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

Alarm zaradi bolniških 
odsotnosti
V Kranjskih vrtcih imajo velike te-
žave z bolniškimi odsotnostmi 
zaposlenih, saj je njihov delež sko-
raj za štirideset odstotkov višji v 
primerjavi s slovenskim povpre-
čjem v primerljivih zavodih na po-
dročju predšolske vzgoje.

3

ŠPORT

Oba tekaška naslova v 
Besnico
Smučarski tekači so se v Planici 
pomerili za naslove državnih prva-
kov v sprintu v prosti tehniki, naj-
boljša pa sta bila Besničana Vesna 
Fabjan in Luka Prosen. Generalka 
pred tekmami svetovnega pokala, 
ki bodo januarja v Planici.

9

KRONIKA

Nesebično reševali  
življenja 
Med prejemniki medalj za hra-
brost in požrtvovalnost, ki jih poli-
cija tradicionalno podeljuje tudi 
ob koncu leta, so bili znova tudi 
policisti in občani z Gorenjskega.

12 

ZADNJA

Kosmatinci razveselili 
otroke 
Minuli četrtek so otroke, ki se 
zdravijo v jeseniški bolnišnici, obi-
skali policisti s službenimi psi in 
malim bolnikom dodobra pope-
strili praznike. 

24

VREME

Danes bo oblačno s pada-
vinami. Jutri bodo padavi-
ne postopno oslabele. Meja 
sneženja se bo spuščala. 
V petek se bo zjasnilo.

2/1 °C
jutri: oblačno in deževno

Aleš Senožetnik

Zgornji Brnik – Minulo sobo-
to se je iz New Yorka na br-
niško letališče vrnila delega-
cija, ki je zastopala Sloveni-
jo ob razglasitvi svetovnega 
dneva čebel na sedežu Or-
ganizacije združenih naro-
dov (OZN). Ob zvokih slo-
venske pesmi, med kateri-
mi ni manjkal Slakov že po-
narodel Čebelar, so se šte-
vilni slovenski čebelarji, ki 
so pričakali ekipo na čelu z 
ministrom Dejanom Žida-
nom in predsednikom čebe-
larske zveze Boštjanom No-
čem, veselili velikega uspe-
ha. »Ni druge države, kjer 

bi bil vsak dvestoti prebiva-
lec čebelar, ni druge države, 
kjer bi bili čebelarji tako do-
bro organizirani in bi drža-
va tako verjela v čebelarje in 
čebelarstvo,« je povedal De-
jan Židan. Boštjan Noč, ki je 
pred leti prvi predstavil ide-
jo, je dodal, da je to uspeh 
vseh generacij čebelarjev na 
Slovenskem, predvsem pa 
je vesel, da jim je uspelo svet 
prepričati, da potrebuje sve-
tovni dan čebel, Slovenijo pa 
označil za svetovno čebelar-
sko velesilo. »Bodimo pono-
sni, da smo Slovenci in da je 
nora ideja države, majhne 
po številu prebivalcev, a ve-
like po srcu, prepričala ves 

svet,« je povedal in takoj do-
dal, »to je prva etapa. Svetov-
ni dan čebel je le osnova, od 
zdaj si bomo prizadevali, da 
bo čebelam in čebelarjem 
lažje. Pred nami so zahtev-
ne naloge, med drugim tudi 
razglasitev čebele za ogrože-
no.« 

Dvajseti maj, ki ga bomo 
odslej obeleževali kot sve-
tovni dan čebel, je rojstni 
dan Antona Janše, začetni-
ka sodobnega čebelarstva, 
doma z Breznice pri Žirov-
nici. Prav v občini Žirovnica 
so na svojega rojaka najbolj 
ponosni. 

Nora ideja, ki je prepričala svet
Svetovni dan čebel, ki ga je prejšnji teden razglasila Organizacija združenih 
narodov, je šele osnova, pred čebelarji pa so še zahtevne naloge.

Čebelarji so delegaciji z Boštjanom Nočem in ministrom Dejanom Židanom na čelu 
pripravili dobrodošlico na brniškem letališču.42. stran

Marjana Ahačič

Radovljica – Radovljiški ob-
činski svet je na seji prej-
šnji teden sprejel spremem-
bo proračuna za leto 2018 in 
ob tem potrdil amandma, ki 
je županu Cirilu Globočni-
ku dal zeleno luč za dodatni, 
skoraj polmilijonski vložek v 
novo radovljiško knjižnico. 
Župan je namreč svetnikom 
predlagal sprejem amand-
maja, s katerim bi v proraču-
nu zagotovili 448 tisoč evrov 
za nakup 37 parkirnih mest 
v garažni hiši na Vurniko-
vem trgu, ki jih mora obči-
na še zagotoviti za pridobi-
tev uporabnega dovoljenja 
za novo knjižnico. Gre za 
zahtevo, zapisano v gradbe-
nem dovoljenju, ki jo je, kot 

je dejal župan, treba izpolni-
ti, če želijo za knjižnico pri-
dobiti uporabno dovoljenje. 

Sprejemu amandma-
ja je nasprotoval odbor za 

finance in predlog zavrnil. 
Kot je predlagala predse-
dnica odbora Mariana Kar-
la Rebernik, naj občinska 
uprava izkoristi vse druge 

možnosti za uspešno prido-
bitev uporabnega dovolje-
nja, tudi s spremembo tre-
nutnega gradbenega dovo-
ljenja, ki občini nalaga na-
kup dodatnih parkirnih 
mest v podzemni garaži na 
Vurnikovem trgu. Tako Re-
bernikova kot svetnik Mi-
loš Šter sta bila začudena 
nad dejstvom, da je zaveza 
za nakup tako velikega števi-
la parkirnih mest zapisana v 
gradbenem dovoljenju. Sve-
tnik Mark Toplak pa je opo-
zoril, da bo razmeroma viso-
ka cena parkirnih mest, ki 
jih bo kupila občina, zagoto-
vo imela dolgoročne posle-
dice na spremembe cen ne-
premičnin v Radovljici.

Za knjižnico še dodatnega pol milijona
Če želi občina za novo knjižnico pridobiti uporabno dovoljenje, mora v skladu s prostorskimi standardi, ki 
so zapisani tudi v gradbenem dovoljenju, kupiti še 37 parkirnih mest v garažni hiši na Vurnikovem trgu. 

Glavna dela na stavbi nove knjižnice v Radovljici so 
zaključena, a treba bo kupiti še parkirna mesta v garažni hiši.

Borut Pahor prisegel kot 
predsednik države
Na slavnostni seji državnega zbora, na kateri so 
počastili tudi dan samostojnosti in enotnosti, je 
prisegel novembra znova izvoljeni predsednik 
Borut Pahor.

Ob dnevu odprtih vrat je v predsedniški palači Borut Pahor 
nagovoril tudi »najmlajše državljančke«. / Foto: Gorazd Kavčič45. stran

42. stran
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Danica Zavrl Žlebir

Ljubljana – Novembra je 
bil v drugem krogu volitev 
za predsednika države iz-
voljen Borut Pahor, ki tako 
nastopa že svoj drugi man-
dat. Konec tedna je slove-
sno prisegel pred državnim 
zborom in v svojem inavgu-
racijskem govoru poudaril, 
da bi bil rad dober predse-
dnik vseh državljanov. De-
jal je, da Slovence več stva-
ri povezuje, kot razdvaja, 
pozval k političnemu in si-
ceršnjemu sodelovanju 
in ustvarjanju vključujoče 
družbe, v kateri je prostor 
za vsakega, še tako različne-
ga in drugačnega. Dejal je 
tudi, da smo po četrt stole-
tja slednjič dostojno poko-
pali pobite v bratomorni voj-
ni, da se rane še vedno celijo 
in da je sedaj čas, da spravo 
živimo in manj govorimo o 
njej. Poudaril je potrebo po 
strukturnih reformah za 
konkurenčno gospodarstvo 
in družbeno solidarnost, 
spodbujati moramo inova-
cije, ki bodo izboljšale kako-
vost našega življenja. V zve-
zi z odnosi s sosedi predse-
dnik Pahor pričakuje, da bo 
Hrvaška spoštovala odloči-
tev sodišča glede arbitraže. 
Dotaknil se je tudi varnosti 
države, pri čemer Slovenija 
potrebuje zelo posodobljen 
sistem zagotavljanja nacio-
nalne varnosti.

Začetek novega man-
data predsednika Pahor-
ja je spremljal ceremoni-
al z vojaškimi častmi in 
pregledom gardne enote 

Slovenske vojske pred pred-
sedniško palačo, ki so jo 
v soboto odprli javnosti. 
Predsednik Borut Pahor je 
v družbi partnerke Tanje 
Pečar v predsedniški pa-
lači, ki jo je doslej ob dne-
vih odprtih vrat obiskalo že 
okoli 11 tisoč ljudi, nagovo-
ril obiskovalce in jim vo-
ščil lepe božične praznike 
v krogu najdražjih ter srečo 
v novem letu, češ da je sre-
ča na strani pogumnih. Po-
sebej je nagovoril tudi otro-
ke, »najmlajše državljanč-
ke« in jim po ogledu oblju-
bil sladoled. Dogodek je po-
lepšal nastop ženskega pev-
skega zbora Carmen ma-
net, letošnjega zmagovalca 
tekmovanja za zborovske 
pevce Evrovizijski zbor leta. 

Borut Pahor prisegel  
kot predsednik države
Predsednik Borut Pahor je slovesno prisegel, da bo spoštoval ustavni red, ravnal po svoji vesti in z 
vsemi močmi deloval za blaginjo Slovenije. 

Začetek novega predsedniškega mandata s pregledom 
častne čete / Foto: Gorazd Kavčič

Na slovesnosti ob začetku predsedniškega mandata Boruta Pahorja so nastopile tudi pevke 
zbora Carmen manet iz Kranja pod vodstvom zborovodje Primoža Kerštanja. / Foto: Gorazd Kavčič 

Veseli so, da je čebelar-
jem na čelu z njihovim ob-
čanom Boštjanom Nočem 
prizadevanja uspelo uresni-
čiti. »Razglasitev svetovnega 
dneva čebel pa ni pomemb-
na le za Žirovnico, temveč 
celotno Slovenijo. S tem 
smo dokazali, da smo zibel-
ka čebelarstva,« nam je po-
vedal žirovniški župan Leo-
pold Pogačar, ki se sprejema 
na Brniku sicer zaradi služ-
benih dolžnosti ni mogel 
udeležiti. Poudaril je, da bi 
se morali pomembnosti če-
bele zavedati v najširšem po-
menu, tudi kot simbola živ-
ljenja in neokrnjene narave. 

V Žirovnici pa se zaveda-
jo tudi turističnih potencia-
lov svetovnega dneva čebel, 
ki jih nameravajo izkoristiti. 

Na Breznici so že letos re-
konstruirali Janšev čebel-
njak, najpomembnejši pro-
jekt, to je čebelji park, pa jih 
čaka v prihajajočem letu. 
Koliko gostov bo pritegnil, 
je kot pravi Pogačar, nehva-
ležno napovedovati. A če jih 
Prešernova hiša dvajset tisoč 
letno, bi jih moral tudi čebe-
lji park vsaj toliko, predvide-
va. »Poleg običajnih turistov 
se predvsem nadejamo tudi 
obiskov čebelarjev in s tem 
razvoja čebelarskega turiz-
ma ter šolarjev, saj bo čebe-
lji park zanimiv tudi s stro-
kovnega in izobraževalnega 
vidika,« je dodal žirovniški 
župan, ki se že ozira pro-
ti prvi obeležitvi svetovnega 
dneva čebel, ko bo potekala 
z državno proslavo pod po-
kroviteljstvom predsednika 
države.

Nora ideja, ki je prepričala 
svet
31. stran

Danica Zavrl Žlebir

Kranj – Z odpravo varčevalnih 
ukrepov bodo od 1. januarja 
2018 do otroškega dodatka 
upravičeni tisti, ki bodo vlo-
go vložili do konca decembra.

Z januarjem 2018 se na-
mreč pri otroških dodatkih 
ponovno uveljavljata sedmi 
in osmi dohodkovni razred 
(64 do 99 odstotkov neto 
mesečnega dohodka na dru-
žinskega člana). Od tega da-
tuma naprej bodo tako lahko 
pravico do otroškega dodat-
ka uveljavljale tudi družine, 
v katerih je mesečni dohodek 

na družinskega člana znašal 
skoraj 1.020 evrov. Ministr-
stvo za delo, družino, social-
ne zadeve in enake možnos-
ti navaja tudi primer izraču-
na po novem (primer velja 
za dva starša z dvema otroko-
ma): če starša skupaj zaslu-
žita neto med 2.637 in 3.379 
evrov, se uvrstita v sedmi do-
hodkovni razred, če skupaj 
zaslužita med 3.379 in 4.079 
evrov, pa se uvrstita osmi do-
hodkovni razred. 

Pričakujejo, da bo do otro-
škega dodatka upravičenih 
še približno petdeset tisoč ot-
rok.

Vloge za otroške dodatke 
v decembru Vilma Stanovnik

Kranj – V kranjski družbi 
Goodyear Dunlop Sava Ti-
res so v uporabo predali av-
tomatski eksterni defibrila-
tor (AED), ki je vključen v 
AED bazo Slovenije in javno 
dostopen za vse, ki bi v pri-
meru srčnega zastoja v bliži-
ni potrebovali nujno oživlja-
nje. Čeprav že imajo en de-
fibrilator v reševalnem vozi-
lu svoje gasilsko-reševalne 
enote, so se skladno z Go-
odyearovo globalno pobu-
do za izboljšanje zdravja in 
počutja na delovnem mestu 
odločili za nakup drugega, ki 
je na voljo vsem, ki bi ga pot-
rebovali. »Drugi defibrilator 

je nameščen blizu vhoda ter 
tako optimalno služi našim 
zaposlenim in zaposlenim 
sosednjih družb, obenem pa 
je v nujnih primerih najlaž-
je dostopen tudi skupnosti. 
Vesel sem, da sta za uporabo 
tako pripravljena kar dva, saj 
tako lahko omogočimo kar 
najboljši odzivni čas pomo-
či do prihoda reševalcev,« 
je povedal direktor proizvo-
dnje Julien Frezard. Čeprav 
je AED preprost in varen za 
uporabo, so za štirideset za-
poslenih organizirali izobra-
ževanje iz nudenja prve po-
moči in uporabe AED, sicer 
pa je za nudenje prve pomo-
či usposobljenih okoli se-
demdeset zaposlenih.

Defibrilator na Laborah

Ljubljana – Znani so prejemniki finančnih sredstev Mladi upi 
2017. Letos finančna sredstva prejme trinajst mladih, nadar-
jenih posameznikov s področja športa, umetnosti, znanosti in 
parašporta. Med njimi sta tudi dva Gorenjca, in sicer Škofje-
ločanka Ana Sešek (violina) in Kranjčan Nik Čemažar (cestno 
kolesarstvo). Vse bo v redu, Zavod Zavarovalnice Triglav za 
družbeno odgovorne aktivnosti bo letos med izbrane Mlade 
upe razdelil 51 tisoč evrov. S to podporo bodo lahko izbrani 
lažje uresničili zadane cilje in sledili svoji viziji. Finančno pod-
poro Mladim upom Zavarovalnica Triglav nudi že peto leto in 
v tem času so v okviru projekta med 62 mladih upov razdelili 
že 261 tisoč evrov.

Med Mladimi upi tudi Gorenjca

Ana Šubic

Železniki – Železnikarski 
občinski svetniki bi se na 
zadnji seji morali seznani-
ti s končnima poročiloma 
dveh opravljenih nadzorov 
Nadzornega odbora Občine 
Železniki, a so se le z enim. 
Po besedah predsednika od-
bora Janeza Thalerja so se 
pri nadzoru pravilnosti po-
slovanja Krajevne skupnos-
ti Davča v letih 2015 in 2016 
pokazala nova dejstva, zato 
bodo poročilo predstavili na 
eni prihodnjih sej. Je pa nad-
zorni odbor že izdal pozitiv-
no mnenje brez pridržkov k 
izvedbi občinskega javnega 
razpisa na področju kulture 
v letu 2016. Kot je pojasnil 
Thaler, je bil razpis izveden 

v skladu s predpisi, podrob-
neje pa so pregledali tudi do-
kumentacijo, ki se je nana-
šala na vlogo Kulturno turi-
stičnega društva Dražgoše. 
Po navedbah občinske sve-
tovalke za družbene dejav-
nosti Martine Logar so vsi 
prejemniki sredstev iz ome-
njenega razpisa v letu 2016 
podali poročila o izvedenih 
aktivnostih, se pa dogaja, 
da prijavljeni programi niso 
v celoti izvedeni, tako da je 
bilo v letu 2016 porabljenih 
20.638 evrov, neizkoriščena 
pa 1.902 evrov. Nadzorni od-
bor se bo prihodnje leto lotil 
nadzorov zaključnega raču-
na proračuna občine za leto 
2017 ter pravilnosti poslova-
nja Krajevne skupnosti Sel-
ca v letih 2016 in 2017.

O poslovanju v Davči na eni 
prihodnjih sej
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Zasebnost in javnost

KOMENTAR
Simon Šubic

Za nami je praznovanje 
božiča, drugega najpo-
membnejšega krščan-

skega praznika. Čeprav se je 
v duhu zahodne potrošniške 
družbe že močno skomerciali-
ziral, pa še vedno velja, da ga 
najraje praznujemo v krogu 
družine. V današnjem hitrem 
tempu življenja, v nenehni 
bitki s časom, ko hitimo z ene 
obveznosti na drugo, nam 
božič – vernim in nevernim – 
ponuja eno redkih priložnosti, 
da se umirimo, da se posveti-
mo samo svoji družini. Zdi se, 
da prav zaradi te konstantne 
naglice, ki nam načenja fizič-
no in psihično zdravje ter nas 
sili, da vedno bolj živimo drug 
mimo drugega, vsako prilož-
nost za krepitev družinske po-
vezanosti še toliko bolj cenimo. 
Družina bi namreč morala 
biti vsem nekakšen topel plašč, 
ki nas varuje pred še tako moč-
nimi in mrzlimi sunki vetra, 
ki privrši nad nas iz nepred-
videne smeri. Je še ena redkih 
družbenih skupin, kjer si upa-
mo in smemo biti preprosto to, 
kar smo. Tudi zato se do svoje 
družine, še zlasti do svojih ot-
rok, mlajših bratov in sester, 
hitro začnemo vesti zaščitni-
ško, želimo jih obvarovati pred 
vsakim vetrom, ki ga šele na-
povedujejo.

Morda je le naključje, da 
smo ravno v dneh pred boži-
čem lahko spremljali zgodbo o 
sodni prepovedi objave članka 
o zasebnem življenju in dru-
žinskih koreninah najboga-
tejših Slovencev, zakoncev Ize 

in Sama Logina. Čeprav že 
nekaj let ne živita več na Go-
renjskem, ju imamo še vedno 
za svoja rojaka, zato smo tej 
zgodbi nekaj prostora posvetili 
tudi v našem časopisu. Logi-
nova sta želela in s pomočjo 
sodišča tudi uspela (vsaj za-
časno) zaščiti predvsem svojo 
zasebnost, njuno družino. Za-
pahnila, ne samo zaprla sta 
vrata svojega doma pred rado-
vedno javnostjo. Ali kot je raz-
ložil Samo Login: želiva si, da 
drugi najine sorodnike pustijo 
pri miru, če že naju ne. 

Zakoncema Login (zdaj pa 
res že vsi vemo, da sta si pri-
imek spremenila) najbrž ne 
gre zameriti, da želita zašči-
titi svojo zasebnost, družino. 
Povsem drugo vprašanje pa 
je, ali sta bila do takšne sod-
ne cenzure nekega medija 
tudi upravičena. In ali sodišče 
lahko vnaprej prepove objavo 
članka, katerega vsebine niti 
preveri ne? Kje se pri javnih 
osebah, kar Loginova brez 
dvoma sta, začne zasebnost 
in konča svoboda izražanja? 
Ali medijem res ne gre zau-
pati, da se bodo pravočasno 
ustavili, ko bodo stopili na 
prag nedotakljive zasebnosti? 
Nekateri, tudi tragični pri-
meri iz ne tako daljne prete-
klosti nas žal opominjajo, da 
se v borbi za večjo branost ali 
gledanost prestopajo tudi meje 
prepovedanega. Pa je bilo tako 
tudi v obravnavanem prime-
ru? Najbrž ne bomo nikoli 
izvedeli. No, tudi sodišče ne 
bo ...

Mateja Rant

Kranj – Povprečna bolniška 
odsotnost v Kranjskih vrtcih 
znaša skoraj deset odstotkov, 
povprečje za druge zavode na 
področju predšolske vzgoje v 
Sloveniji pa je slabih sedem 
odstotkov, ugotavlja ravnate-
ljica Kranjskih vrtcev Tea Do-
linar. Zato so se v začetku le-
tošnjega šolskega leta lotili te-
meljite analize zdravja njiho-
vih zaposlenih, da bi odkrili 
vzroke za to.

Na visok delež bolniških od-
sotnosti so pred časom posta-
li pozorni tudi v svetu zavoda 
Kranjskih vrtcev, vodenje ka-
terega je v začetku novembra 
prevzela Irena Dolenc. »Tudi 
sama menim, da bi bilo tre-
ba ugotoviti, ali je to posledi-
ca nezadovoljstva pri delu ali 
gre za izkoriščanje bolniških 
odsotnosti,« je dejala. Svet za-
voda je še pod prejšnjim vod-
stvom celo sprejel sklep, da 
naj zavod najame detektiva, 
ki bi preverjal zaposlene na 
bolniški odsotnosti. Sama 
temu ni najbolj naklonjena. 
»Nezaupanje lahko vodi v 

poslabšanje odnosov znotraj 
zavoda,« je opozorila in doda-
la, da se ji zdi bolj pomembno 
ustvarjati pozitivno klimo v 
zavodu, da bodo zaposleni 
radi prihajali na delo. Zave-
da pa se, da so težave zaradi 
odsotnosti strokovnega ose-
bja v tako velikem zavodu, kot 
so Kranjski vrtci, bolj opazne. 
Veliko število enot na med se-
boj tudi zelo oddaljenih loka-
cijah jim namreč onemogo-
ča, da bi v primeru večje od-
sotnosti tako otrok kot stro-
kovnega osebja zaradi bolez-
ni združevali oddelke.

Ravnateljica upa, da bo ana-
liza, ki jo izvajajo v sodelova-
nju z nacionalnim inštitutom 
za javno zdravje in kliničnim 
inštitutom za medicino dela, 
prometa in športa, pokaza-
la, kje so težave. Med drugim 

spremljajo različne dejavni-
ke tveganja, kot so preobre-
menjenost, premalo gibanja, 
nepravilna prehrana in dru-
go. »Ne glede na vse pa sumi-
mo, da je glavna težava lahko 
tudi v starostni strukturi za-
poslenih. Več kot tretjina ko-
lektiva, okrog 124 zaposlenih, 
ima več kot trideset let delov-
ne dobe, po drugi strani pa je 
veliko mladih – okrog sto za-
poslenih ima manj kot deset 
let delovne dobe. Le 51 zapo-
slenih ima med dvajset in tri-
deset let delovne dobe,« je na-
vedla Tea Dolinar. Zato se ji 
zdi pomembno, da se težav 
bolniških odsotnosti lotijo na 
pravi način. Na predlog usta-
novitelja bodo sicer v prihod-
njem letu najeli tudi detektiva, 
a sama podobno kot Irena Do-
lenc meni, da je bolj smiselno 

graditi na zaupanju. Obenem 
je to za zavod velik strošek, saj 
bodo za detektiva odšteli od 
tri do štiri tisoč evrov na leto. 
»Zato ga bomo najeli samo 
takrat, ko bo obstajal res ute-
meljen sum, da gre za zlora-
bo bolniške odsotnosti.« 

Čeprav bodo končni rezul-
tati analize znani šele marca 
prihodnje leto, pa prve ugoto-
vitve kažejo, da je med težava-
mi, zaradi katerih zaposleni 
poiščejo zdravniško pomoč, 
že na petem mestu po pogo-
stosti stres oziroma psihič-
ne težave. »Tu pa se že lahko 
skriva mobing ali neprimerna 
komunikacija med zaposleni-
mi,« je pojasnila Tea Dolinar. 
Najbolj pogosta so sicer obo-
lenja mišično kostnega siste-
ma in vezivnega tkiva, sledijo 
bolezni dihal, na tretjem mes-
tu je bolniška odsotnost zara-
di nege družinskega člana, 
na četrtem pa infekcijske in 
parazitske bolezni. Na pod-
lagi omenjene analize bodo 
za prihodnje šolsko leto 
pripravili ukrepe, da bi se v 
čim večji meri izognili tako 
pogostim obolenjem.

Alarm zaradi bolniških odsotnosti
V Kranjskih vrtcih imajo velike težave z bolniškimi odsotnostmi zaposlenih, saj je njihov delež skoraj 
za štirideset odstotkov višji v primerjavi s slovenskim povprečjem v primerljivih zavodih, ki delujejo na 
področju predšolske vzgoje.

Mateja Rant

Škofja Loka – V ŠC Škofja 
Loka že vrsto let uspešno so-
delujejo s podjetji v lokalnem 
okolju in regiji. Eden od re-
zultatov tovrstnega sodelo-
vanja je tudi odločitev podje-
tja Iskra Mehanizmi, da delo 
ŠC Škofja Loka na podro-
čju orodjarstva in vajeništva 
podpre z donacijo v višini pet 
tisoč evrov. To jim bo skupaj 
z lastnimi sredstvi omogoči-
lo nakup trideset tisoč evrov 
vrednega orodjarskega rez-
kalnega stroja, je pojasnil di-
rektor ŠC Škofja Loka Mar-
tin Pivk, ki je z generalnim 
direktorjem Iskre Mehaniz-
mov Marjanom Pogačni-
kom ob tej priložnosti podpi-
sal tudi obnovljen konzorcij-
ski dogovor, ki pomeni pod-
lago za široko sodelovanje na 
več različnih področjih.

»Za koga od vas mogoče to 
predstavlja izziv, ki ga bo na-
šel v našem podjetju. Od zna-
nja, ki ga pridobivate, smo 
mi odvisni, saj je to tisto, kar 
potrebujemo,« je zbrane di-
jake vajence ob tem nagovo-
ril Marjan Pogačnik. Skupaj 
z direktorjem proizvodnje 

Bojanom Jurančičem sta 
jim predstavila podjetje s 
šestdesetletno tradicijo in 
jih spodbudila k sodelova-
nju pri skupnem ustvarja-
nju dobrih zgodb tudi v pri-
hodnje. Martin Pivk se je 
ob tem zahvalil, da so nji-
hov šolski center prepozna-
li kot partnerja pri pridobiva-
nju kadra. Po besedah Mar-
jana Pogačnika prav s škof-
jeloškega območja v njihovo 

podjetje prihajajo najbolj-
ši kadri. »Veseli bomo, če 
se nam bo kdo od vas v pri-
hodnje pridružil,« je dejal 
dijakom in dodal, da je nji-
hov profil vedno bolj iskan, 
zato je vredno vlagati v pri-
hodnost. »Izzivov bo še do-
volj,« je zatrdil in dodal, da je 
najlepše, ko kdo z veseljem 
dela tisto, kar mu je všeč.

Po besedah Martina Pivka 
imajo v letošnjem šolskem 

letu 24 vajencev v programu 
orodjar, kar pomeni tri četr-
tine vseh vajencev na podro-
čju strojništva v Sloveniji. 
»Zato upamo, da se v siste-
mu vajeništva orodjarju pri-
hodnje šolsko leto pridruži 
še kakšen drug program.« 
Ob tem je še poudaril, da je 
znanje, ki ga dijaki dobijo v 
šoli, šele začetek, na podlagi 
katerega potem pridobivajo 
nova znanja v podjetjih.

Odvisni od njihovega znanja
V podjetju Iskra Mehanizmi dobro sodelujejo s Šolskim centrom (ŠC) Škofja Loka, zato so jim z 
donacijo v višini pet tisoč evrov priskočili na pomoč tudi pri nakupu rezkalnega stroja.

Z donacijo v višini pet tisoč evrov so v podjetju Iskra Mehanizmi podprli nakup 
orodjarskega rezkalnega stroja v Šolskem centru Škofja Loka. / Foto: Primož Pičulin

V analizi, ki jo izvajajo v sodelovanju z nacionalnim 
inštitutom za javno zdravje in kliničnim inštitutom 
za medicino dela, prometa in športa, med drugim 
spremljajo različne dejavnike tveganja, kot so 
preobremenjenost, premalo gibanja, nepravilna 
prehrana in drugo.
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Radovljica – Direktorica 
kranjske enote zavarovalni-
ce Triglav Janka Planinc je 
pred nedavnim predsedni-
ku Planinskega društva Ra-
dovljica Valentinu Rezar-
ju izročila simbolični ček, s 
katerim je zavarovalnica ra-
dovljiškemu planinskemu 
društvu namenila donacijo 
v višini 4500 evrov. Sredstva 
je zavarovalnica donirala v 
okviru novoletne preventiv-
ne akcije Za boljši jutri, s ka-
tero želijo prispevati k ozave-
ščanju ter zmanjševanju ne-
varnosti in potencialnih ne-
zgod. Radovljiški planinci 
bodo denar namenili za na-
kup defibrilatorja za Roble-
kov dom na Begunjščici ter 
sanacijo v lanskem požaru 
poškodovanega dimnika. 

»V skladu z družbeno od-
govornostjo radi vlagamo v 
okolje, v katerem delujemo, 
tako da podpiramo projek-
te, ki imajo dolgoročni uči-
nek in koristijo lokalni skup-
nosti. Z vseslovensko novo-
letno preventivno akcijo Za 
boljši jutri smo tako v zad-
njih treh letih podprli več 
kot sedemdeset različnih 

projektov s področja gasil-
stva, zdravstva, civilne zaš-
čite, poplavne in prometne 
varnosti ter razvoja in var-
nosti otrok. Na Gorenjskem 
smo pomagali pri ureditvi 
brežine vodotoka v občini 
Gorenja vas - Poljane ter pri 
nakupih štirih defibrilator-
jev, dihalnega aparata, pro-
tipožarnih zaščitnih oblek 
in reševalne obleke za reše-
vanje pri prometnih nesre-
čah iz vode,« je povedala Pla-
ninčeva. Letos bo zavaroval-
nica podprla skupaj dvajset 
projektov; na območni enoti 
Kranj so se odločili, da bosta 
to projekta PD Radovljica in 
GRS Bohinj. 

Valentin Rezar je povedal, 
da so se v društvu donaci-
je zelo razveselili, saj nače-
loma težko zberejo sredstva 
tako za sanacije kot za pove-
čevanje varnosti. Kljub temu 
so pred dvema letoma z defi-
brilatorjem že opremili Val-
vasorjev dom in glede na iz-
kušnje načrtujejo, da bi na-
pravo za pomoč pri srčnem 
zastoju namestili še pri Ro-
blekovem domu pod Be-
gunjščico ter Pogačnikovem 
domu na Kriških podih, ki ju 
upravlja društvo.

Donacija planincem
Zavarovalnica Triglav je Planinskemu društvu 
Radovljica z donacijo pomagala pri nakupu 
defibrilatorja in sanaciji dimnika.

Direktorica kranjske območne enote Zavarovalnice Triglav 
Janka Planinc je ček z donacijo izročila predsedniku 
Planinskega društva Radovljica Valentinu Rezarju.

Andraž Sodja

Brod – V bohinjski Sirarni 
Prangarčk, ki jo vodi Moni-
ka Ravnik s kmetije Ravnik, 
so pred nedavnim pripravi-
li dan odprtih vrat, v okviru 
katerega sta sirarno obiska-
li tudi Irena Kropf iz inštitu-
ta Kon-Cert, kjer skrbijo za 
sledenje mleku in kontro-
lo kakovosti izdelkov, in So-
nja Arlič iz kmetijsko-goz-
darske zbornice. Glavni na-
men dogodka je bila predsta-
vitev relativno slabo pozna-
ne sheme kakovosti Izbra-
na kakovost – Slovenija ter 
prednosti tega znaka za po-
trošnike in kmete. Kot je de-
jala Monika Ravnik, je nje-
na sirarna sicer majhna, re-
gistrirana od leta 2010, a 
kljub temu se lahko pohva-
li s pestrim naborom izdel-
kov. Izdeluje vrsto sirov, jo-
gurte, maslo, kuhano maslo, 
danes poznano kot ghee, ki 
je bilo pred dvesto leti eden 
glavnih izvoznih izdelkov iz 
Bohinja, jogurte in druge iz-
delke, ki jih po večini spro-
ti proda na sobotnih Bohinj-
skih tržnicah. Vse pa je izde-
lano po tradicionalnih meto-
dah in iz domačega mleka s 
kmetije Ravnik.

Za vstop v shemo Izbra-
na kakovost – Slovenija se 
je odločila že na začetku, 
prek Gozdarsko-kmetijske 
zadruge Srednja vas, kot 

prednost pa poudarja sledlji-
vost vseh surovin, z dodatno 
oznako Kmečki pa tudi za-
gotavljajo geografsko pore-
klo mleka v mlečnih izdel-
kih. Letno namolzejo okoli 
85 tisoč litrov mleka, prede-
lajo ga okoli 15 tisoč. »Naloga 
kmetij in kmečkih sirarjev 
je, da potrošnikom predsta-
vimo blagovno znamko Iz-
brana kakovost – Slovenija. 
Opažamo, da potrošniki iz-
delke s tako oznako že išče-
jo,« je dejala Ravnikova. Kot 
je dodala Nina s kmetije Do-
lenc, so tudi na njihovi kme-
tiji prepoznali priložnost te 
znamke, saj opažajo, da je 

tudi kupcem pomembno, da 
lahko sledijo poreklu. Opa-
ža, da tudi organizatorji jav-
ne prehrane vedno bolj pre-
poznavajo pomen lokalne-
ga izvora hrane, z vključeva-
njem lokalno pridelane hra-
ne pa se izboljšuje tudi oza-
veščenost mladih.

Sonja Arlič iz kmetijsko-
-gozdarske zbornice je do-
dala, da so v zbornici pod-
prli ta projekt, najpomemb-
nejše pa je bilo, da so kme-
tje prepoznali priložnost iz-
brane kakovosti in dodane 
vrednosti te znamke. »Spra-
šujejo me, ali so učinki. Ta 
projekt teče drugo leto in 

pričakujemo, da bo v priho-
dnosti to pomenilo manj ni-
hanj na trgu mleka in pri-
neslo neko stabilnost v ce-
nah. Veseli nas, da so v rela-
tivno kratkem času tudi po-
trošniki prepoznali znak, a 
tudi njih je treba vzgajati kot 
nas kmete.« Irena Kropf iz 
inštituta Kon-Cert, ki je eden 
od treh certifikacijskih orga-
nov, ki jih je za nadzor poo-
blastila uprava za varno hra-
no, je povedala, da je v sku-
pini kmečkih sirarjev trenu-
tno certificiranih 55 kmetov, 
ki so deležni obsežnih not-
ranjih kontrol in zunanjega 
certificiranja. 

Priložnost v blagovni znamki
V Sirarni Prangarčk na Brodu v Bohinju so pripravili dan odprtih vrat s predstavitvijo sheme Izbrana 
kakovost – Slovenija in oznake Kmečki.

Sirarna Prangarčk z Moniko Ravnik je eno od zagonskih podjetij prehranske samooskrbe,  
ki tudi pri potrošnikih postaja pojem lokalne kakovosti.

Suzana P. Kovačič

Naklo – Občinski svetniki so 
se na decembrski seji sezna-
nili s projektom širitve Doma 
starejših v Naklem s pritlič-
nim prizidkom k domu s 15 
posteljami v večinoma eno-
posteljnih sobah. Gre za pi-
lotni projekt na nivoju drža-
ve, ki naj bi poenotil stan-
darde oskrbe starejših, vodil 
v izboljšanje kakovosti biva-
nja in racionalnejšo razpore-
ditev zaposlenih. Pobudo za 
dograditev bivalne enote za 
starejše, oblikovane po kon-
ceptu četrte generacije – go-
spodinjske skupnosti je dala 
regionalna razvojna agenci-
ja BSC Kranj, septembra pa 
so člani Razvojnega sveta go-
renjske regije in Sveta go-
renjske regije potrdili vsebi-
no in časovnico. Podpisan je 
tudi že dogovor z ministrom 

za gospodarski razvoj in teh-
nologijo Zdravkom Počival-
škom.

Svetnikom je načrt 
predstavila arhitektka Mo-
nika Fink Serša. Investicija 
je vredna slabih devetsto ti-
soč evrov, od tega bi 350 ti-
soč evrov sofinanciralo mi-
nistrstvo, drugo mora zago-
toviti Občina Naklo. Za so-
financiranje je postavljenih 
kar nekaj pogojev, med dru-
gim terminski plan. Že pri-
hodnje leto mora biti izde-
lana projektna dokumenta-
cija, decembra 2018 se mo-
rajo začeti dela. Gradnja, do-
končanje prizidka in upo-
rabno dovoljenje morajo biti 
izvedeni in zaključeni do de-
cembra 2019. Leta 2020 je v 
časovnici še nakup notranje 
opreme in maja istega leta 
začetek uporabe objekta. Ar-
hitektka je povedala, da bo 

prizidek funkcionalno po-
vezan z obstoječim domom; 
v sedanjem domu je 46 sta-
novalcev. Svetnik Ivan Meg-
lič je opozoril, da so potrebe 
po prostorski širitvi večje kot 
zgolj za 15 postelj, in če se ne-
kaj gradi, je to smiselno do-
reči že v začetni fazi. Monika 
Fink Serša je pojasnila, da so 
sofinancirana sredstva zago-
tovljena samo za že načrto-
vani del prizidka, se pa lah-
ko uvede faznost postopka in 
s tem omogoči kasnejšo do-
datno širitev, če bodo potre-
be in denar za to. Direktor 
občinske uprave Tomaž Pli-
beršek je opozoril, da bo tež-
ko iz občinskega proračuna 
zagotoviti že predvidenega 
dobrega pol milijona evrov 
in si ne predstavlja, da bi in-
vesticijo v dom v tem trenut-
ku še povečali do te mere, 
da bi trpeli ostali občinski 

projekti. Svetnik Peter Ce-
lar je predlagal, da bi nekaj 
dodatnega denarja iz prora-
čuna vendarle namenili vsaj 
za podkletitev prizidka, ki ni 
v prvotnem načrtu, kar bo 
omogočilo še dodatno pove-
čanje doma kdaj v prihodno-
sti, kar je podprl tudi župan 
Marko Mravlja. Ivan Meg-
lič je še predlagal, naj se do-
polni idejni projekt prizidka 
za obe etaži, da bodo svetni-
ki sploh dobili občutek, o ka-
kšnih zneskih se pogovarja-
jo. Sprejeto je bilo, da arhi-
tektka v najkrajšem mož-
nem času pripravi predlaga-
ne dopolnitve idejnega pro-
jekta. Svetnik Zdravko Can-
kar je sicer že večkrat izposta-
vil, da bi bilo smiselno raz-
misliti tudi o tem, da bi Dom 
starejših v Naklem postal sa-
mostojni zavod, zdaj je eno-
ta Doma starejših Preddvor.  

Dom starejših občanov bodo širili
Za projekt prostorske širitve Doma starejših v Naklem po konceptu četrte generacije – gospodinjske 
skupnosti je zagotovljenih tristo petdeset tisoč evrov v okviru regionalnega razvojnega programa. 
Skupaj je investicija vredna slabih devetsto tisoč evrov, razliko bo morala zagotoviti Občina Naklo. 

Kamnik – Župan Marjan Šarec je skupaj s predsednikom Podje-
tniškega kluba Kamnik Alešem Juhantom pred nedavnim podpi-
sal protokol o sodelovanju med Občino Kamnik in Podjetniškim 
klubom Kamnik. Kot so sporočili, sta se s podpisom Občina 
Kamnik in Podjetniški klub Kamnik zavezala, da bosta prek 
sodelovanja in partnerstva gradila učinkovito podporno okolje 
za razvoj podjetništva v občini Kamnik.  Namen sodelovanja je 
ustvarjanje ugodnih pogojev za razvoj podjetništva, skupno 
oblikovanje občinskih predpisov in spodbud, promocija in 
spodbujanje podjetništva med mladimi, ustvarjanje novih 
delovnih mest, razvoj družbeno odgovornega podjetništva 
in drugih novih oblik podjetništva, razvoj zadruge KIKštarter 
center in podjetniškega sklada KIKštarter pospeševalnik in 
predlogi za razvoj občine Kamnik v smeri »pametnega mes-
ta«. Cilje bodo uresničevali preko posebne mešane delovne 
skupine, ki jo bo kot svoje posvetovalno delovno telo ustanovil 
župan za čas trajanja njegovega mandata.

Občina in podjetniki bodo sodelovali

www.gorenjskiglas.si
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Šenčur – Podrobni prostor-
ski načrt ureja območje se-
danjega parka in njegovo ši-
ritev proti severu, kar naj bi 
obsegalo skupaj 4,5 hektar-
ja. Dokument pripravljajo 
od letošnjega marca, izdela-
ne so bile tudi variantne re-
šitve, izbrano so predstavili 
občinskim svetnikom. V ob-
čini želijo, da se razvije več-
je zaokroženo športno sre-
dišče, ki bo služilo športnim 
klubom, šoli, vrtcu in dru-
gim občanom za rekreacijo 
in prosti čas. 

Na območju športnega 
parka bosta dve nogometni 
igrišči, balinišče, atletska 
steza, otroško igrišče, nare-
jena bo tudi nova pokrita tri-
buna, nova bo vhodna plo-
ščad z informacijsko toč-
ko in kolesarnico, vključi-
li bodo tudi parkovno ure-
ditev. S primerno zasaditvi-
jo bodo spomenik NOB, ki 
je na severnem delu seda-
njega športnega parka, ločili 

od preostalega kompleksa. 
Dokument bo kmalu javno 
razgrnjen in v tej fazi prip-
ravljavci pričakujejo pri-
pombe in predloge. Svetni-
ki so jim ob predstavitvi na-
slovili več vprašanj, denimo 
ali bo v okviru športnega par-
ka tudi drsališče, bodo tam 
naprave za vadbo starejših 
na prostem (če naj bi v pri-
hodnje na bližnjem zemljiš-
ču na Weingerlovi ulici gra-
dili dom starejših), zakaj sta 
predvideni dve veliki igri-
šči za nogomet, ali je pred-
videnih dovolj parkirnih po-
vršin. Slišali smo tudi pomi-
slek, kako bodo zavarova-
li okoliške prebivalce pred 
svetlobnim onesnaženjem 
z močnimi reflektorji. Eden 
od svetnikov je tudi predla-
gal, naj ob predstavitvi pro-
storskega načrta pripravijo 
tudi vizualizacijo, da si bodo 
ljudje lažje predstavljali pre-
dlagano ureditev. V postop-
ku javne razgrnitve bodo od-
prti tudi za druge predloge 
občanov.

Širili bodo športni park
Občinski svet v Šenčurju je dobil v prvo branje 
občinski podrobni prostorski načrt za območje 
športnega parka.

Vilma Stanovnik

Rupa – Letošnji praznični 
dan samostojnosti in eno-
tnosti so v kranjski obči-
ni počastili na priložnostni 
spominski slovesnosti, ko 
so minuli petek na domači-
ji Franca in Jane Urbanc na 
Rupi 15 odkrili spominsko 
ploščo. Tam je bilo namreč 
v letu 1991 tajno skladišče 
orožja in streliva Teritorial-
ne obrambe Kranj.

Spomin na zgodovino je 
najprej opisal sedanji pred-
sednik Območnega združe-
nja veteranov vojne za Slove-
nijo Kranj Anton Rešek, dol-
goletni poveljnik enot terito-
rialne obrambe Kranj. Ta je 
poudaril, da je bila v odločil-
nih dnevih vsestranska po-
moč prebivalcev za enote na 
terenu močna moralna in si-
ceršnja podpora ter garanci-
ja za kasnejši uspeh, ki je do-
segel vrhunec v oktobru leta 
1991, ko je zadnji vojak JLA 
zapustil Slovenijo. »Tokrat-
na slovesnost je ena izmed 
številnih, s katerimi se želi-
mo zahvaliti pogumnim po-
sameznikom in njihovim 
družinam, ki so nam poma-
gali v osamosvojitveni vojni. 
Ob tej priliki čestitam vsem 
ob dnevu samostojnosti in 
enotnosti ter želim lepo pra-
znovanje in veliko zdravja v 
novem letu,« je dodal An-
ton Rešek, na zgodovinska 

dejstva pa so nato spomni-
le tudi učenke Osnovne šole 
Simona Jenka Klara, Manca 
in Atena, ki so skupaj s pro-
fesorico Špelo Rajgelj prip-
ravile kulturni program.

»Današnja prireditev ima 
svoje domoljubne pa tudi 
zgodovinske razsežnosti. 
Malo ljudi in družin bi lahko 
našteli, ki so za narod prip-
ravljeni žrtvovati tako veliko. 
Družina Urbanc je bila prip-
ravljena žrtvovati največ, kar 
lahko človek da za domovi-
no, svoje življenje. Zato se 

jim najlepše zahvaljujem in 
čestitam za njihov pogum in 
njihovo domoljubje,« je po-
vedal slavnostni govornik, 
župan Mestne občine Kranj 
Boštjan Trilar, in poudaril, 
da so v zgodovini vsakega 
naroda dejanja, ki si zasluži-
jo trajen spomin in spošto-
vanja. Tudi zato, da se zgo-
dovina ne bi ponovila. 

»Zato so takšni dogodki, 
kot je današnji, izjemno po-
membni. Časten odnos si 
zaslužijo prav vsi, ki so so-
delovali in pomagali pa tudi 

tisti, ki so se z orožjem v ro-
kah uprli takratni Jugoslo-
vanski armadi in velikosrb-
ski politiki. S takimi priredit-
vami hkrati dokazujemo, da 
je v sodelovanju velika moč 
in zato danes izkoriščam 
priložnost in nas vse skupaj 
pozivam, da tudi v prihodnje 
čim več sodelujemo, da smo 
odprti drug do drugega in da 
skupaj živimo v lepi in odpr-
ti družbi,« je še poudaril žu-
pan Boštjan Trilar, nato pa 
sta z Antonom Reškom od-
krila spominsko ploščo.

V sodelovanju je velika moč 
To je na spominski slovesnosti ob odkritju spominske plošče tajnega skladišča orožja in streliva 
Teritorialne obrambe Kranj na Rupi pri Kranju poudaril kranjski župan Boštjan Trilar.

Spominsko ploščo na gospodarskem poslopju domačije Urbanc sta odkrila predsednik 
Območnega združenja veteranov vojne za Slovenijo Kranj Anton Rešek in kranjski župan 
Boštjan Trilar. / Foto: Gorazd Kavčič

Danica Zavrl Žlebir

Jezersko – Na občinskem 
svetu Jezersko so pred kon-
cem leta razpravljali o pro-
računu za prihodnje leto. 
Vreden bo okoli milijon in 
pol evrov. Občina se name-
rava tudi zadolžiti za enega 
od projektov, kjer pričakuje 
tudi evropski denar. Poso-
jilo v višini okoli 92 tisoča-
kov bodo črpali v dveh obro-
kih, prav tako ga bodo tudi 
vračali. Prvi del bi vrnili ja-
nuarja 2019, drugi del pa po-
zneje, ko dobijo iz evropskih 
virov predvidenih 85 odstot-
kov vrednosti vlaganj. V pro-
računu, ki gre sedaj v javno 
razpravo, napovedujejo, da 
bo več denarja treba name-
niti delovanju civilne zašči-
te, saj vse kaže, da Jezerske-
ga tudi prihodnja neurja ne 
bodo obšla in bodo morali 

biti pripravljeni za učinkovi-
to delovanje služb za zaščito 
in reševanje.

Na seji so sicer veliko po-
zornosti namenili nedavni 
ujmi. Andrej Tepina, povelj-
nik občinskega štaba civilne 
zaščite, je poročal o 60 po-
škodovanih hišah in gospo-
darskih objektih, o škodi na 
občinski infrastrukturi (na 
ceste se je podrlo kar 15 ti-
soč »kubikov« drevja, pet ki-
lometrov cest je treba očisti-
ti, urediti dva kilometra ma-
kadamskih cest, popraviti tri 
ograje na mostovih, obnoviti 
poškodovane stebre ob ces-
ti), škodo sta odpravljali tudi 
podjetji Elektro in Telekom, 
prav tako cestni delavci na 
regionalni cesti. Od vodo-
tokov je najbolj kritičen hu-
dourniški Murnov graben, 
ki je v dolžini petsto metrov 
domala zasut in je po neurju 

potreben nujne sanacije. Za 
ostale vodotoke so obvestili 
VGP Kranj, ki je že začel sa-
nacijo na sotočju Jezernice 
in Kokre. 

Župan Jurij Rebolj je po-
vedal, da je Jezersko obiskal 
premier Miro Cerar in po-
nudil pomoč. Na Jezerskem 
so ga obvestili, da lahko dr-
žava najbolj pomaga pri vo-
dotokih, da se zamašeni ne 
bi razlili čez svoje struge. Že 
naslednji dan po obisku se 
delavci VGP Kranj začel sa-
nacijo na sotočju Jezernice 
in Kokre. Pomoč so ponu-
dile tudi humanitarne or-
ganizacije, Rdeči križ ima 
za Jezersko na voljo 12 tisoč 
evrov, in sicer bo prebival-
cem plačal izvajalce, ki bodo 
odpravljali škodo. Pomoč so 
ponudili tudi številni drugi, 
vendar bodo na Jezerskem 
najprej popisali vso škodo. 

Ko so bili Jezerjani iz naj-
hujšega, so odšli na pomoč 
severnim sosedom. Želez-
na Kapla z okolico je bila 
še huje razdejana, je pove-
dal svetnik in podžupan Pe-
ter Sušnik, poleg vetra so jih 
ogrozile še poplave. Poma-
gali so pri čiščenju ceste in 
odstranjevanju plazu, prek 
Elektra so zagotovili agrega-
te. Sušnik je v imenu župa-
na in občine te dni v Žele-
zni Kapli, ki jo je po neurju 
obiskal tudi deželni glavar 
Peter Kaiser, prejel častno 
priznanje županu in obči-
ni za takojšnjo izkazano po-
moč. »Za nas je normalno, 
da gre sosed pomagat sose-
du, če je to potrebno, tako 
bomo vedno ravnali,« je de-
jal Sušnik. Avstrijski sosed-
je so tudi opazili, kako dob-
ro sta na naši strani organi-
zirani zaščita in reševanje. 

Pozornost namenili tudi ujmi
Na seji občinskega sveta na Jezerskem so decembra ob ostalih temah veliko pozornosti namenili 
tudi nedavnemu neurju. Jezerske enote zaščite in reševanja so pomagale domačemu prebivalstvu in 
sosedom v Železni Kapli. 

A projektant je svetnikom 
pojasnil, da gre pri tej zahte-
vi zgolj za upoštevanje pro-
storskih standardov, veza-
nih na velikost objekta ter 
število zaposlenih in pred-
videnih uporabnikov. Žu-
pan Ciril Globočnik pa, da 
bi sprememba gradbenega 
dovoljenja, če bi bila možna, 
selitev knjižnice v nove pro-
store, zamaknila še za eno 
leto. Sicer pa je bil v Rado-
vljici v petek tehnični pre-
gled objekta knjižnice.

 

Okoli osemdeset javnih 
parkirnih mest

»Pričakujemo, da bodo do 
konca januarja odpravlje-
ne ugotovljene pomanjklji-
vosti, v tem času pa mora-
mo urediti tudi nakup parki-
rišč,« je stanje pojasnil Glo-
bočnik. Občinski svet je po 
daljši razpravi s pomisleki 
o smiselnosti nakupa in vi-
soki kupnini amandma ven-
darle sprejel. Na zunanjih in 
notranjih parkiriščih bo tako 
za zaposlene in obiskovalce 
na voljo okoli 80 javnih par-
kirnih mest. Direktorica ob-
činske uprave je na seji v od-
govoru enemu od svetnikov 
še pojasnila, da bodo stro-
ški gradnje knjižnice, zu-
nanje ureditve trga, opreme 
za knjižnico, investicijskega 
nadzora in dokumentacije 

ter nakupa parkirnih mest 
skupaj znašali 6,3 milijona 
evrov.

Dolgoročno posojilo za 
investicije

Proračun za leto 2018 so 
sicer v Radovljici sprejeli že 
konec leta 2016, razlog za 
spremembe pa je dejstvo, da 
so se v dveh letih spremeni-
la izhodišča za sestavo pro-
računa, tako zakonske pod-
lage kot dinamika izvajanja 
projektov, pojasnjujejo na 
občinski upravi. V proračun 
za leto 2018 je vključena tudi 
ocena pozitivne razlike med 
prihodki in odhodki. Tako je 
načrtovanih približno 19,1 
milijona evrov prihodkov in 
22,6 milijona evrov odhod-
kov. Razlika bo pokrita z na-
jemom dolgoročnega kredi-
ta za investicije v višini prib-
ližno 2,5 milijona evrov in s 
prenosom ocenjenega pre-
sežka v letošnjem letu v vi-
šini nekaj manj kot mili-
jon evrov. Za tekočo porabo 
bo namenjenih 52 odstot-
kov, za investicijske odhod-
ke pa 48 odstotkov proraču-
na. Večje načrtovane investi-
cije v letu so dokončanje in 
vzpostavitev delovanja nove 
knjižnice, energetska sana-
cija vrtca v Radovljici, izgra-
dnja pločnika ob Cesti na Je-
zerca v Radovljici, zamenja-
va strehe na Klinarjevi hiši v 
Kropi in obnova cestne in-
frastrukture.

Za knjižnico še dodatnega 
pol milijona
31. stran



sreda, 27. decembra 2017

Organ upravljanja, določen za izvajanje Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014–2020, je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. 
Za vsebino prispevka je odgovorna Razvojna agencija Sora, d. o. o.
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»Partnerji, ki so se prijavili na prvi javni po-
ziv LAS loškega pogorja projekt Lokalna hra-
na v šole, so Razvojna agencija Sora, podjetje 
P-INO, Inovacije in razvoj podeželja in Kmetij-
sko-gozdarski zavod Kranj, cilj projekta pa je 
povečanje prehranske samooskrbe, poveča-
nje lokalne pridelave, predelave in potrošnje 
lokalno pridelane hrane, oblikovanje kratkih 
dobavnih verig za lokalne šolske obroke in 
razvoj uravnoteženih šolskih obrokov iz lo-
kalnih živil. Tudi v šolah na Škofjeloškem že-
lijo na šolske jedilnike uvrstiti čim več zdra-
ve domače hrane, lokalni pridelovalci in pre-
delovalci želijo dobavljati šolam bolj redno, 
naša želja pa je povezati ene in druge,« na-
men projekta pojasni mag. Jerneja Klemen-
čič Lotrič iz Razvojne agencije Sora. 
 

Le petina vse hrane je lokalne

»V Sloveniji se vse bolj zavedamo pomena 
lokalne hrane, saj vemo, kakšne težave lahko 
povzroča hrana, ki prihaja praktično s celega 
sveta. Naša lokalna hrana je zdrava, pridela-
na iz kvalitetnih domačih surovin, transpor-
tne poti so kratke, njeno poreklo ni sporno,« 
pa dodaja direktor Razvojne agencije Sora Ju-
rij Bernik. »Na Škofjeloškem imamo zelo veli-
ko kvalitetnih pridelovalcev, je pa težava, ker 
ne bi mogli za vse javne zavode zagotoviti 
dovolj velike količine lokalno pridelane hra-
ne. Poleg tega so javni zavodi (vrtci, šole) za-
vezani javnemu naročanju na področju doba-
ve hrane, to pa omejujejo delež lokalno pri-
delane hrane na dvajset odstotkov. Na razvoj-
ni agenciji smo tudi na predlog ustanoviteljic 
naslovili pobudo na odgovorna ministrstva, 
da se ta delež dvigne z dvajset na trideset od-
stotkov. To trenutno omejuje evropska direk-
tiva. Zavedati se je treba, da tu veliki pridelo-
valci in ponudniki krojijo politiko javnih naro-
čil in prek teh poti dobave hrane. Dobili smo 
zagotovila, da si bodo na nivoju vlade zače-
li prizadevati, da se ustrezno spremenijo tudi 
predpisi na ravni EU, kar je podprl tudi odbor 
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano držav-
nega zbora.« 

V okviru projekta Lokalna hrana v šole pa 
se da vendarle veliko narediti: da se uskladi-
ta ponudba in povpraševanje po lokalni hra-
ni, da so uravnoteženi šolski obroki, pri če-
mer sodelujejo vrhunski strokovnjaki, da se 

izkušnje kulinaričnih strokovnjakov in tistih, 
ki se vsak dan ukvarjajo s pripravo hrane, čim 
bolj povežejo, meni Bernik. Ponekod to že 
dobro teče. 

Pozabljeni »šmorn«, čežana, žganci

Kaj projekt prinaša šolam? Ravnatelj Osnov-
ne šole Ivana Groharja Marko Primožič pravi: 
»Projekt je za naše podružnične šole izredno 
zanimiv, ker prinaša možnost tesnejšega so-
delovanja z lokalnimi dobavitelji in dodaja 
neke nove vrednosti. Lokalni dobavitelji so se 
bolj razširili, kot jih mi poznamo, in upamo, da 
bomo od njih dobili še dodatne surovine, da 
bomo lahko še popestrili jedilnike s hrano, ki 
je bolj zdrava in z lokalnega območja.« 

Nekatere šole na svojih jedilnikih že imajo 
domačo hrano. Marija Stržinar, kuharica na 
Podružnični šoli Bukovica, pravi: »Naša šola 
ima ekološko mleko in med iz soseščine ter 
ekološki krompir iz Žirovskega Vrha. Problem 
nas podružnic je dobiti dobavitelje za tako 
majhno količino. V šoli je namreč 44 otrok, 
pripravljamo 10 zajtrkov, 48 je malic, ker mali-
camo še zaposleni, 35 kosil. Sicer pa tedensko 
ponujamo katero od domačih jedi: otroci ima-
jo radi denimo mlečni zdrob, mleko in polen-
to, mlečni riž, kašo ... Pozna se, da gre za otroke 
s podeželja, ki so takih okusov vajeni.« 

Alenka Magajne Germ, vodja Podružnič-
ne šole Bukovščica, kamor hodi 13 otrok, pa 
pove tudi o drugačnih izkušnjah: »S šolski-
mi jedilniki se prilagajamo prevladujočim 

okusom in žal je tako skozi leta veliko doma-
čih jedi, ki nam jih tokrat predlaga gospod 
Štefelin, izginilo z naših jedilnikov: ''šmorn'', 
čežana, žganci. Doma se pač otroci drugače 
prehranjujejo in okuse, ki so jih navajeni in jih 
prinesejo od doma, pričakujejo tudi v šoli.« 

Davor Družinec, vodja šolske kuhinje v 
Osnovni šoli Železniki, potrjuje obe izkušnji: 
»V šoli kuham tudi domače jedi: kašo, žgan-
ce, močnik, matevž, kislo repo. Nekateri otro-
ci, ki so doma vajeni jesti tako hrano, jo poje-
do, nekateri pa ne poznajo okusa in jo zavra-
čajo. Največji problem pa so ribe, v vrtcu jih 
otroci še jedo, v šoli pa ne.« 

Domača pašteta, hrenovke, štruklji ...

Kuharski mojster Uroš Štefelin je v pomen-
ku s predstavniki šol nakazal primere, kako 
nevsiljivo ponujati otrokom nekatere tradici-
onalne domače jedi, sicer pa takole pojasnil, 
zakaj so ga povabili k sodelovanju: »Povabi-
li so me k sodelovanju, ker imam izkušnje iz 
kuhinje in z lokalnimi dobavitelji, ker poznam 
tehnologijo kuhinj in probleme v njih, imam 
izkušnje z uporabo določenih sestavin in kaj 
iz njih narediti. Kar mi hočemo premakniti v 
teh dveh dolinah, je, da bi se v šolah upora-
bilo več lokalnih živil in da na drugi strani ne 
bi otežili dela šolskim kuharicam. Želimo tudi 
doseči, da bi kmet, ki bo šolam prodajal suro-
vine, te še oplemenitil, denimo iz domačega 
mesa izdeloval paštete, da v šolah ne bi bilo 
treba otrokom dajati kupljene. Kmetova bo 
lokalna, zdrava, brez aditivov. Morda bi izde-
loval domače hrenovke, na kmetijah bi lahko 
šolam dobavljali domače štruklje, da jim jih 
ne bi bilo treba kupovati, saj je v kupljenih ve-
liko bele moke, sladkorja in drugih sestavin, 
ki bi jih kazalo v hrani omejiti. Šolam skušam 
pomagati pri določenih jedilnikih, ki so zdra-
vi, značilni za to okolje, in seveda izvedljivi, 
pri tem pa vsi skupaj želimo, da so zadovoljni 
tako domači dobavitelji kot kuharsko osebje 
v šolah in seveda otroci.« 

Lokalno je lahko tudi širše

Damjana Kaplja, učiteljica biologije in go-
spodinjstva, vodja prehrane v Osnovni šoli 
Železniki, pove, da z lokalnimi dobavitelji 
sodelujejo že dlje časa in pogosto otrokom 
postrežejo lokalno pridelano hrano. »Od 

kmeta jemljemo domače (seneno) mleko iz 
sosednje vasi, enkrat mesečno dodamo do-
mači jogurt iz druge sosednje vasi. Pogoste-
je lahko damo lokalno pridelano hrano v vr-
tec, kjer nas lokalni dobavitelji laže založijo z 
zadostnimi količinami kot šolo, kjer je otrok 
550. Imamo pa večjo podružnično šolo z eno-
tami vrtca in tri manjše podružnične šole, ki 
bodo od tega projekta lahko bistveno več pri-
dobile, ko bodo lahko njihovi sovaščani zago-
tavljali določene pridelke za šolske kuhinje. A 
Selška dolina je precej ozka in to lokalno oko-
lje ima slabše razmere zlasti za pridelavo sad-
ja in zelenjave. Moja želja je, da bi se lokalne 
kmetije povezale in en dan v tednu (ali me-
secu) izdelali isti dan isti artikel, da bi mi lah-
ko vsem učencem na ta dan postregli z ena-
kim jedilnikom. Težavo vidim tudi v tem, da 
nekatere stvari, ki jih predlaga chef Štefelin, 
ne bomo mogli izvesti, ker imamo na učen-
ca le eno žlico in eno skodelico, ni pa dovolj 

krožnikov. Vso hrano moramo po banjicah po 
šoli znositi v učilnice, v jedilnici je samo sku-
pina, ki ima malico po telovadbi. Uporabnejši 
bodo njegovi predlogi za kosila, ki jih je oko-
li tristo. Pogrešam še nekaj: že nekaj let naro-
čam sadje za shemo šolskega sadja, a ne mo-
rem v domačem okolju dobiti zadostnih koli-
čin. Domači pridelovalec bi lahko ob dobri le-
tini ponudil svoj pridelek, ob slabši letini pa 
bi ga zagotovil od drugje, npr. iz Štajerske, saj 
je Slovenija dovolj majhna, da tudi širši okoliš 
lahko štejemo za lokalno.« 

Matevž s čežano na šolski jedilnik
Prvi koraki k bolj celostnemu uvajanju lokalne hrane v šole, ki jo v okviru projekta Povečanje lokalne prehranske samooskrbe, vzpostavitev kratkih 
oskrbovalnih verig za bolj zdravo prehranjevaje otrok – Lokalna hrana v šole izvajajo trije partnerji, so že narejeni. Potekajo namreč srečanja partnerjev 
projekta s predstavniki šol na Škofjeloškem, kjer sodeluje tudi znani kuharski mojster Uroš Štefelin s svojimi izkušnjami in nasveti.

Pomenek z mojstrom Štefelinom v Podružnični šoli Bukovica / Foto: Tina Dokl

V kuhinji Osnovne šole Železniki / Foto: Tina Dokl 

Partnerji v projektu Lokalna hrana 
v šole so pred prazniki pripravili 
srečanje s predstavniki šol v Selški 
dolini in Poljanski dolini. V Selški 
dolini so se ga udeležili ravnatelj 
Osnovne šole Ivana Groharja 
Marko Primožič s predstavnicami 
podružničnih šol Zinko Pintar 
(Sv. Lenart), Ireno Frakelj Kešnar 
in Marijo Stržinar (Bukovica) ter 
Alenko Magajne Germ in Vesno 
Bernik (Bukovščica), iz Osnovne šole 
Železniki pa Damjana Kaplja in Davor 
Družinec.

Partnerja v projektu sta tudi 
Kmetijsko-gozdarski zavod Kranj, 
ki ga je na srečanju zastopala Majda 
Luznar, in podjetje P-INO, Inovacije 
in razvoj podeželja, ki ga vodi dr. 
Janez Benedičič. Slednjega poznamo 
kot inovativnega mladega kmeta, 
sicer pa v lokalnem okolju dobro 
pozna ostale kmete, ki bi jih lahko 
povezal kot dobavitelje šolam. Tudi 
sam je dobavitelj in svoje seneno 
mleko (pridelano brez silaže in 
fermentiranih proizvodov) dobavlja 
loškim vrtcem.
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Velik interes osnovnih šol, da bi bilo na 
šolskih jedilnikih še več lokalno in sezon-
sko pridelane hrane, interes staršev, da se 
otroci prehranjujejo čim bolj zdravo ter 
interes lokalnih pridelovalcev in predelo-
valcev za rednejše oskrbovanje šol s kvali-
tetno lokalno pridelano hrano, so Razvoj-
na agencija Sora, d. o. o., podjetje P-ino, d. 
o. o. in KGZS Zavod Kranj, partnerji pro-
jekta Lokalna hrana v šole – Povečanje lo-
kalne prehranske samooskrbe, vzposta-
vitev kratkih oskrbovalnih verig za bolj 
zdravo prehranjevanje otrok, preobliko-
vali v izziv oblikovanja šolskih obrokov, ki 
bodo sestavljeni iz živil lokalnega izvora. 

Projekt Lokalna hrana v šole je bil 
odobren v okviru 1. javnega poziva LAS 
loškega pogorja. Projekt, ki ga sofinanci-
rata Evropska unija iz Evropskega kmetij-
skega sklada za razvoj podeželja in Repu-
blika Slovenija v okviru Programa razvo-
ja podeželja 2014–2020, spodbuja pre-
hransko samooskrbo, povečanje lokalne 
pridelave, predelave in potrošnje lokal-
no pridelane hrane. S spodbujanjem lo-
kalnih pridelovalcev in predelovalcev k 
večji tržni pridelavi, k povezovanju za do-
seganje večjih količin ter usklajevanju lo-
kalne ponudbe in povpraševanja osnov-
nih šol po hrani, se bo povečevala kon-
kurenčnost lokalnih proizvajalcev hrane, 
večal se bo lokalni prehranski trg ter do-
stopnost lokalne hrane za lokalno prebi-
valstvo. V prvi fazi projekta je poudarek 
na načrtovanju in razvoju lokalnih šolskih 
obrokov ter usklajevanju in povezovanju 
ponudbe in povpraševanja osnovnih šol 
po lokalnih živilih. V drugi fazi, katere ak-
tivnosti se bodo začele izvajati februarja 
naslednjega leta, pa je poudarek na stro-
kovni podpori za povečanje lokalne pri-
delave, predelave in priprave živil ter krat-
kih oskrbovalnih verigah za oskrbovanje 
osnovnih šol.

Javne ustanove, osnovne šole, so veli-
ki porabniki hrane in predstavljajo velik 
trg za kvalitetno lokalno hrano. Osnovne 
šole morajo večino hrane naročati prek 
javnih naročil, le dvajset odstotkov hra-
ne lahko naročijo po načelu kratkih verig, 
neposredno od lokalnih ponudnikov. V 
interesu nam je, da bi za živila, ki se v več-
jih količinah pridelujejo v lokalnem oko-
lju, oblikovali sklope javnega naročila z 
ustreznimi merili za izbor kvalitetnih lo-
kalnih živil. Z določitvijo kriterijev kvali-
tete lokalnih živil bomo povečali konku-
renčnost lokalnih pridelovalcev hrane na 
javnih razpisih, je poudarila mag. Jerne-
ja Klemenčič Lotrič iz Razvojne agencije 
Sora. Večina lokalnih ponudnikov oskr-
buje šole mimo javnega razpisa, v okvi-
ru 20-odstotne skupne vrednosti razpi-
sa. Razlogi, da se le redki lokalni ponu-
dniki javljajo na javne razpise so poleg 
obsežne dokumentacije tudi zahtevane 

velike količine in konstantnost ponud-
be, česar pa veliko lokalnih ponudnikov 
samostojno ne more zagotoviti, je še do-
dala mag. Jerneja Klemenčič Lotrič iz Ra-
zvojne agencije Sora.

V mesecu decembru so potekala sreča-
nja s ponudniki lokalno pridelane hrane, 
nosilci kmetijske in dopolnilnih dejavno-
sti na kmetijah. Ponudba lokalnih pridel-
kov in izdelkov je precej pestra in obse-
ga konvencionalna živila, živila poseb-
ne kvalitete in tudi ekološka živila. Za šol-
sko prehrano so zanimive lokalne surovi-
ne (mleko, meso, zelenjava, sadje ...) kot 
tudi končni izdelki, ki lahko nastanejo v 
okviru dopolnilnih dejavnosti na kme-
tijah. Na škofjeloškem območju je vrsto 
kmetij, ki že sodeluje s šolami in jim do-
bavljajo svoje kvalitetne surovine. To so 
predvsem mleko in mlečni izdelki, mar-
melade in pekovski izdelki. Kljub obsto-
ječim dobavam je še precej prostora za 
nove dobave in s tem tudi izdelke, ki bi 
nastali izpod pridnih in iznajdljivih kmeč-
kih rok. Še posebno pri končnih izdelkih 
je potrebna vrsta spretnosti, znanja in an-
gažiranja kmetij. Pri dobavah v šole pa ni 
pomembno samo to, da je izdelek kvali-
teten, ampak tudi kako je pripravljen za 
transport, za razdeljevanje oziroma upo-
rabo v šolski kuhinji ali učilnici in seveda 
ali je učencem okus všeč. Z vidika pride-
lave in predelave mora kmetija imeti za-
gotovljene tudi določene količine in kon-
stantnost naročanja, saj le tako lahko pri-
delovalec/predelovalec investira v teh-
nološko opremo, ki je za izdelavo potreb-
na in dosega za šolo tudi primerne pro-
dajne cene. Ključen je celostni pristop od 
kmetov do šol. Vsekakor pa bo potreb-
no prilagajanje na obeh straneh za skup-
no uresničitev cilja – več lokalne hrane na 
jedilnikih osnovnih šol na Škofjeloškem, 
je poudaril dr. Janez Benedičič iz podje-
tja P-ino, d. o. o. Spodbudili bomo lokalne 
pridelovalce k večji tržni pridelavi, k ve-
čanju obsega ter pestrosti lokalne pride-
lave in predelave. S povezovanjem lokal-
nih ponudnikov lahko povečamo delež 
lokalno proizvedene hrane ter oskrbu-
jemo tudi večje porabnike hrane, kot so 
osnovne šole, predvsem pa skupaj pre-
magamo ovire na tej poti.

Majda Luznar iz Kmetijsko-gozdarskega 
zavoda Kranj pa poudarja, da bo treba za-
gotoviti zadostno in ustrezno ponudbo 
lokalnih živil, ki bo usklajena s povpraše-
vanjem lokalnih šol. Lokalnim ponudni-
kom živil v okviru projekta bo zagotovlje-
na brezplačna strokovna podpora. Po-
leg izobraževanj in delavnic za kmetijske 
pridelovalce in predelovalce bodo v prvi 
polovici naslednjega leta potekala indi-
vidualna in skupinska svetovanja na te-
renu. Kmetije, ki bodo želele ponuditi lo-
kalno pridelano ali predelano hrano, se 

bodo lahko na izobraževanjih seznanile s 
posameznimi zahtevami, ki jih bodo mo-
rale izpolnjevati, kakor tudi s strokovnimi 
in tehnološkimi navodili za posamezne 
vrste pridelave oz. predelave. Za ta na-
men bodo v okviru projekta povabljeni 
tudi specialisti za posamezna področja. V 
prvi fazi projekta je zato pomembno, da 
se interesenti udeležijo srečanj, kjer se bo 
ustvarjala baza ponudnikov in na osnovi 
tega izvedla tudi potrebna izobraževanja 
in osebna svetovanja ob obisku na kmeti-
ji. Že kar nekaj kmetij prideluje določene 
proizvode, ki jih lahko zasledimo v lokal-
nih kotičkih, nekatere kmetije pa že oskr-
bujejo tudi šole in vrtce. Na drugi strani 
pa se pojavljajo nove kmetije, ki iščejo 
ideje, ker ne vedo, v kakšno pridelavo bi 
se usmerili, da bi istočasno imeli tudi za-
gotovljen odkup. Obstaja še kar nekaj iz-
zivov, ki se bodo reševali sproti, zlasti kar 
se tiče zakonodaje, logistike in podob-
no. Tudi za to se bodo skozi projekt spro-
ti iskale rešitve, saj je vsem, ki so vključe-
ni v projekt, od partnerjev projekta do šol 
in nenazadnje kmetij, glavni cilj, kako za-
gotoviti za otroke v šolskih obrokih čim 
več lokalno pridelane hrane. Vključeni v 
projekt se sprašujejo, zakaj ne bi izkoristi-
li možnosti in naravne danosti, ki jih ima-
mo, saj vemo, da ima sveža lokalno pri-
delana hrana nešteto pozitivnih vrednot? 
Ne sme pa se pozabiti še na drug pomem-
ben vidik. Na tak način se spodbuja do-
mačo pridelavo in predelavo na kmeti-
jah, kar pozitivno vpliva tudi na obstoj na-
ših kmetij, je še poudarila Majda Luznar 
iz Kmetijsko Gozdarskega zavoda Kranj.

Pri načrtovanju jedilnikov šole upošte-
vajo smernice zdravega prehranjeva-
nja v vzgojno-izobraževalnih ustano-
vah ter številne druge dejavnike, kot so 
opremljenost šolskih kuhinj, število ku-
hinjskega osebja ter seveda okus otrok. 
Pri uvajanju lokalne hrane na šolske je-
dilnike se pogosto izkaže nevajenost ot-
rok na naravne okuse jedi, kar je največ-
krat razlog za njihovo odklanjanje. K so-
delovanju so projektni partnerji povabili 
kuharskega mojstra Uroša Štefelina. Chef 
Uroš obuja pozabljene tradicionalne slo-
venske jedi in napitke, uporablja lokalne 
sezonske sestavine z okoliških kmetij ter 
se posveča tudi videzu jedi, saj je še zlasti 
pri otrocih pogosto, da jedi okušajo tudi 
z očmi. 

Chef Uroš je v decembru obiskal nekaj 
osnovnih šol na Škofjeloškem. Skupaj 
s predstavniki šol, vodji prehrane in ku-
harskim osebjem so oblikovali predlo-
ge lokalnih šolskih malic. Pomembni vi-
diki, ki so jih upoštevali pri oblikovanju 
predlogov šolskih malic, so poleg lokal-
nih surovin tudi prehranska in kulinarič-
na ustreznost ter tehnološka in ekonom-
ska izvedljivost. V mesecu januarju bo 

chef Uroš še z drugimi šolami na Škofje-
loškem razvijal šolske obroke, ki bodo lo-
kalni, zdravi, prilagojeni okusu otrok. 

Čeprav so v projektu zajete samo osnov-
ne šole, je velik interes za uvajanje čim več 
lokalno pridelane hrane tudi v drugih jav-
nih ustanovah na Škofjeloškem, kot so 
vrtci, center starejših. 

Jana Rojc, pomočnica ravnatelja OŠ Iva-
na Tavčarja Gorenja vas: »Na OŠ Ivana Tav-
čarja se že dolgo ukvarjamo s tem, da pri-
vabimo čim več domačih ponudnikov, 
torej lokalno pridelane hrane, a največji 
problem je omejitev z odstotki. Če bi bilo 
trideset odstotkov, bi bilo prav odlično, 
vendar večji delež lokalno pridelane hra-
ne pomeni že veliko dražjo malico. Na to 
bi pristali nekateri starši, mnogi bi raje os-
tali pri taki ceni malice, kakršna je. Kuha-
rice na šoli se zelo trudijo in uvedenih je 
že mnogo sprememb, imamo olivno olje, 
rjavi sladkor, nesladkan čaj, domači čaj, 
mleko z bližnje kmetije, domača zelenja-
va s soljo kot začimba, veliko sadja in ze-
lenjave s področja Slovenije, predvsem 
zelenjava izpod Blegoša. Juhe so nareje-
ne izključno iz zelenjave ali pa je kuhana 
goveja juha. Nikoli ne uporabljamo več 
juhe iz vrečk. Sendviče pripravljajo kuha-
rice same, nikoli niso kupljeni in pakirani 
v vrečke. Veliko pekovskih izdelkov je iz 
bližnjega mlina.«

V naslednjem koraku se bodo za razvite 
lokalne šolske obroke oblikovale kratke 
oskrbovalne verige. 
S povezovanjem posameznih faz od pri-
delave, predelave, distribucije do potro-
šnje bo vzpostavljen tekoč proces do-
bavljanja lokalne hrane v šole. Poudar-
jene bodo posamezne faze, kjer se bodo 
skupaj srečevali tako dobavitelji kot šol-
ske kuhinje. Nastale težave se bodo reše-
vale sočasno. Ne smemo se slepiti z dej-
stvom, da kmetije že dobavljajo šolam 
in da to pomeni samo povečanje dobav. 
Nove dobave bodo temeljile na novih je-
dilnikih in novih izzivih za šolske kuhinje. 
Na nekatere odzive pa bodo morali od-
govoriti tudi kmetje. V procesu oskrbova-
nja šol z lokalnimi živili je pomemben se-
gment tudi logistika, kar je bilo poudar-
jeno tudi na izvedenih srečanjih. Pri tem 
je pomembno, da je hrana ustrezno prip-
ravljena, pakirana in pravočasno dosta-
vljena. Vzpostavljeni sistem oskrbovanja 
šol z lokalno hrano bo ponudnikom lo-
kalne hrane zagotavljal bolj stalni lokal-
ni trg, javnim ustanovam pa zanesljivej-
šo oskrbo s kvalitetnejšo, lokalno pride-
lano hrano.

Več informacij o projektu  Lokalna hrana 
v šole in možnostih sodelovanja je dosto-
pnih na spletnih straneh partnerjev pro-
jekta.

V OSNOVNIH ŠOLAH NA ŠKOFJELOŠKEM ŠE VEČ 
LOKALNO PRIDELANE HRANE

Vzpostavitev kratkih oskrbovalnih verig za bolj zdravo prehranjevanje otrok v osnovnih šolah

Organ upravljanja, določen za izvajanje Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014–2020, je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. 
Za vsebino prispevka je odgovorna Razvojna agencija Sora, d. o. o.R

A
Z

VO
JN

A 
A

G
E

N
C

IJ
A 

S
O

R
A 

D
.O

.O
.,

 P
O

LJ
A

N
S

K
A 

C
E

S
TA

 2
, Š

K
O

FJ
A 

LO
K

A



8 Gorenjski glas
sreda, 27. decembra 2017KULTURA igor.kavcic@g-glas.si

Igor Kavčič

Brdo – Vsako leto v božič-
nem času se učenci in učitelji 
Glasbene šole Kranj predsta-
vijo na nekaj koncertnih ve-
čerih kot solisti, v duetih, ko-
mornih sestavih in orkestrih. 
Osrednji dogodek je po tradi-
ciji Božični gala koncert šol-
skega simfoničnega orke-
stra na Brdu. Letos so v sko-
raj osemdesetčlanskem or-
kestru moči združile tri glas-
bene šole, poleg kranjske še 
postojnska in Ljubljana Vič - 
Rudnik in se v preteklih dneh 
predstavile na treh koncer-
tih, v vsakem od omenjenih 
mest posebej. Kranjčani so 
koncertni večer, ob pomanj-
kanju prave koncertne dvora-
ne, tudi letos pripravili v dvo-
rani na Brdu.

Da je glasba velika prijate-
ljica matematike, sta v uvo-
du ugotavljala voditelja kon-
certa, učiteljica solo petja 
Andreja Nika Fabjan in uče-
nec Vito Krajnik – v enačbi 
»a na tretjo« je namreč kon-
stanta dirigent Tomaž Ku-
kovič, spremenljivka pa so 
tokrat tri sodelujoče šole. 
Po prijetni melodiji v teh 
dneh pogosto slišane Whi-
te Christmas Irvinga Berli-
na je publiko nagovorila rav-
nateljica šole gostiteljice Pe-
tra Mohorčič in poudarila, 
da se danes ob vsakodnev-
nem hitenju in pretiranem 

potrošništvu vse prevečkrat 
pozabimo ustaviti in si vze-
ti čas za lepe stvari in trenut-
ke, ki nam prinašajo srečo. 
»Kot je na primer ta koncert, 
na katerega so se mladi dob-
ro pripravili in zadnje štiri 
sobote preživeli na skupnih 
vajah, a ne samo vajah, tudi 
v medsebojnem druženju.«

Naslov koncerta je nami-
goval tudi na program veče-
ra, ki je nekako nakazoval 
tri sklope – od tradicionalne 
božične glasbe, slovenskih 
skladb, posvečenih božiču do 
skladb enega največjih klasi-
kov valčkov in polk Johanna 
Straussa. Mladi glasbeniki so 
poslušalce v božični duh po-
peljali v dveh priredbah Jože-
ta Privška, ljudski Kaj se vam 
zdi in vsem znani Glej, zvez-
dice božje. Orkester je zvenel 
kot ena celota, klavir v uvodu, 
nato flavte in triangel, ki je na-
povedal godala in potem tro-
bila ... Glasbeni dialog med 
posameznimi sekcijami je 
bil dovršen – kot najlepše bo-
žično drevesce z obeski, sne-
ženimi kosmi, bleščicami 
in zvezdico na vrhu. Kuko-
vič je obvladal številčni orke-
ster in v skupno zgodbo lepo 
povezoval posamezne sekci-
je med seboj. Tako sta zvene-
li tudi obe dirigentovi prired-
bi, ki jih je posvetil prav orke-
stru. Skladbi Have Yourself a 
Merry Little Christmas in O 
Holy Night sta na poslušalca 

delovali tudi nekoliko film-
sko, z lahkoto bi z njimi op-
lemenitil katerega božičnih 
filmov. 

Koncert in z njim vzduš-
je v dvorani sta vrh dosegla 
v izvedbah vsem prepoznav-
ne glasbe J. Straussa mlajše-
ga. Z valčkom Na lepi mod-
ri Donavi je publiko orkester 
popeljal prav tja, kjer si je 
predstavljal skladatelj. Je ob-
činstvo pomislilo, da v orke-
stru, ki ga posluša, vendarle 
igrajo učenci nižje glasbene 
šole in ne izkušeni glasbeni-
ki z dolgoletno orkestrsko ki-
lometrino? Igrati tako dobro 
sicer zelo zahtevnega Stra-
ussa vendarle ni kar tako. 

Z Anino polko in v zaključ-
ku še Koračnico Radetzke-
ga njegovega očeta Strau-
ssa starejšega je orkester le 
še potrdil upravičen stoječ 
aplavz, ki je sledil. Osemde-
setčlanski orkester, slaba po-
lovica jih prihaja iz kranjske 
glasbene šole, najmočnej-
ši so prav med pihalci, tro-
bilci in tolkalci, je publiko v 
dodatku presenetila še z eno 
Straussovo polko, Grom in 
blisk, dve skladbi pa je še po-
novil. Če je nekaj dobro, to 
označimo z drugo potenco, 
ko gre za Božič na tretjo, je 
to združeni simfonični zbor 
treh glasbenih šol. Tako v ve-
selje kot poslušanje.

Po Donavi do zvezdic
Tradicionalni Božični gala koncert Glasbene šole Kranj je polno dvorano Kongresnega centra Brdo 
tokrat pozdravil kot Božič na tretjo. V simfoničnem orkestru pod vodstvom Tomaža Kukoviča so 
božične pesmi in čudovite Straussove valčke ter polke igrali učenci treh glasbenih šol iz Kranja, 
Postojne in Ljubljane Vič - Rudnik.

Osemdesetčlanski simfonični orkester, sestavljen iz 
učencev treh glasbenih šol, je suvereno vodil dirigent 
Tomaž Kukovič. / Foto: Jan Bele (Foto Boni)

Marjana Ahačič

Radovljica – Učenci Glasbene 
šole Radovljica so v blejski Fe-
stivalni dvorani pripravili tra-
dicionalni božično-novole-
tni koncert, na katerem so se 
predstavili godalni, pihalni in 
kitarski orkester, godalni an-
sambel, pevski zbor in bale-
tna skupina radovljiške glas-
bene šole. Po besedah ravna-
telja Marka Možine je bilo iz-
tekajoče se leto za glasbeno 
šolo pestro in uspešno: obe-
ležili so petdesetletnico delo-
vanja harmonikarskega or-
kestra, prvič so organizira-
li državno tekmovanje mla-
dih glasbenikov Slovenije, na 
katerem je sodelovalo več kot 
sto glasbenikov. Na njem so 
se izkazali tudi domači učen-
ci, saj so s tekmovanja prišli z 
bronasto, tremi srebrnimi in 
tremi zlatimi plaketami.

Praznični koncert mladih radovljiških 
glasbenikov

Na božično-novoletnem koncertu se je predstavil tudi pihalni orkester Glasbene šole 
Radovljica pod vodstvom Dejana Rihtariča. / Foto: Gorazd Kavčič

Igor Kavčič

Kranj – Zgodba je namreč 
središčni element motivike, 
s katero se srečujemo v sli-
karstvu umetnice mlajše ge-
neracije Veronike Vesel Po-
točnik. Iz slikarstva je leta 
2012 diplomirala pri profe-
sorjih Hermanu Gvardjan-
čiču in Milanu Eriču, študij-
sko pa se je dodatno izpopol-
njevala na grafični delavnici 
v Rheinu v Nemčiji in v Cité 
Internationale des Arts v Pa-
rizu. Lani je na Ex-tempore 
Bled prejela nagrado za mla-
dega ustvarjalca do 30 let.

V Galerij Elektra v poslov-
ni stavbi Elektra Gorenjska se 
tokrat predstavlja z najnovej-
šimi deli manjšega formata v 
tehnikah tuš ali akril na pa-
pirju, posega pa tudi po me-
šani tehniki, kombinaciji prej 
omenjenih. Naslov razstave 
Vse se začne pri zgodbi neka-
ko opredeljuje tudi njen pri-
stop k slikanju. »Določen do-
godek me vznemiri in v meni 
pusti sled, ki vodi v obliko-
vanje miselne podobe. Ta se 
lahko izgrajuje in dopolnju-
je dlje časa, preden jo uspem 

materializirati in uresničiti. V 
tem procesu formacije se ve-
likokrat zgodi, da končna ob-
lika ni enaka tisti iz predsta-
ve. Realizirana podoba v sli-
ki prevzame vodilno vlogo 
in podoba, ki je živela samo 
v predstavi, se počasi umika v 
ozadje. A še vedno je tam in še 
vedno deluje kot opomin, h 
kateremu se ves čas vračam. 
Včasih se več podob združi v 
eno formo,« je k razstavi zapi-
sala Vesel Potočnikova. 

V pravljičnih svetovih, ki 
jih predstavlja na svojih sli-
kah, hkrati lahko prepozna-
vamo lastna občutja in do-
živetja umetnice v njenem 
aktualnem bivanju, naj bo v 
krogu najbližjih ali pa so to 
utrinki iz Pariza. »Podobe bi 
lahko živele same zase svoje 
ločeno življenje, a skupaj tvo-
rijo zanimivo in nepredvidlji-
vo zgodbo. Ustvarjajo doga-
janje, ki odpira mnogo mo-
žnih interpretacij. Poti, ki jih 
vsak dan opravljam, se meša-
jo s potmi, ki so priložnostne, 
praznične,« dodaja Veronika 
Vesel Potočnik. Razstava bo 
na ogled do konca februarja 
leta, ki prihaja.

Vse se začne pri 
zgodbi
V Galeriji Elektra v poslovni stavbi Elektra 
Gorenjska je na ogled razstava likovnih del 
slikarke Veronike Vesel Potočnik.

Veronika Vesel Potočnik ob svojih delih v Galeriji Elektra 
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Bled, Tržič – Po današnjem koncertu skupaj z APZ France Pre-
šeren v cerkvi Marijinega oznanjenja v Adergasu (nastop bodo 
ponovili še 6. januarja v Novem mestu) Gorenjski oktet prip-
ravlja še dva Božična koncerta v sodelovanju s priznano sopra-
nistko Francko Šenk, sicer profesorico solopetja na Deželnem 
konservatoriju za glasbo v Celovcu. Prvi koncert bo v soboto, 
30. decembra, ob 18. uri, v cerkvi svetega Martina na Bledu, 
ponovili pa ga bodo še po novem letu, v soboto, 13. januarja, ob 
19. uri v cerkvi Marijinega oznanjenja v Tržiču. Na glasbeno po-
potovanje v božične skrivnosti vas bo Gorenjski oktet popeljal 
pod umetniškim vodstvom Petre Jerič v sestavi Matej Velikonja 
in Martin Kovačič (1. tenor), Aleš Leben in Marko Sušnik (2. 
tenor), Tomaž Debeljak, Andrej Arenšek (bariton) in Job Tišler 
ter Boštjan Jordan (bas). V spored so uvrstili božične skladbe 
iz različnih obdobij, tako starejših kot sodobnejših skladateljev. 
Pastirci, povejte nam, Rajske strune, zadonite, Zvezde na nebu 
žare, Blažena noč so le nekatere izmed pesmi, ki jih bomo sli-
šali, sopranistka Francka Šenk pa bo med drugim zapela tudi 
znane, kot so O sveta noč (Holly night), Ave Maria, Marijina 
uspavanka, Svetla noč, opojna noč in seveda Sveta noč.

Božični Gorenjski oktet 
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Maja Bertoncelj

Rateče – V Planici so se v so-
boto na tekmi državnega pr-
venstva pomerili slovenski 
skakalci in skakalke. Manj-
kali so redki, med njimi pa 
oba branilca naslova Jernej 
Damjan in Maja Vtič. 

Prvi članski zimski držav-
ni naslov si je priskakal 17-le-
tni Timi Zajc (SSK Ljubno 
BTC), podprvak je Anže Se-
menič (NSK Tržič – FMG), 
ki je vodil po prvi seriji, tret-
je mesto pa sta si delila Pe-
ter Prevc (SK Triglav) in Ti-
len Bartol (SSK Sam Ihan). 
»S skokom v prvi seriji sem 
zelo zadovoljen, v drugi seri-
ji pa se mi je ponovila napa-
ka, s katero imam težave že 
celo sezono,« je povedal tok-
rat najboljši Gorenjec Trži-
čan Anže Semenič in dodal, 
da je državno prvenstvo priš-
lo pravi čas, da pred novole-
tno turnejo ostanejo v tek-
movalnem ritmu. Prva tek-
ma turneje bo v soboto v 

Oberstdorfu v Nemčiji (kvali-
fikacije dan prej). Trener Go-
ran Janus je že pred držav-
nim prvenstvom razkril ime-
na za turnejo. To so Jernej 
Damjan, Peter Prevc, Anže 

Semenič, Žiga Jelar, Timi 
Zajc, Tilen Bartol in Jurij Te-
peš, ki ga bo po prvi tekmi za-
menjal Domen Prevc. 

Pri skakalkah se je naslo-
va državne prvakinje veselila 

Ema Klinec (SSK Apina) 
pred Uršo Bogataj (SSK Iliri-
ja) in Niko Križnar (SSK Alpi-
na). »Zadovoljna sem z dru-
gim skokom, ki mi je zelo 
lepo uspel. Prvi je bil povpre-
čen. Trener mi je po njem dal 
prave informacije. Za mano 
je odlična tekma, dokaz, da 
znam dobro skočiti. Te ob-
čutke bom sedaj skušala pre-
nesti na treninge in potem na 
tekme,« je povedala Ema Kli-
nec, ki naslovov državne pr-
vakinje ne šteje. »Poleti sem 
jih preštela, a jih nisem zapi-
sala, tako da spet ne vem več, 
koliko jih je. Sem pa na vsa-
kega zelo ponosna in všeč mi 
je, da tudi tekme doma vza-
mem zares.« Dekleta nove 
tekme svetovnega pokala ča-
kajo po novem letu. Po posa-
mičnih tekmah je sledila še 
ekipna za člane. Naslov dr-
žavnih prvakov je osvojila 
prva ekipa SK Triglav v pos-
tavi Peter Prevc, Žiga Jelar, 
Domen Prevc in Nejc Dež-
man.

Prvaka Klinčeva in Zajc
V soboto se bo začela 66. novoletna skakalna turneja, slovenski skakalci pa so zadnji tekmovalni test 
imeli v soboto v Planici. Na Bloudkovi velikanki je potekalo državno prvenstvo za člane, članice in ekipe. 

Na Gorenjskem je ostal naslov državne prvakinje pri 
članicah. Priskakala si ga je Ema Klinec. / Foto: Maja Bertoncelj

Maja Bertoncelj

Rateče – Planica je v soboto 
gostila državno prvenstvo v 
teku na smučeh v sprintu v 
prosti tehniki. 

Za odločitev v ženski kon-
kurenci bi lahko zapisali, da 
se tako, kot se vsako leto me-
nja slog v tej najkrajši preiz-
kušnji, menjata tudi zma-
govalki. Kraljica proste teh-
nike ostaja Vesna Fabjan, ki 
je bila v finalu boljša od lan-
ske prvakinje v klasični teh-
niki Anamarije Lampič (obe 
TSK Triglav Kranj), na tretjo 

stopničko je stopila Alen-
ka Čebašek (TSK Bled), če-
trta pa je bila Barbara Jezer-
šek (NŠD Medvode) v dre-
su avstralske reprezentance. 
Videli smo povsem gorenj-
ski finale. »Danes sem naj-
bolj vesela predvsem tega, 
da sem se iz teka v tek poču-
tila bolje in da je rama po po-
škodbi zdržala,« je bila na-
smejana Vesna Fabjan. Za-
dovoljna je bila tudi Anama-
rija Lampič: »Forma se poča-
si stopnjuje, samo še rezulta-
ti na tekmah svetovnega po-
kala morajo priti. Proga tukaj 

v Planici je bila letos nekoli-
ko spremenjena in takšna bo 
tudi januarja na svetovnem 
pokalu. Je težka, a mislim, da 
mi ustreza.« Tako Fabjanova 
kot Lampičeva odhajata na 
Tour de Ski, novoletno teka-
ško turnejo, na kateri bo po-
leg njiju Slovenijo zastopal 
le še Miha Šimenc. Prva tek-
ma bo v soboto v Lenzerhei-
deju v Švici. »Zadnje obdob-
je sem veliko trenirala, tudi 
današnja tekma je bila v sklo-
pu treninga. Sledi nekaj po-
čitka in upam, da bom dob-
ro odtekla sprint v Lenzerhei-
deju, ki bo moja edina tekma 
v sklopu turneje. Vem, kje so 
moje šibke točke in na tem je 
bilo ta in prejšnji teden veli-
ko poudarka. Upam, da bo iz 
tekme v tekmo bolje in da se 
bo pripravljenost vzpenjala. 
Do olimpijskih iger je še ne-
kaj časa. Nisem v nobenem 
krogu favoritinj, tako da bom 
lahko šla na vrhunec sezone 
sproščena in ko sem sprošče-
na, najbolje tekmujem,« je 
povedala Besničanka. Lam-
pičeva, ki je doma v Valbur-
gi pri Smledniku, na turneji 
načrtuje nastop na štirih tek-
mah, nato pa se vrniti domov 
in takoj naprej na priprave. 

Edini slovenski tekač, ki 
gre na Tour de Ski, Miha 

Šimenc (TSK Logatec), je bil 
v soboto v Planici drugi, na-
slova pa se je veselil 26-letni 
Luka Prosen (TSK Bled) iz 
Zg. Besnice. »Zelo sem ve-
sel. Premagal sem tudi teka-
če, ki letos več ali manj tek-
mujejo v svetovnem poka-
lu, zato ima ta naslov zame 
še posebno težo. Ko zjutraj 
vstaneš, je vedno cilj zma-
ga, realno pa je bila želja sto-
pničke. Že v celinskem po-
kalu sem tekel dobro,« je 
povedal Prosen, ki trenira v 
klubu in ni član reprezen-
tance, do konca sezone pa so 
njegov cilj tekme celinskega 
pokala, rad bi nastopil tudi v 
svetovnem pokalu. Tretji je 
bil Blaž Perša (TSK Jub Dol), 
četrti pa Janez Lampič (TSK 
Triglav).

Če je bila zanimivost lan-
skega državnega prvenstva 
zmaga sestre in brata Lam-
pič (pri moških je bil naj-
boljši Janez, ki ima letos te-
žave z gležnjem in ga po se-
zoni čaka operacija), je le-
tošnja ta, da sta šla oba na-
slova v Besnico. »Vsi vemo, 
da je besniška dolina znana 
po dobrih športnikih. Vese-
la sem, da je tudi Luku uspe-
lo in da imamo oba naslova 
v Besnici, kar je še toliko le-
pše,« je še dejala Fabjanova.

Oba tekaška naslova v Besnico
Smučarski tekači so se v Planici pomerili za naslove državnih prvakov v sprintu v prosti tehniki, 
najboljša pa sta bila Besničana Vesna Fabjan in Luka Prosen. Tekmovanje je bilo tudi generalka pred 
tekmami svetovnega pokala, ki bodo v Planici dvajsetega in enaindvajsetega januarja.

Luka Prosen in Vesna Fabjan sta državna prvaka v sprintu  
v prosti tehniki. / Foto: Maja Bertoncelj

Tržič – Prejšnjo nedeljo je Plesni klub Briljantina Ljubljana orga-
niziral svetovni pokal v akrobatskem rock 'n' rollu. Plesni klub 
Tržič sta tokrat zastopala dva plesna para. Pri mlajših mladincih 
je mladi plesni par Iris Nučič in Jure Jordan zasedel solidno 34. 
mesto od 49 najboljših svetovnih parov v akrobatskem rock 'n' 
rollu. Da je v klubu veselje še večje, pa sta poskrbela Nika Meglič 
in Domen Žepič, ki sta si v letošnjem letu dvakrat priplesala 
finale svetovnega pokala (Rimini, 6. mesto) in se s 7. mestom v 
Ljubljani postavila ob bok najboljšim plesnim parom na svetu.

Odlična Nika in Domen

Nika Meglič in Domen Žepič

Rudno polje – Na Pokljuki so se v soboto biatlonci za državne 
naslove pomerili v disciplini supersprint. Ob odsotnosti Jako-
va Faka in Klemena Bauerja je med člani zmagal Miha Dovžan 
(ŠD Gorje), pri dekletih, kjer na startu prav tako ni bilo naše 
najboljše v svetovnem pokalu Anje Eržen, je bila najhitrejša 
Urška Poje (SK Loška dolina). Na le petkilometrski preizkušnji 
s štirimi streljanji sta podprvaka postala Alex Cisar (TSK Tri-
glav Kranj) in Nika Vindišar (ŠD Gorje), tretja pa sta bila Mitja 
Drinovec (SK Ihan) in Polona Klemenčič (TSK Triglav Kranj).

Biatlonska prvaka Dovžan in Pojetova

Kranj – Hokejisti v Alpski hokejski ligi (AHL), v kateri od Sloven-
cev nastopata SIJ Acroni Jesenice in SŽ Olimpija, so v soboto 
odigrali tekme rednega kroga. V Športni dvorani Podmežakla 
so Jeseničani s 6 : 5 (1 : 0, 2 : 1, 3 : 4) premagal ekipo HC Ne-
umarkt Riwega. Do novoletnih praznikov Jeseničane čaka še 
nekaj napornih dni. Včeraj so odigrali tekmo z avstrijskim Red 
Bull Salzburg II (tekma se do zaključka naše redakcije še ni 
končala), jutri jih čaka obračun z moštvom KAC II, v soboto 
pa še en derbi s hokejisti SŽ Olimpije. V mednarodni hokejski 
ligi IHL so blejski hokejisti konec tedna odigrali kar dve tekmi 
z ekipo Vojvodine, obakrat pa so bili boljši z 8 : 4.

Za jeseniške hokejiste naporen teden

Kranj – Odbojkarji ACH Volleyj Ljubljana so zmagovalci Derby 
zaključnega turnirja Pokala Slovenije, ki je minuli konec tedna 
potekal v Hočah. Ljubljančani so bili v velikem finalu s 3 : 1 
boljši od Calcita Volleyja. Kamničani so morali tako po dveh 
letih na vrhu pokalnega tekmovanja lovoriko predati v roke slo-
venskim prvakom. V ženski konkurenci so odbojkarice Nove 
KBM Branik v velikem finalu s 3 : 1 premagale Calcit Volley in 
se veselile še četrte zaporedne pokalne lovorike.

Kamničani lovoriko predali ekipi ACH Volley

Kranj – Od danes do petka bo v olimpijskem bazenu v Kranju 
potekal tradicionalni, letos že XI. Božično-novoletni turnir. 
Kot vsako leto so organizatorji iz AVK Triglav uspeli pridobiti 
klube iz držav, ki so v svetovnem vaterpolskem vrhu. Tako so 
v Kranj prišle ekipe iz Srbije, Hrvaške in Madžarske, nastopili 
pa bosta tudi ekipi AVK Triglav Kranj in VD Kamnik. »Turnir bo 
lepa preizkušnja za naše mlade vaterpoliste, ki bodo odigrali 
pet tekem,« pravijo organizatorji. Kranjčani se bodo v skupi-
ni najprej pomerili z ekipami srbskega Zemuna, hrvaškega 
Primorja in madžarskega Pecsa. Poleg ekip v skupini A bodo 
v skupini B s Kamnikom nastopali še hrvaški Medveščak ter 
srbska Valis Valjevo in P.V.K Bečej. Po zadnji tekmi turnirja 
sledi podelitev priznanj najboljšim posameznikom in ekipam.

Vaterpolski božično-novoletni turnir
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Božični čas – čas energij
V času od 24. decembra do 
6. januarja je energija pose-
bej močna. Ta čas izkoristi-
mo za čiščenje organizma, 
meditacijo, zdravljenje, načr-
te za naprej.
24. 12. Sveti večer
Energije, povezane z ozvez-
djem Ovna – glava, oči, nos 
Osredotočimo se na glavo, 
naše misli se dvojno mani-
festirajo, ne smemo se jeziti, 
jeza vpliva na jetra, ki so pove-
zana z očmi.
25. 12. Ozvezdje Bika – grlo, 
vrat, žrelo, ušesa, govorni or-
gani, čeljust, zobje
Ta dan se sladkajmo, uživaj-
mo dobro hrano, saj je to po-
vezano z Bikom. Prepoznaj-
mo svoje strahove in jih v me-
ditaciji transformirajmo. 
26. 12. Ozvezdje Dvojčka – 
pljuča, dlani, ramena, roke
Pomembno je čim več giba-
nja v naravi, globoko dihanje 

in s tem čiščenje, biti moramo 
veseli, žalost izčrpava pljuča, 
dan za odpuščanje zamer.
27. 12. Ozvezdje Raka – želo-
dec, žolč, prsi, pljuča
Dan, povezan z energijami 
družine, čim več aktivnosti 
naredimo v krogu naših naj-
bližjih; s pitjem limonade 
razstrupljajmo telo, brez alko-
hola in kajenja bo najbolj ko-
ristno, meditirajmo o tem, kaj 
si želimo za svojo družino, in 
izdihajmo vse, kar nam gre na 
živce.
28. 12. Ozvezdje Leva – srce, 
hrbtenica, trebušna prepona, 
arterije
Dan, primeren za razkoš-
no zabavo, masaža z vroči-
mi oblogami, kamni (lev = 
ogenj), v meditaciji si povej-
mo vse, kar nam leži na srcu.
29. 12. Ozvezdje Device – živč-
ni sistem, želodec, vranica, 
črevesje

Ta dan jejmo lahko hrano, 
dan brez razburjanja, brez al-
kohola, saj so ta dan jetra naj-
bolj občutljiva, primeren je 
post ali sadni dan, saj se ta 
dan intenzivno obnavlja pre-
bavni trakt, veliko nežnosti, 
ker je ta dan občutljiv živč-
ni sistem, energije device pa 
primerne, da zavržete vse, če-
sar ne potrebujete.
30. 12. in 31. 12. Ozvezdje 
Tehtnice – dva dni – uravno-
teženje jina in janga
Delitev med zgornjim in spo-
dnjim delom telesa, ledvice, 
mehur, kolki, križ, ledveni 
del, povezava z maternico in 
jajčniki. Pomembno je veliko 
piti, ker se v teh dneh telo čis-
ti skozi ledvice in mehur. V 
teh dveh dneh se ne ubadaj-
mo preveč s športom.
Ob prehodu leta izkoristi-
mo energijo tik pred polnoč-
jo in v zadnji minuti v mislih 

izrecimo vse, kar opušča-
mo, odpuščamo, puščamo za 
sabo; prvo minuto po polno-
či pa vse, kar si v novem letu 
želimo.
1. 1. Ozvezdje Škorpijona – se-
čevod, reproduktivni organi
V meditaciji si postavimo ci-
lje za naslednje leto in se obe-
nem zahvalimo za vse, kar 
že imamo, posvetimo se par-
tnerju, dan, primeren za ne-
žnosti v dvoje ali pa le blag 
sprehod v dvoje, veliko pijmo, 
najbolje kar vodo.
2. 1. Ozvezdje Strelca – vene, 
boki, stegna, jetra
Uživanje čim lažje hrane, pit-
je čim več vode, na ta dan so 
učinkovite anticelulitne tera-
pije, dan, primeren za izlet, 
ustvarjalnost; meditirajmo o 
tem, kaj si želimo, kaj podar-
jamo sami sebi.
3. 1. Ozvezdje Kozoroga – skle-
pi, kosti, zobje, kolena, koža

Smučanje, drsanje, 
zobozdravnik po 15. uri ta 
dan res niso najboljša izbira, 
če se da, se jim izognite, ko-
ristno ta dan je čim več sad-
ja in zelenjave, blatne oblo-
ge, savna, parne kopeli.
4. 1. Ozvezdje Vodnarja – 
vene, kri, gležnji, meča
Pitje čaja, sprehod na sve-
žem zraku, ta dan se obdajte 
s čim več barvami, v medita-
ciji načrtujmo spremembe 
za naprej, tudi ta dan zim-
ski športi niso najbolj pri-
merni.
5. 1. Ozvezdje Rib – limfni 
sistem, stopala, prsti na no-
gah, podplat
Dan, primeren za umetnost 
(glasba, gledališče, ples ...), 
ref leksoterapijo, kopanje 
nog v slani vodi.

6. 1. Trije kralji – ta dan se 
zaključuje cikel intenzivnih 
energij za zdravljenje.

Jelena Justin

Dolina Ravenske Koč-
ne na Jezerskem nudi obilo 
možnosti za gorniške ture: 
Češka koča, Ledine in pred-
vsem na višje vrhove Grin-
tovcev. Naš tokratni cilj bo 
razglednik v severna oste-
nja Grintovcev, plešasti sto-
žec Goli vrh. 

Zapeljemo se na Zgornje 
Jezersko, kjer zavijemo des-
no proti Planšarskemu jeze-
ru. Cesta se strmo povzpne, 
nato pa položi. Po makada-
mu sledimo oznakam za 
Gorniški center Dava Karni-
čarja in Češko kočo. Na ve-
likem, urejenem parkirišču 
parkiramo. 

S parkirišča gremo po kolo-
vozu, levo je Gorniški center. 
Kolovoz se zmerno vzpne, 
zavije v levo in nekaj časa 

hodimo skoraj po ravnem, 
ko se kolovoz začne vzpenja-
ti. Močno vidne markacije in 
puščica nas usmerijo levo v 
gozd. Pot skozi gozd se v spo-
dnjem delu strmo dvigne, z 
vsakim metrom pa se nam 
odpira lepši razgled na Grin-
tovce. Strmina skozi gozd ne 
popusti, nato pa pridemo do 
izravnave. Pot nato nekaj časa 
teče skoraj po ravnem in nas 
vodi mimo ličnega razpela. 
Od tod nas pot v približno pol 
ure pripelje do Jenkove plani-
ne. Pot do Jenkove planine se 
strmo v okljukih dviga skozi 
gozd. Ko pridemo na rob goz-
da, smo na planini, ki jo pre-
čimo do sedelca. Tukaj je raz-
cep: levo bomo šli proti Gole-
mu vrhu, desno pa zavije gre-
benska pot na Veliko Babo. 

Na sedlu se torej usme-
rimo levo. Če se pa 

sprehodimo do mejnega 
kamna številka 18, bomo pa 
videli tudi ljubko leseno hi-
šico na robu planine. Preči-
mo planino, in ko doseže-
mo gozd, strmina ne popus-
ti. Tukaj ni večjih okljukov, 
temveč gre pot kar direktno 
navzgor. Morda naj že tu-
kaj opozorim na previdnost 
pri sestopu. Pot namreč po-
teka med drevesnimi kore-
ninami, ki so zelo gosto ena 
zraven druge. Če se bomo 
odpravili po dežju, ali če 
bodo korenine vlažne, bo 
previdnost še toliko bolj nuj-
na, saj na njih kaj hitro lah-
ko zdrsne. No, trenutno so 
razmere povsem drugačne, 
saj je pot več kot lepo, pra-
vljično zasnežena. Tik pod 
vrhom nam bodo družbo 
delali borovci. Ko dosežemo 
konec gozda, smo praktično 

na vrhu. Le še po travniku 
na vrh, kjer sta vpisna knji-
ga in žig Jezerske planinske 
poti. In na vrhu ... tisto, kar 
si planinci želimo, ko pride-
mo na vrh. Čudovit razgled 
na vse strani. Na jugu se od-
pre celotna veriga od Kočne, 
Grintovca, Dolgega hrbta, 
Skute, Rink. Povsem pred 
nami je Velika Baba, levo od 
nje Mrzla gora. Na vzhodu 
se vidi Olševa, v daljavi še 
Peca in Raduha. Na zahodu 

se odpirata Virnikov Grin-
tovec in Pristovški Storžič, v 
ozadju se vidi Košuta.

Sestopimo lahko po isti 
poti ali pa naredimo krožno 
pot z vrha po avstrijski strani 
do Jenkove planine. Kakšne 
so razmere na tej krožni poti 
trenutno, žal ne vem. V vsa-
kem primeru previdno!

Za vzpon do Jenkove pla-
nine bomo potrebovali uro 
in pol, do vrha še dodatnih 
45 minut. 

Vzpon na Goli vrh toplo 
priporočam, ne le zaradi lepe-
ga razgleda, temveč tudi zato, 
ker je to morda eden tistih ko-
tičkov v naših gorah, ki še ni 
tako obljuden, čeprav Goli 
vrh danes pozna bistveno več 
planincev kot ga je pred dese-
timi leti, ko smo Goli vrh obi-
skali v zgodnjem poletju. 
Nadmorska višina: 1787 m
Višinska razlika: 800 m
Trajanje: 4 ure
Zahtevnost: 

Planinski izlet: Goli vrh (1787 m)

Nudist
V dolini Ravenske Kočne je vrh, ki s svojo višino daje obiskovalcu čudovit 
razgled na verigo visokih Grintovcev. Z gozdom poraščeni stožec, ki ima 
golo špičko.

Pogled na Goli vrh z roba Jenkove planine / Foto: Jelena Justin

Goli vrh z grebenom Košute v ozadju / Foto: Jelena Justin

Z vrha se odpre razgled na severno ostenje Grintovcev. / Foto: Jelena Justin
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Medvode – Lepo vreme med 
božičnimi prazniki so iz-
koristili tudi ljubitelji teka 
na smučeh. Proge so že ne-
kaj časa urejene v višje leže-
čih krajih, od četrtka pa je na 
smučeh moč teči tudi v Med-
vodah. Nordijski center Bo-
novec Medvode je že odprl 
svoja vrata, proga je dolga 
nekaj manj kot šeststo me-
trov, zasnežena pa je z ume-
tnim snegom. Je osvetljena, 
tako da je med tednom odpr-
ta tudi med 17.30 in 21. uro.

V sezono so letos vstopili 
z uradnim odprtjem, saj so 
končali obnovo oziroma nad-
gradnjo obstoječe premične 
infrastrukture. »Novi so nad-
strešek, kovinska konstruk-
cija strehe in kritina nad 
glavnima kontejnerjema, ki 
se uporabljata kot pisarna, 
garderoba in sanitarije, izde-
lana je lesena fasada v obliki, 
ki ponazarja prosti slog teh-
nike smučarskega teka, na 
novo je vgrajen kovinski po-
dest ob vhodu na smučine, ki 

zagotavlja bistveno večjo var-
nost od prejšnjega, postavlje-
na je varnostna ograja ob le-
senem stopnišču, ki vodi na 
progo, ravno tako je z novo 
leseno ''fasado'' opremljen 
zgornji kiosk, ki služi kot bla-
gajna za prodajo vstopnic,« je 
pojasnila Ines Iskra, strokov-
na sodelavka Javnega zavoda 
Sotočje Medvode, ki je finan-
ciral projekt, pri njegovi re-
alizaciji pa so pomagali tudi 

prostovoljci iz Nordijskega 
društva Medvode. »Z obno-
vo je nordijski center funkci-
onalnejši, saj smo s presta-
vitvijo kontejnerjev pridobi-
li dodatna parkirna mesta in 
zagotovili boljšo izolacijo bi-
valnim kontejnerjem. Po-
leg tega je tudi veliko prijet-
nejši in varnejši za obisko-
valce. Naš cilj je, da Nordij-
ski center Bonovec z odlič-
nimi in redno vzdrževanimi 

tekaškimi smučinami pri-
vabi čim večje število ljubi-
teljev teka na smučeh in da 
bi se občani, ki sicer ne teče-
jo na smučeh, na naši ''zim-
ski mestni plaži'' dobro po-
čutili oziroma se čim večkrat 
z družino podali na rekreaci-
jo na urejene športne povr-
šine,« je še dejala Iskra. Jav-
ni zavod Sotočje Medvode je 
upravitelj centra, izvajalec 
del pa tudi v novi sezoni NŠD 

Medvode. Ko bodo tempera-
ture to omogočale, bodo na-
daljevali z izdelavo umetne-
ga snega, progo podaljševali, 
za najmlajše pripravili san-
kališče ter otroška igrala na 
tako imenovanih jaslih, ki 
pomagajo pri učenju prvih 
korakov teka na smučeh. 
»Trudimo se, da sneg, ki ga 
že imamo, čim bolj obdrži-
mo tudi v dneh, ko so tem-
perature znova nekoliko viš-
je. Januarja večjih odjug obi-
čajno ni in progo bomo po-
daljšali do okrog dveh kilo-
metrov,« je pojasnil Klemen 
Svoljšak, vodja vzdrževanja 
iz NŠD Medvode, in dodal, 
da se trudijo, da bi bilo do-
gajanje tudi v letošnji zimi 
čim pestrejše. V prvi vrsti 
se bodo posvetili rekreativ-
cem. Med tistimi, ki smo jih 
že prvi dan opazili na progi, 

je bil tudi nekdanji olimpi-
jec Jani Kršinar. »Center je 
prenovljen in je videti lepo. 
Upam še, da nam bo zima 
dobro služila, da bo hladno 
in da bo zapadlo kaj snega. 
Ta center je pomemben tako 
za tekmovalce kot za rekrea-
tivce,« je povedal. Predvsem 
rekreativcev je bilo v zadnjih 
dneh kar veliko. 

Uporabo prog je v Medvo-
dah treba plačati, cene pa os-
tajajo enake lanskim. Upa-
jo na še eno dobro sezono. 
Z zadnjo so bili zadovoljni. 
Poligon je obratoval 72 dni 
in v tem času ga je obiskalo 
okrog deset tisoč ljudi. Nor-
dijski center Bonovec bo ži-
vel tudi po koncu zimske se-
zone. Novost, ki bo končno 
podobo dobila začetek spo-
mladi, je trim steza Ekofit 
Bonovček. 

Nova sezona, nova podoba
Pred prazniki so za tekače odprli poligon Nordijskega centra Bonovec Medvode, ki obratuje tudi  
v večernih urah. Proga je trenutno dolga nekaj manj kot šeststo metrov, urejena je tako za klasično  
kot prosto tehniko. Center je v novo sezono vstopil z novo, lepšo podobo. 

Novo sezono so letos začeli z uradnim odprtjem prenovljene infrastrukture.

Proga je urejena v dolžini slabih šeststo metrov in je 
primerna tudi za začetnike. Dobro je bila obiskana tudi za 
božič (na sliki). 

Maja Bertoncelj

Medvode – V Centru starej-
ših Medvode so se letos loti-
li prav posebnega projekta, ki 
dokazuje, da tudi starejši pre-
morejo igrivost, kreativnost, 
se želijo rekreirati in ob tem 
tudi zabavati. Izdali so pose-
ben koledar.

»Projekt se nam je porodil 
na podlagi projekta, ki ga je 
izpeljal The Contilia Retire-
ment Group iz Essna v Nem-
čiji v letu 2014 in je svoje varo-
vance za letni koledar slikal v 
znanih pozah. Torej pri nas ne 
gre za nič pretirano inovativ-
nega. Gre za drugačno filozo-
fijo videnja starejših, ki doka-
zujejo, da kljub starosti še pre-
morejo igrivost, kreativnost 

ter smisel za zabavo in rekre-
acijo. Motive za koledar smo 
izbrali na temo športa, in si-
cer tako, da so stanovalci na 
slikah predstavljali različne 
slovenske klube in reprezen-
tance ter različne športe (ho-
kejista v dresu hokejskih klu-
bov Jesenice in Olimpija, no-
gometaše v dresih slovenskih 
nogometnih klubov Triglav, 
Domžale, Maribor in Olimpi-
ja ...). V projekt smo povabili 
tudi slovenske športne klube 
in reprezentance,« so pojas-
nili v Centru starejših Med-
vode, kjer se veliko posveča-
jo tudi rekreaciji stanovalcev.

Izkupiček od prodanih ko-
ledarjev bodo namenili za na-
kup materialov in pripomoč-
kov v delovni terapiji centra.

Poseben koledar
Stanovalci Centra starejših Medvode na koledarju 
predstavljajo različne športe. 

Športni smo 2018: september je v znamenju nordijske hoje, 
ki jo predstavlja Janez Grabner. / Foto: arhiv Centra starejših Medvode

Vilma Stanovnik

Kranj – Drsalni klub Kranj 
danes pripravlja drsalno re-
vijo, ki se bo ob 18. uri za-
čela v Ledeni dvorani Zlato 
polje. Na tradicionalni revi-
ji, ki tokrat nosi naslov Le-
dene risanke, bodo mladi 
drsalci skupaj s trenerji in 
celo nekaterimi starši na led 

postavili junake znanih ri-
sank.

»Zadnje dni umetnostne 
drsalke, med katerimi se 
najde tudi kak mlad drsalec, 
že prav pridno vadijo za dr-
salno revijo. Na njej se bodo 
predstavili prav vsi, ki so 
vključeni v naš klub,« je po-
jasnila Mojca Brezar, pred-
sednica Drsalnega kluba 

Kranj. Razgibane in zanimi-
ve točke za drsalno revijo sta 
sestavili trenerki Tina Odžič 
in Sarah Robert Sifaoui. 

»Odločili smo se, da letos v 
ospredje postavimo znane ri-
sanke. Malo zato, ker risan-
ke največkrat spremlja takšna 
glasba, ki je lahko odlična 
spremljava pri umetnostnem 
drsanju, predvsem pa zato da 

ob koncu leta razveselimo vse 
najmlajše,« je pojasnila Tina 
Odžič, trenerka Drsalnega 
kluba Kranj. 

Revijo bodo popestrili dr-
salci iz prestolnice, saj so Kra-
njčani na led povabili dobre 
prijatelje, člane Drsalno-ko-
talkarskega kluba Stanko Blo-
udek Ljubljana. Vstopnine ni, 
pripravljajo pa srečelov. 

Risanke na kranjskem ledu

Vilma Stanovnik

Kranj – Minuli četrtek so v 
Šolskem centru Kranj prip-
ravili tretji Božičkov tek. Za 
organizacijo so skupaj s pro-
fesorji poskrbeli dijaki 2. Ee 
in 3. Ee. Potrudili so se zlas-
ti Luka, Uroš, Nina in Špe-
la, ki so spodbujali tudi tem-
po teka. 

V sončnem vremenu se je 
tekaške prireditve udeležilo 
62 tekačev, med katerimi so 
bile tudi tekačice. Vsi so var-
no in srečno pritekli na cilj 
in bili hvaležni tudi Roma-
ni, ki je poskrbela za čaj in 
piškote. »Lahko rečem, da je 
tretji Božičkov tek Šolskega 
centra Kranj odlično uspel. 

Vreme je bilo lepo in vsi 
smo bili zadovoljni. Čestit-
ke dijakom in profesorjem 

za organizacijo. Zahvala di-
rektorju za darilca, Božičk-
ove kapice Šolskega centra 

Kranj z zvončki, ki so med 
tekom zelo lepo peli,« je po-
vedal prof. Branko Vrečar.

Pripravili so Božičkov tek
Tik pred božičnimi prazniki so v Šolskem centru Kranj pripravili tretji Božičkov tek.

Letos že tretjega Božičkovega teka se je udeležilo 62 urnih tekačev in tekačic.
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Kranj – Gorenjski kriminali-
sti so pred dnevi zaradi ute-
meljenega suma kaznive-
ga dejanja izsiljevanja ka-
zensko ovadili dva Gorenj-
ca, ki sta maja naprej z resni-
mi grožnjami izsiljevala dva 
oškodovanca, da bi v ško-
do svojega premoženja ene-
mu od osumljencev prepisa-
la lastništvo več svojih parcel 
oziroma da bi mu na parce-
lah dala služnostno pravico. 
»Grožnje izsiljevalcev so bile 

resne in intenzivne. Usmer-
jene so bile proti osebni var-
nosti in življenju oškodovan-
cev ter v uničenje ali poško-
dovanje njunega premože-
nja,« je razložil Bojan Kos s 
Policijske uprave Kranj. Pre-
iskovalna sodnica je za oba 
osumljenca odredila pripor. 
Za kaznivo dejanje izsiljeva-
nja je zagrožena kazen zapo-
ra do petih let, kadar je stor-
jeno v sostorilstvu ali z upo-
rabo orožja ali na posebej su-
rov in poniževalen način, pa 
od enega do osmih let.

Priprli izsiljevalca

Simon Šubic

Tacen – Med 23 policisti in dr-
žavljani, ki so pred dnevi na 
Policijski akademiji v Tacnu 
iz rok generalnega direktor-
ja policije Marjana Fanka in 
ministrice za notranje zade-
ve mag. Vesne Györkös Žni-
dar prejeli medalje policije za 
hrabrost in požrtvovalnost, 
so bili tudi trije gorenjski po-
licisti in dva občana, ki so v 
iztekajočem se letu požrtvo-
valno priskočili na pomoč 
ljudem v stiski ter jim rešili 
oziroma poskušali rešiti živ-
ljenje. Medalje za požrtvo-
valnost so prejeli radovlji-
ški policist Benjamir Džafić 
ter blejska policista Gašper 
Franc in Sašo Kovač ter ob-
čana Aljaž Gamse iz občine 
Gorenja vas - Poljane in Sašo 
Gorjanec iz občine Tržič. 

Policisti Benjamir Džafić, 
Gašper Franc in Sašo Kovač 
so skupaj s policistom An-
drejem Rističem, ki je meda-
ljo za požrtvovalnost prejel že 
junija, 9. aprila enemu od go-
stov igralnice v Lescah z veli-
ko znanja in taktičnosti pre-
prečili samomor z vžigom. 
Ob njihovem prihodu je imel 
v eni roki gorivo, v drugi pa 
vžigalnik. Policisti so takoj 
evakuirali vse goste, vmes pa 
moškega poskušali zamotiti. 
V nekem trenutku ga je eden 
od policistov zgrabil, mu one-
mogočil uporabo vžigalnika, 
nato so priskočili ostali poli-
cisti in moškega obvladali. 

Aljaža Gamseta je 11. juli-
ja zvečer soseda poklicala na 
pomoč in stekel je do potoka. 
V njem je bila negibna ose-
ba, z obrazom že pod gladi-
no. Gamse je brez oklevanja 

skočil v vodo in žensko po-
tegnil na breg tik pred bliž-
njim jezom. Ker ni več ka-
zala znakov življenja, jo je 
takoj začel oživljati. Po ne-
kaj minutah je začela diha-
ti, zato jo je položil v položaj 
za nezavestne in ob njej po-
čakal do prihoda reševalcev, 
ki so jo odpeljali v bolnišni-
co in čez čas je povsem okre-
vala, tako da je jeseni lahko 
praznovala svoj sedemdese-
ti rojstni dan.

Sašo Gorjanec je meda-
ljo za požrtvovalnost prejel 
skupaj s policistoma Postaje 
prometne policije Ljubljana 
Aljažem Čušem in Sandijem 
Sheikhijem. Policista sta 28. 
julija prispela na kraj prome-
tne nesreče na avtocesti. Avto 
je stal na prehitevalnem pasu, 

na vozišču je nezavesten ležal 
voznik, ob njem pa je bil že 
Sašo Gorjanec, ki se je edini 
od voznikov ustavil ob pones-
rečencu. Policist Sheikha in 
Gorjanec sta se začela izme-
njevati pri masaži srca, po-
licist Čuš pa je ponesrečen-
cu omogočal prosto dihalno 
pot. Oživljali so ga okoli pol 
ure in ob prihodu reševalcev 
je že kazal blage znake zaves-
ti. Po ugotovitvah zdravnikov 
je voznik med vožnjo doživel 
zastoj srca, zaradi česar je – 
kljub takojšnji pomoči obča-
na in obeh policistov – v bol-
nišnici kasneje umrl. 

Generalni direktor polici-
je Marjan Fank, ki se bo 5. ja-
nuarja upokojil, je med dru-
gim poudaril, da so nagra-
jeni policisti naredili nekaj 

več, pri čemer so izpostavi-
li sebe, česar služba od njih 
ne zahteva: »V policiji se še 
kako zavedamo, kaj nam po-
meni ugled in zaupanje v po-
licijo. In zagotovo v prvi vrsti 
ali pa na vrhu niso vsakole-
tni statistični podatki, oce-
njevanje varnosti, ampak so 
dejanja posameznikov, deja-
nja, s katerimi rešimo življe-
nja in rešimo stiske ljudi, ki 
nekako ostanejo zapisana v 
daljšem časovnem obdobju 
in se ne zaključujejo v pol-
letnem ali letnem statistič-
nem poročilu.« Še poseb-
no pa Fanka razveseljuje, da 
so vsako leto med nagrajen-
ci tudi državljani, ki čutijo, 
kdaj je kdo v stiski, in poli-
cistom kot podaljšana roka 
pomagajo reševati življenja. 

Nesebično reševali življenja
Med prejemniki medalj za hrabrost in požrtvovalnost, ki jih policija tradicionalno podeljuje tudi ob 
koncu leta, so bili znova tudi policisti in občani z Gorenjskega. 

Medalje policije za hrabrost in požrtvovalnost je tokrat prejelo 23 pogumnih in srčnih 
policistov in državljanov. / Foto: Gorazd Kavčič

Simon Šubic

Kranj – Pred bližnjimi novo-
letnimi prazniki naj opozori-
mo, da je v Sloveniji uporaba 
ognjemetnih izdelkov kate-
gorije F1, katerih glavni uči-
nek je pok, dovoljena le od 
26. decembra do vključno 1. 
januarja, pri čemer sta njiho-
va predelava in lastna izdela-
va prepovedani, povsem pa 
je prepovedana tudi upora-
ba kakršnihkoli petard. Poli-
cija tudi poudarja, da je piro-
tehnične izdelke prepoveda-
no uporabljati v strnjenih na-
seljih, v stanovanjskih zgrad-
bah in zaprtih prostorih, v 

prevoznih sredstvih potni-
škega prometa ter na površi-
nah, kjer potekajo javni sho-
di in javne prireditve. »Vse, 
ki kupujete in uporabljate pi-
rotehnične izdelke, poziva-
mo, da z zgledom pripomo-
rete k preprečevanju nežele-
nih posledic uporabe piro-
tehnike. Kupujte jo pri poo-
blaščenih trgovcih, pri tem 
pa bodite pozorni na oznako 
CE. Uporabljajte jih v skla-
du z navodili proizvajalca 
in tako, da s tem ne ogroža-
te zdravja in premoženja lju-
di. Pri uporabi pirotehnič-
nih izdelkov ni prostora za 
alkohol, nepremišljenost in 

objestnost,« poudarja Dani-
el Jug iz Uprave uniformira-
ne policije na Generalni poli-
cijski upravi.

Pirotehnične izdelke upo-
rabljajte previdno in pre-
mišljeno, kar zlasti velja za 
mlade (mlajšim od 14 let je 
njihova uporaba v celoti pre-
povedana), ki so najpogo-
stejše žrtve nevarne rabe pi-
rotehnike. Po podatkih lju-
bljanskega kliničnega cen-
tra je bilo lani od 15 obrav-
navanih poškodovancev kar 
enajst (73 odstotkov) starih 
do dvajset let. »Večinoma so 
poškodovane roke in obraz, 
dva do trije poškodovanci pa 

bodo posledice uporabe pi-
rotehnike žal čutili vse živ-
ljenje,« pravi kirurg Simon 
Herman z oddelka za trav-
matologijo kirurške klinike. 
Vsak drugi se je poškodoval, 
ko je sam rokoval s piroteh-
ničnimi izdelki, druga polo-
vica pa se je poškodovala za-
radi drugih objestnežev. 

Uporaba glasne piroteh-
nike je lahko zelo stresna 
in celo nevarna tudi za ži-
vali, pa opozarja Maša Cer-
jak Kastelic iz ljubljanske-
ga društva za zaščito živali: 
»Pokanje in svetlobni efek-
ti lahko povzročajo tako 
strah kot tudi fizične proce-
se v telesu, ki so posledica 
tovrstnega stresa – prebav-
ne težave, neješčost, preti-
rano uriniranje itd. Pomisli-
ti je treba ne le na tiste živa-
li, ki jih imamo doma, tem-
več tudi na divje živali, ki ži-
vijo v naravi.« 

Previdno s pirotehniko
Pri uporabi pirotehničnih izdelkov ni prostora za alkohol, nepremišljenost in 
objestnost.

Vilma Stanovnik

Lesce, Kranjska Gora – V so-
boto pozno popoldne je vo-
znik osebnega avtomobila v 
Lescah trčil v starejšo peško 
in jo v nesreči hudo telesno 
poškodoval. Po trčenju je vo-
znik s kraja odpeljal. Nesre-
ča se je zgodila na zaznamo-
vanem prehodu za pešce vo-
znika in vozilo pa so poli-
cisti izsledili kmalu po ne-
sreči. Proti njemu vodijo po-
stopek.

Tudi na praznični pone-
deljek se je zgodila nesreča, 
ko je voznik z osebnim avto-
mobilom v Kranjski Gori tr-
čil v peško in jo po podatkih 
policije lahko telesno poško-
doval. Nesreča se je zgodila 
na zaznamovanem prehodu 
za pešce, ko je peška prečka-
la vozišče. Okoliščine kaže-
jo na odgovornost voznika 
osebnega avtomobila za ne-
srečo. Policisti proti vozniku 
zato vodijo prekrškovni po-
stopek.

»V izogib tovrstnim ne-
srečam, ki imajo lahko 
hude posledice, opozarjamo 

udeležence na dosledno 
upoštevanje prometnih pra-
vil in na preprečevanje tve-
ganj, ki povzročajo nesreče. 
Vozniki naj upoštevajo, da 
so pešci souporabniki pro-
metnih površin in enako-
vredni udeleženci v prome-
tu. Pešcem je treba omogo-
čiti varno prečkanje ceste, 
hitrost pa je treba prilagoditi 
razmeram in dosledno upo-
števati omejitve. Še poseb-
no je treba biti previden na 
območjih, kjer se zadržuje-
jo pešci, pri šolah in v nase-
ljih. Izven naselij je treba vo-
ziti po sredini voznega pasu, 
da se zmanjša možnost trka 
s pešcem, ki hodi ob vozišču. 
Prav tako morajo pešci pred-
videti ravnanje drugih ude-
ležencev v prometu. Pos-
krbeti morajo, da so vidni, 
nosijo svetla oblačila in od-
sevne trakove ali kresničke. 
Tudi pešci morajo upošteva-
ti prometne predpise. Cesto 
morajo prečkati na označe-
nih prehodih, kjer so, mora-
jo hoditi po pločnikih, sicer 
pa ob levem robu cestišča,« 
svetujejo policisti.

Na prehodu povozila peški

Kranj – Na Bobovku je bilo med petkom in soboto vlomljeno 
v stanovanjsko hišo, vlomilec pa je odnesel denar. V zadnjih 
nekaj dneh je bilo vlomljeno tudi v stanovanjsko hišo na Cesti 
gorenjskega odreda na Bledu, policisti pa so na smučišču 
v Kranjski Gori obravnavali tatvino smuči. Kranjski policisti 
obravnavali tudi prijavo poskusa ropa. O njem policisti še 
zbirajo obvestila, znano pa je, da se je prijavitelj z neznancem 
dogovoril za nakup kamere in se je zato z njim srečal na par-
kirišču trgovskega centra na Primskovem. Takrat sta k njemu 
pristopila moški in ženska. Pozvala sta ga, naj pokaže denar za 
nakup kamere, eden od njiju pa ga skušal oropati. Prijavitelj je 
ob tem začel vpiti, storilca pa sta s kraja pobegnila. Moški je 
star okoli 35 let, visok okoli 180 centimetrov in je bil oblečen 
v temno jakno. Obraz je imel zakrit s šalom. Ženska je stara 
okoli 30 let, visoka okoli 165 centimetrov, oblečena pa je bila 
v kavbojke in rožnato ali rdečo majico. Uporabljala sta vozilo 
znamke Alfa Romeo. Policisti prosijo, da tisti, ki je kaj videl, to 
sporoči na številko 113 ali anonimni telefon policije 080 1200.

Vlomi, kraje in poskus ropa

Jesenice – Jeseniški policisti so obravnavali dva vloma v vozili. 
Vlomljeno je bilo na Cesti maršala Tita in na Bokalovi ulici, 
v obeh primerih pa je storilec razbil steklo in iz vozil odtujil 
orodje. V Vrbi pri Žirovnici pa je neznani storilec iz ograjenega 
prostora podjetja odtujil starejše vozilo znamke Mercedes 
Benz Unimog 427/10 oranžne barve s kesonom in registrskimi 
tablicami KR 52-83T.

Vlom in tatvina



Alenka Brun

P
remiero je opera 
doživela v začetku 
decembra, a bo na 
sporedu vse do kon-
ca marca prihodnje-

ga leta. Predstava je primerna 
za otroke od devetega leta dal-
je, letos pa bo zadnjič na spo-
redu v petek, 29. decembra.

Opera pripoveduje zgod-
bo o Bilbu Bogataju, zapeč-
karskem hobitu, ki se mu z 
obiskom modreca oziroma 
čarovnika Gandalfa življen-
je postavi na glavo. Zgodbo 
samo večina pozna, saj gre 
za knjižno in filmsko uspe-
šnico z enakim naslovom, ki 
smo ju brali oziroma gleda-
li tudi pri nas. Tudi opero je 
skladatelj Dean Burry prire-
dil po romanu J.R.R. Tolki-
ena. Napisal jo je za Kanad-
ski otroški operni zbor in je 
bila prvič izvedena pred tri-
najstimi leti v Torontu, od 
koder Burry tudi prihaja. Pri 
nas pa si jo lahko ogledate v 
izvedbi mladinskega zbora 
Glasbene matice in študen-
tov Akademije za glasbo v 
Ljubljani. 

Hobit ga je navdušil

Burry je z opero uglasbil 
epsko zgodbo in tako izpol-
nil lastne otroške sanje. 
Namreč, kot mlad fant je bil 
navdušen nad vsem fantas-
tičnim: zmaji, velikani, grš-
ko in egipčansko mitologi-
jo, srednjeveškimi vojnami 
in orožjem. Hobita je prvič 
prebral, ko je bil star deset let 
in knjiga ga je očarala. 

Nana Milčinski
Režijo slovenske opere so 

zaupali Nani Milčinski. 
»K sodelovanju sem bila 

povabljena s strani Can-
karjevega doma, Glasbene 

Matice Ljubljana in Sloven-
skega komornega glasbene-
ga gledališča (SKGG). Zami-
sel, da bi uprizorili Hobita, 
se je porodila na Matici. Jaz 
sem se ideje zelo razveselila 

in sprejela izziv.« V nadalje-
vanju režiserka razloži, da 
se Burryjev libreto v grobem 
popolnoma drži zgodbe in 
v njegovo delo, razen dolo-
čenih skrajšav, ki jih je tudi 

HOBIT V OPERNI RAZLIČICI
Letos mineva osemdeset let, odkar je v slovenskem prevodu prvič izšla ena najbolj branih knjig 
mladinske književnosti Hobit angleškega pisatelja J. R. R. Tolkiena, decembra letos pa so na oder 
Linhartove dvorane v ljubljanskem hramu kulture postavili mladinsko opero z enakim naslovom. 
Režisersko taktirko so zaupali Nani Milčinski, gre pa za prvo neangleško izvedbo opere Hobit.
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Folklorno društvo Bled v petek, 29. decembra, ob 20. uri 
v Festivalni dvorani na Bledu že devetnajstič organizira 
Veselo po domače. Nastopili bodo: Okrogli muzikanti, 
ansambel Viharnik, Mešani pevski zbor Encijan iz Pulja, 
Jerneja Terlikar, Jana in Majda, Duo Nota, Erazem in Miro 
ter folklorniki Folklornega društva Bled. Za humor bodo 
poskrbeli Okrogli muzikanti. Skozi prireditev pa bosta pri-
sotne popeljala člana Folklornega društva Bled, Mateja 
Repe in Milan Debeljak. Tudi letos bo prireditev huma-
nitarnega značaja. Nanjo vsako leto povabijo gojence 
Doma Matevža Langusa iz Radovljice in domov starost-
nikov iz Radovljice in Jesenic. Prost vstop pa omogočijo 
tudi tistim, ki si vstopnic ne morejo privoščiti.

Veselo po domače 2017

sam potrdil, ni posegala. Je 
bil pa skladatelj v času pre-
miere na obisku v Sloveni-
ji, tako delno spremljal nas-
tajanje slovenske različice in 
seveda bil prisoten na pre-
mieri. Nana si je dovolila še 
nekatere posege v dramatur-
giji: »Ponekod smo glasbe-
ne dele, ki smo jih odstrani-
li, uporabili za podlago bese-
dila ali pa uprizorili določene 
dele vizualno na instrumen-
tal, brez petja. Burry je po 
premieri dejal, da izpušče-
nih delov ni pogrešal in je bil 
nad uprizoritvijo navdušen. 
Po eni od vaj si je le zaželel, 
da bi upoštevali nekaj krikov, 
ki jih je predlagal v partituri 
za uprizoritev vojne.«

Epska zgodba, slovenski 
pogled, sodobna opera

Se je pa Nanino režijsko 
delo začelo z odločitvijo, da 
v nobenem segmentu ne 
bodo posnemali filma, niti 
uporabili knjige za veliko 
»didaskalijo« ob delu. 

»Gledališče se kot medij 
popolnoma razlikuje od fil-
ma in moje mnenje je, da če 
ga skušamo v gledališču pos-
nemati, kaj kmalu izgubimo 
igro. Morda v prvih minutah 
zaradi pričakovanj gledalcev 
koga za trenutek izgubimo, 
vendar verjamem, da ga lah-
ko po določenem času, ko ga 
povabimo v svojo interpre-
tacijo in prepričamo s svo-
jo domišljijo, lahko zelo hit-
ro pridobimo nazaj, in to 
bolj, kot če bi skušali zados-
titi pričakovanjem in tekmo-
vati s kultnim filmom in nje-
govimi podobami.« Domiš-
ljijski svet slovenskega Hobi-
ta izhaja iz otrok, študentov 
in sodobnosti. »Naš Gandalf, 
na primer, ni starček z dol-
go brado in gorjačo, ampak 
''frajer'' v srajci, s tetovirani-
mi rokami, sončnimi očali in 
čarobno palico za golf. Taka 
režijska odločitev pa ima še 
en razlog: ko delam z mla-
dimi igralci, ki so na začetku 
poti, mislim tudi na njihov 
igralski razvoj. Karikaturo je 

lažje igrati, veliko težje je biti 
sam svoj in iz tega narediti 
zanimivo vlogo. Tudi z otro-
ki sem delala podobno. Vsak 
je dobil določeno fizično ges-
to, ki jo je vgradil v svojo vlogo 
in jo poskušal izvesti, kot da 
je del njega in čim bolj nara-
vno. Iskali smo igrivost, jezo, 
veselje, vse iz ''orožarne'' nji-
hovih čustev in stvari, ki jih 
poznajo. Če rečem na vaji: 
''Skregajte se z Gandalfom 
tako, kot da je vaš brat ali ses-
tra ... In dovoljeno je vse od 
loputanja z vrati, do metan-
ja stvari ...'', na koncu dobim 
čisto drugačen dialog z dru-
gačnim čustvenim nabo-
jem, kot če samo rečem, naj 
bodo jezni na Gandalfa, ker 
jih obtožuje, ker so v grdinski 
jami izgubili Bilba.«

Dovoljeno tudi odraslim

Nana pri svojih režijah 
ne ločuje režije za otroke in 
režije za odrasle. Ko slišimo 
besed Hobit, najprej pomis-
limo, da gre za opero, name-
njeno otrokom, a Nana 
povabi tudi odrasle. »Mis-
lim, da se pri veliko otroških 
predstavah otroka podcenju-
je z ilustrativnimi režijskimi 
pristopi in nemogočim pače-
njem igralcev. Temu rada 
rečem buc-buc teater. Veli-
ko rajši se odločam za pre-
prosto podajanje zgodbe, ki 
jo lahko vsak razume, potem 
pa z večplastnim dodajan-
jem pridemo do predsta-
ve, ki je lahko zanimiva tudi 
za odrasle. Pri Brundibar-
ju, na primer, so otroci reci-
tirali besedilo Alaina Badio-
uja. Vsem je bilo jasno, kaj 
govorijo, in misel o nacis-
tični miselnosti je iz otroš-
kih ust zvenela presunljivo. 
Hobit po mojem mnenju ne 
potrebuje takšnih dodatkov. 
Zgodba zajema celotno člo-
veštvo, njegov pohlep in voj-
ne, Burryjeva glasba pa je za 
poslušalca že sama po sebi 
dovolj zahtevna. Zato z vese-
ljem povabimo tudi odrasle, 
ki imajo radi Hobita in fan-
tastične epske zgodbe.« 
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RUBRIKO MULARIJA ureja Mateja Rant.  
Pišite ji na mateja.rant@g-glas.si.

POTOVANJA        VINO        HRANA        DOGODIVŠČINE        MOŠKI        ŽENSKE         POTOVANJA        VINO        HRANA       ŽENSKE  

Izlet z Gorenjskim glasom: zimski Salzburg in Hangar 7 (1)

PRAZNIČNO VZDUŠJE
Avstrijski Salzburg spada med tista mesta, ki v pričakovanju božiča obiskovalce očarajo. Božični sejem 
Christkindelmarkt, pisana in pestra ponudba božičnih stojnic, pravljično okrašeno mesto, božična 
glasba, vroča čokolada in seveda kuhano vino, ki ogreje tudi najbolj prezeble. Slab teden dni pred 
letošnjim božičem smo ga obiskali tudi izletniki Gorenjskega glasa.

Če želite novoletno jelko okrasiti s simpatičnimi in pisanimi 
okraski iz filca, potem vam ponudba take salzburške 
božične stojnice pride še kako prav. / Besedilo in foto: A. B.

Različne lanterne, okrašene tudi z božičnimi motiviŽe ob mraku božične stojnice s svojimi lučmi in lučkami še dodatno vabijo obiskovalce.

Na stojnicah ne manjkajo 
božički, ogromno pa je tudi 
lesenih vojačkov, lahko bi 
jim rekli kar »hrestači«, in 
pa nasmejanih snežakov 
vseh velikosti in pojav.

Šola

Rad bi kot dedek brezskrbno počival, 
rad bi kot babi cvetlice zalival.

A šola je resna, nihče ne verjame,
petice do testov ne pridejo same.

Mami sedaj kuha brez mene in 
očka pri nogometu ne računa na mene.

Sestrica

Sestrica moja se prevečkrat jezi,
to pravimo ji vsi.

Kadar kaj po njenem ni, 
zavrešči, da se koža naježi.

A sestrica biti je težko, 
to le ona ve.

Kadar mami gleda stran, 
nagajam kot le kaj.

Aleksander

Lepi pesmici. Preprosti in iskreni. Za nami je že en praz-
nik, pred nami je še drugi, zadnji v tem letu. Želim veliko 
čarobnega prahu, ki naj vsem nam izpolni želje in nas 
popelje v čudovito novo leto. Srečno! 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.

PESMI MLADIH

Suzana P. Kovačič

Š
estletni Oskar in 
petletni Aljaž sta 
povedala, da sta bila 
celo leto pridna in 
da bo Božiček zago-

tovo prinesel kaj lepega. 
Oskar in Aljaž sta bila med 
približno dvajsetimi otro-
ki, ki so v soboto na Zariški 
ulici na Drulovki v kranjski 

občini zelo težko pričakova-
li Božičkov prihod. Druže-
nje sosedov na lepo okraše-
ni Zariški ulici so letos pri-
redili drugo leto zapored na 
pobudo Erike Rant, gospodi-
nje pa so napekle samih dob-
rot. Kot je povedala Rantova, 
med letom vsak hiti za svo-
jimi opravki, to pa je najlep-
ši čas, ko se lahko tudi sose-
dje – zdaj že štiri generacije 
– družijo in bolje spoznajo. 

Obiskali so jih kranjski kole-
dniki iz AFS Ozara, sosed iz 
Zariške je namreč tudi kole-
dnik Adrijan Novak. Koled-
niki so jim srca ogreli, dob-
re želje zaželeli in zapeli, 
zatem pa se je v star gugalnik 
zazibal Božiček, otrokom pa 
so zažarele oči ob pogledu 
nanj in na darila ... Kot so 
zažarele oči otrokom v Žiga-
nji vasi na isti večer in tudi 
večer prej ob živih jaslicah; 

na že tradicionalno priredi-
tev je povabila Krajevna sku-
pnost Sebenje. Pri čudo-
viti kulisi pred cerkvijo sv. 
Urha sta Kulturno društvo 
Kruh in Osnovna šola Kri-
že uprizorila Božično zgod-
bo, potem pa je v vas prišel 
Božiček in otroke obdaroval. 
Druženje ob petstoletni vaš-
ki lipi so nadaljevali ob naj-
lepših sporočilih božičnega 
časa ... 

JUHU, BOŽIČEK BIL JE TU
V minulih dneh so imeli otroci in otroci po srcu veliko »dela« in polno iskrenih pričakovanj. Na Zariški 
ulici na Drulovki in v Žiganji vasi so težko pričakovali Božičkov prihod.

Najmlajši iz Zariške ulice na Drulovki so Božička zelo težko 
pričakovali ... / Foto: Primož Pičulin

... Božiček se je še prej ustavil v Žiganji vasi. Povsod pa je 
otroke obdaril, ker so bili prav vsi celo leto zelo pridni. 

 F
ot

o:
 P

ri
m

ož
 P

ič
ul

in



15

GLASOV ODER

SREDA_27. 12. 2017

7 30
EUR

 Cena priročnika 

Nepogrešljivi del 
priročnika je lunin koledar 
po mesecih s setvenimi 
podatki. Za primeren čas 
naših aktivnosti v skladu 
z luno nam daje napotke 
za: sajenje in setev, 
hujšanje z luno, ugodne 
dneve za ljubezen, za 
sekanje posameznih vrst 
lesa,  za operacije, za  
parjenje živali,...  
Ne zamudite tudi  
horoskopa za leto 2018. 
V poglavju vrtni koledar 
po mesecih je Miša 
Pušenjak pripravila  
uporaben in natančen 
koledar opravil  v 
sadnem, zelenjavnem 
in okrasnem vrtu.

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

www.gorenjskiglas.si

Alenka Brun

K
ulturno društvo (KD) 
Simba od Sv. Duha 
pri Škofji Loki in 
agencija Media butik 
sta bila zaslužna za 

Zimsko pravljico v Športni 
dvorani Trata. Predsednik KD 
Simba Marko Prosen, pobud-
nik koncerta: »Idejo za koncert 
sem imel že dalj časa, vendar 
je bilo za skupni koncert tre-
ba uskladiti oba ansambla. 
Začelo pa se je tako, da sem 
najprej načrtoval koncert Slo-
venskega okteta pri Sv. Duhu, 
potem pa v nadaljevanju ugo-
tovil, da fantje nastopajo sku-
paj tudi z Ansamblom Saša 
Avsenika z Zimsko pravljico 
in sem začel razmišljati, da bi 
na oder pripeljal Zimsko pra-
vljico. Za kar pa bi potem pot-
rebovali večji oder in prime-
ren bi bil oder športne dvora-
ne na Trati. Ker je bila ideja 
izvedljiva, a je prerasla okvir-
je začetne, sem k sodelovan-
ju povabil še agencijo Media 
butik in postali smo partner-
ji pri tem projektu.«

Slovenski oktet že več kot 
šest desetletij neguje tradici-
jo vrhunske izvedbe sloven-
ske narodne pesmi, reperto-
ar okteta pa je izjemno širok 
in raznolik. Velja za naj-
bolj reprezentativen sloven-
ski moški vokalni komorni 
ansambel, ki se je predstavil 
na domala vseh pomembnej-
ših domačih in mednarodnih 
koncertnih odrih. Ansambel 
Saša Avsenika pa nadaljuje 
tradicijo Avsenikove glasbe 

in ohranja spomin na velika-
na narodno-zabavne glasbe, 
brata Slavka in Vilka, ki sta za 
mlad ansambel napisala nove 
skladbe in priredila nekatere 
starejše Avsenikove. Na kon-
certu Zimska pravljica sta 
zasedbi poleg samostojnih 

nastopov pripravili tudi sku-
pni del, v katerem sta zdru-
žili narodno-zabavno glasbo 
in akademsko zborovsko pet-
je. Koncert je na Trati odpr-
la instrumentalna Avseniko-
va Zimska pravljica; med zak-
ljučnimi pa je zadonela tudi 

znamenita Na Golici. Publi-
ka je uživala v zimski glasbe-
ni pravljici, ki je bila lep uvod 
v letošnje najprej božične pra-
znike, potem pa še druga pra-
znovanja, ki napovedujejo 
prihod novega leta naslednji 
teden.

ZIMSKA PRAVLJICA
V soboto smo na odru športne dvorane na Trati v Škofji Loki lahko prisluhnili Ansamblu Saša Avsenika 
in Slovenskemu oktetu. S svojo Zimsko pravljico so navdušili publiko pod odrom.

Ansambel Saša Avsenika / Foto: Tina Dokl

Slovenski oktet / Foto: Tina Dokl

Samo Lesjak

M
arljiva dija-
kinja I. gim-
nazije v Cel-
ju je začela z 
igranjem kla-

virske harmonike, kmalu pa 
je našla svoje največje vesel-
je ob petju in igranju kitare 
– vseskozi ji ob strani stoji 
družina, ki je že od nekdaj 
povezana z glasbo. Nina je 
prava multiinstrumentalis-
tka, domala ni glasbila, na 
katero ne bi znala zaigra-
ti, obenem pa jo krasi tudi 
izvrsten vokal, pa najsi gre 

za zvrst roka, bluza ali dže-
za – vse to znanje izkazu-
je na svojih samostojnih 

nastopih, pa tudi v doma-
či Godbi ter na mnogih tudi 
mednarodno nagrajevanih 

nastopih s kranjsko glasbe-
no šolo.

Kot pravi Nina, je njena 
največja motivacija na glas-
beni poti prav glasba sama, 
ki ji predstavlja največje 
veselje, ji poplača ves vlože-
ni trud in hkrati daje moč, 
zagon ter navdih za nadalj-
nje ustvarjanje. V praznič-
nem tednu ji lahko prislu-
hnete na dveh samostojnih 
koncertih, in sicer ob sprem-
ljavi tolkalca Dareta Žlebirja 
v četrtek, 28. decembra, ob 
18. uri v Avio baru na Zgor-
njem Brniku ter v petek, 29. 
decembra, ob 21. uri v kavar-
ni Dvor v Dvorjah. 

NAJVEČJI NAVDIH JE GLASBA
Sedemnajstletna Nina Tajč je obetavna vsestranska glasbenica, ki prihaja s Pšate pri Cerkljah,  
glasba pa jo spremlja že od nekdaj.

Nina Tajč živi za glasbo. / Foto: arhiv glasbenice

Zmagovalno lento resničnostnega šova Kmetija in rekor-
dnih šestdeset tisoč evrov si je prislužila Milena Žižek. Na 
koncu se je pomerila v treh igrah s svojo nasprotnico Majo 
in v zadnji, odločilni igri pokazala več zbranosti ter tako 
postala zmagovalka letošnje Kmetije. Pravi, da zmage ni 
pričakovala, si je pa ves čas govorila, da se bo borila do 
konca. Milena je že takoj dan po tistem, ko smo na televiziji 
spremljali finalni obračun, v Prlekiji pripravila predbožično 
zabavo, na katero je povabila tudi svoje sotekmovalce. 

Kmetija dobila zmagovalko

Milena Žižek / Foto: arhiv Kmetije

Osem nastopajočih oddaje Znan obraz ima svoj glas: Lea 
Sirk, Marijan Novina, Nika Zorjan, Luka Sešek, Ljubica 
Špurej Jazbinšek, Anina, Mitja Šinkovec in Klemen Mra-
mor - Clemens je v četrti sezoni stopilo v čevlje priljub-
ljenih idolov in vsako nedeljo skrbelo za zabavo in pravi 
televizijski spektakel. Finalna oddaja je bila tako za nasto-
pajoče kot za žirante Tanjo Ribič, Ireno Yebuah Tiran in 
Gojmirja Lešnjaka Gojca ter voditelja Denisa Avdića še 
posebej čustvena, lovoriko najboljšega imitatorja pa je 
prejel simpatični Luka Sešek.

Luka Sešek najboljši imitator

Luka se je razveselil zmage. / Foto: arhiv oddaje
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PRAZNOVANJA

TANJIN KOTIČEK

Alenka Brun

M
ateja Gol-
ja z družino 
živi na Bledu 
in je mama 
dveh energi-

čnih deklet. Njen delavnik je 
kar natrpan. Lahko bi rekli, 
da je Mateja že od osnov-
ne šole v turizmu. Takrat 
je pomagala Turističnemu 
društvu Cerklje pri takrat-
nih priljubljenih Razstavah 
cvetja in lovstva v Cerkljah, 
od koder Mateja tudi priha-
ja. Že v osnovni šoli je vede-
la, da želi prihodnost v turi-
zmu in v tej smeri je z izo-
braževanjem tudi nadaljeva-
la. V srednji šoli je želela pos-
kusiti čim več: delala je v turi-
stični agenciji, po hotelih, v 
lokalni turistični organizaci-
ji – in ugotovila, da jo zani-
ma hotelirstvo. V času študi-
ja se je pokazala priložnost za 
počitniško delo na Slovenski 
turistični organizaciji (STO), 
za pomoč pri enem od pro-
jektov, in sprejela ga je. Pri-
šla je za dva meseca, ostala 
pa pet let. Meni, da je bilo to 
najboljših pet let, kar jih štu-
dent ali mlada oseba na zače-
tku svojega dela v turizmu 
lahko ima. Potem je sledilo 

povabilo na Bled, po devetih 
letih dela v blejskih hotelih pa 
je prišla ponudba za Kranj-
sko Goro. Povabilo je prišlo 
ravno ob pravem času: Mate-
ja je bila pripravljena na nov 
izziv, novo priložnost. Pravi, 
da jo je Kranjska Gora prije-
tno presenetila, kot turistič-
na destinacija pa prav očara-
la: ni pričakovala toliko lepot 
in naravnih danosti na tako 
majhnem prostoru. 

Danes se pomočnica dire-
ktorja kranjskogorske Hit 

Alpinee, ki je znotraj podje-
tja zadolžena tudi za marke-
ting in prodajo, z nasmehom 
spominja svojih rojstnih dni 
iz otroštva, saj je praznova-
la ravno na dan pred obis-
kom prvega decembrske-
ga moža, Miklavža. Spo-
minja se, kako je bila vsako 
leto malo razočarana, ker je 
dobila le eno darilo, sicer je 
bilo tisto večje, a bilo je eno, 
medtem ko so drugi otroci 
dobili darila za rojstni dan 
seveda posebej, na drug dan 

v letu. »Kadar praznuješ na 
tak dan, potem je vsakič po 
svoje zanimivo,« še pove. In 
letošnje praznovanje je bilo 
eno takšnih, zanimivejših – 
drugačno in posebno. Naj-
prej so jo prav na rojstni dan 
presenetili sodelavci v slu-
žbi, praznovanje rojstnega 
dne se je potem nadaljeva-
lo še v krogu domačih, zak-
ljučilo pa s koncem tedna v 
Bohinju ter še eno simpatič-
no zabavo v domači gostilni 
Mihovc v Stari Fužini.

TOKRAT MALCE DRUGAČNO  
IN POSEBNO
Za Matejo Golja bi lahko rekli, da je v turizmu, kar pomni. Rojstni dan je praznovala petega decembra. 
»Letošnji je bil res drugačen in poseben,« pravi vedno nasmejana temnolaska, ki je v začetku  
decembra dopolnila štirideset let.

Mateja Golja je v začetku decembra praznovala svoj štirideseti rojstni dan.

Bralka pod šifro JT je pisala: 
»Pišem v zvezi z določenim 
vprašanjem: ali bo oseba, s 
katero nekaj imam, kdaj pus-
tila svojo partnerko in midva 
postaneva par ter zaživiva 
skupno življenje? Zraven 
sem priložila sliko, ko sem 
vprašala, in odprle so se mi 
te karte od leve proti desni: 
Smrt, Potovanje, Upanje, 
Poroka in Veselje. Če karte 
potrjujejo pozitiven odgo-
vor na moje vprašanje, me 
zanima, ali bo skupna pot 
uspešna, prijetna in pozi-
tivno življenjska. In seveda 
koliko časa bo trajalo, da se 
stvari vzpostavijo, če seveda 
bo odgovor pritrdilen.« Zad-
nja izbrana karta ni Veselje, 
ampak je karta Obisk. Smrt 
vsekakor nakazuje, da se 
nekaj dogaja. V precepu je 
tako vajina zveza kot njegov 
zakon, saj ga vleče na obe 
strani in on morda ne bi rad 
česarkoli spreminjal. Odloči-
tev pade v obdobju poletja, 
ko se bodo začele razreševati 
stvari. V tem času bo skušal z 
vami skleniti dogovor, da mu 
dajte še malo časa in da ne 

more na hitro rešiti zadeve in 
bo od vas pričakoval še malo 
potrpljenja. To potrdi zadnja 
izbrana karta Obisk. Upanje, 
Potovanje in Zakon so vse 
pozitivne karte in kažejo na 
to, da mu veliko pomeni pri-
padnost, ki jo imata, si želi 
biti z vami v zvezi in bo vse 
naredil v to smer, da bo uspe-
šna in življenjska. Svetujem 
vam, da hitite počasi. Dajte 
mu še malo časa, a spet ne 
preveč, saj tudi vi ne zmorete 
več toliko čakanja, kljub lju-
bezni, ki jo čutite. Na naslov 
tanja.70@hotmail.com ali 
na Gorenjski glas s pripi-
som »šola vedeževanja« 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

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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»8.12.«
Zelo rada berem vašo rubriko, 
zato sem se odločila, da vam 
pišem. Mene pa zanimajo 
zdravje, služba in ljubezen. 
Upam, da najdete moj odgo-
vor, saj ste pozabili napisati, 
pod katero šifro pričakujete 
moj odgovor, pa tudi letnica 
vašega rojstva bi bila dobro-
došla. Na vseh treh podro-
čjih vas čakajo lepe in dobre 
spremembe, za kar mislim, 
da je že skrajni čas, saj vam 
večina stvari že dolgo stoji 
na istem mestu. Pred pomla-
djo se vam izpolni nekaj, da 
boste kar zacveteli in vse bo 
lepše. Srečno.

»Sonja«
Pozdravljena, pišem, ker imam 
težave z ljubeznijo in financa-
mi. Hvala in lep pozdrav.
Znašli ste v situaciji, ki ste 
jo najmanj pričakovali. Do 

sedaj ste bili navajeni, da ste 
bili v odnosu vedno vi domi-
nantna oseba. Z novim par-
tnerjem pa je marsikaj postalo 
drugače. Je odločen človek, ki 
ima rad zadnjo besedo. Tega 
ni nujno treba vzeti za slabo, 
saj njegove pozitivne lastno-
sti prednjačijo. Po pogovoru z 
njim boste lažje razumeli nje-
govo stališče. Prepir, ki sta ga 
imela, ne bo botroval konča-
nju zveze. Prej bi rekla, da bo 
za vajino zvezo koristen, saj 
se bodo odprle marsikatere 
nedokončane misli. Pred 
vama je še dolga pot. Imata 
veliko skupnega, tudi idejo o 
skupnem projektu. Čim prej 
bosta začela, tem bolje se 
bo izpeljalo v prihodnosti. 
Ste v odličnem obdobju, kar 
se tiče kreativnosti in odlo-
čanja vnaprej. Izkoristite ga 
sebi v prid, saj bodo ideje 
kar same prihajale na plan. 

Pri financah je trenutno situ-
acija res nekoliko slabša kot 
pred nekaj leti, a le še kratek 
čas bo tako. V kratkem vidim 
preobrat, ki bo vaše finančno 
stanje izboljšal. Samo tako 
naprej in vse bo, kot mora 
biti. Srečno.

»Jelka«
Draga Tanja. Prosim za 
pomoč. Zanima me za službo. 
Zanima me tudi za mojo hčer-
ko. Hvala.
Pozdravljeni. Na delovnem 
mestu se že nekaj časa ne 
počutite več dobro. Podza-
vestno iščete izgovore, da se 
izognete stiku s sodelavci. V 
vašem srcu je skrita zamera, 
ki jo gojite do nadrejenega, 
prevelika. To bo prevesilo k 
temu, da boste sprejeli novo 
nalogo, ki vam je bila ponu-
jena v drugem oddelku. Stre-
meli boste k novi odgovorno-

sti in to bo v vas vzbudilo velik 
občutek pripadnosti. Dodelili 
vam bodo naloge, ki so vam 
pisane na kožo. Da pa se bo 
vse to pripetilo, boste mora-
li biti iskreni do vseh sode-
lavcev. Najprej pa do sebe. 
Sreča je na strani pogumnih, 
saj veste. Hčerka je trenut-
no zadovoljna s situacijo, v 
katero je vpeta. Uživa v svojih 
opravkih in nobena stvar se 
ji ne zdi prezahtevna. Ko bo 
začutila, da je pod prevelikim 
pritiskom, bo sama odnehala 
z žrtvovanjem za druge. Zna 
se postaviti zase in točno ve, 
kaj hoče. Želim vse dobro.

Dragi bralci, želim vam lepe 
praznike. Solze naj bodo le 
solze sreče. Želim miru, bla-
goslova v vsak kotiček vašega 
doma. Želim vam vse in samo 
najlepše. Naj bo 2018 najbolj-
še leto. Tanja

Minuli teden se je na Gorenjskem rodilo 51 novorojenčkov. 
V Kranju se je rodilo 19 dečkov in 11 deklic. Najtežja sta bila 
deklica in deček s 4100 grami porodne teže, najmanj pa 
je tehtal deček, babica mu je natehtala 2865 gramov. Na 
Jesenicah se je rodilo 12 dečkov in 9 deklic. Najtežji je bil 
deček, ki je tehtal 4350 gramov, najlažja pa je bila deklica, 
ki ji je tehtnica ob rojstvu pokazala 2560 gramov.

Novorojenčki

Tradicionalna Božična štala, koncert in zabava, ki se že 
vrsto let zgodi prav na 25. decembra v Kranju, je letos 
doživela že dvajseto ponovitev. Njen »oče« Sandi Muro-
vec - Muri (na fotografiji, v glasbenem elementu) je tako 
tudi letos dosegel pravo glasbeno-božično razpoloženje 
na Štali, za vse navdušence pa so na ogrevani terasi prilju-
bljenega KluBara in v lokalu samem skrbeli Gino s svojim 
bendom, Bečo s kompanijo, Down2Music, Unimogs pa 
tudi brez nastopa Kraljevih ni šlo. 

Dvajseti rojstni dan kranjske Božične štale
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NAGRADNA KRIŽANKA
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Nagrade:  3-krat DARILNI BON v vrednosti  
15 EUR v Monokel optiki 

Re šit ve kri žan ke (ges lo, se stav lje no iz črk z ošte
vil če nih polj in vpi sa no v ku pon iz kri žan ke) po
šlji te do srede, 10. januarja 2018, na Go renj ski 
glas, Ble i  we i so va ce sta 4, 4000 Kranj. Rešitve lah
ko od da te tudi v na bi ral nik Go renj ske ga gla sa 
pred po slov no stav bo na Ble i we i so vi ce sti 4.

w
w

w
.g

or
en

js
ki

gl
as

.s
i

Lokalna novica je kraljica

Tu je čas obdarovanj.
Podarite naročnino na Gorenjski glas.

Časopis izhaja vsak torek in petek in v vaše domove prinaša novice  
z Gorenjske. Za več informacij pokličite na 04 201 42 41, pišite na: 
narocnine@g-glas.si ali se oglasite pri nas na Bleiweisovi 4 v Kranju.
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Michael Douglas (73) je postal 
dedek, saj je njegov sin Cameron 
dobil prvega otroka. S partnerko 
sta se razveselila deklice. »Konec 
leta bom postal dedek, česar se 
zelo veselim. Bil je že skrajni čas,« 

je veselo novico o povečanju družine Douglas komentiral 
dvakratni oskarjev nagrajenec. Dojenčica je s prihodom 
na svet poskrbela za četrti rod družine Douglas, saj so 
pred kratkim slavili stoprvi rojstni dan njenega pradedka 
Kirka.

Michael Douglas je postal dedek

V 69. letu je umrla igralka Heather Men-
zies-Urich, ki je zaigrala v znanem muzi-
kalu Moje pesmi, moje sanje. V Torontu 
rojena igralka je bila stara komaj petnajst 
let, ko je odigrala vlogo hudobne Louise 
v omenjenem muzikalu, ki je dobitnik 

kar petih oskarjev. Kasneje se je pojavila še v televizijskih 
oddajah Dragnet in Loganov beg. Bila je poročena z igral-
cem in producentom Robertom Urichom, ki je umrl leta 
2002.

Poslovila se je Heather Menzies-Urich

Ameriški raper Nelly (43) namerava tožiti 
žensko, ki ga je obtožila spolnega nadle-
govanja na avtobusu na eni izmed turnej 
in kasneje opustila vse obtožbe zoper 
njega. Glasbenik, ki je takoj ostro zanikal 
lažne obtožbe, je že vložil tožbo zoper 

njo, saj je, kot pravi, zaradi lažne prijave izgubil ugled, 
trpela pa je tudi njegova družina.

Obtožbe zoper Nellyja opuščene

Modna oblikovalka Georgina Chapman 
(41), ki se po spolnem škandalu moža 
Harveyja Westeina (65) od njega ločuje, 
naj bi po koncu postopka prejela dvanajst 
milijonov dolarjev. Predporočna pogod-
ba producenta tudi zavezuje k plačevanju 

štiristo tisoč dolarjev letne preživnine. Poleg tega ji pripa-
da še dodatnih dvesto petdeset tisoč dolarjev za vsako 
leto prvih pet let zakona, za nameček pa bo prejela tudi 
stanovanjski dodatek.

Georgina bo prejela visoko premoženje

VRTIMO GLOBUS

Alenka Brun

O
b zaključku 
Zoisovih dni 
so nas pova-
bili v Predo-
slje na Graj-

ski ples. Na njem so nasto-
pili Folklorna, glasbena in 
vokalna skupina Iskraeme-
co, člani KUD Predoslje, pri-
sluhnili smo harfi in violini. 
Oder se je obarval grajsko, 
skozi glasbo in ples, melodi-
je smo se vrnili v preteklost. 
Kot vsako leto so tudi tokrat 
nagradili najbolj zaslužno 
osebo na področju kulture. 
Slavnostna listina, Zoiso-
va plaketa, je šla tako v roke 

Simoni Vreček Šavs, ki svo-
jo ljubezen do slovenske-
ga jezika in njegove dedišči-
ne izkazuje skozi gledališko 
dejavnost, blizu pa sta ji tudi 
glasba in organizacija raz-
nih prireditev. 

V prazničnih dneh, ki pri-
hajajo, bodo danes zvečer na 
Televiziji Slovenija predva-
jali »prvi pohorski vestern« 
Stekle lisice, že kar kakšen 
mesec pa se govori tudi o 
Mamah, novi domači nani-
zanki. V njej vas bodo zaba-
vale mame in ena samska 
dama, vse prijateljice, vpete 
v zabavne in manj zabavne 
dogodivščine njihovega živ-
ljenja. V vlogah boste lahko 
spremljali Vesno Pernarčič, 

Barbaro Medvešček, Vesno 
Slapar, Tijano Zinajić in Leo 
Cok. Z njimi se bodo vese-
lili in trpeli Lotos Šparovec, 
Uroš Smolej, Aljoša Koltak, 
Jure Henigman, Olga Kac-
jan, Nina Valič, Matej Puc 
in drugi. 

Vesna Slapar, ki v nanizan-
ki igra vlogo Tatjane, o svo-
ji vlogi: »Moja vloga v seriji 
Mame je vloga ''profesional-
ne'' mame, ki je doma, skrbi 
za dom in vzgojo otroka. Vse 
ima načrtovano, organizira-
no, je vzorna mama in žena. 
Se pa tudi njej zgodijo napa-
di ljubosumja, podvomi v 
svoje odločitve in razmišlja 
o ponovni vrnitvi v službo.« 
Vesno lahko spremljamo 

še v televizijski seriji Dra-
gi sosedje na Planet TV; za 
novo leto, pa po dolgem času 
nima predstave v gledališču 
in bo uživala v krogu dru-
žine. Smo pa povprašali še 
Uroša Smoleja (v nanizan-
ki Tatjanin mož), kakšen bo 
njegov letošnji veseli decem-
ber. Pravi, da delaven in tudi 
na silvestrovo ne bo nič dru-
gače. Poleg nanizanke ima 
še manjšo vlogo v novem 
celovečercu Metoda Pevca, 
ki se trenutno snema, igra v 
večini predstav iz prejšnjih 
sezon, od začetka decembra 
pa sodeluje še pri kar obse-
žnem slovenskem projektu 
Cankarjevega Pohujšanja v 
dolini Šentflorjanski.

TELEVIZIJSKE MAME
Predoslje so decembra gostile Grajski ples, danes zvečer prihajajo na male zaslone Televizije Slovenija 
Stekle lisice, zadnji večer v letu pa si boste lahko ogledali prvi del slovenske nanizanke Mame, ki na 
svež in duhovit način prikazuje življenje sodobnih mam in žensk.

Eleganca, prefinjena diskretnost, zapeljivi pogledi, očarljivi nasmehi, lahkoten ples, ubrano petje in prijetno druženje ob 
živi glasbi so publiko na Grajskem plesu popeljali v pretekle čase. / Foto: arhiv organizatorja

Tatjana (Vesna Slapar) je »poklicna« mama (in žena), ki je 
ves čas na razpolago svojemu otroku ...

Uroša Smoleja bomo lahko spremljali v vlogi Tatjaninega 
moža Klemena, uspešnega plastičnega kirurga. 

Mamam ni nikoli dolgčas. / Foto: arhiv nanizanke (Jure Stušek) Lotos Šparovec igra lastnika lokala. / Foto: arhiv nanizanke (Jure Stušek)

Ana Balažic (26) in Ema Krmelj (17) sta obe 
Škofjeločanki. Študentka medicine in gimnazijka 
pravita, da kljub polnemu urniku najdeta tudi nekaj 
prostega časa. Tokrat smo dekleti srečali na Trati na 
glasbeni Zimski pravljici, kjer sta skrbeli za vstopnino in 
vstopnice. / Foto: Tina Dokl
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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

n JAZ, MIDVA IN MI

Mojca Logar

Praznovali smo še en bo-
žič, kot že mnogokrat prej. Za 
mnoge je to najlepši čas v letu. 
Vsak velik praznik ima pri-
pravo. Za božič je to advent, 
za tiste, ki se tega »ne gre-
do«, je lahko veseli december. 
Morda je to res čas, ko se mal-
ce ustavimo. Mnogi delajo 
zaključke, zahvale, pregledu-
jejo, kakšno je bilo leto, uspeš-
no, povprečno, avanturistično 
… In vendar nekaj velja kot 
pribito: če se v meni ne rodi, je 
vse zaman in božiča ni. Za-
gotovo vsak praznik polepšajo 
povsem posvetne stvari, kot so 
hrana, običaji, pesmi, darila, 
osebne navade in to je lepo. Ko 
vprašam otroke, kaj bi imeli 
letos za večerjo na sveti večer, 
me tako čudno pogledajo, ja 
mami, fundi. Tako navado 
imamo in vsem je všeč. Ko so 
bili otroci manjši, so naglasili 
fúndi, in tako se še vedno šali-
mo, ko govorimo o tej večerji. 
Potica je obvezna. Letos sem 
se želela malo bolj zabavati z 
lepotičkami – mini potička-
mi. Ko sem jih že precej po-
zno zvečer vzela iz pečice ven, 
sem jih čez noč pustila na pul-
tu, da bi se ohladile. Zjutraj so 
bile že vse trde in pristale so 
namočene v beli kavi. Vsak 
praznik obogati glasba in res 
je srečen tisti, ki jo lahko tudi 
izvaja, ne le posluša. Božične 
pesmi so znane, tradicional-
ne, tuje in domače, mnoge so 
ponarodele. Vse so spevne, v 
ritmu valčka, mirne in než-
ne. Tako nekje v kombinaciji 
zlatega reza – torej na treh 
četrtinah skladbe je običajno 
višek, forte, ki zareže v kožo 
in naježi dlako. Vse ostalo pa 
je nežno, kot bi rahel vetrič 

poplesaval po trati. Kot bi jut-
ranji žarki posvetili iz obzor-
ja ali bi večerna zarja ožarila 
nebo. Tako, polno pričakova-
nja, radosti. Ko to začutiš v 
glasbi, si pečen, je to tisto, po 
čemer lahko sanjaš vse leto. 
To so pesmi, ki jih poješ le 
enkrat na leto in res so lepe. 
Ko poslušaš radio, prepevaš 
zraven, če greš na Youtube, 
lahko izbereš, kar hočeš, stare 
cerkvene pesmi, moderne tuje 
božične pesmi. Vsi znani iz-
vajalci so posneli tudi kakšen 
božični repertoar in na voljo 
imaš ljudsko petje ali najbolj-
še posameznike in skupine. 
In vendar se moraš za lastno 
doživljanje praznikov vseeno 
potruditi sam. Čisto sam in 
osebno. Pevka v zboru me je 
vprašala, ali si uživala v pet-
ju? Seveda sem, to je najlep-
ši del praznikov. Nekateri se 
izživijo v postavljanju jaslic, 
drugi v peki in kuhi, tretji v 
pripravi daril, spet drugi v 
novi obleki in tisti, ki želijo 
nekaj več tudi v osebni prip-
ravi, duhovnosti. Še nekaj je 
moje veselje – pisanje božič-
ne pošte. Prav zares je to moj 
hobi. Vsako leto število na-
slovnikov malo znižam, torej 
pišem tistim, s katerimi imam 
vendarle kaj stikov ali jih ne bi 
rada pozabila, ker so mi lju-
bi, ker mi predstavljajo neke 
prijetne spomine, dogodke. 
Številka presega sedemdeset 
naslovnikov. Osreči me znan-
ka, ki pravi, da ima shranjeno 
vso mojo božično pošto in se 
vsako leto znova sprašuje, kaj 
si bom izmislila letos. Da ko-
maj čaka, da pride. Najprej 
osrečim sebe, potem druge.

Božič

Mojca Logar je profesorica  
geografije in zgodovine.

Janez Logar

Prostovoljno gasilstvo je po 
številu članov najbolj množič-
na društvena organizacija v 
Sloveniji. Sledi prostovoljno 
prepevanje v registriranih pev-
skih zborih. Ko tem zborom 
dodamo še cerkvene, ugotovi-
mo, da je v naši deželi veliko 
pevcev. Da smo dobri, nam 
potrjujejo mnogi mednarodni 
dosežki naših pevcev. Zaradi 
dobrih rezultatov verjetno dr-
žava lažje financira pevsko 
vzgojo – od osnovne šole do 
podpiranja upokojenskih zbo-
rov. Glasba (še posebno pri 
otrocih) spodbuja ali omogo-
ča vsestranski razvoj človeka. 
Zato moramo dati priznanje 
našemu šolstvu, da omogoča 
zborovsko petje v osnovnih šo-
lah. In to so ponovno spoznali 
v Franciji, kjer bodo nameni-
li veliko denarja za ponovni 
zagon petja v osnovnih šolah. 
Rezultate takšne osnovnošol-
ske vzgoje je težko dokazati 
na kratek rok. Pevci znajo po-
vedati, da je petje nekaj čudo-
vitega. Pomena petja in pev-
cev ne moremo skrčiti le na 
posameznika. Zbori predsta-
vljajo skupnosti, kjer se ljudje 
srečujemo in skupaj ustvarja-
mo umetnost s svojim glasom. 
To je naš instrument. Pri tem 
je manj pomembno, na ka-
kšnem kakovostnem nivoju. 
Res je, da vsi radi poslušamo 
dobro petje. Še pomembneje 
pa je, kako pevec sebe doži-
vlja v času ustvarjanja. Pevci 
pogosto povedo, da jih glasba 
navdihuje in da jih popelje 
v drugačen svet. Mnogim je 
glasba hkrati tudi odklop od 
dnevnih težav in ni redko, da 
se pevci v slabih trenutkih za-
tečejo v prepevanje. 

Veličina zborovskega petja 
pa je vendarle v skupnosti raz-
ličnih posameznikov. Idealno 
je, da je vsak pevec samosto-
jen, skupaj pa ustvarijo nekaj 
novega. Tudi prek petja lahko 
vidimo oziroma začutimo, 
kako zelo smo vsi med seboj 
povezani. Bolj kot smo skupaj, 
boljše zbor zveni. Zato pravi-
mo, da je celota, skupnost pev-
cev, več kot le seštevek pevcev. 
Občutenje celote ali sozvočje 
različnih glasov nam da neko 
posebno zadovoljstvo, ki je sam 
posameznik ne more doseči. 
Dodatno zadovoljstvo dobijo 
cerkveni pevci, ki v svojih me-
lodijah prepoznajo še vstop 
božjega. Še celo več – oni vedo, 
da ne pojejo le ljudem, temveč 
pojejo bogu na čast.

Decembra imamo ogromno 
možnosti za prepevanje in 
še več možnosti za posluša-
nje raznih koncertov. Pevci 
potrebujemo tudi poslušalce. 
Peti pred prazno dvorano ali 
cerkvijo je bolj klavrno. Kot si 
poslušalci želijo lepega petja, 
si pevci želimo poslušalcem 
podati lepoto, ki je zapisana 
v notah. Poslušalcem želimo 
podati več kot le tisto, kar je 
zapisano v notah. Pravijo, 
da so note vendarle samo teh-
nični zapis, dobro izvedene 
skladbe pa presegajo note. Za-
nimivo je, da poslušalci dobro 
začutimo, kdaj so pevci več 
kot odlično zapeli. Žal je teh 
idealnih trenutkov bolj malo. 
Na nas je torej, da se naučimo 
uživati glasbi tudi v nepopol-
ni izvedbi. Lepota glasbe pre-
sega popolnost. 

Petje in pevci

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

Tedenski jedilnik

Nedelja – kosilo: enolončnica iz leče in slanine, palačinke z 
borovničevo marmelado, sladoledom in sladko smetano; ve-
čerja: jastogova juha, pečen nadevan puran z jabolki, zeljni 
štrukelj, smetanov hren, pisana solata, lešnikova in makova 
potica, medeni poljubčki, praznična bovla
Ponedeljek – kosilo: višnjevo kuhana postrv, nadevana jajca, 
drobnjakova omaka, francoska solata, novoletna torta; večerja: 
ragu juha, beli bakala, kuhan krompir, skutne rezine z rajsko peno
Torek – kosilo: čebulna juha z gorgonzolo, gobja rižota, zape-
čeni jajčevci s paradižnikovo omako, zelenina solata; večerja: 
ajdov biskvit s slivovo omako, bela kava
Sreda – kosilo: gobji polpeti s paradižnikovo omako, zelenjav-
ni narastek, mešana solata, biskvit s kivijem in marelicami; 
večerja: zelenjavna mineštra, rezine kraške pancete, kruh, 
zeliščni čaj
Četrtek – kosilo: paradižnikova juha, pečen file purana, ocvrt 
krompir, zelena solata z jajcem; večerja: pečena piščančja 
bedrca z limono, praženo zelje s paprikami, limonina pita
Petek – kosilo: ribja juha, pečene ribe, ohrovt v kozici, polenta, 
zelena solata; večerja: močnik, čokoladni vrček
Sobota – kosilo: brokolijeva juha, segedin golaž, pire krompir, 
zelena solata z jabolki solata, makove rezine; večerja: golaževa 
juha, biskvitna potica, čaj

Medeni poljubčki

Dvajset dekagramov moke presejemo na desko in zmešamo 
z 0,75 žlice jedilne sode. Dodamo še 15 dag sladkorja, 10 dag 
zmletih orehov, cimet, limonino lupino in klinčke. Dobro pre-
mešamo, dodamo 10 dag vročega medu in 2 jajci ter ugnete-
mo testo, ki naj počiva eno uro. Iz testa napravimo kroglice in 
jih spečemo na pomaščenem pekaču v srednje vroči pečici.

Ajdov biskvit s slivovo omako

Skuhamo 2 dag ajdove kaše. Iz 3 beljakov in 5 dag sladkor-
ja stepemo trd sneg, dodamo 3 rumenjake, pomešamo in 
med rahlim mešanjem dodamo 5 dag ajdove moke, kuhano 
kašo, limonino lupinico in cimet. Testo vlijemo v namazan in 
s piškotnimi drobtinami posut pekač ter pečemo do 12 minut 
na 170 °C. Pečen biskvit pustimo še 5 minut v pečici, nato 
ga zvrnemo na servisni krožnik, potresemo s sladkorjem in 
polijemo z nekaj omake iz suhih sliv. Preostalo omako damo 
posebej. Napravimo jo iz 10 dag suhih sliv brez pešk, ki jih 
skuhamo v majhni količini vode, jih pretlačimo in ohladimo.

Praznična bovla

Na koščke narežemo breskve in ananas iz ene pločevinke in 
jih po plasteh izmenjaje dajemo v steklen vrč. Potresemo s 5 
dag sladkorja, prilijemo 2,5 dl tekočine iz pločevink, 5 dl belega 
vina in 2 do 3 žlice jagodnega likerja. Vrč pokrijemo in pustimo 
nekaj ur v hladilniku. Pred uporabo prilijemo liter vina. 

Torta raffaello
Če se še niste odločili, kaj 

bi spekli za silvestrovo, vam 
o tem ni treba več razmišlja-
ti, kajti s torto raffaello ne bos-
te zgrešili … In o njej se bo pri 
vas doma zagotovo še govorilo. 

Za pripravo torte raffael-
lo potrebujemo: za biskvit: 6 
večjih jajc, 125 g moke, 100 g 
mletih mandljev, 180 g slad-
korja, 2 vaniljeva sladkorja; 
za kremo: 0,5 kg maskarpo-
neja, 3 dl smetane za stepa-
nje, 5 žlic mlečnega nama-
za z okusom kokosa (Npr. Li-
nolada kokos), 3 žlice kokoso-
ve moke; za okrasitev: lističi 
mandljev, kokosova moka, 
kokosov čips, kroglice raffa-
ello, stepena smetana.

Najprej spečemo bi-
skvit: rumenjake in beljake 

ločimo. Beljake stepemo v 
sneg in mu dodamo slad-
kor ter vaniljev sladkor. Ste-
pamo še 2 minuti, oz. dokler 
se sladkor ne raztopi v sne-
gu iz beljakov. Dodamo ru-
menjake, ki jih ročno vme-
šamo v sneg. Nato dodamo 
mlete mandlje in jih z lopa-
tico previdno vmešamo. Na-
zadnje postopoma dodajamo 
še moko. Mešamo samo roč-
no s kuhinjsko lopatico (z ele-
ktričnim mešalnikom ste-
pemo samo beljake in slad-
kor). Pripravljeno maso za 
biskvit vlijemo v namaščen 
tortni model. Pečemo v pe-
čici, ogreti na 170 °C, 35 mi-
nut. Pečen biskvit vzamemo 
iz pečice, ga ohladimo, mu 
odstranimo tortni obod ter 

ga dvakrat prerežemo, tako 
da, dobimo tri biskvite.

Priprava kreme: Smeta-
no stepemo. V posodi dob-
ro zmešamo sir maskarpo-
ne, mlečni namaz in koko-
sovo moko. Dodamo stepe-
no smetano, ki jo vmešamo 
z lopatico.

Sestavljanje torte: Prvi bi-
skvit postavimo na krožnik ter 
okrog njega namestimo tortni 
obod. Prekrijemo ga s tretjino 
pripravljene kreme. Čez kre-
mo položimo drugi biskvit, 
nato zopet tretjino kreme in 
še tretji biskvit, ki ga premaže-
mo s preostalo kremo.

Torto postavimo za nekaj 
ur ali čez noč v hladilnik. 
Ohlajeni torti previdno od-
stranimo tortni obod ter jo 
okrasimo z mletimi man-
dlji, kokosovim čipsom, ko-
kosovo moko, kroglicami 
raffaello in smetano.

Nasvet: Količine so navede-
ne za tortni model s preme-
rom 23 cm, torta je nekoliko 
višja. Lahko uporabimo tor-
tni model do premera 26 cm, 
vendar bo torta nekoliko niž-
ja. Čas peke biskvita je tako 
odvisen od premera torte 
(nižji biskvit potrebuje krajši 
čas peke). Ali je biskvit pečen, 
preverimo z zobotrebcem. 

Vsem bralcem Gorenjskega 
glasa želim mirne in vesele pra-
znike ter vse dobro v letu 2018!
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KOLOSEJ DE LUXE, KRANJ (CENTER) 

Sreda, 27. 12.
19.00 PRAVA NOTA 3
20.45 NAJVEČJI ŠOVMEN
17.25 POPOTOVANJE CESARSKEGA 
PINGVINA 2, sinhro.
12.20, 15.00, 17.40, 20.20 VOJNA 
ZVEZD: POSLEDNJI JEDI
13.10, 15.10, 17.10  
BIKEC FERDINAND, sinhro.
15.30 MEDVEDEK PADDINGTON 2, 
sinhro.
19.10 ČUDO
21.15 UMOR NA ORIENT EKSPRESU
13.15 KOKO IN VELIKA SKRIVNOST, 
sinhro.

CINEPLEXX, TUŠ, KRANJ

Sreda, 27. 12.
20.15 JUMANJI: DOBRODOŠLI  
V DŽUNGLI
18.40, 20.40 PRAVA NOTA 3
18.10 NAJVEČJI ŠOVMEN
14.50, 19.00, 20.50 VOJNA ZVEZD:  
POSLEDNJI JEDI
17.50, 20.00 VOJNA ZVEZD:  
POSLEDNJI JEDI, 3D
13.30, 15.40, 17.50  
BIKEC FERDINAND, sinhro.
14.40, 16.50 BIKEC FERDINAND, 3D, 
sinhro.
13.40 MEDVEDEK PADDINGTON 2,  
sinhro.

15.50 ČUDO
14.20, 16.30 KOKO IN VELIKA SKRIV-
NOST, sinhro.

LINHARTOVA DVORANA , RADOVLJICA

Sreda, 27. 12.
15.00 BIKEC FERDINAND, sinhro.
17.00 RDEČI PES MODRI
19.00 Z LJUBEZNIJO, VINCENT:  
VAN GOGHOVA SKRIVNOST

Četrtek, 28. 12.
15.00 MALI BIGFOOT, sinhro.
17.00 JUMANJI: DOBRODOŠLI  
V DŽUNGLI
19.15 NAJVEČJI ŠOVMEN

Petek, 29. 12.
15.00 KOKO IN VELIKA SKRIVNOST, 
sinhro.
17.00 JUMANJI: DOBRODOŠLI  
V DŽUNGLI
19.15 NAJVEČJI ŠOVMEN

Sobota, 30. 12.
16.00 BIKEC FERDINAND, 3D, sinhro.
18.00 KABINET ČUDES
20.15 NAJVEČJI ŠOVMEN

Ponedeljek, 1. 1.
15.00 VESELA POŠASTNA DRUŽINA, 
sinhro.
17.00 KOŠARKAR NAJ BO
19.00 PREBUJANJA

KINOSPORED

PREŠERNOVO GLEDALIŠČE KRANJ

Sreda, 27. decembra, in četrtek, 28. decembra
19.30 Ferdinand von Schirach: TEROR (v dvorani PGK)

GLEDALIŠČE TONETA ČUFARJA JESENICE
 

Četrtek, 28. decembra
19.30 Pihalni orkester Jesenice - Kranjska Gora: Novoletni koncert

GLEDALIŠKI SPORED

Organizatorji filmskih predstav si pridržujejo pravico do spremembe programa.

sudoku_LAZJI_17_103
NALOGA

4 8 2 6 5
7 4

9 8 1 3
7 4 8 9 5

8 3 1 4 6
3 5 2 8

9 3
6 7 9 1

sudoku_LAZJI_17_103

REŠITEV

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

sudoku_TEŽJI_17_103
NALOGA

1 7 8
2 3 4 9
8 4 6 7

9 1 7 3
8

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

4 2

sudoku_TEŽJI_17_103

REŠITEV

1 4 7 9 3 2 8 5 6
2 6 3 7 5 8 4 1 9
8 5 9 4 1 6 3 2 7
4 9 6 1 2 7 5 3 8
7 2 1 3 8 5 9 6 4
5 3 8 6 9 4 1 7 2
3 8 5 2 7 9 6 4 1
6 1 2 8 4 3 7 9 5
9 7 4 5 6 1 2 8 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_103
NALOGA

178
2349
8467

9173
8

3647
3291
6275

42

sudoku_TEŽJI_17_103

REŠITEV

147932856
263758419
859416327
496127538
721385964
538694172
385279641
612843795
974561283

sudoku_LAZJI_17_103
NALOGA

48265
74

9813
74895

83146
3528

93
6791

sudoku_LAZJI_17_103

REŠITEV

483296751
627351489
951871623
742683195
196425837
835917246
314562978
579148362
268739514

27. 12. sre. Janez 7.43 16.23 

28. 12. čet. Živko 7.44 16.24

29. 12. pet. David 7.44 16.24

30. 12. sob. Evgen 7.44 16.25

31. 12. ned. Silvester 7.44 16.26

1. 1. pon. novo leto 7.44 16.27

2. 1. tor. Makarij 7.44 16.28

desetdnevna vremenska napoved

Sreda
27. 12. 

2/7 °C

Ponedeljek 
1. 1.

-1/5 °C

Četrtek
28. 12. 

Petek
29. 12. 

Sobota
30. 12. 

Nedelja
31. 12.

0/2 °C -2/3 °C -3/3 °C -2/4 °C

Torek 
2. 1.

Sreda
3. 1.

Četrtek
4. 1.

Petek
5. 1.

-2/4 °C -3/3 °C -5/2 °C -3/2 °C

tedenski koledar
       vzhod  zahod 

Jelka Koselj

Navdih za hišico sem do-
bila letos, ko je Muca copata-
rica praznovala šestdeset let, 
po knjižici Ele Peroci in s ču-
dovitimi ilustracijami Anč-
ke Gošnik Godec. Že večkrat 
sem delala podobne hišice po 
pravljici Janko in Metka J. in 
W. Grimma in povem, da je 
bilo to darilo za vnuka Mate-
ja, ki je bil takrat star pet let, 
nepozabno doživetje.

Medene hišice so tudi pri-
merno in poceni darilo, a 
vseeno dragoceno, ker z njo 
podarjamo svoj prosti čas in 
vanj vtkemo niti ljubezni do 
obdarovanca. Hišica zahte-
va kar nekaj časa. Ko so deli 
hišice pečeni, jih pustimo 
sušiti na toplem nekaj dni. 
Nato dele postopoma zlepi-
mo, ker vsak del zahteva ne-
kaj ur sušenja. 

Sestavine, priprava, testo

Sestavine: 65 dag bele 
moke, pol zavitka pecilne-
ga praška, pol zavitka za-
čimb za medenjake, ščep 
soli, 6 dag margarine, 5 ko-
patih žlic medu, 35 dag slad-
korja, 1 jajce, 1 rumenjak, 2 
žlici limoninega soka in 1 li-
monin sladkor. Za sladkorni 
led za lepljenje delov in okra-
sitev potrebujemo: 1 beljak, 
25 dag sladkorja v prahu in 
2 žlici limoninega soka. Le-
pimo z žličko in pisalko za 
torte. Dodatki: bomboni in 
semena. Ostalo; papir za 
šablone, barvice in lepilo.

Priprava: Iz tršega papir-
ja izrežemo šablone za dele 
hišice, ki naj gredo vsi na-
enkrat na pekač. Na naš pe-
kač gredo naslednje dimen-
zije: streha iz enega pra-
vokotnika 17,5 cm x 13 cm. 
Tega pred pečenjem in po 
njem prerežemo čez pol, da 
dobimo 2 dela strehe po 8,3 
x 13 cm. Zadnji del hišice je 
enakostranični trikotnik s 

stranicami 13 cm in v njem 
izrezano okno. Sprednji del 
hišice je enakostranični tri-
kotnik s stranicami 5 cm. 
V njem izrežemo polkrog. 
Muco narišemo v velikosti 
11 cm in kvadratast dimnik 
(3 cm) na trši papir in izreže-
mo. Zadaj prilepimo zatič iz 
zobotrebca. Tega vtaknemo 
v podstavek – piškotek. Vse 
ostale dodatke k hišici nare-
dimo iz ostankov testa in z 
modelčki za piškote. 

Testo: Moko, pecilni pra-
šek, dišave in sol zmešamo 
na mizi. Naredimo jami-
co. V kozici malo segreje-
mo med in margarino. Nato 
vmešamo še sladkor, jajce, 
rumenjak, limonin sok in 
limonin sladkor. Zamesi-
mo gladko testo, ki naj poči-
va vsaj 1 uro. Pokrijemo ga s 
posodo, da se ne izsuši. 

Odrežemo papir za peko v 
velikosti pekača in ga položi-
mo na mizo. Testo razvalja-
mo na tem papirju pol centi-
metra debelo. Na testo polo-
žimo šablone in z nožkom iz-
režemo dele hišice. Če osta-
ne še kaj prostora na papirju, 
izrežemo z modelčki piškote. 

Odvečno testo in šablone od-
stranimo. Nato vse dele iz te-
sta povlečemo s papirjem za 
peko vred na pekač. Iz odveč-
nega testa, ki ga ostane skoraj 
polovica, zvaljamo smreke 
in živali z modelčki. Za vsa-
ko smreko potrebujemo eno 
celo smreko in eno na pol pre-
rezano smreko ter podlago, 
vse iz testa. Tudi za gozdne 
živali potrebujemo podlago – 
piškotek, na katero jih bomo 
potem prilepili z ledom. Po-
lovico že pečene smreke pri-
lepimo na sprednjo in na zad-
njo stran cele smreke po sre-
dini. Pozor! Prerežemo lah-
ko le takoj pečene še vroče 
smreke. Pečemo v ogreti pe-
čici pri 170 stopinjah C 25–30 
minut. Pečene dele lepimo z 
ledom po nekaj dneh. Če se 
nam pa mudi, jih lahko osu-
šimo v topli pečici. 

Lepljenje in okrasitev

Z dobro zmešanim slad-
kornim ledom, ki mora biti 
zelo gost, in s pisalko za tor-
te najprej narišemo opeko na 
obeh delih strehe. V led po-
ložimo bombone. Okrasimo 

tudi smreke, tako da naredi-
mo kupčke in nanje prilepi-
mo semena kot storže. Ko se 
to posuši, kar traja 3 do 5 ur, 
zlepimo najprej sprednji del 
– vrh hišice na en del strehe 
tako, da je sprednji del po-
maknjen za kakšen centime-
ter navznoter pod streho. Pri-
lepimo tudi zadnjo stran hiši-
ce na streho. Dele podstavimo 
s predmeti, da se ne premak-
nejo. Drugi dan prilepimo 
še eno stran strehe. Z ledom 
premažemo še vrh hišice in 
znotraj po stičiščih, da je bolj 
trdno. V led po vrhu zatakne-
mo bombone in hiško še do-
datno okrasimo s pisalko. 

Smreke zlepimo tako, da 
najprej prilepimo eno polo-
vičko na celo smreko, ko se 
pa posuši, pa še drugo po-
lovico na drugo stran smre-
ke. Ko sta oba dela posuše-
na, vso smreko pritrdimo še 
na podlago. 

Izdelek – hišico postavimo 
na topel prostor. Užitna bo 
ves mesec, seveda če je prej 
ne pojemo. Vmes se iz hiši-
ce in dodatkov še bolj razvi-
je praznični vonj. Pa veliko 
užitkov s to prikupno hišico. 

Mucina medena hišica
Medene hišice so primerno in poceni darilo, a vseeno dragoceno, ker z njo podarjamo svoj prosti čas 
in vanjo vtkemo niti ljubezni do obdarovanca.

Mucina medena hišica

Komenda – Zavod Medgeneracijsko središče Komenda prip-
ravlja brezplačen tečaj računalništva za starejše, ki ga bo iz-
vajal v januarju, februarju in marcu. Informativni sestanek 
bo v ponedeljek, 8. januarja, ob 16. uri v Glavarjevi bolnici v 
Komendi. Tečaj pa bo za udeležence brezplačen.

Tečaj računalništva za starejše

Komenda – Od decembra dalje je komendska tržnica, ki je 
bila sicer na Koželjevi domačiji na Gori, svoje mesto dobila 
ob hipodromu konjeniškega kluba v Komendi. Obiskovalci 
bodo po novem dobrote na tržnici lahko nakupovali vsako 
soboto in ne več dvakrat mesečno, kot je bilo v navadi doslej.

Tržnica odslej pri hipodromu
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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

Jože Košnjek

Povlje – Pri Romijevih na 
Povljah nad Trstenikom so 
jaslice tradicija. Tako kot po 
mnogih gorenjskih domovih 
so jih postavljali v bogkov kot, 
nad veliko mizo v hiši, kjer se 
je družina zbirala pri obedu. 
Prve jaslice so imele papirna-
te figure, postavljene na goz-

dni mah, hlevček pa je bil le-
sen, pokrit z deščicami in 
mahom. Te jaslice so Romi-
jevi podarili župnišču na Tr-
steniku.

Tradicijo jaslic pri Romi-
jevih nadaljuje Peter Stare. 
Do leta 2000 jih je postavljal 
v hiši, to leto pa jih je prvič 
postavil zunaj, na vrtu pred 
hišo sredi vasi. Z neizmerno 

ljubeznijo in vztrajnostjo jih 
postavlja leto za letom, ob-
navlja figure iz gline in ozad-
je, izdelano iz mavca. Prav 
nobenega kiča ni in navla-
ke. Le tisto, kar sodi v jasli-
ce: sveta družina, pastirč-
ki, osel in krava, trije mod-
ri in seveda zvezda repatica. 
Peter, ki je v nad sedemde-
set let dolgem življenju pre-

jel številna priznanja za kul-
turno in humanitarno delo, 
je že hotel odnehati, pa ga 
vaščani in znanci znova in 
znova prepričajo, naj posta-
vi jaslice. Letos je delo kon-
čal dan pred božičem. Jasli-
ce, ki so ponoči osvetljene, 
bodo postavljene do svečni-
ce, tako kot veleva slovenska 
tradicija.

Na Povljah tudi letos 
jaslice
Domačin Peter Stare, Romijev, jih je letos pred 
domačo hišo na Povljah postavil že sedemnajsto 
leto zapored. Na ogled bodo do svečnice.

Peter Stare s Povelj je tudi letos pred hišo postavil jaslice. 
Zanj je bil in je še vedno božični dogodek nekaj posebnega.

Kranjska Gora, Jesenice – Kranjskogorski župan Janez Hrovat 
nadaljuje tradicijo prednovoletnih obiskov starejših občanov, 
ki živijo v domovih za starejše. Tako je pred kratkim najprej 
obiskal in s simboličnimi darili razveselil občane Kranjske 
Gore, ki živijo v tamkajšnjem Domu Viharnik, nato pa se je 
odpravil še v Dom dr. Franceta Bergelja, kjer jesen življenja 
prav tako preživljajo številni Kranjskogorčani. Kot je povedal 
župan, rad pride med starejše in poklepeta z njimi, ne le ob 
posebnih priložnostih. »Včasih potožijo nad dokaj visokimi 
cenami bivanja v domu, prav vsi po vrsti pa so zadovoljni z 
oskrbo in medsebojnimi odnosi,« je povedal. Poudaril je še, 
da občina skuša čim bolje skrbeti za starejše občane. Tako so 
med drugim cene oskrbe na domu, ki jih plačujejo uporabni-
ki, med najnižjimi pri nas, saj občina izdatno subvencionira 
storitev.

Župan voščil stanovalcem domov za starejše

Župan Janez Hrovat je najprej obiskal občane Kranjske 
Gore, ki živijo v Domu Viharnik, nato pa še tiste, ki živijo v 
Domu dr. Franceta Bergelja na Jesenicah.

Orehek – V dvorani Osnovne šole Orehek se je igralo in 
plesalo, odmevala sta smeh in aplavz. Učenci in njihove 
mentorice so za krajane, starejše od 75 let, pripravili živahen 
kulturni program. Zaigrali so na harmoniko, violino in flav-
to, mlade plesalke so predstavile moderne, ritmične plese 
in tudi malo akrobatike vmes, prostovoljke Rdečega križa 
Orehek - Drulovka in predstavniki Krajevne skupnosti pa so 
tako kot vsako leto tudi letos poskrbeli za prijetno druženje 
pred prihajajočimi prazniki. Starejše krajane so s kratkim 
uvodnim nagovorom pozdravili namestnica ravnatelja OŠ 
Orehek Darja Hudobivnik, predsednik sveta KS Marjan Faj-
far in predsednica Krajevnega odbora RK Marija Sokol, ki je 
krajane pozvala, da prostovoljkam RK sporočijo, če v svojem 
okolju vedo za osamljene ali pomoči potrebne starostnike. 
Srečanja so se povabljenci, tako kot vedno doslej, udeležili 
v polnem številu in se poslovili z željo, da se snidejo spet 
prihodnje leto. 

Starejši so praznovali 

Na prireditvi so nastopili učenci Osnovne šole Orehek.

Škofja Loka – Številni obiskovalci so minuli petek prišli na 
novo prizorišče za prireditve v Škofji Loki, na Trg pod gradom, 
kjer je prvič potekal Božični LUFt. Na več kot tridesetih stoj-
nicah je bilo moč kupiti zanimiva unikatna darila, se okrep-
čati in poklepetati s prijatelji. Ogledati si je bilo moč cirkuško 
predstavo z žongliranjem, vrtenjem obročev ter lovljenjem 
ravnotežja na stolih in rokah. Iskanje izgubljenega kovčka in 
zanimivih poti po medvedjih stopinjah ter odkrivanje in prikri-
vanje resnice, ki nam govori, da le imamo nekaj početi skupaj, 
je bilo združeno v predstavi za staro in mlado z naslovom 
Medvedja usluga. Seveda ni manjkal Božiček, ki so ga otroci 
najteže čakali in pošteno napolnili prostor ob odru in na njem. 
Sledila je plesno-senčna predstava Ime mi je Vida, tisti, ki so 
imeli zadosti energije pa so ostali tudi na večernem druženju 
ob glasbi. Čeprav se je dogajanje zaradi nove lokacije preselilo 
na rob mesta, pa je bilo zaradi nekaterih odprtih trgovin mesto 
živo vse do poznega večera. 

Božični LUFt prvič na Trgu pod gradom

Božični LUFt je prvič potekal na novi lokaciji. / Foto: Andrej Tarfila

Železniki – Na hodniku Občine Železniki si lahko do sredi-
ne februarja v času uradnih ur ogledate fotografsko razstavo 
domačina Matevža Jakoliča z naslovom Gozd iz prve roke. 
Fotografije prikazujejo divje živali, ki jih je v objektiv ujel na 
območju Jelovice, Ratitovca in drugih okoliških gozdovih. Kot 
član Lovske družine Železniki se zna živalim zelo dobro prib-
ližati. »Vse sem fotografiral v domačem lovišču, večinoma 
letos. Na fotografijah je možno videti gamsa, muflona, jelena, 
srnjad, svizca, divjega petelina, poljskega zajca ...« je povedal 
Jakolič. Z ljubiteljskim fotografiranjem se ukvarja že vrsto let. 
Rad fotografira tudi šport, pokrajino, festivalsko dogajanje ..., 
a kot pravi, mu največji izziv predstavlja prav fotografiranje 
divjih živali, saj moraš biti zelo vztrajen in imeti tudi srečo. 
Nekatere Jakoličeve fotografije so objavili tudi v lovski reviji, 
vsako leto jih prispeva za koledar domače lovske družine, na 
razstavi pa jih tokrat predstavlja prvič.

Divje živali na fotografijah

Na hodniku Občine Železniki je na ogled fotografska razstava 
Matevža Jakoliča, ki prikazuje divje živali. / Foto: Gorazd Kavčič
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Specialist v operativi letalskega/ladijskega oddelka m/ž (Brnik, Kranj, Koper) 
Za našega naročnika, uveljavljeno mednarodno podjetje DHL Global Forwarding, 
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.

Prodajni inženir m/ž (terensko delo po vsej Sloveniji) 
Opis delovnega mesta: obiskovanje projektantov in arhitektov, gradbenih pod-
jetij ter gradbišč po vsej Sloveniji, predstavljanje Hauratonovih proizvodov in re-
šitev ter nudenje tehnične pomoči strankam, ustvarjanje kvalitetnih dolgoroč-
nih odnosov s strankami in sodelavci, pozicioniranje in povečanje zavedanja o 
Hauratonovih proizvodih med ciljno populacijo. Dekra zaposlitev, d. o. o., Šmar-
tinska cesta 152, 1000 Ljubljana. Prijave zbiramo do 3. 1. 2018. Podrobnosti na 
www.mojedelo.com.

CNC-operater m/ž (Lesce) 
Delovne naloge: delo na CNC-strojih za obdelavo aluminija in železa, osnovno zna-
nje branja tehničnih načrtov, spremljanje in zagotavljanje kvalitete izdelave, skrb 
za osnovno vzdrževanje strojev, odkrivanje in javljanje pomanjkljivosti na stroju. 
Ponujamo vam zaposlitev v urejenem in stabilnem podjetju, stimulativno plačilo. 
Kopt, Bled, d. o. o., Alpska cesta 43, 4248 Lesce. Prijave zbiramo do 20. 1. 2018. Po-
drobnosti na www.mojedelo.com.

Referent za pripravo deklaracij m/ž (Komenda) 
Pričakujemo: odlično znanje nemškega jezika, zaključena vsaj V. stopnja izobraz-
be, poznavanje orodij za delo z besedili, zelo dobre organizacijske in komunikacij-
ske sposobnosti, zelo dobre analitične sposobnosti in zmožnost poslovnega raz-
mišljanja ... Lidl Slovenija, d. o. o. k. d., Pod lipami 1, 1218 Komenda. Prijave zbiramo 
do 8. 1. 2018. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Specialist za poslovno inteligenco m/ž (Kranj) 
Želimo, da imate naslednje kompetence: zaključena univerzitetna izobrazba eko-
nomske/družboslovne smeri, tri leta delovnih izkušenj iz področja poslovne inteli-
gence, aktivno znanje angleškega jezika (pisno in ustno), poznavanje SQL jezika in 

podatkovnih baz, poznavanje orodij za poizvedbe in analizo, močne analitične ve-
ščine, Iskraemeco, d. d., Savska Loka 4, 4000 Kranj. Prijave zbiramo do 19. 1. 2018. 
Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Razvijalec programske opreme m/ž (Naklo) 
Pričakujemo: dokončano VII. stopnjo izobrazbe računalniške smeri, smeri infor-
matike ali druge ustrezne tehnične smeri, poznavanje modeliranja relacijske baze 
podatkov in razvoja programske opreme, poznavanje ali pripravljenost na učenje 
PL/SQL in Oracle orodji za razvoj (Oracle Forms, Oracle Reports, Apex), poznava-
nje spletnih tehnologij, znanje angleškega jezika ... Merkur trgovina, d. d., Cesta na  
okroglo 7, 4202 Naklo. Prijave zbiramo do 15. 1. 2018. Podrobnosti na  
www.mojedelo.com.

Samostojni kuhar m/ž (Lesce) 
Opis delovnega mesta: pripravljanje in kuhanje jedi, večina po naročilu, sprejem 
materiala in pravilno skladiščenje, nadziranje zalog in rokov, skrb za red in čisto-
čo, sodelovanje pri internih predpisih delodajalca, druga pomožna in vzdrže-
valna dela, odgovornost do dela in sredstev. Gostišče Tulipan Franc Ažman, s. p.,  
Tržaška ulica 1, 4248 Lesce. Prijave zbiramo do 19. 1. 2018. Podrobnosti na  
www.mojedelo.com.

Prodajalec m/ž Jesenice
Pričakujemo: IV. stopnjo izobrazbe trgovske ali druge smeri, poznavanje dela v tr-
govini, zaželene delovne izkušnje v trgovini, veselje do dela z ljudmi, komunikativ-
nost. Spar Slovenija, d. o. o., Kadrovska služba, Letališka cesta 26, 1000 Ljubljana. Pri-
jave zbiramo do 2. 1. 2018. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Strokovni sodelavec v financah m/ž (Kranj) 
Pričakujemo: zaključeno univerzitetno izobrazbo ekonomske smeri, tri leta delov-
nih izkušenj na podobnih delovnih mestih, odlično razumevanje osnovnih finanč-
nih izkazov, poznavanje zavarovalniških in finančnih produktov, aktivno znanje an-
gleškega jezika (pisno in ustno), odlične analitične sposobnosti, ciljna usmerjenost 
in natančnost ... Iskraemeco, d. d., Savska Loka 4, 4000 Kranj. Prijave zbiramo do 15. 
1. 2018. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Vodja kadrovske službe m/ž (Kranjska Gora) 
Ključne delovne naloge: organiziranje vodenje in nadzor nad delom službe, izde-
lava letnega načrta dela kadrovske službe in finančno ovrednotenje načrtovanih 
aktivnosti, spremljanje delovnopravne zakonodaje ter usklajevanje kadrovske 
politike z veljavno zakonodajo ... Hit Alpinea, d. d., Borovška cesta 99, 4280 Kranj-
ska Gora. Prijave zbiramo do 19. 1. 2018. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Inženir za načrtovanje digitalnih elektronskih vezij m/ž (Komenda) 
V uspešen tim strokovnjakov vabimo novega sodelavca – inženirja za načrtovanje 
digitalnih vezij v FPGA in digitalnih integriranih vezij. RLS merilna tehnika, d. o. o., 
Poslovna cona Žeje pri Komendi, Pod vrbami 2, 1218 Komenda. Prijave zbiramo do 
15. 1. 2018. 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.comrecepti iz gorenjskega 

glasa zbrani v knjigi

Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu, Bleiweisova cesta 4  

v Kranju, jo naročite po telefonu 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

Maša Likosar

Preddvor, Bled – Na božični 
dan se ob jezeru Črnava zbe-
rejo domačini, da bi videli, ali 
bo hudič našel izgubljeno dre-
vo. S pomočjo članov Turistič-
nega društva Preddvor, zapo-
slenih v Hotelu Alma, fantov 
iz potapljaškega društva SOM 
in Gasilske reševalne službe 
Kranj so tradicionalno, tokrat 
že osemnajstič, potopili bo-
žično drevo in s tem prazni-
kom dodali čarobnost in to-
plino. Letos so dogodek pope-
strili s pripovedko o Hudiče-
vem borštu na Zaplati. Upri-
zorili so jo člani Turističnega 
društva Preddvor po scenari-
ju in režiji predsednika Jože-
ta Ekarja. Zgodba pravi, da sta 
nekoč v Preddvoru živela dva 
kmeta, ki sta se trmasto prepi-
rala za lastništvo nad gozdom, 
dokler ni eden v jezi vzkliknil: 
»Hudič naj ga vzame!« V tre-
nutku so se besede uresniči-
le in kmeta sta le še prestraše-
no strmela za peklenščkom, 
ki je z »borštom« na hrbtu od-
dirjal proti goram. Ravno tak-
rat je v cerkvi na Svetem Jako-
bu zazvonilo, hudič  je izgubil 
moč in spustil breme na so-
sednji hrib. Naslednji dan je 

šel  preverit svoj izplen in ugo-
tovil, da v gozdu manjkata dve 
drevesci. Vrnil se je v dolino, 
da bi ju našel. Prvo je našel 
sam, drugo pa je izsledil s po-
močjo ljudi, saj je to zasvetilo, 
ko se jo je dotaknila človeška 
roka. Osvetljeno drevesce so 
potopili na dno jezera Črna-
va in bo na ogled vse do svetih 
treh kraljev. 

V globino jezera pa so se 
spustili tudi na Bledu. S po-
močjo Društva za podvodne 
dejavnosti Bled so oživeli le-
gendo o potopljenem zvonu. 
Zvonček želja je leta 1534 vlil 
Franziskusu Patavinus v itali-
janski Padovi. Nekako v tem 
času je na blejskem gradu ži-
vela mlada vdova. Moža so ji 
ubili razbojniki in njegovo 
truplo vrgli v jezero. Zbrala 
je vse svoje srebro in zlato ter 
dala vliti zvonček za kapelo na 
otoku. Vendar tja ni prispel. 
Hud vihar ga je potopil z lad-
jico in čolnarji vred. Še danda-
nes pa se včasih v jasnih no-
čeh oglaša iz globin. Obupa-
na vdova je po tej nesreči pro-
dala vse svoje imetje, izku-
piček darovala za novo cer-
kev na otoku, sama pa stopi-
la v samostan v Rimu. Tam je 
pobožno živela do smrti. Po 

njeni smrti je papež posvetil 
nov zvon in ga poslal na blej-
ski otok. Kdor s tem zvonom 

pozvoni in svojo željo sporoči 
usmiljeni »gospe z jezera«, se 
mu želja izpolni.

Potopili smrečico, dvignili 
zvon želja
Na jezeru Črnava v Preddvoru so potopili božično drevesce. Letos pa je bil dogodek še posebno 
prazničen, saj so prvič uprizorili zgodbo o hudiču, ki išče izgubljeno smrečico. Na Blejskem jezeru  
pa je ponovno oživela legenda o potopljenem zvonu. 

Na dno jezera Črnava so potopili božično drevesce. 

Božičnega dogodka v Preddvoru se je udeležila množica 
obiskovalcev. / Foto: Matic Zorman
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Samo Lesjak

Mojstrana – Vse nasled-
nje dni v osrčje narave tako 
vabijo skulpture ledenega 
kraljestva, osvetljene s so-
jem lanternic. Z ledeno kra-
ljico se lahko obiskovalci 
povzpnejo na srebrni pres-
tol ali pa se v družbi ledene 
princese sprehodijo po goz-
dni pravljični poti, ki se pne 
ob potoku med v led odeti-
mi drevesi, brvmi, potočki, 
jezerci in vodometi, mimo 
lurške kapelice in mlina do 
pravcate male alpske vasice 
s cerkvico. Vsako noč se le-
dena dežela, nov ustvarjalni 
podvig Pavla Skumavca, ob-
likuje na novo. Kot svetujejo 

organizatorji, ki vabijo tudi v 
deželo pravljičnih junakov, 
ob ogledu nikar ne hitite – 
naj vas prevzame minljiva 
krhkost ustvarjenega.

V Veliki kristalni dvorani 
ledenih slapov je vsak popol-
dan pred kuliso 25-metrskih 
ledenih slapov na ogled zna-
na božična zgodba o rojstvu 
Jezusa, ki se mu pridejo pok-
lonit tako pastirčki kot sveti 
trije kralji in mu milozvoč-
no zapojejo angeli. Gledali-
ška predstava živih jaslic v 
režiji Elizabete Skumavc in 
Nataše Cotman obsega tudi 
plezalne, glasbene, plesne 
in ognjene točke, v njej pa 
se predstavi kar 22 igralcev 
v derezah. 

Božična zgodba  
v ledenem kraljestvu
V soteski Mlačca pri Mojstrani si v prazničnem 
času dih jemajoče stvaritve narave, svetopisemsko 
sporočilo in umetnost ledu znova podajajo roke.

Letos je zgodba predstave v ledu zgodovinsko obarvana – 
prinaša izročilo evropske marijanske pobožnosti. / Foto: Primož Pičulin
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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!

Rezultati 103. kroga – 24. decembra 2017
11, 25, 26, 27, 30, 32, 37 in 6

Loto PLUS: 1, 10, 15, 18, 25, 33, 36 in 27
Lotko: 1 6 3 9 4 0

Sklad 104. kroga za Sedmico: 360.000 EUR
Sklad 104. kroga za PLUS: 510.000 EUR
Sklad 104. kroga za Lotka: 650.000 EUR

LOTO

NEPREMIČNINE
STANOVANJA
ODDAM

2.5 SOBNO stanovanje v hiši v Kranju, 
kuhinja opremljena, En. razred E, tel.: 
04/23-11-818, 051/262-241  
 17004262

HIŠE
PRODAM

NA Drulovki prodam eno družinsko 
hišo, tel.: 070/732-211 
 17004321

MOTORNA VOZILA
AVTOMOBILI
PRODAM

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

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

KMETIJSKI STROJI
PRODAM

GORSKI traktor Reform muli 150, z 
nakladalko sena, 3.600 del. ur, malo 
rabljen  in lepo ohranjen, cena 12.000 
EUR, 031/483-398  
 17004276

KUPIM

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

PRIDELKI
PRODAM

DOMAČE žganje, tel.: 04/25-51-487  
 17004311

JEČMEN in krompir za krmo, možnost 
dostave, tel.: 040/479-752  
 17004316

JEDILNI in krmni krompir, tel.: 
040/355-865 
 17004323

VZREJNE ŽIVALI
PRODAM

BIKCA limuzin in brejo kravo, Sp. Gor-
je, tel.: 041/933-341  
 17004314

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

MANGOLICO, lahko celega ali po kg, 
okolica Kranja, tel.: 031/284-079  
 17004317

TELIČKO, staro 10 mesecev za nadalj-
njo rejo ali zakol, tel.: 031/641-399  
 17004309

ZAJCE obeh spolov za razplod ali za-
kol in zajklje z mladiči, tel.: 051/712-
764 17004313

KUPIM

BIKCA simentalca, starega do 10 dni, 
tel.: 041/692-736  
 17004315

BIKCA simentalca, starega do 10 
dni ali menjal za silažne bale, tel.: 
041/756-022 
 17004318

ZAPOSLITVE (m/ž)
NUDIM

IŠČEMO mizarja in varilca za proizvo-
dnjo, redna zaposlitev, delo v Avstriji 
in Nemčiji. Veselimo se vašega klica 
+436764601702, g. Grilc, Diaplan 
Stahl + Holz GmbH, Bahnhof str. 9, 
Klagenfur 
 17004319

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 
 17004320

ZAPOSLIMO kuharja in čistilko v 
Cerkljah. Intertrend d.o.o., Savska 
loka 21, Kranj, tel.: 041/692-821 
 17004283

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

ZAHVALE
GASILCEM PGD - RIBNO, MLINO, 
BOH. BISTRICA SE ZAHVALJUJEMO 
ZA NESEBIČNO POMOČ PRI POPRA-
VILU STREHE NA STAN. HIŠAH PO 
HUDEM NEURJU V BOHINJU. ZAH-
VALA TUDI PETRU ŽVANU IN FRAN-
CU BALOHU. DRUŽINI KAVČEVA IN 
ŠOŠTARJEVA, STUDOR 
 17004322

RAZNO
PRODAM

GRELNI masažni stol, novo manjšo, 
motorko, daljnogled 16 x 50, tel.: 
041/364-504 
 17004312

ZRAČNO puško, lesen ponk 200 x 60, 
zunanje senzor led luči, tel.: 041/364-
504  
 17004310

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

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

12  50
EUR

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 

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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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 Kažipot 
brezplačno samo enkrat, pošljete jih lahko na e-poštni na-
slov kazipot@g-glas.si.

PRIREDITVE
Za otroke
Jesenice – V jeseniški knjižnici bodo danes, v sredo, 27. de-
cembra, ustvarjalne delavnice ob 17. uri, v četrtek, 28. de-
cembra, bo ura pravljic ob 17. uri, v četrtek, 28. decembra, 
bo žrebanje nagrajencev knjižne uganke Lepo je biti bralec 
ob 18. uri, v petek, 29. decembra, pa se bo Brihtina pravljič-
na dežela začela ob 10. uri.

Hrušica – V knjižnici bo v četrtek, 28. decembra, ura pravljic 
z grofico ob 17. uri, žrebanje nagrajencev knjižne uganke pa 
ob 17.45.

Preddvor – V sredo, 27. decembra, ter v četrtek, 28. decem-
bra, bo ob 10. uri v prostorih TIC-a potekala novoletna de-
lavnica okraskov za otroke. V soboto, 30. decembra, pa bo 
ob 10. uri v prostorih TIC-a potekala bralna urica za otroke. 
Tokrat bo na sporedu zgodbica Zverjašček.

KONCERTI
Božični koncert
Cerklje – V sredo, 27. decembra, bo ob 19. uri v velesovski 
cerkvi Marijinega oznanjenja v Adergasu skupni božični 
koncert Gorenjskega okteta in APZ France Prešeren Kranj.

Božični koncert
Radovljica – V soboto, 30. decembra, bo ob 18.30 v cerkvi sv. 
Petra v Radovljici božični koncert, na katerem bodo nasto-
pili: Nonet Brda, MPZ Ludvik Zorzut, Kvintet Kvartin, pevca 
Martina Kocina in Ivan Andres Arnšek, pianist Radovan Ko-
košar, kitarist Franko Reja in harmonikar Dejan Vidovič.

Božično-novoletni koncert
Radovljica – Mešani pevski zbor Anton Tomaž Linhart iz 
Radovljice vabi na božično-novoletni koncert, ki bo jutri, v 
sredo, 27. decembra, ob 18. uri v cerkvi sv. Lamberta na Lan-
covem v Radovljici. Vstop bo prost.

Mir in radost
Tržič – V soboto, 30. decembra, bo ob 19.30 v cerkvi Mari-
jinega oznanjenja božični koncert MePZ IGrancij Hladnik z 
naslovom Mir in radost.

Pastirček pripoveduje
Sveti Duh – Mešani pevski zbor Lipnica (KTD Kamna Gorica) 
vabi danes, v sredo, 27. decembra, ob 18. uri v cerkev pri Sv. 
Duhu pri Škofji Loki na božični koncert Pastirček pripoveduje. 

PREDSTAVE

Narobe dan
Slovenski Javornik – V Lutkovni dvorani DPD Svoboda Fran-
ce Mencinger si otroci v petek, 29. decembra, ob 17. uri lah-
ko ogledajo lutkovno predstavo za otroke Polonce Kovač 
Narobe dan. Obiskal jih bo tudi Dedek Mraz.

Filmski večeri v Dupljah
Duplje – Kulturno in športno društvo Bela zvezda iz Dupelj 
bo v petek, 29. decembra, ob 20. uri v dvorani gasilskega 
doma Duplje predstavilo kratki igrani film Novoletna zgod-
ba. Do 22. ure bodo ponovitve vsako polno uro. Enako bo 
v soboto, 30. decembra, med 18. in 22. uro ter 5., 6. in 7. 
januarja med 18. in 22. uro (petek) in 17. in 20. uro (sobota 
ter nedelja). Scenarist in režiser filma je Matic Škrjanc.

www.gorenjskiglas.si

EUR
8168 strani, 170 x 240 mm, spiralna vezava

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

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

Nadia Ternifi, Zavrh:

»Najbolj po druženju s pri-
jatelji in predvsem po poto-
vanjih. Bila sem v Iranu in 
v Albaniji. Sicer pa najbolj 
spremljam področje zdra-
vstva, zato bi omenila še 
zdravstveno reformo.«

Martin Dolanc, Kranj:

»Po uspehu košarkarjev in 
vseh ostalih športnikov, ki 
so dosegli dobre rezultate na 
mednarodnih tekmovanjih. 
Na političnem področju pa 
nič novega. Naša politika oči-
tno ne pozna sprememb.« 

Silvana Knok, Zg. Senica:

»Na osebni ravni kakšno ok-
roglo praznovanje moje ge-
neracije, na ravni naše obči-
ne tri medalje na svetovnem 
prvenstvu na divjih vodah, na 
ravni države arbitražna raz-
sodba in njene posledice.«

Teja Kralj, Podlubnik:

»Leto 2017 mi bo na oseb-
nem področju najbolj ostalo 
v spominu po družinskem 
potovanju po Makedoniji in 
Albaniji, sicer pa nič poseb-
nega. V športu je izstopal us-
peh naših košarkarjev.«

Maja Bertoncelj

Leto 2017 se izteka. Na šte-
vilnih področjih je bilo uspeš-
no, na nekaterih tudi ne. Po 
čem pa bo vam najbolj ostalo 
v spominu, smo spraševali v 
tokratni anketi.

Foto: Maja Bertoncelj

Leto v znamenju 
košarkarjev 

Tajda Starman, Zbilje:

»Najbolj mi bo ostalo v spo-
minu po zmagi naših košar-
karjev na evropskem prven-
stvu. To je prva misel ob tem 
vprašanju. Tudi na osebnem 
področju je bilo to zame us-
pešno leto.«

info@g-glas.si

vre men ska na po ved

SREDA ČETRTEK PETEK
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Danes bo oblačno s padavinami. Meja sneženja bo med 900 
in 1300 metri nadmorske višine, v nekaterih alpskih dolinah 
lahko tudi nižje. Jutri bodo padavine postopno oslabele, meja 
sneženja se bo spuščala. Ponekod bo pihal severnik. V petek 
se bo zjasnilo.

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

Šmarca – Krajevna skupnost Šmarca, Društvo general Ma-
ister Kamnik, Društvo sv. Jakob Kamnik in Društvo Demos 
na Kamniškem vabijo na proslavo ob dnevu samostojnosti 
in enotnosti, ki bo v petek, 29. decembra, ob 18. uri v Domu 
krajanov v Šmarci. Slavnostni govornik bo načelnik Upravne 
enote Kamnik Mihael Novak, v kulturnem programu pa bodo 
sodelovali Barbara Božič, Marta Zabret in Urška Pavli ter an-
sambel Sprukci.

Proslava ob dnevu samostojnosti in enotnosti

Andraž Sodja

Jesenice – Otroke, hospita-
lizirane na otroškem oddel-
ku Splošne bolnišnice Jese-
nice, je minuli četrtek obi-
skala prava kosmata dele-
gacija, saj so jim praznič-
ne dni v bolnišnici prišli po-
lepšati štirinožni policisti 
v spremstvu človeških vod-
nikov službenih psov PU 
Kranj in Ljubljana. Za pra-
vo predstavo sta tako pos-
krbel petletni škotski mejni 
ovčar Kori in enoletna Kori-
jeva nečakinja Dina, ki sta 

otrokom z vragolijami, sko-
ki skozi obroče, plesom med 
nogami, prinašanjem žogic, 
pospravljanjem odpadkov 
in vsestransko ljubeznivo-
stjo pod budnim očesom vo-
dnika policijskih psov Jane-
za Tonejca močno polepša-
la dan, o čemer so pričali na-
smejani obrazi in sijoče oči. 

Malim bolnikom so 
predstavili poklic policista 
in delo vodnika policijske-
ga psa, tako tistih, ki so jim 
pokazali svoje spretnosti, 
kot tistih, ki so stali bolj ob 
strani, saj so njihove naloge 

namenjene iskanju mamil, 
eksplozivov in orožja. Poli-
cisti so ob obisku razdelili 
tudi priložnostna promocij-
ska darila, za dostavo po so-
bah tistim malim bolnikom, 
ki zaradi zdravstvenih razlo-
gov niso mogli v avlo, pa je 
poskrbel kar kuža Kori, ki je 
darilne vrečke raznosil po 
sobah. Policisti so tako obda-
rili okoli dvajset otrok različ-
nih starosti, ki so se daril zelo 
razveselili, še bolj pa obiska 
– in tako vsaj za nekaj časa 
pozabili, da so v bolnišnici. 
Kot je povedala Tina Ahačič, 

namestnica predstojnika pe-
diatričnega oddelka Splošne 
bolnišnice Jesenice, je bil 
obisk policijskih psov zelo 
dobrodošel: »Še tiste mlade 
bolnike, ki jih je kaj bolelo, 
jih je prenehalo – in pozabili 
so, da je kaj narobe. Še dekli-
ca, ki je tu zaradi poškodbe, 
ko jo je prevrnil pes, ni ime-
la nobenih težav. Želeli bi si 
več takšnih obiskov, ta teden 
je bilo zelo pestro. Trenutno 
k nam s terapevtskimi psi 
ne hodi nihče, čeprav bi bilo 
včasih dobrodošlo, a večino-
ma imamo kratke hospitali-
zacije.«

Kot je dodal vodnik služ-
benega psa Janez Tonejc, je 
Kori začel šolanje kot pes za 
iskanje mamil, a je postal šti-
rinožni predstavnik sloven-
ske policije: »Pomembno je, 
da je kuža umirjen in druža-
ben, da sam išče stik – in ta 
je takšen. Če otrokom lahko 
skupaj polepšava tistih pet 
ali deset minut, je tudi moj 
dan lepši in tudi jaz s tem 
rastem. Sreča je tam, kjer jo 
delimo in tega se je treba za-
vedati. Obiščemo tudi vrtce, 
šole, domove za ostarele, 
tako kot gre življenje in tako 
znamo kakšen dan še pose-
bej ceniti. Takšno delo je na-
čin življenja.«

Kosmatinci razveselili otroke
Minuli četrtek so otroke v jeseniški bolnišnici obiskali policisti s službenimi psi, ki so otrokom dodobra 
popestrili praznike.

Predstava škotskega mejnega ovčarja Korija in vodnika Janeza Tonejca

Kranj – Paraplavalec Darko Đurić iz Podbrezij je na odprtem 
prvenstvu Nizozemske v 25-metrskih bazenih minuli četrtek 
dvakrat dosegel nov svetovni rekord na petdeset metrov delfin. 
Razdaljo je v kvalifikacijah premagal v času 44,37 sekunde, v 
finalu pa je izid popravil na 43,13. Kot smo že pisali, Đurić od 
novembra trenira na Nizozemskem.

Đurić postavil dva rekorda

Jasna Paladin

Kamnik – Čeprav je organi-
zatorjem tradicionalnega 
novoletnega bazarja – Vrtcu 
Antona Medveda Kamnik in 
Zavodu za turizem, šport in 
kulturo Kamnik – ob prvot-
no načrtovanem terminu 
ponagajalo deževno vreme 
in so dogodek prestavili, so 
se jim načrti teden dni kas-
neje, v torek, 19. decembra, 
izšli in središče Kamnika so 
kljub mrazu napolnili števil-
ni malčki s svojimi starši.

Prizorišče med Glav-
nim trgom in Pravljično hi-
ško pod Malim gradom so 

napolnile stojnice, na kate-
rih so vzgojiteljice prodaja-
le najrazličnejša ročno izde-
lana darila in dobrote, v Pra-
vljični hiški pod Malim gra-
dom so se pod vodstvom di-
jakov Gimnazije in srednje 
šole Rudolfa Maistra Ka-
mnik odvijale ustvarjalne 
delavnice, oder na Glavnem 
trgu pa je ob 17. uri oživel z 
glasbeno pravljico Plamen 
prijateljstva v izvedbi gleda-
liške skupine in Otroškega 
pevskega zbora Vrtca Anto-
na Medveda Kamnik.

Denar, ki so ga zbrali s pro-
dajo daril na stojnicah, bodo 
namenili v vrtčevski sklad.

Praznični bazar z glasbeno 
pravljico
Središče Kamnika je bilo v znamenju že osmega 
novoletnega otroškega bazarja Vrtca Antona 
Medveda Kamnik.

Glavni trg je osvetlil tudi labirint iz svečk. / Foto: Gorazd Kavčič


