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

Sindikati napovedujejo 
opozorilno stavko 
Dva meseca po reorganizaciji v 
centrih za socialno delo opozarja-
jo na kadrovsko podhranjenost. 
Za deveti januar napovedujejo 
enourno opozorilno stavko. Na 
ministrstvu so že podali predloge 
za rešitev problema.

2

GORENJSKA

Reševalci začasno  
v zabojnikih
Člani Društva gorska reševalna 
služba Kamnik morajo do konca 
leta izprazniti prostore v stavbi ka-
mniške veterinarske postaje, kjer 
so delovali zadnja leta, saj jim na-
jemna pogodba poteče. Začasno 
bodo v zabojnikih.

7

KRONIKA

Svaka davil z verižico, 
nato grozil tudi priči
Jeseničan Armin Skenderović naj 
bi septembra lani večkrat poskusil 
ubiti svojega svaka in kasneje vpli-
vati na pričo v kazenskem postop-
ku. Na predobravnavnem naroku 
na kranjskem okrožnem sodišču 
ni priznal krivde.
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ZANIMIVOSTI

Praznik pesmi  
o čarobni noči
Pred dvesto leti je bila v Oberndor-
fu na Salzburškem uglašena in 
prvič izvedena pesem Sveta noč. 
Prevedena je v več kot tristo jezi-
kov in narečij, v slovenščino med 
letoma 1871 in 1878. V slovenščino 
jo je prevedel Jakob Aljaž.

20

VREME

Danes bo večinoma brez 
padavin. Čez dan bo zapi-
hal severni veter. Jutri in v 
sredo bo pretežno jasno z 
jutranjo meglo.

-4/3 °C
jutri: delno jasno

Jože Košnjek

Kranj – Božični praznik je po
seben praznik. Le redki pra
zniki so tako čaščeni, ne le v 
Cerkvi, ampak nasploh med 
ljudmi. Ni je veličastnej
še, vedrejše in tako doživete 
maše, kot je polnočnica, ko 
vernike znova in znova pre
vzame sporočilo, da se je za 
vse ljudi na svetu rodil Je
zus, in to v revščini, v skro
mnem hlevčku, ker osorni 
in egoistični prebivalci Betle
hema Mariji in Jožefu niso 
hoteli odpreti vrat svojih do
mov. Tudi zato je postal bo
žič najbolj ljudski, najbolj 

družinski praznik. Ljudje 
smo ga sprejeli kot dan, ko 
pogosteje kot običajno odpi
ramo vrata svojih src in do
mov, ko smo pozornejši do 
sosedov, do ljudi, ki trpijo, so 
sami in potrebujejo našo pri
jazno besedo in pomoč. Bo
žič je postal praznik veselja, 
praznik ljubezni in praznik 
upanja. Skratka praznik, ko 
smo ljudje boljši, manj brez
čutni in brezobzirni. Za bo
žič se zberimo doma, obi
ščimo znance, ki jih že dol
go nismo videli, pa svojce in 
starše po domovih za ostare
le. Za nas in zanje pa bo bo
žič še lepši, če jih bomo vzeli 

domov, je v božičnem pogo
voru dejal župnik iz Srednje 
vasi v Bohinju. 

V teh dneh pa se je vredno 
tudi vprašati, kakšni držav
ljani svoje države smo. Da jo 
hočemo imeti, smo se odlo
čili na referendumu 23. de
cembra leta 1990, torej pred 
osemindvajsetimi leti. In v 
sredo praznujemo njen pra
znik: dan samostojnosti in 
enotnosti. Samostojni smo, v 
kolikšni meri pa smo v ključ
nih državniških rečeh odgo
vorni in enotni, pa je že dru
go vprašanje … 

Gorenjski glas vam želi ve
selo božično praznovanje!

Praznik veselja, ljubezni in upanja
Slovenci spoštujemo božič. Je del naše zgodovine. Dan po božiču pa 
praznuje tudi naša država, za katero smo se enotno odločili na plebiscitu 
pred osemindvajsetimi leti.

Jaslice so najbolj tipičen prikaz božične zgodbe. Med Slovenci so zelo priljubljene. Ne 
krasijo le domov in cerkva, ampak se v božično vzdušje spremenijo kraške jame, naravne 
soteske in cele vasi. Na fotografiji: žive jaslice iz Žiganje vasi. / Foto: Tina Dokl 

Simon Šubic

Kranj – V koncernu Good
year so napovedali, da bodo 
v Kranju širili proizvodne 
zmogljivosti. Z investici
jo, vredno okoli 94 milijo
nov evrov, bodo zmogljivo
sti v kranjski tovarni do leta 
2022 povečali za četrtino, s 
čimer bodo zadostili rasto
čim potrebam kupcev po 
tehnološko kompleksnejših 
pnevmatikah za platišča ve
čjega premera v EMEA regi
ji (Evropa, Bližnji vzhod in 
Afrika). S širitvijo, ki se bo 
začela januarja, bodo ustva
rili približno 160 novih de
lovnih mest. 

Goodyear bo širil proizvodnjo 
V kranjski družbi Goodyear Dunlop Sava Tires bodo do leta 2022 proizvodne zmogljivosti povečali  
za četrtino. Koncern Goodyear bo v novo proizvodnjo pnevmatik višjega cenovnega razreda vložil  
94 milijonov evrov. 

Po izvedeni investiciji bodo v kranjskem obratu Goodyeara letno proizvedli do 1,8 milijona 
več premium pnevmatik letno. / Foto: Goodyear Dunlop Sava Tires 46. stran

Julija za Miho Rodmana
V Prešernovem gledališču so v sodelovanju z 
Gorenjskim glasom drugič podelili nagrado julija 
za najboljšega igralca domačega ansambla v 
pretekli sezoni.

Miha Rodman je v monodrami Judovski pes izjemen. 

48. stran
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izžrebanemu naročniku časopisa

Knjigo prejme IGOR ALIČ iz Poljan.

KO TI ČEK ZA NA ROČ NI KE

AKTUALNO info@g-glas.si

Valentinov koncert v Stožicah

Zdravko Čolić se po pravljičnih sedmih letih vrača v dvorano 
Stožice z magičnim koncertom, ki bo točno na valentinovo, 14. 
februarja 2019. Da je Čolić mednarodna senzacija, kažejo nje-
govi vedno znova razprodani koncerti. V sklopu turneje Ono 
malo sreće je priljubljeni pevec razprodal prav vse koncerte, 
na katerih je nastopil. Kako lepše praznovati valentinovo kot v 
dvoje ali v skupini v Stožicah na največjem valentinovem kon-
certu v Sloveniji? Neprekosljivi kralj romantike je znan po tem, 
da drži dvorano na nogah skozi celoten koncert, s starimi in 
novimi hiti pa bo tudi v Stožicah popeljal publiko na potovanje 
skozi vsa skupna leta. Vstopnice si lahko zagotovite na spletni 
strani Eventim.si ali v poslovalnicah Petrola. Imetniki Petrol 
klub kartice imajo pri nakupu vstopnic desetodstotni popust.

Naročniku Gorenjskega glasa bomo podarili dve vstopni-
ci. Nagradno vprašanje: Kakšen je naslov zadnjega albuma 
Zdravka Čolića? Odgovore s svojimi podatki pošljite do srede, 
9. januarja 2019, na naslov: Gorenjski glas, Nazorjeva ulica 1, 
4000 Kranj, ali na koticek@g-glas.si.

PRAZNIČNI DELOVNI ČAS:

PONEDELJEK, 24. DECEMBRA 2018 
od 8. do 13. ure

 PONEDELJEK, 31. DECEMBRA 2018
od 8. do 13. ure

Srečno 2019

Nagrajenka

V nagradni igri, ki je bila objavljena 18. decembra 2018, prejme 
dve vstopnici za predstavo Elzino kraljestvo, ki bo v Kulturnem 
hramu Ignacija Borštnika v Cerkljah 29. decembra 2018 ob 17. 
uri, Marta Zaplotnik z Golnika. Nagrajenki čestitamo!

Matevž Pintar

V kapeli Puštalskega gra
du se je na treh koncertih 
odvil prvi festival komorne 
glasbe.

Ali so obiskali katerega iz
med koncertov, ki so poteka
li v sklopu omenjenega festi
vala, smo vprašali  325 prebi
valcev Škofje Loke in okolice. 

Večina vprašanih se letos 
ni udeležila koncertov, šest 
odstotkov jih je na vpraša
nje odgovorilo, da so obiska
li vsaj enega izmed njih, dva 
sodelujoča pa za festival ni
sta vedela. 

Ob tednu mobilnosti so 
odprli varnejšo peš povezavo 
med Staro Loko in OŠ Škofja 
LokaMesto. Omenjena šola 
se je vključila tudi v projekt 
PEŠBUS, katerega namen 
je, da otroci v spremstvu od
rasle osebe peš prehodijo šol
sko pot in se naučijo, kako 
varno priti od doma do šole. 
Štirideset odstotkov vpraša
nih je mnenja, da je v občini 
dobro poskrbljeno za varnost 
peščev. Slaba polovica misli, 
da bi lahko na tem področju 
storili več, dobra desetina 
je prepričana, da za varnost 
pešcev ni dobro poskrbljeno, 

dva odstotka pa o tem nima
ta mnenja.

Gorenjski glas v sodelova
nju z Občino Škofja Loka iz
daja tudi časopisno prilogo 
Loški glas in revijalno prilo
go Loške novice, ki ju obča
ni brezplačno prejmejo v svoj 
nabiralnik. Vprašali smo jih, 
kako pogosto ju prebirajo. Na 
zadnje vprašanje je odgovar
jalo 595 anketiranih, saj smo 
to vprašanje zastavili tudi so
delujočim v anketi, ki smo jo 
že objavili v eni izmed prete
klih številk Gorenjskega gla
sa. Večina, 67 odstotkov so
delujočih v anketi, redno 

bere Loški glas in Loške no
vice, 23 odstotkov ju bere ob
časno, redko ju prebirajo štir
je odstotki. Šest odstotkov so
delujočih ju ne prebira. Med 
razlogi so največkrat naved
li, da jih ne zanimajo lokal
ne novice in da nimajo časa 
za branje.

Lepo se zahvaljujemo 
vsem, ki ste si vzeli čas za 
našo anketo. Če bi želeli Go
renjski glas redno prebirati, 
nas lahko pokličete v kontak
tni center invalidskega pod
jetja v Škofjo Loko na števil
ko 04/51 16 440 in si ob naro
čilu izberete eno izmed daril.

Redno prebirajo Loški glas in Loške novice

Mateja Rant

Kranj – Na neustrezno kad
rovsko politiko v centrih za 
socialno delo so pretekli te
den opozorili tudi v Sindika
tu centrov za socialno delo 
SINCE 07, pred tem pa že 
tudi v Sindikatu zdravstva in 
socialnega varstva Slovenije. 
Kot opozarjajo, na centrih za
radi kritične kadrovske pod
hranjenosti in neoptimalne
ga delovanja informacijske
ga sistema ne morejo pravo
časno obdelati vseh vlog ter 
strankam zagotavljati pravo
časne in kakovostne obrav
nave. Kot opozarjajo, Slove
nija močno zaostaja za pov
prečjem Evropske unije po 
deležu zaposlenih v social
nem varstvu, saj na sto tisoč 
prebivalcev dosegamo le 42 
odstotkov povprečja EU. Na 
nevzdržne razmere za delo 
na centrih za socialno delo 
so se zato odločili opozoriti 
s stavko, ki so jo napovedali 
za sredo, 9. januarja. Po na
povedi stavke je ministrica 
za delo, družino, socialne za
deve in enake možnosti Kse
nija Klampfer predstavnike 
sindikata povabila na sesta
nek, kjer so že podali predlo
ge za rešitev, končna odloči
tev v zvezi s tem pa naj bi bila 
znana v teh dneh.

Posledica kadrovske pod
hranjenosti, so poudari
li v sindikatu centrov za so
cialno delo, je vedno večji 

absentizem med delavci, dol
gotrajne bolniške odsotnosti 
in tudi pojav težjih, kroničnih 
obolenj. Še resnejši problem, 
ki ga opažajo v zadnjem ob
dobju, pa je to, da delavci pri
hajajo na delo oboleli. »Vedo, 
da jih bo po vrnitvi na delov
no mesto neopravljeno delo 
počakalo, s tem pa še večji za
ostanki in še večje obremeni
tve.« Skupaj so letos in lani si
cer na novo zaposlili 117 ljudi, 
navajajo v sindikatu centrov 
za socialno delo, a to ni obču
tno izboljšalo stanja na cen
trih za socialno delo. Po oceni 
sindikata bi bilo namreč tre
ba za normalizacijo razmer v 
centrih za socialno delo zapo
sliti najmanj tristo dodatnih 
delavcev. »S tem bi vzposta
vili minimalne pogoje, v ka
terih bi strokovni delavci lah
ko kakovostno opravljali svo
je delo.« Po navedbah sindi
kata zdravstva in socialnega 

varstva Slovenije tako v ne
katerih centrih rešujejo vlo
ge, ki na odločbo čakajo že 
več mesecev. Stanje zaostan
kov redno spremljajo tudi na 
ministrstvu za delo, kjer so 
se te težave lotili s prerazpo
reditvijo vlog z bolj obreme
njenih na manj obremenje
ne centre po vsej državi. 

Del teh zaostankov so že 
prejeli tudi na Centru za so
cialno delo Gorenjske. Po be
sedah vršilke dolžnosti direk
torice Urške Repar Justin so 
v reševanje prejeli 410 zadev. 
Tako kot v preostalih centrih 
po državi se sicer tudi pri njih 
soočajo s kadrovsko podhra
njenostjo, kljub temu pa se 
po besedah Urške Repar Ju
stin njihovi zaposleni trudi
jo, da zadeve rešujejo v pred
pisanem šestdesetdnevnem 
roku. Približno tretjino vlog 
tako rešijo v tem roku, ta čas 
pa imajo 184 vlog, pri katerih 

je omenjeni rok že potekel. 
»V glavnem gre za letne pra
vice, kot so otroški dodatki ali 
štipendije, so pa to predvsem 
vloge, pri katerih je treba še 
kaj razčistiti oziroma čaka
mo na dopolnitev.« V okvi
ru Centra za socialno delo 
Gorenjske imajo ta čas sku
paj z dodatnimi programi ok
rog 160 zaposlenih, za kako
vostno izvajanje vseh storitev 
pa bi po oceni Urške Repar 
Justin potrebovali še vsaj pet
najst do dvajset novih zapo
slitev. »Naše zadolžitve na
mreč ne obsegajo le reševa
nja vlog s področja uveljavlja
nja pravic iz javnih sredstev, 
ampak je tu še problematika 
starostnikov in mladostni
kov, ne moremo izvajati tudi 
nekaterih preventivnih pro
gramov ali dela na terenu,« 
opozarja. Za začetek bi jim 
olajšalo delo vsaj pet doda
tnih delavcev. »Dolga leta so 
centrom nalagali vedno nove 
naloge, pri čemer nam je ve
liko kadrov 'pobral' zakon za 
uravnoteženje javnih financ 
in kljub nekaterim novim 
zaposlitvam nismo še niti 
na številki pred krizo.« Zato 
so tudi delavci na gorenjskih 
centrih prisiljeni opravlja
ti nadure, kar vodi v utruje
nost in izgorelost. »Najhuje 
pa je, da za zdaj niti ne vidi
mo luči na koncu tunela ozi
roma da bo v prihodnje kaj 
bolje,« je še dodala Urška 
Repar Justin.

Sindikati napovedujejo stavko
Dva meseca po reorganizaciji v centrih za socialno delo opozarjajo na kadrovsko podhranjenost.  
Za deveti januar zato napovedujejo celo enourno opozorilno stavko.

Urška Repar Justin

Cveto Zaplotnik

Kranj – Svet Zavoda za po
kojninsko in invalidsko za
varovanje Slovenije je na 
četrtkovi seji soglasno spre
jel finančni načrt za pri
hodnje leto, h kateremu pa 
mora dati soglasje še vlada. 
Načrt je usklajen in predvi
deva 5,5 milijarde evrov pri
hodkov in prav toliko od
hodkov, vključuje pa tudi 
denar za obe uskladitvi po
kojnin v prihodnjem letu 

– načrtovano uskladitev v 
februarju in izredno uskla
ditev decembra. Februar
ja se bodo pokojnine zvi
šale za 2,8 odstotka, ena
ko pa tudi transferji za za
gotavljanje socialne varnos
ti, to so dodatki za pomoč in 
postrežbo ter invalidnine 
za telesno okvaro, ki se niso 
zvišali že od leta 2011. V de
cembrski izredni uskladitvi 
se bodo pokojnine in drugi 
prejemki zvišali za 1,5 od
stotka. 

Prihodnje leto dve 
uskladitvi pokojnin
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Pa vesel božič!

D ecembrski prazniki 
so vselej tudi čas ob-
računov z minulim 

letom. Izbiramo športnike, 
politike in druge osebnosti, ki 
so zaznamovale leto, mediji 
obujamo dogodke iz zadnje 
dvanajsterice mesecev, izbira-
mo najboljše filme in knjige, 
v zadnjem obdobju tudi po-
samezne besede, ki najbolje 
opišejo iztekajoče se leto. Na 
osebnem področju se jim prid-
ružujejo spiski izpolnjenih in 
neizpolnjenih pričakovanj za 
preteklo ter želja in zaobljub 
za prihodnje leto. Seznami 
so dolgi in subjektivni, a nam 
pomagajo potegniti črto pod 
simbolnim koncem in pred 
novim začetkom.

Sodeč po podatkih, ki jih 
je prejšnji teden objavil Sta-
tistični urad Republike Slove-
nije, smo Slovenci z letošnjim 
letom v splošnem sicer lahko 
zadovoljni. Nadaljevala se 
je visoka gospodarska rast, v 
zadnjem četrtletju smo doseg-
li rekordno število zaposlenih, 
najvišjo v zadnjih 23 letih. Ti 
v povprečju zaslužijo več kot 
lani. Oba kazalnika dohod-
kovne neenakosti, ki sta že 
tako med najnižjimi v EU, 
sta se letos še nekoliko zniža-
la. Ne nazadnje pa je bil tudi 
pridelek letos za tretjino večji 
od lanskega. 

Finančni položaj gospo-
dinjstev se izboljšuje, ugota-
vljajo na Statističnem uradu. 
Več je tistih, ki si lahko privo-
ščijo teden letnega oddiha in 

jim poleg pokrivanja življenj-
skih stroškov ostane tudi kaj 
malega za priboljšek. Sodeč 
po zadnjih podatkih (sicer za 
leto 2017), smo splošno za-
dovoljstvo Slovenci ocenili s 
povprečno oceno 7,2, torej bo-
lje kot v preteklih letih. Še ne-
koliko bolj smo z življenjem 
zadovoljni Gorenjci (7,4). A 
saj veste tisto: statistika stoji 
z eno nogo v ognju, z drugo 
pa v ledu in se v povprečju 
počuti v redu. Precej manj 
zadovoljni bodo tisti, ki jim 
bo nocojšnjo brezskrbno bo-
žično večerjo vzela luknja 
v denarnici. Statistika tudi 
za ta del prebivalstva poz-
na imena: resno materialno 
prikrajšani, osebe, ki živijo v 
gospodinjstvih z zelo nizko 
delovno intenzivnostjo, ter 
osebe, ki živijo pod pragom 
tveganja revščine. Skupno je 
takšnih pri nas 345 tisoč ozi-
roma dobrih 17 odstotkov pre-
bivalstva. Več kot pred veliko 
gospodarsko krizo. Revščina 
žal tudi v času debelih krav 
ostaja dejstvo.

Kako zadovoljnih bo torej 
nocoj za praznično mizo se-
dlo dobrih 577 tisoč sloven-
skih družin? Če sklepamo po 
statističnih podatkih, bolj kot 
v prejšnjih nekaj letih. A naj-
pomembnejšega v življenju 
posameznika (ali družine) 
se ne da ponazoriti s številka-
mi, tako kot sreče ne moremo 
kupiti z darili, pa čeprav nas 
trgovci že ves december prep-
ričujejo o tem.

KOMENTAR
Aleš Senožetnik

Danica Zavrl Žlebir

Brdo – Na Brdu je bil v čast 
praznika samostojnosti in 
enotnosti tudi tradicionalni 
sprejem za svojce padlih žrtev 
v vojni za Slovenijo. Sprejel 
jih je predsednik vlade Mar
jan Šarec, ki je ob tej prilož
nosti dejal: »Brez teh žrtev 
tudi Slovenija morda ne bi 
bila samostojna.« Sprejema 
so se udeležili tudi predse
dnik republike Borut Pahor, 
predsednik državnega zbora 
Dejan Židan, predsednik dr
žavnega sveta Alojz Kovšca in 
nekateri ministri.

Marjan Šarec je ob tej pri
ložnosti dejal, naj bomo po
nosni na svojo državo in da 
država ni samo gospodar
ska rast, količniki pri pla
čah in različni projekti, am
pak je tudi sama država velik 
projekt. »Imamo svojo drža
vo, ki jo včasih tudi kritizira
mo. Nismo vedno z njo zado
voljni, ampak je naša,« je de
jal Šarec. »In če vsem ni všeč 

življenje v tej državi, smo jo 
dolžni spoštovati že zaradi pa
dlih v vojni za Slovenijo. Kaj
ti oni niso umrli zato, da bi mi 
danes rekli, da države ne pot
rebujemo, da nam je vse od
več, da so prazniki odveč in 
da nam ni treba biti ponosen 

na nič. Nasprotno. Vsakič, ko 
greste na njihov grob, ko priž
gete svečko, izrazite svoje spo
štovanje,« je svojcem padlih v 
vojni za Slovenijo dejal Šarec. 

V obrambi samostoj
ne Slovenije so padli pripa
dniki teritorialne obrambe, 

slovenske milice oziro
ma policije, med žrtvami je 
tudi šest civilistov. Vsakole
tni sprejem njihovih svojcev 
kaže, da država spoštuje zas
luge žrtev, da danes živimo v 
svobodi in da sami upravlja
mo svojo državo.

Premier sprejel svojce padlih
Predsednik vlade Marjan Šarec je na Brdu sprejel svojce padlih v osamosvojitveni vojni. 

Premier Marjan Šarec, predsednik države Borut Pahor, predsednik državnega zbora Dejan 
Židan in nekateri ministri s svojci žrtev, padlih v vojni za Slovenijo / Foto: Gorazd Kavčič

Danica Zavrl Žlebir

Kranj – Dan samostojno
sti in enotnosti v Sloveni
ji praznujemo 26. decem
bra v spomin na ta dan leta 
1990, ko je takratna slo
venska skupščina razglasi
la izid plebiscita o samostoj
nosti Slovenije. Ta je pote
kal 23. decembra 1990, na 
njem pa je od 93,2 odstotka 
udeleženih volivcev na vpra
šanje »Ali naj Slovenija po
stane samostojna in neod
visna država?« okoli 95 od
stotkov odgovorilo pritrdil
no, kar je bilo 88,5 odstotka 
vseh volivcev. S tem se je za
čela osamosvojitev Sloveni
je. Do septembra 2005 se je 
praznik imenoval le »dan sa
mostojnosti«, a so ga s spre
membo zakona o praznikih 
in dela prostih dnevih dopol
nili z »in enotnosti«, saj naj 
bi ta dan namreč Slovenci 
pokazali največjo mero eno
tnosti v svoji zgodovini. 

Na to zgodovinsko dej
stvo je v uvodu spomnil tudi 
slavnostni govornik na letoš
nji osrednji prireditvi v Can
karjevem domu, premier 
Marjan Šarec, ki je dejal, da 
smo prebivalke in prebivalci 
Slovenije s plebiscitom leto 
1990 zaključili z dejanjem 
brez primere v novejši zgo
dovini slovenskega naroda. 

Bil je čas pričakovanja, neka
kšen advent naroda, ki priča
kuje rojstvo, je dejal Marjan 
Šarec. Spomini na tisto ob
dobje so različni, nekateri se 
ga spominjajo kot politični 
akterji, nekateri so v proce
su sodelovali kot volivci, ne
kateri pa še niso imeli volilne 
pravice in so vse skupaj spre
mljali od daleč, prek medijev. 
Med slednjimi je bil tudi sam, 
tedaj 12letni deček. V svojem 
govoru se je dotaknil tudi raz
mišljanj o zaslugah za osa
mosvojitev, ki si jih prisvaja
jo le nekateri, Šarec pa meni, 
da je bila osamosvojitev zas
luga številnih, predvsem pa 

celotnega naroda, ki je bil ak
tiven že nekaj let prej. Opo
zoril je tudi na nesprejemlji
vost delitev na domoljube in 
tiste, ki to niso. Domoljubje 
po njegovih besedah ne pri
pada samo nekaterim, tem
več je pravica, predvsem pa 
dolžnost vsakega izmed nas. 
Poudaril je tudi nespreje
mljivost vsakršnega ekstre
mizma, o enotnosti pa je de
jal, da ne pomeni, da vsi mis
limo enako, pomeni pa eno
tnost v odnosu do domovine 
in državnosti. 

Dotaknil se je tudi razmer 
v državi, ki ima sicer teža
ve, vendar te predstavljajo 

izzive, za katere se je treba 
truditi in reševati zahtevna 
vprašanja. »Dobro upravlja
ne institucije, ki zagotavlja
jo dostopne javne storitve, 
so ključ do družbe, temelje
če na solidarnosti in možno
stih za vse, ne glede na soci
alno poreklo,« je dejal Šarec, 
pri čemer motajo biti zdra
vstvene, šolske in socialne 
storitve dostopne vsem, »ne 
samo tistim, ki so se rodili z 
zlato žlico«.

Osrednje državne prosla
ve so se udeležili tudi pred
sednik republike Borut Pa
hor, predsednik državnega 
zbora Dejan Židan, predse
dnik državnega sveta Alojz 
Kovšca, predsednik ustav
nega sodišča Rajko Knez, 
predsednik vrhovnega sodi
šča Damijan Florjančič, mi
nistri, poslanci, člani diplo
matskega zbora in verski 
predstavniki.

Že pred proslavo je slav
nostno zasedal državni zbor, 
kjer je bil slavnostni govor
nik predsednik Dejan Ži
dan. Tega dne je bila v lju
bljanski stolnici maša za do
movino, ki jo je vodil nad
škof metropolit Stanislav 
Zore.

Prireditve v čast dneva sa
mostojnosti in enotnosti 
bodo tudi v nekaterih krajih 
na Gorenjskem. 

Domoljubje pravica in dolžnost
Ob dnevu samostojnosti in enotnosti je v državnem zboru potekala slavnostna seja, v ljubljanski 
stolnici je bila maša za domovino, v Cankarjevem domu pa osrednja slovesnost ob državnem prazniku, 
na kateri je bil slavnostni govornik predsednik vlade Marjan Šarec.

Domoljubje ne pripada le nekaterim, temveč je pravica 
in predvsem dolžnost vsakega državljana, je ob dnevu 
samostojnosti in enotnosti dejal premier Marjan Šarec. 
Zunanji izraz domoljubja so tudi državni simboli. / Foto: Gorazd Kavčič
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Marjana Ahačič

Radovljica – Rudolf Badjura, 
odličen planinec, pisatelj in 
narodno zaveden slovenski 
častnik, domoljub je aktivno 
sodeloval pri nastanku prve 
jugoslovanske države kot re-
zervni častnik. Zaradi njego-
vega sodelovanja v prevra-
tnih dneh leta 1918 se ga je 
prijel vzdevek ljubljanski ge-
neral Maister. Postal je tudi 
poveljnik ene od čet bataljo-
na Koroške legije; del čete 
pod njegovim poveljstvom 
se je konec leta 1918 obliko-
val v alpinsko četo, ki je v le-
tih 1918–1919 odigrala po-
membno vlogo v bojih za se-
verno mejo. Bil je prejemnik 
številnih odlikovanj, za izre-
dne zasluge pri razvoju slo-
venskega planinstva pa je bil 
leta 1953 nagrajen z zlatim 
častnim znakom Planinske 
zveze Slovenije. Po Rudol-
fu Badjuri od leta 2012 nosi 
ime tudi vadbeni center 132. 
gorskega polka Slovenske 
vojske na Pokljuki.

Slavnostni govornik na 
slovesnosti pred spomin-
skim obeležjem na Rado-
vljiški graščini v starem 
mestnem jedru Radovljice 
je bil brigadir (v pokoju) Ja-
nez Kavar, velik poznava-
lec življenja in dela Rudol-
fa Badjure. Badjurova enota, 
ki se je v Radovljiški graščini 

nastanila na Miklavžev večer 
leta 1918, je bila enota bata-
ljona koroške legije oziroma 
del takrat že novega sloven-
skega ljubljanskega polka. 
»Enaintridesetega oktobra 
smo prvič v zgodovini naro-
da Slovenci dobili svojo vla-
do. V 33 dneh Države Srbov, 
Hrvatov in Slovencev je na-
rodni vladi uspelo vzpostavi-
ti upravno, vojaško, šolsko, 
zdravstveno in socialno-po-
litično oblast. Takrat je nas-
tala tudi prva slovenska na-
rodna vojska s slovenskim 
poveljevalnim jezikom. Go-
reč podpornik in aktivni so-
delavec pri nastajanju vojske 
nove države je bil tudi Rudolf 

Badjura, zlasti prizadeven 
pri organiziranju prostovolj-
nih enot,« je v svojem nago-
voru povedal Kavar. »Rojen 
je bil leta 1881 v Litiji, po pok-
licu uradnik, sicer pa zavzet 
organizator prebujajočega 
se turizma, fotograf, publi-
cist in plodovit pisec planin-
skih in turističnih vodnikov, 
navdušen planinec, delavec, 
gornik, alpinist in turni smu-
čar. Zgodovino slovenskega 
smučanja je zaznamoval s 
slovenskim smučarskim iz-
razoslovjem. Umrl je v Lju-
bljani leta 1933. Nepravično 
je bilo dolga leta njegovo plo-
dno življenjsko delo preveč 
zamolčano.«

Rudolf Badjura je bil nek-
danji pripadnik avstro-ogr-
skega pešpolka, po prevra-
tnih dneh v Ljubljani konec 
oktobra 1919 pa premeščen v 
slovensko vojaško poveljstvo. 
Kot uspešen in znan gornik, 
alpinist in smučar je postal 
poveljnik čete v bataljonu ko-
roške legije. Šestega decem-
bra so njegovo četo preselili v 
Radovljico in jo preimenova-
li v alpinsko oziroma alpsko 
četo ter ji priključili še jese-
niško, je še pojasnil brigadir 
Kavar.

V kulturnem programu je 
sodeloval moški pevski zbor 
Združenja vojaških gornikov 
Slovenije Gorščaki. 

Slovesnost ob stoti obletnici 
ustanovitve alpinske čete
Združenje vojaških gornikov Slovenije, Območno Združenje veteranov vojne za Slovenijo Zgornja 
Gorenjska, Mali vojni muzej Bohinjska Bistrica in Občina Radovljica so sredi decembra pripravili 
spominsko slovesnost ob stoti obletnici ustanovitve alpinske čete pod poveljstvom Rudolfa Badjure.

Slavnostni govornik na prireditvi je bil brigadir Janez Kavar, slovesnost pa je spremljal 
tudi postroj praporščakov in članov Združenja vojaških gornikov Slovenije, Območnega 
Združenja veteranov vojne za Slovenijo, Združenja slovenskih častnikov Radovljice, 
Planinskega društva Radovljica ter pripadnikov 132. gorskega polka Slovenske vojske.

Andraž Sodja

Rateče – Ski opening je bil 
krona letošnjega zelo uspe-
šnega leta za Nordijski cen-
ter Planica, ki so ga kot prip-
ravljalno bazo za olimpijske 
igre v Pekingu 2022 izbra-
li kitajski športniki. Tako 
v Planici od oktobra do fe-
bruarja bivajo in trenirajo 
kitajski smučarski skakal-
ci in kombinatorci. Odlično 
se je v letošnji sezoni prijel 
tudi tekaški tunel, kjer lah-
ko tako ljubitelji kot profe-
sionalci tečejo na naravnem 
snegu tudi sredi poletja. Tu-
nel je tako letos od aprila do 
novembra uporabilo kar tri 
tisoč tekačev, od tega 1300 
iz tujine, za svoje treninge 

pa so ga uporabile sloven-
ska tekaška in biatlonska re-
prezentanca, grška, hrvaška 
in srbska, kitajska in ukra-
jinska reprezentanca. Med 

mlajšimi prednjačijo Italija-
ni in Avstrijci, trenirali pa so 
tudi Španci in Francozi. Za-
nimive so tudi številke v zve-
zi s smučarskimi skoki, saj 

so letos do novembra na pla-
niških skakalnicah zabeleži-
li že več kot 15 tisoč skokov 
za trening, do konca leta pa 
v nordijskem centru ocenju-
jejo, da jih bo več kot 18 tisoč. 
Približno polovico so jih op-
ravili slovenski smučarski 
skakalci od najmlajših do 
reprezentance A, preostale 
tuji, vse od nemške, poljske, 
avstrijske, japonske, finske, 
norveške in kanadske repre-
zentance do reprezentance 
ZDA. Da pa Planica ni zani-
miva samo za športnike, ka-
žejo tudi številke turističnih 
ogledov, saj si je Planico do 
novembra v spremstvu pla-
niških vodnikov ogledalo že 
6355 obiskovalcev, lani pa v 
vsem letu 5784. 

Planica se vse bolj prebuja
V Nordijskem centru Planica so pred kratkim pripravili prvi Ski opening, s katerim so odprli sezono 
teka na smučeh.

Snežni tunel v Planici je letos uporabilo že več kot tri tisoč 
tekačev.

Cveto Zaplotnik

Jesenice – Vlada je na četrt-
kovi seji spremenila uredbo 
o cestnini za uporabo cestne-
ga predora Karavanke. Na 
podlagi uredbe se bo z novim 
letom cestnina za osebna vo-
zila do teže 3,5 tone zvišala 
za dvajset centov – s 7,20 na 
7,40 evra. Prav tako se bo zvi-
šala tudi vrednost točkovne 
karte, ki velja trideset dni od 
dneva izdaje in omogoča šti-
rinajst prehodov karavanške-
ga predora; ta bo po novem 
znašala 32,90 evra. Zvišanje 
cestnine in vrednosti točk-
ovne karte je posledica skle-
pa meddržavne komisije za 
cestni predor iz leta 2015, ki 
določa, da se višina cestnine 
za osebna vozila do 3,5 tone 
enkrat na leto uskladi z rastjo 
cen življenjskih potrebščin, 
pri tem pa se upošteva sre-
dnja vrednost za območje 
Slovenije in Avstrije. Draž-
ja cestnina naj bi po oceni 

ministrstva za infrastruktu-
ro prinesla na letni ravni od 
260 do 320 tisoč evrov doda-
tnih prihodkov, kar bo odvis-
no od rasti prometa v prihod-
nje.

Spremenjena uredba pa 
ne zvišuje cestnine za tovor-
na vozila, to je za vozila, kate-
rih največja dovoljena masa 
presega 3,5 tone. Za tretji ce-
stninski razred, to je za vozila 
z dvema ali tremi osmi, cena 
vožnje skozi predor ostaja 
4,69 evra (brez DDV), za če-
trti razred, to je za vozila z več 
kot tremi osmi, pa 9,38 evra 
(brez DDV). Cestninjenje to-
vrstnih vozil ureja zakonoda-
ja Evropske unije, po kateri 
se cestnina določa glede na 
stroške upravljanja, vzdrže-
vanja in razvoja cestninskega 
omrežja. Določanje cestnine 
ni v pristojnosti meddržavne 
komisije, ampak državi viši-
no cestnine določata samos-
tojno, a v skladu z zakonoda-
jo Evropske unije. 

Dražja vožnja skozi predor 
Karavanke

Aleš Senožetnik

Ljubljana – V zadnjem ob-
dobju je v javnosti močno od-
mevala odločitev Državne re-
vizijske komisije (DKOM), 
da razveljavi odločitev Dar-
sa, ki je za gradnjo druge cevi 
karavanškega predora izbra-
la turški Cengiz, ki je bil s po-
nujeno ceno 89,3 milijona 
evrov za 15 milijonov cenejši 
od Gorenjske gradbene druž-
be, ki bi cev gradila skupaj s 
češkim Metrostavom.

Turki so prejšnji teden v 
Ljubljani sklicali novinar-
sko konferenco, na kateri so 
kritično ocenjevali odloči-
tev DKOM in pridobili tudi 
pravno mnenje Inštituta za 
primerjalno pravo, ki je oce-
nil, da pravnih zadržkov, da 
bi Turki gradili, ni, DKOM 
pa da odločitev argumentira 
preveč formalistično.

Državno revizijsko komisi-
jo, ki se je v četrtek odzvala, je 
zmotil nivo komunikacije, ki 
po njihovem mnenju posega 
tako v integriteto organa kot 
tudi v osebno integriteto nje-
govih članov, revizijski komi-
siji pa očitajo tudi koruptiv-
nost. »Takšno ravnanje ne 
koristi nikomur, še najmanj 
pa tistim, ki jim je pot prav-
nega varstva v postopkih jav-
nega naročanja namenjena. 
Namerno neargumentira-
no spodkopavanje avtoritete 

takšne državne institucije 
škodi ne samo njej, temveč 
celotni državi. Takšno rav-
nanje je nedopustno in celo 
nevarno, saj uničuje zaupa-
nje državljanov v institucije 
oblasti in pravne države ter v 
njene procese, zato ga odloč-
no zavračamo,« so zapisali v 
izjavi za javnost, ki so jo poleg 
predsednika Boruta Smrdela 
podpisali tudi člani in člani-
ce komisije.

Kot dodajajo v izjavi, je 
DKOM specializiran držav-
ni organ, ki je po položaju 
primerljiv s sodnimi organi, 
njihove odločitve so pravno-
močne, sodni nadzor nad nji-
mi pa je mogoč v okviru tožb 
za povračilo škode, o katerih 
odloča sodišče redne pristoj-
nosti.

Kot še dodajajo, je nezado-
voljstvo strank, kadar se spor 
ne reši v njihovo korist, mo-
goče razumeti in da niko-
li niso nasprotovali strokov-
no argumentirani razpra-
vi o svojih odločitvah. »Ven-
dar pa DKOM nikoli ni in 
tudi v bodoče ne bo pristaja-
la na različne pritiske v obli-
ki pavšalnih in javnosti všeč-
nih, vendar z nikakršnimi 
objektivnimi dejstvi podpr-
tih kritik in insinuacij,« so 
zapisali in dodali, da bodo na 
osebne insinuacije prisiljeni 
odgovoriti z uporabo ustrez-
nih pravnih poti.

Revizijska komisija 
zavrača očitke
Državna revizijska komisija se je odzvala na 
dogajanje v zvezi izbiro izvajalca za gradnjo druge 
cevi karavanškega predora.
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Prinesemo srečo v kapljici vode,
pospravimo tisto, kar v oči bode,
skrbimo za čisto okolje in svet,
tako želimo za cel planet.

Srečno, čisto in lepo 2019.

Komunala Kranj d.o.o., Mirka Vadnova 1, Kranj / GG103-2047/18

Mateja Rant

Ljubljana – Zaradi prevelike 
količine nezdrave, mastne, 
sladke in nasploh težko pre-
bavljive praznične hrane se 
pojavijo prebavne težave in 
se poslabšajo kronične bo-
lezni, opozarjajo strokovnja-
ki UKC Ljubljana. »Praznič-
nih gurmanskih užitkov se 
seveda veselimo in nobene 
potrebe ni, da bi se jim odpo-
vedali, vendar ne pretiravaj-
mo in jih raje razporedimo 
na več dni,« svetujejo, kako 
se je mogoče izogniti teža-
vam zaradi prenajedanja.

Predstojnik klinične-
ga oddelka za endokrino-
logijo, diabetes in presnov-
ne bolezni pediatrične kli-
nike Tadej Battelino je opo-
zoril, da je treba biti poseb-
no pozoren na prehrano ot-
rok, tako med prazniki kot 
tudi sicer. »Otroci hitro lah-
ko postanejo mali odvisniki 
od sladkorja in zanje so slad-
karije neke vrste droga. Proi-
zvajalci in trgovci poznajo te 

potrebe, zato ciljajo prav na 
mladoletnike.« Tudi Marje-
ta Tomažič s kliničnega od-
delka za endokrinologijo, 
diabetes in presnovne bo-
lezni interne klinike je po-
udarila, da smo neodgovor-
ni do svojih teles. »Trgovci 
in oglaševalci nam vsiljuje-
jo porabo, ki je prekomerna 
in je ne potrebujemo.« Vod-
ja službe za dietoterapijo in 
bolniško prehrano pedia-
trične klinike Andreja Šir-
ca Čampa zato priporoča več 
doma pripravljene hrane. V 
primerjavi s kupljeno hrano 
lahko tako pri pripravi jedi 
sami vplivamo na količino 
sladkorja v prehrani. »Naj-
pomembneje je, da poslu-
šamo svoje telo in razum,« 
pa poudarja gastroenterolog 
Darko Siuka in dodaja, da je 
treba razumeti, da sitost nas-
topi z zamikom, ko je želo-
dec že prekomerno poln, 
zato se je treba s hranjenjem 
ustaviti že pred občutkom si-
tosti. »Dobro je slediti nače-
lu manj je več.«

Zmerno pri hrani 
in pijači
Vsako leto se zaradi prebavnih težav med 
prazniki poveča obisk urgence. Strokovnjaki 
Univerzitetnega kliničnega centra (UKC) Ljubljana 
zato opozarjajo, da ne le pri alkoholu, temveč tudi 
pri prazničnih pojedinah velja pravilo zmernosti.

Danica Zavrl Žlebir

Šenčur – Družinsko podje-
tje Fabjan, ki že skoraj četrt 
stoletja opravlja posege pla-
stične kirurgije v Kranju ter 
še na več lokacijah v Slove-
niji in tujini, je v petek od-
prlo novo kliniko v poslovni 
coni v Šenčurju. Dosedanjo 
lokacijo v Kranju s tem opuš-
čajo, v Šenčurju pa bo poleg 
plastične kirurgije še ne-
kaj drugih dejavnosti. Svoje 
storitve bodo nudili gineko-
logi, urologi, dermatologi, 
zobozdravniki. Marjan Fab-
jan, dr. med., s svojo druži-
no ustanovitelj klinike, je ob 
tej priložnosti pripravil spre-
jem za vse, ki so sodelovali 
pri nastanku klinike, nato 
pa skupaj z županom obči-
ne Šenčur Cirilom Kozje-
kom slovesno prerezal trak 
ob vhodu v poslopje klinike.

V pritlični stavbi z 
možnostjo nadgradnje na 
površini 410 kvadratnih me-
trov je za zdaj deset prosto-
rov, kjer bodo potekali pre-
gledi in operacije. Ločena 
sta dela za koncesijske paci-
ente in za estetsko kirurgijo, 

je povedal Marjan Fabjan, 
ko nam je razkazal prosto-
re nove klinike. »V sosešči-
ni bi nam prav prišel še kak 
hotel, saj naši pacienti po 
posegih še nekaj dni ne gre-
do domov,« je dejal Fabjan 
in s tem dal namig županu 
občine Šenčur Cirilu Koz-
jeku, naj v občini pomislijo 

tudi na to dejavnost. Ob od-
prtju klinike pa je po 26 letih 
izšla revija Lepota in zdrav-
je, ki jo je izdala klinika Fab-
jan, je povedal direktor klini-
ke Gašper Fabjan.

Župan Ciril Kozjek je de-
jal, da je ponosen, da se ob-
čina Šenčur odpira tudi to-
vrstni dejavnosti. Finančno 

ji takšne investicije sicer 
ne prinesejo dohodka (ra-
zen nadomestila za upora-
bo stavbnih zemljišč), zato 
pa prispevajo k prepoznav-
nosti. Povedal je tudi, da je 
poslovna cona, ki se razte-
za na 55 hektarjih, zdaj že 
80-odstotno zasedena, na 
voljo je še kakih 10 hektarjev. 

Fabjanovi odprli kliniko 
V poslovni coni v Šenčurju je odprla vrata klinika Fabjan, kjer bodo poleg estetske kirurgije izvajali še 
nekatere druge medicinske storitve.

Družina Fabjan ob odprtju klinike v Šenčurju (od leve): Marjan Fabjan, žena Zora in hči 
Živa, vsi zdravniki v kliniki, in Gašper Fabjan, direktor klinike. Manjka peti član Matic 
Fabjan. / Foto: Gorazd Kavčič

Simon Šubic

Kranj – Podjetje ECE, eden vo-
dilnih ponudnikov električne 
energije in drugih energen-
tov v Sloveniji, je v predno-
voletnem času Centru za so-
cialno delo Gorenjska doni-
ralo 2500 evrov. Donacijo je 
v četrtek popoldne ob odpr-
tju ledenih jaslic pri Prešer-
novem gledališču v Kranju 
predala pomočnica direktor-
ja Karmen Šmon. Donacijo 
je prevzel pomočnik direkto-
rice CSD Gorenjska Marjan 
Podbevšek, ki je poudaril, da 
je ECE največji donator do-
brodelne akcije, namenjeni 

praznični obdaritvi otrok in 
mladostnikov, ki iz različnih 
razlogov potrebujejo pomoč. 
Obdaritev je prav tako poteka-
la v četrtek, skupno pa so ob-
darili 126 otrok, starih od ene-
ga do petnajst let. 

V ECE so podprli tudi iz-
vedbo letošnjega praznične-
ga programa v Kranju Prešer-
ni december in otroke razve-
seljevali s sladkimi dobrota-
mi, za kar so prispevali tisoč 
evrov. Za donacijo in denarno 
podporo prazničnega progra-
ma sta se jima zahvalila kranj-
ski župan Matjaž Rakovec in 
direktor Zavoda za turizem 
in kulturo Kranj Tomaž Štefe.

Donacija za obdaritev 
kranjskih otrok

Predaja donacije CSD Gorenjska: Marjan Podbevšek in 
Karmen Šmon / Foto: Primož Pičulin

Ana Šubic

Železniki – Železnikarski ob-
činski svetniki so na zadnji 
seji na predlog mandatno-
-volilne komisije izdali po-
zitivno mnenje o kandidatu 

za ravnatelja Osnovne šole 
Železniki Francu Rantu, ker 
da je z dosedanjim delom na 
tem položaju dokazal, da zna 
voditi šolo na vzgojno-izo-
braževalnem, kadrovskem 
in gospodarskem področju 

ter zna dobro sodelovati z za-
poslenimi, učenci in s star-
ši. Za mnenje jih je zaprosil 
svet omenjene šole. Na raz-
pis se je poleg dosedanjega 
ravnatelja prijavila še Vesna 
Rakef iz Radomelj. 

Rantu pozitivno mnenje za ravnatelja
Kranj – Družba TSmedia je pred 
kratkim izdala nov telefonski 
imenik, ki v tiskani in v spletni 
izdaji ter na DVD ponuja po-
datke o več kot sedemsto tisoč 
telefonskih naročnikih. Na be-
lih straneh so podatki o fizičnih 
osebah, na rumenih straneh pa 
podatki o pravnih osebah.  

Nov telefonski imenik
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Maša Likosar

Kranj – Ob ustanovitvi leta 
1998 si je društvo nade-
lo ime Koronarno društvo 
Kranj, leta 2007 pa so ga 
spremenili, ker se je njiho-
va dejavnost začela širiti po 
celotni Gorenjski. Z zače-
tnih 66 je število v dveh de-
setletjih naraslo na dves-
to članov, ki jim pomagajo 
in jih podpirajo pri skrbi za 
zdravje. Srčno-žilnim bolni-
kom nudijo rehabilitacijske 
vadbe v telovadnici in vodi, 
organizirajo pohode, pre-
davanja, obnovitveno reha-
bilitacijo v toplicah, tečaje 
prve pomoči, predvsem pa 
skrbijo za njihovo druženje, 
saj so se jim zaradi bolezni 
zmanjšale fizične zmožnos-
ti in posledično potrebujejo 
prilagojeno ter razumevajo-
če okolje. 

Predsednik društva Ferdo 
Meglič je pojasnil, da so nji-
hovi načrti za prihodnost 
preprosti. »Železni pro-
gram društva ostaja, želeli 
bi si pa pridobiti nove člane 
iz mlajše starostne skupine. 
Kljub dejstvu, da se število 
oseb s koronarnimi obolenji 
povečuje, vseeno ugotavlja-
mo, da se mlajši ne vključu-
jejo v naše društvo,« je de-
jal in nadaljeval: »Poskusili 
bomo prek referenčnih am-
bulant stopiti v stik s poten-
cialnimi kandidati in jim 
predstaviti svojo dejavnost. 
Obenem se posvečamo tudi 
modernizaciji in obveščanju 
javnosti z internetno stranjo 
in prisotnostjo na socialnih 
omrežjih.« 

Na proslavi ob dvajsetle-
tnici delovanja društva v 

dvorani Doma krajanov na 
Primskovem je predsednik 
podelil tudi priznanja v ob-
liki šopkov za gospe in ste-
klenic za gospode. Prejeli 
so jih: častna gostja prosla-
ve in predsednica Zveze Ko-
ronarnih društev in klubov 
Slovenije Irena Keber, ki je 
bila pobudnica za ustano-
vitev koronarnih društev v 
Sloveniji; Aleksandra Go-
rup, ki je Koronarnemu 
društvu Gorenjska ob usta-
novitvi nudila finančno in 
strokovno pomoč; Metod 
Prašnikar, ki pripravlja šte-
vilna predavanja o srčno-žil-
nih boleznih ter rehabilita-
ciji po srčni operaciji in je 
aktiven kot predsednik stro-
kovnega sveta Koronarne-
ga društva Gorenjske; Hele-
na in Stane Kalan, ki sta bila 
člana iniciativnega odbora 
in soustanovitelja društva, 
fizioterapevtki Andreja 

Magdalenič in Urška Zaplo-
tnik; Tomaž Gruden, ki je v 
društvu prisoten od same-
ga začetka, bil je podpred-
sednik, dva mandata pred-
sednik, sedaj pa organizi-
ra strokovna predavanja; 

Manca Gruden, ki je bila v 
prvih dveh letih blagajničar-
ka društva, nato pa je prev-
zela delo tajnice, ki ga opra-
vlja še danes; Ani Sirc, ki je 
od leta 2003 koordinatorica 
rehabilitacijske vadbe.

V društvu stojijo ob strani 
srčno-žilnim bolnikom
Koronarno društvo Gorenjske, ki si s programom vseživljenjske rehabilitacije prizadeva postati 
pomemben dejavnik pri varovanju zdravja in načina življenja srčno-žilnih bolnikov, letos beleži dvajset 
let delovanja.

Zaslužni in dolgoletni člani, ki so ob dvajsetletnici delovanja Koronarnega društva 
Gorenjske prejeli priznanja / Foto: Tina Dokl

Proslavo Koronarnega društva Gorenjske je s plesom in 
glasbo popestrila Akademska folklorna skupina Ozara 
Kranj. / Foto: Tina Dokl

»V EMEA regiji zaznava-
mo rast povpraševanja po 
večjih in tehnološko dovr-
šenih pnevmatikah višjega 
cenovnega razreda. Z na-
menom, da povečamo svo-
je zmogljivosti za ta najdo-
nosnejši segment in zago-
tovimo trajnostno rast po-
slovanja, bo Goodyear inve-
stiral 94 milijonov evrov v 
širitev kranjskega proizvo-
dnega obrata,« je napovedal 
Henry Dumortier, podpred-
sednik za potniško pnevma-
tiko Evropa. »Zelo smo po-
nosni, da se je Goodyear od-
ločil za to pomembno nalož-
bo pri nas v Kranju. Odloči-
tev odraža njihovo zaupanje 
v kakovostno proizvodnjo 
naše lokalne ekipe, predsta-
vlja pa tudi veliko priznanje 
naši tovarni in njenemu de-
lovanju v zadnjih dvajsetih 
letih,« pa je poudaril Matej 
Zavrl, glavni direktor druž-
be Goodyear v Sloveniji. 

Naložba bo prinesla doda-
tnih 5400 kvadratnih me-
trov proizvodnih površin. 
Z namestitvijo naprednih 
strojev za izdelavo pnevma-
tik se bo zmogljivost kranj-
ske proizvodnje povečala za 

približno 25 odstotkov, kar 
pomeni do 1,8 milijona do-
datno proizvedenih. Pri tem 
gre predvsem za od 17- do 
19-palčne pnevmatike za na-
domestno vgradnjo, name-
njene celotni EMEA regiji. 
Prva faza gradnje se bo zače-
la že prihodnji mesec, doda-
tne faze, s katerimi bodo do-
segli načrtovane zmogljivo-
sti, pa so predvidene za leti 
2020 in 2021.

V kranjskem gumarju so 
še poudarili, da je Goodyear 
od leta 1998 v razvoj obra-
ta v Kranju vložil že več kot 
270 milijonov evrov. Za-
radi nenehnih izboljšav so 
tako postali eno največjih in 
najuspešnejših podjetij ter 
eden najpomembnejših de-
lodajalcev v Sloveniji. »Pod-
jetje se je razvilo iz lokalne-
ga izdelovalca zgolj ene bla-
govne znamke pnevmatik 
nizkega in srednjega cenov-
nega razreda v proizvajal-
ca vrhunskih izdelkov, torej 
tehnološko kompleksnejših 
pnevmatik. V zadnjih dvaj-
setih letih, odkar kranjska 
enota deluje pod okriljem 
družbe Goodyear, so v Slo-
veniji izdelali več kot 130 
milijonov pnevmatik,« so 
še sporočili. 

Goodyear bo širil 
proizvodnjo 
31. stran

Danica Zavrl Žlebir

Bodovlje – »V prvih dneh de-
cembra smo predali name-
nu 1100 metrov dolg odsek 
asfaltirane ceste križišče Ja-
mnik–križišče Kartelj v Bo-
doveljski grapi. Ta odsek je 
bil od poplave 2014 v zelo sla-
bem stanju, zato sta KS Ško-
fja Loka mesto in KS Zmi-
nec združili moči in uredili 
ta odsek, nekaj denarja pa je 
primaknila tudi občina,« je 

povedal Valentin Jesenovec, 
zdaj že bivši predsednik KS 
Škofja Loka mesto. Vrednost 
del je bila 150 tisoč evrov. Ze-
meljska dela je opravilo grad-
beno podjetje Evrograd iz 
Ljubljane, asfaltirala pa Go-
renjska gradbena družba. 
Ob odprtju obnovljenega od-
seka sta bila navzoča aktu-
alni župan Miha Ješe in na 
novo izvoljeni Tine Radinja. 
Blagoslov je opravil župnik 
Matej Nastran.

Nov cestni odsek  
v Bodoveljski grapi

V prvih decembrskih dneh so odprli nov cestni odsek v 
Bodoveljski grapi.

Mateja Rant

Bled – »V blejskih hotelih 
bodo decembrske praznike 
preživeli v slogu letošnjega 
leta – delovno in dobro za-
sedeni,« poudarjajo v Tu-
rizmu Bled. V skoraj vseh 
blejskih hotelih čez božič-
ne praznike pričakujejo od 
70- do 90-odstotno zasede-
nost, za novoletne praznike 
pa bodo glede na rezervacije 
hoteli napolnjeni skoraj do 
zadnjega kotička. Med gosti 
bodo tudi letos prevladovali 

Britanci, Avstrijci, Nemci 
in Italijani, novo leto pa bo 
na Bledu dočakalo tudi pre-
cej Hrvatov in Srbov. Na Ble-
du so sicer letos že oktobra 
presegli milijon nočitev, kar 
je nov rekord, še dodajajo v 
Turizmu Bled. Največ noči-
tev so letos ustvarili gostje iz 
Velike Britanije, Nemčije in 
Združenih držav Amerike, 
ki so po številu nočitev pre-
hiteli goste iz Italije. V teh 
dneh je zlasti dobro obiska-
na zimska pravljica na jezer-
ski promenadi.

Blejski hoteli polno 
zasedeni
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Jasna Paladin

Kamnik – Kamniški gorski 
reševalci, ki dejavnost reše-
vanja v gorah kot državno 
javno službo prostovoljno 
opravljajo na območju ob-
čin Kamnik, Domžale, Ko-
menda, Mengeš, Moravče, 
Lukovica in Trzin, imajo te 
dni polne roke dela s selit-
vijo, s čimer se je intenziv-
no začela odvijati večletna 
zgodba iskanja primernih 
prostorov zanje.

Da bodo morali najti novo 
lokacijo, je znano že nekaj let, 
vse odkar je Občina Kamnik 
odprodala svoj delež v Veteri-
ni Kamnik, kjer so gorski re-
ševalci imeli svoje prostore, 
kupnino shranila v poseben 
proračunski sklad, name-
njen prav za reševanje te pro-
blematike, novi lastniki pa so 
z GRS Kamnik takrat podpi-
sali petletno brezplačno naje-
mno pogodbo, ki pa te dni po-
teče. Ne glede na to, da gor-
ska reševalna služba ni lokal-
na javna služba, pri reševanju 

problematike še vseskozi so-
deluje tudi Občina Kamnik. 
Tako so že leta 2008 s pro-
storskim aktom predvideli 
lokacijo ob trgovskem centru 
na Duplici, kjer se je nato iz-
kazalo, da je površina v ta na-
men premajhna. Naslednja 
lokacija je bila predvidena na 
Perovem ob stavbi veterinar-
ske postaje, a je tudi ta pad-
la v vodo, neprimerna se je 

izkazala tudi lokacija pod se-
dežem družbe Žurbi team, 
prav tako soglasja zavoda za 
varstvo kulturne dediščine 
ni dobil predlog, da bi gor-
ski reševalci svoje prostore 

dobili v oziroma ob mekinj-
skem samostanu. Uresniči-
la se ni niti namera občine, 
da na dražbi za te potrebe od-
kupi zemljišče na severnem 
delu nekdanje smodnišnice, 
saj je bil pri licitaciji uspešnej-
ši drug ponudnik, dobra no-
vica je bila dolgo le to, da v po-
sebnem proračunskem skla-
du še vedno čaka dobrih 110 
tisoč evrov.

»Izteklo se je obdob-
je brezplačnega najema 
podstrešja pri veterini, nove 
rešitve za prostore pa nam 
kljub skupnim naporom z 
občino vse doslej ni uspelo 
realizirati. Zato smo se od-
ločili, da izkoristimo zad-
njo priložnost in smo z no-
vim lastnikom nepremičnin 
na področju nekdanje smo-
dnišnice sklenili lasten na-
kup zemljišča s starim skla-
diščnim objektom. Lokacija 
je ena zadnjih možnih v ob-
čini, ki nam omogoča ustre-
zno delo s helikopterjem. 
Hkrati se sklada z občin-
skim prostorskim načrtom 
in tudi občina nas glede lo-
kacije načelno podpira. Z la-
stnikom smo podpisali pis-
mo o nameri, dokler nakupa 
uradno ne podprejo občin-
ski svetniki na eni od svojih 
prvih sej, pa tudi služnostno 
pravico za nemoten dostop 

preko njegovih zemljišč. 
Ali bo ta objekt porušen in 
na njegovem mestu zgra-
jen nov objekt ali bo obstoje-
či le prilagojen našim potre-
bam, je ta hip še prekmalu 
govoriti, ocenjujemo, da vsaj 
še dve ali tri leta do končnih 
odločitev, projektov in grad-
nje ne bo prišlo, ne nazadnje 
je tudi občinski prostorski 
načrt za to območje še v prip-
ravi. Za to vmesno obdobje 
nam je Uprava Republike 
Slovenije za zaščito in reše-
vanje namenila štiri zaboj-
nike, v dveh bomo shrani-
li vso opremo, dva pa bomo 
združili in namenili za delo-
vanje članov,« nam je pove-
dal predsednik Društva GRS 
Kamnik Srečo Podbevšek in 
poudaril, da so za ustrezno 
varovanje stavbe in opre-
me že poskrbeli, uradno pa 
bodo na tej lokaciji začeli de-
lovati s 1. januarjem.

Reševalci začasno v zabojnikih
Člani Društva gorska reševalna služba Kamnik morajo do konca leta izprazniti prostore v stavbi 
kamniške veterinarske postaje, kjer so delovali zadnja leta, saj jim najemna pogodba poteče. Po 
dolgoletnem iskanju nove lokacije bodo ob pomoči občine zemljišče zdaj kupili na območju nekdanje 
smodnišnice, a bo za gradnjo nove stavbe treba najprej počakati na ustrezne prostorske akte.

Srečo Podbevšek, predsednik Društva GRS Kamnik, na lokaciji, kjer bodo imeli kamniški 
gorski reševalci odslej svoj sedež

Denar, ki ga člani Društva GRS Kamnik dobijo za 
svoje sicer prostovoljno delovanje, zadošča zgolj za 
nujno opremo, za tako veliko investicijo pa ne, zato so 
za namensko zbiranje sredstev odprli račun s številko 
SI56 0231 1026 1122 215.

Ana Šubic

Železniki – Občinski svet v 
Železnikih je sprejel odlok o 
predmetu in pogojih za pode-
litev koncesije za opravljanje 
javne službe v osnovni zdra-
vstveni dejavnosti na podro-
čju splošne in družinske me-
dicine v občini Železniki. Od-
lok predstavlja pravno podla-
go za izvedbo javnega razpi-
sa in pridobitev novega kon-
cesionarja. Zdravnik Gregor 
Habjan je namreč odpovedal 
pogodbo o koncesiji, saj se 
namerava konec marca upo-
kojiti. Odlok so pripravili na 

podlagi Zakona o zdravstveni 
dejavnosti, ki je s spremem-
bami decembra 2017 prine-
sel nekaj novosti na področju 
podeljevanja koncesij. Ena od 
bistvenih je, da se je prej kon-
cesija lahko podeljevala samo 
fizični osebi, po novem pa se 
lahko tudi pravni. Svetniki so 
v razpravi ugotavljali, da bi 
bilo v prihodnje treba vzpo-
staviti nadzor nad izvajanjem 
zdravstvene dejavnosti in da 
bi morali koncesionarji obči-
ni poročati o njihovem delo-
vanju. Ponovno so opozorili, 
da bi v Železnikih potrebova-
li tudi pediatra.

Iskali bodo novega 
zdravnika

Mateja Rant

Gorenja vas – Po prvem 
predlogu proračuna, ki so 
ga pripravili na občini, bo ta 
težak dobrih deset milijonov 
evrov. Od tega bodo prib-
ližno štirideset odstotkov 
sredstev namenili za nalož-
be, okrog dva odstotka pro-
računa pa so predvideli tudi 
za odplačilo obstoječega dol-
ga občine.

V proračunu so tako pred-
videli dobrih 9,3 milijo-
na evrov prihodkov, v pro-
račun za prihodnje leto pa 
bodo prenesli tudi okrog se-
demsto tisoč evrov, kolikor 
naj bi glede na predvideno 
realizacijo letošnjega prora-
čuna konec leta ostalo na ra-
čunu občine. Največ prihod-
kov si obetajo iz naslova do-
hodnine, približno 5,7 mi-
lijona evrov, transferni pri-
hodki pa so načrtovani v vi-
šini 1,5 milijona evrov. »Gre 
predvsem za predvidena 

prejeta sredstva iz državne-
ga proračuna, in sicer za fi-
nančno izravnavo v višini 
480 tisoč evrov in predvi-
dena prejeta sredstva za in-
vesticije, predvsem za ener-
getsko sanacijo šole Sovo-
denj,« so pojasnili na obči-
ni. Poleg energetske sana-
cije omenjene šole, za ka-
tero so v proračunu predvi-
deli 491 tisoč evrov, so med 
večjimi naložbami omeni-
li še dela na dvorcu Viso-
ko, ki bodo predvidoma vre-
dna 379 tisoč evrov, prepla-
stitve cest po občini, za kar 
so namenili 372 tisoč evrov, 
za obnovo lokalne ceste Ja-
vorje so predvideli 309 tisoč 
evrov in za ukrepe za pove-
čanje poplavne varnosti Po-
ljan 308 tisoč evrov. Največ 
denarja pa bodo tudi v pro-
računu za prihodnje leto 
namenili za novo športno 
dvorano v Gorenji vasi. Za 
poplačilo že izvedenih del so 
predvideli 648 tisoč evrov.

Največ še vedno  
za telovadnico
Občinski svetniki v Gorenji vasi so na zadnji seji v 
tem letu obravnavali tudi prvi predlog proračuna 
za prihodnje leto, ki bo predvidoma težak dobrih 
deset milijonov evrov.

Kranj – Gradbena inšpekcija inšpektorata za okolje in prostor 
je med marcem in oktobrom letos v usklajeni akciji prever-
jala, ali investitorji in izvajalci del izpolnjujejo obveznosti, ki 
jih morajo izpolniti pred začetkom del. V akciji je sodelovalo 
49 gradbenih inšpektorjev, ki so opravili 475 pregledov in 50 
zaslišanj ter začeli 306 upravnih inšpekcijskih in 13 prekrškov-
nih postopkov. Inšpektorji so ugotovili, da veliko gradbišč, 
predvsem individualnih gradenj, ni (ustrezno) označenih in 
ograjenih. Izdali so petdeset inšpekcijskih odločb. Večina nep-
ravilnosti se je nanašala na neustrezno označitev, ograditev 
in zaščito gradbišča, ugotovili pa so še nepravilnosti glede 
obveznega nadzora pri gradnji objekta, pri zakoličbi objekta, 
vodenju gradbenega dnevnika in urejenosti gradbišča. In-
špektorji so med nadzorom odkrili tudi eno nelegalno in eno 
neskladno gradnjo. Pri nelegalni gradnji so odredili ustavitev 
gradnje in postavili rok za odstranitev objekta, pri neskladni 
gradnji pa so investitorju izdali odločbo. 

Večina gradenj ni ustrezno označenih in ograjenih

Stara Loka – Na štefanovo, 
26. decembra, ob 11.30 bo 
na parkirišču pod cerkvijo v 
Stari Loki tradicionalni bla-
goslov konj in oslov. Lastniki 
in ljubitelji konj ga bodo s po-
močjo domačega župnika dr. 
Alojza Snoja letos pripravili 
že trinajstič. Prvi konjeniki 
se bodo začeli zbirati že ob 
9. uri v Moškrinu, do koder 
bodo prijahali s Križne gore 
in iz bližnjih vasi. Iz Moškrina 
bodo krenili proti Pevnemu, 
nato pa v Papirnico, k »Pa-
pirmanovim«. Tu se bodo 
konjenikom iz Moškrina 
pridružili še konjeniki iz širše 
okolice, vsi skupaj pa se bodo 
okrepčali. Po zajtrku bodo 
konje opremili z nageljčki in 
krenili na pot proti Fari.

Blagoslov konj in oslov
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Igor Kavčič

Kranj – Likovno društvo 
Kranj je zagotovo eno naj-
bolj dejavnih likovnih dru-
štev, ki delujejo pod okri-
ljem Zveze društev Sloven-
skih likovnih umetnikov. Ta 
čas združuje več kot štiride-
set članov, ki delujejo na po-
dročju slikarstva, kiparstva, 
grafike, fotografije in tudi 
postavljanja instalacij ali 
prostorskih objektov.

Članstvo generacijsko ses-
tavljajo tako mladi likovniki, 
ki so pravkar zaključili šola-
nje, kot ustvarjalci srednje 
generacije in starejši, že 
uveljavljeni umetniki v slo-
venskem prostoru, med ka-
terimi so nekateri s svojimi 
deli prepoznavni tudi v tu-
jini. V društvo je vključenih 
tudi nekaj kvalitetnih likov-
nih samorastnikov. Poleg 
članov, ki so tudi bivanjsko 
vezani na Kranj, v društvo 
prihajajo umetniki iz širše 
Gorenjske, iz drugih delov 
Slovenije, tudi iz tujine. V 
zadnjih letih se je v kreativni 
sredini društva prepoznalo 
vsaj deset novih likovnikov. 
Predstavljajo se na skupin-
skih in samostojnih razsta-
vah v lastni Mali galeriji, še 
nekaterih galerijah v mestu, 
s katerimi društvo sodeluje, 
izmenjujejo skupinske raz-
stave s stanovskimi društvi 
po Sloveniji, ničkolikokrat 

pa so v različnem številu svo-
ja dela pokazali tudi v razs-
taviščih v tujini. Pred dob-
rim tednom so na prestiž-
nem Salonu lepih umetno-
sti v Carrousel du Louvre v 
Parizu razstavljali Klavdij 
Tutta, Klementina Golija, 
Kaja Urh in Maruša Štibelj, 
ki je med šeststo umetniki 
prejela nagrado strokovne 
žirije. Ena največjih priredi-
tev, predseduje ji Cveto Zla-
te, umetniško pa vodi Klav-
dij Tutta, je vsekakor Med-
narodni festival likovnih 
umetnosti, ki se je oktobra 
letos v Kranju odvijal že sed-
mič po vrsti. 

V četrtek so v Mali galeri-
ji pripravili že tradicionalno 
novoletno razstavo malega 
formata, ki se je letos ude-
ležuje kar 35 avtorjev, ki jih 
na tem mestu naštevamo 
po abecednem redu: Franc 
Bešter, Jaka Bonča, Brut 
Carniollus, Boni Čeh, Bole-
slav Čeru, Boge Dimovski, 
Domen Dimovski, Andre-
ja Eržen, Jože Eržen, Kle-
mentina Golija, Irena Gaya-
tri Horvat, Irena Jeras Di-
movska, Milena Kafol, Loj-
ze Kalinšek, Sumiko Kiyo-
hara, Biserka Komac, Karol 
Kuhar, Marko Lukan, Mar-
tina Marenčič, Miha Perčič, 

Tanja Prušnik, Janez Rav-
nik, Nejč Slapar, Jože 
Stražar Kiyohara, Tomaž 
Šebrek, Iztok Šmajs - Muni, 
Meta Šolar, Lučka Šparo-
vec, Maruša Štibelj, Klavdij 
Tutta, Kaja Urh, Veronika 
Vesel Potočnik, Franc Vo-
zelj, Ladijana Zavodnik in 
Cveto Zlate. Klub malemu 
formatu gre za dela, primer-
na za novoletna darila – raz-
stava je namreč prodajna, 
gre za izbor kvalitetnih del, 
ki stilsko in tematsko odra-
žajo likovno govorico posa-
meznega avtorja. Razstava 
bo na ogled vse do prvih dni 
februarja.

Vse velikosti malega formata
Mala galerija Kranj se te dni šibi od raznolikosti likovnih slogov, a dela, ki so na ogled, imajo vendarle 
nekaj skupnega – Mali format.

Pisana druščina likovnih ustvarjalcev, zbranih na odprtju razstave Mali format. Med 
manjkajočimi na fotografiji je tudi Lojze Kalinšek – tudi tokrat na drugi strani fotografskega 
aparata. / Foto: Lojze Kalinšek

Igor Kavčič

Kranj – Nagrado julija Pre-
šernovo gledališče pode-
ljuje v sodelovanju s časo-
pisom, ki ga imate pravkar 
pred seboj, Gorenjskim gla-
som. Ta nosi ime po muzi 
našega največjega pesnika, 
je poklon najboljšemu igral-
cu ansambla Prešernovega 
gledališča v pretekli sezoni 
po mnenju gledalcev in stro-
kovne žirije v sestavi Alenka 
Bole Vrabec (predsednica), 
Mare Žvan in Igor Kavčič. V 
gledališki sezoni 2017/2018 
je vse najbolj prepričal mladi 
igralec Miha Rodman z mo-
nodramo Judovski pes. 

»Vesel sem nagrade, hva-
ležen in močno počaščen, da 
so to leto izbrali prav mene. 
Vsaka nagrada je priznanje 
za neko delo, še zlasti drago-
cena pa se mi zdi julija, saj 
prihaja od našega, doma-
čega občinstva,« je povedal 
Miha Rodman in v nadalje-
vanju dodal: »Glasovali so 
ljudje, ki so gledali predsta-
ve prejšnje sezone, in izbra-
li igralca, ki jim je bil v njih 
najbolj všeč. Moram pa reči, 
da gre za skupno delo vseh 
nas, zaposlenih v Prešerno-
vem gledališču, saj smo zelo 
povezani med seboj, skrbi-
mo drug za drugega in sku-
paj lepo rastemo.« 

V sezoni 2017/18 je Pre-
šernovo gledališče ustvarilo 
šest zelo različnih, po kako-
vosti pa enovitih, pretehtanih 
in pretresljivih premier, o če-
mer priča tudi selekcija za le-
tošnje Borštnikovo srečanje, 
na katerem je bila predstava 
Naš razred nagrajena za do-
vršeno in pretresljivo kolek-
tivno igro, je obrazložitev k 
nagradi na odru začela Alen-
ka Bole Vrabec: »Ob izje-
mnem dramatičnem žarče-
nju kolektiva na eni strani pa 
je na drugi obnebje predstave 
Judovski pes kot komet osvet-
lil en sam igralec – nocojšnji 
nagrajenec Miha Rodman. 
Nepredstavljive strahote 

fašizma in holokavsta ter do 
kraja razčlovečene žrtve so 
zaživele skozi oči in čutenje 
psa. V predstavi je Miha pes, 
je oče, je mama ali otrok v ju-
dovski družini. Miha je nem-
ški homoseksualec, agent ge-
stapa, pasji vodnik, vodja ta-
borišča. Miha je tudi ruski 
vojak, ukrajinsko dekle, itali-
janski carinik in sam Bog … 
Šestindvajset različnih vlog. 

Vsaka v galeriji šestindvajse-
tih, ki jih Miha odigra v slo-
venskem in angleškem jezi-
ku, je osmišljena z uvodnim 
in zaključnim čustvenim in 
mimičnim akordom.« 

Miha v Judovskem psu 
ni prevzel le domačega ob-
činstva, navdušeno so mu 
ploskali tudi na Češkem, 
v Izraelu, na Indijski pod-
celini in v New Yorku. V 

minuciozno odmerjenem 
tempu in izraznosti vsake iz-
med vlog gledalca prepriča, 
pretrese in osvoji. Predstava 
Judovski pes je resnična ma-
gija gledališča. Letošnjemu 
nagrajencu Mihi Rodmanu 
je kipec julije, ki ga je izde-
lal kipar David Almajer, iz-
ročila lanskoletna prejemni-
ca nagrade soigralka Darja 
Recihman.

Mihovih 
šestindvajset vlog
V petek je bilo Prešernovo gledališče v znamenju dvojnega praznika. Doživeli 
smo četrto premiero letošnje sezone, krstno uprizoritev priredbe izbranih 
besedil Ivana Cankarja Ob zori, po velikem aplavzu predstavi pa se je ta 
nadaljeval še v čast dobitniku nagrade julija Mihi Rodmanu.

Nagrado julija Mihi Rodmanu so z navdušenjem pospremili soigralci, ki so ta večer 
premierno nastopili v predstavi Ob zori./ Foto: Tina Dokl

Igor Kavčič

Kranj – »To novo leto bo priš-
lo, / zagvišno veste vsi za to. / 
Z veseljem mi vam voščimo, 
/ da b' novo leto srečno blo.« 
Tako gre petje v eni izmed 
kolednic, ki so jih pretekli 
četrtek pripravili učitelji in 
učenci Glasbene šole Kranj 
na prednovoletnem koncer-
tu v veliki dvorani Kongres-
nega centra Brdo. Letos so 
zaradi velikega povpraševa-
nja pripravili kar dva koncer-
ta, enega ob 17. uri in druge-
ga dve uri in pol zatem. Mla-
dim glasbenikom je tako 
prisluhnilo skoraj tisoč pos-
lušalcev.

Kot razkriva naslov kon-
certa Koledovanje, so tokrat 
obudili star slovenski obi-
čaj in z njim v prvi vrsti že-
leli spomniti na vrednote, ki 
jih uči ljudsko izročilo. Ob-
činstvo je prisluhnilo vsem 
orkestrom šole, godalnemu, 
flavtističnemu, kitarskemu, 

harmonikarskemu, pihalne-
mu in simfoničnemu. Ko-
lednice v izvirni različici so 
predstavili učenci glasbe-
ne pripravnice, Mladinske-
ga pevskega zbora in učenci 
solopetja. Ob klavirju in na 
harmoniki sta jih spremlja-
la Gašper Jereb in Mitja Jer-
šič. Skladatelji Gašper Jereb, 
Blaž Pucihar, Marko Mozetič 
- Mozo, Leon Firšt in Diana 
Novak so napisali priredbe 
posebej za ta večer in so bile 
tako izvedene prvič. Prisluh-
nili smo kolednicam iz Kro-
pe, Trzina in Kamne Gorice. 

Posebej impozanten je bil 
zaključek koncerta, ko so na 
oder prišli vsi nastopajoči in 
skupaj s simfoničnim orke-
strom, skupaj kar okrog tris-
to učencev, zapeli Sveto noč 
v priredbi Gašperja Jereba. 
Sveta noč je bila prvič izvede-
na za božič pred dvesto leti. 
Tokrat na Brdu bi bil njen av-
tor Franz Xaver Gruber up-
ravičeno ganjen.

Glasbeno Koledovanje
Tradicionalni prednovoletni koncert Glasbene šole 
Kranj na Brdu je navdušil skoraj tisoč ljudi.

Harmonikarski orkester pod vodstvom dirigenta Dejana 
Maleša je zaigral kolednico Kdo trka še. 
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Vilma Stanovnik

Tržič – V zamejskem Trži-
ču (Monfalcone) se je ko-
nec minulega tedna zaklju-
čil tako imenovani zamejski 
četverček. 

Opčine, Gorica, Krmin 
in Tržič so bili namreč go-
stitelji najuglednejših dvo-
ranskih lokostrelskih tek-
movanj v bližnjem itali-
janskem zamejstvu zadnja 
dva meseca. Tekmovanj se 
je skupaj udeležilo več kot 
sedemsto lokostrelcev iz 

Italije, Avstrije, Hrvaške in 
Slovenije. Od naših je bil naj-
uspešnejši šenčurski loko-
strelec Marjan Podržaj, ki je 
zmagal na vseh štirih tekmo-
vanjih v absolutni in masters 
kategoriji z golim lokom. 

Od preostalih Slovencev 
velja pohvaliti zmago Petra 
Viranta iz Ložnice z olim-
pijskim lokom na tekmova-
nju v Gorici ter Staša Modi-
ca in Dejana Sitarja za drugo 
in tretje mesto na tekmova-
nju na Opčinah nad Trstom 
s sestavljenim lokom.

Nov lep uspeh Podržaja
Šenčurski lokostrelec Marjan Podržaj je 
zmagovalec zamejskega četverčka. 

Marjan Podržaj ima v predprazničnih dneh nov vzrok  
za veselje. / Foto: osebni arhiv

Železniki – Kegljaški klub Železniki in Bar in kegljišče Pri Meru 
sta v decembru pripravila že 26. Božični turnir ženskih in 
moških dvojic v kegljanju. To je edinstven turnir v Sloveniji, 
kjer tekmujejo v dvojicah na dvosteznem kegljišču. Na turnir 
radi pridejo tudi svetovni prvaki med moškimi, ženskami in 
mladinci in tudi prvaki v svetovnem pokalu med ekipami. Le-
tos je nastopilo 62 moških in 11 ženskih parov. Med moškimi 
sta zmagala brata Boris in Brane Benedik, drugo mesto sta 
osvojila Primož Pintarič in Uroš Stoklas, tretje Aleš Blaž in Jure 
Juvančič, četrta sta bila domačina Milan Prezelj in Rok Trojar, 
peta pa prav tako domačina Zdeno Soklič in Alojz Demšar. 
Med ženskami sta zmagali mladinska svetovna prvakinja Anja 
Forštranič in evropska klubska prvakinja Brigite Strelec pred 
domačinkama Jožico in Leo Demšar.

Najboljša Boris in Brane Benedik

Vilma Stanovnik

Škofja Loka – V petek in so-
boto so bile na sporedu tek-
me 12. kola državnega prven-
stva za ženske. Ilirija je bila 
boljša od Maribora, aktual-
ne državne prvakinje iz Celja 
so doma premagale Konjice, 
Domžale niso uspele priti do 
prve prvenstvene zmage v tej 
sezoni, saj so bile domačinke 
Grosuplja boljše in so zmaga-
le s 66 : 55. Ekipa košarkaric 
kranjskega Triglava je gostila 
Ježico in bila boljša s 83 : 67. 
Pri Triglavu je bila najboljša 
strelka Rebeka Abramovič s 
17 točkami, Lejla Omerbašić 
pa je dosegla dvojni dvojček 
(15 točk, 10 skokov). Ekipa 
Triglava bo tekmo naslednje-
ga kola odigrala 29. decem-
bra v gosteh proti Grosuplju, 
Domžale pa že 27. decembra 
gostijo Ilirijo.

Triglavanke so s 24 točka-
mi na drugem mestu, ekipa 
Domžal pa je z 12 točkami na 
zadnjem, osmem mestu.

Poraz Šenčurja

V ligi Nova KBM je bil na 
sporedu deseti krog. Ekipa 
Helios Suns je že v petek go-
stovala pri Iliriji in zmaga-
la s 85 : 76, ekipa Šenčurja 
Gorenjske gradbene druž-
be pa je v soboto gostila Sixt 
Primorsko in izgubila s 77 : 
89. Za Šenčur je bila to druga 
od štirih zaporednih tekem 
pred domačo publiko, saj 29. 
decembra gostijo Ilirijo, 2. ja-
nuarja pa Krko. Domžalčani 
bodo tekmo 11. kroga v gos-
teh proti Krki igrali konec ja-
nuarja, tako da imajo nasle-
dnjo preizkušnjo v ligi Nova 
KBM šele 5. januarja.

Na lestvici so Helios Suns s 
15. točkami peti, ekipa Šenčur 
Gorenjska gradbena družba 
pa je s 13. točkami deveta.

Zmaga zasluženo v Kranj

V 11. kolu druge sloven-
ske košarkarske lige je bil 
na sporedu gorenjski der-
bi večnih rivalov, saj so na 

parket škofjeloške dvorane 
Poden stopili košarkarji do-
mače ekipe LTH Castings in 
ECE Triglava. Tako domači 
navijači kot navijači iz Kra-
nja so videli zanimivo sreča-
nje, ki je bilo v prvem delu 
precej izenačeno, saj je bila 
ob polčasu razlika zgolj za 
točko, na koncu pa so Lo-
čani za zmago morali česti-
tati strelsko bolj razpolože-
nim in uigranim gostom, ki 
so zmagali s 60 : 71 (16 : 18, 
18 : 15, 14 : 21, 12 : 17).

»Mislim, da smo bili na 
tekmo dobro pripravljeni in 
igralcem ne morem očita-
ti borbenosti. Gotovo pa je 
poraz posledica dejstva, da 
imamo v ekipi trenutno ko-
maj deset igralcev. Zlasti za 
naše mlade igralce je bila da-
našnja tekma prva resna pre-
izkušnja in poraz še malo ni 
tragičen, če se bomo iz tega 
kaj naučili in v nadaljevanju 
sezone prikazali boljšo igro. 
Mladi pač potrebujejo čas 
za razvoj in ostati moramo 
potrpežljivi. Naš prvi cilj je 

obstanek v ligi, če pa se nam 
bo ponudila priložnost pa se 
bomo potrudili za uvrstitev 
med najboljših osem v ligi,« 
je po tekmi povedal doma-
či trener Jaka Hladnik, ki je 
pred kratkim ostal brez Želj-
ka Markovića, ki je odšel v 
Šenčur, nazaj v Helios pa se 
je vrnil Urban Oman. 

Seveda je bil po zmagi bolj 
zadovoljen trener ECE Tri-
glava Tomaž Fartek. »Tek-
mo smo začeli zelo samo-
zavestno, saj verjamemo, da 
dobro treniramo. Želeli smo 
igrati pametno in tudi potr-
pežljivo, kar nam je na kon-
cu tudi uspelo. Morda je bil 
rezultat tudi zato malce niž-
ji,« je povedal Tomaž Fartek, 
ki letos vodi zanimivo član-
sko ekipo, ki jo sicer ses-
tavljajo večina mladi igral-
ci. »Ekipa je lepa zmes izku-
šenj in mladostne zagnano-
sti. V moštvu sta dva mladin-
ska reprezentanta, Andrej 
Stavrov in Gregor Kuralt. 
Prav tako sta bila kandida-
ta za reprezentanco Klemen 

Smrekar in Tim Lotrič. Po-
leg odličnih mladincev ima-
mo v moštvu izkušenega 
Kranjčana Mensuda Jule-
vića in Ločana Toma Čaji-
ča. V moštvo smo jih vklju-
čili ravno zaradi izkušenj, 
ki jih mlajši igralci še potre-
bujejo. Tako računamo, da 
bomo iz kola v kolo boljši,« 
je povedal trener Fartek, ki 
skupaj z ekipo in vodstvom 
kluba računa, da bodo v dru-
gem delu prvenstva še boljši 
in bodo zaigrali v končnici, 
v katero se bo uvrstilo prvih 
osem ekip.

Brinox Medvode je v sobo-
to gostil Portorož in zmagal 
s 97 : 77.

ECE Triglav je s 17 točka-
mi trenutno na lestvici na 
petem mestu, Brinox Med-
vode in LTH Castings pa 
imata po 16 točk in sta na 
sedmem oziroma osmem 
mestu. LTH Castings bo v 
12. kolu 5. januarja gostil 
Grosuplje, Triglav odhaja na 
gostovanje k Parkljem, Bri-
nox Medvode pa k Trotom.

Gorenjski obračun Triglavu
Košarkarji in košarkarice so imeli delovni konec tedna, zanimivo pa je bilo v soboto zvečer  
v dvorani na Podnu, kjer sta se pomerila domači LTH Castings in ECE Triglav, zmage pa so se  
veselili gostje iz Kranja.

Na gorenjskem derbiju v Športni dvorani Poden v Škofji Loki so bili v soboto boljši gostje iz 
ECE Triglav. / Foto: Gorazd Kavčič

Jože Marinček

Ljubljana, Kranj – v Alpski 
hokejski ligi (AHL) so v so-
boto hokejisti odigrali tek-
me 22. kroga. V Hali Tivoli 
je bil na sporedu že peti slo-
venski derbi, ki so ga dobili 
hokejisti moštva SŽ Olimpi-
ja. Boljši so bili s 4 : 3. Jeseni-
čani so povedli z zadetkom 
Davida Rodmana ob izteku 

sedme minute, nato je izena-
čil njihov lanski igralec Žan 
Jezovšek, ki je zadel tudi dve 
minuti in pol pred koncem 
prve tretjine, tako da so na 
prvi odmor z vodstvom 2 : 1 
odšli igralci Olimpije. Na za-
četku druge tretjine je izena-
čil Luka Bašič, nato pa je Je-
seničane v vodstvo popeljal 
Philippe Paradis. Minuto in 
pol pred koncem drugega 

dela je izenačil Miha Zajc. V 
nadaljevanju so po treh mi-
nutah in pol so zadeli doma-
čini, rezultat se nato do kon-
ca ni več menjal. 

V Internacionali hokej-
ski ligi (IHL) pa so hokeji-
sti odigrali tekme 15. kroga. 
V Dvorani Zlato polje je Tri-
glav gostili Slavijo Junior in 
zmagal s 5 : 3. Za Triglav je 
dva zadetka dosegal Anže 

Terlikar, po enega pa še Mi-
hael Potočnik, Miha Morel 
in Žan Zupan. Triglav je na 
lestvici drugi z 29 točkami, 
na lestvici državnega prven-
stva pa s 16 točkami in tek-
mo manj četrti. Naslednjo 
tekmo bodo hokejisti Kra-
njčani odigrali v četrtek, ko 
bodo ob 18. uri v Dvorani 
Zlato polje gostili hokejiste 
MK Bled.

Poraz Jeseničanov, zmaga Triglava

Škofja Loka – Zadnjo letošnjo tekmo so edini gorenjski roko-
metni prvoligaši, ekipa Urbanscape Loka, odigrali pri moštvu 
Maribor Branik. Na tekmi 15. kroga lige NLB so bili domačini 
boljši s 26 : 24 (13 : 13). Kljub porazu Ločani niso razočarali. V 
uvodu tekme so varovanci Roberta Beguša celo prevladovali 
na mariborskem parketu, po njihovem vodstvu z 9 : 5 pa so 
se prebudili tudi varovanci domačega trenerja Marka Šibile in 
po delnem izidu 5 : 1 v 25. minuti izenačili na 10 : 10. Začetek 
drugega polčasa je minil v znamenju domačinov, ki so v 37. 
minuti prvič na tekmi povedli za tri gole, a se Ločani niso 
predali in v 42. minuti po golu Aljaža Jesenka izenačili na 18 : 
18. Domačini so nato z delnim izidom 5 : 1 povedli in na koncu 
zmagali. Ločane nova tekma čaka 2. februarja, ko bodo gostili 
Jeruzalem Ormož.

Loški rokometaši poraženi iz Maribora

Kranj – Od četrtka do sobote bo v kranjskem bazenu potekal 
vaterpolski božično-novoletni turnir za mlade vaterpoliste 
Snežak. Na njem bodo nastopile ekipe iz Hrvaške, Srbije in 
Slovenije: Triglav, Crvena zvezda, Slovan Ljubljana, Med-
veščak, Kamnik in Bečej. Turnir se bo s tekmo Triglav – Slovan 
Ljubljana začel v četrtek ob 10. uri, zaključil pa s podelitvijo 
priznanj v soboto ob 12.30. 

V Kranju vaterpolski turnir Snežak
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Jelena Justin

Vrh s skromno višino, ki ga 
verjetno le redko pozna. Ko 
stojimo na njegovem teme-
nu, ugotovimo, da gora ni tako 
nepomembna, predvsem za-
radi svojega razgleda. Tok-
rat bomo obiskali Creta dal 
Cronz, kot mu pravijo Italija-
ni, Furlani pa uporabljajo ime 
Cronc, ki nas bo spremljalo 
tudi na smerokazih. 

Predlagam, da se zapelje-
mo mimo Trbiža v Mužac 
/ Moggio Udinese, kjer za-
vijemo desno v dolino Val 
Aupa. Peljemo mimo odce-
pa za dolino Val Alba, mimo 
vasice Dordolla in se zač-
nemo vzpenjati proti sed-
lu Cereschiatis, 1066 n. m., 
ki se prevesi na drugo stran 

proti Tablji / Pontebbi. S 
sedla startamo po širokem 
kolovozu do razpotja; des-
no je cesta privatna in za-
prta za promet, mi pa nada-
ljujemo levo, po poti 453, po 
gozdnem kolovozu naprej. 
Strmo. Res strmo. Kolovoz 
se kmalu spremeni v udob-
no stezico, ki pelje pod pre-
padnimi skalami, nato pa za-
vije desno in se strmo vzpne 
do razgledne točke proti 
Konjskemu špiku. Nadalju-
jemo levo, še nekaj strmine, 
nato pa prečimo po pobočju 
grape potoka Rio Glazzat. 
Potok prečimo in na dru-
gi strani strmo nadaljuje-
mo naprej skozi gozd. Na 
gozdnem sedlu nas smero-
kaz usmeri levo, pot 453. Na-
daljujemo zmerno strmo do 

vršnega pobočja, ko se ste-
za spet strmo dvigne. Pot je 
speljana po grušču, ob ska-
lah in skozi ruševje. Strmi-
na je neusmiljena. Tik pod 
vrhom dosežemo del, kjer je 
bil pred leti požar. Ostanki 
so še vedno dobro vidni. Ko 
dosežemo rob grebena, pred 
seboj zagledamo vrh, ki ga 
označuje majcen rdeč križ. 

Z vrha je čudovit razgled 
na okoliške gore: Crete di 
Gleris na jugu, Creta Grau-
zaria in Monte Sernio na za-
hodu, Monte Zermula, pla-
nina Pradulina in nad njo 
Monte Salinchiet, na severu 
izstopa Konjski Špik (Mon-
te Cavallo) pa Creta di Pricot, 
ter oba Malvuericha.

Z vrha sestopimo do 
gozdnega sedla, kjer nas je 

prej smerokaz usmeril levo. 
Nadaljujemo kar naravnost, 
proti planini Casera Glaz-
zat Alta. Sledimo gozdne-
mu kolovozu, ki nas pripe-
lje do makadamske poti. Str-
mo se spuščamo in pridemo 
do križišča poti, kjer je klop 
za počitek. Nadaljujemo na-
ravnost, proti planini, kjer je 
poleti zelo živahno. Na plani-
ni nas smerokaz usmeri levo 
po travniku navzdol. Smo na 

poti številka 434. Strmo se 
spuščamo in prečimo prvo 
asfaltirano cesto. Nadaljuje-
mo še kar naravnost, skozi 
gozd, steza zavije v levo in nas 
pripelje na travnike pod pla-
nino Casera Glazzat Bassa. 
Ko dosežemo cesto, zavije-
mo desno in po cesti nadalju-
jemo sestop do jeklenega ko-
njička na sedlu Cereschiatis. 

Če bi nadaljevali sestop po 
poti 434, bi prišli nižje pod 

sedlo, v vas Frattis, nato pa 
bi nas čakal dolgočasen in 
odvečen vzpon nazaj v kla-
nec, po cesti, do avtomobi-
la. Za vožnjo nazaj domov 
predlagam, da s sedla pelje-
mo proti vzhodu, proti Pon-
tebbi, skozi vasici Frattis in 
Studena Bassa. 
Nadmorska višina: 1664 n. m.
Višinska razlika: 700 m
Trajanje: 5 ur
Zahtevnost: 

Planinski izlet: Creta dal Cronz / Cronc (1664 n. m.)

Zapostavljen razglednik
Dve imeni. Italijansko in furlansko. Na zemljevidih je prvo, na smerokazih 
drugo. Skromen, razgleden vrh, pogosto zapostavljen, skoraj neviden.

Creta dal Cronz, kot se nam pokaže s ceste proti Pontebbi / Foto: Jelena Justin

Vršni del vzpona / Foto: Jelena Justin

Z vrha Creta dal Cronz se nam pokaže mogočni Konjski špik nad smučiščem Mokrine. 
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Vaje za mišice trupa (2. del)

Mateja Habjanič, 
trenerka pilatesa in 
skupinske fitnes vadbe

Upam, da vaje iz prejšnje-
ga tedna že obvladate in re-
dno izvajate. Se pravi: akti-
vacija MMD (mišic mede-
ničnega dna), aktivacija glo-
boke trebušne mišice (m. 
transversus abdominis), pra-
vilno dihanje ter ohranja-
nje nevtralne krivine hrbte-
nice. Opora je osnovna vaja, 
ki je nadgradnja naštetih vaj, 
opisala sem vam tudi lažje in 
težje različice vaje, tako da je 
vaja primerna za vsakogar.

Pripravila sem še nekaj vaj 
za mišice trupa, ki jih lahko 
vključite v svojo vadbo. Pazi-
te, da pri vseh vajah ohranja-
te nevtralni položaj hrbteni-
ce, aktivirate globoke mišice 
ter pravilno dihate.

Mali most je vaja za kre-
pitev zadnjega dela trupa 
(hrbtne, zadnjične in zadnje 
stegenske mišice). Otežimo 
jo lahko tako, da zmanjšuje-
mo podporno površino (dvi-
gamo roke ali noge).

Upogibe trupa lahko iz-
vajamo na zelo različne na-
čine. Začnemo z osnovno 
različico: ležimo na hrbtu, 
roki sta ob telesu, nogi sta 
pokrčeni na tleh, glavo zač-
nemo dvigati od tal, tako 
da ohranjamo ledveno kri-
vino (križa ne pritiskamo 
ob podlago). Lahko izvaja-
mo dvige ali pa položaj za-
držimo. Vajo otežimo tako, 
da dodamo še gibanje z ro-
kami ali nogami. Na sliki 

je prikazana težja varian-
ta, pri kateri držimo noge 
dvignjene pod kotom 45 
stopinj.

Pri dvigu nasprotne roke 
in noge v leži na trebuhu 
je treba paziti, da ohranja-
mo položaj hrbtenice in se 
ne opiramo na noge, pač pa 
z aktivnim trupom dviga-
mo in podaljšujemo roko in 
nogo.Mali most

Dvig nasprotne roke in noge

Upogib trupa
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Preddvor – ŠD Divji zajci tudi letos pripravlja Tek božičkov, 
ki bo v sredo, 26. decembra, v Preddvoru. Start bo ob 14.30 
pred picerijo Urša. Proga bo dolga tri kilometre in bo pote-
kala po sprehajalni poti okrog jezera Črnava. Vsi tekmovalci 
morajo biti oblečeni v Božičkove obleke, ki jih prejmejo pred 
startom. Med tekom bodo pri piceriji Urša opravljali zabav-
ne naloge, takšne, kakršne morajo Božički obvladati. Prijave 
na dan dogodka bodo možne samo v primeru prostih mest. 
Prijave zbirajo tudi preko telefona (041 691 190). Potekal bo 
tudi mini tek za »male Božičke«.

Tek Božičkov v Preddvoru
Maja Bertoncelj

Jesenice – Curling klub Jese-
nice tudi letos ob številnih tek-
movalnih izzivih nadaljuje 
svojo humanitarno dejavnost. 
Po uspešno izpeljani krvoda-
jalski akciji so sredi decembra 
znova organizirali Noč dobro-
delnega curlinga. Letošnjo so 
izpeljali v sodelovanju z Zavo-
dom za šport in HK Ruševci.

»Dobrodelna prireditev, 
na kateri že kar nekaj let 
zbiramo sredstva za social-
no ogrožene otroke, je bila 
vedno odlično obiskana, 
kljub temu pa je bil letošnji 
obisk rekorden. Številni po-
samezniki, podjetja, zdru-
ženja, celo policisti so večer 
izkoristili za spoznavanje s 
tem nadvse zanimivim špor-
tom, prijateljsko druženje ter 

humanitarnost,« pravi Ro-
bert Sušanj iz Curling klu-
ba Jesenice. Na ekshibicijski 
tekmi sta se pomerili ekipi 
HDD Jesenice in Radia Tri-
glav, ki sta hokejske palice in 
mikrofone zamenjali za gra-
nitne kamne in metle. 

Rekordnega obiska so bili 
zlasti veseli v Curling klubu 
Jesenice, ki so v organizacijo 
dogodka vložili veliko truda 

z namenom zbrati čim več 
sredstev za čim več otroških 
nasmehov. Izkupiček letoš-
nje Noči dobrodelnega cur-
linga bo namenjen Osnovni 
šoli Koroška Bela. V Curling 
klubu Jesenice so veseli vsa-
kega, ki bi se s tem športom 
rad pobližje spoznal. Stik lah-
ko z njimi vzpostavite preko 
elektronskega naslova: cur-
ling.jesenice@gmail.com. 

Noč dobrodelnega curlinga
Na Jesenicah so se spoznavali s curlingom, se družili in bili hkrati tudi dobrodelni – za socialno 
ogrožene družine.

Maša Likosar

Bled – Kolesarski klub Bled 
je ustanovil nekdanji kole-
sar ljubljanske Astre Tone 
Potočnik s skupino zanese-
njakov, ki so želeli pritegni-
ti zagnane kolesarje in jim 
omogočiti športno udejstvo-
vanje v cestnem kolesarstvu. 
Decembra leta 1968 je prvič 
zasedal njihov ustanovni 
občni zbor, januarja nasled-
nje leto pa je bil klub, čigar 
prvi predsednik je bil Vlado 
Kersnik, uradno registriran. 

Drese za kolesarje so te-
daj izdelali v tovarni Almira 

Radovljica, kolesa pa so čla-
ni predelali iz normalnih ko-
les, ki so jim dodali ukrivlje-
no krmilo in »klipsne« na pe-
dalih, bila so brez menjalni-
kov in prenosov. Blejski ko-
lesarji so se prve dirke ude-
ležili 27. aprila leta 1969. 
»Kolesarji so se pripravlja-
li vsak zase, pravzaprav niti 
niso vedeli, kako se pripravi-
ti,« je povedal sedanji pred-
sednik KK Bled Kristl Og-
ris. Po prvi dirki so med le-
tom pridobivali predvsem 
osnovne veščine kolesarje-
nja, klub je bil aktiven tudi 
pri pridobivanju finančnih 
in materialnih sredstev. Na 
uradu za najdene predme-
te so dobili stare specialke, 
ki so jih pripravili za nasled-
nje leto, ko so nastopali med 
mladinci. Klub je tistega leta 

prvič organiziral tudi dir-
ko ob Blejskem jezeru, ki je 
postala tradicionalna.

»Od začetka do danes delo-
vanje kluba sloni na prosto-
voljnem delu klubskih delav-
cev, staršev in tekmovalcev. 
Po svojih močeh nam poma-
gajo tudi sponzorji in blejska 
občina,« pove Ogris in na-
daljuje: »KK Bled ni imel fi-
nančnih možnosti, da bi se 
prebil med največje, je pa 
zato gojil mlade tekmovalce, 
ki so zmagovali na državnih 
prvenstvih in večjih medna-
rodnih dirkah. V nasprotju z 
začetki kluba jim danes zago-

tavljamo dobre pogoje za tre-
ninge in redno udeležbo na 
dirkah, zadnja leta pa omo-
gočamo še tekmovanja član-
ski ekipi.« 

Na slovesnosti ob visokem 
jubileju KK Bled so podelili 
priznanja za pomoč pri de-
lovanju kluba, priznanja za 
dejavnost v klubu in prizna-
nja za dosežene uspehe. Po-
sebno darilno presenečenje 
sta prejela Kristl Ogris, ki 
je klubu predsedoval v letih 
od 1994 do 2002 in od leta 
2010 naprej, ter Marjanu 
Knafliču za dosežene uspe-
he med mladinci na prven-
stvih Slovenije in Jugoslavi-
je. Prisotni generalni sekre-
tar na Kolesarski zvezi Slo-
venije Aleš Kalan pa je Kole-
sarskemu klubu Bled izročil 
spominsko priznanje.

Kolesarijo že 
petdeset let
Kolesarski klub Bled letos beleži petdeset let 
delovanja. Na slovesnosti ob visokem jubileju so 
podelili številna priznanja.

Generalni sekretar Kolesarske zveze Slovenije Aleš Kalan 
(desno) je KK Bled izročil spominsko priznanje. Prevzel ga 
je predsednik kluba Kristl Ogris. / Foto: Tina Dokl

Grega Flajnik

Kranj – Na zadnjem letoš-
njem srečanju se z veseljem 
spominjamo, kako smo se 
spomladi, ko se ura presta-
vi na poletni čas, začeli do-
bivati ob torkih. Na torko-
vih srečanjih kolesarimo od 
šestdeset do devetdeset kilo-
metrov. Kolesarjenje zaklju-
čimo na klasični lokaciji v Pi-
ceriji Gorenc, kjer se dekleta 
vedno potrudijo in nas še do-
datno presenetijo s kakšno 
dobroto. Torkova srečanja 
so najbolj obiskana, saj vča-
sih pride tudi več kot trideset 
kolesarjev. Ker je varnost na 
prvem mestu, se pred star-
tom razdelimo v skupine po 
največ šest kolesarjev. Na ta 
način smo na cesti najmanj 
moteči. V letošnjem letu smo 
se ob torkih srečali 29-krat. 

Ob sobotah se zbirajo naj-
bolj zagnani in skupaj kole-
sarijo na daljši turah. Erma-
novec, prelaz Ponteba v Ita-
liji, Cerkno, Mengeška koča 
je le nekaj najzanimivejših 
krajev, ki smo jih obiskali s 
kolesom v letu, ki se izteka. 
V pretekli sezoni so se redno 
dobivala tudi dekleta, na kar 
smo še posebno ponosni. 
Ob sredah, pa še kdaj vmes, 
so se zbrale najmanj 24-krat.

V zimskem času smo se 
zbirali v dvorani športnega 
centra Vogu na statičnem 
kolesarjenju. S tem kolesar-
jenjem čez zimo lažje ohra-
nimo kolesarsko kondicijo. 

Vsako leto izberemo čla-
na, ki je v preteklem letu na-
redil največji napredek, na 
tekmovanjih dosegel kakšen 
vidnejši rezultat. V prvih le-
tih, ko smo organizirali in-
terna kolesarska tekmova-
nja, smo to aktivnost imeno-
vali Zmagovalec Glasovih 
klasik, sedaj ko smo »zrelej-
ši« in ne tekmujemo več, pa 
izberemo člana, ki je v pre-
teklem letu dosegel vidnejši 
rezultat ali napredek. Letos 

je ta čast pripadla Đuru Ču-
librku in s ponosom je vzel 
domov velik prehodni po-
kal. Đura je za kolesarjenje 
že leta 2005 navdušil Mar-
jan Budna, prijatelj, ki živi v 
sosednjem bloku. Od takrat 
redno kolesari in vsako leto 
s kolesom prevozi več kilo-
metrov. Tudi letos je preko-
lesaril precej več, kot se mar-
sikdo prevozi z avtom. Pra-
vi, da kolesari vsak dan, če je 
lepo vreme, izbere tudi dalj-
še ture, če je slabše, se vozi 
v okolici Kranja. Đuro je po-
nosen na to, da smo ga izbra-
li za kolesarja leta. V pokal je 
že dal bombone in ga posta-
vil pod novoletno jelko. Tako 

lahko vsi, ki preidejo k nje-
mu na obisk, občudujejo po-
kal in si vzamejo bombone 
iz njega.

Na novoletnem srečanju 
se ozremo se tudi v nasled-
nje leto. Spomladi smo kole-
sarji neučakani in iščemo to-
ple sončne dni. Zato bomo 
tudi v letu 2019 od 28. do 
31. marca organizirali kole-
sarske priprave ob morju. V 
teh dneh se zbere več kot šti-
rideset kolesarjev in preko-

lesarimo dobršen del hrva-
ške Istre. Ko se prestavi ura, 
se začnejo obvezna sreča-
nja ob torkih, sredah in so-
botah. Takrat je dobro, da je 
v nogah že nekaj kilometrov 
in smo bolje pripravljeni na 
spomladanske klance. 

Za konec smo si zaželeli še 
srečno v letu 2019, čim manj 
poškodb in da se čim večkrat 
srečamo na kolesu.

Novoletno srečanje članov
Člani Športnega društva Gorenjski glas smo se srečali na tradicionalnem prednovoletnem srečanju. 
Ta dan se ozremo na najlepše trenutke preteklega leta, se zahvalimo najzaslužnejšim članom in 
pogledamo, kako bo v letu, ki prihaja. 

Na Ermonovcu nad Trebijo

Đuro Čulibrk (desno), ponosni prejemnik prenosnega 
pokala, s častnim članom Janezom Zenijem

V letu 2018 smo se ob 
torkih srečali 29-krat, 
dekleta so ob sredah 
kolesarila 24-krat,  
ob sobotah smo se dobili 
26-krat, čez zimo  
smo v dvorani kolesarili 
22-krat. 
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Simon Šubic

Kranj – Jeseničan Armin 
Skenderović v petek na pre
dobravnavnem naroku na 
kranjskem okrožnem sodi
šču ni priznal krivde za ka
znivi dejanji poskusa uboja 
ter oviranja pravosodnih oz. 
državnih organov, kot ga ob
tožuje kranjska tožilka Nad
ja Gasser. Sodnica Marjeta 
Dvornik je zato začetek glav
ne obravnave razpisala za 31. 
januar.

Osemintridesetletni Sken
derović je obtožen, da naj bi 
9. septembra lani poskušal 
ubiti Elvirja Dizdarevića, po 
naših podatkih gre za nje
govega svaka. Tega dne sta 
se na Jesenicah sprla, nakar 
naj bi Skenderović najprej 
skušal Dizdarevića zadaviti 
z verižico, ki jo je oškodova
nec nosil okoli vratu, kasne
je pa naj bi se nanj spravil še 
z desko, v katero so bili zabi
ti žeblji. Ko se je Dizdarević 
nazadnje odpeljal z avtomo
bilom, naj bi se obtoženi od
peljal za njim in ga dohitel 
na enem od križišč na Jese
nicah, na katerem se je Diz
darević ustavil pri rdeči luči. 
Obtoženi naj bi se tedaj vanj 
nalašč dvakrat silovito zale
tel. Oviranja pravosodnih 
oz. državnih organov pa je 

Jeseničan obtožen, ker naj bi 
5. marca letos z grožnjo vpli
val na eno od prič v tem ka
zenskem postopku, da ne bi 
pričala v njegovo škodo. 

Obtoženčev zagovornik 
Tomaž Osolnik je sodišču 
predlagal, naj v dokazne na
mene pridobi verižico, s ka
tero naj bi njegova stran
ka davila oškodovanca, prav 
tako pa desko z žeblji. »Oce
njujem, da gre za predmeta 
corpus delicti, ki ju je treba 
pridobiti v ta kazenski spis,« 
je poudaril. 

Odvetnik je predlagal tudi 
postavitev sodnega izveden
ca ustrezne stroke, ki bo po
dal oceno o trdnosti verižice, 
in sodnega izvedenca sodne 
medicine, da poda strokov
no mnenje, ali je s tako ve
rižico dejansko možno za
daviti oziroma zadušiti člo
veka, kakšno silo je treba pri 
tem uporabiti in koliko časa 
mora ta delovati, da neko
mu na ta način vzameš živ
ljenje. »Če bi namreč tako de
lujočo silo v potrebnem času 
verižica prenesla oziroma je 
ne bi prenesla, bi to imelo za 
posledico vprašanje pravne 
kvalifikacije očitanega kazni
vega dejanja poskusa ubo
ja,« je poudaril. Dodal je, da 
so verižice običajno izdela
ne tako, da se ob določeni sili 

pretrgajo. »Logično je, da je 
verižica močna toliko, koli
kor je močan njen najšibkej
ši del. Običajno je ta name
ščen tik ob zaponki,« je dejal. 

Tožilka Gasserjeva je po 
drugi strani ocenila, da pre
dlaganih dokazov v zvezi z 
verižico ni treba izvesti, saj 
bo po njenih besedah zadoš
čalo že zaslišanje Dizdare
vića, poleg tega pa je oško
dovanec že v preiskavi na 
sodišču pokazal in opisal 

verižico, ko je bilo tudi ugo
tovljeno, da se verižica ob da
vljenju ni pretrgala.

Obramba je predlagala 
tudi neposredno zaslišanje 
več prič, med drugim žene 
in očeta obtoženega, ki naj 
bi spregovorila o njegovih 
družinskih okoliščinah in o 
okoliščinah, ki so pripelja
le do obravnavanega prete
pa med Skenderovićem in 
Dizdarevićem, ki je kasneje 
samo še eskaliral.

Svaka davil z verižico, nato 
grozil tudi priči v postopku
Jeseničan Armin Skenderović naj bi septembra lani večkrat poskusil ubiti svojega svaka in kasneje 
vplivati na pričo v kazenskem postopku, kar pa obtoženi zanika. 

Jeseničan Armin Skenderović (levo, ob njem odvetnik 
Tomaž Osolnik) je na predobravnavnem naroku zavrnil 
očitke tožilstva, da je skušal ubiti svojega svaka in kasneje 
vplival na eno od prič. / Foto: Simon Šubic

Andraž Sodja

Kranjska Gora – Na rednem 
usposabljanju so na belih str
minah Kranjske Gore minu
li petek policisti spoznava
li postopke in tehnike, pot
rebne za delo na smučiščih. 
Usposabljanja se je udeležilo 
dvajset policistov smučarjev 
z vseh policijskih uprav, naj
več s policijskih uprav Kranj, 
Nova Gorica, Celje in Mari
bor, ki imajo na svojem ob
močju smučišča in s tem po
vezana tveganja. 

Policisti so se najprej 
seznanili s tipičnimi 

smu čar skimi poškodbami, 
obratovanjem smučišč, var
nostjo, nadzorom in obrav
navo nesreč, nato so teore
tično znanje prenesli še v 
prakso, ko so v skupinah 
spoznavali terensko obrav
navo smučarske nesreče. 

Vodja Sektorja splošne po
licije na Upravi uniformirane 
policije Tomislav Omejec je 
ob tem znova opozoril smu
čarje na različna tveganja, saj 
so policisti v nekaj dneh le
tošnje smučarske sezone že 
obravnavali vrsto nesreč, tudi 
takih s hudimi telesnimi po
škodbami. »Apeliramo na 

vse obiskovalce, da se pred 
začetkom smučanja poza
nimajo o razmerah na smu
čišču, preverijo opremo in 
se tudi fizično pripravijo na 
smuko. Policisti ugotavlja
mo, da se večina nesreč zgo
di v prvi tretjini smučarske
ga dne in da smučanja mar
sikdo ne prilagodi fizičnemu 
stanju. Smučarji pridejo na 
smučišče neogreti, smučajo 
nevarno in se ne prilagodijo 
razmeram na smučišču, kar 
vpliva na povečano tveganje,« 
je povedal Omejc in opozoril, 
naj smučarji lep smučarski 
dan po potrebi zaključijo tudi 

predčasno, saj je užitek le var
na smuka. 

Kot je povedal Alojz Sla
dič z generalne policijske 
uprave, so v letošnji sezo
ni že zabeležili vrsto hudih 
poškodb: dva zloma gole
ni in en zlom roke, v enem 
primeru celo z udeležbo ot
roka. Policisti se usposablja
jo zgolj za ogled nesreč, ki ga 

opravijo, kadar pride do hu
dih telesnih poškodb in ugo
tavljajo vzroke zanje. »Naše 
delo ni le represivne narave, 
temveč tudi preventivne. Da
nes je v Kranjski Gori veliko 
otrok, zato se posebej uspo
sabljamo tudi, kako otrokom 
predstaviti deset pravil FIS, 
ki jih je zelo posrečeno upo
dobil Miki Muster. Otrokom 

želimo skozi njihove prve za
voje na smučišču vcepiti za
vedanje, da je smučanje lep 
šport, če upoštevamo vsa pra
vila,« je povedal Sladič in po
jasnil, da so vzroki nesreč na 
smučiščih enaki že vrsto let. 
To so slabša pripravljenost 
in precenjevanje sposobnos
ti, predvsem sposobnosti ob
vladovanja hitrosti.

Novi policisti za delo 
na smučiščih
V Kranjski Gori je potekal drugi del usposabljanja policistov smučarjev, ki se 
ga je minuli petek udeležilo dvajset policistov z vseh policijskih uprav.

Na belih strminah Kranjske Gore so minuli petek policisti spoznavali postopke in tehnike, 
potrebne za delo na smučiščih. 

Vilma Stanovnik

Jesenice, Volča – Policisti so 
minuli konec tedna obrav
navali dve prijavi kršitev s pi
rotehniko. Na Jesenicah naj 
bi skupina otrok petarde me
tala na Cesti Cirila Tavčarja, 
na Volči pa je starejši otrok 
petardo vrgel pod osebni av
tomobil voznice, ki se je pe
ljala po cesti. Policisti so z 
zbiranjem obvestil že prido
bili podatke o domnevnem 
kršitelju in vodijo postopek.

Policisti še enkrat opozar
jajo, da je uporaba določene 
pirotehnike (kategorija F1 
– to so pokajoče žabice, pok 
vrvica, pokajoče kroglice) do
voljena šele v času od 26. de
cembra do 1. januarja, pa še 
to ne povsod. 

»Dovoljeni so torej izdelki, 
ki predstavljajo zelo majhno 
nevarnost in povzročajo 

zanemarljivo raven hrupa. 
Policisti sicer pozivamo, da 
se te stvari sploh ne bi upo
rabljale, če pa se jim posa
mezniki že ne morejo od
reči, naj jih uporabljajo var
no in po navodilih, mlajši pa 
skupaj z odraslimi. Izberi
te kraj, kjer ne boste motili 
drugih,« pravi višji samos
tojni policijski inšpektor Bo
jan Kos in dodaja, da poli
cisti vsako leto obravnavamo 
telesne poškodbe in materi
alno škodo. Predvsem gre za 
škodo na smetnjakih in dru
ge požare, lansko leto pa je 
fant z območja Celja zaradi 
pirotehnike ostal celo brez 
obeh rok. 

»Starši otrokom pokažite 
tudi te posledice in jih pouči
te o nevarnostih, obenem pa 
bodite dober zgled in se pi
rotehniki tudi sami odpovej
te,« dodaja Kos.

Otroci so metali petarde

Žabnica – Kriminalisti obravnavajo rop pošte v Žabnici, ki se 
je zgodil minuli četrtek ob 17.10. Storilec je visok okoli 180 
centimetrov. Oblečen je bil v temna oblačila, obraz pa je imel 
zakrit. Zagrozil je z orožjem, odnesel manjši znesek denarja in 
peš pobegnil. Poškodovan ni bil nihče. Kdor ima informacije o 
ropu, naj čim prej pokliče na številko policije 113 ali anonimni 
telefon 080 1200.

Roparja še iščejo

Jesenice – Minuli teden so policisti obravnavali tatvino na 
hodniku jeseniške bolnišnice. Neznani storilec je iz bunde 
ukradel denarnico.

Tatvina v bolnišnici

Železniki – Nenavadna nesreča se je zgodila Na kresu v Že-
leznikih. Občanki se je namreč v stanovanju večstanovanjske-
ga objekta razbil termometer z živim srebrom. Gasilci PGD 
Škofja Loka so zavarovali kraj dogodka in nevarno snov odstra-
nili. Uničeni preprogi in nevarno snov je prevzelo podjetje za 
odstranjevanje in uničevanje nevarnih snovi.

Razbil se je termometer



Alenka Brun

T adej Pristavec je 
eden tistih, ki je 
tatarski biftek spo-
znal že kot otrok. 
»Z njim sem ''gor 

rasel'', kot pravimo po doma-
če. Ogromno ga je pripravljal 
oče.« 

Nadaljuje: »Če ga priprav-
ljamo za domačo mizo, lah-
ko uporabimo goveje steg-
no, drugače pa se zanj upo-
rablja najboljši kos – pljuč-
na. To potem seveda pomeni 
izjemno drag tatarski biftek. 
Pri stegnu pa pogledaš, da 
ni mastno in da meso ni zbi-
to. Je kar dobro, da se malce 
spoznaš na meso, ker je res 
pomembno, da je meso za 
tatarski biftek dobro. Zlato 
pravilo pri njegovi pripravi 
je še uporaba trinajstih ses-
tavin, začimb.«

Za štiri ljudi potrebuješ pri-
bližno pol kilograma mesa. 
»Eni ga strgajo, drugi meljejo. 
V boljših gostilnah in restavra-
cijah, kjer ga strežejo, ga prip-
ravijo pred očmi gostov. Moj je 

bolj ''paštetni'', potem ga tudi 
namažemo na kos popečene-
ga toasta kot pašteto, ampak 
pravi tatarski biftek ni tako dro-
bno mlet.«

Seveda je v vsem tem času, 
odkar Tadej pripravlja tatar-
ski biftek, jed naštudiral do 
potankosti. Ko je bil njegov 
oče še živ, se je včasih čudil 
sinovemu okusu, kako je 
lahko takoj povedal, ali je 
kupljeni biftek dober ali ne 
– včasih že samo po vonju.

Vrnemo se na sestavine: 

»Poper, sol, gorčica, kumari-
ce, inčuni, kapre, jajčni rume-
njak, olje, feferoni, čebula … 
Lahko uporabimo še papriko 
– eni jo dajo, drugi ne. Podob-
no je s peteršiljem in majone-
zo, pri tem je vseeno, če dodaš 
malce navadnega (rastlinske-
ga) olja, ki pa ga na koncu rav-
no tako dodaš zmesi. Jed dobi 
svilnati videz in ne oksidira 
preveč. Bifteku že čebula da 
nekaj temnejše, rjave barve.«

Vsak, ki se loti priprave 
tatarskega bifteka, se drži 
svojega recepta. Tadej nam 
svojega ni mogel zaupati, 
ker tudi če izvzamemo kak-
šno njegovo skrivnost, ki 
na koncu da bifteku njegov 
podpis, sploh ne uporablja 
meric oziroma ga ne prip-
ravlja po gramih. » Po oku-
su pač vem, kdaj je vsega 
dovolj,« pove še enkrat. Pou-
dari pa, da je sicer za vsako 
meso dobro, da se uleže, a 
on tega pri tatarskem bifte-
ku ne upošteva: »Mislim, da 
je najboljši svež.« Pod sveže 
meso šteje meso, ki je bilo 

v »paci« morda največ dva 
dni, ne ravno ves teden.

Njegov biftek je ravno 
prav pekoč. »Če vam tak ni 
všeč, boste naredili manj 
pekočega ali nepekočega. 
Le pri bolj pekočem mora-
mo biti previdni, ker mora-
mo ujeti celoto, zato je dob-
ro, da mu dodajamo vse 
začimbe, ne da ga samo več 
popramo.« Zasmeji se: »Se 
mi je že zgodilo, da me je 
poklical kakšen prijatelj in 
me prosil, če bi mu poma-
gal ''popraviti'' kupljene-
ga.« Izvemo tudi, da meso 
zmelje dvakrat.

Predme postavi skledo z rav-
no narejeno maso. »Pokusi.« 

»Meni se zdi kar malce pre-
slan,« komentiram. Meso 
samo mora biti malce bolj 
slano, razloži, a ima drugač-
ni rešitvi: »Dodamo še malo 
olja, ki slanost razbije. Pa 
maslo, ki ga namažemo na 
popečen toast, čezenj pa bif-
tek, ravno tako omili slanost.« 

Sicer se težje zgodi, da bi 
tatarski biftek na družinski 
mizi – sploh pa v času boži-
ča in novega leta – ostajal, 
ampak če že, ga lahko shra-
nimo v hladilnik in pojemo 
naslednji dan. Če je v zates-
njeni posodi in narejen, kot 
je treba, potem bo zdržal tudi 
še dva naslednja dneva.

Riba v soli

Kljub temu da je tatarski 
biftek resnično ena tistih sko-
raj nujnih jedi, ki naj bi bila 
sestavni del božičnih večerij, 
smo v Kranju spoznali Vanjo 
Rupnik, ki pa nam je nami-
gnila, da bodo pri njih božič 
praznovali z ribo na mizi. 

PREDBOŽIČNO OGREVANJE 
BRBONČIC
Kralj posebnih priložnosti in praznikov je zagotovo tatarski biftek. Božični večer lahko preživite tudi  
ob ribjih dobrotah, za Jožeta Godca in Admirja Jušića pa bosta božič in novo leto delovna.

Vanja Rupnik

Kuhar Matevž Zalokar, šef kuhinje Jože Godec in natakar 
Admir Jušić

Vanja je bila namreč dolga 
leta omožena z Dalmatincem. 
Tako se je tudi naučila kuhar-
skih veščin in osvojila ter izpo-
polnila svoje okuse do te mere, 
da danes tako s sardelicami 
kot postrvmi in še kakšno rib-
jo dobroto razveseljuje goste v 
svoji Zvezdi na Planini v Kran-
ju. »Moja tašča je bila iz Šibeni-
ka in doma so bili kar gurma-
ni, privoščili pa so si tudi lahko 
dobro ribo,« pripoveduje. 

Ljubezen do rib in gostin-
stva je Rupnikovi približal 
že njen oče, veselje do kuha-
nja pa je odkrila, ko je bila še 
osnovnošolka. In zanimivo: 
izjemno rada kuha, a nikoli si 
ne pomaga s kuharsko knjigo. 

Božična miza bo tako pri 
Vanji Rupnik obložena z rib-
jimi dobrotami. Božič bo pre-
živela v družinskem krogu. 
»Pripravila bom ribji brodet, 
pečeno ribo v soli, za predjed 
pa hobotnico v solati.« Zadnji 
večer v letu pa bosta s partner-
jem doma sama, takrat pa si 
bosta privoščila mesni meni, 
nam še zaupa.

Sladko-kisli okus malin

Za Jožeta Godca in Admir-
ja Jušića smo mislili, da bos-
ta božične praznike letos 
preživela kar v Mehiki, 
kamor sta se odpravila na 
zaslužen dopust. »Bohinjca, 
kdaj prideta nazaj?« je bilo 
takrat najpogostejše vpra-
šanje, ko smo spremljali 
Admirjevo beleženje obiska 
Mehike na Facebooku. Oba 
sta namreč gostinca, ključni 
del ekipe penziona in gostil-
ne Resje na Nemškem Rov-
tu nad Bohinjsko Bistrico. 
Jože je šef kuhinje, Admir 
dela v strežbi. In medtem ko 
ko nam je Admir pripovedo-
val zgodbo o deželi, ki sta jo 
obiskala, je šef kuhinje pre-
dlagal nekaj sladkega: mali-
novo rezino s sladoledom iz 
pehtrana in bele čokolade. 

Izvedeli smo še, da bosta 
zanju tako božični kot silve-
strski večer delovna; Admir 
pa še doda, da je tudi že pre-
dnovoletno večerno dogaja-
nje v gostilni pestro.

Tadej Pristavec

Priprava tatarskega bifteka se nekaterim zdi zapleten 
postopek in ga raje kupijo, drugi pa prisegajo le na tistega, 
narejenega v domači kuhinji.
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Alenka Brun

Z
a domovino por-
celana sicer šte-
jemo Kitajsko. 
Včasih so njego-
vo vrednost pos-

tavljali ob bok zlatu.
Nekateri menijo, da se je 

porcelan Meissnu in s tem 
Evropi zgodil bolj kot ne slu-
čajno. Začelo se je z Ehrenfrie-
dom Waltherjem von Tschir-
nhausom in Johannom Frie-
drichom Böttgerjem. Tschir-
nhaus naj bi bil izumitelj 

evropskega porcelana, za kar 
pa naj bi zasluge dolgo priš-
tevali Böttgerju – in eni jih še 
vedno. Se pa najdejo tudi taki, 
ki pravijo, da so formulo za 
evropski porcelan pred Nem-
ci izumili že Angleži ... 

Pisalo se je leto 1708, ko je 
tako nemški oziroma evrop-
ski porcelan v Meissnu ugle-
dal luč sveta, zagotovo pa je 
bila meissenska tovarna por-
celana dve leti kasneje prva, 
ki je začela z njegovo proiz-
vodnjo v Evropi. 

Zgodba meissenske-
ga porcelana je z leti le še 

pridobivala ugled, veljavo 
in uspešnost. Tradicija se 
je ohranila do danes. Že od 
začetka so si meissenski por-
celan lahko privoščili predv-
sem bogati, elite – in seve-
da je bil nepogrešljiv v vseh 
evropskih kraljevih hišah. 

Zaščitni znak meissen-
skega porcelana sta prekri-
žana meča. 

Ohranja pridih ekskluzi-
vnosti, drži se ga nalepka 
prestiža. Dandanes se naj-
dejo tudi posamezniki, ki 
jim nakup tovrstnega por-
celana dobesedno pomeni 

naložbo. Zbiratelji tako naj-
večkrat iščejo kose iz prete-
klosti. Tam pa cene kaj hitro 
lahko poletijo v nebo.

Ob obisku hiše porcelana 
Erlebniswelt Haus Meissen 
smo na demonstracijskih 
delavnicah od blizu vide-
li tudi, kako lahko iz osno-
vnega materiala na kon-
cu nastajajo prava umetni-
ška dela: iz koliko ločenih 
delov je narejena figura, 
kako ročno poslikajo kro-
žnike s cvetlicami in žival-
mi, koliko časa posamezni 

strokovnjaki oziroma ume-
tniki za to delo potrebuje-
jo, skozi koliko faz gre kro-
žnik, da potem na koncu 
nanj nalepijo ceno, izve-
deli pa smo tudi, da danes 
že obstajajo kosi določe-
nih linij jedilnih servisov, 
ki jih lahko pomijemo tudi 
v pomivalnem stroju. Je pa 
tudi verjetno, da bi vam v 
meissenski tovarni porcela-
na znali pomagati, če ima-
te doma tovrsten dragoceni 
kos, ki je poškodovan ...

(Nadaljevanje prihodnjič)

Meissen (2)

USPEŠNA ZGODBA 

Za oblikovanje detajlov na figurici poskrbi poseben 
strokovnjak.

Risanje oziroma slikanje na krožnike zahteva natančnega in 
potrpežljivega umetnika.

Na stenah in policah demonstrativnih delavnic so razstavljeni različni deli oziroma faze, 
skozi katere gre izdelek. V konkretnem primeru je na spodnji polici prikazano, kako v petih 
fazah nastane krožnik.

Mateja Rant

N
atečaj, na kate-
rem je sode-
lovalo 26 šol 
iz Slovenije in 
zamejstva, sta 

razpisala založba Beletrina 
in Balassijev inštitut, ki skr-
bi za promocijo madžarske 
kulture. Osnova za ustvar-
janje je bilo mladinsko delo 
Dečki Pavlove ulice madžar-
skega pisatelja Ferenca Mol-
nárja. Skupina učencev 7. in 
8. razreda OŠ Škofja Loka - 
Mesto je pod mentorstvom 
učiteljic Maje Reven in Pet-
re Jerovšek najprej prebrala 
knjigo, ki je prvič izšla leta 
1906. Ob pogovoru o vred-
notah, ki jih knjiga prinaša, 
so se potem rojevale ideje o 
zastavi dežele Domišljije, v 
kateri se igrajo dečki, je raz-
ložila Petra Jerovšek.

Knjiga o dečkih iz Budim-
pešte pripoveduje zgod-
bo o odraščanju in žrtvova-
nju za skupno dobro ter je 

po prepričanju Petre Jerov-
šek aktualna tudi za današ-
nje najstnike. Njihova zas-
tava, ki je nastala na pod-
lagi pogovora o knjigi, tako 
kaže na pomen prijateljstva 
in sproščene igre nekoč in 
danes. Eno stran zastave so 
navdihnili predmeti, poj-
mi in prostori iz knjige, pri 
čemer so vse uporabljene 
materiale skrbno izbrali iz 

nabora tistih, ki so jih ime-
li na voljo tudi liki iz roma-
na. Dečki na zastavi se igra-
jo na naslovni ulici in sim-
bolizirajo prijateljstvo, ki so 
ga učenci začutili ob bran-
ju, je razložila Petra Jerov-
šek. Na drugi strani zasta-
ve pa so se osredotočili na 
sedanji čas, saj so na foto-
grafijah prikazali prosti 
čas, kot ga mladi preživljajo 

danes. »Fotografije so pos-
neli sodelujoči učenci; to 
tudi sicer pogosto počnejo, 
saj jih objavljajo na družab-
nih omrežjih.« Kot osrednji 
simbol so oblikovali žogo, 
ki povezuje sodobni in pre-
tekli svet otrok, sodobne in 
stare igre. »Med igro otro-
ci tudi danes tkejo prijatelj-
stva in se učijo za življenje,« 
je še dodala Petra Jerovšek. 

Tako kot ostali nagrajen-
ci natečaja so se učenci OŠ 
Škofja Loka-Mesto novem-
bra udeležili knjižnega sej-
ma v Ljubljani in si ogleda-
li predstavo Časovno potova-
nje okoli placa, ki jo je nav-
dihnila Molnárjeva knjiga, 
preizkusili so se tudi v sta-
rih igrah. »Spomladi bodo 
nagrajeni še z udeležbo 
na ustvarjalnih delavnicah 
Balassijevega inštituta, zas-
tava pa bo v njihovih pros-
torih razstavljena februar-
ja 2019. Takrat bodo orga-
nizatorji Molnárjevi knji-
gi posvetili tudi literarni 
večer.«

O PRIJATELJSTVU
Učenci OŠ Škofja Loka-Mesto so na natečaju Zastava dežele Domišljije zasedli drugo mesto. Njihova 
zastava kaže na pomen prijateljstva ter sproščene igre nekoč in danes.

Učenci OŠ Škofja Loka-Mesto s svojo zastavo / Foto: arhiv šole

Sreča je za nekoga vreča, 
polna okusnih dobrot, 
spet za drugega nova pot, 
na kateri dobrega človeka sreča. 

Takšna sreča se še poveča, 
če nisi vedel ne kod ne kam, 
če dom si zapustil, po svetu šel sam,
pa upanje dala dobro je sveča. 

V življenju na tujem zasveti nov dan, 
pozabiš trpljenje, skrbi in težave, 
znova poiščeš prijatelje prave, 
najdeš nov smisel, si vesel, nasmejan. 

Meta Kržišnik, 6. b

Čudovita pesem. Vsem bralcem želim vesele in blago-
slovljene praznike. Meta

Pes mi po šlji te na elek tron ski na slov 
pes mi.mla dih@gma il.com ali pis no na na slov:  
Go renj ski glas, Nazorjeva ulica 1, 4000 Kranj.

Sreča

PESMI MLADIH

Predstavil vam bom, kako je s kruhom pri nas doma.
Pri nas doma mama vsak teden peče kruh. Peče ga v 
krušni peči. Kruh je vsem všeč. Včasih ga tudi kupimo. 
Jemo veliko kruha, in sicer vseh vrst. Velikokrat s kruhom 
kaj jemo, recimo salamo, sir, namaze, marmelade, med, 
tudi golaž ali kaj drugega. Včasih speče kruh tudi mami, 
ampak ona ga v pečici. Jaz imam najraje žemlje in bagete.
Ne predstavljam si življenja brez kruha.

Žare Valcl, 5. razred, PŠ Dražgoše

Kruh pri nas doma

OTROŠKA PERESA



15

GLASOV ODER

PONEDELJEK_24. 12. 2018

Peter Colnar

T a  č u d o v i T i  n o r i  s v e TZakon gravitacije
Britanski fizik, matema

tik in astronom Isaac New
ton se je rodil 25. decem
bra leta 1642. Je ena od naj
pomembnejših osebnos
ti v zgodovini znanosti, saj 
je postavil temelje klasič
ni fiziki in višji matemati
ki. Odkril je naravni zakon 
splošne gravitacije in med
sebojno privlačnost teles. 
Že v zgodnji mladosti je 
odkril vrsto zakonitosti, 
ki jih je objavil šele precej 
kasneje. Umrl je 20. mar
ca leta 1727.

Ko je razmišljal, zakaj kro
ži Luna okoli Zemlje, je pri
šel do sklepa, da nanjo vpli
va ista sila gravitacije, ki pov
zroča, da telesa ne padajo z 
Zemlje. Ta sila drži Luno na 
poti okoli Zemlje.

Problem gibanja teles v 
vesolju je rešil že, ko je bil 

star 24 let, vendar je svo
jo teorijo gravitacije obja
vil šele 19 let kasneje zaradi 
nagovarjanja prijatelja Hal
leya. Dokazal je, da je mogo
če gibanje Lune in planetov 
pojasniti s tem, da vsako telo 
privlači drugo.

Newton je leta 1668 nare
dil prvi teleskop s konkav
nim zrcalom. Šele kasneje 
se je pokazala prva vrednost 
takšnih teleskopov, končno 
pa so na tej osnovi narejeni 
tudi največji današnji teles
kopi.

Newton je utemeljitelj 
dinamike, to je znanosti, ki 
določa gibanje na osnovi sil, 
ki nanje vplivajo. Poglejmo 
tri njegove osnovne zakoni
tosti:

1. Vsako telo ostane v stan
ju mirovanja ali enakomer
nega gibanja v smeri, dokler 

zunanja sila ne spremeni 
njegove smeri.

2. Sprememba gibanja je 
proporcionalna sili, ki vpliva 
na telo in se odvija v smeri 
delovanja te sile.

3. Akcija in reakcija sta 
enaki sili nasprotne smeri.

Kot matematik je Newton 
že pred Leibnizem odkril 
diferencialni račun. Čez 
nekaj časa je odkril tudi inte
gralni račun.

Ko je starejši gospod obi
skal Newtona, je znanstve
nik nekako pozabil nanj in 
nadaljeval svoje delo. Med
tem so prinesli na mizo 
večerjo za Newtona. Gos
pod je vzel pribor, pojedel 
piščanca in pokril kosti s 
krožnikom.

Ko je Newton prišel k 
mizi, je dvignil krožnik in 
zagledal piščančje kosti. 

Opazil je tudi obiskovalca 
ter mu pojasnil: »Vidite gos
pod, kako smo znanstveniki 

raztreseni. Popolnoma sem 
pozabil, da sem že večer
jal.«

Pregovori in reki
		Danski pregovor: Ne jemlji vsega, ne zmeraj in ne od 

vsakogar.
		Nemški pregovor: Daj tako, kot bi želel dobiti, in vze-

mi tako, kot bi želel dati.
		Japonski pregovor: Od daleč vse po rožicah diši.
		Škotski pregovor: Oddaljene ptice imajo lepo perje.

Smeh ni greh
		Takoj po novoletnem praznovanju pride Stane k 

zdravniku in ga vpraša: »Ali sedaj lahko pijem vino 
in žganje?« 

 Zdravnik: »Saj sem vam to vendar prepovedal!« 
 Stane: »Vem, vendar je bilo to lani.«

		Žena: »Upam, da boš zvečer doma!« 
  Mož: »Odloči naj žreb. V zrak bom vrgel kovanec. 

Če bo cifra, grem v gostilno, če ne bo, v bife, če pa bo 
kovanec ostal v zraku, bom ostal doma.« 

Kranj – V produkciji KD Qulenium ter z gosti iz Pionir-
skega doma – Centra za kulturo mladih Ljubljana je v 
Prešernovem gledališču potekal 19. Plesni ognjemet. Na 
odru se je predstavilo 75 plesalcev v trinajstih koreogra-
fijah, ki so s svojo iskrenostjo gledalcem poklonili veliko 
več kot samo nastop. Nastopile so plesne skupine Žuž-
ki, Drobižki, Pegice, Vrtavke, Nitke, TA-TA Zastal Elgane, 
Zvijav, Đuske, Qxis, Premikalke, Migetalkarji, Qars in 
solistka Manu Nonković pod mentorstvom in v koreora-
fiji Ane Romih in Saše Lončar. Za barvito kostumografijo 
sta poskrbeli Urška Medved in Tina Pavlin. Kot je deja-
la mentorica Saša Lončar, so plesalci pričarali čarobno 
vzdušje s svojim nenavadnim gibanjem, ki je prepričljivo 
poudarjalo plesne zgodbe, ki so jih pripovedovali vsi tisti, 
ki verjamejo, da lahko pobarvamo svet drugače.  

Plesni ognjemet obarval svet

Plesna improvizacija, ki obarva svet 
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Samo Lesjak

V 
predpraznič
nem času po vsej 
Gorenjski pote
kajo glasbeno ob
arvana srečanja, 

na katerih se ude leženci spo
minjajo vsega lepega v prete
klem letu in ob sproščenem 
druženju kujejo načrte za 
prihodnost. Tako je bilo tudi 
na srečanju v Lomu, na kate
rem so v kulturnem progra
mu sodelovali učenci domače 
podružnične šole z zanimi
vo igrico, zborček pa je zapel 
nekaj prazničnih pesmi. 
Predstavili so se mladi har
monikarji: Patrik Ahačič, Rok 
Meglič in Urban Meglič ter 
starejša skupina otrok iz vrtca 
Tržič, enota Lom. Udeležence 

srečanja so pozdravili: podžu
pan Dušan Bodljaj, predsed
nik OZ Rdečega križa Tržič 
Igor Grgoraš, vodja POŠ Lom 

Nuša Šlibar Nemec, pomoč
nik ravnatelja OŠ Tržič Dra
go Zalar ter bivša predsedni
ca KS Lom Mira Kramarič. S 
svojim prihodom pa je vse pri
jetno presenetil Tone Krama
rič v vlogi dedka Mraza – raz
veselili so se ga zlasti najmlaj
ši. Vsi gurmanski navdušen
ci so uživali ob pogostitvi, za 
ples in veselo razpoloženje pa 
je poskrbel domači ansambel 
– Miloš, Igor in Mirko. Sledila 
je izjemno zanimiva predsta
vitev Irene Meglič, ki je razis
kala rodbine v Lomu.

Na srečanju, ki sta ga 
podprli KS Lom in Občina 
Tržič, so podelili tudi novo
letna darila, iskreno pa so 

čestitali tudi vsem jubilan
tom ter praznovalcem – kar 
73 krajanov je namreč dopol
nilo sedemdeset let, od tega 
jih je 33 dopolnilo osemde
set let. Najstarejši krajanki 
Neža Kralj in Jožefa Meglič 
sta dopolnili 94 let, Žitniko
va Micka 92 let, Cilka Švegelj 
pa devetdeset let. Najstarejši 
moški Franc Kavčič, Anton 
Soklič in Andrej Meglič so 
dopolnili 88 let. V prijet
nem klepetu in druženju je 
večer prehitro minil, je skle
nila Mira Čemažar ter vsem 
bralcem Gorenjskega glasa 
zaželela, naj jim prihodnje 
leto prinese čim več veselih 
druženj in lepih trenutkov.

VESELO PREDNOVOLETNO 
DRUŽENJE
Prednovoletno srečanje, ki ga je za starejše krajane v prostorih podružnične OŠ Lom pripravila 
tamkajšnja Krajevna organizacija Rdečega križa, je potekalo ob glasbi in veselem druženju vseh 
generacij.

Srečanje je potekalo v sproščenem vzdušju ob glasbi in 
veselem druženju. / Foto: arhiv prireditve (Mira Čemažar)

Med starejšimi krajani je bilo tudi mnogo praznovalcev. / Foto: arhiv prireditve (Mira Čemažar)

Škofja Loka – V petek, 28. decembra, bo ob 18. uri v dvo-
rani Sokolskega doma nastopil Uroš Perić ob spremljavi 
Bluenote Quarteta s pravo praznično poslastico.

Uroš Perić v Sokolskem domu
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PRAZNOVANJA

TANJIN KOTIČEK

 

Alenka Brun

Zoofa, zadruga ob 
likovalcev in ustvar
jalcev, je letos praz
novala že svoj peti 
rojstni dan. Zanjo 

pravijo, da je modna trgovina, 
a drugačna in unikatna. Pra
vzaprav združuje slovenske 
oblikovalce s področja mode 
in uporabne umetnosti. In v 
njej so našla svoj prostor tudi 

že nekatera prepoznavna 
imena domače mode, ki pri
hajajo iz Kranja. Tokrat smo 
na primer med vrati nalete
li na simpatični Kranjčanki, 
katerih kreacije ravno tako 
najdete v Zoofi, Tino Pavlin 
in Simono Kogovšek.

Zoofa ima svoje prostore 
v Ljubljani in je orala ledi
no, bi lahko rekli: pred pet
imi leti je namreč odprla 
vrata kot prva zadružniška 
trgovina domačih modnih 

oblikovalcev v Sloveniji. In 
ob tokratni posebni, praz
nični priložnosti so v trgovi
ni, ki stoji v slovenski pre
stolnici ob Ljubljanici, pri
pravili pravi modni šov 
novih jesenskozimskih 
modnih kosov. Dogajanje 
na Bregu – v Zoofi in pred 
njo – je postreglo s pestrim 

večerom. Nadvse zanimi
va je bila modna revija, saj 
so se po modni brvi, ki je 
bila tokrat asfaltna, spre
hodile tudi nekatere Zoofi
ne stranke. Tako so postale 
»model za en dan«. Ob pra
znovanju rojstnega dne pa 
je za zvoke modnega utripa 
skrbel DJ Dalaj Eegol. 

UPIHNILA PETO SVEČKO

Tina Pavlin in Simona Kogovšek

Modna revija je tokrat postregla z jesensko-zimskimi 
modnimi kosi.

Na modni brvi smo tokrat spremljali tudi Manjo Plešnar, 
voditeljico in modno poznavalko, omoženo Stević.

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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»Moje leto 2019« 
Tanja, lepo pozdravljeni. Ved
no rada berem vašo rubriko. 
Zanima me predvsem gle
de službe. Izobrazbe imam 
dovolj, večkrat mi očitajo, da 
preveč. Želim si dobiti službo 
za dlje časa in blizu doma, ker 
me menjave utrujajo in težko 
je začeti vedno znova. Mi bo to 
uspelo v letu 2019? Vprašala bi 
še, kako mi sicer kaže v novem 
letu, katere so moje srečne 
številke, kako bo z denarjem 
in zdravjem. Prav tako me 
zanima, kako bo z zdravjem 
in službo moža ter kakšna pri
hodnost čaka otroka. Hvala 
za vse odgovore in vse lepo v 
novem letu 2019! 
V letu 2019 se boste končno 
začeli soočati s spremem-
bami in dobro vam bo delo, 
ko se bo v že tako dinamič-
nem okolju okoli vas še 
veliko dogajalo. Ste delavna 

oseba, ki težko stoji pri miru 
in čaka, da se bodo zade-
ve obrnile na bolje. Tokrat 
boste prišli na svoj račun in 
dokazali, kaj vse zmorete. 
Pri nekaterih veščinah boste 
presenetili celo sami sebe. 
Dobro se boste uveljavili 
v novi službi in lepo boste 
sprejeti tudi pri sodelav-
cih. Z novo pozicijo se vam 
vsekakor izpolni ena izmed 
velikih želja, a težko bi rekla, 
da bo to blizu vašega doma. 
Tako kot pozitivne spre-
membe bo menjava službe 
prinesla v vaše življenje tudi 
nekaj nepričakovanih zaple-
tov, ki vam ne bodo po godu. 
Družina bo od vas želela 
več pozornosti in pri možu 
bo moč začutiti tudi kanček 
ljubosumja. Zdelo se bo, 
kot da ste se ponovno zna-
šli v začaranem krogu, kjer 
si vzponi in padci sledijo v 

neskončnost. Po kratkem 
premoru od dela boste poš-
teno razmislili o svojih prio-
ritetah. Samostojna poslov-
na pot je nekaj, o čemer za 
zdaj še ne razmišljate, a ob 
pogovoru z določeno osebo 
boste dobili prvo iztočnico, 
da poskusite nekaj narediti 
tudi v tej smeri. V novem letu 
boste v veliki meri obkrože-
ni s pravimi ljudmi in roje-
vale se bodo dobre ideje, 
tako poslovno kot zasebno. 
Z napetostjo, s katero se 
občasno spopada vaš mož, 
bi se bilo najbolje soočiti z 
vključitvijo športnih aktiv-
nosti v njegovo življenje. S 
tem, ko bi najprej poskrbel 
za svoje počutje, bi se pos-
ledično uredile tudi ostale 
stvari, ki ga pestijo. Na stra-
ni financ se večji dobiček 
kaže na njegovi strani, vas 
pa čaka presenečenje proti 

koncu poletnih mesecev. 
Nekaj denarja boste preu-
darno vložili v svoj dom in 
nekaj vam ga bo uspelo tudi 
prihraniti. Zdravje vam bo 
vsem dobro služilo, poskrbi-
te le za povečan vnos vitami-
nov in svežega zraka v svoje 
telo. Vaše številke, ki vam 
lahko prinesejo srečo, so 2, 
4, 8, 11, 17, 22 in 32. Želim 
vam vse dobro.

»Ljubezen«
Mene zanima samo, ali bom 
preživela novo leto, kot si že
lim. Hvala.
Pogled v karte je pokazal, da 
se vam bo želja izpolnila. Še 
dodatno boste presenečeni, 
bolj kot sploh lahko pričaku-
jete. Lep pozdrav.

Vsem bralcem želim vesele 
in blagoslovljene praznike in 
vse dobro.

Ponovno gledamo oziroma 
delamo razlago iz treh kart. 
Upanje, Tat, Darilo – vsekakor 
govorimo o čustvenem obar-
vanem potovanju, ker Upanje 
pomeni tudi vodo, je to lahko 
odhod v toplice, morje ali kaj 
podobnega. Nesreča, Poto-
vanje, Ljubosumje – nekdo 
je v pričakovanju neke poti, 
ampak se zaradi vpletanja 
tretje osebe podrejo načrti. A 
ne pozabimo, da se velikokrat 
kaj slabega lahko na koncu 
spremeni v dobro. Duhovnik, 
Sporočilo, Težave – v kratkem 
času se prejme sporočilo, 
o katerem bo treba dvakrat 
premisliti, da ne bi rekli česa, 
kar ne bi bilo dobro. Bolezen, 
Oficir, Otrok – opravek pri 
uradni osebi, kot sta zdravnik 
specialist ali pa odvetnik, ki 
ima dobre rezultate. Vdova, 
Nekaj denarja, Mislec – sre-
čanje z osebo, s katero je kar 
nekaj razlike v letih, precej 
bodo pomembne malenko-
sti, ki se navadno pometa-
jo pod preprogo. Nenadna 
sreča, Izguba, Hiša – priha-
jajo lepi in veseli dogodki in 
spremembe v hiši. Hrepene-

nje, Ljubezen, Vdovec – stara 
ljubezen se končno izpove in 
na površje pridejo vsa čustva 
in hrepenenja, ki jih je oseba 
skrivala iz zadrževala v sebi. 
Obisk, Božje oko, Pismo – 
nekaj, česar se zelo želi, se 
bo izpolnilo. Spoznanje pri-
haja v sporočilu, ki ima same 
lepe in srečne novice. Vese-
lje, Denar, Sreča – zelo dobra 
kombinacija in ni težka za 
razlago. Prihaja osebna sreča 
in sreča pri denarju. Skratka 
popolno presenečenje. Želim 
vam vesel in blagoslovljen 
praznik.
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 doslej že spoznali.
Srečno! Vedeževalka Tanja

ŠOLA VEDEŽEVANJA IZ 
CIGANSKIH KART

Minuli teden je na Gorenjskem na svet prijokalo 40 novo-
rojenčkov. V Kranju se je rodilo 13 deklic in 11 dečkov, med 
dečki tudi bratca. Najtežji in najlažji sta bila dečka – prve-
mu je tehtnica pokazala 3590, drugemu pa 1570 gramov. 
Na Jesenicah se je rodilo 9 dečkov in 7 deklic. Najlažji je bil 
deček, ki je tehtal 2880 gramov, najtežjemu pa je tehtnica 
pokazala 4040 gramov.

Novorojenčki

Živobarvni plašč Tine Pavlin, ki je že na obešalniku požel 
veliko zanimanja.
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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 ošte-

vilčenih polj in vpisano v kupon iz križanke) poš-

ljite do torka, 8. januarja 2019, na Gorenjski 

glas, Nazorjeva ulica 1, 4000 Kranj. Rešitve 

lahko oddate tudi v nabiralnik Gorenjskega gla-

sa pred poslovno stavbo na Nazorjevi ulici 1.

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

VELIKA 
DARILA 
PO ČISTO 
MAJČKENIH 
CENAH!
Z velikimi prihranki do 
5.000 EUR* in rednim 
vzdrževanjem za samo 
1 EUR na mesec**. 

VW_Dilerski_CMC10_137x198_.indd   1 28. 11. 18   10:30
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Paris Hilton (37), ki se je pred kratkim raz-
šla z zaročencem Chrisom Zylko, pravi, 
da bo zaročni prstan obdržala. “Seveda, 
diamanti so ženski najboljši prijatelji. 
Moj nekdanji zaročenec je dobil za mili-
jone dolarjev brezplačnega oglaševanja. 

Všeč mi je, da so družabna omrežja postala nov vir ogla-
ševanja,” je povedala zvezdnica, ki pravi, da je še pravi čas 
ugotovila, da Zylka ni pravi za njo.

Paris Hilton bo obdržala zaročni prstan

Eno leto po ločitvi od pevke Fergie je 
igralec Josh Duhamel (45) pripravljen na 
novo zvezo. “Nisem več star trideset let, 
ampak jih imam petinštirideset. V nasle-
dnjih letih si želim še otrok, zato iščem 
dovolj mlado žensko, s katero jih bom 

lahko imel. To ne pomeni, da poskušam vse, da uresničim 
le to. Najti želim žensko, s katero se bova ujela in imela 
družino,” je bil iskren igralec, ki ima z nekdanjo soprogo 
petletnega Axla Jacka.

Josh Duhamel si želi še otrok

Okoli večne božične uspešnice All I Want 
for Christmas, ki jo je leta 1994 posnela 
Mariah Carrey (49), se zadnje dni dviga 
ogromno prahu. Walter Afanasieff (60), 
soavtor pesmi, pravi, da bi ga pevka, s 
katero že dvajset let nimata stikov, rada 

izbrisala iz zgodovine pesmi. “Ona ne priznava drugih 
ljudi, je zelo negotova in ljubosumna oseba,” je povedal 
Walter, ki je tudi soavtor njenih pesmi Hero in Forever, 
sodeloval pa je tudi s Celine Dion, Whitney Houston, Bar-
bro Streisand in drugimi.

Želi ga izbrisati iz zgodovine božične pesmi 

Jennifer Lopez (49) je izdala videospot za 
pesem Limitless, pesem, ki jo slišimo v 
filmu Zdaj ali nikoli. V videu, ki prikazuje 
zgodbo o odločnosti in uspehu, se pojavi 
tudi pevkina desetletna hčerka Emme, ki 
igra mlajšo verzijo svoje slavne mame. 

To je prvi video, ki ga je režirala pevka sama. Lopezova v 
intervjuju ni skrivala ponosa nad hčerko, ki je, kot kaže, 
podedovala mamin smisel za nastopanje.  

J. Lo. v videospotu skupaj s hčerko

VRTIMO GLOBUS

Alenka Brun

N
ajbrž ni Slo-
venca, ki ne 
bi že vsaj sli-
šal za Fondi-
nega branci-

na, ravno tako pa ga pozna-
jo tudi zunaj naših meja. Ko 
so povabili na druženje v lju-
bljanski As ob 12. rojstnem 
dnevu, so v uvodu zapisali, 
da mineva dvanajst let, kar 
so v »olimpijske kroge« ribo-
gojnice Fonda spustili prve 
mladice brancinov in jim 
popoldan natresli prvo ribjo 
malico ... Sam šef gostilne, 

ki je še bolj legendaren od 
omenjene gostilne As, Sve-
tozar Raspopović - Pope je 
tokrat poskrbel, da je vzdu-
šje minilo ob izbranih vinih 
in kulinariki, na krožnikih 
pa je seveda kraljeval bran-
cin. Uspelo mu je pripravi-
ti kar pet zaporednih jedi z 
brancinom. Sicer je smeje 
že na začetku pripomnil, da 
bo morda tokrat malce pre-
večkrat brancin na krožni-
ku, a smo se hitro strinjali, 
da nič zato. Goste je nago-
vorila tudi Irena Fonda, kot 
se za rojstni dan spodobi, pa 
ni manjkala niti torta, ki pa 
je bila tokrat vseeno malce 

drugačna, a kot ste verjetno 
uganili – ribja.

Fox Networks Group Slo-
venija pa je za svoje poslov-
ne partnerje in prijatelje pri-
pravil prednovoletno sreča-
nje v stilu prave disko vro-
čice. Bil je zabaven, sproš-
čen večer, ki so ga popestrila 
zlata dekleta z divjimi kodri, 
disko plesalke, ritmi Abbe, 
Diane Ross, Tine Turner. 
Med gosti smo zasledili tudi 
Elvisa Presleyja ... 

Zabavo je gostil nekdanji 
klub Valentino v osrčju Tivo-
lija.  Goste je pozdravila Bar-
bara Kelšin, direktorice trže-
nja Fox Networks Group 

Slovenije, v večer pa jih je 
popeljala energična Jana Šuš-
teršič skupaj s saksofonistom 
Bojanom Zupančičem - Žup-
co. Da je bilo plesišče polno, 
je skrbela Azra Selimanović, 
novim plesnim korakom pa 
so dodali glasbo Magazzino 
Commerciale in DJ Pero.

Na prednovoletno družen-
je sta povabili tudi dve kranj-
ski podjetnici – Alenka Završ-
nik in Lili Pečan. Bil je ženski 
večer, poln nasmehov, dobre 
energije, ob kozarčku vina in 
sproščenem druženju pa je 
nežnejši spol tudi že glasno 
načrtoval, kako bodo dame 
aprila obiskale Tenerife.

BRANCIN, PREDNOVOLETNA 
DRUŽENJA IN DISKO VROČICA
Ribogojnica Fonda je praznovala dvanajsti rojstni dan. Pripravila je poslovno srečanje za povabljene, a 
bolj v ožjem krogu, za tiste, ki že od prvega dne hodijo z njo po isti poti. Kot kaže, so moderne zabave 
v stilu disko vročic – ali pa gre morda za napoved trenda, ki bo bolj priljubljen prihodnje leto.

Svetozar Raspopović - Pope (v sredini) v družbi gostov 
iz sosednje Avstrije, ki sta se odzvala vabilu na umirjeno 
kulinarično praznovanje, v čast Fondinem brancinu.

Ob dvanajstem rojstnem dnevu je svoje sodelovanje z 
ribogojnico Fonda doživeto opisal tudi Korošec Herwig Ertl, 
levo pa stojita brat in sestra Irena in Lean Fonda.

Ribja »torta« malo drugače Okus je bil izjemen.

Lili Pečan in Alenka Završnik Disko vročica je, kot kaže, zadnji tematski modni krik zabav. 

Ulo Furlan, igralko in voditeljico, smo najprej srečali 
na modni reviji ljubljanske Zoofe ob njenem petem 
rojstnem dnevu, pred nekaj dnevi pa je povezovala 
predstavitev nove knjige znanega slovenskega 
kuharskega mojstra Janeza Bratovža v njegovi 
restavraciji JB in tudi v Ljubljani. / Foto: A. B.
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KU HAR SKI RE CEP TI
Za vas iz bi ra Da ni ca Do lenc
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Erika Jesenko

n JAZ, MIDVA IN MI

Tradicionalni božični kolač

S tem kolačem je tako malo dela, da ga lahko spečemo tudi 
zadnji dan pred božičem. 
Potrebujemo: 250 g moke, 200 g mletih lešnikov, 250 g sladkorja, 
200 g masla, 4 jajca, 3 žličke pecilnega praška, 2 žlici vaniljevega 
sladkorja, 2 žlici ruma, 1 žličko cimeta, za noževo konico mletih 
klinčkov in enako količino mletega ingverja ter sladkor v prahu 
za posip. 
Pečico segrejemo na 200 stopinj Celzija. Podolgovat model, 
dolg približno trideset centimetrov, namažemo z maslom in 
potresemo z drobtinami. Lahko pa notranjost z vseh strani 
obdamo s papirjem za peko. Penasto umešamo zmehčano 
maslo, sladkor in vaniljev sladkor. Nato vmešamo začimbe, 
rum, postopoma eno jajce za drugim, vmes ves čas mešamo 
in na koncu dodamo še mlete lešnike. Moko presejemo skupaj 
s pecilnim praškom, nato pa jo po žlicah vmešamo v testo. 
Tega nadenemo v pripravljen model, ki ga eno uro pečemo 
na srednji višini. Pečen kolač vzamemo iz pečice. Ohlajenega 
pustimo počivati 24 ur, da se v notranjosti razvijejo arome vseh 
sestavin, zlasti začimb. Dišeči kolač je kot nalašč za praznične 
dni, saj je njegova priprava zelo preprosta in hitra, potem pa 
lepo zdrži vsaj nekaj dni. Če celega zapremo v podolgovato 
škatlo ali zavijemo v aluminijasto folijo, ga lahko hranimo celo 
do 14 dni. Pred serviranjem dišeči kolač narežemo in potresemo 
s sladkorjem v prahu.

Dišavni piškoti

Potrebujemo: 75 g surovega masla, 1 majhno jajce, 275 g moke, 
50 g medu, 1 malo žličko pecilnega praška, 100 g rjavega sladkorja 
in 1 jedilno žlico cimeta.
Moki primešamo pecilni prašek in cimet in vse presejemo v 
skledo. Dodamo majhne koščke masla in s prsti drobimo, da 
nastanejo nekakšne velike drobtine. Jajce v kozarcu zmeša-
mo z vilicami, nato prilijemo med in oboje malo stepemo. V 
skledo k moki dodamo še sladkor, zmešamo, nato pa dodamo 
mešanico jajca in medu. Zgnetemo in naredimo veliko krog-
lo. To damo v polivinilasto vrečko in v hladilnik za približno 
trideset minut. Mizo in valjar malce pomokamo, razvaljamo 
na približno pol centimetra. Pečemo od 15 do 20 minut pri 
170 stopinjah Celzija.

Beljakova glazura za pisanje

Medenjaki in razni dišavni piškoti so navadno temni in kot 
nalašč za okrasitev z glazuro iz beljakov.
Približno pet dekagramov presejanega sladkorja v prahu damo 
v skodelico in mu dodamo približno polovico beljaka ter vse 
dobro umešamo. Če hočemo imeti barvno glazuro, dodamo 
še nekaj jedilne barve, raztopljene v žlici kropa. Čim dlje glazu-
ro mešamo, tem lažje z njo pišemo oziroma krasimo. Glazura 
je pravilno gosta, če se pika, ki jo naredimo z žlico na krožnik, 
ne razleze. Glazuro damo v vrečico iz papirja ali polivinila. 
Konico vrečice odrežemo, da dobimo primerno luknjico, skozi 
katero bo tekla glazura. Za lepo pisanje je treba veliko vaje.

Vaniljeva pita z jabolki
Pita iz preprostih in poce-

ni sestavin, ki je lahko kos 
marsikateri torti iz slaščičar-
ne. Z njeno postrežbo zago-
tovo ne boste razočarali go-
stov. 

Za pripravo vaniljeve pite z 
jabolki potrebujemo: za pol-
nozrnato testo: 0,5 kg pol-
nozrnate moke, 200 g mas-
la, 3 žlice kisle smetane, 150 g 
mletega sladkorja, pol pecil-
nega praška, ščepec soli; za 
jabolčni nadev: 1 kg jabolk, 1 
žlička cimeta, pol limone, 1 
pest rozin, 3 žlice marmela-
de; za vaniljev nadev: 1 liter 
mleka, 2 praška za vaniljev 
puding, 5 žlic sladkorja.

Priprava testa: Moko pre-
sejmo, ji primešamo suhe 

sestavine ter nato dodamo 
še maslo in kislo smetano. 
Vse skupaj zgnetemo v te-
sto, ki ga razdelimo na dva 
dela, tako da je en del malen-
kost večji od drugega. Večji 
del testa postavimo v hladil-
nik, drugega (malo manjše-
ga) pa v zamrzovalnik, saj ga 
bomo tako lahko kasneje laž-
je naribali.

Priprava jabolčnega nade-
va: Jabolka olupimo, jim od-
stranimo semena ter jih na-
režemo na tanke lističe. Pot-
resemo z rozinami in cime-
tom, prelijemo z limoninim 
sokom in premešamo.

Priprava vaniljevega na-
deva: V skodelici zmešamo 
prašek za vaniljev puding in 

sladkor. Zalijemo z 2 dl hla-
dnega mleka in premeša-
mo, da dobimo zmes brez 
grudic. Preostalo mleko za-
vremo in vanj zakuhamo pu-
ding.

Sestavljanje pite: Testo 
razvaljamo na pomokani 
površini ter ga položimo v 
namaščen okrogel pekač. S 
testom obložimo tudi robo-
ve pekača. Testo premaže-
mo z marmelado ter oblo-
žimo z jabolčnim nadevom. 
Čez jabolka prelijemo vani-
ljev puding. Testo, ki smo ga 
prej postavili v zamrzoval-
nik, sedaj naribamo čez va-
niijev nadev. Pito postavimo 
v pečico, ogreto na 170 °C, in 
pečemo 1 uro. Pečeno pito 

postavimo iz pečice ter jo oh-
ladimo. Šele ko je pita ohla-
jena, snamemo tortni obod, 
narežemo in postrežemo.

Nasvet: Uporabimo pekač 
za peko torte, ki mu lahko 
odstranimo obod, saj bomo 

tako dobili najlepše kose pit. 
Če želimo narediti pito zgolj 
kot dodatek k drugemu pe-
civu ali kot prigrizek, jo lah-
ko spečemo v klasičnem pe-
kaču in jo nato narežemo na 
kocke.

Mojca Logar

Zagotovo imate povsod že 
postavljeno novoletno jelko ali 
božično drevo. Na slovenskem 
podeželju še dobrih sto let na-
zaj niso postavljali božičnega 
drevesa. Še moja stara mama 
je imela v hiši le jaslice, danes 
pa po mnogih domovih jaslic 
ne postavljajo več. Tako se spre-
minjajo časi in z njimi ljudje. 

Pri nas postavljamo umetno 
smreko, ki je že precej zdelana. 
Ko so bili otroci majhni, smo 
postavili smreko, obrnjeno na 
glavo, obesili smo jo na strop. 
Pri nekem precej starem in 
osamljenem gospodu sem to 
opazila. Še danes se spomnim, 
kako začudeno sem ga vpraša-
la, kje pa ste to videli. In možak 
je odgovoril, da na televiziji. 

Občudovala sem eno od le-
tošnjih božičnih dreves v šoli. 
Bilo je leseno, ovito z žico in 
bršljanom. Gledam ga vsak 
dan, opazujem in premišlju-
jem, ali bi to lahko naredila 
sama. Posvetujem se z mento-
rico, fotografiram in pripove-
dujem doma, kako bi bilo fino, 
če bi našo oguljeno plastično 
smreko zamenjali s kakšno 
noviteto. Kažem fotografije, 
nakar celo pregovorim Jane-
za, da si je ogledal to drevesce 
v živo. Gleda in premišljuje: 
kje naj dobim les, zvrtam lu-
knje, distančniki, žica, vse je 
zelo stabilno. Seveda, drevo so 
izdelali v mizarski delavnici, 
jaz pa sem popolni amater, 
odgovarja Janez. Razen tega 
je že 20. december, časa ni več 
na pretek. Jasno mi je bilo, da 
nove smreke letos ne bo. Mah 
smo nabrali šele v soboto. Prav-
zaprav bi bili lahko tudi brez 
njega, krep papir ali zeleno 
blago je čisto dobra podlaga. 
Prijateljica pravi, da uporabi 

kamne in školjke, in tako ima 
vsak svojo »betlehemsko vas«. 
In jaslice bodo krasile naše hiše 
in domove tja do srede januar-
ja, morda celo do svečnice, ko 
jih zagotovo pospravimo. Tok-
rat smo okrasili drevesce le z 
angelčki. Koliko angelčkov smo 
že izdelali doma, ne znam 
več prešteti, ker vseh nimam 
spravljenih. Izdelali smo jih iz 
koruznih listov, papirja, karto-
na, filca, imam še kupljene iz 
keramike, čebeljega voska, lesa, 
stekla, kovine, gline, maka, 
čipke, časopisnega papirja. Le-
tos sem dodala še eno vrsto teh 
nebesnih telesc, tokrat iz žice. 
Čez leto ne pomislim toliko 
na angelčke, v decembru pa 
pogosto. Saj dejansko oživijo v 
Miklavževem spremstvu, pa v 
pesmih in jaslicah, čokoladnih 
podobah in ljudje smo nekako 
bolj naravnani na duhovno 
dimenzijo. Naj bi bili, čeprav 
je vabljivost blišča in trušča 
velika. 

In tako smo letos postavili 
isto smreko v isti kot sobe, z is-
timi podobami, lučkami, jasli-
cami in vsem, kar sodi zraven. 
Večkrat se vprašam: sem jaz še 
ista? Še vedno so me na eks-
kurzijah zamenjevali z dijaki-
njo in me nagovarjali z gospo-
dično. Moja letošnja zaobljuba 
je manj dela in več spanja, več 
gibanja, več duhovne dimen-
zije, za kar bom morala svojo 
fizično in delovno aktivnost 
zmanjšati. Moja težava je pre-
več dela in aktivnosti, drugi se 
pritožujejo nad osamljenostjo 
in brezdeljem. Naj torej najde 
vsak tisto, kar išče. Kaj pa, če 
sploh ne vem, kaj iščem, kaj 
hočem? Tedaj zagotovo potre-
bujem čas, da prisluhnem sebi.

Božično drevo

Mojca Logar je profesorica  
geografije in zgodovine.

Janez Logar

Pretekli petek so šolarji za-
čeli počitnice. Veliko podjetij 
in služb je nastopilo kolektivni 
dopust. Dolge počitnice in dolg 
dopust za veliko ljudi. Tako bo 
do vključno 2. januarja; pone-
kod, predvsem na Zahodu, kar 
do svetih treh kraljev. Zaradi 
dobrega gospodarskega polo-
žaja v naši deželi bo mnogo 
Slovencev potovalo v tople kra-
je, ljubitelji smučanja pa so že 
na oddihu doma in v tujini. 
Še največ nas je takih, ki nam 
kar prija ostati doma, malo 
umiriti dnevni ritem in se 
posvetiti nam ljubim ljudem. 
Malce kasneje bomo vstali, 
jutranja kavica bo trajala dlje 
in nič ni narobe, če smo manj 
produktivni. Posvetili se bomo 
tradiciji, ritualom in prijet-
nim, vsakoletnim obveznostim 
z otroškim veseljem. Prav je, 
da si ob postavljanju novoletne 
jelke in jaslic dopustimo otro-
ško veselje, ki smo ga morda že 
pozabili. Verjetno se mnogim 
dedkom in babicam ob vnukih 
prebudijo spomini na božič-
no-novoletne praznike izpred 
mnogih let.

Ker imamo počitnice in 
dopuste, pravimo, da se od-
nosi zgostijo. Ob koncu leta 
se nam zmehča srce, bolj smo 
darežljivi, več smo pripravljeni 
darovati drug drugemu. Poleg 
daril pa darujemo drug dru-
gemu tudi samega sebe. Zato 
lahko zapišemo, da so prazni-
ki ob koncu leta tudi prazniki 
povezanosti. In po nekaj dneh 
intenzivnega skupnega dru-
ženja pravzaprav vidimo, kje 
smo. Ne moremo več oditi v 
službo, na službeno potovanje, 
na trening, v šolo. Ostajamo 
skupaj. Lahko začnemo opa-
zovati, kako smo povezani z 

ljudmi, ki jim imamo radi. Ali 
bo v naši družini prevladal ne-
mir, tišina, prepir ob skupnem 
kosilu ali večerji, očitki in slaba 
volja ali se bomo veselili drug 
ob drugem in se zahvalili za 
vse prejeto, si odpustili nepra-
vilnosti in kakšno težko besedo 
med letom.

Dovolimo si v praznikih drug 
drugemu pokazati, kdo smo in 
kako doživljamo sebe ob člove-
ku, ki ga imamo radi. Praznič-
na vzdušja so lahko zelo prijet-
na, lahko pa so vir prave groze 
osamljenosti, samote. Ali bom 
zmogel v teh dneh pokazati 
veličino očetovstva, ali mi bo 
uspelo, da se bom lahko not-
ranje umirila in začutila svoje 
otroke. Povezanost nas bo na-
redila boljše ljudi. Še toliko bolj, 
če verujemo, da se je božanstvo 
učlovečilo in nam prineslo spo-
ročilo, da smo drug drugemu 
največje darilo. Ne moremo se 
odpovedati nuji po povezanosti 
z drugimi, saj sebe lahko odkri-
vamo le preko odnosa z drugi-
mi ljudmi. Če smo iskreno ver-
ni, imamo dolžnost prenašati 
bogočlovečnost v svoje odnose. 
Kako? Tako da se zavedamo, 
da imamo v sebi moč biti prija-
zen, sočuten, miroljuben, pris-
ten, umirjen, radosten. In to ne 
le sami s seboj. To smo dolžni 
deliti z vsemi ljudmi. Tako bo 
v naših zakonih, družinah, 
skupnostih lepše. Ideologije ne 
štejejo, štejejo naša dejanja do 
sočloveka. Luč ni pomembna, 
pomembna je svetloba. Tako 
zelo si vsi želimo biti pobožani 
in razumljeni od ljudi, ki čutijo 
milino božiča. Spet nam je na 
razpolago.

Prazniki povezanosti

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

Kranj – Letošnji sveti večer 
bo nekaj posebnega. Pred 
dvesto leti sta v župniji sve-
tega Nikolaja v Oberndorfu 
v okolici Salzburga kaplan 
in navdušen glasbenik Jo-
seph Mohr in učitelj, orga-
nist in cerkovnik v sosednji 
vasi Arnsdorf Franz Xaver 
Gruber prvič javno zapela 
pesem Sveta noč ali izvirno 
Stille Nacht! Heil'ge Nacht! 
Zgodba o tej pesmi pravi, de 
je besedilo zanjo leta 1916 
v avstrijskem romarskem 
središču Mariapfarr, kjer 
je služboval, napisal kaplan 
Joseph Mohr (1792–1848). 
Leto kasneje se je preselil v 
sosednji Oberndorf, kamor 
je hodil orglat učitelj, cer-
kovnik in organist iz Arns-
dorfa Franz Xaver Gruber 
(1787–1863). Na božični ve-
čer leta 1818 je kaplan Mohr 
pokazal pesem Gruberju in 

ga prosil, naj jo uglasbi za 
dva solo glasova z zborom in 
za spremljavo na kitari. Gru-
ber je to storil in opolnoči sta 
jo skupaj prvič zapela. Mohr 
je pel tenor in igral na kita-
ro, Gruber pa je pel spodnji 
glas, bas. Ni natančno zna-
no, ali sta jo zapela med pol-
nočnico ali po njej. Viri, tudi 
spomini Franza Gruberja in 
notni zapis, dokazujejo, da 
se je to zgodilo na sveto noč 
leta 1818. 

Zakaj je bila pesem zape-
ta ob spremljavi kitare, in ne 
orgel? Nekateri raziskovalci 
menijo, da zato, ker je kaplan 
Joseph Mohr zelo rad igral 
na kitaro in je oboževal njen 
zvok. Drugi pa so prepričani, 
da je bilo tako zaradi pokvar-
jenih orgel. Po prvi razlagi 
naj bi orgelski meh pregriz-
le miši, po drugi pa naj bi 
bila kriva vlaga. Reka Sal-
zach je takrat pogosto pres-
topila bregove in poplavila 

tudi cerkev svetega Nikola-
ja v Oberndorfu. V poplavah 
med letoma 1905 in 1913 je 
bila cerkev tako poškodova-
na, da so jo morali porušiti. 
V spomin na prvo izvedbo 
pesmi o sveti noči so posta-
vili spominsko kapelo, pred 
njo pa obeležje s podobama 
avtorjev pesmi Sveta noč.

Aljažev prevod  
v slovenščino

Zaradi preprostega bese-
dila in lahke spevne melodi-
je, ki tolažita, prinašata topli-
no in sočutje ter dajeta upa-
nje, je pesem Sveta noč zgod-
ba o najbolj čarobni noči, ki 
nagovarja verujoče in ne-
verujoče. Pojejo jo povsod: 
v cerkvah, po domovih, na 
koncertih, na trgih. Ljudje jo 
poslušajo po radiu, na televi-
ziji, na pametnih telefonih, 
na internetu. Igrajo jo najra-
zličnejše glasbene zasedbe. 
Prevedena je v več kot tris-
to jezikov in narečij. Na Slo-
venskem je bila pesem prvič 
v nemščini in brez not obja-
vljena v molitveniku, ki ga 
je leta 1857 izdal Anton Glo-
bočnik. Božična pesem pa je 
bila pri nas prvič izvedena v 
letih 1871 in 1878. V nem-
ščini so jo pod vodstvom ta-
kratnega tržiškega kaplana 

Jakoba Aljaža (1845–1927) 
zapeli tržiški šolarji. Aljaž 
je ob tem zapisal: »V Trži-
ču sem prvič vpeljal lepo 
Gruberjevo pesmico Stil-
le Nacht, heilige Nacht, ki 
sem jo našel v neki nemški 

brošurici (dvoglasno) in na-
učil šolske otroke (nemško) 
– pozneje sem jo prestavil v 
slovenščino.« Leta 1879 je 
posestnik in pesnik samo-
uk Radosav (Franc) Silves-
ter prvič objavil slovenski 

prevod pesmi, leta 1904 
pa je duhovnik in cerkve-
ni glasbenik Franc Saleški 
Spindler (1878–1963) obja-
vil besedilo pesmi, kot jo po-
jemo danes: Sveta noč, bla-
žena noč. 

Praznik pesmi o čarobni noči
Pred dvesto leti je bila v Oberndorfu na Salzburškem uglašena in prvič izvedena pesem Sveta noč. Prevedena je v več kot tristo jezikov in narečij,  
v slovenščino med letoma 1871 in 1878.

Spominska kapelica v Oberndorfu stoji na vzpetini, pod katero je bila cerkev svetega 
Nikolaja, v kateri so prvič zapeli Sveto noč. / Foto: Jože KošnjekDvestote obletnice uglasbitve in prve izvedbe božične 

pesmi se s posebno razstavo spominja Muzej 
krščanstva na Slovenskem v Stični. Zelo pregledno in 
razumljivo postavljena razstava seznanja obiskovalca 
z nastankom in razširjenostjo te pesmi in z njenimi 
prvimi prevodi in izvedbami na Slovenskem. Razstava 
bo odprta do 9. februarja prihodnje leto. 

Neža Rozman

Mojstrana – V osrčju narave 
obiskovalci lahko spoznajo 
zgodbo o Jezusovem rojstvu, 
vsako leto pa osrednji zgodbi 
dodajo še en svetopisemski 
odlomek, ki popestri doga-
janje. Letos je dodatek zgod-
ba o Janezu Krstniku in nje-
govem obglavljanju. Nataša 
Cotman, režiserka predsta-
ve, vsako leto že čez poletje 
razmišlja, kako bo »zapelja-
la« jaslice tisto leto, tokrat je 

povezavo z osnovno zgodbo 
našla v dejstvu, da je bil Ja-
nez Krstnik Jezusov bratra-
nec, gledalci pa bodo izvede-
li podobnosti med njunima 
družinskima zgodbama.

Poleg živih jaslic se obisko-
valci lahko sprehodijo po le-
deni deželi, ki celo leto nasta-
ja v zamislih Pavla Skumavca, 
v realnost pa se preseli takoj, 
ko sotesko objamejo dovolj 
nizke temperature. Osnova 
za ustvarjanje so veje dreves, 
ki tam stojijo že od nekdaj, 

nekatere stebre za predore in 
druge skulpture pa Pavel pos-
tavi sam. Vsako noč, v polu-
rnih intervalih, nanje zliva 
vodo iz bližnjega potočka, pri 
tem mu jo nepredvidljiva na-
rava večkrat zagode – kar si je 
zamislil v prvi noči, morda za-
radi spremembe temperatur 
drugo noč ne velja več. Led 
in voda do lučk, ki se skrivajo 

pod ledom, in stebrov nista 
prizanesljiva, vsako leto uniči-
ta skoraj vse postavljeno in Pa-
vel takoj po končanih predsta-
vah že začne z obnavljanjem. 

Tudi za igralce je ledena ku-
lisa vsak dan drugačna in pot-
rebnega je veliko prilagaja-
nja. Igrajo pod skoraj 30-me-
trskimi slapovi, pod kostumi 
so toplo oblečeni, na nogah 

pa imajo dereze, da na narav-
nem odru ne pride do nezgo-
de. Igralci prihajajo iz vse Go-
renjske, vsako leto sodeluje 
kakšen nov, nekaj jih prihaja 
že vrsto let. Cotmanova pravi, 
da to niso profesionalni igralci, 
sodelujejo igralski navdušen-
ci, ki izrazijo željo po igranju. 

Ledena zgodba bo na ogled 
od božiča do silvestrovega.

Božič pod ledenim slapom v soteski Mlačca
V soteski Mlačca, v bližini Mojstrane, že sedemnajst let zapored ustvarjajo veličastno božično zgodbo, ki jo zavijejo v tančico 
ledu, ki še bolj poudari njeno slovesnost in čarobnost.

Nataša Cotman že vrsto let vodi igralce in režira enourno 
predstavo živih jaslic. / Foto: Neža Rozman

Ledena kulisa svetopisemskim zgodbam doda še poseben čar. / Foto: Neža Rozman

Šenčur – Še zadnje tri de-
cembrske prireditve se bodo 
v občini Šenčur zvrstile v 
naslednjih dneh. Vse bodo v 
sredo, 26. decembra. Prva bo 
tradicionalno štefanovanje, 
ki se bo pri cerkvi v Srednji 
vasi začelo ob 10. uri. Na 
blagoslovu konj pričakujejo 
okoli sto konjenikov, pote-
kalo bo ob sodelovanju Pi-
halnega orkestra Šenčur in 
se nadaljevalo z druženjem. 
Ob 18. uri vabijo k jaslicam na 
Prebačevem, kjer bodo otroci 
zaigrali božični prizor, pevci 
bodo razveseljevali s petjem, 
gospodinje pa poskrbele za 
čaj in pecivo. Ob 19.30 bo v 
športni dvorani v Šenčurju 
božično-novoletni koncert Pi-
halnega orkestra občine Šen-
čur z gostjo Nuško Drašček. 

Koncert, jaslice, 
štefanovanje

Velika planina – Danes, na 
sveti večer, bo na Veliki pla-
nini potekala že tradicionalna 
božična maša v kapeli Marije 
Snežne. Nihalka bo obrato-
vala vso noč, in sicer vse do 
4. ure zjutraj, sedežnica pa 
do 23. ure. Pot od vrha ni-
halke do Zelenega roba bo 
razsvetljena.

Polnočnica  
na Veliki planini

ZANIMIVOSTI info@g-glas.si
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Medijski pokrovitelji:

  

petek, 
2. februar 2018

ob 19. uri
Športna dvorana TRATA 

Škofja Loka 

Nakup vstopnic:
ŠKOFJA LOKA:  
TIC Turizem Škofja Loka in 
Turistično društvo Škofja Loka
KRANJ:  Gorenjski Glas
Eventim: prodajna mesta 
Vstopnina: 15 €

dobrodelni
koncert
pomagajmo 

skupaj

Lions klub
Škofja Loka

organizator

Športna dvorana 
TRATA Škofja Loka 

sobota, 2. februar 2019,
ob 19. uri

RAUBARJI 

Prifarski
    muzikanti in 
          Andraž Hribar
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Suzana P. Kovačič

Spodnje Duplje – Nedavno 
odprtje tradicionalne bo-
žično-novoletne razstave 
v Graščini Duplje so prip-
ravili skupaj s koledniki 
Folklorne skupine Društva 
upokojencev (FS DU) Nak-
lo in Osnovno šolo Naklo, 

Podružnično šolo Duplje. 
Koledniki so obiskovalcem 
zaželeli, da bi še dolgo žive-
li, vsi zdravi in veseli. Ivan 
Meglič, župan Občine Nak-
lo in predsednik KTD Pod 
krivo jelko je spomnil, da 
se v graščini v tem adven-
tnem času srečujejo že 19 
srečnih in zadovoljnih let 

z željo, naj tako ostane še 
naprej. Na razstavi praznič-
ne dekoracije predstavljajo 
dijaki programa Cvetličar-
stvo, ki so ustvarjali pod vod-
stvom mentoric Metke Ce-
lar in Sonje Jerič Štefe. De-
koracijam so dali imena, kot 
so motiv božične noči, zvez-
dnato nebo, božična lestev 
... »Za božično lestev smo 
za osnovo vzele lestev tri-
kotne oblike, ki simbolizi-
ra smreko. Lestev smo ob-
lekle v trendovske pastelne 
barve,« so povedale dijaki-
nje tretjega letnika Manca 
Bogataj Jesenko, Tjaša Pri-
možič in Zala Strojan. Med 
dekoracijami so tudi takšne 
v kraljevsko modri v kombi-
naciji s srebrno ali v tradici-
onalnih rdečih in zlatih od-
tenkih ... Zelo pomembna 
je tudi izvirnost postavitve. 
Miran Ahčin je mentor di-
jakom v programu Slašči-
čarstvo; poticam z različni-
mi nadevi, trajnemu pecivu 

in sladicam so se pridružile 
praznične torte. Na odprtju 
je bila namreč tudi pokušina 

kulinaričnih dobrot. Ne-
kateri dijaki tretjega letni-
ka so imeli predstavljene 

dekoracije in dobrote za del 
zaključnega izpita, med nji-
mi tudi Matic Katrašnik in 
Jaka Rožič iz programa Pe-
karstvo. Mentorica Barbara 
Orešnik je ocenjevala nju-
no javno predstavitev, Ma-
tic je pekovske izdelke prip-
ravil na temo Veseli decem-
ber, Jaka na temo Novoletna 
večerja. A nič manj ni diša-
lo na vrtu Graščine, kjer 
so po odprtju z dobrotami 
postregle gospodinje, člani-
ce KTD Pod krivo jelko. Bo-
žično-novoletna razstava je 
na ogled do šestega januarja 
ob predhodnem dogovoru z 
lastnikom Graščine.

Okraski in dobrote
Srednješolci Biotehniškega centra Naklo in člani Kulturnega turističnega 
društva (KTD) Pod krivo jelko Duplje so na ogled postavili tradicionalno 
božično-novoletno razstavo v Graščini Duplje.

Letos je bilo že devetnajsto koledovanje kolednikov FS DU Naklo v Graščini Duplje. 

Matic Katrašnik je med drugim predstavil pleteno štruco 
kot predlog za adventni venček, Jaka Rožič pa je bombetke 
postavil v obliki jelke, kar lahko obogati praznični  
pogrinjek. / Foto: Tina Dokl Jelka malce drugače, namenjena za manjše prostore 
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Neža Rozman

Sebenje – Božično vzduš-
je je zajelo tudi središče Žiga-
nje vasi, kjer so člani Krajev-
ne skupnosti (KS) Sebenje že 
osmič organizirali dvodnevno 
predstavo z živimi jaslicami 
in prihodom Božička, še pred 
tem pa so se sprehodili po sko-
raj 10-kilometrski Poti treh 
zvonov. Letos je igro živih jas-
lic režirala Alenka Golmajer 
Terziev, ki je tudi nova pred-
sednica KS. Igrali so sicer mla-
di člani Kulturnega društva 
Kruh Križe, ki bodo prihod-
nje leto obeležili zakrament 

svete birme, glasbeno sprem-
ljavo pa je pripravil zbor Žu-
pnije Križe.

Terzijeva je v nagovoru po-
udarila, da je krajevna skup-
nost bogatejša za nova igra-
la, ki stojijo ob nogometnem 
igrišču in bodo za igranje na 
voljo že med prazniki. Obe-
nem je bil letos novost tudi 
foto kotiček, iz katerega so 
obiskovalci spomine na ve-
čer lahko odnesli domov. Ob 
cerkvi so postavili tudi manj-
ši semenj, na katerem so se 
predstavili lokalni podjetniki; 
po predstavi pa je sledila za-
bava z DJ Igorjem. Posebnost 

letošnjega pra znovanja božiča 
v Sebenjah pa so ulične jaslice, 
kot so jih poimenovali pri KS. 
Pavel Jazbec, idejni vodja ulič-
nih jaslic, je dejal, da zamisel 
izhaja iz še večjega povezova-
nja ljudi, sosedov, predvsem 
pa gre za obogatitev dogaja-
nja na vasi in ob Poti treh zvo-
nov. Številne hiše in kmetije 
so na svoja dvorišča postavi-
le jaslice in jih okrasile z luč-
kami, tako se lahko domači-
ni, predvsem pa obiskoval-
ci, sprehodijo po vasi in obču-
dujejo več kot dvajset različ-
nih jaslic. Jazbec upa, da jih bo 
drugo leto vsaj še enkrat toliko.

Tradicija živih jaslic
Ob cerkvi sv. Urha v Žiganji vasi so ponovno pripravili večer s predstavo 
živih jaslic, manjšim semnjem in zabavo. 

Po ulicah Sebenj so domačini postavili jaslice, ki so prijetna popestritev sprehoda po vasi. 

Fo
to

: T
in

a 
D

ok
l



22 Gorenjski glas
ponedeljek, 24. decembra 2018ZANIMIVOSTI info@g-glas.si

Sponzor nagradne križanke, ki je bila objavljena  v Gorenjskem  glasu  
7. decembra 2018, je bila JAVNA AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENI-
JE ZA VARNOST V PROMETU, ki nagrajencem za pravilno rešitev kri-
žanke  poklanja naslednje nagrade: 1. nagrado – rumen anorak + luč-
ki za kolo, prejme VERONIKA ZORMAN iz Cerkelj;  2. nagrado – rume-
no čelado in lučki za kolo, prejme JAKOB GARTNER iz  Selc; 3. nagrado 
– odsevne naramnice in lučki za kolo prejme: JOŽE ŽIVALIČ iz Mavčič. 
Nagrajenci prevzamejo nagrade na sedežu Gorenjskega glasa, Nazor-
jeva ulica 1, 4000 KRANJ. Čestitamo!

Sponzor nagradne križanke, ki je bila objavljena  v Loških novicah 11. 
decembra 2018, je bilo podjetje STIMACOM, D.O.O., iz Škofje Loke, 
ki trem nagrajencem za pravilno rešitev križanke poklanja bone po 
pet pranj avtomobila v avtopralnici na bencinskem servisu OMV, Ško-
fja Loka. Nagrado prejmejo: IRENA ŠTUCIN iz Škofje Loke, INGRID 
BERNIK iz Škofje Loke, MARIJA KAVČIČ iz Zgornje Besnice. Nagrajen-
ci prejmejo nagrade na bencinskem servisu OMV, Kidričeva cesta 23a, 
Škofja Loka. Čestitamo!

sudoku_LAZJI_18_103
NALOGA

9 5 8 6 4
4 9 3 2

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

8 4 5 6 3
7 3 6

2 5 1 7
1 6 9 2

sudoku_LAZJI_18_103

REŠITEV

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

sudoku_TEZJI__18_103
NALOGA

9 1 4
6 5
8 1 5 4 2

6 7 3 8
8 7
9 4 5 6

9 7 2 5 6
1 3

9 7

sudoku_TEZJI__18_103

REŠITEV

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

Navodilo za reševanje: v kvadrate vpišite števila od 1 do 9 tako, da 
se ne bo nobeno število ponovilo ne v vrstici ne v koloni ne v enem 
izmed odebeljenih devetih kvadratov. Sestavil: B. F.
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Rešitev:

Rešitev:

LAŽJI  
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914
65
81542

6738
87
9456

97256
13

97

sudoku_TEZJI__18_103

REŠITEV

925164378
463278159
781359426
546713892
138692745
279485613
397821564
812546937
654937281

sudoku_LAZJI_18_103
NALOGA

95864
4932

375
65789
4782

84563
736

2517
1692

sudoku_LAZJI_18_103

REŠITEV

975286431
148953627
362174985
653728194
417369852
289415763
794832516
826541379
531697248

KOLOSEJ DE LUXE, KRANJ (CENTER) 

Sreda, 26. 12.
17.10 BUMBLEBEE
19.15 ZDAJ ALI NIKOLI
21.10 AQUAMAN
13.20 SPIDER-MAN: NOVI SVET, sinhro.
16.40 ASTERIX: SKRIVNOST ČAROBNEGA 
NAPOJA, sinhro.
13.40 A JE TO! PAT IN MAT ZNOVA V AKCIJI
15.00 GAJIN SVET
15.30 GRINCH, sinhro.
18.15 BOHEMIAN RHAPSODY
20.40 ZVEZDA JE ROJENA

CINEPLEXX, TUŠ, KRANJ

Sreda, 26. 12.
19.00 MARY POPPINS SE VRAČA
13.10, 16.40, 20.40 BUMBLEBEE
18.00, 20.00 ZDAJ ALI NIKOLI
17.50, 20.10 AQUAMAN
12.30, 18.10 ASTERIX: SKRIVNOST 
ČAROBNEGA NAPOJA, sinhro.
16.20 ASTERIX: SKRIVNOST ČAROBNEGA 
NAPOJA, 3D, sinhro.
18.50 SPIDER-MAN: NOVI SVET
15.30 SPIDER-MAN: NOVI SVET, sinhro.
14.40 SPIDER-MAN: NOVI SVET, 3D, 
sinhro.
21.30 ROBIN HOOD

14.10, 17.00 GRINCH, sinhro.
16.10 GRINCH, 3D, sinhro.
12.40, 14.20 BOŽIČEK IN DRUŠČINA
14.00, 21.10 BOHEMIAN RHAPSODY

LINHARTOVA DVORANA , RADOVLJICA

Torek, 25. 12.
16.00 MAGIČNE ŽIVALI:  
GRINDELWALDOVA HUDODELSTVA

Četrtek, 27. 12.
16.00 SPIDER-MAN: NOVI SVET, sinhro.
18.00 MARY POPPINS SE VRAČA
20.00 ZDAJ ALI NIKOLI

Petek, 28. 12.
16.00 SPIDER-MAN: NOVI SVET, 3D, sinhro.
18.00 MARY POPPINS SE VRAČA
20.15 NAJVEČJI DAR

Sobota, 29. 12.
16.00 ASTERIX: SKRIVNOST ČAROBNEGA 
NAPOJA, sinhro.
18.00 AQUAMAN
20.30 VLADAR PARIZA

Nedelja, 30. 12.
16.00 ČAROBNA ZIMA V MUMINDOLU, 
sinhro.
18.00 ASTERIX: SKRIVNOST ČAROBNEGA 
NAPOJA, 3D, sinhro.
20.00 BOHEMIAN RHAPSODY

KINOSPORED

Organizatorji filmskih predstav si pridržujejo pravico do spremembe programa.

desetdnevna vremenska napoved

Torek
25. 12.

-2/3 °C

Nedelja 
30. 12.

-3/3 °C

Sreda 
26. 12.

Četrtek
27. 12. 

Petek
28. 12. 

Sobota
29. 12.

-5/3 °C -6/3 °C -5/6 °C -3/5 °C

Ponedeljek 
31. 12.

Torek
1. 1.

Sreda
2. 1.

Četrtek
3. 1.

-5/3 °C -5/4 °C -3/2 °C -4/3 °C

tedenski koledar
       vzhod  zahod 

25. 12. tor. božič 7.43 16.21

26. 12. sre. Dan samost. in enot. 7.43 16.22 

27. 12. čet. Janez 7.43 16.23 

28. 12. pet. Živko 7.44 16.23

29. 12. sob. David, zadnji krajec 7.44 16.24

30. 12. ned. Evgen 7.44 16.25

31. 12. pon. Silvester 7.44 16.26

20
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.

Vilma Stanovnik

Kranj – Letos se prvič tudi 
Kranj lahko pohvali z lede-
nimi jaslicami. Nastale so iz-
pod rok svetovno priznane-
ga oblikovalca ledu Mira Ris-
monda in njegove ekipe obli-
kovalcev. Miro Rismondo se 
z oblikovanjem ledu ukvarja 
že 15 let. Po prvih oblikovanih 
figurah je začel razmišljati o 
ledu kot o praktično uporab-
nem materialu, s katerim se 
lahko popestrijo različne pri-
reditve, slavja in tudi vsak-
danje dogodke. Sedaj s svo-
jo ekipo na leto proizvede 79 
ton kristalno čistih ledenih 
blokov. S svojimi skulptura-
mi so prisotni na mnogih do-
godkih po Sloveniji, Luksem-
burgu, Nemčiji, Italiji, Av-
striji, Hrvaški, Srbiji in Ma-
džarskem, od minulega te-
dna pa tudi v Kranju.

Jaslice, ki so izklesane iz šti-
rih ton ledenih blokov, skulp-
ture pa merijo v višini dva me-
tra, so postavljene pred Pre-
šernovim gle dališčem pri no-
voletni smreki. Ob četrtko-
vi priložnostni slovesnosti je 
zbrane ob jaslicah pozdravil 
kranjski župan Matjaž Rako-
vec.

Za vse, ki boste te dni obi-
skali mesto in si ogledali jas-
lice, naj zapišemo še, da je 
del Kranja ne glede na vre-
mensko napoved že zasne-
žen. Minuli konec tedna so 
namreč začeli zasneževati 
Pungert, ki tako otrokom kot 
vsem drugim ponuja pravo 
zimsko doživetje, od kepa-
nja do oblikovanja snežakov. 
Če bodo temperature prave, 
boste lahko ujeli tudi zasne-
ževanje s snežnimi topovi.

V mestno središče ste va-
bljeni tudi vsi, željni zabave. 

V sredo bodo za glasbo skr-
beli Orleki, dan kasneje se 
obeta nastop Big Banda Bled 
pod vodstvom Primoža Gra-
šiča z gosti Alenko Godec, 
Otom Pestnerjem in angle-
škim gostom Petrom Savizo-
nom. Letošnji Županov kon-
cert bo v petek, 28. decem-
bra, na njem pa bo nastopila 
Nina Pušlar. Še pred koncer-
tom, ki se bo na Glavnem trgu 
začel ob 19. uri, bo vse nago-
voril župan Matjaž Rakovec. 
Na odru se mu bodo pridru-
žili taborniki in skavti, ki mu 

bodo predali betlehemsko 
luč. V soboto se lahko odpra-
vite še na zabavo s skupino 
Rok'n'Band, za konec leta pa 
na silvestrovanje z Markom 
Vozljem in zasedbo Mojstri. 
Od 22. ure naprej bo poteka-
lo na Glavnem trgu. V mes-
to so vabljeni tudi otroci. Jut-
ri ob 17. uri jih bo razvese-
lil Božiček, ki ga bosta spre-
mljala Murat in Jose, v nede-
ljo pa še Dedek Mraz, ki se 
mu bosta pridružila Roma-
na Krajnčan in Pihalni orke-
ster Mestne občine Kranj.

Zimske radosti tudi v mestu
V Kranju so od minulega četrtka na ogled ledene jaslice, zima pa se je začela tudi na Pungertu.

Pri Prešernovem gledališču so postavljene ledene jaslice. Kako dolgo, je odvisno od 
temperatur ... / Foto: Primož Pičulin

Mateja Rant

Bled, Preddvor – Na božič-
ni dan ob 17. uri bodo v Graj-
sekm kopališču na Bledu 
tudi letos obudili legendo 
o potopljenem zvonu, ki jo 
bodo znova uprizorili člani 
Društva za podvodne dejav-
nosti Bled in tako voščili lepe 
in tople praznike. Gre za sta-
ro blejsko legendo o nastan-
ku zvončka želja, ki stoletja 
domuje na otoku in uresni-
čuje želje ljudi. Pri uprizo-
ritvi bodo sodelovali sopra-
nistka Janja Hvala in plesal-
ci blejskega plesnega studia. 

Legendo so letos zvočno pre-
novili, potapljači pa so naro-
čili tudi nov zvon, so pojasni-
li v Turizmu Bled.

Zavod za turizem Preddvor 
pa jutri ob 16. uri že devet-
najsto leto pripravlja tradicio-
nalni potop božičnega dreves-
ca. Zgodbo o drevescu, potop-
ljenem v jezeru Črnava, bodo 
razkrili člani nekdanjega Tu-
rističnega društva Preddvor 
v sodelovanju s Potapljaškim 
društvom Som in Gasilsko re-
ševalno službo Kranj. Ob tem 
bo na stojnicah z izdelki do-
mače in umetne obrti mogo-
če izbrati še kakšno darilce.

Zimski potop v blejsko  
in preddvorsko jezero
Potapljači na Bledu bodo uprizorili legendo 
o potopljenem zvonu, v Preddvoru pa bodo 
pripravili potop božičnega drevesca.



Proizvodni tehnolog (Šenčur pri Kranju) 
Pričakujemo: VI. stopnjo izborazbe (inženir/inženirka živilstva in prehrane), komu-
nikativnost in sposobnost timskega dela, osnovno znanje MS Office, inovativno-
st, samoiniciativnost, natančnost in zanesljivost, vozniški izpit kategorije B, zažele-
ne izkušnje z delom v prehrambni panogi. Valens Int., d. o. o., Poslovna cona A 35, 
4208 Šenčur. Prijave zbiramo do 8. 1. 2019. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Avtoklepar m/ž (gorenjska regija) 
Od novega sodelavca pričakujemo: III.–V. stopnjo izobrazbe, 2 leti delovnih izku-
šenj, delavnost in pozitivno naravnanost. Jurčič & Co., d. o. o., Poslovna cona A 45, 
4208 Šenčur. Prijave zbiramo do 19. 1. 2019. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Čistilka m/ž (Krvavec) 
Iščemo čistilko za čiščenje poslovnih prostorov. RTC Krvavec, d. d., Grad 76,  
4270 Cerklje na Gorenjskem. Prijave zbiramo do 17. 1. 2019. Podrobnosti na  
www.mojedelo.com.

Vodja prodaje m/ž (Kranj) 
Organizacija Private & White label poslovnanja skozi projektno delo na prehran-
skih dopolnilih za ime drugih blagovnih znamk doma in v tujini, kontaktiranje in 
serviriranje obstoječih ter novih potencialnih Private & White label strank z redni-
mi ponudbami v tujini, spremljanje strank ter poprodaja aktivnost ... BIO PAK pakir-
nica, d. o. o., Savska loka 22, 4000 Kranj. Prijave zbiramo do 11. 1. 2019. Podrobno-
sti na www.mojedelo.com.

Prodajalec v kmetijski trgovini m/ž (Vodice, Vižmarje) 
Iščemo 2xDM: prodajalec v kmetijski trgovini (m/ž). Obe zaposlitvi sta za določen 
čas 1 leta s polnim delovnim časom, z možnostjo kasnejše zaposlitve za nedoločen 
čas. Lokacija: 1x prodajalna Vodice, Kamniška 8, Vodice, 1x prodajalna Vižmarje, Ta-
censka 67, Lj. Šentvid. KZ Medvode, z  o. o., Medvode, Cesta ob Sori 11, 1215 Medvo-
de. Prijave zbiramo do 7. 1. 2019. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Produktivni vodja v turizmu m/ž (Kranj – Gorenjska ) 
Idejna zasnova, priprava in realizacija turističnih produktov in paketnih poto-
vanj, spremljanje, poslovanje turističnih poslovalnic, raziskovanje in obdelovanje 

domačega in tujega tržišča, opravljanje drugih del po nalogu nadrejenega in v skla-
du s predpisi ... Arriva Alpetour, d. o. o., Ulica Mirka Vadnova 8, 4000 Kranj. Prijave 
zbiramo do 3. 1. 2019. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Nabavni komercialist m/ž (Lipnica) 
Opis del in nalog: skrb za obstoječe dobavitelje, skrb za naročanje blaga in storitev, 
reševanje reklamacij z dobavitelji, sodelovanje s prevzemno ter prodajno službo. 
Iskra Mehanizmi, d. o. o., Lipnica 8, 4245 Kropa. Prijave zbiramo do 10. 1. 2019. Po-
drobnosti na www.mojedelo.com.

Strokovni sodelavec v kadrovski službi m/ž (Jesenice) 
Kandidat mora izpolnjevati naslednje pogoje: univerzitetna izobrazba družboslov-
ne smeri, najmanj 3 leta delovnih izkušenj na podobnih delovnih mestih, zelo dob-
ro poznavanje kadrovskega področja ... SIJ, d. d., Gerbičeva 98, 1000 Ljubljana. Pri-
jave zbiramo do 15. 1. 2019. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Prodajalec m/ž (Kranj) 
Izbrani kandidat bo zadolžen za naslednja dela in naloge: prodaja in svetovanje 
kupcem, prevzem in priprava blaga za prodajo, polnjenje prodajnih polic in stojal 
z blagom ... SEMENARNA Ljubljana, d. d., Dolenjska c. 242, 1000 Ljubljana. Prijave 
zbiramo do 6. 1. 2019. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Obdelovalec valjev in koles m/ž (Kranj) 
Naloge in odgovornosti: priprava stroja, obdelovanca in pripomočkov, razvoj 
in sodelovanje pri uvajanju novih tehnologij, metod, materialov, struženje, bru-
šenje, balansiranje, vrtanje in metalizacija obdelovanca ... Schäfer Rolls, d. o. o.,  
Škofjeloška cesta 6, 4000 Kranj. Prijave zbiramo do 9. 1. 2019. Podrobnosti na www.
mojedelo.com.

Inženir JR na področju elektroenergetike 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 usklajeva-
nje stroškov tovarne... GOODYEAR DUNLOP SAVA TIRES, d. o. o., Škofjeloška 6, 4000 
Kranj. Prijave zbiramo do 31.12.2018. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Vodja oddelka pomorskega transporta m/ž (Brnik) 
Pričakujemo: najmanj V. stopnjo izobrazbe družboslovne ali tehnične smeri, naj-
manj 3 leta delovnih izkušenj na področju logističnih storitev, natančnost, oseb-
na urejenost in odgovornost do dela, aktivno znanje angleškega jezika, pisno in 
ustno, odlične komunikacijske lastnosti in ciljna naravnanost. Kuehne+Nagel, d. 
o. o., SI-4210. Prijave zbiramo do 17. 1. 2019. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Razvojni inženir m/ž (Kamnik Celje) 
Želite uporabiti svoj razvojni talent za ustvarjanje naprednih in trajnostno narav-
nanih visokotehnoloških izdelkov in spreminjati svet na bolje? GEM motors, d. o. o., 
Ljubljanska cesta 45, 1241 Kamnik. Prijave zbiramo do 17. 1. 2019. 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
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Radio Triglav Jesenice, d.o.o., Trg Toneta Čufarja 4, 4270 Jesenice

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

Nena Veber
Zdravje in Jaz – Prijatelja  

»ključi«, ki mi bodo pomagali ponovno 
vzpostaviti ravnovesje in se pozdraviti.  

Izberite tiste, za katere začutite, da so 

Naše telo je bivališče duha, zdravo telo  
je bivališče zdravega duha. Telo in duh  
se odpirata kot lotos s tisočerimi cvetnimi 
listi. Ranljiva sta, zavedajmo se tega in 
ju skrbno negujmo. Zdravje ni danost ali 
nekaj samo po sebi umevnega. Zdravje  
je darilo za trud, ki ga vnašamo v telo  

Zatorej poskrbimo za svoje zdravje, da 
bova »Zdravje in Jaz  – Prijatelja.«   Nena Veber: Zdravje in Jaz – Prijatelja 

Ljudje smo celostna bitja, zato je prav, da se celostno posvečamo 
svojemu zdravju in dobremu počutju. V knjigi najdemo zgodbe in 
primere, vaje in tehnike, ki nam pomagajo: skrbeti za �zično in 
psihično dobro počutje, razumeti, kako smo povezani z naravo in se 
ritmi in cikli narave odslikavajo v našem telesu in njegovem delovanju, 
poskrbeti za svoje zdravje, da bova »Zdravje in Jaz  – Prijatelja«.

20 
EUR

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.  
Za dostavo po pošti se poštnina zaračuna po ceniku Pošte Slovenije.  

www.gorenjskiglas.si

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.
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Ta knjiga  
je lepo in 
koristno darilo 
hkrati.
Trda vezava,  
72 strani.

                        + poštnina

11     99
EUR

Prej, ko se otrok spozna z zemljevidi in dobi občutek  
za zemeljsko oblo, razporeditev celin in držav, njihovih  
glavnih mest, zastav ter značilnosti, bolje se bo znašel  
v šoli in v vsakdanjem življenju. V Otroškem atlasu  
sveta s posodobljenimi podatki boste skupaj z  
otrokom svet odkrivali na preprost in zanimiv način.

Redna cena knjige je 19,99 eur, nova cena knjige  
je le 11,99 eur+poštnina.

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.

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. 

MOTORNA VOZILA

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

STROJI IN ORODJA
KUPIM

PLINSKI grelnik za prostor (Top) in 
pant žago za les, tel.: 041/608-765 
 18003847

GRADBENI  
MATERIAL
GRADBENI MATERIAL
KUPIM

ODKUPUJEMO kostanjeve drogo-
ve (za elektrogospodarstvo), dolžine 
9–11 m, tudi neobeljene, SES, d. o. 
o., Opekarska ul. 22, Maribor, tel.: 
041/865-596, 031/339-928 18003722

KNJIGE,  
PUBLIKACIJE
PRODAM

GEOMETRIJA tarot. Stvarnost Kristu-
sove zavesti. Odlično darilo, cena 20 
EUR, tel.: 040/567-544 18003840

LOŠKI razgledi, vse številke, od leta 
1979, so neprebrane; in razni zborniki 
in knjige o Loki, tel.: 041/204-814  
 18003850

OD prebujanja vesolja do prebujanja 
človeka. Knjiga očara in preseneti, tel.: 
040/567-544 18003841

STARINE
KUPIM

ODLIKOVANJA, kovance, ure, slike, 
značke, srebrnino, luči, kipe in drugo, 
tel.: 030/670-770 18003846

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
KUPIM

TRAKTOR Zetor, IMT, Ursus, Univer-
zale, Deutz, Štore ali TV, letnik in model 
ni pomemben, tel.: 031/562-809  
 18003736

PRIDELKI
PRODAM

DOMAČE olivno olje, tel.: 064/292-
955 18003849

PRAŠIČE, težke 70–80 kg, cena 1,65 
EUR/kg, tel.: 041/568-405  
 18003848

VZREJNE ŽIVALI
KUPIM

BIKCA simentalca, starega do 10 dni, 
tel.: 041/756-022 18003851

STORITVE
NUDIM

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

MOTORNO žago Stihl, rotacijsko ko-
silnico 165 in fižol češnjevec, tel.: 
031/585-345 18003825

PRAZNIČNI DELOVNI ČAS:

 PONEDELJEK, 31. DECEMBRA 2018
od 8. do 13. ure

Srečno 2019
Obvestila o dogodkih objavljamo v rubriki Kažipot brez-
plačno samo enkrat, pošljete jih lahko na e-poštni naslov  
kazipot@g-glas.si.

PRIREDITVE
Medgeneracijske prireditve
Kranj – V Medgeneracijskem centru Kranj bodo v četrtek in 
petek, 26. in 27. decembra, od 8. do 16. ure potekale poči-
tniške aktivnosti za otroke. V četrtek, 27. decembra, bo ob 
18. uri maketarska delavnica. Obvezne prijave na brezplačne 
dogodke sprejemajo na telefonu 041 724 134 in na e-naslovu 
mck-prijava@luniverza.si.

Za otroke
Jesenice – V Občinski knjižnici Jesenice bo v četrtek, 27. de-
cembra, ura pravljic ob 17. uri, prireditev Lepo je biti bralec 
in žrebanje nagrajencev knjižne uganke pa ob 18. uri. V pe-
tek, 28. decembra, bo Brihtina pravljična dežela za tiste otro-
ke od četrtega leta starosti, ki ta čas niso v vrtcu, ob 10. uri.

Hrušica – V četrtek, 27. decembra, bo ura pravljic z grofico 
ob 17. uri, žrebanje nagrajencev knjižne uganke pa ob 17.45.

Tržič – Otroci med 7. in 12. letom se lahko 24., 27. in 28. 
decembra med 10. in 12. uro v Knjižnici dr. Toneta Pretnarja 
udeležijo počitniške delavnice Spet so prazniki. 

KONCERTI
Božično-novoletni koncerti
Duplje – Ženski pevski zbor Dupljanke iz Dupelj in Moški 
pevski zbor Triglav Duplje vabita na tradicionalni božični 
koncert, ki bo v sredo, 26. decembra, ob 18. uri v župnijski 
cerkvi svetega Vida v Spodnjih Dupljah. 

Šenčur – Pihalni orkester občine Šenčur v sredo, 26. decem-
bra, ob 19.30 v Športni dvorani v Šenčurju prireja božično-
-novoletni koncert z naslovom Na sončni strani ulice. Gostja 
koncerta bo Nuška Drašček.

Koncert Pihalnega orkestra Tržič
Tržič – V Dvorani tržiških olimpijcev bo v sredo, 26. decem-
bra, koncert Pihalnega orkestra Tržič, ki se mu bo na odru kot 
gostja večera pridružila pevka mlajše generacije Nina Strnad. 
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Anketa

Jure Glamočanin, Kranj:

»Spremljam šport in Ilkine 
zmage sem pričakoval, Ža-
nova pa me je presenetila. 
Mislim, da bo Ilka s tako se-
zono nadaljevala, za Žana pa 
nisem prepričan, a mu želim 
zmag.«

Boško Gogić, Kranj:

»Zelo malo spremljam šport, 
a sem ob uspehih vedno zelo 
vesel in ponosen. Za nadalje-
vanje sezone pa bomo videli, 
kako bo – nikoli se ne ve.«

Mariša Kern, Kranj:

»Malo spremljam šport z 
domačimi, a za večje uspe-
he vem. Prej sem navijala 
za Tino Maze, zdaj pa pesti 
držim za Ilko Štuhec. Tudi 
pri skokih si želim kakšne 
zmage.«

Tajda Kavčič, Tržič:

»Šport spremljam bolj spro-
ti, kar slišim na radiu ali pa 
kje preberem. Večjih uspe-
hov se zelo veselim, pred-
vsem na področju smučanja 
in smučarskih skokov.«

Neža Rozman

Slovenski športniki nav-
dušujejo s svojimi uspehi, 
posebno veselje navijačev 
sta minuli teden požela Žan 
Kranjec in Ilka Štuhec. Mi-
moidoče smo povprašali, ali 
navijajo za slovenske športne 
ase in kakšna pričakovanja 
imajo za preostanek sezone. 
Foto: Tina Dokl

Uspehi prinašajo 
veselje

Srečko Škapin, Kokrica:

»Ravno včeraj sem sprem-
ljal šport. Nad uspehi Ilke 
in Žana sem bil navdušen, 
a presenečen, saj jih nisem 
pričakoval. Upam, da bodo 
rezultati takšni tudi pri ska-
kalcih.«

info@g-glas.si

vre men ska na po ved
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Vilma Stanovnik

Kranj – Naročnice in naroč-
niki Gorenjskega glasa, ki so 
na naš časopis naročeni brez 
prekinitev že vsaj deset let, so 
sodelovali v žrebanju enega 
od novoletnih daril, ki smo 
jih ob izteku letošnjega leta 
namenili našim zvestim na-
ročnikom. Največ sreče pri 
petkovem žrebu sta imela 
Franc in Lucija Brišar z Zale-
ga Loga 25 v občini Železniki, 
ki bosta dobila prvo na grado 
– pralni stroj Electrolux. Na 

drugem listku, ki smo ga po-
tegnili iz zaboja, je bilo zapi-
sano ime Anton Čuden. Za 
nagrado bo naš naročnik z 
Zgornjih Laz 16, Zgornje 
Gorje, dobil likalnik Electro-
lux. Pri žrebu za namizni 
mešalnik Electrolux je imel 
največ sreče Jože Osterman 
z Olševka, občina Preddvor. 
Pralni stroj bomo na Zali Log 
odpeljali danes, likalnik in 
namizni mešalnik pa lahko 
nagrajenca dobita na sedežu 
Gorenjskega glasa na Nazor-
jevi ulici 1 v Kranju.

Pralni stroj na Zali Log

Direktorica in odgovorna urednica Marija Volčjak, 
novinarka Vilma Stanovnik in vodja oglasnega trženja 
Marjan Potočnik med žrebanjem / Foto: Tina Dokl

Danes bo sprva pretežno oblačno in večinoma brez padavin. 
Čez dan se bo zjasnilo, zapihal bo severni veter. Jutri bo delno 
jasno z občasno povečano oblačnostjo, v sredo pa pretežno 
jasno z jutranjo meglo ponekod po nižinah.

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

Alenka Brun

Kranj – Tudi sedaj nas, gla-
sovce, kot si radi rečemo, 
najdete nasproti avtobusne 
postaje v Kranju, na isti stra-
ni, le da smo bili prej prav 
nasproti glavne stavbe na 
postaji, sedaj pa smo minut-
ko ali dve hoje višje po ploč-
niku in tako tudi na drugem 
naslovu. Naši prostori so v 

drugem nadstropju na Na-
zorjevi ulici 1, kamor se lah-
ko pripeljete z dvigalom, do 
nas pa vodijo tudi stopnice.

»Gorenjski glas ima tako 
prvič v svoji 71-letni zgodovi-
ni lastne prostore na eni lo-
kaciji, kar pomeni, da smo 
dolgoročno razrešili proble-
me s poslovnimi prostori,« 
pove direktorica in odgovor-
na urednica časopisa Marija 

Volčjak. Razloži: »Gorenjski 
glas je svojo dejavnost zao-
krožil na 340 kvadratnih me-
trih površine v drugem nad-
stropju poslovne stavbe. Med-
sebojno sta povezana dva po-
slovna prostora, od katerih je 
večji namenjen pripravi časo-
pisa – tam so novinarji in teh-
niki, ob vstopu pa je kotiček za 
naročnike z okencem za pla-
čilo naročnine, oddajo malih 

oglasov, zahval ... V manj-
šem prostoru sta komerciala 
in računovodstvo. Časopisni 
prostor smo temeljito preno-
vili in uredili oceanski način 
dela, ki je značilen za časopi-
sne hiše.«

Ogled novih poslovnih 
prostorov smo na Gorenj-
skem glasu združili tudi z 
željo, da si voščimo vese-
le božične praznike in sreč-
no novo leto 2019. Marija 
Volčjak doda, da je bil dan 
odprtih vrat namenjen zlas-
ti sosedom v poslovni hiši na 
Nazorjevi ulici 1, saj so mo-
rali poleti prenašali gradbe-
niški hrup, ki so ga spreje-
li z razumevanjem. »Seveda 
pa smo se potrudili, da je ob-
nova potekala predvsem ob 
koncu tedna,« pojasni.

Na dan odprtih vrat smo po-
vabili tudi poslovne partnerje, 
s katerimi največ sodelujemo. 
Odzvali so se in si z zanima-
njem ogledali nove prosto-
re. »Prejeli smo veliko čestitk 
in veseli smo bili obiska,« še 
pove Volčjakova.

Ob prijetnem klepetu ter 
prihajanju in odhajanju po-
vabljenih je petkovo dopol-
dne v živahnem in prijet-
nem vzdušju minilo, kot bi 
mignil.

Povabili smo jih na obisk
Gorenjski glas se je sredi oktobra preselil v poslovno hišo na Nazorjevi ulici 1 v Kranju in minuli petek 
dopoldne je odprl svoja vrata – v prvi vrsti za sosede, druženje pa se je nadaljevalo ob klepetu in v 
prijetnem decembrskem vzdušju.

Druženje ob dnevu odprtih vrat so pospremila tudi že prva novoletna voščila; v prvi vrsti pa 
je bil namenjen sosedom v poslovni stavbi, kjer ima Gorenjski glas nove prostore. 

Kranj – Iz Združenja bank Slovenije so sporočili, da bo v času 
božičnih in novoletnih praznikov v poslovalnicah bank in hra-
nilnic, ki so članice združenja, veljal spremenjen poslovni čas. 
Poslovalnice bodo danes, v ponedeljek, 24. decembra, in v 
ponedeljek, 31. decembra, odprte le do 12. ure.

Praznični poslovni čas bank in hranilnic

Selca – Turistično društvo (TD) Selca bo v sredo organiziralo 
že četrti Štefanov sejem. Začel se bo ob 10. uri in bo potekal 
pred novim gasilskim domom v Selcih. Obiskati bo možno 
stojnice z lokalnimi dobrotami, spominki ter stojnici aktiva 
kmečkih žena in TD Selca. Prireditev bodo popestrili tudi lo-
kalni harmonikarji. V Krekovem domu bodo na ogled izdelki 
osnovnošolcev, ustvarjeni na natečaju v okviru 240-letnice 
šole v Selcih. Prvega januarja ob 18. uri pa TD Selca vabi še 
na tradicionalno Baklado. Pohodniki se bodo iz središča Selc 
in Dolenje vasi v soju bakel odpravili proti Podbabniku. Na 
cilju bo nebo razsvetlil ognjemet, poleg tega bodo razglasili 
zmagovalce natečaja umetnin ob jubileju šole v Selcih.

Štefanov sejem in Baklada
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