
GORENJSKA

Kulturno romanje  
v Prešernovo Vrbo 
Vzgojno-izobraževalni zavod Fra-
na Milčinskega Smlednik že dvaj-
set let s pohodom iz Smlednika v 
Vrbo obeležuje obletnico rojstva 
Franceta Prešerna. 

5

GORENJSKA

Štebe za ponovitev 
glasovanja 
Tomaž Štebe v Mengšu zahteva 
ponovitev volitev. Kljub temu je 
občinski svet na konstitutivni seji 
potrdil mandate šestnajstim sve-
tnikom in županu. 
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ŠPORT

Fak hiter, jutri znova 
na start 
Nova sezona biatlonskega svetov-
nega pokala se je za slovensko re-
prezentanco na domači Pokljuki 
začela z enajstim mestom mešane 
dvojice Urška Poje-Jakov Fak. 
Nova tekma bo jutri. 

11

KRONIKA

Opolnoči zagorelo  
v spalnici 
Zaradi požara v enem od stano-
vanj v tretjem nadstropju so v ne-
deljo kmalu po polnoči iz stano-
vanjskega bloka na Kovorski cesti 
v Tržiču evakuirali vse stanovalce. 

14

VREME

Danes bo sončno z obča-
sno zmerno oblačnostjo. 
Jutri in v četrtek bo  
prevladovalo oblačno,  
a večinoma suho vreme. 

-1/6 °C
jutri: pretežno oblačno
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71 let Gorenjski časnik od leta 1947
Prvi predhodnik tednika Gorenjec leta 1900
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Danica Zavrl Žlebir

Kranj – O drugem krogu žu
panskih volitev kroži oce
na, da pomenijo poraz sta
rih županov. Če pogledamo 
deset občin širše Gorenj
ske, bi temu lahko pritrdili, 
saj sta od dosedanjih župa
nov novi mandat osvojila le 
dva: Borut Sajovic, ki je v Tr
žiču dobil skoraj 66 odstot
kov volilnih glasov in pora
zil Pavla Ruparja, in v Dom
žalah, kjer je Toni Dragar s 
55 odstotki zmagal pred Me
todom Marčunom. Štirje od 
»starih« županov pa so bili 
poraženi: na Jesenicah To
maž Tom Mencinger, ki je 

izgubil tekmo z novinarjem 
Blažem Račičem (ta je pre
jel skoraj 65 odstotkov gla
sov), Marko Mravlja v Na
klem, kjer ga je s 54 odstotki 
premagal Ivan Meglič, v Lu
kovici je Mateja Kotnika pre
magala Olga Vrankar s 57 
odstotki glasov, moravškega 
Martina Rebolja, ki je vladal 
več mandatov, pa je za las po
razil Milan Balažič z 51 od
stotki glasov.

V štirih občinah so se v 
drugem krogu za župan
ski položaj merili tudi štir
je povsem novi pari. V Bohi
nju in Kamniku sta bila kan
didata dva začasna župana, 
prej podžupana. V Bohinju 

je s 57 odstotki začasni žu
pan Jože Sodja tudi zma
gal, njegov nasprotnik je bil 
Bojan Traven. V Kamniku 
so podžupanu Igorju Žav
biju, tudi začasnemu župa
nu, javnomnenjske raziska
ve obetale zmago, a slavil je 
Matej Slapar z 61 odstotki 
glasov. Podžupana sta bila 
tekmeca tudi v občini Ško
fja Loka: z majhnim nasko
kom je zmagal Tine Radi
nja (52 odstotkov) pred Ro
bertom Strahom. V mestni 
občini Kranj pa je v nedeljo 
v volilnem boju z Zoranom 
Stevanovićem z 68 odstotki 
prepričljivo zmagal Matjaž 
Rakovec.      

Izvolili še preostale župane
V drugem krogu lokalnih volitev, ki se jih je udeležilo dobrih 48 odstotkov 
volivk in volivcev, so župane dobili še v preostalih občinah. 

Novi župan Kranja Matjaž Rakovec se je veselil prepričljive zmage. / Foto: Primož Pičulin

Ana Šubic

Škofja Loka – Medvladni od
bor za varovanje nesnovne 
kulturne dediščine je na ne
davnem zasedanju na Mav
riciju sklenil, da na Unescov 
reprezentativni seznam ne
snovne kulturne dediščine 
človeštva vpiše tudi kleklja
nje čipk v Sloveniji. »Vpis 
predstavlja dolgo pričakova
no priznanje umetniškemu 
ustvarjanju, ki se stoletja 
prenaša iz roda v rod in med 
seboj povezuje vse genera
cije od otrok do starih star
šev. Gre za primer posebne 
oblike ljudske umetne obr
ti, ki se neprestano izpopol
njuje in dopolnjuje ter bo
gati življenjske zgodbe po
sameznikov, družin, sosesk 

in prijateljskih družb posa
meznih naselij in pokrajin,« 
so zapisali na ministrstvu za 
kulturo. Klekljanje čipk so 
leta 2016 razglasili tudi za 
živo mojstrovino državnega 
pomena.

Slovenija je nominacijo v 
formalni postopek pri Une
scu vložila marca lani. Ob
sežen predlog nominacije 
je nastal v sodelovanju stro
kovnjakinj Mestnega mu
zeja Idrija, Loškega muzeja 

Škofja Loka, Muzeja in ga
lerij mesta Ljubljana – Mes
tnega muzeja, slovenskega 
odbora organizacije za klek
ljano in šivano čipko OID
FA, ministrstva za kulturo, 
Slovenskega etnografskega 
muzeja ter ob velikem odzi
vu klekljarskih društev, sek
cij in skupin ter učencev čip
karskih šol v Idriji, Žireh in 
Železnikih. Kustosinja Lo
škega muzeja Mojca Šifrer 
Bulovec je poudarila, da je 
vpis na Unescov seznam pri
znanje vsem klekljaricam na 
Slovenskem, mentorjem, ki 
v okviru čipkarskih šol, dru
štev, krožkov in izbirnih 
predmetov ohranjajo kle k
ljarsko dediščino, ter vsem 
umetnikom, ki so jo ponesli 
v svet umetnosti.

Čipke na Unescovem seznamu
Na Unescovem seznamu nesnovne kulturne dediščine po novem tudi klekljanje čipk v Sloveniji

Bogato klekljarsko dediščino ohranjajo tudi v Železnikih. 

Urša Peternel

Kranj – Turško podjetje Cen
giz Insaat je po neuradnih 
informacijah izločeno iz 
razpisa za gradnjo karavan
škega predora, je poročala 
Televizija Slovenija. Razlog 
naj bi bila neustrezna doka
zila, težavo pa naj bi pred
stavljala tudi kaznovanost 
enega od vodilnih v podje
tju. Uradna odločitev revi
zijske komisije naj bi bila si
cer znana ta teden.

Kot je znano, je Dars za iz
vajalca del za gradnjo druge 
cevi izbral turško podjetje, 

katerega ponudba v višini 
89,3 milijona evrov je bila 
bistveno cenejša od ostalih 
osmih ponudb. Trije neiz
brani izvajalci – novogoriški 
Kolektor CPG, sarajevski 
EuroAsfalt in Gorenjska 
gradbena družba – pa so vlo
žili revizijske zahtevke. Kot 
so takrat pojasnili na Darsu, 
zahtevek za revizijo lahko 
začetek gradnje zamakne za 
največ nekaj mesecev, bis
tveno pa je, da ne pride do 
razveljavitve razpisa.

Gradnja na avstrijski stra
ni predora se je začela sep
tembra.

Turško podjetje 
izločeno?
Po neuradnih informacijah naj bi Državna 
revizijska komisija iz razpisnega postopka za 
gradnjo druge cevi predora Karavanke izločila 
turško podjetje.
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izžrebanemu naročniku časopisa

Knjigo prejme JANEZ FON iz Mavčič.

KO TI ČEK ZA NA ROČ NI KE

Pokljuka je središče biatlonskega sveta

Pokljuka v teh dneh v osrčju svojih gozdov gosti najboljše bi-
atlonce na svetu. Na idilični kraški planoti se bo zvrstilo osem 
tekem svetovnega pokala, na katerih bo Televizija Slovenija 
proizvajalec mednarodnega TV-signala (»host broadcaster«). 
To pomeni, da proizvedeni signal prek satelitov pošlje vsem 
medijskim družbam po svetu, ki imajo pravice za predvajanje 
biatlonskih vsebin. Pokljuka bo prva postojanka v letošnji zimski 
sezoni, kjer bo Televizija Slovenija proizvajalec mednarodnega 
TV-signala. V prihodnjih tednih in mesecih bodo Pokljuki sle-
dile še naslednje tekme na slovenskih prizoriščih: Zlata lisica 
na mariborskem Pohorju, deskanje na snegu na Rogli, ženski 
smučarski skoki z Ljubnega, svetovni pokal v moškem alpskem 
smučanju v Kranjski Gori ter smučarski poleti iz Planice. 

RTV Slovenija podarja enemu naročniku Gorenjskega glasa 
naglavni trak Smučarske zveze Slovenije. V žrebu boste sode-
lovali, če boste pravilno odgovorili na vprašanje: Kakšen gozd 
prevladuje na Pokljuki? Odgovore s svojimi podatki pošljite 
do ponedeljka, 10. decembra, na naslov: Gorenjski glas, Na-
zorjeva ulica 1, 4000 Kranj, ali na koticek@g-glas.si.

Glasbeni spektakel v Stožicah

Veliki pevski zvezdi, ki nizata hit za hitom in žanjeta stoječe 
ovacije, kjerkoli zapojeta, se vračata v Ljubljano – a tokrat 
bosta Ceca in Aca Lukas prvič nastopila skupaj na dvojnem 
koncertnem spektaklu v največji slovenski glasbeni areni. Iz-
vajalca, ki sta s samostojnimi koncerti že večkrat navdušila 
ljubitelje temperamentne glasbe, prihajata 15. decembra 2018 
ob 21. uri v dvorano Stožice, kjer bosta v veliki odrski produkciji 
z bogatim svetlobnim šovom in video zasloni zapela pred več 
kot deset tisoč oboževalci, to pa bo dalo njuni glasbi in nasto-
pu dimenzijo, kakršne v Sloveniji še niste doživeli. Pridite na 
največji regionalni glasbeni spektakel leta – nepozabno glas-
beno potovanje in noro zabavo. Vstopnice si lahko zagotovite 
na www.eventim.si ter na vseh Eventimovih prodajnih mestih. 

Naročniku Gorenjskega glasa bomo podarili dve vstopnici, 
če boste pravilno odgovorili na nagradno vprašanje: Kdo sta 
glasbeni ikoni, ki bosta nastopili v Stožicah 15. decembra 2018? 
Odgovore s svojimi podatki pošljite do ponedeljka, 10. decem-
bra 2018, na naslov: Gorenjski glas, Nazorjeva ulica 1, 4000 
Kranj, ali na koticek@g-glas.si.

Nagrajenci

V nagradni igri, ki je bila objavljena 27. novembra 2018, prej-
mejo dve vstopnici za razstavo Body Worlds Vital Romana 
Porenta z Golnika, Martina Mohorič iz Škofje Loke in Matija 
Dovjak iz Kranja. Nagrajencem čestitamo!

Urša Peternel

Jesenice – Jeseničani so gla-
sovali za spremembe. Novi 
župan je postal 44-letni uni-
verzitetni diplomirani poli-
tolog Blaž Račič, nekdanji 
novinar Dela. V drugem kro-
gu je prejel 64,6 odstotka gla-
sov, dosedanji župan Tomaž 
Tom Mencinger pa 35,4 od-
stotka. Za Račiča je glasova-
lo 3533 volivcev, za Mencin-
gerja 1936. Volilna udeležba 
je bila še slabša kot v prvem 
krogu; v nedeljo je tako na vo-
lišča v jeseniški občini odšlo 
le 5520 volivcev, kar je manj 
kot 32 odstotkov vseh volil-
nih upravičencev.

Novi župan Blaž Račič je 
povedal, da je v celotno vo-
lilno kampanjo vložil največ 
energije, znanja in volje, kar 
se je odrazilo na volilnem re-
zultatu. »Ljudje so že v času 
kampanje povedali, da je čas 
za spremembe, za nov ob-
raz. Prinašam mladostno 
energijo, zavedam pa se, da 
bo veliko dela, da ne bo lah-
ko, a vemo, kaj hočemo, zato 

bo pot lažja,« je dejal. Kot je 
dodal, bo ena njegovih prvih 
nalog, da se bodo na občin-
skem svetu z občinskimi 
svetniki temeljito pogovorili 
o osnovnih strateških usme-
ritvah občine in si postavili 
jasne cilje, obljubil pa je tudi 
nov način vodenja politike. 
Ob tem pa je poudaril, da ni 

najbolj zadovoljen z volilno 
udeležbo, ki je bila tudi tok-
rat zelo nizka.

Dosedanji župan Tomaž 
Tom Mencinger, ki se po 
treh mandatih poslavlja, je 
ob porazu dejal, da imajo 
volivci zmeraj prav; zahva-
lil pa se je vsem, ki so glaso-
vali zanj. Kot je poudaril, je 

ponosen na delo, opravljeno 
v treh mandatih, ne nazad-
nje je tudi župan z najdalj-
šim stažem. Dodal je, da pri-
čakuje, da bo novi župan ob-
ljube, ki jih je dal v času kam-
panje, tudi izpolnil, po nje-
govih besedah pa prioriteta 
občine v prihodnje mora biti 
gospodarstvo. 

Na Jesenicah slavil Blaž Račič
Dosedanjemu županu Tomažu Tomu Mencingerju ni uspelo prepričati volivcev, da bi mu zaupali še četrti 
mandat. Jeseničani so se odločili za spremembe in priložnost dali nekdanjemu novinarju Blažu Račiču.

Veselje Blaža Račiča z ekipo po razglasitvi rezultatov / Foto: Andraž Sodja

Vilma Stanovnik

Kranj – Na nedeljskih vo-
litvah je Matjaž Rako-
vec prepričal večino obča-
nov in z 68 odstotki gla-
sov volivcev postal novi žu-
pan Mestne občine Kranj. 
»Zelo sem vesel, da sem do-
bil takšno podporo. Iskrena 
hvala vsem posameznikom 
in strankam, ki ste me pod-
pirali. Sem človek, ki izpol-
njuje zadane cilje, kar sem 
v svoji karieri že večkrat do-
kazal. Obljubljam, da se 
bom boril za oživitev tret-
je največje mestne občine 
v Sloveniji. Vem, da Kranj 
zmore več,« je dejal novi 
župan Kranja. Čestital je 
tudi protikandidatu Zora-
nu Stevanoviću in dejal: 
»Prepričan sem, da si bova 
prihodnja štiri leta oba po 
najboljših močeh prizade-
vala za uspeh Kranja.« 

Zoran Stevanović je re-
zultate volitev s svojimi pri-
jatelji in novimi kranjski-
mi svetniki liste Zoran za 
Kranj, pričakal v restavraci-
ji Panorama. Nad izidom ni 
bil razočaran in je nasme-
jan čestital novemu županu 
Matjažu Rakovcu. »Mislim, 
da smo moralni zmagoval-
ci teh volitev, saj smo doka-
zali, da lahko uspemo tudi 

brez strankarskih lobijev in 
z minimalističnimi sred-
stvi. Imamo šest svetnikov, 
zmagali smo z našo listo in 
nadaljevali bomo s pozitiv-
no politiko ter gledali pod 
prste tistim, ki bodo uprav-
ljali Kranj,« je poudaril Zo-
ran Stevanović in dodal, da 
so pripravljeni na sodelova-
nje z vsemi, ki bodo Kranju 
želeli dobro.

V Kranju je bilo sicer ob 
koncu nedeljskih volitev ne-
kaj dvomov glede pravilnos-
ti vstopa v prostor z volilnimi 

skrinjicami, vendar so kri-
minalisti ugotovili, da ni bilo 
vzroka za sum kaznivega de-
janja niti namernega uniče-
nja pečata niti vloma. 

Novi kranjski župan Ma-
tjaž Rakovec bo predvido-
ma zaprisegel na konsti-
tutivni seji 19. decembra. 
»Najprej me čaka prevzem 
poslov, nato seja mestne-
ga sveta in uraden prev-
zem funkcije ter pogovo-
ri z zaposlenimi na občin-
ski upravi. Moja ideja je, da 
bi imeli tri podžupane, saj 

imamo zelo obsežen pro-
gram. Glede na to, da je pro-
račun že sprejet, računam, 
da bomo koalicijo sestavi-
li v enem mesecu,« je po-
vedal Matjaž Rakovec, ki je 
skupaj s podporniki in ženo 
Uršo nato slavil v baru Dr. 
Fig, kjer ni manjkalo dob-
re volje. »Mislim, da bo Ma-
tjaž odličen župan. Rad se 
pogovarja z vsemi in išče 
rešitve za vsako težavo,« je 
povedala nova prva dama 
Kranja, sicer pa Dolenjka 
Urša Manček Rakovec.

Kranj bo vodil Matjaž Rakovec
V drugem krogu županskih volitev je Matjaž Rakovec dobil nekaj več kot 68 odstotkov glasov volivcev v 
kranjski občini, Zoran Stevanovič pa slabih 32 odstotkov.

Novi kranjski župan Matjaž Rakovec se je v nedeljo veselil s skupaj s številnimi podporniki, 
ki so mu čestitali za zmago. / Foto: Primož Pičulin
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Andraž Sodja

Nomenj – V Bohinju se je 
drugi krog lokalnih volitev 
za župana po tem, ko so mo-
rali Bohinjci prvič na volišča, 
tudi v drugem krogu iztekel 
najbolje za dosedanjega po-
džupana v funkciji župana 
Jožeta Sodjo, ki je v drugem 
krogu s 57,23 odstotka pre-
pričljivo premagal drugou-
vrščenega Bojana Travna.

Kot je po zaključenem 
štetju glasov na Nomenju 
povedal novi bohinjski žu-
pan Jože Sodja, je bil zaklju-
ček volilne kampanje precej 
stresen: »Rad bi se zahvalil 
volivkam in volivcem, ki so 
mi zaupali svoj glas. Pred 
menoj je sedaj zahtevna na-
loga, da uresničimo tisto, kar 

smo obljubili. Mislim, da je 
to prav in z listo se bomo 
potrudili, da bomo svoje ob-
ljube tudi izpolnili. Prepri-
čan sem, da smo vsi izvolje-
ni za Bohinj in bomo v ko-
rist Bohinja tudi delovali, in 
kar smo obljubili, tudi izpol-
nili.« Kot je še dodal Sodja, 
jih najprej po ustanovni seji 
čaka sprejem proračuna za 
zagotovitev financiranja že 
zastavljenih projektov. »Že 
s temi projekti, ki smo jih 
že zastavili, bodo ljudje lah-
ko videli, da so spremem-
be take, kot smo jih obljubi-
li in tudi pripravili.« Sodja 
pa ocenjuje, da se je po pol 
leta dela v funkciji župana že 
dodobra spoznal z delom in 
specifikami, kar mu bo olaj-
šalo nadaljnje delo.

Bohinjski župan je 
Jože Sodja
V drugem krogu lokalnih volitev je dosedanji 
podžupan v funkciji župana Jože Sodja prepričljivo 
premagal Bojana Travna.

Novi bohinjski župan Jože Sodja se veseli v družbi 
somišljenikov. / Foto: Andraž Sodja

Danica Zavrl Žlebir

Škofja Loka – V eni uri po za-
prtju volišč je bilo v Škofji 
Loki vse jasno: ob 43-odsto-
tni volilni udeležbi je zma-
gal Tine Radinja, ki je na vo-
litvah kandidiral s podpo-
ro liste Miha Ješe in prija-
telji Loke. Vendar le za ne-
kaj odstotkov: dobil je 52,37 
odstotka glasov volivcev, Ro-
bert Strah pa 47,63 odstotka. 

Ob zmagi je Tine Radinja 
povedal: »Za drugi krog smo 
z ekipo trdo delali, da nam je 
uspel takšen rezultat. Vesel 
sem zlasti za ekipo svetnic in 
svetnikov, prostovoljcev in 
drugih, ki predstavljajo tako 
rekoč četrt Loke. Družila nas 
je velika energija, in če se bo 
to ohranilo tudi naprej, bo to 
samo dobro za občino Škofja 
Loka. Že jutri nas čaka veli-
ko dela, če hočemo biti ena 

najuspešnejših občin v Slo-
veniji. Na to sem priprav-
ljen.« Kako pa je pripravljen 
na razmerje sil, ki se obe-
ta v občinskem svetu, saj je 
nasprotnika Roberta Straha 
pred volitvami podpiralo pet 
strank in s tem večina novih 
občinskih svetnikov? »Ved-
no smo bili odprti za sode-
lovanje in bomo tudi vnap-
rej. Delali bomo projekte, ki 
so dobri za Škofjo Loko, in 

pri uresničitvi tega cilja ne 
bomo nikogar zavračali, pač 
pa z vsemi, ki bodo imeli po-
dobne cilje, sodelovali,« je 
dejal Radinja in napovedal, 
da se pogovori o sodelova-
nju začenjajo že takoj nas-
lednji dan. Najprej pa so se 
pošteno poveselili v novem 
lokalu na Pepetovem klan-
cu, kjer je kmalu po zmagi 
Tineta Radinjo obiskal tek-
mec v drugem krogu Robert 
Strah in zmagovalcu podaril 
slovensko zastavo. Tekmeca 
sta ugotovila, da je bila volil-
na kampanja ostra in nape-
ta, a korektna. »Pričakova-
li smo, da bo rezultat tesen, 
zdaj je odločeno, zmagova-
lec je Tine Radinja. Zdaj je 
na poziciji, da kreira prihod-
njo koalicijo, stranka SDS 
pa bo ocenila, ali se prepoz-
na v njej,« je dejal Robert 
Strah. »Skupaj smo v prete-
klosti veliko naredili, upam, 
da bomo z dobrimi nameni 
tudi vnaprej,« pa je v druž-
bi svojih dveh nekdanjih žu-
panov Radinje in Straha de-
jal prejšnji župan Miha Ješe, 
sicer prvi podpornik Tineta 
Radinje. 

V Škofji Loki je župan Tine Radinja
Dokazali smo, da so ljudje več kot stranke, je bilo slišati v štabu zmagovalca županskih volitev v Škofji 
Loki Tineta Radinje. Premagal je Roberta Straha, ki ga je na volitvah podprlo pet strank.

Zmagovalcu Tinetu Radinji je prišel čestitat njegov tekmec Robert Strah. / Foto: Tina Dokl

Suzana P. Kovačič

Tržič – Volilna udeležba v 
prvem krogu lokalnih vo-
litev v občini Tržič je bila 
60,54-odstotna, v drugem 
krogu v nedeljo pa 52,26-od-
stotna. V drugem krogu je 
dosedanji župan Tržiča Bo-
rut Sajovic prejel 65,87 od-
stotka glasov volilnih upra-
vičencev, njegov protikan-
didat Pavel Rupar pa 34,13 
odstotka glasov. Oba sta 
kandidirala s podporo voliv-
cev. Za Sajovica je glasova-
lo 4262 volivcev, za Rupar-
ja 2208. 

Sajovic je v prvem odzi-
vu uspeh komentiral ta-
kole: »Občanke in občani 
imajo vsaka štiri leta pri-
ložnost, da na demokratič-
nih volitvah ocenijo delo v 
zadnjih štirih letih ali v pre-
teklih mandatih ter odloča-
jo o viziji za naslednja štiri 
leta. Tržičanke in Tržičani 
so to priložnost dobro izko-
ristili, se volitev v obeh kro-
gih udeležili v velikem šte-
vilu in jasno nakazali, da si 
želijo prihodnost, mirnost, 
treznost, povezovanje in na-
daljnji razvoj. S tega mes-
ta se vsem zahvaljujem za 

zaupanje, svoji družini pa 
za podporo. Tistim, ki jih še 
nisem prepričal, pa obljub-
ljam, da se bom trudil za le-
pši in boljši jutri nas vseh in 
skrbel, da bo šel razvoj obči-
ne v pravo smer.« 

Rupar je dejal, da je bil pri-
jetno presenečen, da mu je 
glas zaupal vsak tretji volilni 
upravičenec, ki se je udele-
žil volitev, kar po njegovem 
dokazuje, da: »... vsak tret-
ji ne zaupa neokapitalistič-
ni liberalni struji, ampak 
delu; ne risankam, ampak 
dejanjem. Upam pa, da Tr-
žič ne bo več tonil.« Rupar 

je izvoljen v občinski svet, 
še naprej pa se bo ukvarjal s 
poslom, kot je tudi povedal. 

Konstitutivna seja bo pred-
vidoma prihodnji teden, Sa-
jovic razmišlja o takšni koa-
liciji, ki bo pomagala ures-
ničiti programske zaveze in 
obljube, ki se jim je zavezal, 
oziroma sodelovanju z ob-
činskimi svetniki, ki imajo 
enaka programska izhodi-
šča: »Nikogar ne izključu-
jemo, nikogar ne favorizira-
mo.« Osnutek proračuna za 
leto 2019 želi dati vsaj vod-
jem svetniških skupin še do 
konca tega leta. 

Borut Sajovic ostaja tržiški župan
V Tržiču sta se v drugem krogu volitev za župana pomerila Borut Sajovic in Pavel Rupar. Slavil je 
Sajovic, ki vstopa v četrti mandat vodenja občine.

Borut Sajovic z družino, podporniki, prijatelji ... na volilni večer, ko je bilo že znano, da bo še naprej vodil občino Tržič. 
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Lukovica – Dosedanjega župana Mateja Kotnika, ki se je na 
letošnjih volitvah potegoval za že peti mandat, je v nedeljo 
v drugem krogu zanesljivo premagala protikandidatka Olga 
Vrankar, ki je tako postala ena redkih slovenskih županj. Kandi-
dirala je s podporo volivcev, že v prvem krogu je prejela precej 
več glasov kot Kotnik, v drugem krogu pa je zmagala s 57,43 
odstotka glasov. Da so občani Lukovice očitno res želeli spre-
membe, kaže tudi volilna udeležba, ki je bila v drugem krogu 
še višja kot pred štirinajstimi dnevi. Na volišča se je namreč 
odpravilo 65,12 odstotka volilnih upravičencev.

V občini Lukovica so izvolili županjo

Moravče – V občini Moravče sta se v drugem krogu volitev 
pomerila aktualni župan Martin Rebolj, ki se je ob podpori 
SD potegoval za že peti mandat, in nekdanji veleposlanik dr. 
Milan Balažic, njun dvoboj pa je na volišča pritegnil kar 72,69 
odstotka vseh volilnih upravičencev, še približno šest odstot-
kov več kot v prvem krogu. Izid je bil tesen, a Moravčani so 
glasovali za spremembe. Balažic, ki je kandidiral s podporo 
volivcev in postal novi župan, je prejel 51,14 odstotka glasov.

V Moravčah tesna bitka in poraz župana

Jasna Paladin

Kamnik – Volilna udeležba v 
občini Kamnik je bila v ne-
deljo nižja kot v prvem kro-
gu, le 44,16-odstotna, a tisti, 
ki so se odpravili na volišča, 
so bili jasni: obdobje Mar-
jana Šarca se je v Kamniku 
po osmih letih končalo. Pre-
pričljivo so namreč podprli 
Mateja Slaparja (NSi), in ne 
Igorja Žavbija (LMŠ), ki je 
bil po odhodu Marjana Šar-
ca v državno politiko podžu-
pan v začasnem opravljanju 
funkcije župana. Slapar je 
prejel 60,57 odstotka, Žav-
bi pa 39,43 odstotka glasov.

Zmagovalcu sta med pr-
vimi s SMS-sporočilom če-
stitala prav Marjan Šarec, v 
živo pa tudi protikandidat 
Igor Žavbi, nato pa se je slav-
je v središču Kamnika, kjer 
je imel Matej Slapar svoj 
štab, zares začelo. S Slapar-
jem so se veselili žena Simo-
na, sorodniki in prijatelji, 
člani njegove ekipe, predse-
dnik NSi in Slaparjev osebni 
prijatelj Matej Tonin, števil-
ni podporniki in tudi župan-
ski kandidati, ki so mu v dru-
gem krogu izrekli podporo. 
Razrezali so torto, nazdravili 

s penino in zmago razsvetlili 
z ognjemetom. Novoizvolje-
ni župan si je vzel čas tudi za 
novinarje in v svoji prvi izja-
vi povedal: »Iskreno se zah-
valjujem vsem volivkam in 
volivcem, ki so mi namenili 
svoj glas. Zavedam se odgo-
vornosti, ki me čaka, in to do 
vseh Kamničanov. Kamnik 
je izjemna, velika in edin-
stvena občina in verjamem, 
da jo bomo skupaj razvija-
li v pravo smer, v še boljši 
Kamnik. Iskrena hvala tudi 

moji ženi, ki je prva verjela 
vame in me ves ta čas spod-
bujala. Verjamem, da je to 
zmaga, ki bo Kamnik pre-
maknila v smer razvoja in 
bo dopuščala vključevanje 
in povezovanje – pripravljen 
sem sodelovati z vsemi, ki 
mislijo Kamniku dobro.« 

Svoje videnje zmage pa je z 
zbranimi delil tudi Matej To-
nin: »V Kamniku smo ime-
li pravo epsko bitko in Matej 
Slapar je z zmago dokazal, 
da smo volivci znova začeli 

verjetni v demokracijo. Spo-
padel se je namreč s celotno 
vladno in lokalno elito, sam 
proti vsemi z majhno ekipo 
entuziastov, brez velikih de-
narjev so verjeli, da je še ved-
no človek pomembnejši od 
kapitala. Ljudje so prepoz-
nali njegovo iskreno željo po 
zmagi in preprosto pravično 
je, da je zmagal Matej. Za lo-
kalno skupnost se razdaja že 
leta in leta,« je povedal, nato 
pa je sledilo rajanje s harmo-
niko do poznih ur.

V Kamniku je zmagal Matej Slapar
V županski bitki obeh poklicnih podžupanov je v drugem krogu slavil mlajši, 34-letni diplomirani 
ekonomist, ki je zmago proslavil z ognjemetom sredi Kamnika. Podprle so ga predvsem desne politične 
stranke, a obljublja sodelovanje z vsemi.  

Zmagovalec županskih volitev v Kamniku Matej Slapar je uspeh bučno proslavil. 

Suzana P. Kovačič

Naklo – V nakelski občini se 
je prvega kroga volitev ude-
ležilo 63,90 odstotka volil-
nih upravičencev, v drugem 
krogu v nedeljo, ko sta se 
za županski mandat pome-
rila Marko Mravlja in Ivan 
Meglič, pa 60,92 odstotka 
upravičencev. Slavil je Meg-
lič, kandidat SLS, ki je prejel 
54,18 odstotka glasov, med-
tem ko je dosedanji župan 
Mravlja, kandidat SDS, pre-
jel 45,82 odstotka glasov. Za 
Megliča je glasovalo 1440 
volivcev, za Mravljo 1218. 

Ivan Meglič je povedal, 
da vtise ob izvolitvi, vseka-
kor pozitivne, še zbira. In se 
še enkrat zahvali volivcem 
za izkazano zaupanje. De-
lovanje Občine Naklo dob-
ro pozna, saj je bil izvoljen 
v vse mandate občinskega 
sveta, tri mandate je bil tudi 
podžupan. Zato kakšnih po-
sebnih skrbi, kako začeti 
mandat župana, nima. Kon-
stitutivna seja naj bi bila 12. 
decembra, najkasneje 19. 
decembra. »Župan bom 
verjetno poklicno, zagotovo 

pa ne bom imel več treh po-
džupanov, ker je to preveč za 
takšno občino,« meni Meg-
lič. Glede koalicije pa je po-
jasnil: »V dogovoru smo z 
DeSUS in Listo Draga Go-
ričana, ki sta me podprla v 
drugem krogu, za kar se jim 
zahvaljujem. Računamo 
tudi na sodelovanje z NSi.« 
Kot je še dejal, bo prva skrb 
priprava predloga proraču-
na za leto 2019.

Marko Mravlja je povedal, 
gre življenje dalje, ostaja po-
končen in ponosen na vse, 
kar je naredil. In dodal: »Vo-
livci so Ivana Megliča pre-
poznali kot boljšega kandi-
data, bil je dober kandidat. 
Skrbi me le to, da se nihče, 
ne izvoljeni in ne njegovi 
podporniki, ni opredelil do 
tega, da sem bil deležen gro-
ženj. Jaz bi, če bi se zgodilo 
protikandidatu, to javno ob-
sodil in strogo nastopil pro-
ti temu.« Mravlja bo občin-
ski svetnik, še naprej se bo 
ukvarjal s podjetništvom. In 
kaj pričakuje od novega žu-
pana? »Vsi delamo za obči-
no, z moje strani bo dobil 
podporo projektom.«

V Naklem slavil 
Ivan Meglič
Ivan Meglič je v drugem krogu volitev premagal 
Marka Mravljo. »Moja želja je, da je občina 
prijazna, prijetna za vse in da se vsi občani v njej 
res počutijo doma,« je dejal po izvolitvi.

Veselje novega župana Ivana Megliča v njegovem štabu 

Jasna Paladin

Domžale – Domžalčani so v 
nedeljo dokazali, da zaupa-
jo dosedanjemu županu To-
niju Dragarju, saj so mu na-
menili prepričljivo zmago in 
s tem že četrti mandat. Kljub 
vsemu je protikandidat Me-
tod Marčun prejel več gla-
sov kot katerikoli kandidat 
v drugem krogu v Domža-
lah doslej. Po preštetih gla-
sovnicah je rezultat 55,48 
odstotka za Tonija Dragar-
ja in 44,52 odstotka za Me-
toda Marčuna. Volilna ude-
ležba je bila le za nekaj gla-
sov nižja kot v prvem krogu 
– 45,59-odstotna.

Veselje zmagovalca je bilo 
veliko. S podporniki je slavil v 
znani gostilni med Domžala-
mi in Ihanom, kjer nam je v 
nedeljo v večernih urah pove-
dal: »Hvaležen sem svoji eki-
pi in seveda vsem, ki so gla-
sovali zame. Že kar nekaj vo-
lilnih kampanj je za mano, a 
take, kot je bila ta, še ni bilo. 
Bil sem sam proti vsem, 
predvsem pa me žalosti, da 

je nasprotni tabor poskušal 
na neke drugačne načine, kot 
smo jih v Domžalah navaje-
ni. Kljub vsemu smo urejena 
in demokratična občina, že-
limo delati tako, kot je prav. 
No, zdaj so volitve za nami. 
Čestitam tudi protikandida-
tu, da je dobil toliko glasov. 

Kakšnih zamer ne gojim, se-
veda pa si vse podle zgodbe 
zapomnim. Nekateri pravijo, 
da sem že prestar za to funk-
cijo, a zagotavljam, da še ni-
sem – imam še veliko volje, 
idej in energije in skupaj z 
ekipo bomo tudi naslednja 
štiri leta delali za Domžale, 

za dobro naših občanov. Kar 
bomo lahko, kar je torej re-
alno glede financiranja, za-
konodaje in lastnine – bomo 
zagotovo naredili, in to brez 
afer, brez zlorab javnih po-
oblastil in zlorab javnih fi-
nanc,« je odločen stari/novi 
domžalski župan.

Domžale bo še naprej vodil Dragar
Domžalčani se niso pustili zapeljati mamljivim obljubam protikandidata in so že četrti mandat podelili 
aktualnemu županu Toniju Dragarju, ki je ob izvolitvi poudaril, da tako podle volilne kampanje  
v Domžalah še ni bilo.

Toni Dragar se je v nedeljo s svojimi podporniki takole veselil vnovične izvolitve in že 
svojega četrtega mandata. / Foto: Gorazd Kavčič
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Saj poznate tisto o zlati 
ribici, ki vam izpolni 
tri želje, če jo izpustite 

nazaj v vodo. Ker se je svet od 
časov tovrstnih čarobnih bitij 
precej spremenil, bomo tudi 
pravljico nekoliko spremenili, 
jo posodobili in ji zapisali sre-
čen konec. Ribič Jure Meden 
pred nedavnim pod Savskim 
mostom v Kranju ni ujel zla-
te ribice, ampak je med valovi 
odkril kakih dva tisoč let star 
rimski nagrobni kamen. Ka-
men sicer ne bo spregovoril, a 
če mu znamo prisluhniti, nam 
lahko pove mnogo zanimivega 
– o sebi samem in o nas. Tri že-
lje smo si ob tem izpolnili kar 
sami. Prvo je izpolnil ribič, ki 
je »ulov« kot zgleden državljan 
in tisti, ki spoštuje lasten narod 
in njegovo zgodovino, sporočil 
na kranjsko enoto Zavoda za 
varstvo kulturne dediščine. 
Druga želja gre na račun hitre 
reakcije tamkajšnjih arheolo-
gov, ki so nemudoma sproži-
li »reševalno akcijo«. Tretjo 
željo so izpolnili gasilci, ki so 
nesebično priskočili na pomoč 
in kamen strokovno in nepo-
škodovanega dvignili iz vode. 
O zanimivi najdbi so vsaj na 
spletnih straneh poročali tudi 
vsi osrednji slovenski mediji. 
Komentarji bralcev so bili po-
nekod prav zanimivi, od duho-
vitih tipa »kamnoseku ni uspel 
izdelek, pa ga je vrgel v Savo«, 
do vprašanj, koliko denarja 
je zanj dobil ribič in celo pre-
dlogov, da bi najdbo bilo bolj 
pametno skriti in jo čez mejo 
prodati, da je v naši državi, 
ki tako ali tako samo jemlje, 

pametno ravnati le po načelu, 
kar je najdeno, je moje in pika. 
Češ najdba pripada najditelju 
in ne muzeju. A ni tako. V Za-
konu o varstvu kulturne dediš-
čine iz leta 2008 je v drugem 
in tretjem členu temeljito po-
jasnjeno, kaj vse šteje za arhe-
ološko najdbo, med drugim je 
tudi opredeljena njena starost 
najmanj sto let, ko gre za vo-
jaško dediščino pa petdeset let, 
in v šestem členu, da je ta last 
države. Pomislimo, kdo naj si 
torej jemlje pravico prisvajanja 
naše skupne dediščine in slabe-
ga, celo uničevalnega ravnanja 
z njo, kot se to dogaja v vojnah 
(Palmira, most v Mostarju). 
Vsak narod, ki da kaj nase, bo 
znal poskrbeti tudi za svojo de-
diščino, saj z njo gradi lastno 
identiteto. Ta pa ni naprodaj 
– ali pač? O nagradi naključ-
nemu najditelju pa: po členu 
26.a omenjenega zakona je 
ta upravičen do nagrade, ki se 
določa po strokovnih kriterijih 
in ni višja od vrednosti najd-
be. Izplača jo ministrstvo za 
kulturo. Ribič je tokrat ravnal 
pravilno kot državljan, ki ima 
rad svojo državo, svoj narod in 
s tem tudi sebe, saj je del obeh.

»Ljudje nam javijo, če so kje 
kaj videli in menijo, da gre za 
dediščino, lahko zgolj najdbo 
ali celo novo najdišče,« pove 
arheologinja in odgovorna 
konservatorka s kranjskega 
Zavoda Judita Lux. »Tisti, ki 
te stvari namenoma iščejo, pa 
so seveda tiho.« To je že druga 
zgodba, ki nima ničesar sku-
pnega ne z zlato ribico ne s 
tremi željami.

Zlata ribica in tri želje

KOMENTAR
Igor Kavčič

Maša Likosar

Smlednik, Vrba – Minulo so-
boto se je ob peti uri zjutraj na 
pohod, dolg dobrih 42 kilo-
metrov, podalo okoli petde-
set pohodnikov, med njimi 
učenci in delavci smledni-
škega zavoda, dijaki Stano-
vanjske skupine Ježek, sku-
pina otrok iz Vzgojnega za-
voda Kranj, skupina dija-
kov iz Dijaškega doma Be-
žigrad, učenci iz OŠ Preska 
in OŠ Žirovnica ter vzgojite-
lji in spremljevalci. 

Pot jih je najprej vodila 
v Kranj, kjer so na Prešer-
nov grob položili cvetje in 
svečo, tam jim je direktor 
Zavoda za turizem in kul-
turo Žirovnica Matjaž Ko-
man skupaj z igralko Ireno 
Leskovšek pripravil krajši 
recital, nato pa se skupaj s 

pohodniki podal proti Vrbi. 
V Kranju so se ustavili tudi v 
Prešernovem spominskem 
muzeju in Pavšlarjevi hiši, 
kjer jih je v imenu Mestne 
občine Kranj z okrepčilom 
pogostil in pozdravil Mar-
ko Arnež. Pohodniki so 

nato pot nadaljevali v Nak-
lo, in sicer čez za hojo ne-
prijazen odsek od Podbre-
zij do Črnivca. V Zapužah 
se jim je pridružil župan Ži-
rovnice Leopold Pogačar in 
z njimi prehodil zadnji del 
poti čez begunjsko polje. V 

rojstni hiši Franceta Pre-
šerna v Vrbi so jih okoli 
pete ure popoldan sprejeli 
predstavniki Občine Žirov-
nica in Zavoda za turizem 
in kulturo Žirovnica. Prip-
ravili so jim krajši kulturni 
program z gostom Aleksan-
drom Mežkom, ki je zapel 
pet svojih uspešnic. Na 
zaključnem dogodku v Vrbi 
je bila prisotna tudi upoko-
jena učiteljica Ana Komar 
Florjančič, ki je v šolskem 
letu 1999/2000 dala idejo 
za edinstveno doživetje po-
tovanj v Prešernovem času. 
Spominja se, da je bilo na 
prvem pohodu le pet ude-
ležencev, sama pa se ga je 
udeležila dvakrat. 

Jože Rozman, vodja poho-
da, pravi, da je njihovo kul-
turno romanje priložnost 
dokazati sebi in drugim, 

da je možno brez sodob-
nih prevoznih sredstev pre-
magati večje razdalje. »Na-
šim mladim pohodnikom 
odstiramo spoznanje, da je 
s trdno voljo in vztrajnostjo 
mogoče doseči tudi zelo 
oddaljene cilje, obenem 

je pohod pomemben tudi 
zato, ker se med strokovni-
mi delavci in otroki vzposta-
vi posebna vez, ki je mnogo 
tesnejša kot tista, ki se sp-
lete med našim rednim de-
lom v zavodu,« je sklenil 
Jože Rozman.

Kulturno romanje v Prešernovo Vrbo 
Vzgojno-izobraževalni zavod Frana Milčinskega Smlednik že dvajset let s pohodom iz Smlednika v Vrbo obeležuje obletnico rojstva Franceta Prešerna.

Na koncu poti v Vrbi je nekoliko utrujene kulturne romarje 
razvedril Aleksander Mežek. / Foto: Tina Dokl

Suzana P. Kovačič

Tržič – Na nedavnem do-
brodelnem koncertu Stopi-
mo skupaj, ki ga je za priza-
dete v oktobrskih poplavah 
v Dvorani tržiških olimpij-
cev organizirala Občina Tr-
žič, so z vstopninami zbrali 
6.936 evrov, z dražbo pa še 
dodatnih tisoč evrov. »Glede 
na to, da niso bili prodani vsi 
predmeti na dražbi, bomo 
dražbo podaljšali oziroma 
razmišljamo, da bi pripravili 
še javno dražbo v decembru. 
Denar, ki ga je – in še morebi-
ti bo z dražbo v prihodnosti – 
občina zbrala, bomo polovi-
co nakazali Rdečemu križu, 
polovico pa Karitas. Sestala 
se je tudi že skupina (Rdeči 
križ, Karitas), kjer so se po-
govarjali o ključu razdeljeva-
nja sredstev. Vsem, ki so bili 
močneje prizadeti v neurju 
v občini, bodo skušali poš-
teno razdeliti vsa sredstva, 
ki so (se bodo) zbrala od za-
četka zbiranje dalje,« je po-
jasnila dr. Metka Knific-Za-
letelj, direktorica tržiške ob-
činske uprave. 

Sredstva pri Rdečem 
križu še zbirajo

Kot je sporočila Noelle 
Kavčič, sekretarka Rdečega 
križa Slovenije, Območnega 
združenja (RKS OZ) Tržič, 
so od 30. oktobra pa do 23. 
novembra zbirali posebej 
za družino Dovžan, ki je po 

ujmi ostala brez strehe nad 
glavo, in posebej za ostale, 
prizadete v ujmi. Za Dovž-
anove se je zbralo 27.695 
evrov, za ostale prizadete pa 
33.813,98 evra. »Sredstva se 
seveda še zbirajo,« je pove-
dala Kavčičeva. 

Pri Župnijski karitas že 
obravnavali prošnje

Pri Slovenski karitas se 
je na TRR do sedaj zbra-
lo 18.592 evrov, v četrtek je 
zasedala komisija Župnij-
ske karitas Tržič - Bistrica, 
kot je sporočil predsednik 
Slovenske karitas Peter To-
mažič: »Komisija je obrav-
navala prejete prošnje huje 

prizadetih gospodinjstev v 
poplavah. Osmim gospo-
dinjstvom, ki jim je poplava 
zalila ali poškodovala stano-
vanjske prostore, so odobri-
li večjo pomoč v skupni vi-
šini 18 tisoč evrov. Sredstva 
bodo gospodinjstvom na 
voljo v tem tednu. Preostala 

sredstva in sredstva, zbrana 
na župnijski karitas, bodo 
namenjena ostalim manj-
šim pomočem, o katerih bo 
komisija odločala v decem-
bru. Karitas vso pomoč rea-
lizira v koordinaciji z obči-
no Tržič in drugimi lokalni-
mi dobrodelnimi organiza-
cijami.« Na nedavnem do-
brodelnem koncertu Žu-
pnijske karitas Križe v šoli 
v Križah so, kot je v imenu 
Župnijske karitas Križe po-
vedal David Ahačič, zbrali 
tisoč evrov za družino Dovž-
an, znesek so jim že izročili 
na prireditvi. Zbranih še ne-
kaj čez tisoč evrov pa bodo 
namenili še drugim priza-
detim v ujmi. 

Del izkupička iz dobrodel-
ne dražbe slaščic, ki bo v pe-
tek, 7. decembra, ob 18. uri v 
Tržiškem muzeju, bodo or-
ganizatorji Tržiški muzej, 
Lions klub Bled Golf in Ro-
tary klub Tržič Naklo prav 
tako namenili prizadetim 
po ujmi.

Pomagajo podjetja, 
športniki, posamezniki ...

Dovžanovim so po tem, 
ko jim je s hišo odneslo prav 
vse, kar so imeli, ljudje daro-
vali oblačila, obutev tržiška 
čevljarska podjetja ... Zakon-
ca Eli in Janez Dovžan sta 
nekdanja zaposlena v pod-
jetju Iskraemeco, a tam na-
nju niso pozabili in so doni-
rali 4100 evrov. Tudi vrhun-
skim športnikom je mar za 
soljudi; motokrosist Tim 
Gajser je Dovžanovim do-
niral dva tisoč evrov, podje-
tje družine smučarja Štefa-
na Hadalina (Štefan in Ro-
bert Dovžan sta bila sošol-
ca v Gimnaziji Franceta Pre-
šerna Kranj) jim je prav tako 
doniralo dva tisoč evrov in še 
sedem evrov od vsakega pro-
danega telefona (iz njihove 
podjetniške dejavnosti), Šte-
fan pa je tudi Robertu naka-
zal določen znesek. Hadali-
novi predvsem želijo spod-
buditi čim več podjetnikov k 
pomoči ... 

Tudi Smučarska zveza 
Slovenije je prek Fundaci-
je Marca Hodlerja druži-
ni Dovžan donirala 17.608 
evrov. Smučarska zveza Slo-
venije je takoj po nesreč-
nih poplavah v Tržiču, kjer 
je družina Dovžan izgubi-
la vse svoje imetje, in akci-
ji športnikov, med katerimi 
je bilo veliko sošolcev Rober-
ta Dovžana, sprožila solidar-
nostno akcijo. 

Hvaležni za vso pomoč
Oktobrska ujma je prizadela nekatera območja občine Tržič, družini Dovžan iz Tržiča je pobesnela 
Tržiška Bistrica odnesla hišo. Da v nesreči še vedno znamo stopiti skupaj, se je zopet pokazalo. Ne gre 
za to, koliko kdo daruje, ampak da ostajamo solidarni in pomagamo po svojih najboljših močeh. 

Štiričlanska družina Dovžanovih iz Tržiča (Eli, Janez 
in sinova študent Robert in osmošolec Jernej), ki je po 
ujmi ostala brez vsega, še išče primerno stanovanje, 
trenutno se stiskajo v stanovanju Eline mame v Bistrici 
pri Tržiču. Bi sklenili v imenu vseh prizadetih: kot 
je poudarila Eli Dovžan, so vsem – imenovanim in 
neimenovanim  – iskreno hvaležni za vsak dar, za 
vsakršno pomoč. »Ljudje so srčni, veliko jih pomaga; 
celoten Tržič, tudi širša Slovenija.«

Pohodniki, oblečeni v odsevne jopiče, so iz Smlednika v 
Vrbo hodili dvanajst ur. / Foto: Tina Dokl
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December,
mesec pravljičnih
potovanj!

Navedene so najnižje cene enosmernih vozovnic iz 
Ljubljane. Preverite še preostalo praznično ponudbo poti z 
vlakom - recimo v Frankfurt, Zürich, München ali v druga 
evropska mesta. Ugodno, udobno, preprosto in praznično! 

Grem z vlakomSlovenske železnice

* (od 9. decembra bodo vozovnice na voljo od 27,80 €)
** (od 9. decembra bodo vozovnice na voljo od 38,20 €)
*** (od 9. decembra bodo vozovnice na voljo od 15 €)

www.slo-zeleznice.si

Dunaj / od 29 €
Salzburg / od 27 € *

Gradec / od 19 €
Beljak / od 11 €

Innsbruck / od 37 € ** 

Budimpešta / od 9 € ***

Zagreb / 9 € 
Praga / od 39 € 

Aleš Senožetnik

Cerklje – Eno od številnih 
miklavževanj, ki so se in se v 
prihodnjih dneh še bodo zvr-
stila po Gorenjskem, je bilo 
pretekli petek tudi miklavže-
vanje v Cerkljah. Tamkajšnji 
zavod za turizem je namreč 
pred Petrovčevo hišo organi-
ziral Miklavžev sejem, na ka-
terem se je predstavilo 12 po-
nudnikov domačih izdelkov 
in dobrot, približno polovica 
prav iz cerkljanske občine. 
Večer je z glasbenim nasto-
pom popestrila Zala Smol-
nikar, seveda pa so še zlas-
ti najmlajši nestrpno priča-
kovali prihod prvega izmed 
decembrskih dobrih mož – 
Miklavža. Ta se je s parkeljni 
in angelčki v Cerkljah mudil 

celo popoldne in se z otroki 
tudi fotografiral. 

Dogajanje so v Petrovčevi 
hiši popestrili z razstavo roč-
no izdelanih jaslic. Dela 17 
razstavljavcev bodo na ogled 

do 4. januarja. Še posebno 
pa so ponosni na makete 
cerkljanskih cerkva in dru-
gih znamenitih stavb, ki jih 
je več let izdeloval domačin 
Avgust Starovašnik. Prave 

Cerklje v malem so postale 
del stalne zbirke v Petrovče-
vi hiši.

Petkovo popoldne so še 
dodatno obogatili otroci 
Osnovne šole Davorina Jen-
ka, ki so v šolski avli pripra-
vili sejem s pestro izbiro vo-
ščilnic in drugih izdelkov, ki 
so jih sami pripravili.

Miklavževanja se v prihod-
njih dneh obetajo tudi dru-
god po Gorenjskem. V Ško-
fji Loki ga Prosvetno dru-
štvo Sotočje organizira že 
jutri na Mestnem trgu, kjer 
bo Miklavž ob 16.50 nagovo-
ril otroke, nato pa si bodo na 
Loškem odru ogledali igrico 
Zakleti grad. Tudi v Kamni-
ku bo osrednje miklavževa-
nje potekalo ob 18. uri na po-
bočju Malega gradu.

Miklavž razveseljuje najmlajše
Z miklavževanji v praznični decembrski čas vstopa tudi Gorenjska.

Minuli petek je Miklavž s spremstvom obiskal tudi Cerklje.

Ana Šubic

Kranj – Ekvilib inštitut je 
znova podelil certifikate 
Družini prijazno podjetje. 
Gre za princip organizacij-
skega upravljanja, ki zagota-
vlja pozitivne učinke uskla-
jevanja poklicnega in zaseb-
nega življenja zaposlenih. 
Letos je certifikate, ki jih 
podeljujejo v sodelovanju z 
ministrstvom za delo, dru-
žino in socialne zadeve, pre-
jelo 24 podjetij in organiza-
cij. Z Gorenjskega je osnov-
ni certifikat prejel Iskratel, 
polna certifikata pa Psihia-
trična bolnišnica Begunje 

in Splošna bolnišnica Jese-
nice, ki sta bili tudi med pre-
jemniki posebnih zahval za 
širjenje kulture družini pri-
jaznega podjetja v Sloveni-
ji, saj sta v postopek certifi-
ciranja vključeni že več kot 
šest let in sta uspešno opra-
vili drugo končno revizijo. 
Omeniti velja še škofjeloški 
Optiweb, eno od dveh manj-
ših podjetij, ki sta kot prvi 
prejeli priznanje uspeš-
no razvijamo kulturo dru-
žini prijaznega podjetja. V 
projekt certificiranja se je 
doslej priključilo že več 260 
slovenskih podjetij in orga-
nizacij.

Družini prijazna podjetja 
tudi na Gorenjskem

Spoštovane občanke in občani občine Naklo!

Danes je dan potem. Misli se nekako zbirajo in bistrijo.  
Za hvaljujem se vsem, ki ste mi v nedeljo na volitvah namenili  
tako visoko podporo. Prav tako se zahvaljujem vsem prijate-
ljem in sodelavcem, ki ste mi pomagali pri volilni kampanji. 
Zagotav ljam vam, da bom kot župan delal za vse občane naše 
občine. Ivan Meglič

Ivan Meglič
župan Občine Naklo

Breznica 3, 4274 Žirovnica
     Tel.: 04 5809 100, faks: 04 5809 109

OBVESTILO 
Občina Žirovnica obvešča, da je na spletni strani občine  

objavljen razpis za javno zbiranje ponudb za prodajo 
nepremičnega premoženja v lasti Občine Žirovnica. 

Ponudbe se zbirajo do 9. 1. 2019 do 15. ure.
Datum: 3. 12. 2018

  Leopold Pogačar
ŽUPAN

Škofja Loka – V Galeriji Ivana Groharja bo v soboto, 8. de-
cembra, ob 10. uri zadnji dogodek cikla Pravljic v galeriji, in 
sicer Afriške zgodbe. V goste bo prišel pevski zbor Sankofa, 
ki združuje Afričane, živeče v Sloveniji, njihove potomce in 
prijatelje. Tradicionalne afriške pesmi predstavljajo v novi, 
sveži preobleki in jih pospremijo s tolkali, vmes pa dodajo še 
nekaj avtorskih.

Pravljica v galeriji: Afriške zgodbe

Kranj – V članku, objavljenem v petkovem Gorenjskem glasu 
pod naslovom Zaskrbljeni zaradi prodaje Iskratela, smo na-
vedli napačen podatek o številu zaposlenih. Napačno smo 
zapisali, da Skupina Iskratel zaposluje 950 ljudi, od tega 700 
v Sloveniji. Pravilni podatek je, da imajo 869 sodelavcev v 
Skupini, od tega 505 v Sloveniji.

Popravek: Zaskrbljeni zaradi prodaje Iskratela

Ljubljana – Z Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC 
SAZU so sporočili, da so 30. novembra začeli akcijo Beseda 
leta, ki letos poteka že tretjič. Zbiranje predlogov bo trajalo do 
19. decembra. Razglasitev zmagovalke – besede ali besedne 
zveze – bo 9. januarja 2019 točno opoldne.

Izbirajo besedo leta
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Vilma Stanovnik

Kranj – Ob obletnici rojstva 
našega največjega pesnika 
Franceta Prešerna 3. decem-
bra svoj praznik praznuje 
tudi mestna občina Kranj. 
Po tradiciji se je praznova-
nje začelo s slavnostno aka-
demijo ter podelitvijo pri-
znanj in nagrad za letošnje 
leto.

Izžarevajo pozitivno 
naravnanost

»Kranjčanke in Kranjča-
ni smo zelo ponosni na vas. 
Vsak se je prav posebej izka-
zal ali kot posameznik ali v 
društvu ali skupini. Vsi ste 
se s svojim delom in talen-
tom dvignili daleč nad pov-
prečje in naredili več, kot se 
od vas pričakuje. In kar je še 
najbolj pomembno – naredi-
li ste veliko dobrega za Kranj. 
Po mojem mnenju imajo 
vse nagrajenke in nagrajen-
ci, pa ne le letošnji, tudi tis-
ti iz prejšnjih let, kar nekaj 
skupnih lastnosti. Družijo 
jih vztrajnost, trdo delo, vi-
soko zastavljeni cilji in tudi 
pozitivna energija. Vsi po 
mojem mnenju izžarevate 
pozitivno naravnanost. Zato 
smo na vas res ponosni in 
vam čestitam,« je na petko-
vi prireditvi na Brdu pri Kra-
nju povedal župan Mestne 
občine Kranj Boštjan Trilar, 
še preden je segel v roke le-
tošnjim dobitnikom nagrad 
in priznanj. 

Plaketo Mestne občine 
Kranj za leto 2018 so si zaslu-
žili Andrej Zalokar za druž-
beno odgovorno delo pri ra-
zvoju kolesarstva, Rudi Zev-
nik za družbeno odgovorno 
delo pri ohranjanju kultur-
ne dejavnosti in Dečve, pev-
ke folklorne skupine Sava za 

prispevek k ohranjanju slo-
venske kulturne dediščine.

Župan Boštjan Trilar je 
nato čestital še Janji Kra-
šovec, ki je prejela veliko 
Prešernovo plaketo v ime-
nu Akademskega pevske-
ga zbora France Prešeren 
Kranj, in sicer ob petdesetle-
tnici razvoja izjemno kako-
vostnega zborovskega petja.

Veliko plaketo Mestne 
občine Kranj so si zaslužili 
Rastislav Rastko Tepina za 
prispevek na področju kul-
ture in za prepoznavnost laj-
narjev, Iztok Škofic za uvaja-
nje novih tehnologij na po-
dročju informiranja ter Pi-
halni orkester Mestne ob-
čine Kranj ob 120-letnici za 
doprinos h glasbeni kulturi.

Gromek aplavz zbranih 
na akademiji so poželi člani 
Prostovoljnega gasilskega 
društva Mavčiče ob 110-le-
tnici delovanja, župan Bo-
štjan Trilar pa je priznanje 
izročil predsedniku Toniju 
Albinu. Listino o priznanju 
si je kot fotograf za doprinos 
k prepoznavnosti Kranja za-
služil Andraž Muljavec. 

Za pomoč uporabnikom 
zdravstvenih storitev si je 
nagrado Mestne občine 
Kranj in aplavz zaslužil Vi-
ljem Brezar. Prek javnih del 
namreč že vrsto let nesebič-
no ter s širokim srcem po-
maga pacientom pri obi-
sku v Zdravstvenem domu 
Kranj. 

Kljub temu, da je bil na-
mesto na prireditvi v petek 
v bolniški postelji, so zbra-
ni glasno zaploskali tudi 
novemu častnemu občanu 
mestne občine Kranj An-
dreju Babiču. Naziv si je pri-
služil za prispevek k razvo-
ju družbenega okolja in pre-
poznavnosti Kranja. Javnost 
ga pozna tudi kot izjemno 

lucidnega ljubiteljskega fo-
tografa, ki že več kot pol sto-
letja vestno dokumentira do-
gajanja in motiviko Kranja 
in Gorenjske. Andrej Babič 
ima velike zasluge za ohra-
njanje zgodovinskega spo-
mina na polpreteklo zgodo-
vino in za krepitev domo-
ljubja ter predstavlja enega 
najbolj žlahtnih promotor-
jev mesta Kranja.

Ambasadorji dobre volje

Ob čestitkah nagrajencem 
je župan Boštjan Trilar, ki v 
novem mandatu ni kandidi-
ral za župana Mestne občine 
Kranj in bo funkcijo svoje-
mu nasledniku Matjažu Ra-
kovcu predal na decembrski 
seji mestnega sveta, nagra-
jence in številne goste poz-
val k ustvarjanju s pozitivno 
energijo in dobro voljo.

»Ko sem pred štirimi leti 
prevzel funkcijo župana in 
sem prišel iz mednarodnega 

okolja na lokalno, sem ugo-
tovil, da je tukaj neverjetno 
veliko pritožb, kritik, slabe 
volje in nezadovoljstva. Še 
bolj me je presenetilo, da 
je bila slaba volja marsik-
daj neupravičena oziroma 
jo je povzročala neinformi-
ranost,« je povedal Boštjan 
Trilar, ki je prepričan, da se 
tako v Sloveniji kot v Kranju 
živi zelo dobro. 

»V svojem življenju sem 
obiskal okoli osemdeset 
držav – in kadarkoli sem se 
vrnil, sem ugotovil, kako 
lepo živimo,« je povedal Tri-
lar, ki je potrditev za svoje 
občutke našel v strokovnih 
raziskavah, ki jih je predsta-
vil tudi na petkovi svečani 
akademiji. Prav tako je zbra-
ne pozval, naj sami pomisli-
jo, kaj lahko naredijo, da se 
bo Kranj še hitreje razvijal. 
»Moj predlog je, da bodimo 
vsi skupaj ambasadorji pozi-
tivne energije,« je dodal Tri-
lar, vsi navzoči pa so dobili 
spominske kartice z nasveti, 
kako do takšne energije in 
dobre volje. 

»Veselimo se uspehov, 
nagradimo se za uspehe. 
To nam bo dvignilo energi-
jo. Če je človek dobre volje, 
če uživa pri tem, kar dela, 
je bolj zadovoljen, ljudje ga 
imajo rajši in še bolj zdrav 
je. Zdravja pa si vsi želimo,« 
je za konec dodal župan Bo-
štjan Trilar ter skupaj z 
nagrajenci in vsemi drugi-
mi gosti zaploskal tudi na-
stopajočim na akademiji. 
To so bili ženski zbor Car-
men manet pod vodstvom 
Primoža Kerštanja, moš-
ki zbor Cantores Carnioli, 
ki ga vodi Erik Šmid, solisti 
Tilen Lotrič, Manca Zupan 
in Eva Kern ter pevka Nuška 
Drašček. Zbor so spremljali 
Mateja Grašič, Nastja Vovk, 

Karim Zajec in Primož Lah, 
za iskrivo vodenje večera 
pa sta poskrbela Carmen L. 
Oven in Tilen Artač.

Prižig lučk 

Praznovanje občinske-
ga praznika se je nadaljeva-
lo včeraj popoldne s priži-
gom luči ter začetkom bo-
gatega in zanimivega pro-
grama Prešernega decem-
bra. Še pred tem so v Galeriji 
na mestu pred Mestno knji-
žnico Kranj odprli razstavo 
nagrajencev Mestne občine 
Kranj za leto 2018, v Galeri-
ji Prešernovih nagrajencev 
pa so pripravili razstavo fo-
tografij letošnjega nagrajen-
ca Prešernovega sklada Bo-
risa Gaberščika. 

Posebnost letošnje obele-
žitve praznika občine Kranj 
je tudi družinska didaktič-
na namizna igra Kranček 

in moje mesto, namenje-
na tako otrokom kot odra-
slim, ki v spoznavanje Kra-
nja in k igranju spodbuja ce-
lotno družino. Gre za kom-
binacijo igranja vsem zna-
nih iger človek ne jezi se in 
activity. Skupaj z javnimi 
zavodi jo je izdala mestne 
uprava za Kranjčane in Kra-
njčanke ter vse, ki jih za-
nima kaj zanimivega in 
pestrega ponuja občina. Ob 
prižigu luči je župan, sku-
paj s škratom Krančkom z 
igro obdaril prvih petdeset 
družin. Z igro bodo v de-
cembru obdarjeni tudi vsi 
kranjski prvošolci, vsi dru-
gi pa bodo lahko sodelovali 
v nagradnih igrah na druž-
benih omrežjih. 

Priložnosti za druženje, 
zabavo in prijateljski klepet 
bo v decembru v mestu še ve-
liko, več pa izveste na www.
visitkranj.com. 

Veliko vzrokov za veselje in čestitke
Slovesnosti ob praznovanju letošnjega praznika mestne občine Kranj so se začele minuli petek s slavnostno akademijo ter se včeraj popoldne nadaljevale s 
prižigom praznične osvetlitve, ki je napovedala začetek Prešernega decembra.

Dobitniki nagrad in priznanj za leto 2018 skupaj z županom Boštjanom Trilarjem / Foto: Tina Dokl

Na slavnostni akademiji so veliko dobre volje v dvorano Grandis na Brdu prinesli tudi 
nastopajoči, med drugimi ženski zbor Carmen manet, moški zbor Cantores Carnioli ter 
glasbeniki in solisti. / Foto: Tina Dokl

KRANJ, 3. - 31. 12. 2018 

www.visitkranj.com

PRIŽIG LUČI Z LEO SIRK ADI SMOLAR 
ETNO KONCERTI OB NEDELJAH KRANJ-
SKI BLUES Z JANEZOM ZMAZKOM FE-
STIVAL OKTETOV IF TRIBUTE TO PINK 
FLOYD KLEMEN KLEMEN IN LOKALNI HIP 
HOPERJI ORLEKI BIG BAND - ALENKA 
GODEC IN OTO PESTNER, NINA PUŠLAR 
ROK’N’BAND SILVESTROVANJE – MARKO 
VOZELJ IN MOJSTRI PRAVLJIČNI GOZ-
DIČEK SPREVOD SV. MIKLAVŽA TORKI S 
PREŠERNIM KRANČKOM LUČKIN PRA-
ZNIK BOŽIČEK IN MURAT & JOSE DEDEK 
MRAZ IN ROMANA KRAJNČAN

DOBIMO SE V MESTU!
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Naprodaj le πe
4 zazidljive in komunalno opremljene parcele 
v izmerah od 540 m2  do 653 m2,  
za gradnjo stanovanjskih hiπ v naselju Dorfarje-Sveti Duh.

Tuπ nepremiËnine d.o.o., Resljeva ulica 16, 3000 Celje - lastnik/prodajalec je ©K projekt d.o.o.

Za vse , ki si æelite umirjeno in 

prijazno æivljenjsko okolje, v 

urejenem naselju, sredi narave.

VeË info na: info@tusnepremicnine.si ali 031 316 039

Slika je simboliËna - primer hiπe, ki jo je moæno graditi.

Ljubljanska cesta 27, 4240 Radovljica 

Komunala Radovljica, d. o. o., objavlja prosto delovno mesto: 

VOZNIK (m/ž)
Kandidati morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
• IV. stopnja strokovne izobrazbe ustrezne tehnične smeri, 
• vozniško dovoljenje kategorij C in E, izpit TGM, 
• znanje slovenskega jezika.

Delovno razmerje bo sklenjeno za določen čas 12 mesecev.

Kandidati, ki izpolnjujejo pogoje, naj pisne prijave z dokazi-
li pošljejo do 17. 12. 2018 na naslov: Komunala Radovljica, 
d.o.o., Ljubljanska c. 27, 4240 Radovljica, z oznako »Prijava na  
razpis voznik«.

Danica Zavrl Žlebir

Jezersko – Na konstitutivni 
seji občinskega sveta na Je-
zerskem se je prejšnji župan 
Jurij Rebolj poslovil od svo-
jega položaja, novemu župa-
nu Andreju (Drejcu) Karni-
čarju predal ključe, novo iz-
voljenim svetnikom pa za-
želel uspešno delo v nasled-
njem mandatu, ko naj za-
stopajo interese občanov in 
svoje ozke interese pustijo 
ob strani. 

O volilnih izidih v občini 
Jezersko, kjer občinski svet 
volijo po večinskem siste-
mu, je poročala predsedni-
ca občinske volilne komi-
sije Elizabeta Šajn Dolenc. 
Povedala je, da so volitve po-
tekale gladko in brez zaple-
tov, zahvalila se je članom in 
namestnikom komisije za 
dobro delo, ki je bilo v tem 
letu še posebej zahtevno, saj 
so imeli pred lokalnimi vo-
litvami (šestimi po vrsti, od-
kar je Jezersko samostojna 
občina) opravka še z refe-
rendumom. V občini je 536 
volivcev: na Sp. Jezerskem 
68, na Zg. Jezerskem 468, 
volilna udeležba je bila več 
kot 68-odstotna, kar je pre-
cej nad povprečjem države. 
Od 368 volivcev jih je 50 vo-
lilo na predčasnem glasova-
nju, več kot kadarkoli doslej. 
Ker je bil Drejc Karničar, ki 
ga je za župana predlagal Iz-
idor Karničar s skupino vo-
livcev, edini kandidat, je bil 

izvoljen stoodstotno. Kandi-
datov za občinski svet je bilo 
19, upoštevana je bila 40-od-
stotna kvota po spolu in ena 
ženska je bila tudi izvoljena. 
Ena svetnica je bila tudi v 
prejšnjem občinskem svetu.

Nestrankarski svetniki

Letos izvoljeni svetni-
ki Izidor Parte, Dejan Ka-
vaš, Iztok Tonejec, David 
Jovanovski, Metoda Karni-
čar, Primož Šenk in Primož 
Muri (našteti po vrstnem 
redu glede na število doblje-
nih glasov) niso kandidira-
li kot predstavniki strank, 
pač pa pripadajo štirim raz-
ličnim nestrankarskim sku-
pinam. Iztok Tonejec in 

Primož Muri sta bila sve-
tnika že v prejšnjem man-
datu, svetniške izkušnje iz 
prvega mandata ima Meto-
da Karničar, ostali so pov-
sem novi. Občinski svet so, 
rojeni leta 1987 in 1989, po-
mladili Kavaš, Jovanovski 
in Šenk, ostali pripadajo 
zreli generaciji. Kot je dejal 
novi župan Drejc Karničar, 
gre za kakovostno in pestro 
ekipo, vsi so tudi vključeni 
v različna jezerska društva. 
»Moja želja je odprto kon-
struktivno sodelovanje s 
skupnim poslanstvom dela 
v korist občank in občanov 
in Jezerskega,« je dejal Kar-
ničar, tudi sam ne novinec, 
saj je bil že član občinskega 

sveta in dvakrat tudi kandi-
dat za župana.

Svetniki so potrdili man-
dat župana in svoje manda-
te ter imenovali komisijo za 
mandatna vprašanja, volitve 
in imenovanja, ki jo sestav-
ljajo Iztok Tonejec, Dejan 
Kavaš in Primož Muri. Ob 
sklepu je svetnico in svetni-
ke nagovoril novi župan, ki 
je poudaril velik razvoj Je-
zerskega, odkar je posta-
lo samostojna občina in so 
jo pred njim vodili Milan 
Kocjan, Jurij Markič in Ju-
rij Rebolj. To pot namerava 
nadaljevati z vero v Jezersko, 
njegove ljudi in potencial, ki 
ga predstavlja kot biser nara-
ve sredi gora.

Pomlajeni v novi mandat
Na ustanovni seji novoizvoljenega občinskega sveta na Jezerskem so potrdili mandate župana in 
sedmih občinskih svetnikov. 

Člani občinskega sveta na Jezerskem (od leve): Izidor Parte, Metoda Karničar, Primož Muri, 
župan Drejc Karničar, Iztok Tonejec, Dejan Kavaš, David Jovanovski in Primož Šenk

Mateja Rant

Kranj – »S pridružitveno po-
godbo Visoka šola za gradbe-
no inženirstvo svojega statu-
sa in suverenosti ne izgubi, 
pač pa v okviru univerze svo-
jim študentom in predavate-
ljem ponudimo več,« je raz-
loge za pridružitev Novi uni-
verzi pojasnila direktorica 
VŠGI Kranj Darinka Rako-
vec. S podpisom pogodbe so 
sprejeli akademske standar-
de Nove univerze na podro-
čju študijske in raziskovalne 
dejavnosti in omogočili pre-
tok visokošolskih učiteljev, 
olajšano bo tudi sodelovanje 
v mednarodnem mreženju 
visokošolske dejavnosti na 
področju tehničnih ved.

Študent VŠGI Kranj je 
tako po novem tudi študent 
Nove univerze, s čimer bo 

imela njegova diploma več-
jo težo, omogočen pa jim bo 
tudi vpis na drugo in tretjo 
stopnjo na matični univerzi, 
je poudarila Darinka Rako-
vec, ki se je po uspešno kon-
čanem podpisu pogodbe od-
ločila vodenje VŠGI prepus-
titi mlajšim generacijam. 
»Utrla sem pot za nadaljnji 
razvoj šole, zdaj pa naj nada-
ljujejo mlajši.« Še naprej pa 
se bo ukvarjala z gospodar-
jenjem z nepremičninami 
šole, skupaj z vnukinjo Emo 
Rakovec bo vodila tudi teča-
je za notranjo dekoracijo in 
restavratorstvo. 

Darinka Rakovec ob tem 
še vedno obžaluje, da Go-
renjska nima svoje univer-
ze. »Moj osebni načrt je bil 
namreč, da se naša visoka 
šola pridruži gorenjski uni-
verzi, vendar je Gorenjska s 

tem projektom povsem 'za-
močila'. Niti obcestne table 
z napisom 'Kranj, univer-
zitetno mesto' ob stari cesti 
v Kranj iz ljubljanske sme-
ri ni več.« Ideje o gorenjski 
univerzi po njenih besedah 
vzniknejo le še v okviru vsa-
kokratne volilne kampanje, 
a že lani so nas s svojo uni-
verzo prehiteli Novomešča-
ni. Prepričana je, da univer-
za pomeni tudi razvoj kra-
ja, kar ponazori s številka-
mi: »Po podatkih statistič-
nega urada s 17.270 evri 
bruto družbenega proizvo-
da na prebivalca Gorenjska 
za osrednjo regijo zaostaja 
za več kot deset tisoč evrov. 
Zaostajamo tudi za goriško 
regijo za sedemsto evrov na 
prebivalca, za obalno regijo, 
ki ima prav tako svojo uni-
verzo, pa za 2650 evrov.« 

Šoli omogočili nadaljnji razvoj
Predstavniki Visoke šole za gradbeno inženirstvo (VŠGI) Kranj so sredi 
novembra podpisali pogodbo o pridružitvi Novi univerzi.

Danica Zavrl Žlebir

Preddvor – Že tradicionalne-
mu srečanju z najstarejšimi 
občani, ki štejejo devetdeset 
let ali več, se je Miranu Zadni-
karju, tokrat zadnjič kot župa-
nu v vlogi gostitelja, pridružil 
tudi novoizvoljeni župan Rok 
Roblek in obljubil, da se bodo 
srečevali še naprej. »Ste baza 
znanja iz izkušenj, od katerih 
se moramo mlajši s spoštova-
njem učiti,« je dejal Rok Ro-
blek, ki skupaj z gostiteljem 
ugotavlja, da bosta oba skupaj 
šele čez dve leti štela devetde-
set let.

V občini Preddvor je staros-
tnikov, ki imajo devetdeset 
let in več, kar 33, med njimi 

je tudi najstarejša, 103 leta 
stara Frančiška Zorman iz 
Bašlja. Na letošnjem srečanju 
je ni bilo, se ga je pa udeležilo 
enajst najstarejših, med njimi 
sta bila tudi dva moška. Med 
gosti najstarejša pa je bila 
97-letna Angela Likar, ki zdaj 
živi v domu starejših v Poto-
čah. Srečanje je lepa prilož-
nost za druženje in obujanje 
spominov, vsakokrat pa tudi 
za nastop Ženskega pevske-
ga zbora Josipine Turnograj-
ske DU Preddvor, ki sodelu-
jejo vsako leto. Vsako leto pa 
se pridruži tudi skupina upo-
kojenk iz sekcije za ročna dela 
Gelike, ki spletejo copatke za 
preddvorske novorojenčke. 
Letos so jih spletle 32 parov.

S starejšimi obujali 
spomine

Najstarejši prebivalci občine Preddvor s prejšnjim in novim 
županom Miranom Zadnikarjem in Rokom Roblekom in 
predsednico DU Preddvor Marijo Velikanje / Foto: Gorazd Kavčič

info@g-glas.si

Radovljica – V Galeriji Šiv-
čeva hiša bodo v četrtek, 6. 
decembra, ob 18. uri odprli 
razstavo slik Apolonije Si-
mon Brez besed. Nastopila 
bo Janja Jesenko. 

Razstava Brez besed
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V naši mehanični delavnici v  Bekštanju (Finkenstein) 
na avstrijskem Koroškem zaposlimo

mehanika tovornih vozil
oz. mehanika za gradbene stroje m/ž

(KFZ Techniker für LKW oder Baumaschinen)

Delo za nedoločen čas. Delo za polni delovni čas. Od vas 
pričakujemo, da ste sposobni delati samostojno. 

Mesečna plača najmanj 2.400,00 EUR/bruto, 14 x letno. 
Potrebno je solidno znanje nemščine. 

Prosimo, javite se nam na:
Ing. Bruno Urschitz Gmbh

Transporte Erdbau, A-9584 Finkenstein/Bekštanj
0043 4254 21 770 ali office@urschitzgmbh.at

A
nk

er
st

 G
nb

R
, E

ge
lm

oo
sw

eg
 2

6,
 A

-9
71

1 
Pa

te
rn

io
n

V naši poslovni enoti Celovec/Klagenfurt zaposlimo

arhitekta m/ž
(Architekt)

in

gradbenega tehnika m/ž
(Bautechniker)

Pogoj je dobro poznavanje programske opreme ArchiCAD in 
znanje nemščine. Delo obsega izdelave načrtov, načrtovanje vlog 

za gradbena dovoljenja in načrtovanje gradbenih izvedb.
Delo za polni delovni čas, 40 ur/teden.

Plača po kolektivni pogodbi za uslužbence v arhitekturi.

Veselimo se vaše vloge po e-pošti na schienegger@spado.at
oz. po pošti na:

spado architects ZT GmbH, harald weber & hannes schienegger
st. veiter strasse 146 | A - 9020 klagenfurt/celovec

Breznica 3, 4274 Žirovnica 
  Tel.: 04 5809 100, faks: 04 5809 109

OBVESTILO
Občina Žirovnica obvešča, da je na njeni spletni strani in  
na oglasni deski občine objavljen razpis za oddajo enega 

neprofitnega stanovanja v najem na naslovu  
Selo pri Žirovnici 15.

Leopold Pogačar
ŽUPAN

Aleš Senožetnik

Mengeš – Za buren začetek 
novega mandata v Mengšu 
je poskrbel svetnik in župan-
ski kandidat Tomaž Štebe, 
ki je na občinski svet naslo-
vil pritožbo, v kateri je svetu 
med drugim predlagal, naj 
sprejme sklep o ponovitvi 
volitev zaradi domnevnega 
nezakonitega in protiustav-
nega vpliva župana Franca 
Jeriča v času volilne kampa-
nje.

Po Štebetovih navedbah 
je namreč Jerič domnevno 
zlorabil občinska sredstva in 
občinsko glasilo Mengšan, 
ki da ga je izkoristil za tro-
senje neresnic in zavajanje 
javnosti. Popravki, ki jih je 
Štebe zahteval, pa v glasilu 
niso bili ustrezno objavlje-
ni, dvakrat pa v celoti zavr-
njeni, enkrat menda na zah-
tevo ustanovitelja, torej Ob-
čine Mengeš, dodaja Štebe.  

Očitke je mengeški župan 
odločno zavrnil. Kot pravi, 

je občina poročala izključ-
no o izvedenih projektih in 
posredovala informacije, ki 
so v interesu občanov. Je-
rič prav tako zanika, da bi 
se vmešaval v urednikova-
nje občinskega glasila in od-
govornemu uredniku pre-
povedal objavo popravkov. 

»To je smešno, nezrelo in 
nedostojanstveno. Očitno se 
ne more sprijazniti s pora-
zom in išče druge možnosti. 
Vemo, da ruši različne dob-
re projekte, zdaj se je lotil še 
volilnih izidov,« je dogaja-
nje komentiral Jerič. Zara-
di pritožbe je bila četrtkova 

konstitutivna seja, ki jo je 
kot najstarejši svetnik večji 
del vodil prav Tomaž Štebe, 
precej burna. Mandatna ko-
misija, v katero se je kot sve-
tnik Zelenih Slovenije pred-
lagal tudi Štebe, a svet njego-
ve kandidature ni potrdil, je 
za zaprtimi vrati razpravljala 

tudi o pritožbi in na koncu 
svetu predlagala, naj jo zavr-
že. Kljub priporočilu Štebe-
tovega pravnega svetovalca 
Inga Paša naj poiščejo bolj-
šo rešitev, je svet sklep spre-
jel. Kot nam je zatrdil Šte-
be, ki je zaradi domnevne 
kršitve pravice do poprav-
ka že vložil tožbo na okraj-
nem sodišču in podal prija-
vo na pristojni inšpektorat, 
bo zdaj uporabil druga prav-
na sredstva, ki so mu še na 
voljo. Napoveduje pot prek 
upravnega in ustavnega so-
dišča, kjer meni, da ima pre-
cejšnje možnosti za uspeh. 
Nasprotno Jerič pravi, da so 
Štebetove možnosti za us-
peh minimalne.

Svetniki so nato vendarle 
potrdili mandate občinske-
mu svetu in županu. Zara-
di spremembe statuta v za-
četku prejšnjega mandata 
je odslej v občinskem svetu 

16, ne več 19 svetnikov. Po-
lovico sedežev zasedajo sve-
tniki Jeričeve Liste za Ob-
čino Mengeš, ki je tako ok-
repila položaj največje liste 
(v prejšnjem mandatu šest 
svetnikov). Dva mandata je 
izgubila lista Skupaj za men-
geško občino, iz katere pri-
haja tretji Jeričev protikandi-
dat za župana Peter Gubanc. 
Lista bo zastopana s tremi 
svetniki. SDS, NSi in SLS 
imajo namesto dveh enega 
svetnika, toliko kot tudi Šte-
betovi Zeleni Slovenije. V 
svetu ni več stranke SD. 

»Glede na to, da so imele 
liste in stranke podoben pro-
gram vsaj v vseh ključnih za-
devah, bo sodelovanje mož-
no tudi v smislu nekakšne 
velike koalicije. Če nekdo 
hoče nasprotovati, pa je jas-
no, da je z njim težko sode-
lovati,« je nova razmerja ko-
mentiral Jerič.

Štebe za ponovitev glasovanja
Tomaž Štebe v Mengšu zahteva ponovitev volitev. Kljub temu je občinski svet na konstitutivni seji 
potrdil mandate šestnajstim svetnikom in županu.

Pritožbo Tomaža Štebeta je občinski svet v Mengšu zavrgel. / Foto: Gorazd Kavčič

Mateja Rant

Škofja Loka – Na odkrivanje 
domišljijskih izložb, letos 
jih je že petnajst, se je bilo 
mogoče v soboto odpraviti v 
družbi pripovedovalke Karle 
B. Rihtaršič. Pri vsaki od iz-
ložb je prižgala lučko, ki bo 
vse do konca decembra opo-
zarjala na škofjeloške pro-
store ustvarjalnosti, v ka-
terih poleg nakupa unika-
tnih daril omogočajo pogo-
vor s tamkajšnjimi ustvar-
jalci, s katerimi se bo v de-
cembru mogoče družiti tudi 
na ustvarjalnih delavnicah.

Izložbe domišljije, ki jih 
vodi in koordinira Loški 
muzej Škofja Loka, so letos 

pripravili četrtič. »Z njimi 
oživljamo staro mestno je-
dro, povezujemo tradicijo in 
sodobnost ter loškim roko-
delcem in umetnikom omo-
gočamo, da se predstavijo 
širši javnosti,« je ob odpr-
tju Izložb domišljije pouda-
rila direktorica Loškega mu-
zeja Saša Nabergoj in doda-
la, da Izložbe domišljije obe-
nem ponujajo tudi drugačen 

način nakupovanja novole-
tnih daril, ki se razlikuje od 
tistega v natrpanih trgovskih 
centrih in spodbuja bolj oza-
veščeno potrošništvo. Žu-
pana Miho Ješeta, ki je v so-
boto slovesno prižgal tudi 
praznično osvetljavo, vese-
li, da je domišljijskih izložb 
iz leta v leto več. »Letos smo 
prvič pokukali tudi na Spo-
dnji trg, verjamem, da bo 

prihodnje leto tam še kakšna 
nova izložba domišljije.« Če 
so pred štirimi leti začeli 
zgolj s štirimi izložbami, le-
tos sodeluje kar petnajst raz-
ličnih organizacij. Prvič so 
se jim pridružili tudi neka-
teri ponudniki gostinskih 
storitev, ki so svojo ponudbo 
združili v okviru Okusov Iz-
ložb domišljije, prostore nji-
hovih lokalov pa prav tako 
krasijo izdelki loških ustvar-
jalcev. Za prepoznavno po-
dobo Izložb domišljije vsako 
leto poskrbi oblikovalka Ana 
Bassin, za posebno okrasi-
tev pročelij pa akademski ki-
par Matej Bizovičar. Doga-
janje v okviru Izložb domi-
šljije so letos popestrili še z 
nagradno igro, ki bo pote-
kala ves december. Vsak če-
trtek bodo pripravili žreba-
nje, v katerem bodo lahko 
sodelovali vsi, ki bodo obi-
skali vseh petnajst prostorov 
ustvarjalnosti in torej zbra-
li petnajst žigov. Za nagrado 
bodo podarili izdelke sode-
lujočih ustvarjalcev.

Po odprtju Izložb domi-
šljije in prižigu prazničnih 
luči se je v soboto druženje 
na Mestnem trgu nadaljeva-
lo ob glasbi Moon Time Qu-
arteta, s čimer se je začel tudi 
letošnji festival Loka v sne-
gu.

»Prižgali« izložbe domišljije
V starem mestnem jedru Škofje Loke so v soboto odprli prodajne razstave škofjeloških ustvarjalcev 
pod imenom Izložbe domišljije, ki tudi letos v prazničnem decembru ponujajo unikatna darila.

Odprtje vsakega od prostorov domišljije so zaznamovali s prižigom lučke ob vhodu. 
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Decembrsko dogajanje Loke v snegu so v soboto 
dopoldne začeli s srečanjem z vinarji in Miklavževim 
LUFtom. Na že 21. dnevu z vinarji je letos sodelovalo 
11 vinarjev iz vseh slovenskih vinorodnih območij. 
Na povabilo župana Mihe Ješeta so ga obiskali tudi 
nekateri ambasadorji, akreditirani v naši državi.

Občina Jezersko objavlja javni natečaj za zasedbo  
prostega delovnega mesta

VIŠJI SVETOVALEC 
m/ž za nedoločen čas (finance)

Javni natečaj je objavljen na spletni strani Občine Jezersko. 
Kandidat vloži popolno prijavo v pisni obliki v roku 8 dni od 
dneva objave javnega natečaja. 
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Igor Kavčič

Kranj – Tradicija razstav, 
ki jih v Gorenjskem muze-
ju pripravijo na temo Fran-
ceta Prešerna ob obletnici 
njegovega rojstva 3. decem-
bra, tudi letos ne pojenjuje. 
Če smo v zadnjih letih lah-
ko spoznavali povezave med 
njegovo poezijo in likovno 
umetnostjo ali glasbo, pa 
avtor razstave umetnostni 
zgodovinar Gašper Peternel 
tokrat stopa še dlje, saj se 
ukvarja s kanonizacijo Fran-
ceta Prešerna kot kulturne-
ga svetnika. Kot je na odpr-
tju razstave v uvodu pove-
dal, gre za koncept razisko-
vanja, ki je v osnovi podoben 
raziskovanju cerkvenih sve-
tnikov, le da je prenesen na 
širše kulturno področje. Pri 
nas je pojem utemeljil in na 
primeru Franceta Prešerna 
raziskal dr. Marijan Dović.

Kdo je torej kulturni sve-
tnik? »To je umetnik, ki je 
domačo kulturo zastopal bo-
lje kot drugi umetniki nje-
gove dobe, ki je pomemben 
v nacionalnem smislu in je 
v različnih obdobjih odigral 
ključno vlogo za nastajanje 
narodove identitete,« poja-
snjuje Peternel, da je gale-
rija premajhna, če bi želel v 
razstavo vključiti vse, kar je 
povezano s Prešernom, zato 
se je omejil predvsem na 
Kranj in nekoliko Gorenj-
sko. Že leta 1863 je Levstik 
zapisal, da je Prešeren naj-
večji in edini pravi pesnik, 

leta 1872 pa se je peš na ro-
manje iz Ljubljane v Vrbo, 
kjer so na rojstno hišo na-
mestili spominsko ploščo, 
podalo okrog šest tisoč ljudi. 

Avtor razstave si je po Do-
viću za izhodišče vzel model 
kanonizacije kulturnih sve-
tnikov, pri katerem gre za 
tri poglavja: vita, torej pesni-
kovo življenje, ter cultus in 
effectus, ki se nanašata na 
Prešerna po njegovi smrti, 
vsebujeta pa tisto, kar so 
ljudje prispevali h kolektiv-
nemu spominu nanj. 

»Kranj ima ključno vlo-
go, ko gre za Prešernov kult. 
Res je pesnik tu preživel le 
dobri dve leti življenja, za 
kult pa je pomembno, da je 
tu pokopan. Ostanki in reli-
kvije so shranjeni v Prešer-
novem gaju, v Gorenjskem 
muzeju pa že 65 let zbiramo 

predmete, povezane z njim. 
Prešernova hiša je pesnikov 
spominski muzej, njego-
vo svetišče,« poudarja sogo-
vornik; da sta po drugi sve-
tovni vojni velik del gradi-
va v neprecenljivo zbirko za 
muzej zbrala kranjski pre-
šernoslovec Črtomir Zorec 
in za njim kustosinja Beba 
Jenčič. Naj omenimo samo 
originalno pohištvo in naj-
bolj znan pesnikov portret, 
ki ga je naslikal Goldenste-
in, tu pa so tudi umetniška 
dela Prešernovih nagrajen-
cev in druge muzealije. V 
19. stoletju je v času moč-
nega kulta spomenikov tudi 
Prešeren dobil nekaj obele-
žij. Posebej impozanten pa 
je kip pred Prešernovim gle-
dališčem iz leta 1952, ki velja 
za enega največjih kipov na 
svetu, posvečenih pesniku.

»Razstava je predvsem 
kulturnozgodovinska, moja 
želja pa je, da obiskovalce 
spodbudim, da se v razmi-
šljanju o Prešernu premak-
nejo v notranjost njegovega 
kulta. Zanimalo me je, kje v 
kultu se ljudje najdejo, kako 
praznujejo kulturni praznik 
in na kakšen način sode-
lujejo v ritualih, ki so pove-
zani z njim … Mogoče tudi 
kaj si mislijo, če neka gostil-
na v Kranju ponuja na pri-
mer Francetov sendvič. Edi-
ni politični poudarek razsta-
ve je, da ta nastavlja ogledalo 
vsakršnemu prepričanju.« 
Peternel poudarja tudi neka-
tere tradicionalne prireditve, 
povezane s kultom pesnika, 
kot sta podoknica MePZ Pe-
tra Liparja pred Prešerno-
vo hišo večer pred obletnico 
dneva rojstva, Trenutki tiši-
ne za Prešerna na predvečer 
obletnice smrti in nekoč zna-
meniti nagovori prof. Franca 
Drolca, ki so jih sedaj zame-
njale recitacije dijakov Gim-
nazije Kranj, ter ob tem pet-
je zbora, poimenovanega po 
pesniku. Še marsikaj zani-
mivega je videti na razstavi, 
ki jo je oblikoval Žiga Čeba-
šek, med drugim tudi poso-
dobljen pesnikov kult v do-
miselnih instagramih ali pa 
v komunikaciji s pesnikom 
Stankom Vrazom, danes bi 
bilo bržkone z SMS-sporoči-
li. Prešernov kult bo mogoče 
tudi na ta način živel naprej. 
Pravzaprav ga boste ohranja-
li tudi vi z obiskom razstave.

Prešernovo svetništvo
Svetništvo s poudarkom na i. Zakaj velja Franceta Prešerna imenovati za kranjskega kulturnega svetnika 
nam z razstavo Prešeren – kranjski kulturni svetnik, ki je na ogled v galeriji hiše, kjer je pesnik preživel 
zadnji dobri dve leti življenja, pripoveduje njen avtor Gašper Peternel.

Avtor razstave Gašper Peternel med obiskovalci o kultu 
Franceta Prešerna / Foto: Tina Dokl

Maša Likosar

Kranj – Projekt V pravljicah.
si že tretje leto spodbuja k 
oživljanju modrosti in vabi 
ljudi, da vstopijo v svet naro-
dnih legend, pravljic in pri-
povedk. Zgodbe in like avto-
rica projekta Tara Jovanović 
skupaj z gostujočimi ume-
tniki predstavlja v okviru 
razstav Kdo pravi, da so pra-
vljice samo za otroke? 

»Lani smo delali edicijo, 
ki se je tematsko navezova-
la na legendi o Zlatorogu 
in Ajdovski deklici po kla-
sičnem zapisu lirsko-epske 
pesnitve Rudolfa Baumba-
cha, letos smo taisti koncept 
nadgradili, like in karakter-
je pa smo postavili v urba-
no okolje,« pojasni avtorica 

projekta in nadaljuje: »Sce-
narij, po katerem smo avtor-
ji ustvarjali, in razstava obe-
nem sta strukturirana v treh 
delih. V uvodu med liki, ki 
so razdeljeni na mitološka 
bitja imaginarnega sveta in 
bitja človeškega sveta, vlada-
ta blagostanje in idila, ko vsi 
liki uživajo harmonijo. V za-
pletu se to vzdušje poruši in 
v ospredje stopi napuh, ki v 
končnem razpletu povzroči 
razdejanje.«

Modrosti narodnih le-
gend o Zlatorogu in Aj-
dovski deklici so na tokra-
tni razstavi ujete v seriji os-
mih fotografskih del Mihe 
Mallyja, devetih črno-belih 
ilustracij Nine Tomažin, 
geometrijskih objektih iz 
srebra Tare Jovanović, letos 

prvič pa je k projektu pris-
topila še Una Iza Grando-
vec, ki je napisala kratko li-
terarno delo z naslovom 

Podrejen, s katerim želi 
nauk legend prenesti v pri-
hodnost in dokazati njego-
vo brezčasnost.

Pravljični liki v urbanem okolju
V Galeriji Janeza Puharja v Stolpu Škrlovec bo do 15. decembra na ogled razstava Kdo pravi, da so 
pravljice samo za otroke?, ki je produkt avtorskega projekta Tare Jovanović V pravljicah.si.

Avtorji razstave Kdo pravi, da so pravljice samo za otroke?: 
Nina Tomažin, Miha Mally, Tara Jovanović in Una Iza 
Grandovec. / Foto: Primož Pičulin

PREŠERNOVO GLEDALIŠČE KRANJ

Torek, 4. decembra
20.00 Miha Golob, Maruša Majer, Maja Šorli: NIKITA. ROJENA 1985. (v Stolpu Škrlovec)

GLEDALIŠČE TONETA ČUFARJA, JESENICE

Sreda, 5. decembra
17.00 Veselo miklavževanje in čarodej Toni (vstop prost)

Četrtek, 6. decembra
19.30 Feri Lainšček: GAJAŠ, ARESTANT (monodrama)

GLEDALIŠKI SPORED

KOLOSEJ DE LUXE, KRANJ (CENTER) 

Sreda, 5. 12.
17.20 ROBIN HOOD
21.50 FAHRENHEIT 11/9
15.00, 16.40 GRINCH, sinhro.
15.25 NAJVEČJI DAR
18.20, 20.45 BOHEMIAN RHAPSODY
19.25 ZVEZDA JE ROJENA

CINEPLEXX, TUŠ, KRANJ

Sreda, 5. 12.
18.50 POJ MI PESEM
16.30, 20.00 ROBIN HOOD
15.30, 20.45 MAGIČNE ŽIVALI: GRIN-
DELWALDOVA HUDODELSTVA
17.20 MAGIČNE ŽIVALI: GRINDELWALDO-
VA HUDODELSTVA, 3D
21.00 VDOVE
19.20 GRINCH
16.40, 18.30 GRINCH, sinhro.
15.40, 17.30 GRINCH, 3D

18.10, 20.20 BOHEMIAN RHAPSODY
21.10 ZVEZDA JE ROJENA

LINHARTOVA DVORANA , RADOVLJICA

Sreda, 5. 12.
19.00 SODNICA

Četrtek, 6. 12.
19.00 K2 IN NEVIDNI NOSAČI

Petek, 7. 12.
19.00 TRAGEDIJA PODMORNICE KURSK 
K-141

Nedelja, 9. 12.
16.00 HOTEL TRANSILVANIJA 3: VSI NA 
MORJE, sinhro.
18.00 O LJUDEH IN VASEH
20.00 TRAGEDIJA PODMORNICE KURSK 
K-141

Organizatorji filmskih predstav si pridržu-
jejo pravico do spremembe programa.

KINOSPORED

Igor Kavčič

Ljubljana – S svojim nasto-
pom so se prejšnjo sredo na 
drugem Dnevu Zveze dru-
štev upokojencev Sloveni-
je v Marmorni dvorani lju-
bljanskega Gospodarske-
ga razstavišča predstavili 
tudi člani Folklorne skupi-
ne Društva upokojencev iz 
Naklega. Pred okrog petsto 
udeleženci prireditve, ki so 
zastopali 14 pokrajinskih 
Zvez društev, je predse-
dnik republiške Zveze dru-
štev upokojencev Slovenije 
Janez Sušnik med drugim 
pozdravil predsednika vlade 

RS Slovenije Marjana Šarca, 
ki je z navdušenjem sprem-
ljal tudi priložnostni kultur-
ni program. Poleg Pihalne 
godbe veteranov iz ljubljan-
skega Bežigrada ter pevske-
ga zbora z Iga pri Ljublja-
ni so še posebno navduši-
li nakelski folkloristi, ki so 
predstavili splet koroških 
pesmi in plesov iz Podjune 
in Mežiške doline. Plese je 
postavil Andrej Košič, glas-
bene priredbe pa Mile Tram-
puš. Gromek aplavz je doka-
zal, da folkloristi, ki so v pov-
prečju stari 71 let, še niti naj-
manj niso za staro šaro, kot 
vedno radi poudarijo.

Niso še za staro šaro

Nakelska upokojenska folklorna skupina je še daleč od 
upokojitve. / Foto: Arhiv ZDUS (Urška Boljkovac)

Kranj – Jutri, v sredo, 5. decembra, ob 18. uri bo v Galeriji Bala 
odprtje razstave izbranih in nagrajenih fotografij na štiride-
setem regijskem srečanju fotografskih skupin in posamezni-
kov Ujeti pogledi 2018. Fotografi so tokrat ustvarjali na temo 
Kultura in na prosto temo. Avtorji najboljših fotografij bodo 
nagrajeni.

Ujeti pogledi 2018
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Maja Bertoncelj

Rudno polje – Pokljuka je v 
nedeljo dala prve zmagoval-
ce letošnje sezone svetovne-
ga pokala v biatlonu. V meša-
nih dvojicah se je zmage ve-
selila Norveška pred Avstrijo 
in Ukrajino, slovenska dvo-
jica Urška Poje-Jakov Fak je 
bila enajsta. V mešanih šta-
fetah je bila na vrhu Francija 
pred Švico in Italijo, Sloven-
cev ni bilo na startu. 

Vse do zadnjega dne se 
ni vedelo, v kateri tekmi ali 
morda v obeh bodo na star-
tu tudi slovenski biatlonci. 
Trener Uroš Velepec je imel 
na voljo le dve tekmovalki: 
Urško Poje in Polono Kle-
menčič, da bi Slovenija lah-
ko startala na obeh tekmah, 
je zmanjkala ena tekmoval-
ka. Lea Einfalt, ki je iz smu-
čarskega teka prestopila v bi-
atlon, je sicer v soboto na tek-
mi pokala IBU na Švedskem 
dosegla normo za nastop na 
tekmi svetovnega pokala, a za 
start na Pokljuki že dan kas-
neje se ni izšlo. Odločitev je 

bila, da se Urška Poje in Ja-
kov Fak pomerita v konku-
renci mešanih dvojic, kjer je 
najpomembnejše dobro stre-
ljanje, kar je potrdil tudi Le-
nart Oblak, pomočnik Velep-
ca, ki je bil še lani tekmova-
lec. Zadolžen je v prvi vrsti 
za trening streljanja. »Na tej 
tekmi bo streljanje odločil-
no. Naši biatlonci so v prip-
ravljalnem obdobju streljali 
zelo dobro, nobeden od njih 
ni imel večjih težav. To bo tre-
ba sedaj prenesti še na tek-
me. Pri strelskih treningih 

je podobno kot pri tekaških. 
Baza se začne graditi že ta-
koj maja, veliko je tudi suhe-
ga streljanja. Vsi imajo prib-
ližno enako oddanih strelov, 
kar pomeni okrog sedem do 
osem tisoč, nekaj odstopanj 
pa seveda je. Do konca se-
zone se število oddanih stre-
lov povzpne na dvanajst, tri-
najst tisoč,« je Oblak pojas-
nil pred začetkom tekme. 
Fak je svoje delo opravil dob-
ro, večkrat je morala na stre-
lišču popravljati Pojetova. 
»Led je prebit. Strelski del se 

mi je ponesrečil. To je bila 
prva tekma in še doma, tako 
da je trema bila prisotna,« je 
povedala Notranjka Pojeto-
va, po novem Leščan Fak pa: 
»Bilo je dobro, ne pa odlično. 
Glede hitrega streljanja sem 
izpolnil nalogo, nisem bil pa 
stoodstotno natančen. Krog 
je precej kratek in na progi je 
težko pridobivati. Recimo, da 
je enajsto mesto v redu, sam 
sicer ciljam precej višje.« 

Tekmovalni program Pok-
ljuke se bo nadaljeval jutri s 
posamično tekmo na dvajset 
kilometrov za moške. Začela 
se bo ob 14.15. Ob isti uri se 
bo v četrtek začela še posamič-
na tekma na 15 kilometrov za 
ženske. »V sredo bo treba na 
strelišču ubrati drugačno ta-
ktiko. Danes je bilo popolno 
tveganje, na posamični tekmi 
bo treba streljati bolj z glavo in 
poskušati biti stoodstoten,« je 
pogled naprej usmeril Fak.

Organizatorji si želijo, da 
bi na Pokljuko do konca tek-
movalnega tedna prišlo tudi 
precej več gledalcev, kot jih je 
bilo v nedeljo.

Fak hiter, jutri znova na start
Nova sezona biatlonskega svetovnega pokala se je za slovensko reprezentanco na domači Pokljuki 
začela z enajstim mestom mešane dvojice Urška Poje-Jakov Fak. Nova tekma bo jutri.

Jakov Fak in Urška Poje sta nastopila na tekmi mešanih 
dvojic. / Foto: Tina Dokl

Jože Marinček

Kranj – Nogometaši v pri slo-
venski nogometni ligi Tele-
kom so konec tedna odigra-
li tekme predzadnjega kroga 
jesenskega dela. Domžalča-
ni so ob Kamniški Bistrici 
gostili vodilni Maribor. Sre-
čanje so začeli izvrstno in 
že v šesti minuti, ko je zadel 
Adam Gnezda Čerin, po-
vedli z 1 : 0. Mariborčanom 
je uspelo izenačiti 13 minut 
kasneje, ko je slabo posredo-
val domači vratar, v 73. mi-
nuti pa so dosegli zmagoviti 
zadetek in se veselili zmage 

z 1 : 2.Za zaključek 18. kro-
ga je bila odigrana tekma v 
Velenju, kjer so gostovali no-
gometaši kranjskega Trigla-
va. Ti so povedli v 31. minu-
ti, ko je podajo Luke Majcna 
lepo izkoristil Tom Žurga in 
Triglav popeljal v vodstvo 0 : 
1. Vse do 56. minute je kaza-
lo, da bo Triglav slavil. Nato 
je sledil preobrat in nogo-
metaši Velenjskega Rudar-
ja so zmagali s 3 : 1. Na le-
stvici vodi Maribor z 42 toč-
kami, druga je Olimpija s 33 
točkami, Domžale so pete s 
24 točkami, Triglav pa je de-
seti s 15 točkami. 

Strelci so bili razpoloženi

Kranj, Jesenice – V soboto so hokejisti v Alpski hokejski ligi (AHL) 
odigrali sedem tekem. V Dvorani Podmežakla je ekipa SIJ Acroni 
Jesenice gostila Feldkirch. Boljši so bili gostje, ki so zmagali z 1 
: 5. Edini zadetek za SIJ Acroni Jesenice je dosegel Luka Kalan. 
Na lestvici so SIJ Acroni Jesenice osmi s 34 točkami. Tekme so 
v soboto odigrali tudi hokejisti v Internacionalni hokejski ligi 
(IHL). V Zagrebu so hokejisti Triglava z 10 : 6 premagali ekipo 
KHL Medveščak. Kranjčani so s 26 točkami na drugem mestu 
tekmovalne razpredelnice.

Poraz Jeseničanov in zmaga hokejistov Triglava

Vilma Stanovnik

Domžale – Na drugi tekmi 
evropskega pokala v lednem 
plezanju v Domžalah se je 
minulo soboto zbralo 31 tek-
movalcev iz 12 držav. Dom-
žalska preizkušnja, ki sta jo 
pod okriljem Mednarodnega 
združenja planinskih orga-
nizacij in pokroviteljstvom 
Občine Domžale organizira-
la Planinsko društvo Domža-
le in Komisija za gorske špor-
te Planinske zveze Sloveni-
je, je bila tudi sklepna tek-
ma šestega Odprtega sloven-
sko-hrvaško-srbskega poka-
la (SHS) v lednem plezanju.

V ženski konkurenci se je 
najbolje znašla Švicarka Sina 
Goetz, druga je bila njena ro-
jakinja Vivien Labarile, tretja 
pa Francozinja Marion Tho-
mas. Tik pod stopničkami je 
tekmo končala Maja Šuštar 
(AO Domžale). Maja je bila 
tudi zmagovalka sklepne tek-
me šestega Slovensko-hrva-
ško-srbskega pokala in drugo 
leto zapored skupna zmago-
valka v balkanski konkuren-
ci. Druga slovenska finalistka 

Katja Brunec (AO Kranj), no-
vinka v tekmovalnem lednem 
plezanju, si je priplezala šesto 
mesto in je SHS-pokal konča-
la kot skupno druga. 

V moški konkurenci so si 
stopničke razdelili Švicarji, na 
najvišjo je stopil Nikolay Pri-
merov, na drugo mesto se je 
uvrstil Lukas Goetz, na tretje 
pa Alexander Werren.

Moški finale je potekal brez 
slovenskih predstavnikov, v 
kvalifikacijah pa si je najbolj-
šo uvrstitev, 11. mesto, priple-
zal Vili Guček (AS Špaltna 
Hrastnik). Edvin Nepužlan 
(AO Železničar) je bil 14. v EP 
in tretji v SHS-pokalu, tako na 
zadnji tekmi kot v skupnem 
seštevku. Miha Habjan (Aka-
demski AO) je v evropski kon-
kurenci dosegel 15., Tine Cu-
der (AO Bovec) 17. in Tom 
Turšič (BricAlp Škofja Loka) 
22. mesto. Jaka Hrast (AO 
Domžale), ki je veljal za slo-
venskega favorita, je ob po-
nesrečenem nastopu tekmo 
končal na 19. mestu.

Glavni postavljavec smeri 
je bil tudi letos Škofjeločan Ja-
nez Svoljšak.

Na ledu blesteli Švicarji
Na drugi tekmi evropskega pokala v lednem 
plezanju v disciplini težavnost so bili najboljši 
Švicarji, od naših pa sta se izkazali Maja Šuštar  
in Katja Brunc.

Škofja Loka – V 12. kolu Lige NLB so rokometaši moštva 
Urbanscape Loka minuli petek zvečer na domačem parketu 
gostili Dol TKI Hrastnik. Ločani so bili boljši že v prvi polovici 
srečanja, na koncu pa slavili s kar desetimi zadetki razlike 34 
: 24 (18 : 13). Za Ločane je gol največkrat, kar devetkrat, zadel 
Lenart Klemenčič. Na lestvici vodi Celje Pivovarna Laško z 
22 točkami, Ločani na petem mestu pa imajo 14 točk. Ločani 
bodo v soboto ob 20. uri gostili prav vodilno ekipo iz Celja.

Zaslužena zmaga loških rokometašev

 

Ogrejte srca vašim najdražjim z lepo mislijo in  
željo, ki jo zapišete na klasično voščilnico in pošljete 
po pošti. Tudi letos lahko izberete praznične poštne 
znamke z božičnimi in novoletnimi motivi. 
Na vseh poštah so na voljo tudi zvežčki z 12 samo‑
lepilnimi znamkami, za naslovnike v Sloveniji z oznako 
A (za voščilnice) ali B (za razglednice) in za naslovnike v 
tujini z oznako C (za voščilnice in razglednice). 

Čarobni prazniki s  
         Skupino Pošta Slovenije

Na Pošti Slovenije bodo poskrbeli, da bodo vaša voščila  
pravočasno prispela v prave roke. Zaradi povečanega 
prometa v decembru pa priporočajo pravočasno oddajo 
božično‑novoletnih razglednic in voščilnic.

www.posta.si.

Ste že preizkusili PS Paketomat?

Nakupi iz naslonjača nam prihranijo dragoceni čas.  
Praznična darila, igrače, knjige ali zimska garderoba so  
le nekaj klikov stran. Vi naročite, Pošta Slovenije pa bo  
poskrbela za dostavo. 

Za priročno, hitro in diskretno dostavo ob vašem  
naslednjem nakupu v spletni trgovini uporabite  
PS Paketomat. Za naslov izberite lokacijo vam najbližjega  
paketomata (in ne lastnega naslova), dodajte mobilno 
številko in prevzemite paket. Pakete lahko prevzamete ali 
oddajate na 24 lokacijah, 24 ur na dan, 7 dni v tednu.  
Več informacij na www.pspaketomat.si.

Čas obdarovanja je spet pred vrati, zato obiščite tudi 
spletno trgovino www.mojpaket.si. Nudijo vam  
nakup na daljavo, vključno z dostavo naročenega blaga  
na želeni naslov. V spletni trgovini boste  našli vse od 
kakovostnih igrač za otroke  
do izdelkov bele tehnike, 
računalnikov ter izdelkov 
za vaš dom. Za letošnjo 
praznično mizo ali lepo 
božično darilo priporočajo 
komplet za odpiranje in 
hlajenje vina VACU VIN. 
Več na www.mojpaket.si.
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G i b a n j e  z a  z d r a v j e

Mateja Habjanič, 
trenerka pilatesa in 
skupinske fitnes vadbe

Letos decembra pa zmerno!
Z vodenjem organizi-

ranih vadb za odrasle se 
ukvarjam že skoraj dvajset 
let. Kljub temu da se vse več 
ljudi zaveda pomena redne 
telesne aktivnosti in njene-
ga vpliva na zdravje, še ved-
no vsako leto opažam isto. 
Decembra se obisk vadb 
zmanjša skoraj za polovi-
co, december je mesec, ko 
so ljudje najmanj športno 
aktivni.

Po pogovorih z vadečimi 
sem dobila nekaj razlag, za-
kaj je tako. December je čas 
številnih novoletnih srečanj 
in zabav, vse seveda ob dobri 
(in čezmerni) hrani in pija-
či, takrat in pogosto še nas-
lednji dan, volje za vadbo 
ni. Zunaj je mrzlo in tem-
no, kavč v topli dnevni sobi 
pa tako mamljivo udoben ... 
Ob najljubši TV-oddaji se 
prileže še kakšna dobrota 
iz hladilnika, na rekreacijo 

se pa hitro pozabi. Decem-
ber je tudi čas praznikov in 
obdarovanj, zato se ogrom-
no časa porabi za nakupo-
vanje daril, peko in pripra-
vljanje najrazličnejših dob-
rot ter organizacijo prazno-
vanj. Časa za vadbo pa ni …

Posledice so vsako leto 
enake: začne se s slabšim 
počutjem zaradi neaktivno-
sti ter čezmerne in nezdra-
ve hrane (in pijače), kma-
lu se začnejo pojavljati pre-
bavne motnje in kopičiti od-
večni kilogrami, zato se po-
čutje še poslabša, najbolj pa 
naša samopodoba. Temu 
sledi vsakoletna zaobljuba 
»takoj po novem letu zač-
nem«… Začnem redno vad-
bo, začnem se prehranjeva-
ti zdravo, preneham piti al-
kohol, moram izgubiti ki-
lograme (ponovno moram 
obleči tiste hlače) … Prese-
nečena sem, da vsako leto 

poslušam iste zgodbe od is-
tih ljudi. 

Telovadnice se po novem 
letu res napolnijo, novole-
tne zaobljube delajo svoje, 
žal pa ne trajajo dolgo. Edi-
na prava pot je zmernost! 
Zmernost s hrano, pijačo 
in zabavami ter rednost pri 
telesni aktivnosti. Ni se tre-
ba odpovedati zabavam in 
praznovanjem – to so ven-
dar najlepši prazniki v letu. 
Pazite le, da ne boste preti-
ravali. Vztrajajte pri telesni 
vadbi – kljub vsem skušnja-
vam, ki jih prinaša decem-
ber. Sami veste, da je po-
noven začetek po daljšem 
premoru težak, še poseb-
no z nekaj kilogrami pre-
več, in da se po vadbi poču-
tite mnogo bolje.

Kaj pa, če bi letos prazni-
ke preživeli na aktivnejši 
način, na izletih in aktivno-
stih v naravi? Kaj pa, če bi 

našli druge načine za obda-
rovanje in ne bi zapravlja-
li časa (in denarja) v naku-
povalnih centrih? Kaj pa, če 
letos ne bi pretiravali s po-
jedinami? Prepričana sem, 
da bi bilo vaše počutje bolj-
še, predvsem pa bi bili bolj 
zadovoljni sami s sabo. Oh-
ranili bi svojo telesno težo 

in v novo leto zakorakali 
bolj sproščeni, brez decem-
brskih »grehov« in lažnih 
zaobljub. Ponosni bi bili 
nase, ker se znate zabavati 
zmerno in oditi na rekreaci-
jo kljub mamljivemu udob-
nemu kavču. 

Prepričana sem, da bi bili 
bolj zadovoljni.

Jelena Justin

Današnji izlet nas bo po-
peljal na Kras, cilj pa nas bo 
nagradil z razgledom na Tr-
žaški zaliv in ob lepem vre-
menu se nam bodo pokaza-
li tudi Julijci. Obiskali bomo 
hrib Volnik, ki mu Italijani 
rečejo Monte Lanaro, leži 
pa na meji med Slovenijo in 
Italijo. Izhodišče za vzpon je 
vas Pliskovica na Krasu. Kje 
je to? Pa pojdimo na pot!

S primorske avtoceste za-
peljemo na izvozu za Se-
žano, nato pa nadaljujemo 
skozi Tomaj in Dutovlje. Ko 
pridemo v vas Pliskovica, na-
daljujemo po glavni cesti in 
za ovinkom zagledamo av-
tobusno postajo, kjer je tudi 

parkirišče in začetek naše 
poti. Na parkirišču je tudi 
spomenik, prav poseben 
spomenik. Posvečen je vo-
lom, spodaj na kamnu pa je 
naslednji zapis: Nekoč smo 
tod okoli Kraševci z voli ora-
li; v jarme smo jih vklenili, z 
njimi tovore vozili; brez vo-
lov ne bi preživeli, zato smo 
radi jih imeli. 

Prečkamo glavno cesto in 
nadaljujemo po betonira-
ni cesti na drugi strani glav-
ne ceste. Betonirana ces-
ta se kmalu spremeni v ma-
kadamsko in se spušča pro-
ti zeleni dolini, kjer je na levi 
strani ogromen kal. Gremo 
mimo kala, kjer je razpotje. 
Mi nadaljujemo levo, v sme-
ri, kot nam kaže smerokaz na 

drevesu. Makadamska cesta 
nas vodi rahlo navzgor, sko-
zi gozd. Vztrajno sledimo 
kolovozu, ki nas vodi mimo 
prve in nato še druge lovske 
opazovalnice na levi strani. 
Ko dosežemo razpotje triko-
tne oblike, kjer so tudi infor-
mativne table z napisi imen 
dreves, nadaljujemo desno. 
Opazimo tudi rdeče-rume-
ne markacije ter smerokaz 
Volnik. Še nekaj časa sledi-
mo makadamski cesti, pre-
čimo še eno cesto, po kateri 
bi prišli, če bi spodaj pri kalu 
zavili desno. Nadaljujemo 
levo, po stezi rahlo navzgor. 
Vidimo še eno leseno smer-
no tablo za Volnik. Sledimo 
levo. Pot se nekaj časa vzpe-
nja v okljukih, potem pa 
naša markirana pot zavije 
desno z glavne poti, označe-
no na kamnu, na ozko stezi-
co, ki se vzpenja prečno čez 
travnato pobočje skozi gozd. 
Steza je markirana, ponekod 
malce zaraščena. Višje pre-
čimo travnato cesto, na dru-
gi strani pa zagledamo ita-
lijanski smerokaz za Mon-
te Lanaro, deset minut. Do 
vrha nas pot vodi skozi red-
kejši bukov gozdiček. Ko sto-
pimo na vrh, pa se nam od-
pre skoraj nogometno igri-
šče, saj je vrh izjemno pro-
storen. Na njem je tudi le-
sen razgledni stolp, s kate-
rega se odpre razgled na slo-
venski Kras pa tja do Trža-
škega zaliva in Julijskih Alp; 
s kančkom sreče vidimo celo 

Dolomite. Le vreme mora 
biti na naši strani. 

Na razglednem stolpu je 
informacijska tabla o belo-
glavem jastrebu. No, videla 
ga sicer nisem, so pa dobro-
došle informacije o njem. 
Namreč, v zaledju tržaške-
ga Krasa je beloglavega ja-
streba moč videti, saj potu-
jejo po selitvenih poteh med 
otokom Cres in Visokimi tu-
rami v Avstriji, kjer preživijo 

poletje. Je ena izmed največ-
jih evropskih ptic, saj pre-
mer kril meri poldrugi me-
ter. Je mrhovinar in s tem 
naravni čistilec. 

Z vrha sestopimo po poti 
vzpona, lahko pa se podamo 
tudi v manjše raziskovanje 
in z vrha sestopimo po poti 
št. 3 proti vzhodu. Pot po-
teka po italijanski strani, a 
nas vodi tudi na slovensko. 
Vmes dosežemo kolovoz, ki 

nas vodi po državni meji, a 
vemo, da se moramo spusti-
ti nazaj dol proti Pliskovici. 
Priporočljivo je, da imamo s 
seboj zemljevid tega dela, si-
cer je najbolje, da se v avan-
turo ne podajamo in sestopi-
mo po poti vzpona. 

 
Nadmorska višina: 546 m
Višinska razlika: 350 m
Trajanje: 3 ure
Zahtevnost:

Planinski izlet: Volnik (546 n. m.)

Kraški razglednik
Vrh z razglednim stolpom. Srečko Kosovel, ki je bil rojen v bližnjem kraju, je 
zapisal: Bori dehtijo, bori dehtijo, njih vonj je zdrav in močan …

Izhodišče vzpona je pri spomeniku volom. / Foto: Jelena Justin

Razgledni stolp na vrhu Volnika / Foto: Jelena Justin

Z Volnika se odpre pogled po Krasu, vse tja do Nanosa. / Foto: Jelena Justin
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Splača se biti del naše velike družine, povejte naprej!

Gorenjski glas  
nagrajuje zvestobo.
Spoštovani naročnice in naročniki Gorenjskega glasa, če ste na naš časopis brez prekinitve 
naročeni že vsaj deset let, potem ste z malo sreče pri žrebu lahko dobitniki enega od lepih 
novoletnih daril, ki jih Gorenjski glas poklanja svojim zvestim naročnikom:
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Pralni stroj Elektrolux Mešalnik  
Elektrolux

Likalnik Elektrolux

Aleš Senožetnik

Snovik – Tradicionalno je bil 
zadnji konec tedna pred pra-
znikom sv. Miklavža rezer-
viran za Miklavžev tek, ki ga 
že 18 let organizirajo v Špor-
tnem društvu Šmartno. 

Z dobrih pet kilometrov 
dolgo progo, ki se začne pred 
Termami Snovik in zaključi 
na Sv. Miklavžu na Gori, je 
pričakovano najhitreje opra-
vil Timotej Bečan, ki je letos 
v izjemni formi. »Razmere 

bi bile težko boljše, kakšno 
stopinjo nad ničlo in suho. 
Tekel sem svojo tekmo, ni-
sem se oziral na druge, saj 
sem želel postaviti dober čas. 
Ker je proga kratka, je treba 
od starta do cilja teči na pol-
no,« je tekmo v cilju poko-
mentiral tekmovalec kam-
niškega KGT Papež, ki si bo 
v prihodnjih tednih vzel ne-
kaj tekmovalnega premo-
ra, za naslednjo sezono pa 
bo začel resneje trenirati ko-
nec januarja. Drugi je v cilj 

pritekel Primož Porenta, za 
njim pa Gašper Bregar.

Tudi ženski konkurenci je 
pred drugo Simono Dolinar 
Majdič in tretjo Nušo Mali 
zmagala tekačica KGT Papež 
Mojca Koligar. »Zame, ki 
sem vajena gorskih in strmih 
tekov, je bila proga zelo hit-
ra in tudi precej kratka. Tek-
la sem svoj tempo, redko se 
obremenjujem s konkuren-
co,« je povedala zmagovalka, 
ki se po trimesečni odsotnos-
ti zaradi poškodbe ponovno 
vrača na starte tekaških tek-
movanj.

Miklavžev tek pa je v Tu-
hinjsko dolino tokrat priva-
bil okoli petsto tekmovalcev, 
česar so veseli tudi organiza-
torji. »V društvu se trudimo, 
da vzdržujemo nivo tekmova-
nja in predvsem, da je to pri-
reditev, ki privabi tako najbolj-
še tekače, kot tudi tiste, ki se s 
tekom ukvarjajo rekreativno 
in jim je bolj kot rezultat po-
membno druženje,« je pove-
dal glavni organizator Tomo 

Petek iz ŠD Šmartno, kjer se 
že spogledujejo z jubilejnim, 
dvajsetim tekom, ki jih čaka 
čez dve leti.

Kot je že v navadi, je 
Miklavžev tek tudi zadnji v 
seriji Gorenjska, moj pla-
net. Letos je serijo sestavlja-
lo sedem tekov, šteli pa so re-
zultati najboljših petih tekov 
vsakega tekmovalca. Izmed 

vseh tekačev sta največ točk 
tokrat zbrala Gašper Bregar 
med moškimi in Nives Sku-
be med ženskami.

Tudi letos so se na krajši 
razdalji pomerili otroci in šo-
larji, organizatorji pa so pos-
krbeli tudi za ekipno tekmo-
vanje in Cici tek. Najmlajše 
je v cilju pričakal Miklavž s 
svojim spremstvom.

Zmagi Bečana in Koligarjeve
Miklavžev tek, zadnji v seriji Gorenjska, moj planet, sta dobila Timotej Bečan in Mojca Koligar, največ točk v seriji pa sta zbrala 
Gašper Bregar in Nives Skube.

Miklavžev tek vsako leto privabi okoli petsto tekačev.

Takole se je zmage razveselil Timotej Bečan.

Šenčur – Pred tekmovalci, 
ki nastopajo v slovenskem 
pokalu v ciklokrosu, je nova, 
peta tekma. V soboto, 8. 
decembra, bo v Šenčurju 
ciklokros Cycling United, 
ki ga organizira Kolesarsko 
društvo Šenčur. Potekal bo v 
okolici Športnega parka Šen-
čur. Trasa je v celoti ravnin-
ska in kombinacije asfalta, 
peska, mivke, travnika, njive 
in gozdne poti. Na trasi bodo 
postavljene umetne in narav-
ne ovire. Najprej bodo starta-
li dečki in deklice (ob 12. uri), 
nato ženske, mlajši in starejši 
mladinci (ob 12.45), ob 13.45 
pa še člani, amaterji in tek-
movalci kategorije masters. 
V ciklokrosu smo letos že 
dobili nove državne prvake, 
in sicer pretekli konec tedna 
v Cerknici. Zmago v kategoriji 
elite je osvojil odličen cestni 
kolesar Tadej Pogačar (Lju-
bljana Gusto Xaurum), ki bo 
v novi sezoni član ekipe UAE 
Team Emirates. Absolutno 
najhitrejši je bil zmagovalec 
kategorije masters 1 Matej 
Kravos (Tuš Team). Med 
ženskami je nova državna 
prvakinja postala Saša Žavbi 
Kunaver (BTC City Ljublja-
na), kot edina na ciklokros 
kolesu. 

Ciklokros se konec 
tedna seli v Šenčur
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Andraž Sodja

Kranj – Na kranjskem okrož-
nem sodišču se je minuli če-
trtek končalo ponovljeno so-
jenje Feridu Ravkiću in Gre-
gorju Drnovšku za tri oboro-
žene rope, ki sta jih storila ja-
nuarja 2017. Sodnica Marje-
ta Dvornik je Drnovšku za 
ropa dveh občanov v Tržiču 
in Goričah ter rop župnika v 
Laporju pri Slovenskih Ko-
njicah izrekla enotno kazen 
treh let in šestih mesecev za-
pora, 33-letnemu Ravkiću pa 
skupaj s kaznijo, ki jo je Tr-
boveljčan za rop štajerskega 
župnika že prejel na mari-
borskem sodišču, pet let in 
štiri mesece zapora. Drnov-
šku, ki je sicer zaprosil za 
predčasno prestajanje kaz-
ni, je tudi podaljšala pripor.

Preden so stranke pristo-
pile k sklepnim besedam, 
so znova zaslišali Drnovško-
vo nekdanjo partnerko, ki je 
tokrat spremenila pričanje 
in nekdanjega partnerja ob-
tožila, da jo je prisilil, da na 
prvem sojenju priča v njego-
vo korist, ko je izjavila, da je 
prvoobtoženi Ravkić Drnov-
šku grozil z nožem. Pojasni-
la je še, da je bila tudi sama 
prisotna pri dveh ropih, a je 
tedaj spala v avtu, tako da se 
podrobnosti ne spominja. 

Zatrdila je tudi, da se Drnov-
šek nikoli ni pritoževal, da bi 
bil izplen nepravično razde-
ljen. Na opozorilo sodnice 
o posledicah krivega priča-
nja je priča povedala, da ji je 
Ferid Ravkić poslal zapisnik 
zadnje obravnave. To je spod-
budilo proteste Drnovškove 
obrambe, da naj bi Ravkić na 
ta način manipuliral s pričo, 
kar pa je ta zavrnila z razla-
go, da je tokrat nihče ni na-
govarjal, kako naj priča, kar 

pa ne more reči za Drnovška 
pred prvim sojenjem. Tedaj 
naj bi jo po njenih besedah 
nekdanji partner nagovarjal, 
kako naj priča, in ji celo pi-
sal, kaj naj pove na sodišču, 
v času, ko sta bila še skupaj, 
pa naj bi ji tudi grozil in jo te-
pel. Drnovšek se je na besede 
nekdanje partnerke odzval s 
protestom, da laže, in pozval 
sodišče, naj preveri posnetke 
pogovorov v zaporu, saj se ti 
snemajo. Dodatne dokazne 

predloge obrambe je sodni-
ca Dvornikova zavrnila. 

Tožilka Polona Košnjek 
je v končni besedi vztraja-
la pri modificirani obtožni-
ci in kaznovalnih predlo-
gih ter poudarila, da kazen-
ska evidenca kaže, da sta ob-
sojena specialna povratnika. 
Tudi zagovornika obtoženih 
sta vztrajala pri zaključnih 
govorih s predhodnega soje-
nja. Ravkićev odvetnik je še 
poudaril, da je njegov klient 
za razliko od Drnovška vsa 
dejanja priznal, Drnovško-
va zagovornica pa je navedla, 
da je Ravkić v vmesnem času 
Drnovšku poslal več pisem 
in mu grozil, da mu bo po-
lomil roke in noge, če ne bo 
plačeval deleža odškodnine 
žrtvam njunih ropov.

Kot je ob izreku kazni pou-
darila sodnica, je druga sod-
ba v glavnem identična prvi 
– s to razliko, da so natančno 
specificirani in obrazlože-
ni zneski protipravno pri-
dobljene premoženjske ko-
risti in drugi pomisleki viš-
jega sodišča. Razlogov za iz-
rek nižjih kazni ni, je poja-
snila, saj imata ne nazadnje 
oba obtožena še vrsto odpr-
tih primerov, pri določitvi 
kazni pa je upoštevala tudi 
že izrečene pravnomočne 
sodbe. 

Vnovič obsojena za tri rope
Gregorja Drnovška in Ferida Ravkića so na kranjskem sodišču tudi na ponovljenem sojenju zaradi treh 
ropov obsodili na zaporni kazni, čakajo pa ju še drugi postopki.

Ferid Ravkić bo moral zaradi izvršitev treh ropov prestati 
pet let in štiri mesece zapora. / Foto: Andraž Sodja

Simon Šubic

Škofja Loka – V četrtek po-
poldne je bila zaradi dveh 
nesreč za več kot dve uri 
zaprta škofjeloška obvo-
znica in z njo tudi predor 
Sten. Prvo nesrečo je oko-
li 13.40 zaradi nepravilne 
strani vožnje povzročil voz-
nik, ki je trčil v tovorno vozi-
lo, drugo, zgodila se je nekaj 

minut kasneje približno ki-
lometer proč, pa voznica, ki 
je zaradi neupoštevanja pra-
vil o prednosti povzročila tr-
čenje s še dvema drugima 
voziloma. V nesrečah se je 
več udeležencev poškodova-
lo, so sporočili s Policijske 
uprave Kranj. V času zapo-
re predora Sten je bil obvoz 
urejen skozi stari del Škofje 
Loke. 

Zaradi dveh nesreč za dve 
uri zaprli predor Sten

Fo
to

: P
U

 K
ra

nj

Simon Šubic

Bistrica pri Tržiču – V nedeljo 
kmalu po polnoči je izbruh-
nil požar v stanovanjskem 
bloku na Kovorski cesti v Tr-
žiču, zaradi katerega so ga-
silci in policisti iz objekta 
evakuirali vseh 44 stanoval-
cev. Po ugotovitvah policije 
je zagorelo v spalnici stano-
vanja v tretjem nadstropju, 
ogenj pa se je od tam raz-
širil še na hodnik in proče-
lje objekta ter na stanovanje 
nadstropje višje. Poškodova-
ni sta dve stanovanji in delno 
tudi pročelje objekta. »Člo-
veški faktor oziroma tuja 
krivda za požar je po do se-
daj ugotovljenih okoliščinah 
izključena, je pa bil zavaro-
van material za nadaljnje 
preiskave. Vzrok za požar se 
bo ugotavljal v preiskavi za-
seženega materiala,« je raz-
ložil Bojan Kos s Policijske 
uprave Kranj. 

Po besedah poveljnika 
Prostovoljnega gasilskega 

društva Bistrica pri Tržiču 
Aleša Megliča, ki je vodil in-
tervencijo, so nekaj minut 
po polnoči prejeli obvesti-
lo, da se kadi iz stanovanj-
skega bloka na Kovorski ces-
ti. »Ob prihodu na kraj smo 
ugotovili, da gori v enem od 
stanovanj v tretjem nadstro-
pju. Požar smo takoj začeli 
gasiti s stopnišča, ker pa je 
skozi okno že silil tudi na 
podstrešje, je gašenje pote-
kalo tudi na zunanji strani. 
Požar smo pogasili okoli ene 
ure ponoči, v intervenciji pa 
je sodelovalo skupno 22 ga-
silcev iz društev Bistrica pri 
Tržiču in Tržič,« je pojasnil 
Meglič. 

Zaradi požara so gasilci 
skupaj s policisti iz stano-
vanjskega bloka evakuira-
li 44 stanovalcev. Štirje sta-
novalci so zaradi vdihavanja 
dima, eden od njih pa tudi 
zaradi opeklin, potrebova-
li tudi pomoč reševalne eki-
pe Nujne medicinske pomo-
či Tržič. Zaradi zagotovitve 

začasne nastanitve za evaku-
irane stanovalce so aktivirali 
poveljnika občinskega štaba 
Civilne zaščite Draga Zadni-
karja, o požaru je bil obveš-
čen tudi tržiški župan Borut 
Sajovic. Večina jih je sicer 
noč preživela pri sorodnikih 
in prijateljih, enajst pa v do-
mačem gasilskem domu.

Gasilci do jutra ostali še 
na požarni straži, sredi do-
poldneva, ko so kriminalisti 
končali preiskavo požarišča, 
pa so pristopili še k nujnim 
intervencijskim delom, da 
so se stanovalci lahko vrni-
li v stanovanja. Med drugim 
so s ponjavo pokrili poško-
dovano streho.

Opolnoči zagorelo v spalnici
Zaradi požara v enem od stanovanj v tretjem nadstropju so v nedeljo kmalu po polnoči iz 
stanovanjskega bloka na Kovorski cesti v Tržiču evakuirali vse stanovalce.

Ogenj je poškodoval dve stanovanji ter delno fasado in 
streho stanovanjskega bloka. / Foto: Luka Rener

 - vrhunsko izobraževanje in usposabljanje,

Delovno razmerje bo sklenjeno za nedoločen čas, s poskusno dobo 
šest (6) mesecev, s polnim delovnim časom. Vlogo z dokazili o 
izpolnjevanju navedenih pogojev pošljite do . . 2018 na 12 12

 - najmanj srednješolsko izobrazbo ekonomske ali druge ustrezne    
ČE IMATE:

 - vozniški izpit B kategorije,

   področja sklepanja zavarovanj,

VAM V ZAVAROVALNICI SAVA NUDIMO:

 - pridobivanje izkušenj v prodaji.

Kraj opravljanja dela: Kranj 

 - priložnost izgradnje in razvoja vaše karierne poti,

 - dve (2) leti delovnih izkušenj, pri čemer so zaželene izkušnje s  

    smeri (V. stopnja),

-  zaželeno je (a ni pogoj) dovoljenje AZN za opravljanje poslov 

 - poznate delo z računalnikom,

   zavarovalnega zastopanja.

VODJA PRODAJNEGA TIMA (m/ž).

   redno plačilo,

e-naslov , s pripisom Vodja prodajnega tima - razpisi@zav-sava.si
Kranj. 

O rezultatih izbire bomo prijavljene kandidate obvestili v roku 8 dni 
po zaključenem postopku izbire.

Želite razgibano in interaktivno delo v timu ene največjih in 
najuspešnejših zavarovalnic v Sloveniji? Verjamemo, da imate radi 
delo v timu, ste urejeni, skrbni, natančni, samoiniciativni in 
fleksibilni. Veseli bomo, če se boste pridružili naši ekipi. 

Spoštovani

V Zavarovalnici Sava iščemo novega sodelavca/sodelavko na 
delovnem mestu

Vabimo vas k poslovnemu sodelovanju, polnemu izzivov in 
nenehnega učenja ter vašega in našega razvoja.
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Šutna – Kamniški policisti so v soboto na Šutni obravnava-
li prometno nesrečo, ki jo je zaradi nepravilnega premika 
povzročil vinjen voznik, pri katerem je preizkus alkoholizi-
ranosti pokazal 0,80 mg/l alkohola v litru izdihanega zraka. 
Ker je vozil v času veljavnosti ukrepa prepovedi vožnje, sta 
mu policista zasegla vozilo. To je voznika tako razjezilo, da je 
prijel za večji kovinski predmet in poskušal svoje vozilo razbiti. 
Ker se pri tem ni oziral na izrečene ukaze policistov, sta ga 
pridržala, tako da je na streznitev počakal na policijski postaji. 
Kršitelju sta zasegla še nož in kovinski predmet v obliki kija.

Razjezil ga je zaseg avtomobila



CVETLIČARNA LOKVANJ
Zavod za turizem 

Preddvor

Sobota, 1. 12. 2018, Župnišče Preddvor, od 9. do 15. ure
ORATORIJSKI DAN:  

IZDELAVA VELIKEGA ADVENTNEGA VENCA

Petek, 7. 12. 2018, Kulturni dom Preddvor, ob 19.30 uri
MONOKOMEDIJA: PROFESOR KUZMAN MLAJŠI

Sobota, 15. 12. 2018, Dvorski trg, od 14. do 18. ure
ADVENTNI SEJEM

Sobota, 15. 12. 2018, cerkev Sv. Petra, ob 19. uri
JAZZVA: KONCERT A CAPPELLA

Nedelja, 16. 12. 2018, Kulturni dom Preddvor, ob 16. uri
LUTKOVNA PREDSTAVA PRINCESKA NA ZRNU  

GRAHA Z OBISKOM DEDKA MRAZA

Sobota, 22. 12. 2018, TIC Preddvor, od 10. do 11. ure
BOŽIČNI ŽIV ŽAV: BOŽIČNA DELAVNICA

Torek, 25. 12. 2018, jezero Črnava, ob 16. uri
POTOP BOŽIČNEGA DREVESCA

Sreda, 26. 12. 2018, jezero Črnava, ob 14.30 uri
TEK BOŽIČKOV

Sreda, 26. 12. 2018,  Kulturni dom Preddvor, ob 18. uri
BOŽIČNA IGRA

Sobota, 29. 12. 2018,  TIC Preddvor, od 10. do 11. ure
NOVOLETNI ŽIV ŽAV: NOVOLETNA DELAVNICA

Ponedeljek, 31. 12. 2018
SILVESTROVANJE

Okrepčevalnica Rožmarin, Možjanca; Hudičev boršt na Zaplati; 
Planinska koča na Sv. Jakobu; Hotel Alma Z
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Maša Likosar

Jan Plestenjak je v 25 
letih ustvarjanja nizal 
hit za hitom, izdal 14 
albumov in se iz mla-
dega zapeljivega pev-

ca prelevil v enega najbolj cen-
jenih slovenskih glasbenikov. 
Veličina njegovega glasbene-
ga opusa je v neminjivosti. 
Skladbe Moja ljubica, Iz pekla 
do raja, Barka iz perja, Soba 
102, Prelepa za poraz, Večja 
od neba, Ob tebi bom ostal, 
Pustil ti bom sanje so enako, 
če ne morda še bolj uspešne 
in priljubljene kot ob svojem 
nastanku.

Zvestim oboževalkam vseh 
generacij in vse večjemu šte-
vilu oboževalcev je na sobot-
nem škofjeloškem spektaklu, 
ki je bil prvi v nizu koncert-
ne turneje ob izdaji Plesten-
jakovega zadnjega albuma Za 
vedno, ponudil in zapel celo-
ten repertoar največjih hitov. 
Štiriurni koncert, ki ga je uvo-
doma začela škofjeloška sku-
pina Vinci & Plačanci, je bil 

nabit s čustvi, zabavo, roman-
tiko in smehom. Ena izmed 
obiskovalk nam je zaupala 
zgodbo izpred 14 let: »Najst-
niški nečakinji sta šli na Ples-
tenjakov koncert, ravno tedaj 
se mi je rodila prva hčerka 

in rekla sem si, da upam, da 
moja hčerka ne bo njegova 
'fenica'. Nekaj je šlo narobe, 
danes jaz hodim na Janove 
koncerte – celo več, mož me 
povabil in pripeljal, ker je dej-
stvo, da se je Janova glasba 
spremenila, postala je izjem-
na in brezčasna.«

Jan Plestenjak nas je skupaj 
s svojo spremljevalno zase-
dbo, ki jo sestavljajo Roman 
Ratej, Anže Langus Petrović, 
Martin Štibernik in Zden-
ko Cotič, počastil tudi z dve-
ma novima singloma Velik 
je ta svet, ki ga v originalu ob 
Janu prepeva Challe Salle, in 
Povej mi, kaj bi rada. Obenem 
smo bili priča premiernemu 
in ekskluzivnemu sodelova-
nju dveh velikih zgodb slo-
venske glasbe: skupno toč-
ko sta pripravila Jan Plesten-
jak in Ansambel Saša Avseni-
ka. V en glas so zapeli pesmi 
Slovenija, od kod lepote tvoje 

in Kok nam je luštn. Ansam-
bel Saša Avsenika pa je samo 
dodal še pesmi Mladi smo in 
Prav fletno se imamo. 

Jan je – vidno srečen – po 
odpeti zadnji pesmi Ona san-
ja o Ljubljani dejal: »Vzdušje 
je bilo krasno, jaz, moja sku-
pina, vsi smo navdušeni, kako 
lepo je bilo. Izjemna energija 
in čudovite vibracije. Škofje-
ločani so dokazali, da se ima-
mo skupaj lahko res luštno.«

Mesec december za glas-
benika ne bo obarvan zgolj 
praznično, temveč predv-
sem delavno. Čaka ga deset 
koncertov, med drugim bo 
25. decembra nastopil tudi v 
Domžalah na božičnem kon-
certu. Naslednje leto februar-
ja pa bomo dame lahko svoje 
izbrance povabile na njegov 
valentinov koncert Ena je lju-
bezen v Kranju, ki ga pripra-
vlja v sodelovanju s skupino 
Pop Design.

PUSTIL NAM JE SANJE
Jan Plestenjak se je po petih letih vrnil v Škofjo Loko, kraj, kjer je preživel otroštvo. Razprodano 
Dvorano Trata je očaral s preteklimi uspešnicami, predstavil pa je tudi skladbe z najnovejšega albuma 
Za vedno.

Jan Plestenjak in člani Ansambla Saša Avsenika so v en glas zapeli pesmi Slovenija, od kod 
lepote tvoje in Kok nam je luštn. / Foto: Tina Dokl

Škofjeloška skupina Vinci & Plačanci je obiskovalce ogrela 
in pripravila na prihod Jana Plestenjaka. / Foto: Tina Dokl

Kranjčan Aljaž Miklavčič, ki ga poznamo pod imenom Aljaž 
Oberkrainer, je ponovno ušpičil eno narodno-zabavno, bi 
lahko rekli. V petek, 30. novembra, je namreč osemdeseti 
rojstni dan praznoval Andrej Bergant – tudi Kranjčan, bolj 
znan kot član Fantov s Praprotna in dolgoletni član Ansam-
bla Lojzeta Slaka. Glasbeno pot je začel pred 62 leti. Prese-
nečenje je bilo seveda glasbene narave, Aljaž pa ga je speljal 
s pomočjo harmonikarja Primoža Gnidovca in Bojana Bati-
ča na baritonu. Mimogrede smo še izvedeli, da se Andrej 
Bergant oziroma Fantje s Praprotna v tem času pripravljajo 
na Veliki koncert Slakove glasbe, ki bo 27. januarja prihod-
nje leto v Športni dvorani Železniki v Selški dolini, od koder 
fantje tudi prihajajo.

Presenetili so ga za rojstni dan

Primož Gnidovec, Andrej Bergant, Bojan Batič in Aljaž 
Oberkrainer

Škofja Loka – V četrtek, 6. decembra, bo ob 19.30 v Sokol-
skem domu dobrodelni božično-novoletni koncert, ki ga 
tradicionalno pripravlja Rotary club Škofja Loka. Letos so 
se odločili za zborovsko petje. Nastopili bodo Mešani mla-
dinski pevski zbor Gimnazije Škofja Loka in Mešani pevski 
zbor Crescendo pod taktirko zborovodje Žige Kerta. Kon-
certu bo sledilo sproščeno druženje.

Dobrodelni božično-novoletni koncert
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POTOVANJA        VINO        HRANA        DOGODIVŠČINE        MOŠKI        ŽENSKE         POTOVANJA        VINO        HRANA       ŽENSKE  

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

Šla bi s teboj čez makova polja, 
s teboj bi metulje lovila.  
Šla bi s teboj čez trnjeva polja, 
s teboj bi solze točila. 
Šla bi s teboj na konec sveta, 
kjer bi srečo lovila. 
Šla bi s teboj, kjer sreča živi. 
Šla bi s teboj čez tisoč ovir, 
tam, kjer iskrenost živi.  
Tam na polju pod sončnimi žarki bi plesala,
tam bi se drug drugemu predala.
Tam na polju bi si roke podala 
in odšla sreči nasproti.

Lea Lukanec

»Šla bi s teboj čez makova polja, s teboj bi metulje lovila.« 
Pred nami so sicer zimski dnevi, ki bodo slej ko prej odeti 
v sneženo odejo. Ampak če znamo, lahko vedno lovimo 
metulje. Meta

Polja

PESMI MLADIH

Alenka Brun

Z
animivi so še 
muzej Alber-
tinum, očar-
ljivi Resi-
denzschloss, 

znameniti Zwinger, kon-
certno dvorano Kulturpalast 
so modernizirali in ponov-
no odprli lani, operna hiša 
Semperoper pa je ravno tako 
ena vidnejših stavb v mestu 
in znana tudi v svetu zaradi 
svojega orkestra in glavnega 
dirigenta Christiana Thiele-
manna. Če vas zanima, kako 

so si na moden način poda-
le roke umetnost, kultura 
in kreativnost, potem lahko 
»skočite« še do Kraftwerk 
Mitte Dresden. 

Dresden zagotovo zados-
ti različnim okusom ljubite-
ljev galerij in muzejev.  

Zelo hitro se lahko znaj-
dete tudi na Brühlovi terasi, 
saj je to ena od najbolj pri-
ljubljenih sprehajalnih poti 
tako za domačine kot turiste, 
ki poteka ob Labi. Imenujejo 
jo tudi »balkon Evrope«. Od 
tod pot vedno zanese nara-
vnost do središča mesta ali 
pa kakšne znamenitosti, ki 

je morda oddaljena minuto 
ali dve hoje; ob njej je ure-
jeno tudi pristanišče za reč-
ne turistične ladje, ki obisko-
valce popeljejo po reki, kjer 
si na eni strani lahko ogle-
dajo dresdensko arhitektu-
ro, na drugi pa zeleno obalo 
z vinogradi, gradovi in pala-
čami, ki jemljejo dih. 

Grad oziroma danes hotel 
Schloss Eckberg je bil zgra-
jen leta 1861 za trgovca 
Johna Daniela Souchaya v 
angleškem neogotskem slo-
gu. Od leta 1985 zgradbo z 
izjemnim vrtom in 25-metr-
skimi stolpi uporabljajo kot 

hotel. Romantični šarm je 
Eckberg postavil na zemlje-
vid priljubljenih lokacij za 
poroke. In če se sprehodite 
skozi grajski park, pridete 
do še dveh od treh palač ozi-
roma danes vil na tej strani 
reke. Že pogled na Schloss 
Albrechtsberg in Lingner-
schloss očara. Če je vreme 
lepo, si lahko med sprehaja-
njem privoščite tudi izjem-
ne razglede na reko, zeleno 
okolico, morda tudi degusta-
cijo vina ali vsaj v miru popi-
jete kavo – in to le streljaj od 
mestnega vrveža s sosednje-
ga brega Labe. (Se nadaljuje)

ROMANTIČNI DRESDEN (2)

Dresdenska operna hiša Tako imenovani balkon Evrope
V palači Residenzschloss si lahko napasete oči tudi na 
modnih oblačilnih kosih iz preteklosti.

Grad Lingnerschloss datira v čas med letoma 1850 in 1853. 
Danes v njem lahko nekaj pojeste, popijete, se udeležite 
dogodka in tudi dahnete usodni da.

Mateja Rant

S
redi novembra se 
je uradno začela 
nova sezona pro-
jekta Kuhnapa-
to, v okviru kate-

rega bodo otroci že četrto 
leto zavzeli tudi šolske kuhi-
nje. Z raziskovanjem last-
ne kulinarične zgodovine in 
prilagoditvijo jedi prednikov 
za današnje potrebe želijo v 

društvu Vesela kuhinja, ki 
vodi projekt, otroke in tudi 
širšo javnost spodbuditi k 
zdravemu in odgovornemu 
načinu življenja.

Tokrat pri projektu sodelu-
je sedemdeset osnovnih šol 
in štiri enote Centra šolskih in 
obšolskih dejavnosti, tako da 
bo kuhalnice v šolskih kuhi-
njah vihtelo več kot tri tisoč 
otrok. Projekt sofinancira 
ministrstvo za zdravje v okvi-
ru nacionalnega programa o 

prehrani in telesni dejavnos-
ti za zdravje Dober tek Slove-
nija. »S sodobnimi motiva-
cijskimi pristopi, neformal-
nimi učnimi načini ter zani-
mivo in uporabno vsebino 
projekt spodbuja mladostni-
ke, da sprejmejo zdrav način 
življenja kot samoumeven,« 
je razložila Anka Peljhan iz 
društva Vesela kuhinja. Sre-
di novembra so med drugim 
obiskali Osnovno šolo Gorje, 
kjer je le pet otrok pripravljalo 

tristo porcij za šolo in njej pri-
padajoči vrtec. »Ponosni na 
zelenjavno telečjo obaro z 
maslenimi zdrobovimi cmo-
čki so med pripravo gorenj-
skega kruhovega 'šmorna' 
že kovali načrte za čim atra-
ktivnejšo postrežbo in si deli-
li naloge za zadnjo epizodo: 
pomivanje posode,« je deja-
la Anka Peljhan, ki ugotav-
lja, da se po doslej videnem 
znova obeta okusna in zdrava 
sezona na temeljih tradicije.

MALI ŠOLSKI »CHEFI« 
V okviru projekta Kuhnapato bodo učenci vsaj enkrat mesečno znova prevzeli glavno vlogo v šolskih 
kuhinjah ali pomagali kuharskemu osebju pri pripravi zdravih tradicionalnih obrokov za svoje sošolce.

Pet šolarjev iz Gorij je pripravilo tristo porcij za svoje 
sošolce in otroke vrtca. / Foto: arhiv društva Vesela kuhinja

Na mednarodnem Brainobrainfestu 2018 v Dubaju sta se 
odlično odrezali Stela Drnovšek in Pia Peternelj iz Braino-
braina Kranj. V hitrostnem računanju sta se pomerili z več 
kot dva tisoč tekmovalci iz dvanajstih držav. Stela Drnovšek 
je osvojila zlato, Pia Peternelj pa srebrno medaljo. »Stela 
in Pia sta v programu Brainobrain že obe na deveti stopnji 
od desetih. Na tej stopnji se računa le še mentalno, brez 
uporabe abakusa, in sta tako eni redkih v Sloveniji, ki sta 
dosegli to visoko stopnjo,« je razložila vodja centra Braino-
brain Kranj Maja Korošak. Iz Slovenije se je sicer po njenih 
besedah tekmovanja v Dubaju udeležilo petnajst otrok iz 
šestih brainobrain centrov.

Med najuspešnejšimi tudi Kranjčanki
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Peter Colnar

T a  č u d o v i T i  n o r i  s v e TKraljevi absolutizem
Četrtega decembra leta 

1642 je umrl francoski gene-
ral in državnik vojvoda Ric-
helieu – Armand-Jean du 
Plessis, ki je zagotovil Fran-
ciji prevlado v Evropi. Leta 
1635 je ustanovil tudi Fran-
cosko akademijo, predhod-
nico Francoske akademije 
znanosti. Bil je kardinal in 
prvi minister kralja Ludvika 
XIII. od leta 1628 do 1642. 
Pomemben je bil tudi kot 
utemeljitelj kraljevega abso-
lutizma. Rodil se je 9. sep-
tembra leta 1585.

Na notranjepolitičnem 
področju je Richelieu uničil 
moč hugenotov in vodil poli-
tiko centralističnega abso-
lutizma. Obrzdal je visoko 
plemstvo in sodniško hie-
rarhijo. Uspelo mu je preži-
veti vrsto zarot. Zaradi pre-
velikega obdavčenja nižjih 
slojev je tlel v državi prikri-
ti upor. Denar so potrebova-
li za podporo protestantski 

Nizozemski, Danski in 
Švedski v boju poti Habs-
buržanom in protišpanski 
vstaji v Kataloniji ter na Por-
tugalskem.

Absolutizem pomeni 
samovlado in samodrštvo. 
Beseda izhaja iz latinskega 
pridevnika absolutus. Gre 
za vladavino, ki se je uvel-
javila v evropskih državah 
med 15. in 18. stoletjem. V 
njej je pripadala oblast neo-
mejeno samo eni osebi.

Absolutizem se je uvelja-
vil v dobi nastajanja kapitali-
zma. Odpravil je srednjeveš-
ko politično razdrobljenost, 
ustanovil centralizirano 
oblast z močnim državnim 
uradniškim aparatom in 
uvedel stalno vojsko. Abso-
lutistični vladarji so izrabili 
moč meščanstva v boju proti 
premočnim fevdalcem, ven-
dar so meščanske revoluci-
je absolutizem kasneje tudi 
uničile.

Richelieu je imel navado 
reči: »Preden se lotim česar-
koli, temeljito preudarim. 
Ko se odločim, grem narav-
nost do konca in premagam 

sleherno težavo, potem pa 
vse skupaj pokrijem s svojo 
rdečo kuto.«

Richelieu je bil tako pre-
meten in krut politik, da je 

na njegovem pogrebu gar-
dni kapetan dejal: »Če je 
kardinal sedaj v raju, se mu 
je posrečilo pretentati tudi 
samega hudiča.«

Iskrice in izreki

		Nevrotik je človek, ki zida grad v oblakih, psihotik je človek, ki živi v njem, psihiater pa je 

človek, ki pobira najemnino. (Jerome Lawrence)

		Ženske in zdravniki vedo, kako je laž potrebna ljudem. (Anatole France)

		Človek se pri šestdesetih povsem pomladi, ampak takrat je že malo pozno. (Pablo Picasso)

Smeh ni greh

		Parček, ki se je spoznal na novoletni zabavi, leži v postelji. Ona si želi nežnosti, on pa 

nemočno leži. Ona: »Sploh se nisi še premaknil!« On: »Zato pa je v meni veliko športnega 

duha!« Ona: »Kako to misliš?« On: »Ni važno zmagati, važno je sodelovati.«

		Mož in žena se vračata iz gostilne. Ker je mož globoko pogledal v kozarec, ga žena opomni: 

»Upam, da ne misliš voziti avtomobila, ko niti stati ne moreš!?« Mož: »Kdaj pa si še videla, 

da sem vozil stoje!«

		Tri stare ženice se pogovarjajo o čudnih stvareh, ki se jim dogajajo.

 Prva: »Včasih vzamem časopis, pa ne vem, ali sem ga hotela brati ali pospraviti.«

 Druga: »Ko telefoniram, pozabim, s kom govorim.«

  Tretja: »Meni pa se k sreči kaj takšnega ne dogaja. Naj potrkam ob les ...« Ko trikrat potrka 

po mizi, se zmedena ozre k prijateljicama in reče: »Oprostita, grem pogledat, kdo trka.«

Samo Lesjak

Ž
ive naj vsi narodi 
je prostovoljski 
projekt, name-
njen spodbuja-
nju strpnosti in 

medkulturnega dialoga. Že 
lanskoletni prvi del, imeno-
van Dobrodelna Zdravljica, 
je požel mnogo zaniman-
ja in pozitivnih odzivov. Šlo 
je za predelavo Prešernove 
Zdravljice v moderen glas-
beni videospot, pri katerem 
so sodelovali znani sloven-
ski in priseljenski glasbeni-
ki. Z njim so želeli spodbu-
diti k pozitivno naravnanem 
javnem dialogu o integraciji.

Sedaj, ob Prešernovem 
rojstnem dnevu, se pro-
jekt nadaljuje. Kot je dejal 
konceptualni vodja projek-
ta Jure Grahek, pri projektu 
postmoderne poezije sode-
lujejo poeti, stari od 17 do 33 
let. Nekateri svojo ustvarjal-
no pot šele začenjajo, drugi 
so izdali že več knjig ter pes-
niških zbirk.

Glede gorenjske regije je 
tako prav gotovo pomem-
bno omeniti letošnjo prvo 
knjižno izdajo iz novous-
tanovljene Layerjeve založ-
be, ki deluje v okviru v zad-
njih letih enega osrednjih 

kranjskih kulturnih stičišč 
– gre za pesniško zbirko z 
naslovom Iskanja in podna-
slovom Svet je v verzih, ni 
več postanka. Misli, besede 
in ideje so svoje mesto naš-
le v pesniški zbirki, antolo-
giji 99 pesmi, ki jih je zapi-
salo 37 mladih pesnic in 
pesnikov, izbor pa je prip-
ravila slovenistka in socio-
loginja Ana Žunič. Založba 
sicer z izdajo nakazuje smer 
svojega delovanja, ki stre-
mi k predstavljanju knjiže-
vnosti gorenjske regije, nje-
no središče Kranj pa utrditi 
kot umetniško, predvsem pa 
pesniško mesto.

Pri nadaljevanju proje-
kta Žive naj vsi narodi pa 
gre za pester nabor mladih 
ustvarjalcev, ki dodajo vsak 
svoj košček mozaiku Pos-
tmoderne Zdravljice. Vsak 
izmed sodelujočih je nam-
reč dobil nalogo, da rein-
terpretira eno izmed kitic 
Zdravljice. Pri tem so imeli 
popolno svobodo, z edinim 
navodilom, naj se pomen-
sko in tematsko navežejo 
na izbrano kitico Prešerno-
ve pesmi. Končni rezultat 
je osem fragmentov, inter-
pretacije, združene v celoto, 
pa odražajo način unikatne-
ga razumevanja Zdravljice. 

Sodelujoči poeti Kristijan 
Radikovič, Gregor Ambro-
žič Kekec, Maruša Močnik, 
Anamarija Zorč, Erazem 
Baškovec, Tim Butara, Jer-
nej Kusterle, Iztok Vren-
čur so video Postmoderna 
Zdravljica posneli v pros-
torih kranjskega Trainsta-
tion Subarta, ogledate si ga 
lahko na spletnem naslovu 
https://youtu.be/YqDzet_
n8hk. Postmoderna Zdrav-
ljica je dokaz, da poezija ni 
postvarel relikt preteklos-
ti, temveč živa tvorba, ki se 
razvija s časom in je zmožna 
ponuditi refleksijo in kritič-
no zrcalo sodobnega sveta. 

ŽIVE NAJ VSI NARODI
Na Prešernov rojstni dan, 3. decembra, je v okviru projekta Žive naj vsi narodi izšel video Postmoderna 
Zdravljica, v katerem osem mladih poetov raziskuje pomen Zdravljice danes, v času globalizacije ter 
multikulturnosti.

Unikaten mozaik Postmoderne Zdravljice: Maruša Močnik / Foto: arhiv projekta

Gorenja vas, Kranj – Pred tremi leti je aktivna mentorica 
Ingrid Čemas začela poučevati twirling na OŠ Gorenja 
vas. Osemnajst deklet marljivo trenira dvakrat do trikrat 
tedensko, razdeljena pa so v dve skupini, rekreacijsko in 
tekmovalno. V lanskoletni tekmovalni sezoni so se prvič 
udeležile državnega tekmovanja v kategoriji dance twirl 
in osvojile tri bronaste medalje ter dve priznanji. Dekle-
ta so aktivna tudi letos, saj nastopajo na šolskih priredi-
tvah ter na priložnostnih nastopih po Gorenji vasi, svoje 
koreografije pa bodo odplesale tudi skupaj s kranjskimi 
vrstnicami na božično-novoletni prireditvi Twirling Mam-
ma Mia, ki bo v soboto, 8. decembra, ob 18. uri v domu 
krajanov na Primskovem.

Twirling tudi v Gorenji vasi

Dekleta se bodo v soboto predstavile v Kranju. 

Kranj – Kranjski pevec Tomaž Štular, ki je po desetletju 
ustvarjanja z zasedbo The Tide začel novo ustvarjalno 
ero Bordo, je pred tremi leti s skladbo Odplešiva napo-
vedal slovensko liriko in radijsko mamljive songe. Sledili 
sta skladbi Predaleč za nas, nato pa še Osamljen in bos 
s pevko Tino Marinšek. Začetne korake je Tomaž preho-
dil v spremstvu Janeza Štera, pesmi Zvezde v mlaju in 
Lai Lai svet pa sta prinesli sodelovanje z vizualno umet-
nico Marušo Štibelj. S producentom Petrom Penkom 
sta korak za korakom ustvarila osem skladb, ki so se 
povezale v album Medzvezdje – spot za skladbo Zakaj? 
si lahko ogledate na spletni povezavi https://youtu.be/
rMCFob3cXok. Koncertna predstavitev albuma bo v 
torek, 4. decembra, v Kinu Šiška; v petek, 7. decembra, 
v ljubljanskem Mini Teatru ter v četrtek, 27. decembra, v 
kranjski Layerjevi hiši.

Bordo z albumom Medzvezdje
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TANJIN KOTIČEK

TANJA ODGOVARJA

tanja.70@hotmail.com

Lahko se udeležite tečaja vedeževanja. 
Naročniki Gorenjskega glasa, izkoristite popust  
v višini 10 %.  Za več informacij čim prej pokličite  
Tanjo na tel. št.:  040 514 975w
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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,  
Nazorjeva ulica 1 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 

Peter Košenina

M
arija Sta-
novnik se 
je kot četrti 
otrok rodila 
27. novem-

bra 1918 pri Kovaču v Žireh. 
Ker je bila najstarejša hči, je 
materi že zelo zgodaj začela 
pomagati pri opravilih v dru-
žini z devetimi otroki. Že kot 
petletno dekle se je naučila 
klekljati, pazila je na manjše 
otroke ter pospravljala in čis-
tila. Zelo kmalu je odšla slu-
žit k takratnemu žirovske-
mu učitelju Hriberniku, še 
ne dvajsetletna pa se je kot 
pomočnica učiteljice Pavle 
Homec preselila v Ljublja-
no. Med drugo svetovno voj-
no se iz okupirane Ljubljane 

ni mogla vračati v Žiri, zato 
domačih ni videla dolgih pet 
let. Po vojni so se v glavnem 
mestu začele odpirati tovar-
ne in Marija je bila ena prvih 
zaposlenih v tovarni zdra-
vil Lek. »Bila sem malo šefa, 
ker sem bila urna in ker so 
bile moje roke delovne,« se 
stoletnica z nasmehom spo-
minja svojega dela v pakirni-
ci tovarne.

V Leku je delala do upo-
kojitve, a po njej ni imela 
nič manj dela kot prej. Dva-
najst let je hodila na Hotav-
lje, kjer je pomagala sedem-
članski družini najmlajše 
sestre Vere, da je ta v finan-
čno težkih časih lahko hodi-
la v službo. Pomagala je tudi 
drugim bratom in sestram, 
zato o njej nečaki in nečaki-
nje pravijo, da je bila več kot 

le običajna teta. Razvajala jih 
je s priboljški, a nikoli čez-
merno. Ker je rada potovala, 
so kdaj dobili tudi kaj tako 
posebnega, kot so bili barv-
ni žvečilni gumiji iz Trsta. S 
prijateljicami je rada hodila 
na župnijska romanja, v hri-
be in na enodnevne kopalne 
izlete v Opatijo. »Ob nedel-
jah smo šle na vlak ob šest-
ih zjutraj, ob petih popoldne 
pa z avtobusom domov,« se 
spominja.

Leta 1949 se je Marijin 
brat Franc izselil v Argenti-
no, ona pa je bila tista, ki je 
ohranjala stik. Dvakrat jih 
je v Argentini tudi obiskala. 
»Imeli so lepo hišo in lep vrt, 
videlo se je, da je bilo tam, 
kjer so bili Slovenci, ureje-
no,« se obiskov v Buenos 
Airesu spominja teta Mica, 

kot jo kličejo nečaki. Pred 
mesecem dni sta jo ob jubi-
leju obiskala nečaka, bra-
ta Andrej in Franci Stanov-
nik iz Argentine. Andrej je 
že enajst let nadškof v Corri-
entesu, Franci pa je dejaven 
član Hladnikovega doma v 
slovenski vasi Lanus v Bue-
nos Airesu. Ob priložnosti 
so v Domu starejših Ljublja-
na Šiška pripravili slovesno 
mašo. Pretekli torek, prav na 
stoti rojstni dan, jo je obis-
kal ljubljanski župan Zoran 
Janković, predsednik drža-
ve Borut Pahor pa ji je pos-
lal čestitko.

Marija Stanovnik si dne-
ve v domu krajša z reševa-
njem križank, branjem in 
poslušanjem radia. Obisko-
valce sprejme z nasmehom 
in dobro voljo.

STOTI ROJSTNI DAN TETE MICE
Pred tednom dni je stoti rojstni dan praznovala Marija Stanovnik iz Žirov. Kljub temu da je velik del 
življenja preživela v Ljubljani, je še danes močno povezana z domačo Gorenjsko. Zadnje leto živi v 
Domu starejših Ljubljana Šiška.

Ob Marijinem jubileju se je slovesne maše udeležilo blizu petdeset sorodnikov, prijateljev in varovancev doma. 

Minuli teden se je na Gorenjskem rodilo 44 novorojen-
čkov. V Kranju je na svet prijokalo 12 deklic in 18 dečkov. 
Najtežji in najlažji sta bila dečka – prvemu je tehtnica 
pokazala 4120, drugemu pa 2660 gramov. Na Jesenicah 
se je rodilo 10 dečkov in 4 deklice. Najtežji deček je tehtal 
4110 grmov, najlažja pa je bila deklica, ki se ji je kazalec na 
tehtnici ustavil pri 2700 gramih.

Novorojenčki

Na Jesenicah sta se 24. novembra 2018 poročila Adnan 
Denić in Sanja Furtula.

Mladoporočenci

»Vrtnica 60«

Sem vaša redna bralka in odlo-
čila sem se, da se tudi jaz obr-
nem na vas. Za seboj puščam 
težko pot in zanima me, kak-
šne obete imam v prihodnosti. 
Zanimajo me ljubezen, zdrav-
stvene težave, kako bo potekala 
prodaja nepremičnine in moj 
sin, kaj ga čaka in najin odnos. 
Hvala vam, ker ste.
Vsak človek je zase svet in 
povem vam, da se vam do 
sedaj še ni začelo resnično 
dogajati. Kar pa se vam vse 
spremeni. Kmalu v začet-
ku leta boste spoznali neko 
novo družbo ljudi in med nji-
mi bo nekdo, ki vam bo ogrel 
srce. Vem, ne verjamete več 
v ljubezen, a vaše srce bo 
poletelo tako visoko kot še 
nikoli doslej. Ker bo takoj vse 
jasno, se bodo dogodki hitro 
odvijali in nobeden od vaju ne 

bo preveč premišljeval. Gle-
de zdravstvenih težav, ki jih 
imate, pa je največji dejavnik 
stres. Nalaga se vam že dolgo 
časa in ni čudno, da se poču-
tite, kot se. Seveda vas tudi 
tukaj čakajo lepe spremem-
be. Pregled pri zdravniku bo 
pozitivno opravljen in ni tre-
ba, da si delate dodatne skrbi. 
S prodajo počakajte do pole-
tja, takrat bodo stvari veliko 
ugodnejše. Finančno si opo-
morete, sedaj pa je treba pač 
malo potrpeti in se odpove-
dati določenim ugodnostim, 
še malo in bo vse drugače. Sin 
vas bo presenetil veliko bolj, 
kot pričakujete, popolnoma 
je na vaši strani in ni bojazni, 
da bi kakorkoli nasprotoval 
vašim odločitvam. Še v tem 
letu se bo zbližal z dekletom, 
ki jo že dolgo časa opazuje od 
daleč. Vse se zgodi ob točno 
določenem trenutku in nič 

prej. In pot je vedno samo 
naprej. Želim vam vse dobro.

»Silvester«

Obračam se na vas, ker sem 
obupana. Želim si prežive-
ti lepo novo leto, moj fant pa 
nič ne da na to – oziroma pre-
malo. Kaj sploh lahko nare-
dim, da bo vse tako, kot mora 
biti. Mislim, da nisem preza-
htevna.
Silvestrska noč je v bistvu 
čisto navaden dan, dan na 
koledarju, ki ga naslednji dan 
zamenjamo in začnemo leto 
na novo, od začetka. Seve-
da bi to rekli ljudje, ki niso s 
čustvi pri stvari. Drugim pa 
zadnja noč v letu predstavlja 
neko prelomnico in čas, ko 
se stvari postavijo na novo, 
z večjim upanjem in optimi-
zmom. Dan, ki si ga želimo 
najlepše preživeti in v družbi 

ljudi, ki nam največ pomeni-
jo, ob štetju zadnjih sekund 
nazdraviti s penino in na 
koncu vse skupaj začiniti z 
znano pesmijo Silvestrski 
poljub. Draga moja, zelo je 
pomembno, kakšen načrt 
si boste naredili. Imate vse 
možnosti, da zadnji dan pre-
živite neverjetno lepo. Trma, 
ki jo imate trenutno v sebi, 
naj gre takoj stran. Začnite 
pogovor in mu predlagajte 
svoje interese in prepričana 
sem, da se bo v celoti stri-
njal. Težava je samo v tem, 
da njemu vse skupaj niti na 
misel ne pride. Ne zato, ker 
ne bi hotel, ampak ker ni tak 
človek. Ne skrivajte svojih 
čustev, povejte na glas, kaj 
čutite. Ima vas rad in čaka 
vaju skupna prihodnost in 
očitno bo ravno zadnji dan v 
letu za vaju in vajino ljubezen 
prelomnica. Srečno.

Danes bomo pogledali kar-
te bralke pod šifro Pomla-
dno srce. Pravi takole: »Od 
začetka vaše rubrike se učim 
brati karte in vedno bolje 
mi gre. Ustavi se mi takrat, 
ko je skupaj več negativnih 
kart. Imam poljubno izbrane 
karte z vprašanjem, kaj lahko 
pričakujem v ljubezni z dolo-
čeno osebo.« Karte so Neis-
krenost, Hrepenenje, Vese-
lje, Sovražnik, Hiša, Smrt, 
Ljubezen. Res je, slabe karte 
nam malo zavirajo pogled 
in potem vse skupaj vidimo 
preveč negativno. Neiskre-
nost pokaže, da je treba 
zvezo še skrivati, ampak vsi 
izhodi bodo kmalu odprti. 
V tem času določene misli 
raje zadržite zase, saj obsta-
ja možnost, da nekateri lju-
dje v bližini ne želijo ravno 
najboljšega. S tem mislim 
obrekovanje in splošno sla-
bo energijo. Za zdaj še vse 
ostaja zgolj pri hrepenenju 
oziroma želji, kaj vse bi lah-

ko bilo in v prihodnosti tudi 
bo. Veselje potrdi, da se 
eden z drugim zelo dobro 
počutita in se dopolnjujeta. 
Predstavlja seveda tudi par-
tnerstvo. Karti Sovražnik in 
Hiša pomenita spremembo 
okolja oziroma selitev iz ene-
ga doma v drugega. Prav ta 
trenutek je veliko opazova-
nja in svetujem previdnost, 
če se za zdaj še noče razkriti 
skrivnost. Smrt prinaša novo 
rojstvo, v tem primeru nov 
začetek in skupno življenje 
v dvoje. Karta Ljubezen pa 
potrdi celo zgodbo, v tej zve-
zi je ljubezen, so tista prava 
čustva in začnejo se dogajati 
same lepe stvari. Če ne prej, 
pa do poletja naslednje leto.
Na naslov tanja.70@hotma-
il.com ali na Gorenjski glas 
s pripisom »šola vedeževa-
nja« in svojo šifro pošljite tri, 
pet ali sedem poljubnih kart 
ali pa karte za druge sisteme, 
ki ste jih že do sedaj spoznali.

Srečno! Vedeževalka Tanja

ŠOLA VEDEŽEVANJA IZ 
CIGANSKIH KART
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NAGRADNA KRIŽANKA
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VELIKA DARILA 
PO ČISTO MAJČKENIH CENAH!
Z velikimi prihranki do 5.000 EUR* 
in rednim vzdrževanjem za samo 
1 EUR na mesec**. 

Emisije CO2: 168−81 g/km. Kombinirana poraba goriva: 7,8−7,3 l/100 km. 
Emisijska stopnja: EURO 6. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa 
pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti 
k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter 
dušikovih oksidov. Ponudba velja za vozila letnik 2018 na zalogi in za vsa nova 
naročila do 31.12.2018. *Prihranek vključuje popust na vozilo, ki se razlikuje glede 
na model vozila in BON v obliki znižanja maloprodajne cene vozila v vrednosti 
1.000 EUR z DDV, do katerega je kupec vozila upravičen v primeru sklenitve 
pogodbe o finančnem leasingu, z družbo Porsche Leasing SLO d.o.o., ki vključuje 
tudi VW zavarovanje vozila (permanentno zavarovanje avtomobilskega kaska pri 
zavarovalnici Porsche Versicherungs AG, podružnica v Sloveniji, ter permanentno 
zavarovanje avtomobilske odgovornosti pri zavarovalnici Sava d.d.) pod pogoji 
akcije ALLINBON18 in **VZDRŽEVANJE ZA 1 EUR/mesec, ki obsega redne servise 
vozila, kateri se izvajajo po prilagodljivem servisnem intervalu – »Long Life« 
(oziroma model VW up! po fiksnem servisnem intervalu), do največ 60.000 
prevoženih km, oziroma do preteka dobe 4-ih let od prevzema vozila, za ceno 1 
EUR/mesec (DDV je vključen). Več na www.porscheleasing.si. Slike so simbolne.

www.volkswagen.si

VW_Dilerski_CMC10_98x204_.indd   1 28. 11. 18   10:28

1. nagrada: enodnevna uporaba avtomobila VW T-ROC, 
2. nagrada: enodnevna uporaba avtomobila VW POLO, 

3. nagrada: poklanja Gorenjski glas

Delavska c. 4, 4000 Kranj  I  Tel.: 04 27 00 200  I  www.avtohisavrtac.si

Rešitve križanke (geslo, sestavljeno iz črk 
z oštevilčenih polj in vpisano v kupon iz 
križanke) pošljite do petka, 14. decembra 
2018, na Gorenjski glas, Nazorjeva ulica 
1, 4000 Kranj. Rešitve lahko oddate tudi v 
nabiralnik Gorenjskega glasa pred poslo-
vno stavbo na Nazorjevi ulici 1.
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Priyanka Chopra (36) in Nick Jonas (26) 
sta izmenjala poročne zaobljube v kra-
ljevi palači v Indiji. Poroka je potekala 
po krščanskih in indijskih obredih, saj 
izhajata iz različnih kultur. Oba sta nosi-
la obleki z indijskim pridihom modnega 

oblikovalca Ralpha Laurena. “Najina zveza je dala nekaj 
najbolj posebnega, združitev družin različnih kultur in 
ver, ki se med seboj spoštujeta,” sta pod utrinki poročnih 
fotografij zapisala glasbenika, ki sta se odločila za tridnev-
ni poročni obred.

Tridnevna poroka Priyanke in Nicka

Igralka Alicia Silverstone (42), ki je zaslo-
vela s filmom Nimaš pojma, mora nek-
danjemu možu Christopherju Jareckiju 
(42) plačevati kar dvanajst tisoč dolarjev 
mesečno do januarja leta 2024. Nekda-
nja zakonca sta se strinjala, da si bosta 

enakovredno delila skrbništvo nad svojim sedemletnim 
sinom po imenu Bear Blu. Dogovor pa neha veljati, če se 
Christopher vseli z morebitno novo partnerko. Par je bil 
skupaj od leta 1997, leta 2005 sta se poročila.

Alicia Silverstone plačuje visoko preživnino

Ameriški raper Paul Wall (37) je na poti 
na koncert doživel prometno nesrečo. Z 
njim je bil tudi njegov dvanajstletni sin 
Will. Nihče ni hujše poškodovan, kljub 
temu, da sta oba avtomobila popolnoma 
uničena. “Bilo je grozno. Ko sem pogle-

dal skozi okno, se nam je bel kombi, ki je prevozil rdečo 
luč, hitro približeval,” se spominja zadnjih trenutkov pred 
usodnim trkom priljubljeni raper.

Raper Paul Wall udeležen v prometni nesreči

Britanska pevka Leona Lewis (33) in njen 
partner Dennis Jauch (30) sta se zaroči-
la. “Neverjetno, pred osmimi leti naju je 
iz različnih koncev sveta združila strast 
do plesa in glasbe. Moje srce sedaj poje 
najlepšo pesem. Komaj čakam, da bom 

tvoja soproga,” je veselje ob zaroki delila z oboževalci pev-
ka – Dennis je bil nekoč njen rezervni plesalec.

Združila ju je strast do plesa in glasbe

VRTIMO GLOBUS

Alenka Brun

T
udi letos je final-
ni del izbora Naj 
polka Goren-
ca gostila Gostil-
na in restavraci-

ja Avsenik v Begunjah. Za 
uvod smo najprej prisluhni-
li pozdravu »velikega brata« 
(iz ozadja), sledila je himna 
Radia Gorenc, ki jo izvajajo 
Ognjeni muzikanti, potem 
se je začelo zares. Najprej sta 
oder zavzela radijca Tea Pet-
rovski in Marcel Nahtigal, v 
nadaljevanju sta za smeh in 
vezno besedo največ skrbe-
la vsem dobro znana Boš-
tjan Meglič - Peška ter Franc 
Pestotnik - Podokničar, 

glasbeni del večera pa so 
odprli nasmejani Primorci 
Zvita feltna. Prisluhnili smo 
seveda tudi finalistom, med 
katerimi so s pojavo priteg-
nili navihani Raubarji, saj so 
se na odru pojavili v opravi, 
primerni poletni polki, ki se 
je uvrstila v finalni del izbo-
ra naj polke Gorenca 2018 
in smo jo seveda tudi sliša-
li. Mimogrede so še pouda-
rili, da so si za tokratni nas-
top »izposodili« bariton – 
člana Veselih Begunjčanov 
Anžeta Pipana. Medtem ko 
je ansambel Lun'ca nastopil 
s članom manj, saj si je nji-
hov harmonikar zlomil roko 
in je meh raztegnil Gašper 
Seljak, ki v ansamblu sicer 
poje, a je harmonika – tokrat 

bi lahko rekli na srečo – tudi 
njegov inštrument. Prvi 
med finalisti pa je na oder 
prišel ansambel Kvinta.

Po predstavitvi in final-
nih nastopih se je Podok-
ničarju na odru pridružil 
vodja Radia Gorenc Andrej 
Grims, prejel najprej česti-
tko ob osebnem prazniku, 
saj naj bi pred slabim mese-
cem upihnil petdeseto sve-
čko – in razglasili so letoš-
njo najboljšo polko. Začeli 
so s prvim mestom, ki ga je 
osvojila Lun'ca, na drugem 
so pristali Raubarji, tretja pa 
je bila Kvinta. Nadaljeval je 
Peška s svojim humorjem in 
radijci, ki so izpeljali nagrad-
no igro, v kateri so sodelova-
li pari iz občinstva. Naloga: 

portretiranje. Moški so risa-
li, ženske pozirale, vmes pa 
so izvedeli še, da bodo nji-
hova umetniška dela raz-
stavljena na profilu radia na 
Facebooku. In tisti par, ki 
bo dobil največ glasov ozi-
roma komentarjev za svojo 
sliko, si bo prislužil oddih v 
Termah Snovik; med vsemi, 
ki bodo sodelovali pri oce-
njevanju, pa bodo izžreba-
li nekoga, ki bo dobil letno 
vinjeto za leto 2019. 

In čisto za konec je nas-
topil še Werner. Publika ga 
je pozdravila z aplavzom. 
Za njim je z Avsenikove-
ga odra pomahala še ekipa 
Radia Gorenc, druženje pa 
se je nadaljevalo ob zvokih 
Lun'ce.

NAJ POLKA GORENCA 2018 …
… je postala polka Verjemi vase ansambla Lun'ca. Dobili smo jo v petek, Radio Gorenc pa je praznoval 
tudi svoj 56. rojstni dan. Poleg Lun'ce sta se s svojima polkama Ljubezen je sreča in Ne griem na 
muorje potegovala za naziv najboljše letošnje polke še ansambla Kvinta ter Raubarji.

Radijka Urša Mlakar in član Veselih svatov Blaž Šenk, tokrat 
v vlogi »tonca«

Janez Štimec in Andrej Grims, prvi solastnik, drugi pa vodja 
Radia Gorenc

Nejc Poljanec in Boštjan Meglič - Peška Raubarji in Franc Pestotnik - Podokničar 

Naj polka Gorenca 2018: Verjemi vase ansambla Lun'ca Pravijo mu tudi kralj ljudskih src: Werner

V nedeljo zvečer smo dobili novo mis športa Slovenije. 
Letos je šel naziv na Gorenjsko. Mis športa 2018 
Slovenije je postala dvajsetletna Dora Markun iz 
Tržiča. Je tudi zmagovalka spletnega glasovanja 
Migimigi, izkazala se je pri preverjanju komunikacijskih 
sposobnosti, šport in hribi pa ji poleg družine v 
življenju pomenijo največ. / Foto: A. B.
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n JAZ, MIDVA IN MI
KU HAR SKI RE CEP TI
Za vas iz bi ra Da ni ca Do lenc

L a h k e  j e d i

Erika Jesenko

Ti presneti parkeljni!

Koliko strahu so mi pognali v kosti, ko sem bila otrok! Pri so-
sedu smo čakali Miklavža, in če je bil Miklavž še tako prijazen, 
so parkeljni takega vraga počeli z verigami po veži, da sem 
ledenela pod mizo. Punčko sem takrat dobila, prvo punčko 
v življenju: bila je doma sešita in z žaganjem polnjena, toda 
bila je moja. Jokala in smejala sem se hkrati, se vsa tresla 
od strahu in si želela, da gremo hitro domov. Pa smo šle, z 
mano mama in teta Veronika. Malo pred domom sem stekla 
naprej, da bi bila čim prej na varnem. Hotela sem prijeti za 
kljuko vrat, pa sem zagrabila za – parkljev kožuh. Stal je tam 
v temi in čakal teto, ki mu je bila silno všeč. Zakričala sem in 
se zagotovo za kakšen trenutek od groze izgubila. Še danes 
se čudim, da sem to sploh preživela. In zato jih ne maram in 
vam povem: če naj bodo parkeljni, prav, toda samo pečeni.

Kvašeni parkeljni

Potrebujemo: 40 dag moke, 2 dag kvasa, 3 dag sladkorja, 2 
dl mleka, 2 jajci, 4 dag masla, 1 zavitek vaniljevega sladkorja, 
ščepec soli, pa še krpico rdečega blaga za jezike in rozine za 
gumbe in oči.

Pristavimo kvas s sladkorjem in malo mleka. Ko vzhaja, ga 
zlijemo v jamico, ki smo jo naredili v moko, dodamo stepe-
na jajca in še vse preostale sestavine ter zamesimo mehko 
testo. Eno uro naj počasi vzhaja na toplem, nato ga znova 
pregnetemo in oblikujemo parkeljne in tudi prijazne Miklavže 
in angele, če hočete. Le slednji naj bodo »oblečeni« v belo 
jajčno preobleko. Parkeljni pa naj imajo roge, parklje na nogah, 
grdo naj gledajo in rdeč jezik kažejo. Ko smo jih oblikovali, jih 
položimo v pekač na papir za peko in pustimo še 20 minut 
na toplem, da znova vzhajajo. Na koncu jih premažemo s 
stepenim rumenjakom in spečemo pri 180 stopinjah Celzija. 
Če bodo za babico malce trdi, naj jih namoči v čaj ali belo 
kavo. Pa vse pojejte, da bo mir!
Beli led za Miklavža in angele: zmešamo 25 dag sladkorja v 
prahu, 1 beljak in 1 žličko limoninega soka.

Dišavni medeni srčki

Lahko so Miklavževi, adventni ali pa medeni srčki kar tako
Potrebujemo: 50 dag moke (pol črne in pol ržene), 1 žlico sode 
bikarbone, 15 dag margarine ali zmehčanega masla, 15 dag 
sladkorja, 15 dag tekočega medu, 2 jajci in zmlete dišave, na 
primer cimet, klinčke, kardamom, ingver in limonino lupinico. 
Dišave izberite po okusu.

Najprej penasto umešamo maslo ali margarino s sladkorjem 
in jajci, dodamo ogret med, dišave in sodo pa je najbolje za-
mešati v moko in dodati skupaj presejane. Na hitro zgnetemo 
čvrsto testo, ki naj počiva vsaj pol ure, še bolje eno uro (če je 
potrebno, naj čaka v hladilniku), nato ga razvaljamo na po-
mokani površini 5 milimetrov na debelo. Z modelčki izrežemo 
srčke in jih zložimo na papir za peko v pekaču. Postavimo ga 
v ogreto pečico in pečemo pri 180 do 200 stopinjah 10 minut.

Mojca Logar

Pogosto se sprašujem, zakaj 
je december tako naporen me-
sec. Vedno bolj se mi zdi, da 
me že vse reklame, posebne po-
nudbe, samo danes, znižano, 
kupite, svetlobni napisi ... zelo 
utrudijo. Tudi če ne kupiš, se 
voziš mimo vseh napisov, slik, 
utripajočih lučk in pač vidiš, 
ne da bi hotel gledati. Živeti bi 
moral res za devetimi gorami 
in devetimi vodami, pa danes 
internet pride povsod in že tam 
ti po ekranu skačejo jelenčki in 
vse ostalo. V šolah so bazarji 
in koncerti, moraš gledati, če 
tvoji otroci nastopajo. V petek 
zvečer sem bila na dveh pri-
reditvah: v soboto dopoldan 
na bazarju, potem smo peli 
na poroki, otroci so imeli štiri 
predstave letošnje novoletne 
igrice, tokrat igrajo Zvezdico 
zaspanko. Tako se je za nas 
začel december. Gruden, ko 
naj bi zemlja počivala, ljudje 
pa smo ponoreli. Tako se zdi. 

Janez povabi v nedeljo prija-
telje na kosilo in mu tako pri-
jazno namignem, da bi moral 
Miklavž začeti peko piškotov. 
Ne bo šlo. Prav, pa drugič. 
Premišljujem in premišljujem, 
kakšne piškote bi si omislili, da 
bi bili čim bolj preprosti, času 
in namenu primerni, okusni so 
tako vsi. Tako smo na seznam 
za peko uvrstili medenjake, 
»misli« piškote, »skalce«, na-
devane s čokolado, to bo otro-
kom najbolj všeč, in še kakšno 
slano pecivo. Vsak dan popol-
dan bomo spekli eno ali dve 
vrsti piškotov in to bo letošnji 
Miklavž. Potem so tu še parkelj-
ni. V duhu, kako bi čim hitreje 
spekla sedemdeset peklenščkov, 
si omislim novo pasmo hudob-
cev, ki bodo letos bolj pritlikavi. 

Doma se smejijo, jaz pa ponos-
no pomislim, pa bom ubila dve 
muhi na en mah. Pri vsej peki 
je ozko grlo pečica. Imamo le 
navadno kuhinjsko pečico. Po-
gosto imam v mislih, da bi ime-
la parno pečico, večjo pečico ali 
dve pečici. Če imam v garaži 
pomožni štedilnik na plin, bi 
morda imela še dodatno pečico. 
Potem bi lahko spekla več teste-
nih izdelkov naenkrat. 

Peti december je dan prosto-
voljstva. Vsako leto sem pova-
bljena v knjižnico v Kranju na 
prireditev, kjer se prostovoljcem 
simbolično zahvalijo za trud 
in delo, ki ga opravimo v njiho-
vi ustanovi. Jaz in še nekaj ko-
legic se vedno opravičimo. Ne 
moremo, tedaj hodi Miklavž s 
spremstvom od hiše do hiše, od 
vrat do vrat po naših vaseh. V 
mestu je drugače. Tam je to or-
ganizirana prireditev, bogastvo 
pa je tisto, kar živi, kar se na-
daljuje, ne da bi bilo treba veli-
ko dela in priprav. Kandidatov 
za peklenščke je vedno dovolj, 
deklet za angelčke tudi, edino 
za Miklavža ni kandidatov 
na pretek. Zdi se, da je to kar 
malo častna vloga, saj veste, 
fant mora biti dovolj star, pa 
primerno velik, naj bo govorec, 
da bo znal ljudi, še posebno pa 
otroke, nagovoriti. Dekleta in 
fantje v sramežljivih letih radi 
spremstvu nagajajo. Še vsako 
leto je kakšen pristal v Belci do 
kolen v vodi. 

Tako je v naših vaseh in to 
je veliko bogastvo. In če gre vse 
to naprej, potem moram tudi 
jaz speči tistih nekaj piškotov 
in testenih hudobcev, da bom 
s to svojo navado postala del 
tradicije.

Zopet december
Janez Logar

Včasih poslušam strokovnja-
ke vseh vrst, da se ne morejo prib-
ližati ljudem in jim pomagati 
do lepšega življenja. Pravijo, da 
ne glede na razvoj družbe, zna-
nosti, količine znanja in truda 
mnogih ljudi velik delež ljudi 
živi neko avtomatsko življenje. 
Vemo, da je bil vedno del ljudi 
za spremembe, večji del družbe 
pa se prilagodi. To velja tako za 
družbene pojave kot za osebno-
stne spremembe. Danes imamo 
vsaj možnosti, ki jih včasih niso 
imeli. Vsak pa se sam odloči za 
vpogled vase, za delo na sebi, 
kar je osnova za boljše odnose 
v zakonu, v družini, v službi, v 
raznih skupnostih.

Zakaj večina ljudi rajši os-
taja v starih vzorcih življenja? 
Najprej moramo zapisati, 
da je to njihova pravica. Pa 
vendar je tako težko sprejeti, 
zakaj se ljudje ne odločajo za 
pogumnejše spremembe. Ob 
življenjskem standardu in vsem 
znanju, ki je danes dostopno, je 
verjetno precej večji delež ljudi, 
ki iščemo takšno ali drugačno 
pomoč za polnejše, srečnejše 
odnose. Najbolj pomembna pa 
je moja/najina/naša odločitev 
za spremembo. In za to potre-
bujemo ogromno poguma. Za-
kaj? Družba nas želi prisiliti, 
da nam stalno nekaj manjka: 
nimam dovolj dobrega avtomo-
bila, nimam dovolj lepe obleke, 
nismo ustvarili še dovolj … Še 
hujša je preusmeritev nase: ni-
sem dovolj dober, nisem dovolj 
lepa, nisem dovolj uspešen, ni-
sem dovolj hiter, nisem dovolj 
privlačna, nisem dobra mama, 
nisem dovolj odločen oče ... V 
prvem primeru nam družba 
nalaga sram, v drugem pa si 
sramoto vsiljujemo kar sami. 

Najlažje je reči, da tega sramu 
ni. Vendar manj ko o njem go-
vorimo, več ga imamo. Zma-
gamo, ko si rečemo: dovolj je, 
dovolj velik hlev imam, dovolj 
moderen avto, dovolj dober sem, 
dovolj lepa sem, dovolj mi je to, 
kar imam. Barbara Kastelic 
pravi: »Živim v nepredstavlji-
vem udobju, čeprav marsičesa 
nimam. Pomaga.«

Za tem »nikoli dovolj« je ved-
no naš sram in še primerjanje z 
drugimi. Lahko rečemo: neum-
nost, hkrati pa je najmanj ne-
prijetno živeti vsakdanjik s temi 
notranjimi vzdušji. Še enkrat: 
manj ko govorimo o sramu, več 
ga imamo. Zakaj se ga ne zne-
bimo? Ker nas je na smrt strah 
priznati, da nas je sram – in 
to je ubijalska kombinacija za 
nas. Mešanica strahu in sramu 
pa razžira in gloda navznoter. 
Pot rešitve je samo ranljivost. 
Drugič bom pisal o njej. Zmes 
neizgovorjenih strahov in sra-
mu ima zelo slabe posledice: 
premlevamo sebe in druge skozi 
ta očala (kaj če bodo drugi res 
videli, kakšna sem), notranje 
pritiske želimo prikriti s sme-
hom (tako ne bodo podvomili, 
da me je sram nepopolnosti), 
nočemo v nove projekte (nikar, 
saj veš, da nisi dovolj sposoben), 
ne bom pisal (me bodo kritizi-
rali in opravljali), potrošimo 
veliko denarja za obleke, ki os-
tanejo z listki v omari še leta in 
leta, hvalimo se za stvari, ki jih 
nismo dosegli (samo da bom 
dovolj uspešen, sprejet) … 

Dovolj sem napisal, nekomu 
bo všeč, nekomu ne. Bolj je po-
memben iskren namen.

Za kakšno ceno?

Mojca Logar je profesorica  
geografije in zgodovine.

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

Je Miklavž že spekel piškote?
Rdeče nebo v večernih 

urah nekaj dni pred 6. de-
cembrom naj bi pomenilo, 
da Miklavž peče piškote. Je 
bilo letos dovolj takih veče-
rov in je Miklavž spekel do-
volj piškotov? V primeru, da 
ne, ima še zelo malo časa, da 
jih napeče in razveseli svoje 
bližnje. 

Za pripravo hrustljavih ov-
senih piškotov potrebujemo: 
200 g ovsenih kosmičev, 150 
g polnozrnate moke, 180 g 
sladkorja, 200 g masla, 2 jaj-
ci, 1 pecilni prašek, pol žličke 
soli, 1 žličko cimeta, 100 g ko-
kosove moke, 100 g orehov, 
150 g čokolade.

Orehe na drobno sesek-
ljamo, čokolado narežemo 
na majhne koščke. V skledi 

zmešamo moko, ovsene kos-
miče, kokosovo moko, slad-
kor, sesekljane orehe, pecil-
ni prašek, cimet in sol. Doda-
mo na koščke narezano mas-
lo in jajci. Vse skupaj zgne-
temo v testo. Na koncu do-
damo še narezano čokolado 
in jo vgnetemo v testo. Iz te-
sta oblikujemo za oreh veli-
ke kroglice, ki jih polagamo 
na pekač, prekrit s peki papir-
jem. Piškote pečemo v peči-
ci, ogreti na 180 °C, 15 minut.

Nasvet: Maslo nekaj ur 
pred peko vzamemo iz hla-
dilnika, da se zmehča. Tako 
ga bomo lažje vgnetli v testo. 
Uporabimo lahko tudi nava-
dno moko. Navadni sladkor 
lahko zamenjamo z rjavim 
ali kokosovim sladkorjem.

Za pripravo piškotov z 
orehovim nadevom pot-
rebujemo: za testo: 400 g 
moke, 150 g mletega slad-
korja, 200 g masla, 1 jajce in 
1 rumenjak, 1 žličko pecil-
nega praška, 1 vanilin slad-
kor, 1 ščepec soli; za nadev: 
150 g mletih orehov, 100 g 
sladkorja v prahu, 1 beljak; 
za preliv: 100 g temne čoko-
lade, 50 g masla.

Priprava testa: Moko pre-
sejmo in ji dodamo vse preos-
tale sestavine ter vse skupaj 
zgnetemo v testo. Testo naj 
počiva v hladilniku pol ure. 

Priprava nadeva: Beljak 
stepemo v sneg in mu doda-
mo sladkor in orehe. 

Ohlajeno testo razvalja-
mo po pomokani površi-
ni in s pomočjo modelčkov 
oblikujemo različne piškote. 

Piškote odlagamo na na-
maščen pekač ali na pekač, 
prekrit s peki papirjem. Na 
vsak piškot položimo žlico 
orehovega nadeva. Pečemo 
v pečici, ogreti na 180 °C, od 
15 do 20 minut.

Ko so piškoti ohlajeni, jih 
okrasimo s čokoladnim pre-
livom, ki ga pripravimo tako, 
da skupaj stopimo čokolado 
in maslo.
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Sodelavci v gostinstvu (kuhar in natakar), m/ž (Krvavec) 
Na Krvavcu iščemo nove sodelavce v gostinstvu (kuhar in natakar) z večletnimi izku-
šnjami. Nudimo možnost nastanitve. K prijavi vabljeni kandidati vseh slovenskih re-
gij, ki bi radi spremenili delovno okolje in se pridružili naši ekipi na Krvavcu. RTC Krva-
vec, d. d., Grad 76, 4270 Cerklje na Gorenjskem. Prijave zbiramo do 22. 12. 2018. Po-
drobnosti na www.mojedelo.com.

Mehanik kmetijskih strojev, m/ž (Kranj) 
Pričakujemo: vsaj IV. stopnjo izobrazbe strojne, kmetijske ali druge ustrezne smeri, 
vozniško dovoljenje B-kategorije (zaželeno tudi vozniško dovoljenje F-kategorije za 
traktorje), dobro znanje slovenskega in angleškega jezika, dobro poznavanje dela z 
računalnikom. KGZ SLOGA Kranj, z. o. o., Šuceva ulica 27, 4000 Kranj. Prijave zbiramo 
do 9. 12. 2018. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Skladiščnik, m/ž (Kranj) 
Pričakujemo: vsaj IV. stopnjo izobrazbe kmetijske, trgovske ali druge ustrezne smeri, 
vozniško dovoljenje B-kategorije, dobro znanje slovenskega jezika, znanje dela z ra-
čunalnikom. KGZ SLOGA Kranj, z. o. o., Šuceva ulica 27, 4000 Kranj. Prijave zbiramo do 
9. 12. 2018. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Inženir za avtomatizacijo testiranja, m/ž (Šenčur) 
Iščemo motiviranega inženirja za avtomatizacijo testiranja z željo po neprestanem 
učenju. S kolegi v Šenčurju boste v sodelovanju z ekipo iz Seattla soustvarjali ShipRu-
sh – rešitev, ki zagotavlja hitro in enostavno pošiljanje paketov za eCommerce (www.
shiprush.com). Descartes labs, d. o. o., Delavska cesta 24, 4208 Šenčur. Prijave zbira-
mo do 30. 12. 2018. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Operater (zahtevnejša dela), strugar, m/ž (Kranj) 
Opis del in nalog: delo s strojem za obdelavo kovin, posluževanje različnih tipov strojev, 
izvajanje kontrole polizdelkov in izdelkov ... Iskra ISD Strugarstvo, d. o. o., Savska loka 
4, 4000 Kranj. Prijave zbiramo do 31. 12. 2018. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Finančni računovodja, m/ž (Kranj) 
Glavne odgovornosti: izvajanje računovodskih nalog, usklajevanje in koordinaci-
ja mesečnih zaključkov in letnega zaključka, pregledovanje in potrjevanje kontov, 

priprava poročil za lokalno in regijsko poročanje, aktivno spremljanje in usklajevanje 
stroškov tovarne ... Goodyear Dunlop Sava Tires, d. o. o., Škofjeloška 6, 4000 Kranj. 
Prijave zbiramo do 8. 12. 2018. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Vodja operativne logistike, m/ž (Medvode) 
Pričakovana znanja in kompetence: najmanj VII. stopnja izobrazbe, smer logistika, or-
ganizacija oz. ekvivalent, najmanj 3 leta delovnih izkušenj na področju vodenja logi-
stike, skladišča, transporta ali prodaje, zaželeno v avtomobilski industriji, izpit za vo-
znika viličarja, poznavanje skladiščnega poslovanja in dokumentacije ... Sogefi Filtra-
tion, d. o. o., Ladja 11, 1215 Medvode. Prijave zbiramo do 30. 12. 2018. Podrobno-
sti na www.mojedelo.com.

Strokovni sodelavec upravljanja z nepremičninami, m/ž (Brnik) 
Naš novi sodelavec bo zadolžen za: pripravljanje strokovnih podlag s področja celovi-
tega upravljanja z nepremičninami v podjetju, predlaganje in uvajanje novih metod, 
tehnik in načinov dela, vodenje in sodelovanje pri projektih ... Fraport Slovenija, d. 
o. o., Zgornji Brnik 130a, 4210 Brnik Aerodrom. Prijave zbiramo do 10. 12. 2018. Po-
drobnosti na www.mojedelo.com.

Svetovalec, m/ž (Kranj)
Naš novi sodelavec bo zadolžen za: svetovanje pri prodaji, sodelovanje pri trženju, 
zaključevanje prodaje, delo z blagajno, svetovanje glede na trende in želje kupcev. 
R - Neža, d. o. o., Zgornje Bitnje 316, 4209 Žabnica. Prijave zbiramo do 30. 12. 2018. 
Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Delovodja vodomerov, m/ž (Kranj) 
Delo je timsko in poteka delno v pisarni delno na terenu. Komunala Kranj, d. o. o., 
Ulica Mirka Vadnova 1, 4000 Kranj. Prijave zbiramo do 18. 12. 2018. Podrobnosti na 
www.mojedelo.com.

Prodajalec, m/ž (Jesenice) 
Pričakujemo: IV. ali V. stopnjo izobrazbe, vsaj leto dni delovnih izkušenj na enakem 
ali podobnem delovnem mestu, komunikativnost, ljubeznivost in usmerjenost k do-
seganju prodajnih ciljev, pripravljenost na izmensko delo ter delo ob koncu tedna, 
osnovno poznavanje del z urejevalniki besedil, znanje angleškega jezika je prednost 
... Montecristo SL, d. o. o., Stegne 11a, 1000 Ljubljana. Prijave zbiramo do 7. 12. 2018. 
Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Servisni inženir, m/ž (Bled) 
Iščemo servisnega inženirja za vzdrževanje sistemov na področju učinkovite rabe in 
proizvodnje energije v stavbah, industriji in energetskih sistemih. Petrol, d. d., Du-
najska 50, 1527 Ljubljana. Prijave zbiramo do 28. 12. 2018. Podrobnosti na www.
mojedelo.com.

Talilec (Škofja Loka)
Od kandidatov pričakujemo: ustrezno izobrazbo III. ali IV. stopnje tehnične smeri, zna-
nje o delovanju strojev, delo v izmenah (treh). LTH Castings, d. o. o., Vincarje 2, 4220 
Škofja Loka. Prijave zbiramo do 8. 12. 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.com
RADIO SORA, D.O.O., KAPUCINSKI TRG 4, ŠKOFJA LOKA

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

Torek
4. 12.

2/7 °C

Nedelja 
9. 12.

-3/5 °C

Sreda 
5. 12.

Četrtek
6. 12. 

Petek
7. 12. 

Sobota
8. 12.

1/6 °C 3/6 °C 3/8 °C -2/6 °C

Ponedeljek 
10. 12.

Torek
11. 12.

Sreda
12. 12.

Četrtek
13. 12.

-4/3 °C -4/2 °C -5/1 °C -4/2 °C

tedenski koledar
       vzhod  zahod 

4. 12. tor. Barbara 7.27 16.17

5. 12. sre. Savo 7.28 16.17 

6. 12. čet. Miklavž 7.29 16.17           

7. 12. pet. Ambrož 7.30 16.17

8. 12. sob. Marija 7.31 16.16

9. 12. ned. Valerija 7.32 16.16

10. 12. pon. Smiljan 7.33 16.16

Glavna dovozna žila za KranjGradnja Gaštejskega klanca 1936–1938

Arhiv družine Slavec

Odprtje razstave

GLAVNA DOVOZNA ŽILA ZA KRANJ
Gradnja Gaštejskega klanca 1936–1938

izjemoma v  
ponedeljek, 10. decembra 2018,  

ob 18. uri v Mestni hiši 
v Kranju, Glavni trg 4. 

Vljudno vabljeni

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 Nazorjevi ulici 1 v Kra nju oz. po poš ti – od po ne delj ka do  
če tr tka do 11. ure! Cene ogla sov in po nudb v ru bri ki so iz red no ugod ne. 

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

PRIREDITVE
Zlato obdobje slovenske smučarije
Tržič – V Kulturnem centru Tržič bo danes, v torek, 4. de-
cembra, ob 18. uri pogovorni večer o zlatem obdobju slo-
venske smučarije z Bojanom Križajem, Matejo Svet, Juretom 
Frankom in Tonetom Vogrincem, ki ga bo vodil športni no-
vinar Vito Divac. Zatem bodo v prostorih Slovenskega smu-
čarskega muzeja slovesno odprli nov spominski prostor, ki 
nosi naslov Bojan Križaj, naš junak in zmagovalec. 

Slavnostna akademija
Tržič – Občina Tržič v počastitev občinskega praznika, ki ga 
praznujejo 12. decembra, ko je cesar Friderik III. vas Tržič 
povzdignil v trg, vabi na Slavnostno akademijo, ki bo v so-
boto, 8. decembra, ob 19. uri v Kulturnem centru Tržič. Na 
akademiji bodo posameznikom in ustanovam, zaslužnim 
za napredek in prepoznavnost občine, podeljena priznanja 
Občine Tržič in županova priznanja. Kulturni program bodo 
oblikovali člani Kulturnega društva Pihalni orkester Tržič in 
pevka Mateja Langus. 

Ljudsko petje v Hiši čez cesto
Milje – V Hiši čez cesto Pr' Franč na Miljah 11 boste ponovno 
lahko prepevali ali poslušali ljudske pesmi v petek, 7. decem-
bra, ob 18. uri.

Za otroke
Jesenice – Danes, v torek, 4. decembra, bodo angleške igral-
ne urice ob 16.30, jutri, v sredo, 5. decembra, bodo nemške 
igralne urice ob 16. uri, ustvarjalne delavnice pa ob 17. uri; 
v četrtek, 6. decembra, bo ura pravljic ob 17. uri, v petek, 7. 
decembra, pa bo Brihtina pravljična dežela za tiste otroke 
od četrtega leta starosti, ki ta čas niso v vrtcu, ob 10. uri.

Hrušica – V knjižnici bodo v četrtek, 6. decembra, ustvarjal-
ne delavnice ob 16. uri.

Slovenski Javornik – V Domu Julke in Albina Pibernika bodo 
danes, v torek, 4. decembra, družabne igre ob 15. uri.

Medgeneracijske prireditve
Kranj, Cerklje, Šenčur, Zgornja Bela – V Medgeneracijskem 
centru Kranj bo jutri, v sredo, 5. decembra, ob 18. uri preda-
vanje Človek kot večdimenzionalno bitje, 8. del; v četrtek, 6. 
decembra, bodo ob 17.30 vesele urice italijanščine, v petek, 
7. decembra, bo ob 17. uri filmski večer s francosko-belgij-
skim filmom Ko ljubezni ni več (L'économie du couple). V 
Cerkljah bodo v TIC-u danes, v torek, 4. decembra, od 15. 
do 19. ure brezplačne inštrukcije matematike, v četrtek, 6. 
decembra, bo tam ob 9. uri umovadba za starejše, v Baru 
Kern pa isti dan ob 18. uri bralni krožek Beremo skupaj. V 
Športni dvorani Šenčur bo jutri, v sredo, 5. decembra, telo-
vadba za prožno telo, v četrtek, 6. decembra, pa bo ob 17. uri 
v Domu krajanov Šenčur ustvarjalna delavnica izdelovanja 
novoletnih voščilnic. V Domu krajanov na Zgornji Beli se bo 
v petek, 7. decembra, ob 19. uri začela vadba joge. Za vse 
dejavnosti so obvezne prijave na telefon 041 724 134 ali na 
e-naslov mck-prijava@luniverza.si.

PREDAVANJA

Ptice Naklega in okolice
Naklo – Turistično društvo Naklo vabi danes, v torek, 4. de-
cembra, ob 18. uri v Gostilnico Kresnik. Ljubitelj narave Tone 
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EUR

180 strani, 145 x 205 x 18 mm, trda vezava

www.gorenjskiglas.si

Mojca Logar Več kot sanje

Janez Logar Jaz, midva, mi Mojca Logar Več kot sanje

Janez Logar Jaz, midva, mi

Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu,  
Nazorjeva ulica 1 v Kranju, jo naročite po tel.  
št.: 04 201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si.  
Če jo naročite po pošti, se poštnina zaračuna  
po ceniku Pošte Slovenije.

Dve knjigi v eni. Janez piše o notranjem svetu človeka in o odnosih v zakonu 
in v družini. Predvsem, kako lažje zaživeti. Mojca poudari lepoto mame velike 
družine, žene, učiteljice in raziskovalke bližnje in daljne okolice. Skupaj želita 
povedati, da je v zakonu in družini lahko zelo lepo. Lepo je skupaj spoznavati 
drug drugega, našo deželo in potovati po svetu.

Rezultati 96. kroga – 2. 
decembra 2018

5, 10, 20, 24, 31, 37, 39 
in 38

Loto PLUS:
1, 6, 17, 23, 26, 29, 37 

in 28
Lotko: 8 6 8 5 7 9

Sklad 97. kroga za 
Sedmico: 1.190.000 EUR

Sklad 97. kroga za 
PLUS: 750.000 EUR
Sklad 97. kroga za 

Lotka: 100.000 EUR

LOTO

Nürnberg in Rothenburg

Adventni Dunaj

Azurna obala

                                
El Mercato Central, Barrio del Carmen, Agora...    

Gradec in čokolada
za ljubitelje čokolade

Adventna Koroška 
in praznične luči

Sončni otok Capri,
Pompeji in Amalfi

22.12., 2 dni

22. 12.,  1 dan

28. 2. 2019, 4 dni

5. 4. 2019, 4 dni

15. 12., 1 dan

22. 12., 1 dan

27. 3. 2019, 5 dni

 116,00

 39,90

209,00

 457,00

  44,00

37,00

319,00

od

od

od

  od

od
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EUR

EUR

EUR

 EUR

  EUR

EUR

       
Kranj: 04/20 13 222, Šk. Loka: 04/51 70 305, Radovljica: 04/53 20 445, Jesenice: 
04/58 09 755, Domžale: 01/72 20 016, Ljubljana: 01/23 08 505, Tržič: 04/59 63 280 

www.alpetour.si

EUR

Valencija

pravljično adventno vzdušje 

dunajski adventni sejem

cvetoče mimoze in citrusi
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V tihi žalosti sporočamo, da je za vedno odšel od nas naš dragi 

Marko Povšnar
Od rajnega smo se poslovili s pogrebno mašo. Pokopan je na vaškem pokopališču  

v Svečah v Rožu na Koroškem. 
Rajnega Marka bomo ohranili v najlepšem spominu. 

Prijatelji in sosedje

OSMRTNICA

Sporočamo žalostno vest, da je v 78. letu starosti umrla

Bernarda Nardoni
roj. Čebulj, iz Čirč pri Kranju

Pogreb bo v petek, 7. decembra 2018, ob 14. uri na pokopališču v Kranju.  
Žara bo na dan pogreba od 11. ure dalje v tamkajšnji mrliški vežici.

Vsi žalujoči

ZAHVALA

Ob boleči izgubi drage mame

Marije Gregorec 
se iskreno zahvaljujem vsem, ki ste mi pomagali v teh težkih 
dneh. Posebna zahvala gre g. župniku, pevcem okteta Klas, no-
sačem, sosedom, znancem in prijateljem, pogrebni službi Navček 
ter družinama Cvirn in Drinovec, Gorazdu in Lili. Vsem imeno-
vanim in neimenovanim iskrena hvala.

Žalujoči sin Andrej
Kokrica, 23. novembra 2018

Na svetu mnogo je poti,
a samo ena vodi tja, kjer boš ti, 
po tej poti za teboj pridemo mi vsi.

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

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

De lo vni čas: 
ponedeljek, to rek, čet rtek 
nep rekinjeno od 8. do 16. ure,  
sreda od 8. do 17. ure,  
petek od 8. do 15. ure,  
sobote, nedelje in prazniki 
zaprto.

NEPREMIČNINE
STANOVANJA
ODDAM

2-SS v občini Šenčur, pošteni družini 
ali študentom, nekadilcem, 2 parkirni 
mesti, tel.: 031/308-540 18003605

POSESTI
PRODAM

KMETIJSKO zemljišče v Radovni, tel.: 
041/516-692 18003610

MOTORNA VOZILA
AVTOMOBILI
PRODAM

HONDA Civic, let. 1998, zelo ohra-
njen, nekaramboliran, 220.000 km, 
reg. do 6/2019, tel.: 031/308-540 
 18003606

OPEL Astra, letnik 1996, prevože-
no 200.100 km, lahko po delih, tel.: 
041/694-938 18003478

R CLIO 1.5 DCI, let. 2003, neregistri-
ran, ter moško kolo aurora, 18 prestav, 
in pony kolo, tel.: 051/391-838  
 18003615

SEAT Ibiza 1,2 TSI, let. 2017, ko-
vinske barve, 5 vrat, 30.000 km, vsa 
možna oprema, možna menjava, tel.: 
041/543-876 18003622

VW Golf 1.9 TDI, letnik 2000, rdeče 
barve, lepo ohranjen, tel.: 041/227-
338 18003612

KARAMBOLIRANA  
VOZILA
KUPIM

KARAMBOLIRANO vozilo ali vozilo 
v okvari, od let. 2000 dalje. Ugrica 
Blaž, s.p., Drulovka 38, Kranj, tel.: 
041/349-857 18003185

ODKUPIMO karambolirana vozila, vo-
zila v okvari, slabše ohranjena in nevo-
zna, poceni avtovleka po celi Sloveniji, 
Grega Meze s.p., Čopova 1, Lesce, 
tel.: 040/629-675 18003620

STANOVANJSKA 
 OPREMA

GOSPODINJSKI  
APARATI
PRODAM

PRALNI stroj Zanussi in vgradno peči-
co Gorenje, tel.: 031/376-873  
 18003603

STARINE
KUPIM

MEDALJE, odlikovanja, značke, 
razglednice, kovance, bajonete, sab-
lje, čelade, uniforme, tel.: 051/740-
430 18003548

ODLIKOVANJA, kovance, ure, slike, 
značke, srebrnino, luči, kipe in drugo, 
tel.: 030/670-770 18003604

MEDICINSKI  
PRIPOMOČKI
OČALA kot na napotnico do 101 EUR 
ceneje. Optika Aleksandra Qlandia 
Kranj, Kamnik, Jesenice, Tržič. Pokliči-
te brezplačno 080 1331, www.optika.si 
 18003430

KMETIJSKI STROJI
PRODAM

CIRKULAR za žaganje drv, tel.: 
031/812-210 
 18003564

TRAKTORSKO kompresorsko glavo, 
letošnje bale sena, tel.: 041/364-504 
 18003608

KUPIM

SADILEC krompirja, kosilnico BCS 
404 in pajek Sip, tel.: 031/410-418 
 18003614

TRAKTOR in pripadajoče kmetijske 
priključke, tel.: 031/284-917 
 18003624

PRIDELKI
PRODAM

CVIČEK odlične kvalitete, letnik 2018, 
pridelan v osrčju Dolenjske, ugodno, 
možna dostava, tel.: 031/301-013 
 18003616

JEDILNI krompir rumeni, beli in rdeči, 
tel.: 031/513-678  
 18003621

OREHOVA jedrca in domače žganje z 
dobro aromo, tel.: 031/612-585  
 18003609

VINO teran z analizo in kraški brinje-
vec, ugodno, pripeljem na dom, tel.: 
041/614-862 18003547

VZREJNE ŽIVALI
PRODAM

KOKOŠI – nesnice, jarkice, rjave in 
grahaste, pred nesnostjo, pripeljemo 
na dom, Matej Bulovec, s.p., Mlakar-
jeva ul. 45, Šenčur, tel.: 041/710-113 
 18003617

ZAJCE in zajklje nemški lisec in ka-
lifornijec, lahko tudi očiščene, tel.: 
051/712-764 18003611

ZAPOSLITVE (m/ž)
IŠČEM

DUO »Za mal dnarja« poskrbi za naro-
dno in zabavbo glasbo s humorjem za 
vsako priložnost, tel.: 031/595-163  
 18003489

STORITVE
NUDIM

ADAPTACIJE od temelja do strehe, 
omete, fasade, kamnite škarpe, tlakova-
nje dvorišč, tudi manjša gradbena dela 
– z vašim ali našim materialom, Grad-
ton, d.o.o., Valjavčeva ulica 8, Kranj, 
041/222-741, www.gradton.si 18003618

ZASEBNI STIKI
ŽENITNE ponudbe za iskrene ljudi zre-
lih ter starejših let. http://www.zau.si, 
tel.: 031/836-378 18003619

RAZNO
PRODAM

DVA pločevinasta soda, 200-litrska, 
nova, tel.: 041/874-181 
 18003602

MAJHNO kočo za psa in leseno tri-
delno lestev, ugodno, tel.: 04/25-72-
055, 040/918-070 
 18003607

NOVO zračno puško, novo manjšo mo-
torko, meč 25 cm, tel.: 041/364-504  
 18003613

IŠČEM

ODPADNO kovino, papir, akumulator-
je, računalnike, mobilne telefone ..., 
tel.: 030/247-721 18003623

pogovor
VSESTRANSKI MIHA MAZZINI
Miha Mazzini, Patricija Maličev
torek, 4. 12., ob 19.00, dvorana

Mestna knjižnica Kranj • prireditve@mkk.si • www.mkk.si
• prijava na e-obveščanje: http://info.mkk.si • portal za 
otroke: www.modripes.si • spletni leksikon: www.gorenjci.si
Vsi dogodki, prireditve in izobraževanja so brezplačni.

delavnica
ŽIVA KNJIŽNICA
Anže Bertoncelj
sobota, 8. 12., 
od 9.30 do 13.30, dvorana 

predavanje
PODALJŠEVANJE ŽIVLJENJA Z 
ZNANOSTJO
Martin Lipovšek
četrtek, 6. 12., ob 19.00, dvorana

www.gorenjskiglas.si

Nagrajenci križanke Gorenjskega glasa z geslom: DOMAČE 
MESNINE, ki je bila objavljena v Gorenjskem glasu 20.  novem-
bra 2018 in prejmejo nagrade, so: 1. nagrado: vzglavnik Slov-
enska postelja Stane Zupan iz Golnika, 2. nagrado: knjigo Me-
landa Marija Kersnik iz Gozda - Martuljka in 3. nagrado: knjigo 
Melanda Marija Lužan iz Kranja. Nagrajencem čestitamo!

Trebar, naravoslovni fotograf in velik poznavalec ter proučeva-
lec ptic, bo na predavanju predstavil ptice, ki so si življenjski 
prostor ustvarile ob sotočju Save in Tržiške Bistrice ter v oko-
lici Naklega. 

OBVESTILA

Spremljevalni program Izložb domišljije
Škofja Loka – V okviru Izložb domišljije, prodajne razstave 
umetnikov in rokodelcev, ki poteka v starem mestnem jedru 
Škofje Loke, bo v okviru spremljevalnega programa v prihod-
njih dneh: v petek, 7. decembra, bo ob 18. uri v kreativnem cen-
tru Kreativnice Kreativno praznično druženje za vse, ob 19. uri 
pa bo v Sokolskem domu koncert učiteljev Glasbene šole Ško-
fja Loka in odprtje razstave puštalskih likovnih ustvarjalcev z 
naslovom Puštuci u lok. V soboto, 8. decembra, bo ob 10. uri v 
Trgovini in galeriji Čipke Mojca delavnica Sklekljajmo ''kresnič-
ko'' (odsevnik). Prijave zbirajo do 6. decembra na info@cipke-
mojca.com ali osebno v trgovini ali na 04 51 55 744.



24 Gorenjski glas
torek, 4. decembra 2018

Anketa

Gregor Ulamec, Zasip:

»Spodbuda je tisto najboljše 
za tekmovalca, kar mu lahko 
damo navijači. Zelo se mi zdi 
pomembno, da z obiskom 
podpremo naše biatlonce. 
Poleg tega je na Pokljuki ved-
no lepo in dobro vzdušje.«

Zoja Dragar, Dol pri 
Ljubljani:

»Biatlon mi je zelo všeč in ga 
tudi treniram v SK Ihan. Že-
lela sem si priti na Pokljuko 
pogledat najboljše biatlonce 
na svetu. Moj vzornik je Jakov 
Fak.«

Miran Oštir, Zasip:

»Treba je priti na Pokljuko in 
podpreti naše biatlonce. Le 
kdo jih bo, če ne domačini? 
Vsak se trudi po svojih mo-
čeh in želim jim vse najboljše 
v sezoni. Prišel sem danes in 
verjetno pridem še enkrat.«

Alina Pavljuk, Ukrajina:

»Prišli smo navijat za ukrajin-
sko reprezentanco. Prvič sem 
na tekmah tukaj in mi je zelo 
všeč, tako Pokljuka kot Bled. 
Blejsko jezero je prekrasno. 
Zagotovo bom še kdaj prišla 
v Slovenijo.«

Maja Bertoncelj

Na Pokljuki se je začela bi-
atlonska sezona svetovnega 
pokala. Doslej najdaljši pok-
ljuški spored se bo zaključil 
v nedeljo. V šestih tekmo-
valnih dneh pričakujejo tri-
deset tisoč gledalcev. Kaj so 
v nedeljo povedali ljubitelji 
biatlona?
Foto: Tina Dokl

Na Pokljuko za 
vzpodbudo 

Mojca Benčina, Ljubljana:

»Nova biatlonska sezona je 
zame težko pričakovana. Prvi 
tekmovalni teden na Pokljuki 
bo izjemno zanimiv. Vsake-
mu, ki se tako močno trudi v 
tem športu, želim, da doseže 
največ, kar le lahko.« 

info@g-glas.si

vre men ska na po ved
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Danes bo po nekoliko meglenem jutru razmeroma sončno z 
občasno zmerno oblačnostjo. Jutri in v četrtek bo prevlado-
valo oblačno, a večinoma suho vreme. Ponekod po nižinah 
bo megleno.

Danica Zavrl Žlebir

Šenčur – V petek so sre-
di Šenčurja postavili in bla-
goslovili božično-novoletno 
drevo, ki ga je letos podari-
la KS Šenčur Srednja vas. 
Kot je povedal predsednik 
KS Miro Peternel, so orjaš-
ko smreko, ki so jo pose-
kali na vrtu Sandija Kralja, 
postavili že dopoldne. Dva-
najstmetrsko drevo (visoko 
je bilo sicer sedem metrov 
več, a so ga zaradi varnos-
ti toliko odžagali) so okrasi-
li, popoldne ob njem pripra-
vili praznično prireditev in 

prižgali lučke. Zaigral je Pi-
halni orkester Šenčur, zapel 
je pevski zbor Osnovne šole 
Šenčur pod vodstvom Dane-
ta Selana, na harmoniko za-
igral Matic Čebulj, nato pa 
sta zbrane pozdravila župan 
Ciril Kozjek in predsednik 
KS Miro Peternel in izrekla 
iskrene želje ob prihajajočih 
praznikih. Prireditev, ki jo je 
povezovala Vanja Umnik, je 
sklenil domači župnik in de-
kan Urban Kokalj z blagos-
lovom božično-novoletne-
ga drevesa, ki bo vse do treh 
kraljev krasilo občinsko sre-
dišče. 

Blagoslovili božično-
novoletno drevo

Zbrani ob postavitvi in blagoslovitvi božično-novoletnega 
drevesa v Šenčurju / Foto: Tina Dokl

Neža Rozman

Podkoren, Kranjska Gora – 
Vsem otrokom, pa tudi od-
rasli niso bili izjema, so par-
keljni na Ognjenem spek-
taklu v Podkorenu nagna-
li strah v kosti, a pridni se 
bojda niso imeli kaj bati. Le-
tos so parkeljni prišli kar iz 
21 različnih krajev, iz Slove-
nije, Italije in Avstrije. Og-
njeni spektakel je že tradi-
cionalna prireditev, ki obu-
ja spomine na star običaj, ko 
so Miklavža, ki sicer otroke 

obdaruje 6. decembra, spre-
mljali parkeljni. Ti hodi-
jo od hiše do hiše in straši-
jo poredne otroke, a v Pod-
korenu se je okoli 350 črnih 
strašnih pojav sprehodilo 
po označeni poti, krotili pa 
so jih varnostniki in gasil-
ci. Zabava po prihodu par-
keljnov se je nadaljevala v 
Dvorani Vitranc v Kranjski 
Gori, kjer so zbrane zabava-
li Modrijani.  

Kranjskogorci pa so tudi 
sicer že začeli z veselim de-
cembrom, saj so minuli 

konec tedna odprli Alpsko 
vasico v središču mesta. Kot 
se za ta čas spodobi, so od-
prtje pospremili z zabavo, 
na kateri je prepevala Man-
ca Špik. V Alpski vasici lah-
ko najdete hiške, v katerih so 
naprodaj lokalni ročni izdel-
ki, vse od pletenin, nakita do 
naravne kozmetike, pogreli 
pa se boste lahko tudi s ča-
jem in kuhanim vinom. 

V Kranjski Gori se sko-
zi cel december obeta bo-
gat adventni program, med 
drugim bodo vsako nedeljo 
na trgu prižgali svečo na ve-
likem adventnem vencu, ob 
tem pa bo na sporedu tudi 
kulturni program. Župan 
Janez Hrovat je v nagovoru 
obljubil tudi postavitev ve-
likega drsališča v središču 
Kranjske Gore.

Strašljive pojave in 
romantična alpska vasica
Občina Kranjska Gora se je odela v decembrsko vzdušje – v središču kraja so odprli Alpsko vasico, 
Podkoren pa so obiskali parkeljni treh dežel. 

V Podkorenu so strašili parkeljni treh dežel, a s seboj niso 
odnesli nikogar. / Foto: Primož Pičulin

Očarljiva Alpska vas v središču Kranjske Gore / Foto: Tina Dokl

Domžale – V Menačenkovi domačiji v Domžalah bodo danes, 
4. decembra, ob 18. uri odprli razstavo del varovancev Varstve-
no delovnega centra INCE Domžale. Varstveno delovni center 
INCE je regijski zavod, ki izvaja storitve vodenja, varstva in 
zaposlitve pod posebnimi pogoji in institucionalno varstvo za 
odrasle osebe z zmerno in težjo motnjo v duševnem razvoju. 
Na razstavi Odtis src v glini se predstavljajo osebe z motnjo v 
duševnem razvoju, vključene v kiparsko delavnico. Razstava 
bo na ogled do 22. decembra.

Razstava Odtisi src v glini

Domžale – Planinsko društvo Domžale in Knjižnica Domžale 
vabita na že 74. gorniški večer, tokrat z Ines Skok Božič pod 
naslovom Bralni oprimki in stopi, ki bo danes, 4. decembra, ob 
19. uri v Knjižnici Domžale. Ines Skok Božič iz Kopra s svojo 
družino živi v Škofji Loki. Po izobrazbi profesorica nemščine 
in angleščine, alpinistka je že od leta 1980, je tudi ledna ple-
zalka in zdaj članica Plezalnega kluba Škofja Loka. Opravila je 
več kot 500 plezalnih vzponov (veliko v ženski navezi), med 
njimi številne prvenstvene. Skupaj z možem Janezom Skokom 
je soustanoviteljica, solastnica, urednica in lektorica založbe 
Sidarta. Z gostjo se bo pogovarjal Borut Peršolja.

Gorniški večer z Ines Skok Božič


