panorama Stara pošta gostila zanimiv večer, 
posvečen penečim vinom. Tako so prisotni spoznavali 
francosko Alzacijo, Burgundijo in Bordeaux v mehurčkih 
oziroma njihova »crémant« vina, kot se imenujejo franco-
ska vina, ki so narejena po enaki metodi kot šampanjec, 
a izven Šampanje. Del strežne ekipe prenovljene Stare 
pošte, kjer se glamuroznost prepleta z udobnostjo, sta 
tudi Peter Jagodic in simpatična Nadia Srbčič, ki je ravno 
v četrtek dopolnila dvaindvajset let. 

Sladkih dvaindvajset 

Peter in Nadia
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Druga svetovna vojna
eden najbolj kriznih trenutkov  
v zgodovini slovenskega naroda

Slovenija v vojni 1941–1945, knjiga treh slovenskih zgodovinarjev – 
Zdenka Čepiča, Damijana guština in nevenke troha –, ki se kot  
dolgoletni raziskovalci na Inštitutu za novejšo zgodovino poglobljeno 
ukvarjajo z drugo svetovno vojno v Sloveniji, je celovit in pregleden oris 
vseh dejavnikov tega obdob ja v Sloveniji. Vsebuje več kot 150 enot sli-
kovnega gradiva. Temelji na zgodovinskih dejstvih in okoliščinah, ki so 
vplivale na dogajanje, zato je prikaz védenja in podatkov o medvojnih 
procesih in dogajanjih. 

1. nagrada:   Zdenko Čepič, Damijan Guštin, Nevenka 
Troha: Slovenija v vojni 1941–1945

2. nagrada:  Peter Carey: Oscar in Lucinda
3. nagrada:  Alessandro Baricco: Svila
 
Rešitvekrižanke(geslo,sestavljenoizčrkzoštevilčenih
poljinvpisanovkuponizkrižanke)pošljitedosrede,3.
januarja2018,naGorenjskiglas,Bleiweisovacesta4,
4000Kranj.RešitvelahkooddatetudivnabiralnikGorenj
skegaglasapredposlovnostavbonaBleiweisovicesti4.
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Nekdanji profesionalni rokoborec, film-
ski igralec in lanski najbolj seksi zemljan 
Dwayne Johnson - The Rock (45) je dobil 
svojo zvezdo na pločniku slavnih. Slove-
snosti ob tej priložnosti se je udeležil sku-
paj s partnerko Lauren Hashian, s katero 

pričakujeta drugega otroka. “Uspeti ne moreš sam. Za 
uspehom nekoga stoji ekipa. Hvaležen sem peščici ljudi, 
ki so zaslužni za moj uspeh, saj brez njih ne bi bilo mene,” 
je povedal zvezdnik in ob teh besedah pogled namenil 
ženi in hčerki.

The Rock dobil svojo zvezdo

Zakonca iz serije Fargo Kirsten Dunst 
(35) in Jesse Plemons (29) pričakuje-
ta prvega otroka. Par, ki se je zaročil 
januarja lani, novice še ni komentiral, 
po poročanju tujih medijev pa igralka 
nosečnosti ne more več skriti, saj jo 

izdaja že precej zaobljen trebuh. Bodoča starša si bosta 
prihodnje leto spomladi v Teksasu izmenjala poročne 
zaobljube.

Kirsten Dunst bo mamica

Igralec Matt Damon (47) je spregovoril o 
očetovi redki obliki krvnega raka, s katero 
se bori od leta 2011, in pozval vse svoje 
oboževalce k molitvi zanj. “To je počasi 
odvijajoč proces, ki ga doživljamo. Spre-
jeli bomo vse vaše molitve,” je zapisal 

igralec, ki je zaradi očetove bolezni odpovedal kar nekaj 
dogodkov, med drugimi tudi podelitev nagrad Britannia, 
kjer je bil nagrajen za odličnost.

Matt Damon v skrbeh za očeta

Igralka Halle Berry (51) nima sreče v lju-
bezni. Po le nekaj mesecih romance se 
je razšla s petintridesetletnim britan-
skim glasbenim producentom Alexom 
Da Kidom. “Alex živi življenje naprej. 
Med njim in Halle ni bilo nič resnega,” je 

povedal vir za ET. Igralka je na Instagramu objavila foto-
grafijo vrvi v obliki srca in pod njo zapisala, da je opravila 
z ljubeznijo.

Halle Berry opravila z ljubeznijo

VRTIMO GLOBUS

U. P, S. L, A. B.

V 
Splošni bolni-
šnici Jeseni-
ce vsako leto 
decembra pri-
pravijo boži-

čno-novoletni koncert za 
paciente, njihove svojce, 
zaposlene in upokojence 
bolnišnice. V avli pediatri-
čnega oddelka so nastopi-
li otroci Glasbenega centra 
Do Re Mi z Bleda pod vod-
stvom Primoža Kerštanja, 
ki so zapeli in zaigrali boži-
čne pesmi. Pridružila se 
jim je moška vokalna skupi-
na Splošne bolnišnice Jese-
nice in Lotrič Meroslovja, ki 
je zapela nekaj slovenskih 
klasičnih pesmi. V skupini 

pojejo zdravnik internist 
Primož Jovan iz Splošne 
bolnišnice Jesenice in Jure 
Thaler, Andrej Kukovec, 
Martin Petrovčič, Tine Čar-
man in Iztok Vrečko iz Lot-
rič Meroslovja. Manjkala pa 
nista niti Božiček in odlična 
potica, ki so jo spekle pre-
dane kuharice bolnišnične 
Prehranske službe.

Kranjski Beer Pub pa so 
v petek zvečer napolnili vsi 
ljubitelji kantri ritmov, saj 
je tam za veselo vzdušje 
skrbela skupina Mali ogla-
si, ki pa je tokrat nastopi-
la s posebno gostjo, Lynn 
Marie Rink, priznano ame-
riško kantri glasbenico slo-
venskih korenin, nomini-
rano za grammyja. Simpa-
tični glasbenici sta na odru 

družbo delala tudi prijatel-
ja, in sicer harmonikarica 
kanadska Slovenka Kathy 
Zamejc Vogt ter kitarist 
in pevec Eddie Rodick iz 
Ohia, ki je prav tako sloven-
skih korenin in je v Slove-
nijo prišel, ker bi rad našel 
svoje prednike. Vsi skupaj 
so celoten večer z občins-
tvom delili svojo pozitivno 
energijo in obljubili, da se 
na Gorenjsko kmalu spet 
vrnejo.

Ravno tako v Kranju pa 
smo pred deželo nakupov 
naleteli na razpoloženega 
in v elementu nagovarjanja 
gledalcev – v kamero seve-
da – Iztoka Krajnca iz ekipe 
televizijske oddaje Volan. 
Lahko pa dogodivščine vola-
novcev in odkrivanje plusov 

ter minusov novih vozil na 
slovenskem trgu poiščete 
tudi na njihovi spletni stra-
ni. In ko smo že pri televizi-
ji, ne moremo mimo datu-
ma 22. december. Namreč, 
to je dan, ko boste lahko na 
POP TV spremljali fina-
le letošnjega resničnostne-
ga šova Kmetija, čeprav se 
nekako ne moremo znebiti 
občutka, da je sicer priljub-
ljenemu šovu precej pozor-
nosti letos ukradel The Big-
gest Loser Slovenija, ki ga 
spremljamo na Planet TV. 

Na koncu bo zmagovalec 
Kmetije samo eden, a tudi 
prislužena denarna nagra-
da ni fiksna: najvišji možni 
znesek je sedemdeset tisoč 
evrov. Kolikšen bo dejansko, 
bomo videli v petek zvečer.

PEVSKI DECEMBER
Splošno bolnišnico Jesenice je obiskal Božiček, v kranjskem Beer Pubu je z Malimi oglasi nastopila Lynn 
Marie Rink, čez nekaj dni pa bomo izvedeli, kdo bo letošnji zmagovalec resničnostnega šova Kmetija.

Paciente, njihove svojce, zaposlene in upokojence 
bolnišnice je obiskal Božiček. / Foto: Gregor Vidmar

Moška vokalna skupina Splošne bolnišnice Jesenice in 
Lotrič Meroslovja / Foto: Gregor Vidmar

Iztok Krajnc med snemanjem prispevka

Venesa Brglez in Barbara Leber Turinek sta članici 
ansambla Banovšek iz Slovenskih Konjic. Barbara je 
tudi nekdanja članica Polka punc, zadnja štiri leta pa 
skupaj z Veneso pojeta pri »Banovških«. / Foto: A. B.

Za Natalijo Bratkovič je bilo vodenje Kmetije izziv, ki bi se 
ga z veseljem lotila še kdaj.
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Pozitivna kantri energija v Beer Pubu: glasbenici Simona 
Benko in Lynn Marie Rink v družbi Boruta Kaštivnika 
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Zapeli so otroci pod vodstvom Primoža Kerštanja.
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n JAZ, MIDVA IN MI
KU HAR SKI RE CEP TI
Za vas iz bi ra Da ni ca Do lenc

L a h k e  j e d i

Erika Jesenko

Tedenski jedilnik

Nedelja – kosilo: goveja juha z vlivanci, mesna pašteta v tes-
tu, maslen krompir, solata, sadna pita; večerja: gobova juha, 
piščančji zvitki z jajčno omako, nadevan goveji jezik, krompir-
jevi polmeseci, cmok v prtu, korenčkove butarice, sestavljena 
solata, orehova potica, božični čaj
Ponedeljek – kosilo: juha iz ovsenih kosmičev s pršutom, 
ocvrta riba z mandlji, špinačni njoki v smetanovi omaki, ze-
lenjavna terina, sestavljena solata, angelske rezine; večerja: 
rižev narastek z mesom, zapečeni jajčevci, mešana listnata 
solata, medeni poljubčki
Torek – kosilo: grahova kremna juha, telečja pečenka, zapečeni 
krompirjevi štrukeljci, cvetača v omaki, rdeča pesa; večerja: 
buhteljni, bela kava s kakavom
Sreda – kosilo: goveja juha z rižem, kuhane piščančje roladice, 
maslen krompir, stročji fižol; večerja: palačinkin mošnjiček z 
bananami, sveža sadna solata v želeju, sadni čaj
Četrtek – kosilo: poširan ribji file v smetanovi omaki, široki 
rezanci, valdorfska solata; večerja: enolončnica z bučo, pisan 
biskvit s skuto in šampinjoni, zeliščni čaj
Petek – kosilo: kremna juha iz korenja in pomaranče, losos 
v testu, špinača s smetano, hrustljava solata; večerja: sirova 
zlivanka, karamelizirane pomaranče, jabolčni sok
Sobota – kosilo: beluševa juha, krompirjeva pita, puranja so-
lata z mangom, malinova krema s čokolado; večerja: juha 
iz ostrig, piščanec z žafranom, zeljnata solata, gratinirana 
jabolka

Angelske rezine

Najprej naredimo ploščo iz krhkega testa. V skledo damo 35 
dag moke, noževo konico pecilnega praška, 10 dag sladkorja 
v prahu in 20 dag masla. Naredimo kašico, dodamo jajce in 2 
žlici kisle smetane ter zgnetemo testo. Zvaljamo ga v velikosti 
pekača, položimo na namazan pekač in pri 200 stopinjah 
Celzija zlato rumeno zapečemo. Nato naredimo biskvitno te-
sto. Stepemo trd sneg iz 3 beljakov, dodamo 9 dag sladkorja 
in 3 rumenjake, in ko se dobro speni, narahlo vmešamo 9 
dag moke. Testo vlijemo v namazan pekač in ga pečemo 8 
minut pri 200 stopinjah. Ohlajeno krhko ploščo namažemo 
z 10 dag marmelade in nanjo položimo biskvit. Na biskvit 
nanesemo pudingovo kremo, nanjo pa porazdelimo še sku-
tno kremo. Za pudingovo kremo pristavimo 7,5 dl razredčene 
tekočine ene pločevinke kompota, dodamo 5 dag sladkorja, 
in ko zavre, dodamo dva razmešana vaniljeva pudinga. Ko 
dvakrat zavre, odstavimo in v še vroče zamešamo sadje iz 
kompota. Skutno kremo pripravimo iz 30 dag skute, v katero 
zamešamo stopljeno želatino iz sedmih lističev, namočeno 
v 4 žlicah tople vode, 10 dag sladkorja, vaniljev sladkor, žlico 
limoninega soka, žlico ruma in 2,5 dl stepene sladke smetane. 
Na koncu potresemo s čokoladnimi drobtinicami ter okrasimo 
s stepeno sladko smetano.

Sočne piščančje prsi po mediteransko
Marsikdo ni najbolj nav-

dušen nad piščančjimi 
prsmi, češ da so presuha in 
povsem brez okusa. Res je, 
da se ne morejo ravno pri-
merjati z najboljšim kosom 
pet tednov zorene govedine, 
vendar lahko z nekaj triki in 
dodatki pripravimo zelo soč-
ne in okusne piščančje prsi, 
ki nam bodo prijetno pope-
strile jedilnik.

Za pripravo piščančjih 
prsi potrebujemo: 4 piščan-
čje fileje, 2 paradižnika, 4 
rezine sira, 4 stroke česna, 3 
žlice olivnega olja, 4 ščepce 
mlete rdeče paprike, 4 ščep-
ce soli, začimbe: bazilika, ro-
žmarin, origano in podobne 

začimbe, ki jih imamo na vo-
ljo, 4 liste alufolije.

Piščančje fileje osolimo in 
potresemo z mleto rdečo pa-
priko. V posodo vlijemo oliv-
no olje in na njem na hitro 
popečemo piščančje fileje. 
Popečemo jih le toliko, da 
dobijo skorjico. Pripravimo 
si štiri liste alufolije. Na vsak 
list folije položimo popečen 
piščančji file ter ga potrese-
mo z začimbami in naseklja-
nim česnom. Vsak piščančji 
file obložimo s po dvema re-
zinama paradižnika in z re-
zino sira. Vsako folijo tesno 
zavijemo. Pripravljene ''pa-
ketke'' položimo na pekač. 
Pečemo v pečici, ogreti na 

200 °C, 30 minut. Piščančje 
fileje postrežemo kar v foli-
ji, saj ko jedec razpre folijo, 
pridejo ven čudovite vonjave 
začimb in mesa. Zraven po-
nudimo pečen krompir.

Nasvet: Če imamo mož-
nost, uporabimo sveže za-
čimbe.  

Za pripravo pečenega 
krompirja potrebujemo: 
krompir, 4 žlice olivnega 
olja, sol.

Krompir dobro operemo, 
po potrebi olupimo (odvisno 
od sorte krompirja) in nare-
žemo na želene rezine. Pekač 
namastimo s tremi žlicami 
olivnega olja in nanj položi-
mo pečen krompir. Krompir 

pomešamo, da se sprime 
z oljem. Pečemo v pečici, 
ogreti na 180 °C, 10 minut. 
Nato povišamo temperaturo 
pečice na 200 °C in pečemo 

še 20–30 minut. Zadnjih 10 
minut peke vzamemo krom-
pir iz pečice in ga malce po-
solimo ter pokapljamo še z 
eno žlico olivnega olja.

Mojca Logar

Prazniki so skoraj pred vra-
ti in zopet bomo pekli potico. 
Ravno pretekli teden so dali v 
medije informacijo, da bodo 
slovensko potico zaščitili pri 
Evropski komisiji kot tradici-
onalno zajamčeno posebnost. 
Menda poznamo osemde-
set različnih vrst potice, v 
»bruseljskih pisarnah« bodo 
poskušali zaščititi potico s 
petimi okusi, in ta naj bi bila 
tradicionalno slovenska. Torej 
orehova, orehova z rozinami, 
rozinova, pehtranova in peh-
tranova s skuto. Pečena naj bo 
v lončenem potičniku, ki ima 
na sredini luknjo, rebra mo-
rajo biti navpična in ravna. 
Torej, če bom hotela speči tra-
dicionalno slovensko potico, 
bom morala svoj adventni ve-
nec uničiti še pred nedeljo, da 
bom v njem lahko pekla poti-
co. Ne bom pekla v potičniku, 
ker je preveč neroden in za 
moje potrebe premajhen. Jaz 
spečem tri potice hkrati, in te 
spečem v treh velikih pekačih 
– »protfanih«. Najraje nade-
vano testo povijem v majhne 
»kače«, ker se lažje režejo 
in se manj sušijo. Zelo mi je 
simpatična tudi lepotička – 
minipotička, in kolikor imam 
modelov za minipotičke, jih 
spečem tudi v teh silikonskih 
novotarijah. Moji nadevi so 
klasični: orehova, orehova z 
rozinami in kokosova. Da 
imamo na Slovenskem več 
kot osemdeset vrst nadevov za 
potice v vseh variantah in va-
riacijah, si lahko mislimo, pa 
vendar bi imela težave našteti 
osemdeset okusov za potice. 
Če malo pomislim: orehova, 
rozinova, pehtranova, sku-
tina, medena, kostanjeva, s 
suhimi hruškami, ocvirkova, 

potratna, makova, lešnikova, 
kokosova. To je že dvanajst 
osnovnih nadevov, če vsake-
mu dodam še pet variacij, jih 
je že šestdeset, potem smo pa 
že blizu. Potica, jabolčni za-
vitek, krofi so jedi, za katere je 
dobro, če gresta receptura in 
postopek priprave od starejših 
na mlajše. Ni problem pripra-
viti neke moderne sladice ali 
torte. Klasične jedi pa je težko 
narediti tako, kot smo jih vaje-
ni od svojih staršev ali starej-
ših ljudi. Ker smo danes tako 
radi enakopravni v vseh opra-
vilih, ponekod tudi sinovi od-
lično pečejo tradicionalne jedi 
po receptih svojih staršev. Da 
gre le tradicija naprej. Torej, 
prazniki prihajajo in treba si 
bo vzeti čas tudi za potico. 
Orehe sem kupila že dvakrat 
pri prodajalcu suhega sadja 
(bojda so srbskega porekla), 
kokosova moka bo iz trop-
skih krajev, rozine bodo tudi 
od kdo ve kje, slovenska bodo 
jajca, maslo, mleko, sladkor, 
tudi sol. Praznik pomeni, da 
praznujemo skupaj z družino 
in svojimi. 

Celo Angelca je povabila bi-
vše kandidate za predsednika 
republike na potičko, ki jo je 
seveda spekla sama. Da bi se 
pogovarjali, ne le tekmovali. 
Prišli so vsi gospodje in gospe 
ter hvalili potičko. Le predse-
dniku Pahorju se je zdelo, da 
je v potici tudi majčkeno alko-
hola ali pa mu je družba tako 
ugajala. Kdo ve, morda pa je 
Angelca uporabila recept za 
gubanco, potico, ki izhaja iz 
Beneške Slovenije. Sestavine so 
povsem enake kot za slovensko 
potico, le da je v njej precej al-
kohola …

Slovenska potica

Mojca Logar je profesorica  
geografije in zgodovine.

Janez Logar

Božično-novoletne praznike 
še posebej težko čakamo. Ko-
nec leta vsi pogledamo nazaj, 
kaj je bilo dobrega in kaj slabe-
ga. Hkrati pa smo s pogledom 
že v naslednjem letu. Praznike 
si organiziramo vsak po svo-
je, nekateri bolj mirno, drugi 
bučno. Ne moremo zanikati 
dejstva, da okolje, družba, vpli-
va na praznovanje nas in naše 
družine. V zadnjih tridesetih 
letih se je, vsaj navzven, močno 
spremenilo. Če smo se včasih 
bolj veselili postavljanja jaslic, 
božične jelke, božiča in z njim 
povezanih običajev, je danes 
videti, da se je veselje preselilo v 
nakupovalna središča. Takšne 
nakupovalne mrzlice smo vča-
sih videvali predvsem v Ameri-
ki, danes pa imamo to hitrico 
in darila v vsakem slovenskem 
mestu in domu. Zdi se, da brez 
nakupovanja in zapravljanja 
ne znamo več dočakati konca 
leta. Družba spodbuja rekla-
me, zapravljanje, veseljačenje 
in pijančevanje, hrup in glas-
bo, hitrost in dosežke. Zanimi-
vo pa je, da še nisem slišal za 
človeka, ki bi ob koncu življe-
nja rekel, da mu je žal, ker je 
premalo zapravljal in premalo 
garal, ker je premalo popival in 
da je premalo noči prekrokal. 
Odrasli otroci se tudi ne prito-
žujejo, ker jih starši niso zasi-
pali z gorami igrač, ker jih niso 
vsak dan vozili v adrenalinske 
parke ali ker jih niso vsako leto 
peljali na ogled drugega evrop-
skega mesta.

Še vedno pa je veliko ljudi, ki 
se radi umaknemo iz prevelike 
množice ljudi in od preglasne 
glasbe. Med nami so ljudje, ki 
se želijo posvetiti koncu leta, 
božiču bolj s svojo notranjostjo. 
Pogosto takšni ljudje ne razla-

gajo svojega notranjega veselja, 
ker jih mnogi ne razumejo. V 
sebi pa nosijo prave zaklade, 
pripovedi, doživljanja, celo 
videnja, za katere vedo le oni. 
Pravimo, da so introvertirani. 
Njihov svet je tako drugačen, 
morda celo čuden za svet tele-
vizije, računalnikov in glasbe. 
Običajno so zelo povezani z 
naravo, duhovnostjo in pogosto 
imajo smisel za humor. Da jih 
srečamo in da se nam odprejo, 
se morajo ob nas počutiti var-
no. Take ljudi lahko le posluša-
mo, jih nič ne obsojamo in ob-
čudujemo. Posebnost je redka 
stvar in moramo jo spoštovati. 

Naredimo si v teh praznič-
nih dneh uslugo. Notranje se 
umirimo in si dovolimo, da se 
v nas rodi nekaj novega: pog-
lejmo, kaj ostane od nas, ko 
ni več nakupovanja in daril, 
kakšni smo, ko nehamo noreti 
za denarjem in premoženjem, 
kdo smo, ko ni več naše službe, 
naše kmetije, naših potovanj, 
kaj ostane od nas, ko otroci 
odidejo. Te novosti, ta spozna-
nja prihajajo počasi, nikoli pa 
ne moremo biti ravnodušni, ko 
se nas dotaknejo. To je pot do 
modrosti. Modrost nam ved-
no daje svobodo. Prijetna so 
srečanja modrih ljudi, ki drug 
drugega sprejemajo in se zah-
valjujejo za srečanja, morda 
celo skupno življenje. Božično 
vzdušje nam daje možnost, da 
ugotovimo, s kom in kakšnim 
človekom živimo. Predvsem pa 
se lahko vprašamo, kaj kot od-
rasla oseba prinašamo v svoje 
odnose.

Spet prazniki

Janez Logar je terapevt  
v zakonskem in družinskem 
centru Toplina v Kranju.   
e-pošta: janez.logar@toplina.net

www.gorenjskiglas.si
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KOLOSEJ DE LUXE, KRANJ (CENTER) 

Sreda, 20. 12.
15.00, 17.40, 19.00, 20.20, 21.40 
VOJNA ZVEZD: POSLEDNJI JEDI
21.10 DO ZADNJEGA DIHA
14.45 MEDVEDEK PADDINGTON 2, 
sinhro.
16.40 ČUDO
16.50, 19.00 UMOR NA ORIENT  
EKSPRESU
14.30 KOKO IN VELIKA SKRIVNOST, 
sinhro.

CINEPLEXX, TUŠ, KRANJ

Sreda, 20. 12.
20.00 PRAVA NOTA 3
16.20, 19.00, 21.00  
VOJNA ZVEZD: POSLEDNJI JEDI
18.00, 19.50 VOJNA ZVEZD:  
POSLEDNJI JEDI, 3D

15.50, 20.30 DO ZADNJEGA DIHA
15.50, 16.50  
MEDVEDEK PADDINGTON 2, sinhro.
18.10 ČUDO
15.30, 17.40 KOKO IN VELIKA  
SKRIVNOST, sinhro.

LINHARTOVA DVORANA , RADOVLJICA

Sreda, 20. 12.
19.00 DO ZADNJEGA DIHA

Petek, 22. 12.
19.00 ČUDO

Sobota, 23. 12.
16.00 BIKEC FERDINAND, 3D, sinhro.
18.00 PRAVA NOTA 3
20.00 DO ZADNJEGA DIHA

Ponedeljek, 25. 12.
17.00 MENJAVA BOŽIČKOV
19.00 POREDNE MAME 2: BOŽIČ

KINOSPORED

PREŠERNOVO GLEDALIŠČE KRANJ

Torek, 19. decembra
14.00 A. T. Linhart: ŽUPANOVA MICKA (gostovanje v Kulturnem domu Kamnik)

GLEDALIŠČE TONETA ČUFARJA JESENICE
 

Torek, 19. decembra
18.00 Gimnazija Jesenice: Božično-novoletni koncert; Božični bazar

Sreda, 20. decembra
19.30 Gledališče pod zvezdami: PREDSEDNICE

Četrtek, 21. decembra
18.30 Glasbena šola Jesenice: Božično-novoletni koncert

GLEDALIŠKI SPORED

Organizatorji filmskih predstav si pridržujejo pravico do spremembe programa.

desetdnevna vremenska napoved

Torek
19. 12. 

-5/0 °C

Nedelja 
24. 12.

-4/3 °C

Sreda 
20. 12. 

Četrtek
21. 12. 

Petek
22. 12. 

Sobota
23. 12.

-6/1 °C -4/2 °C -5/4 °C -7/3 °C

Ponedeljek 
25. 12.

Torek
26. 12.

Sreda
27. 12.

Četrtek
28. 12.

-5/3 °C -3/4 °C -3/3 °C -3/2 °C

          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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sudoku_LAZJI_17_101
NALOGA

5 2 3 7
2 4

8 9 5 7 4 2
2 7 3 1

8 2
7 4 8 9

4 6 8 1 3 5
9 5

1 6 8

sudoku_LAZJI_17_101

REŠITEV

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

sudoku_TEŽJI_17_101
NALOGA

8 7
1 5 7

4 6 1 8
9 5 4

4 7
6 8 9

2 5 9 3
7 2 6

1 3

sudoku_TEŽJI_17_101

REŠITEV

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

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. Sestavila: P. F.

TEŽJI  
SUDOKU

Rešitev:

Rešitev:

LAŽJI  
SUDOKU 

sudoku_TEŽJI_17_101
NALOGA

87
157

4618
954

47
689

2593
726

13

sudoku_TEŽJI_17_101

REŠITEV

896713524
412685397
573924618
985472136
164839752
327156849
259367481
731248965
648591273

sudoku_LAZJI_17_101
NALOGA

5237
24

895742
2731

82
7489

468135
95

168

sudoku_LAZJI_17_101

REŠITEV

542639781
317284956
869517432
624793518
938156274
175428693
496871325
283945167
751362849

19. 12. tor. Urban 7.40 16.18

20. 12. sre. Julij 7.41 16.19 

21. 12. čet. Tomaž 7.41 16.19

22. 12. pet. Mitja 7.42 16.20

23. 12. sob. Viktorija 7.42 16.20

24. 12. ned. Eva 7.42 16.21

25. 12. pon. božič 7.43 16.21

tedenski koledar
       vzhod  zahod 

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

Danica Zavrl Žlebir

Ljubljana – Revija Ženska 
je v sodelovanju z Ministr-
stvom za delo, družino, so-
cialne zadeve in enake mož-
nosti že štiriindvajsetič po 
vrsti izbrala ljudi odprtih 
rok. Akcija Ljudje odprtih 
rok predstavlja humanitar-
no delovanje posameznikov, 
skupin in podjetij na različ-
nih področjih. Posebna ko-
misija in bralci so glasovali 
za izbor letošnjih dobrotni-
ce/-ka, darovalke/-ca, izje-
mne osebnosti in do brega 
človeka. Na sklepni priredi-
tvi v Ljubljani so minuli če-
trtek vsem izbranim ljudem 
odprtih rok podelili zahval-
ne listine, prvim štirim pa 
še srebrne priponke ptice v 
letu, ki je posnetek ptice v 
letu iz 5. stoletja, najdene v 
Ajdni nad Potoki, in je z do-
voljenjem Gorenjskega mu-
zeja, ki hrani original, tudi 
zaščitni znak akcije Ljudje 
odprtih rok. 

 Dobrotniki 2017 so trener-
ji in prostovoljci Centra špor-
tnikov brez meja Vidim cilj 

iz Ljubljane, darovalci 2017 
so prostovoljci Humanitar-
nega zavoda Pod strehco iz 
Ljubljane, izjemna oseb-
nost 2017 je Darja Lovšin iz 

Ljubljane, dobri človek leta 
2017 pa je po izboru bralcev 
Marija Antolin iz Odrancev. 
Med dobotniki zahvalnih li-
stin pa so tudi dobrotnica 

Maja Boh Hočevar iz Dor-
farij, darovalca Barba Štem-
berger Zupan in Niko Zupan 
iz Vogelj ter izjemna oseb-
nost Andrej Šter iz Kranja.

Izbrali ljudi odprtih rok
Med ljudmi odprtih rok z Gorenjskega Maja Boh Hočevar, Barba Štemberger Zupan  
in Niko Zupan ter Andrej Šter.

Med darovalci, ki so prejeli zahvalne listine, sta tudi Barba Štemberger Zupan in Niko 
Zupan (drugi in tretja z leve), na sliki z ministrico za delo Anjo Kopač Mrak. / Foto: Primož Pičulin  
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Maja Bertoncelj

Medvode – Četrtič je v sklo
pu Veselega decembra v sre
dišču Medvod na prostem 
potekalo tekmovanje v kuha
nju vina in čaja. Organizator
ji so znova zadovoljni. Obisk 
je vsako leto večji, vzdušje pa 
iz leta v leto boljše. 

Gre za posebno tekmova
nje, v katerem se pomeri
jo ekipe krajevnih in vaških 
skupnosti v občini Medvo
de, svojo stojnico pa ima 
tudi Občina Medvode. To je 
večer, ko je na prvem mes
tu druženje, in ne politič
ne teme. Vsaka ekipa sku
ha vino in čaj po svojem 

receptu, pripravijo pa še dru
ge dobrote. Za ocenjevanje 
poskrbijo obiskovalci. »Sis
tem je enostaven. Najprej 
obiskovalci na posebni stoj
nici za tri evre kupijo sko
delico z napisom Veseli de
cember v Medvodah, zraven 
dobijo še tri ocenjevalne že
tone in potem na stojnicah 
neomejeno degustirajo ku
hano vino in čaj, najboljši 
ekipi pa dajo žeton. Tista, ki 
jih zbere največ, je zmago
valka,« je pojasnil Jure Gali
čič iz Javnega zavoda Sotočje 
Medvode, ki je bil organiza
tor dogodka. Ekipam so tudi 
letos priskrbeli vino, slad
kor, vodo in stojnico. »Do
godek iz leta v leto raste. Za
čeli smo s petimi litri vina na 
ekipo, sedaj jim ga priskrbi
mo petnajst litrov,« je še do
dal Galičič. Obisk je bil letos 
znova rekorden. Prodali so 
blizu sedemsto skodelic. 

Ekipe so se dobro pripra
vile in na stojnicah nista bila 
le kuhano vino in čaj, tem
več tudi druge dobrote, od 
sladkih priboljškov do suhih 
mesnin. »To je krasen dogo
dek. V ekipah nas je kar nekaj 
tudi članov občinskega sveta 
in smo na sejah na različnih 
stališčih, tukaj pa skupaj spi
jemo kakšno skodelico kuha
nega vina in se družimo. Da
nes ni čas za politične teme,« 
je dejal Matejko Trampuš, 
ki je bil v ekipi Vaške skup
nosti Studenčice. Na stojni
ci Krajevne skupnosti Senica 
je bil njegov svetniški kolega 
Stanislav Ulanec, ki je dejal, 
da so se vsi zelo potrudili in 
da ni pomembno, kdo bo na 
koncu zmagovalec. Poudaril 
je še, da je to dogodek z ve
liko pozitivne energije. Obi
skovalci so na koncu odločili, 
da je najboljše kuhano vino 
pripravila Krajevna skupnost 

Trnovec, najboljši čaj pa Ob
čina Medvode. Organizator
ji so letos prvič razglasili tudi 
najboljšo stojnico. Priznanje 
je dobila Krajevna skupnost 
Zbilje.

Vse stojnice pa niso bile 
tekmovalne. Na eni iz  med 

njih je svojo dejavnost pre
dstavil Odbor za medna
rodno sodelovanje Občine 
Medvode, svojo stojnico pa 
so imeli tudi medvoški ta
borniki, ki so pekli palačin
ke. Za dobro vzdušje je skr
bela skupina Kranjci.

Najboljša kuhano vino in čaj 
Tekmovanje v kuhanju vina in čaja je ena izmed najbolje obiskanih prireditev v sklopu Veselega 
decembra v Medvodah. Obiskovalci so letos ocenili, da je najboljše kuhano vino pripravila Krajevna 
skupnost Trnovec, najboljši čaj pa Občina Medvode.

Najboljši čaj so letos po izboru obiskovalcev stregli na 
stojnici Občine Medvode.

Nika Čulk in Boštjan Luštrik sta prodala blizu sedemsto 
skodelic z napisom Veseli december v Medvodah, s 
katerimi so obiskovalci lahko neomejeno degustirali kuhano 
vino in čaj.

Simon Šubic

Gorenjska – Pred nami so 
božičnonovoletni prazni
ki, kar se vidi že na vsakem 
koraku. S praznično okrasi
tvijo svojih prodajaln so ko
nec novembra tradicional
no najbolj pohiteli trgovci, 
v začetku decembra pa so 
jim sledile tudi občine, ki 
za bolj ali manj domiselne 
in svetleče okrasitve name
njajo precej različne zneske 
– od zgolj pet tisoč evrov na 
Jesenicah do 95 tisoč evrov 
v Kranju kot največji gorenj
ski občini. 

V Kranju strošek letošnje 
praznične okrasitve mestne
ga jedra in ostalih krajevnih 
skupnosti ocenjujejo na 90 
do 95 tisoč evrov, kar je po
doben znesek kot lani, vanj 
pa so všteti montaža, de
montaža, zamenjava dotra
janega okrasja in dokup no
vega, je razložila Mendi Ko
kot iz kabineta župana. Iz
virno in zdaj že uveljavlje
no okrasitev z lučmi v Pre
šernovih verzih v starem 
mestnem jedru Kranja so 

letos še dopolnili, med dru
gim so dodatno okrasili tudi 
Mohorjev klanec in Tom
šičevo ulico, hiše na ska
li med poslovnimi prostori 
obeh bank pa imajo svetleče 
ledene sveče iz žlebov, ena
ko tudi občinska stavba. Sta
ri Kranj letos krasijo kar tri 
praznične in okrašene smre
ke, Slovenski trg ima letos 
toplo belo barvo, drsališče je 
dobilo svetleče nebo, okraše
na je tudi stavba kranjske gi
mnazije, posebni detajli kra
sijo nekatere stavbe ...

Tudi v srednjeveški Ško
fji Loki so letos dopolnili in 
razširili božičnonovoletno 
okrasitev in osvetlitev mes
ta, ki poudarjata njeno histo
ričnost, kulturno in duhov
no dediščino in geografsko 
lego. Letos so uredili nekaj 
novih ambientov, praznič
na okrasitev se je iz Mestne
ga in Cankarjevega trga ter 
Blaževe ulice razširila sko
zi Pekel na Spodnji trg in na 
novi Trg pod gradom, dodali 
so ji zvočno kuliso, dodatno 
so poudarili reko in mostove 
ter izboljšali osvetlitev gradu 

... Praznično so okrasili tudi 
predmestna naselja in vaška 
jedra v občini. »Posebno po
zornost smo posvetili var
nosti in varčnosti oziroma 
trajnostni rabi snovi in ener
gije, zato so nove praznične 
lučke energetsko varčne in 
nizkovoltaične. Osvetlitev 
živih naravnih smrečic, ki 
jih bomo po praznikih vrni
li nazaj v drevesnico, pa smo 
uredili z baterijskim napaja
njem in s tem zmanjšali po
žarno nevarnost,« je razlo
žil Jernej Tavčar iz kabineta 
župana. Letošnji strošek za 
nove varčne lučke praznič
ne osvetlitve in dopolnitve 
novih elementov in posta
vitev praznične dekoracije 
skupaj znaša 30 tisoč evrov, 
je dodal.  

Tudi v Kamniku so skušali 
pričarati čim bolj praznično 
vzdušje, za kar bodo letos na
menili 38.500 evrov, kar je 
slabih šest tisoč evrov manj 
kot lani. »Praznična okrasi
tev, ki jo imamo, je varčna 
z elektriko, saj smo pri na
kupih vedno pozorni tudi 
na ta element,« je razložila 

Janja Zorman Macura z Ob
čine Kamnik. Koncepta ok
rasitve Pravljičnega Kamni
ka niso spreminjali, so pa le
tos dodatno okrasili Šutno, 
ki nosi naziv najlepša ulica 
v mestu, Keršmančev park, 
kjer je tudi brezplačno drsa
lišče, in pot do njega. »Pogla
vitni poudarek pri krasitvi 
dajemo tako kot vsako leto 
na staro mestno jedro in bli
žnjo okolico. Osrednje mes
to, kot vsako leto, zajema no
voletna smreka na Glavnem 
trgu, ki jo je letos podarila 
občanka Marinka Aparnik, 
za kar smo ji zelo hvaležni,« 
je še dodala.

Praznični okrasitvi Rado
vljice, katere osrednja tema 
je tako kot lani lectarstvo, se 
je letos v povezavi z akcijo 
TIC Radovljica za izposojo 
in saditev smrečic pridružila 
še nova rdeča nit – smrečice 
na različne načine. »Novost 
je tudi 840 lučk nad vhodom 

Radovljiške graščine in srč
ki na osrednjem božičnem 
drevesu. V središčih Rado
vljice in Lesc pa sta dodatno 
osvetlitev zagotovili še obe 
krajevni skupnosti,« je poja
snila Manca Šetina Miklič iz 
kabineta župana. Letos so se 
uveljavljeni ekipi okraševal
cev pridružile tudi krajan
ke Begunj, tako je vas dobila 
nekoliko drugačno praznič
no podobo, je dodala. Stro
ški okrasitve in osvetlitve 
bodo podobni kot lani, in si
cer približno 13.600 evrov.

Na Bledu bodo letos za 
praznično okrasitev nameni
li okoli 60 tisoč evrov, nekaj 
več kot lani. »Letošnji obseg 
je z novimi nakupi dodatnih 
lučk večji, nekoliko je spre
menjen tudi koncept in s tem 
pozicije okrasitve. Še bolj je 
osvetljena osrednja Ljubljan
ska cesta, tokrat tudi na stra
ni trgovskega centra, bolj je 
osvetljen Zdraviliški park, ki 

je letos prizorišče osrednje
ga prazničnega dogajanja,« 
je povedala Romana Purkart. 

Na Jesenicah je okrasitev 
podobna lanski, dodatno pa 
so osvetlili Cesto železar
jev in nekaj dreves v mestu. 
Medtem ko so lani za ta na
men porabili 10 tisoč evrov, 
jih bodo letos samo pet tisoč, 
je sporočila Alenka Justin iz 
kabineta župana. 

V Tržiču so letos poskr
beli za enak obseg praznič
ne okrasitve kot lani, uvedli 
pa so še nekaj izboljšav. »Za
radi prireditev je poudarek 
praznične okrasitve večji na 
Gorenjski plaži. Obnovlje
na je tudi iztrošena praznič
na okrasitev,« je razložila di
rektorica občinske uprave dr. 
Metka Knific Zaletelj. Konč
ni stroški letošnje praznične 
okrasitve (vključno z demon
tažo) bodo znašali okoli 15 ti
soč evrov, kar je približno dva 
tisoč evrov manj kot lani.

Za okrasitev do sto 
tisoč evrov
Gorenjske občine se praznični okrasitvi svojih središč vsako leto bolj zavzeto 
posvečajo, še vedno pa je med njimi kar precej razlik glede denarja, ki so ga 
pripravljene v ta namen odšteti. 

Praznično okrašeni Glavni trg v Kamniku / Foto: Tina Dokl

RADIO SORA, D.O.O., KAPUCINSKI TRG 4, ŠKOFJA LOKA
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Sponzor nagradne križanke, ki je bila objavljena 5. 12. 2017 v 
Gorenjskem glasu,  je bilo podjetje AVTOHIŠA VRTAČ, d. o. o., 
iz Stražišča pri Kranju. Nagrajenci: 1. nagrada: enodnevna upo-
raba avtomobila VW GOLF – Milan Požar, Rateče - Planica, 2.  
nagrada: enodnevna uporaba avtomobila VW POLO – Stojan 
Humar, Kranj, 3. nagrada: poklanja Gorenjski glas – Janez Turk, 
Šenčur.  Nagrajencem čestitamo!

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 .
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          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

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. 

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

PRIREDITVE

Božični LUFt
Škofja Loka – Na Trgu pod gradom bo v petek, 22. decem-
bra, od 17. do 22. ure potekal letošnji zadnji, tokrat Božični 
LUFt. Umetniška tržnica bo od 17. do 22. ure, ob 17.30 bo cir-
kuška predstava Medvedja usluga, ob 18. uri prihod Božička, 
ob 19.30 plesno-senčna predstava Ime mi je Vida – ulična 
predstava s senčnim spektaklom, ob 20. uri pa glasbena po-
pestritev z DJ-em Feentzom.

Novoletni bazar
Tržič – Osnovna šola Tržič in Občina Tržič v sodelovanju z 
ostalimi javnimi zavodi vabi danes, v torek, 19. decembra, 
od 16. ure dalje na Trg svobode na Novoletni bazar, kjer bos-

te lahko izbirali med najrazličnejšimi izdelki na stojnicah, 
posladkali se boste lahko z domačim pecivom, pokušali vina 
… Kulturni program bodo povezovali pevski zbori osnovnih 
šol in vrtca. 

Odkritje spominske plošče Tajna skladišča
Kranj – Območno združenje veteranov vojne za Slovenijo 
Kranj vabi občanke in občane v petek, 22. decembra, ob 13. 
uri na svečanost pri odkritju spominske plošče Tajna skladi-
šča, ki jo bodo odkrili na domačiji Franca Urbanca, Rupa 15, 
Rupa pri Kranju.

Medgeneracijske prireditve
Kranj, Cerklje, Preddvor, Šenčur – V Medgeneracijskem 
centru Kranj bo jutri, v sredo, 20. decembra, ob 17. uri pre-
davanje dr. med., specialistke revmatologinje Mojce Kos 
Golja Sindrom fibromialgije. V četrtek, 21. decembra, bo 
ob 16. uri kulinarična delavnica Peka pic (polnozrnate in 
brezglutenske), ob 18. uri pa delavnica Berimo s srcem. V 
TIC-u v Cerkljah bo danes, v torek, 19. decembra, ob 10. uri 
družabno dopoldne s tombolo, jutri, v sredo, 20. decembra, 
pa bo ob 17. uri v OŠ Cerklje delavnica Somatski gibi. V TIC 
Preddvor bo danes, v torek, 19. decembra, ob 18. uri družab-
ni večer z igranjem taroka, v Športni dvorani ob OŠ Šenčur 
pa bo jutri, v sredo, 20. decembra, ob 17. uri telovadba za 
vse generacije. Obvezne prijave sprejemajo po telefonu 041 
724 134 ali na e-naslovu mck-prijava@luniverza.si.

Za otroke
Jesenice – V jeseniški knjižnici bodo v torek, 19. decembra, nem-
ške urice ob 17. uri, jutri, v sredo, 20. decembra, bodo ustvarjalne 
delavnice ob 17. uri, v četrtek, 21. decembra, bo ura pravljic ob 17. 
uri, v petek, 22. decembra, pa bo Brihtina pravljična dežela za 
tiste otroke od 4. leta, ki ta čas niso v vrtcu, ob 10. uri.

PREDAVANJA
Pot k notranjemu miru, delavnica dihanja in 
druženje ob zaključku leta
Kranj – Humana, združenje svojcev pri skrbi za mentalno 
zdravje, vabi v četrtek, 21. decembra, ob 16. uri na brezplač-
no predavanje Pot k notranjemu miru. Predavanje bo vodila 
Katarina Lavš Mejač, prof. psih., ped., v prostorih Humane 
na Oldhamski 14 (pri Vodovodnem stolpu). Po predavanju 
vabijo na priljubljeno delavnico Učenje tehnik pravilnega di-
hanja in sproščanje s petjem, ki jo bo vodila Tatjana Gričar. 
Po delavnici sledi še druženje ob zaključku leta.

OBVESTILA

Novoletne otroške delavnice 
Stara Fužina – V Centru TNP Bohinj bodo potekale novole-
tne delavnice za otroke: Praznična kuhinja s kuharskim moj-
strom Janezom Godcem 27. decembra, Rofkanje turšce in 
turščni žganci z Marijo Žvan 28. decembra in Kdo je hodil tu 
mimo 29. decembra. Potrebne so predhodne prijave. 

KONCERTI
Slovenska premiera »tango maše« 
Škofja Loka – APZ France Prešeren iz Kranja bo v četrtek, 
21. decembra, ob 19 uri v Kristalni dvorani Sokolskega doma 
premierno izvedel delo argentinskega skladatelja Martína 
Palmierija Misa a Buenos Aires, znano tudi kot Misatango. 
V zboru so k sodelovanju povabili mezzosopranistko Inez 
Osina Rues, bandoneonista Žana Legata, pianista Mirana 
Juvana, violinistke Mojco Batič, Ano Krpan, Ano Cotič in 
Špelo Oder, violistko Hano Lavrinc, violončelistko Katarino 
Kozjek in kontrabasista Roka Hozjana.

Devetdeset let Pihalnega orkestra Tržič
Tržič – Pihalni orkester Tržič v soboto, 23. decembra, ob 19. 
uri v Dvorani tržiških olimpijcev pripravlja koncert ob 90. 
jubileju orkestra. Kot gost bo nastopila moška vokalna sku-
pina Kvatropirci.

RAZSTAVE
Odsevi luči v decembru
Naklo – Odprtje slikarske razstave akademske slikarke Maje 
Cerar Odsevi luči v decembru bo danes, v torek, 19. decem-
bra, ob 18. uri v Pavlinovi galeriji Doma J. Filipiča v Naklem 
(za Hotelom Marinšek). 

Julijske Alpe in Julius Kugy
Bled – Jutri, v sredo, 20. decembra, bo ob 19. uri v Infocentru 
Triglavska roža Bled odprtje fotografske razstave Roberta 
Valentija Julijske Alpe in projekcija multivizije o Juliusu Ku-
gyju Človek, ki je govoril goram.

Razstavljajo kamniški fotografi
Kamnik – Odprtje razstave članov Fotokluba Kamnik z nas-
lovom FKK off! bo jutri, v sredo, 20. decembra, ob 20. uri v 
galeriji Doma kulture Kamnik.

Šport na Loškem
Škofja Loka – Jutri, v sredo, 20. decembra, bo ob 18.30 v Lo-
škem muzeju Škofja Loka odprtje nove stalne zbirke Šport 
na Loškem. 

PREDSTAVE
Gospodična Phyllis 
Trzin – Študentska skupina KUD vabi na ogled obnovljene 
avtorske predstave Gospodična Phyllis, ki si jo v petek, 22. 
decembra, ob 20. uri lahko ogledate v KD Trzin.

Vilma Stanovnik

Kranj – Tudi letos bodo skav
ti na Gorenjsko prinesli luč 
miru iz Betlehema. V Kranj 
prihajajo ta četrtek, 21. de
cembra. Da bi akcija dose
gla čim več ljudi, bodo skav
ti Triglavskega stega iz Kra
nja letošnjo lučko miru pri
nesli na Glavni trg, na pri
zorišče osrednjih dogodkov 
Prešernega decembra. Nji
hova stojnica bo postavlje
na v sklopu božičnonovo
letnega sejma, ki bo na Po
štni ulici od 16. ure do pred
vidoma 19.30. Želijo si, 
da bi plamen luči miru na 

božični večer gorel v čim več 
domovih in da bi s prosto
voljnimi prispevki olajša
li življenje pomoči potreb
nim.

Kranjski skavti bodo luč 
miru predali tudi županu 
Mestne občine Kranj Bo
štjanu Trilarju ter k prevze
mu plamena lučke miru po
vabili tudi vse občane oziro
ma obiskovalce kranjskega 
Prešernega decembra. 

Luč miru iz Betlehema 
je namreč dobrodelna akci
ja, ki poteka v Sloveniji že 
27 let, plamen luči pa ozna
nja veselo sporočilo miru, 
povezanosti med narodi, 

sprejemanje različnosti. Z 
letošnjim dobrodelnim na
menom želijo stopiti napro
ti otroku in njegovemu pr
vemu družbenemu okolju 
– družini. Več o dobrodel
nosti je zapisano na spletni 
strani http://lmb.skavt.net/
namen. Nekaj svečk bodo 
skavti prinesli s seboj, si
cer pa vabijo, da plamen luči 
prevzamete s svojo svečko. 

Letošnja poslanica Luči 
miru iz Betlehema z naslo
vom Pustiva se vneti se gla
si: »Začelo se je v votlini, da
leč stran od mene in tebe, ko 
se je zgodil čudež. Prišel je 
za vse, da bi vžgal naša srca. 

Bil je kot prižgana sveča, ki 
sveti le tako, da se daruje. 
Mnogi so se bali, da bi se jih 
plamen dotaknil, tiste pa, 
ki so ga sprejeli, je povabil, 
da svetijo skupaj in vnema
jo druge. Prepotoval je dolgo 
pot, da je danes lahko pred 
menoj in pred teboj. Kaj 
bova naredila z njim? Lah
ko se obrneva stran in sva še 
naprej pusti sveči, ki se boji
ta, da bi se ju plamen dotak
nil. Ali pustiva, da iz mene 
in tebe naredi naju, da ga ši
riva naprej. Kaj bova vzela 
danes? Je zopet dovolj samo 
sveča ali bova tokrat spreje
la plamen?«

Prihaja Luč miru iz Betlehema
Pustiva se vneti je letošnja poslanica Luči miru iz Betlehema, ki jo bodo skavti Triglavskega stega 
prinesli v Kranj ter jo predali županu Boštjanu Trilarju. Luč miru bo v četrtek popoldne tudi na stojnici 
božično-novoletnega sejma na Poštni ulici.



NEPREMIČNINE
STANOVANJA
ODDAM

NOVEJŠE opremljeno stanovanje na 
Planini II v Kranju, enosobno 32 m2 + 
klet in atrij, tel.: 041/816-528 17004252

Specialist v operativi letalskega/ladijskega oddelka m/ž (Brnik, Kranj, Koper) 
Za našega naročnika, uveljavljeno mednarodno podjetje DHL Global Forwar-
ding, d. o. o., iščemo specialista v operativi letalskega/ladijskega oddelka. Kraj 
dela: Brnik, Kranj, Koper. Dekra zaposlitev, d. o. o., Šmartinska cesta 152, 1000 
Ljubljana. Prijave zbiramo do 31. 12. 2017. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Delavec v proizvodnji m/ž (Komenda) 
Opis delovnega mesta: delo v proizvodnji na področju senčil, delo na terenu 
montaža senčil. Tehrol hiša senčil, d. o. o., Žeje pri Komendi 103, 1218 Komenda. 
Prijave zbiramo do 22. 12. 2017. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Vzdrževalec m/ž (Škofja Loka) 
Glavne delovne naloge: opravljanje vzdrževalnih del na napravah in obdeloval-
nih strojih, skrb za preventivno vzdrževanje in nemoteno obratovanje določe-
nega dela naprav ali skupine obdelovalnih strojev, sodelovanje pri izdelavi pre-
dlogov za preventivno redno in remontno vzdrževanje, organizacija in izvajanje 
dela v skupini. Knauf Insulation, d. o. o., Trata 32, 4220 Škofja Loka. Prijave zbira-
mo do 14. 1. 2018. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Upravljalec strojev m/ž (Škofja Loka) 
Od vas pričakujemo: IV. ali V. stopnjo izobrazbe elektro ali strojne tehnične smeri, 
osnovno računalniško znanje, natančnost in zanesljivost pri delu. Filc, d. o. o., Trata 48, 
4220 Škofja Loka. Prijave zbiramo do 17. 1. 2018. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Tehnolog priprave dela m/ž (Kranj) 
Pričakujemo: V ali VI. stopnjo izobrazbe grafične smeri, pasivno znanje angle-
škega ali nemškega jezika in enega izmed drugih tujih jezikov, poznavanje me-
tod dela na področju, obvladanje tehnik poslovnih razgovorov, poznavanje 
uvedenih sistemov vodenja po standardih. Gorenjski tisk storitve, d. o. o., Uli-
ca Mirka Vadnova 6, 4000 Kranj. Prijave zbiramo do 14. 1. 2018. Podrobnosti na 
www.mojedelo.com.

Administrator za skladiščenje m/ž (Brnik) 
Delovno mesto obsega vodenje in organizacijo administrativno-skladiščnih in 
logističnih aktivnosti, ki so potrebne za nemoteno dnevno delovanje skladišč-
nega centra ter za izpolnjevanje zahtev naših kupcev. Kuehne + Nagel, d. o. o., 
Zgornji Brnik 130f, 4210 Brnik. Prijave zbiramo do 8. 1. 2018. Podrobnosti na 
www.mojedelo.com.

Skladiščni manipulant m/ž (TC Merkur Kranj Primskovo) 
Pričakujemo: dokončano IV. stopnjo izobrazbe trgovske, gradbene ali druge teh-
nične smeri, najmanj 6 mesecev delovnih izkušenj, naravnanost na stranke, ko-
munikativnost, občutek za urejenost ... Merkur trgovina, d. d., Cesta na okroglo 7, 
4202 Naklo. Prijave zbiramo do 7. 1. 2018. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Skladiščnik-logist m/ž (Kranj) 
Pričakujemo: končano V. stopnjo izobrazbe, 3 leta delovnih izkušenj s področ-
ja skladiščenja, poznavanje sistema za vodenje zalog, vozniški izpit B-katego-
rije, zanesljivost, fleksibilnost in samoiniciativnost. Bojan Čepin, s. p., Laze 19, 
4000 Kranj. Prijave zbiramo do 14. 1. 2018. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Blagajnik-receptor m/ž (Kranjska Gora) 
Igralni salon Casino Larix v Kranjski Gori nudi zaposlitev za delovno mesto bla-
gajnik-receptor za določen čas. Hit Larix, d. d, Borovška cesta 99, 4280 Kranj-
ska Gora. Prijave zbiramo do 14. 1. 2018. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Vzdrževalec strojev in naprav m/ž (Lipnica) 
Opis del in nalog: vzdrževanje strojev in naprav v proizvodnji, diagnosticiranje 
in odpravljanje napak v delovanju strojev in naprav, izvajanje nastavitev in me-
njava strojnih delov ... Iskra Mehanizmi, d. o. o., Lipnica 8, 4245 Kropa. Prijave zbi-
ramo do 14. 1. 2018. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Samostojni prodajalec m/ž (Tržič) 
Pri svojem delu boste v Železnini Tržič opravljali delo pri blagajni, prodajali in 
svetovali kupcem o prodajnih artiklih in možnostih plačila, pripravljali blago in 
prodajni prostor za prodajo, opravljali količinske in kakovostne prevzeme bla-
ga ... Mercator, d. d., Dunajska cesta 107, 1000 Ljubljana. Prijave zbiramo do 22. 
12. 2017. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Izkušeni razvijalec programske opreme m/ž (Šenčur) 
Delovne naloge: razvoj, spreminjanje in vzdrževanje poslovnih spletnih in mo-
bilnih aplikacij, uporaba agilnih metodologij ter sodelovanje v SCRUM razvoj-
ni ekipi, delovanje v skladu z dodeljenimi nalogami, zahtevami strank in par-
tnerjev pri implementaciji posameznih projektov. Descartes labs, d. o. o., De-
lavska cesta 24, 4208 Šenčur. Prijave zbiramo do 26. 12. 2017. Podrobnosti na 
www.mojedelo.com.

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

MojeDelo.com

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.

Uspešnica Ogenj, rit in kače niso za igrače je zabeležila več kot enajst tisoč prodanih izvodov, 
tri leta zapored kraljuje na prvem mestu po branosti v slovenskih knjižnicah, predstavljena 
pa je bila na več kot osemstotih literarno-pogovornih dogodkih. 
Sedaj je izšel drugi del knjige Ogenj, rit in kače niso za igrače – Babice, hčere, vnukinje. Tako 
kot prvo tudi to odlikujejo objektivnost, primeren besedni zaklad in spoštljiv odnos do 
pripovedovalca. Avtorica želi biti le zapisovalka slišanih zgodb in nič drugega.

30
EUR

461 strani
155 x 220 mm
mehka vezava

+ poštnina
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                        + 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.

MALI OGLASI
T: 201 42 47, F: 201 42 13 
E: malioglasi@g-glas.si

Praznični de lo vni čas: 
ponedeljek, to rek, čet rtek, 
nep rekinjeno od 7. do 15. 
ure, sreda od 7. do 16. ure, 
petek od 7. do 12. ure, sobo-
te, nedelje in prazniki zaprto.

Spoštovani naročniki in bralci 
Gorenjskega glasa
Male oglase in zahvale oziroma 
osmrtnice za sredino izdajo Go-
renjskega glasa, 27. decembra 
2017, sprejemamo do petka, 22. 
decembra, do 11. ure; za petko-
vo, 29. decembra 2017, pa do 
četrtka, 28. decembra, do 8. ure. 
Za prvo številko časopisa v letu 
2018, ki bo izšla 3. januarja 
2018, sprejemamo naročila za 
objave do petka, 29. decembra, 
do 11. ure.  Srečno v letu 2018!

POSESTI
PRODAM

4,3 HA kmetijskega zemljišča v Smo-
kuču pri Lescah, tel.: 041/632-881 
 17004260

MOTORNA VOZILA
AVTOMOBILI
PRODAM

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

RACE tekačice, pekinške neme, stare 
9 mesecev, tel.: 041/632-881  
 17004258

TELICO simentalko, brejo 8 mesecev, 
tel.: 041/635-974 17004261

ZAPOSLITVE (m/ž)
NUDIM

KUHINJSKI pomočnik (m/ž) – polovič-
ni ali polni delovni čas, družini prijazen 
delovni čas, zaposlitev za določen čas 
z možnostjo zaposlitve za nedoločen 
čas, stimulativno nagrajevanje. Reina, 
d.d., Savska loka 1, Kranj, tel.: taj-
nistvo@reina.si 
 17004231

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 / Celovec, Avstrija 
 17003878

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

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

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

RAZNO
PRODAM

NAPRAVO za krivljenje pločevine in 
zamrzovalno omaro, vse za simbolično 
ceno, tel.: 040/332-590  
 17004246

IŠČEM

SOSTANOVALKO za najem stanovanja 
v Kranju, tel.: 041/626-154  
 17004243

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

GRAFIČNO prešo za visoki tisk, tiska-
nje 38 x 38 cm, cena 390 EUR, tel.: 
070/701-962 17004249

GRADBENI  
MATERIAL
PRODAM

RABLJENE aluminijaste valovitke 110 
x 250 cm, tel.: 031/716-629 17004250

KURIVO
PRODAM

SUHA mešana drva, kiper prikoli-
co in prikolico za prevoz živine, tel.: 
031/343-177 17004244

ŠPORT, REKREACIJA
PRODAM

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

UMETNINE, NAKIT
PRODAM

TAPISERIJE unikati, izjemne tehnične, 
umetniške, sporočilne in energijske 
vrednosti, tel.: 040/567-544 17004255

STARINE
KUPIM

ODLIKOVANJA, kovance, ure, slike, 
značke, srebrnino, luči, kipe in drugo, 
tel.: 030/670-770 17004251

KMETIJSKI STROJI
PRODAM

BAZEN za mleko, 180-litrski, tel.: 
041/353-719 
 17004245

ODJEMALEC silaže Kvan in električni 
nož za silažo, tel.: 031/387-397 
 17004253

KUPIM

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

KROMPIR za krmo, Podbrezje 150, 
tel.: 051/601-795 17004247

VZREJNE ŽIVALI
PRODAM

2 BIKCA simentalca, stara 4 in 10 me-
secev, tel.: 051/391-897  
 17004248

BREJO zajkljo, cena 28 EUR, tel.: 
040/938-931 
 17004256

ČB bikce, stare 14 dni, tel.: 04/25-51-
705, 031/616-647  
 17004254

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

KOKOŠI, pasemske štajerke Leghorn 
in petelini že začenjajo nesti, menjam 
za žito, tel.: 041/632-881 
 17004257

KUNCE – zajklje za nadaljno rejo ali 
zakol, tel.: 041/632-881 17004259

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

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

E-mail: info@loka-nepremicnine.si

d.o
.o.

Rezultati 101. kroga – 17. decembra 2017
7, 10, 19, 21, 22, 25, 34 in 36

Loto PLUS: 6, 8, 22, 29, 34, 37, 38 in 25
Lotko: 2 8 4 6 0 4

Sklad 102. kroga za Sedmico: 270.000 EUR
Sklad 102. kroga za PLUS: 470.000 EUR
Sklad 102. kroga za Lotka: 610.000 EUR

LOTO
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Anketa

Brane Rezman, Kokra:

»Internet uporabljam samo 
za točno določen namen – 
takrat ko iščem kakšne infor-
macije. Morda kakšno uro na 
teden. Nikoli pa nisem zgolj 
iz dolgčasa na spletu.«

Denis Guzelj, Kranj:

»Po navadi si zvečer vza-
mem kakšno uro in preberem 
dnevne novice, saj televizijo 
bolj redko gledam. Mislim 
pa, da imajo z odvisnostjo 
največ težav mladi.«

Urh Peternel, Kranj:

»Včasih se zalotim, ko brez 
potrebe pogledam na tele-
fon. Sam na srečo vsaj na 
družbenih omrežjih nisem 
aktiven. Sicer pa mislim, da 
se na splošno vse preveč vrti 
okoli spleta.«

Damjan Demšar, Kranj:

»Vsak dan uporabljam in-
ternet, kakšno uro dnevno. 
Največ za iskanje informacij 
in prebiranje novic. Sicer pa 
mislim, da danes marsikdo 
lahko postane odvisen od 
spleta, ne glede na starost.«

Aleš Senožetnik

Kot pravijo strokovnjaki, je 
vedno več ljudi odvisnih od 
brskanja po spletu oziroma 
na spletu preživijo preveč 
časa. Nekateri zato potrebu-
jejo tudi strokovno pomoč. 
Kako pogosto pa splet upo-
rabljajo naši anketiranci?

Foto: Tina Dokl

Smo preveč  
na spletu? 

Nina Luskovec, Kranj:

»Mislim, da sem sama dokaj 
zmeren uporabnik interneta. 
Čezmerna uporaba pa je po 
mojem predvsem problem 
pri mlajših. Svojim otrokom 
poskušam postaviti meje, 
kolikor mi le uspe.«

vre men ska na po ved
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info@g-glas.si

Danes, jutri in v četrtek bo po nižinah vztrajala megla ali nizka 
oblačnost, v višjih legah pa bo pretežno jasno. Jutra bodo 
mrzla.

Urša Peternel

Jesenice – V soboto je 108. 
rojstni dan praznovala 
najstarejša Gorenjka Kristi
na Tarman z Jesenic. »En 
čas je malo boljše, en čas 
slabše,« je o tem, kako se 
počuti, povedala jubilant
ka, ki je še vedno čila in do
kaj zdrava, vselej pa je tudi 
dobro razpoložena in opti
mistična. Zanjo skrbi sin 
Oton, ki je tudi sam dopol
nil že 82 let. Mami kuha, 
pere, nasploh ljubeče skrbi 
zanjo, dvakrat na leto jo celo 
odpelje na morje v Izolo. 
Kot je povedal, mama živi 
umirjeno, čez dan gleda te
levizijo, kaj prebere, vmes 
malo zadrema. Pri jedi je 
skromna, rada ima gove
jo juho ali piščančjo obaro. 
Zadnja leta jo muči revma
tizem, slabše tudi sliši. Ima 
pa še vedno »komando«, je 
povedal Oton v smehu; tako 
se je na rojstni dan prebudi
la že ob šestih, češ bo treba 
vstati, da boš malo pripra
vil za goste ... Gospa Kristi
na je rodila pet otrok, poleg 

najstarejšega Otona še Dra
ga (ki je že pokojni), Viktor
ja (živi v domu starostni
kov), Bredo (ki živi v Kanadi) 
ter Bojana. Tarmanova je po 
rodu Dolenjka, vse življenje 
je bila gospodinja in ni bilo 
vedno lahko, saj je sedem
članska družina živela le z 
moževo plačo. Vse življenje 

je bila zelo skrbna, vedno 
je bila tudi rada lepo ureje
na in tudi tokrat sta jo dan 
pred rojstnim dnem sinova 
odpeljala k frizerju. »Vesel 
sem, da je mama dočakala 
tako visoko starost. Je še kar 
čila in dokaj zdrava, rad jo 
obiščem enkrat, dvakrat na 
teden. Še vedno rada pove, 

kako je bilo, ko smo bili ot
roci; jaz sem bil najmlajši in 
sem imel največ bonitet ...« 
je povedal sin Bojan. 

Slavljenko so obiskali je
seniški župan Tomaž Tom 
Mencinger, predstavniki 
Krajevne skupnosti Podme
žakla, Društva upokojencev 
Jesenice ... 

Najstarejša Gorenjka  
ima sto osem let
Kristina Tarman iz jeseniške Podmežakle je v soboto praznovala stoosmi rojstni dan. Dobro 
razpoložena in optimistična je sprejemala čestitke, tudi od župana Jesenic Tomaža Toma Mencingerja.

Najstarejša Gorenjka Kristina Tarman s sinovoma Bojanom in Otonom / Foto: Gorazd Kavčič

Cveto Zaplotnik

Kranj – V tem tednu, pred
vidoma jutri, v sredo, naj 
bi na plenarnem zasedanju 
Generalne skupščine Orga
nizacije združenih narodov 
(OZN) v New Yorku razgla
sili 20. maj, rojstni dan za
četnika sodobnega čebelar
stva Antona Janše z Brezni
ce, za svetovni dan čebel. To 
bo zadnje dejanje več kot tri
letnih prizadevanj Sloveni
je, ki je na pobudo Čebelar
ske zveze Slovenije pred dve
ma letoma tudi začela v okvi
ru OZN postopek za razgla
sitev in predlagala resolu
cijo, ki poudarja pomen če
bel in drugih opraševalcev. 

Predlog podpirajo vse drža
ve OZN, med njimi je 115 so
podpisnic predloga.

Slovenija bo razglasitev 
svetovnega dne čebel obe
ležila v New Yorku s slo
venskim sprejemom v stav
bi OZN za diplomate držav 
članic, medije in Slovence 
v ZDA ter z razstavo inter
aktivnega paviljona Čebelji 
svet, v katerem bodo obisko
valci do 22. decembra s po
močjo sodobne tehnologije 
doživljali svet čebel – poslu
šali brenčanje čebel, vonjali 
propolis, se s čebelami foto
grafirali ... Paviljon ima obli
ko kupole, sestavljen pa je iz 
lesenih šestkotnikov, ki po
nazarjajo satje.

Razglasitev svetovnega 
dneva čebel
Svetovni dan čebel naj bi praznovali dvajsetega 
maja, na obletnico rojstnega dne Antona Janše z 
Breznice, začetnika sodobnega čebelarstva.

Aleš Senožetnik

Komenda – Komendski sve
tniki so na zadnji letošnji 
seji potrdili predlog zviša
nja cen predšolskih progra
mov v Vrtcu Mehurčki za 4,1 
odstotka v prvem in 4,5 od
stotka v drugem starostnem 
obdobju. Kot je pojasnil rav
natelj vrtca Blaž Kölner, gre 
podražitev pripisati pred
vsem povišanju plač v jav
nem sektorju ter povečanju 
števila oddelkov. Odprli so 
namreč nov oddelek prvega 
starostnega obdobja, zara
di česar so zaposlili dve novi 
strokovni delavki.

Gre za drugo podražitev 
komendskega vrtca v zad
njem obdobju. Spomladi 
so cene programov zvišali 
prvič po letu 2012, in sicer s 
381,20 evra na 433 evrov (za 
13,5 odstotka) za prvo ter s 

327,60 na 329 evrov za dru
go starostno obdobje. Z no
vim letom pa bosta ceni to
rej znašali 450,70 ter 343,90 
evra. Kölner ob tem poudar
ja, da je vrtec v Komendi še 
vedno cenejši od povprečja 
obljubljanske regije.

Starši bodo podražitev ob
čutili različno, odvisno od 
tega, v katerega od devetih 
dohodkovnih razredov se 
uvrščajo in kolikšen delež 
plačila oskrbnine posledič
no plačujejo. V Komendi se 
jih denimo največ uvršča od 
petega do sedmega razreda, 
kar pomeni, da plačujejo od 
35 do 53 odstotkov cene oskr
bnine. Še vedno pa velja, da 
starši za drugega otroka pla
čajo trideset odstotkov cene, 
ki jim je določena kot zni
žano plačilo, za vsakega na
daljnjega pa so plačila opro
ščeni.

Podražili vrtec v Komendi
Z novim letom bo vrtec v Komendi za dobre štiri 
odstotke dražji.


