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

Koroška Angelika je 
slovenska ministrica
»Naredili ste izjemno evropsko in 
tudi človeško potezo, dokazali ste, 
da hočemo presegati in preseči 
meje,« je po izvolitvi za ministrico 
za kohezijo in prisegi dejala Ange-
lika Mlinar, koroška Slovenka iz 
Stare vasi pri Žitari vasi.

2

AKTUALNO

Za gradnjo  
predora potrdili Turke
Nadzorni svet Darsa je potrdil iz-
biro turške družbe Cengiz za gra-
ditelja druge cevi karavanškega 
predora. Sklep o izbiri bo Dars 
vročil podjetjem, ki so sodelovala 
na pogajanjih. Na odločitev Darsa 
je možna še zadnja pritožba.

3

KRONIKA

Igor Velov v  
sodni preiskavi
Nekdanjega direktorja Agencije za 
varnost prometa sumijo, da naj bi 
izplačilo sredstev agencije pogoje-
val s provizijo za kranjski boksar-
ski klub. Velov vse očitke zavrača 
in trdi, da ni nikoli ničesar zahte-
val.

12

ZADNJA

Ošpice tudi  
v Mojstrani
Na prireditvi v telovadnici moj-
stranške osnovne šole se je 12. 
decembra zadrževal tudi odrasel 
bolnik z ošpicami. Kot je povedala 
ravnateljica šole Darja Pikon, so 
jih o tem obvestili iz NIJZ in jim 
naročili, naj obvestijo starše.

24

VREME

Danes, jutri in v četrtek 
bo vreme večinoma  
sončno z jutranjo meglo 
po nižinah.

-3/11 °C
jutri: večinoma sončno

Jože Košnjek

Kranj – Slovenci, ne glede 
na svoja osebna prepriča
nja in tudi položaj v družbi, 
smo v svoji zgodovini veli
ko dali na božič. Praznova
li smo ga tudi, ko ta dan še 
ni bil državni praznik in dela 
prost dan. Sedaj to je, vendar 
nam njegovo izročilo in vse
bina prepogosto uhajata na 
pota razkošja in komerciali
zacije. Čudovito, univerzal
no, ljudsko izročilo prazni
ka je kljub temu ostalo. To 
so jaslice, ki so že postavlje
ne po številnih domovih, po 
vaseh in cerkvah, polnočne 

maše, prijazni in iskreni sti
ski rok z željami po veselju in 
miru med nami in po svetu, 
pozornost do bolnih, osam
ljenih, nebogljenih in pozab
ljenih, pa tudi vedno števil
nejše pevske in glasbene pri
reditve. Ohranimo te čudo
vite stvari! V duhu božične
ga veselja, sožitja in miru je 
koprski škof dr. Jurij Bizjak v 
imenu slovenskih katoliških 
škofov izrekel božično vošči
lo tudi  evangeličanom, pra
voslavnim, ki praznujejo bo
žič 7. januarja, judom in mu
slimanom. Božični prazniki 
so za Slovenke in Slovence 
nekaj posebnega. 

Jutri bo praznik dan samo
stojnosti in enotnosti. Pre
pričan sem, da smo do oboje
ga hudo brezbrižni, kot da se 
je vse naredilo samo od sebe 
in da nam za to ni bilo treba 
ničesar tvegati in žrtvovati. 
Naša samostojnost, naša dr
žava in enotnost pri njenem 
nastajanju in obrambi so 
prevelike vrednote, da bi se 
smel kdo igrati z njimi.

Božično voščilo veselja in 
miru sporočamo naročni
cam in naročnikom ter bral
kam in bralcem Gorenjske
ga glasa, vsem Gorenjkam in 
Gorenjcem ter vsem ljudem 
dobre volje!

Za veselje in mir med nami
Božični čas, najlepši čas, poje pesem. In resnično so božični prazniki nekaj 
posebnega. Zlasti za nas, Slovence, ki praznujemo dan po božiču državni 
praznik dan samostojnosti in enotnosti. 

 Del čudovitega ljudskega izročila božičnih praznikov so jaslice. /Foto: Tina Dokl

Aleš Senožetnik

Vodice – Agencija RS za oko
lje (Arso) je v predhodnem 
postopku glede gradnje ob
voznice mimo Vodic odlo
čila, da je za nameravani 
poseg treba izvesti presojo 

vplivov na okolje in pridobi
ti okoljevarstveno soglasje. 
Kot ugotavljajo, bo šele nato 
Dars mogoče zavezati k iz
vedbi vseh zaščitnih in varo
valnih ukrepov.

V Vodicah razočarani
Po mesecih čakanja je Arso sprejel odločitev, da 
je pred gradnjo vodiške obvoznice treba izvesti 
presojo vplivov na okolje.

Priloge:

kranjske novice
Glas občine Naklo
Loški glas
CERKLJE pod Krvavcem

43. stran

Maja Bertoncelj

Kranj – Izjemno zahtevne 
vremenske razmere so za
znamovale tekme svetovne
ga pokala v teku na smučeh, 
ki jih je Planica konec minu
lega tedna gostila tretjič. 

Sobotni posamični sprint 
je potekal v močnem dežju, 
nedeljski ekipni sprint pa 
v snežnem metežu. V žen
ski konkurenci je Anamari
ja Lampič dosegla najbolj
ši slovenski izid dosedanjih 
tekem v Planici. Posamični 
sprint je končala na petem 
mestu, kar je bilo tudi naj
višje v letošnji sezoni svetov
nega pokala. 

Odlični Prevc, Kranjec in Lampičeva 
Na tekmi svetovnega pokala v teku na smučeh v Planici je najboljši slovenski rezultat s petim mestom 
dosegla Anamarija Lampič, na stopničkah pa sta bila konec tedna Peter Prevc in Žan Kranjec.

Anamarija Lampič (druga z desne) je v Planici poskrbela za najboljši slovenski dosežek.  
V posamičnem sprintu je bila v finalu peta. / Foto: Gorazd Kavčič43. stran
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izžrebanemu naročniku časopisa

Knjigo prejme OLGA STANONIK iz Poljan.

KO TI ČEK ZA NA ROČ NI KE

AKTUALNO info@g-glas.si

Plačilo letne naročnine
Plačilo letne naročnine se bo zaradi spremembe davka 
začelo kasneje. Seznam daril, med katerimi boste lahko 
izbirali pri plačilu letne naročnine, bomo objavili v petek, 
10. januarja 2020. Cena časopisa ostaja enaka kot zadnja 
tri leta, prav tako popusti.
Ker davčna sprememba začne veljati 1. januarja 2020, 
položnic ne moremo pripraviti in davčno potrditi vna
prej, temveč lahko to storimo šele na prvi delovni dan v 
novem letu, torej v petek, 3. januarja. Poštarji za natis in 
raznos položnic potrebujejo vsaj tri delovne dni in po
ložnice boste predvidoma prejeli v četrtek, 9. januarja, 
morda dan kasneje. 
Prosimo vas, da počakate na položnice in jih prinesite s 
seboj, saj se boste tako izognili gneči pred naročniškim 
okencem. Obljubljamo, da imamo vseh daril dovolj in da 
ničesar ne bo zmanjkajo že na začetku. 

Dermaluxehair – šampon proti izpadanju las

Stres, genetska obremenjenost, 
slaba izbira negovalnih sredstev 
in številne bolezni so najpogo-
stejši vzroki za čezmerno izpada-
nje las. Šampon Dermaluxehair 
je slovenski proizvod, ki vsebuje 
učinkovito formulo proti izpa-
danju las, ki je v svetu lasne 
kozmetike povzročila pravo re-
volucijo. Poživlja krvni obtok v 
lasišču, upočasnjuje staranje 
lasnih mešičkov ter krepi lasne 
korenine. Ob redni uporabi lasje 
vidno manj izpadajo, postanejo 
močnejši in bujnejši. Šampone 
Dermaluxehair lahko kupite tudi 
v izbranih lekarnah in na spletni 
strani www.medilipi.si. 
Naročniku Gorenjskega glasa 

podarjamo šampon proti izpadanju las. Nagradno vpraša-
nje: Na katerih prodajnih mestih lahko kupite šampon Der-
maluxehair? Odgovore s svojimi podatki pošljite do srede, 8. 
januarja 2020, na naslov: Gorenjski glas, Nazorjeva ulica 1, 
4000 Kranj, ali na koticek@g-glas.si.

Jože Košnjek

Ljubljana – »Naredili ste iz-
jemno evropsko in tudi člo-
veško potezo, dokazali ste, 
da hočemo presegati in pre-
seči meje. Storila bom vse, 
da bom upravičila vaše zau-
panje, « je dejala po izvolit-
vi za ministrico za kohezijo 
in prisegi poslancem držav-
nega zbora Angelika Mlinar, 
leta 1970 rojena koroška Slo-
venka iz Stare vasi pri Žita-
ri vasi. Političarka in nekaj 
časa tudi podjetnica je tako 
prva koroška Slovenka, ki je 
postala ministrica v sloven-
ski vladi. V petek je od svo-
je predlagateljice za mini-
strico Alenke Bratušek prev-
zela vodenje ministrstva. Za 
Mlinarjevo, ki je po končani 
Slovenski gimnaziji v Celov-
cu študirala pravo v Salzbur-
gu in v Ameriki, kjer je tudi 
doktorirala, in po poslanski 
karieri najprej v dunajskem 
deželnem zboru in v zve-
znem parlamentu, nato pa 
v Evropskem parlamentu v 
Bruslju oziroma Strasbou-
rgu, ministrska kandidatu-
ra ni bila prvi korak v sloven-
sko politiko. Maja letos je na 
listi Stranke Alenke Bratu-
šek kandidirala za poslan-
ko v Evropskem parlamentu 
in bila sedma po številu pre-
ferenčnih glasov. V začetku 
preteklega tedna je spreje-
la slovensko državljanstvo, 
s čimer je soglašala tudi av-
strijska vlada. 

Vzpon koroške Sloven-
ke Angelike Mlinar na 

ministrski položaj ni bil eno-
staven. Na zaslišanju na de-
lovnih telesih in na sami seji, 
na kateri so odločali o nje-
ni izvolitvi, je bila deležna 

hvale in številnih vprašanj, 
pa tudi žalitev, da je tujka, 
da je zadnji hip prejela slo-
vensko državljanstvo in se ni 
odrekla avstrijskemu, da bo 

vohunila za Avstrijo in raz-
širjala liberalizem, da stro-
kovno ni ustrezna in da je 
celo vprašljiva njena sloven-
ska narodna zavest. Sporek-
li so se celo v sami vladni ko-
aliciji in si očitali, kdo je do-
volj in kdo premalo storil za 
njeno izvolitev. Na koncu se 
je izšlo v prid Mlinarjeve: 44 
poslancev je bilo za, 43 pa 
proti. 

Izvolitev koroške Sloven-
ke za ministrico v sloven-
ski vladi v Avstriji ni bila ne-
opazna. Njena izvolitev je 
bila udarna novica avstrij-
ske tiskovne agencije APA 
in nacionalne radiotelevizi-
je ORF. Še posebej ponos-
ni so bili koroški Sloven-
ci. Glavni tajnik Narodne-
ga sveta koroških Slovencev 
Marko Oraže v izjavi ni mo-
gel mimo očitkov nekaterih 
slovenskih poslancev o nje-
nem poreklu. »Pomembno 
je,« je dejal, »da je po rodu 
in po srcu Slovenka in da jo 
bodo ocenjevali po njenem 
delu, in ne po tem, kje se je 
rodila.« Manuel Jug, predse-
dnik Zveze slovenskih orga-
nizacij, je postavil pod vpra-
šaj iskrenost tistih sloven-
skih poslancev, ki sicer go-
vorijo, da so »koroški Slo-
venci naši«, v razpravi o Mli-
narjevi pa so pokazali dru-
gačen obraz. Predsednik 
Skupnosti koroških Sloven-
cev in Slovenk Bernard Sa-
dovnik pa v izvolitvi Mlinar-
jeve za ministrico vidi novo 
možnost za povečanje čez-
mejnega sodelovanja. 

Koroška Angelika je 
slovenska ministrica
Doktorica pravnih ved Angelika Mlinar je prva koroška Slovenka v slovenski vladi. Ogovorna bo za 
koriščenje evropskih sredstev.

Angelika Mlinar, na fotografiji s predsednikom Narodnega 
sveta koroških Slovencev dr. Valentinom Inzkom, bralcem 
Gorenjskega glasa ni neznana. Oktobra leta 2013, ko 
je bila izvoljena v avstrijski državni zbor, smo v prilogi 
Moja Gorenjska objavili daljši pogovor z njo. Takrat je 
dejala: Želim si, da bi moja izvolitev dvignila slovensko 
samozavest. Tako bi lahko dejala tudi tokrat.

Izvolitev dr. Angelike Mlinar za ministrico v slovenski 
vladi je eden od letošnjih pomembnih dogodkov za 
slovensko manjšino v Avstriji. Koroški Slovenec dr. 
Jože Marketz je bil imenovan za novega krškega škofa. 
Slovenske matere sin je letošnji Nobelov nagrajenec 
za literaturo Peter Handke. Koroška botaničarka dr. 
Angela Piskernik je bila počaščena z izdajo posebne 
znamke. Pisateljica in pesnica Maja Haderlap je 
prejela avstrijsko nagrado za umetnost, urednica na 
ORF Katja Gasser iz Bilčovsa pa je prejela avstrijsko 
državno nagrado za literarno kritiko.

Danica Zavrl Žlebir

Brdo pri Kranju – Predse-
dnik vlade Marjan Šarec je 
v družbi ministrov Boštja-
na Poklukarja, Karla Erjav-
ca in Ksenije Klampfer pred 
praznikom samostojnosti in 
enotnosti priredil sprejem za 
svojce padlih in civilnih žrtev 
vojne za Slovenijo. Sprejema 
se je udeležil tudi predsednik 
države Borut Pahor. 

»Prav je, da se ob tem dr-
žavnem prazniku tudi na ta 
način spomnimo tistih, ki so 
v osamosvojitveni vojni dali 
življenja za Slovenijo,« je ob 
tej priložnosti dejal premier 

Marjan Šarec. »Dati svoje živ-
ljenje za domovino je nekaj 
največjega, kar lahko človek 
stori. Njihove žrtve pa so naj-
bolj boleče za svojce, ki celo 
življenje čutijo to izgubo.«

Na misel, da danes v Slove-
niji ni tolikšne enotnosti, kot 
smo jo čutili leta 1990 ob ple-
biscitu in nadaljnjih dogod-
kih ob osamosvajanju drža-
ve, je Šarec dejal, da politika 
tudi takrat ni bila enotna, drži 
pa, da je narod stopil skupaj. 
»Tudi za osamosvojitev Slo-
venije je zaslužen celoten na-
rod, ne samo določeni posa-
mezniki. Danes se ne zave-
damo dovolj, kaj imamo z 

lastno državo, in se velikok-
rat ne znamo poenotiti ob 
čisto banalnih vprašanjih. 

Prepričan pa sem, da bi se 
znali kot narod spet poenoti-
ti, če bi znova prišlo do tako 

odločilnih dogodkov, kot so 
se zgodili pred 29 leti. Slo-
venski narod je skozi stoletja 
obstal in vedno v kritičnih tre-
nutkih stopil skupaj in tudi 
danes bi, kakor se pogosto iz-
kaže zlasti ob naravnih nesre-
čah. Za enotnost naroda me 
ne skrbi,« je trdno prepričan 
predsednik vlade. Današnje 

stanje težko primerjamo s 
takratnimi dogodki: plebi-
scitom, desetdnevno vojno 
za Slovenijo, poznejšim pri-
znanjem slovenske države, 
njenim vstopom v Evropsko 
unijo in NATO ... Takšnih do-
godkov po Šarčevem mne-
nju nima priložnosti dožive-
ti vsaka generacija. 

Za domovino so dali svoja življenja
Sprejem predsednika vlade Marjana Šarca za svojce padlih v vojni za Slovenijo

Premier Marjan Šarec je v družbi ministrov in predsednika države Boruta Pahorja sprejel svojce padlih in civilnih žrtev v 
vojni za Slovenijo. / Foto: Tina Dokl
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O letu, ki se končuje

KOMENTAR
Cveto Zaplotnik

Kakšno je bilo leto, ki se 
končuje? Ni bilo vse za-
nič, narobe in slabo, kot 

bi rekli pretirano črnogledi, in 
ni bilo vse dobro in lepo, kot bi 
leto ocenili pretirani optimisti. 
Resnica je nekje vmes - bilo je 
že tudi slabše, a tudi bolje. 

Gospodarska rast se je po 
naglem naraščanju v prejšnjih 
letih in po tem, ko je obseg bru-
to domačega proizvoda (BDP) 
lani presegel najvišjo pred-
krizno vrednost iz leta 2008, 
nekoliko umirila, v letošnjih 
prvih treh četrtinah leta je bil 
obseg BDP-ja za 2,7 odstotka 
višji kot v enakem lanskem 
obdobju. Povečanje je bilo 
zmernejše kot v zadnjih letih, 
a še vedno višje od evropskega 
povprečja. Napovedi za nap-
rej niso najbolj optimistične. 
Gospodarsko razpoloženje se 
slabša, vrednost kazalnika, ki 
odraža to razpoloženje, je bila 
nazadnje tako nizka kot letos 
konec leta 2014. Turizem še 
naprej podira rekorde, povečuje 
se tako število prihodov gostov 
kot nočitev, gradbeništvo, na 
primer, pa že občuti »ohlaja-
nje«, saj bo letošnja stopnja 
rasti občutno nižja od lanske.

Stopnja brezposelnosti se 
znižuje, a se zniževanje, ki 
traja že od leta 2013, počasi 
umirja. Plače rastejo, povpreč-
na bruto plača je bila v letoš-
njih prvih devetih mesecih re-
alno za 2,6 odstotka višja kot 
v enakem lanskem obdobju, 
nominalno, brez upošteva-
nja indeksa rasti življenjskih 
potrebščin, pa za 4,3 odstotka. 

Če bi se takšna rast nadaljeva-
la do konca leta, bi bila to naj-
višja rast plač v zadnjih desetih 
letih. A hkrati z rastjo plač se 
zvišujejo tudi cene. V zadnjem 
letu, med lanskim in letošnjim 
novembrom, so se zvišale za 
1,4 odstotka.

Ljudje živijo bolje, na to kaže 
tudi statistični podatek, da se 
povečuje delež gospodinjstev, ki 
s svojimi dohodki lahko preži-
vijo mesec brez težav, pa tudi 
tistih, ki so zmožna poravnati 
nepričakovane izdatke v višino 
šeststo evrov. Sliko »kazijo« po-
datki o revščini. Z dohodki, ki 
so nižji od praga revščine, živi 
v Sloveniji še vedno več kot 13 
odstotkov prebivalstva, ta delež 
pa se v zadnjem letu ni znižal. 

Ugodne razmere na trgu 
dela in visoka gospodarska 
rast ugodno vplivata tudi na 
javne finance. Državni dolg se 
je v primerjavi s koncem lan-
skega leta zmanjšal, še vedno 
je znašal 31,8 milijarde evrov, 
preračunano na prebivalca je 
to 15.259 evrov, a je bil glede na 
delež dolga v BDP-ju občutno 
nižji od povprečja držav članic 
Evropske unije.

Vladni parket so letos zazna-
movale tri manjše reforme 
- davčnega in pokojninskega 
sistema ter trga dela, a kakšnih 
korenitih reform na družbeno-
-gospodarskem področju verje-
tno tudi prihodnje leto ne mo-
remo pričakovati, saj bo vse bolj 
manjšinska vlada za takšne 
spremembe težko dosegla so-
glasje. Ljudje najbolj nestrpno 
čakajo na zdravstveno reformo.

Marjana Ahačič

Ljubljana – Kot smo že poro-
čali, je bila na pogajanjih, ki 
jih je Dars izvedel na začet-
ku meseca, najcenejša po-
nudba turške družbe, ki bo 
posel opravila za 98,5 mi-
lijona evrov; pogodbo naj 
bi podpisali že prihodnji 
mesec. Na odločitev Dar-
sa je sicer možna še zadnja 

pritožba, za katero ima tisti, 
ki bi se želel pritožiti, osem 
delovnih dni časa, a tudi če 
do nje pride, Dars računa, 
da bo izbranega gradbinca v 
delo uvedel najpozneje mar-
ca prihodnje leto.

Poleg Cengiza sta bila na 
pogajanja z Darsom v za-
četku meseca vabljena še 
konzorcij podjetij Kolektor 
CPG, Riko in turški Yapi 

Merkezi ter konzorcij podje-
tij Implenia Avstrija, Imple-
nia Švica in CGP Novo mes-
to. Kolektor CPG je sicer že 
sporočil, da Darsove odločit-
ve ne bo izpodbijal.

Izvajalca gradnje druge 
cevi karavanškega predo-
ra je Dars začel iskati že de-
cembra 2017, a so pritož-
be oddajo naročila močno 
zavlekle, zamaknila pa se 

je tudi sama gradnja dru-
ge cevi, katere začetek je bil 
predviden sredi lanskega 
leta. Medtem je gradnja av-
strijske strani predora ste-
kla že septembra lani. Sama 
gradnja naj bi trajala pet let, 
Cengiz pa je že napovedal, 
da bo skušal zaostanek za 
Avstrijci čim prej zmanjša-
ti in dela zaključiti leto dni 
pred rokom.

Za gradnjo predora potrdili Turke
Nadzorni svet Darsa je v petek potrdil izbiro turške družbe Cengiz za izvajalca gradnje druge cevi 
karavanškega predora. Sklep o izbiri bo Dars vročil podjetjem, ki so sodelovala na pogajanjih. 

»Predvidena obvoznica je 
na ranljivem območju, ogro-
ženem zaradi poplav, poseže 
pa tudi na vodovarstveno ob-
močje ter v dva vodotoka in 
njune brežine. Za namera-
vani poseg je treba upošteva-
ti določila Uredbe o pogojih 
in omejitvah za izvajanje de-
javnosti in posegov v prostor 
na območjih, ogroženih zara-
di poplav in z njimi povezane 
erozije celinskih voda in mor-
ja, ki za tovrstne posege zah-
teva izvedbo presoje vplivov 
na okolje,« so zapisali v pet-
kovem sporočilu za javnost. 
Kot dodajajo, bo obvoznica 
potekala pa vodovarstvenem 
območju dveh vodnih virov, 
neprimerna izvedba oziroma 
nezadostni ukrepi pa bi lahko 
povzročili trajno onesnaženje 
vodnih virov in tveganje za 
zdravje ljudi. 

Odločitev je razočarala šte-
vilne občane, še zlasti pa pre-
bivalce Kamniške ceste, ki se 
vsakodnevno soočajo z gos-
tim tranzitnim prometom, 
ki presega deset tisoč vozil 

dnevno. Župan Aco Franc 
Šuštar pravi, da je odločitev 
nerazumna in za tamkaj-
šnje prebivalce pomeni pra-
vi šok. »Ne razumem odlo-
čitve Arsa, ki je potreboval 
22 mesecev, da je na kon-
cu vse skupaj zavrnil, kljub 
temu da je od vseh soglaso-
dajalcev dobil zeleno luč, da 
ponovna presoja vplivov na 

okolje ni potrebna,« pravi 
Šuštar, ki meni, da se zaradi 
odločitve Arsa začetek grad-
nje odmika v nedogled, vpra-
šanje pa je, ali bodo takrat še 
zagotovljena tudi sredstva v 
proračunu. Kot dodaja, so 
zaradi odločitve Arsa ogro-
ženi okoliški prebivalci, var-
nost šolarjev, nepremičnine 
in tudi okolje, saj na sedanji 

Kamniški cesti, koder se vali 
promet, niso sprejeti ustre-
zni ukrepi, ki bi v primeru 
nesreče varovali vodne vire. 
»Znotraj države imamo re-
sen zaplet, saj se ne iščejo 
rešitve, temveč omejitve,« 
je razočaran župan, ki meni, 
da bo do podobnih zapletov 
prišlo tudi pri drugih razvoj-
nih projektih v državi.

V Vodicah razočarani
31. stran

Gost promet bo, kot kaže, vsaj še nekaj let tekel skozi središče Vodic. 

Cveto Zaplotnik

Kranj – Pošta Slovenije, ki 
je sicer že več kot 72-od-
stotna lastnica Intereuro-
pe, je 9. decembra objavi-
la prevzemno ponudbo za 
odkup še preostalih delnic, 

ponudba velja do vključno 
13. januarja do 12. ure. Za 
delnico ponuja 1,45 evra, to 
je toliko, kot je sicer plača-
la konzorciju SID banke, 
NLB, Nove KBM, Gorenj-
ske banke, SKB banke in 
Banke Intesa Sanpaolo za 

nakup 9,1 milijona nava-
dnih in 10,6 milijona pre-
dnostnih delnic. Pošta je že 
lastnica vseh prednostnih 
delnic, s prevzemno po-
nudbo pa želi pridobiti 
še preostalih 4,1 milijona 
navadnih delnic, ki sicer 

kotirajo na Ljubljanski bor-
zi. Intereuropa po poslov-
nem in finančnem pre-
strukturiranju dobro po-
sluje, na ravni skupine je v 
prvih letošnjih devetih me-
secih ustvarila 4,2 milijona 
evrov čistega dobička.

Ponudba za prevzem Intereurope

»Božiček mi je prinesel 
želeni finale, kar je lepo dari-
lo. Celoten konec tedna je bil 
poseben, še posebno zaradi 
vremenskih pogojev: dež, 
sneg, sodra, strele, grmenje 

... Zadovoljna sem. Malo je 
še manjkalo za stopničke. 
Naučila sem se veliko no-
vega in to je samo dobro za 
naprej. Komaj že čakam nas-
lednje tekme,« je dejala.

Slovenski zimski športni-
ki so minuli konec tedna na 

tekmah svetovnega pokala 
dvakrat stopili na stopničke. 
Smučarski skakalec Peter 
Prevc je v Engelbergu v Švi-
ci razveselil z drugim mes-
tom. »Zelo sem vesel. Ne-
kako sem čakal, kdaj se bo 
zgodilo,« je bil vesel Prevc. 

Novih stopničk se je razve-
selil tudi alpski smučar Žan 
Kranjec. V Alti Badii v Itali-
ji je bil tretji in s tem nada-
ljeval izjemen veleslalom-
ski niz. »Izredno sem zado-
voljen, tudi s tem zgodnjim 
božičnim darilom.«

Odlični Prevc, Kranjec in Lampičeva
31. stran
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Srečno 2020!

Urša Peternel

Jesenice – Edina gorenjska 
srednja šola, ki izobražuje za 
poklic medicinske sestre, je 
Srednja šola Jesenice. A za-
nimanja med mladimi je vse 
manj, opozarja ravnateljica 
Monika Lotrič. Še pred tremi 
leti se je v prvi letnik vpisa-
lo 80 dijakov, letos samo še 
60. To je kar četrtina manj, 
za nameček je med njimi ve-
čina deklet, v prvem letni-
ku imajo tako le šest fantov. 
Prav zaradi manjšega vpisa 
so na šoli tudi izgubili en od-
delek, namesto treh razpiše-
jo le še dva. In če šolanje vsa-
ko leto zaključi 50 dijakov, se 
jih le četrtina zaposli v zdra-
vstvu, kar tri četrtine pa jih 
nadaljuje šolanje na višjih in 
visokih šolah. A od teh jih kar 
polovica kmalu odneha in se 
zaposli – mnogi v Avstriji in 
Nemčiji, veliko pa tudi izven 
zdravstva ... 

Več od »menjavanja 
plenic«

Vse to so podatki, za-
radi katerih bi nas mora-
lo skrbeti, opozarja Lotri-
čeva. Na šoli so zato prip-
ravili okroglo mizo z nas-
lovom Upad zanimanja za 
poklic medicinske sestre 

– dejavniki, vzroki in mo-
žne rešitve. Na njej so so-
delovali predstavniki jese-
niške bolnišnice, fakultete 
za zdravstvo, doma staro-
stnikov, svetovalni delavci 
osnovnih šol. Med drugim 
so ugotavljali, da je poklic 
medicinske sestre v javno-
sti premalo cenjen. Sane-
la Pivač, v. d. dekanje Fa-
kultete za zdravstvo Angele 
Boškin, je omenila raziska-
vo, po kateri mladi srednjo 
medicinsko sestro vidijo 

kot tisto, ki neguje pacien-
ta in je podrejena zdravni-
ku. Po mnenju Pivačeve je 
poklic v resnici veliko več 
od »menjavanja plenic«. 
Medicinska sestra potre-
buje široka znanja in vešči-
ne, mora znati pristopiti k 
pacientu, ustrezno komu-
nicirati ... Zelo pomemb-
na je tudi možnost napre-
dovanja, Pivačeva je sama 
najprej zaključila srednjo 
zdravstveno šolo, zatem 
pa diplomirala, opravila 

magisterij, zdaj pa zaklju-
čuje celo doktorat. 

Manjka tudi bolničarjev-
negovalcev

Mojca Strgar Ravnik, po-
močnica direktorja za zdra-
vstveno nego v Splošni bol-
nišnici Jesenice, je poveda-
la, da je raziskava pokaza-
la, da medicinske sestre za-
puščajo bolnišnico zaradi 
slabega plačila, organizaci-
je dela, odnosov in deloma 

tudi zaradi nespoštovanja 
poklica. Zaradi pomanjka-
nja medicinskih sester je že 
pol leta zaprt eden od oddel-
kov, je povedala, obenem pa 
dodala, da se je trend odho-
dov vendarle ustavil in da na 
razpise dobivajo kar nekaj 
prijav. 

V Domu upokojencev dr. 
Franceta Bergelja pa ima-
jo več težav s pomanjka-
njem bolničarjev-negoval-
cev, tega programa na Jese-
nicah ni več, mladi pa se ne 
odločajo za šolanje v Ljublja-
ni. Pri srednjih medicinskih 
sestrah nimajo toliko težav, 
najbrž tudi zaradi bolj pri-
jaznega delovnika, saj dela-
jo le dopoldne in popoldne, 
ponoči pa le dvakrat ali trik-
rat na mesec, čemur sledijo 
dva ali trije prosti dnevi. 

Prav prosti čas in dobro 
plačilo sta po besedah rav-
nateljice Lotričeve zelo po-
membna dejavnika pri odlo-
čanju mladih za poklic. Po-
leg tega so mlade generacije 

drugačne, ni jim težko oditi 
na bolje plačano delo v tuji-
no, na šoli izdajo vsako leto 
več potrdil o opravljenem 
praktičnem pouku, ki jih 
mladi potrebujejo za delo v 
Avstriji ali Nemčiji.

»Saj bi šel, a ne na ŽIC!«

Da je poklicu medicin-
ske sestre treba vrniti ugled, 
poskrbeti za boljše plačilo in 
tudi za pravo promocijo med 
mladimi, so se strinjali ude-
leženci. Niso pa mogli mimo 
dejstva, da je stavba Srednje 
šole Jesenice zelo dotrajana 
in neprivlačna. Zato marsi-
kateri devetošolec reče: »Saj 
bi šel na zdravstveno šolo, 
ampak ne na ŽIC!« Ravna-
teljica je ob tem dejala, da 
se je že obljubljena celovi-
ta obnova šole žal ponovno 
zamaknila, država jih je ob-
vestila o obnovi po fazah, in 
to v prihodnjih letih. Lotri-
čeva pa kljub temu računa, 
da bi vsaj s prenovo fasade 
poskrbeli za bolj prijazen vi-
dez šole, kar bo morda ven-
darle privabilo kakšnega de-
vetošolca več ... Namerava-
jo pa poskrbeti tudi za bolj-
šo promocijo in pokazati, da 
so dobra šola in da se lahko 
pohvalijo tudi z diamantni-
mi maturanti.

Lep poklic, ki je več od »menjavanja plenic«
Na Srednji šoli Jesenice opozarjajo, da se vse manj mladih zanima za poklic medicinske sestre. V treh letih se je vpis zmanjšal kar za četrtino.  
Bo medicinskih sester v nekaj letih zmanjkalo?

Zakaj se mladi ne odločajo za poklice v zdravstveni negi? / Foto: Gorazd Kavčič

Želja pomagati in čut za 
sočloveka – to sta glavna 
odgovora dijakov, zakaj 
so se odločili za poklic v 
zdravstveni negi. 

Marjana Ahačič

Bohinjska Bistrica – Občani 
Bohinja bodo Prostofer, sto-
ritev, s katero si bodo prek 
brezplačne telefonske šte-
vilke 080 10 10 starejši, ki 
nimajo svojega prevoza, lah-
ko naročili brezplačen pre-
voz po opravkih, do urada 
ali zdravstvenega doma, v 
bolnišnico ...

Prostofer je tvorjenka 
iz besed ''prostovoljni'' in 
''šofer'', je trajnostni vses-
lovenski projekt, ki ga v so-
delovanju z občinami izva-
ja zavod Zlata mreža. Pove-
zuje starejše osebe, ki potre-
bujejo prevoz in ne zmore-
jo uporabljati javnih in pla-
čljivih prevozov, s starejšimi 
aktivnimi vozniki, ki pa po 
drugi strani radi priskočijo 

na pomoč.
Tudi v Bohinju so za pro-

jekt zagotovili poseben avto-
mobil na električni pogon, s 
katerim bodo od 6. januarja 
naprej prostovoljci opravlja-
li prevoze, na katere se je že 
mogoče naročiti. Prevoze, 
na katere se je treba naroči-
ti vsaj tri dni prej, bodo pro-
stovoljci opravljali vsak de-
lavnik od 8. do 16. ure.

Občina Bohinj je ob Kranj-
ski Gori in Radovljici že tre-
tja zgornjegorenjska obči-
na, v kateri je zaživel pro-
jekt Prostofer. V Bohinju 
projekt pravzaprav predsta-
vlja nadaljevanje zgodbe z 
brezplačnimi prevozi, ki jih 
je s pomočjo društva Inva-
lid Bohinj in Društva upo-
kojencev Bohinjska Bistri-
ca občina nudila že lani. V 
prihodnjem letu naj bi se 
vanj na Zgornjem Gorenj-
skem vključili še Žirovnica 
in Bled.

V Radovljici pa je župan 
Ciril Globočnik pred kon-
cem leta prostovoljne vo-
znike, vključene v projekt 
Prostofer, povabil na delov-
no srečanje, na katerem so 
ocenili opravljeno delo in si 
izmenjali izkušnje. V okviru 
projekta, ki se v občini Ra-
dovljica izvaja že četrti me-
sec, je bilo doslej opravlje-
nih 68 prevozov. Prostovolj-
ci so starejše, ki nimajo svo-
jega prevoza, najpogoste-
je k zdravniku v Zdravstve-
ni dom Radovljica, na Bled, 
v jeseniško bolnišnico, na 
zdravstvene preglede v Lju-
bljano … Trenutno je v pro-
jekt vključenih 16 prosto-
voljnih voznikov, ki običaj-
no opravijo po en prevoz na 
dan, včasih pa celo dva ali tri.

Prostofer tudi v Bohinju
Z novim letom bodo tudi v Bohinju prostovoljni vozniki občanom, ki 
potrebujejo prevoz in ne morejo uporabljati javnih in plačljivih prevozov, v 
okviru projekta Prostofer omogočali brezplačne prevoze.

Župan Bohinja Jože Sodja s prostovoljci pred avtomobilom, s katerim bodo opravljali 
brezplačne prevoze

Marjana Ahačič

Gozd - Martuljek – Krajani 
Gozda - Martuljka opozarja-
jo, da se že vse od konca pole-
tja soočajo s težavami s pitno 
vodo, ki jo morajo ob vsakem 
večjem deževju prekuhavati. 
Kot je pojasnil direktor javne-
ga podjetja Komunala Kranj-
ska Gora Blaž Knific, zadnje 
analize sicer kažejo, da je 
voda primerna za pitje, a se 
zavedajo težav, ki so poveza-
ne predvsem s hudimi jesen-
skimi nalivi. »Zaradi dolge-
ga in intenzivnega deževja je 
bil tokrat problematičen celo 

vodni vir Log, ki je bil doslej 
ves čas neoporečen,« je po-
jasnil. »Takoj smo začeli re-
ševati problem in k sodelo-
vanju povabili strokovnjake 
z različnih področij. Lahko 
že rečem, da smo rešitev naš-
li in da bomo vodni vir Log 
predvidoma do konca marca 
usposobili tako, da proble-
mov ne bo več,« je zagotovil 
Knific. Kot je še opozoril, so 
se s podobnimi težavami sre-
čevali tudi v drugih občinah. 
»Žal je tako, da narava dela 
svoje. Mi pa se trudimo, da 
bi čim bolj omilili vplive zu-
nanjih dejavnikov.«

Obilno deževje povzroča 
težave s pitno vodo
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Mojstrana – »V čast nam je, 
da vas že 18. leto lahko pova-
bimo tja, kjer si dih jemajo-
če stvaritve narave, svetopi-
semsko sporočilo in umet-
nost podajajo roke,« obisko-
valce najprej na Žive jaslice 
v ledu povabi organizator 
ŠD lednih plezalcev Mlačca 
Mojstrana. Predstave bodo 
od 25. do 30. decembra vsak 
dan ob 16., 17. in 18. uri v 
soteski Mlačca v Mojstra-
ni. Režiserki Nataša Cot-
man in Elizabeta Skumavc 
sta povedali, da vsako leto 
predstavo nekoliko spreme-
nijo, letos je poudarek na 
ohranjanju tradicije, obu-
janju običajev, povezanih s 
prazniki, kot so sajenje pše-
nice, simbolika adventne-
ga venčka in božične zvez-
de, postavitev (prve) smre-
čice, izvor jaslic, obdarovanj 
... »Trije otroci pred našimi 
očmi obujajo tradicijo, an-
geli pa jo razlagajo in ume-
ščajo v zgodovinski okvir. 
Želimo, da tudi najmlajši 

obiskovalci dobijo vtis, kako 
bogato tradicijo imamo, in 
da otroci nagovorijo odra-
sle, naj jo ohranjajo. Sicer 
nam ne bo ostalo nič, kar 
bi lahko prenesli naprej,« 
je povedala Cotmanova, ki 
skrbi za »modernejši« del 
izvedbe predstave, medtem 
ko Skumavčeva oživi zna-
ne svetopisemske like: Ma-
rijo in Jožefa, ki jima angel 
Gabriel sporoči milostno 
novico, svete tri kralje, ki se 
pridejo poklonit Jezusu, in 
angele, ki detetu milozvoč-
no zapojejo. Posebno kuli-
so predstavi dajo ledeni sla-
povi, za katere vsako leto 
poskrbi Pavel Skumavc iz 
ŠD lednih plezalcev Mlač-
ca Mojstrana in pred katero 
bo poletela najmlajša nasto-
pajoča, desetletna deklica 
Hana. Nastopajočih je dvaj-
set, vsi so ljubiteljski igralci 
in prihajajo iz različnih go-
renjskih krajev. 

Poleg štiridesetminu-
tne gledališke predstave se 
ob vstopu v sotesko lahko 
sprehodite po slikovitem 

ledenem kraljestvu z raz-
ličnimi skulpturami in ok-
raski, svečkami, vodome-
ti, oboki, čarobnimi izbami 
... ter se povzpnete na lede-
ni prestol. Pavel Skumavc 
postavi ledeno kraljestvo 
(upajmo na nizke tempe-
rature, ki omogočajo vso to 

ledeno čarobnost) in je na 
ogled na dneve predstav Ži-
vih jaslic v ledu od 9. do 13. 
ure, v dneh zatem pa pravi-
loma (odvisno od vremen-
skih pogojev) od 9. do 19. 
ure. 

»Ob izhodu iz soteske 
pa je postavljena Dežela 

pravljičnih junakov, kjer 
imamo letos predstavljenih 
16 izzivov za obiskovalce – 
razne igre, miselni izzivi, 
majhna skakalnica ..., veči-
noma povezanih s pravljič-
nimi liki, ki jih otroci bolje 
poznajo,« je še napovedala 
Nataša Cotman.

Božična zgodba, ujeta v ledu
V soteski Mlačca bodo od 25. do 30. decembra uprizorili Žive jaslice v ledu, ob vstopu v sotesko pa doživetje ledenega kraljestva.

Predstava Žive jaslice v ledu (posnetek je s petkove vaje) bo na ogled od 25. do 30. 
decembra vsak dan ob 16., 17. in 18. uri. / Foto: Tina Dokl

Vilma Stanovnik

Struževo – V domačem gos-
tišču Pr' Matjaž v Struže-
vem je bilo minulo nedeljo 
res prijetno, saj so pripravi-
li božično-novoletno sreča-
nje z druženjem starejših 
krajanov. Za začetek so se s 
prisrčno z igrico o Sneguljči-
ci, prilagojeno struževske-
mu utripu, predstavili mladi 

domačini, ki so razvedrili in 
nasmejali poln prostor ude-
ležencev srečanja, ki so jim 
glasno zaploskali. 

Prav tako glasen in dolg 
aplavz si je zaslužil tudi Jože 
Mrgole, ki je v nedeljo postal 
častni krajan Struževega. Ta 
naziv si je pred leti zaslužil 
tudi sedaj pokojni Igor Sla-
vec, pobudo za podelitev na-
ziva Jožetu Mrgoletu pa je 

dalo več kot sto krajanov in 
krajank, saj je Jože Mrgole v 
Stražišču s svojo aktivnostjo 
postavil temelje povezova-
nja domačinov in celotno 
krajevno skupnost vzpodbu-
dil k večji aktivnosti. Organi-
ziral je različne prireditve, 
ureditev vaškega jedra, zas-
luga njegove družine pa je 
tudi, da imajo v Struževem 
po novem na domu krajevne 
skupnosti tudi defibrilator.

»V svetu krajevne skup-
nosti radi delamo, organizi-
ramo različne prireditve, so-
delujemo pa tudi pri ureja-
nju kraja. Trenutno si priza-
devamo za gradnjo pločnika 
in izvoza. Oba projekta sta v 
načrtu naše občine in upam, 
da bosta čim prej zgrajena,« 
je v nagovoru zbranim po-
udaril predsednik krajevne 
skupnosti Tomaž Sajovic.

Jože Mrgole je častni 
krajan Struževega
Listino s priznanjem mu je v nedeljo izročil predsednik krajevne skupnosti 
Tomaž Sajovic.

Jožetu Mrgoletu je listino častnega krajana izročil 
predsednik Krajevne skupnosti Struževo Tomaž Sajovic.

Ta četrtek ob 17. uri bo 
pri struževski kapelici 
potekalo božično 
druženje. Počastili bodo 
tudi dan samostojnosti 
in enotnosti ter praznik 
svetega Štefana.

Preddvor – V občini Preddvor 
so se odločili, da starejšim 
omogočijo prostovoljne pre-
voze, s čimer nameravajo za-
četi spomladi. Prevoze bodo 
opravljali z električnim avto-
mobilom, da bodo tudi v skla-
du s trajnostno mobilnostjo, 
opravljali jih bodo mlajši upo-
kojenci, namenjeni pa bodo 
starejšim, ki potrebujejo pre-
voz in ne zmorejo uporabljati 
javnih in plačljivih prevozov. 
»To bo približalo družbene 
storitve starejšim in omogo-
čilo mirnejšo ter kakovostno 
starost,« o tem pravi župan 
Rok Roblek.

Prostovoljni prevozi  
za starejše

Šmarca – Občina Kamnik, Kra-
jevna skupnost Šmarca, Dru-
štvo general Maister Kamnik, 
Društvo sv. Jakoba Kamnik in 
Društvo Demos na Kamni-
škem vabijo na proslavo ob 
dnevu samostojnosti in eno-
tnosti, ki bo ta četrtek ob 18. 
uri v dvorani Krajevnega doma 
v Šmarci. Slavnostni govornik 
bo župan Matej Slapar, v kul-
turnem programu pa bodo 
nastopili igralec Pavle Rav-
nohrib, Barbara Božič, MePZ 
Odmev, skupina Rudolfi in 
družinski kvartet Rakar.

Ob dnevu samostojnosti 
in enotnosti

Celostna zgodnja obravnava otrok  
s posebnimi potrebami

Dr. Andreja Kovač, dr. med., spec. pediatrije, vodja 
razvojne ambulante Zdravstvenega doma Kranj

V juliju 2017 so trije izbrani zdravstveni do-
movi začeli izvajanje pilotnega projekta Ce-
lostna zgodnja obravnava otrok s posebni-
mi potrebami in njihovih družin ter krepi-
tev kompetenc strokovnih delavcev, ki so 
bili financirani iz sredstev Evropskega soci-
alnega sklada. Pilotni projekti so potekali v 
Zdravstvenem domu dr. Adolfa Drolca v Ma-
riboru, na Gorenjskem v okviru zdravstve-
nih domov Osnovnega zdravstva Gorenjske 
in Zdravstvenem domu Celje.
Namen javnega razpisa je bil zagotoviti celo-
vito, multidisciplinarno obravnavo otrok s po-
sebnimi potrebami ter podporo otrokovemu 
razvoju in izboljšanju kvalitete življenja družine 
otroka s posebnimi potrebami. Hkrati pa smo 
želeli spodbuditi učinkovito, hitrejše in fleksibil-
nejše nudenje celostne zgodnje pomoči družini 
in otroku s posebnimi potrebami.  
Celostna zgodnja obravnava otrok s posebni-
mi potrebami je ključnega pomena za otroke 
in družine, ki tvegajo socialno izključenost za-
radi razvojnih težav, okvar, genetskih bolezni 
ali drugih primanjkljajev pri otroku. Na podlagi 
rezultatov projekta so predvideni ukrepi za ra-
zvoj in nadgradnjo programov v prihodnosti, ki 
bodo prispevali k preprečevanju zdrsa v revšči-
no in socialno izključenost ter bodo zmanjševa-
li neenakosti v zdravju.  
V Sloveniji so znotraj razvojnih ambulant, ki de-
lujejo večinoma v okviru zdravstvenega varstva 

na primarni ravni, nudili zgodnjo obravnavo in 
nadaljnjo pomoč otrokom z motnjami v razvo-
ju že 40 let. Vendar ta pomoč ni bila celostna in 
ni vključevala pomoči družini. V timih razvojnih 
ambulant so bili zaposleni strokovnjaki medi-
cinske stroke, zato zgodnja obravnava ni bila 
celostna, saj ni vsebovala pomoči družini, spe-
cialno pedagoških obravnav ter poglobljenega 
medinstitucionalnega sodelovanja. 
V sklopu projekta se je obstoječi tim v razvoj-
ni ambulanti dopolnil z dodatnimi strokovnja-
ki (specialnim pedagogom, psihologom, social-
nim delavcem). Tako se je oblikoval in vzposta-
vil multidisciplinarni tim, ki omogoča celostni 
pristop k obravnavi otrok in njihovih staršev. 
Celostna zgodnja obravnava je otrokom s po-
sebnimi potrebami in njihovim družinam nudi-
la medicinsko, specialno pedagoško obravnavo 
in psihosocialno pomoč. 
Multidisciplinarni tim je sodeloval tudi z vzgo-
jiteljem predšolskih otrok (specialnim pedago-
gom) v vrtcu. Ta je deloval kot mobilna služba 
za otroke v vrtcu in predšolskim otrokom, ki niso 
obiskovali vrtca. Z različnimi oblikami pomoči 
smo pravočasno načrtovali in pripravili družino 
na vključevanje otroka v vzgojno-izobraževalne 
institucije. V izvajanje pilotnih projektov so bili 
vključeni Osnovna šola Gustava Šiliha Maribor, 
Vrtec Anice Černejeve v Celju in Kranjski vrtci.
Zdravstvena domova v Mariboru in Celju sta 
pripravila več različnih strokovnih izobraže-
vanj za strokovne delavce in laike. V ZD Kranj so 
pripravili klinične poti, protokole sodelovanja 
in spletno stran, ki bo v pomoč staršem in stro-
kovnim delavcem pri iskanju pomoči.
Projekt se bo zaključil 31. decembra 2019. Delo 
se nadaljuje, saj bo od 1. januarja 2020 v veljavi 
tudi Zakon o celostni zgodnji obravnavi pred-
šolskih otrok s posebnimi potrebami. 

Pripravila: Simona Muhič
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   Eva
Černe

     Vlado Kreslin

Medijski pokrovitelji: 

dobrodelni
koncert

pomagajmo skupaj

Športna dvorana 
TRATA 

Škofja Loka 
sobota, 1. februar 2020,

ob 19. uri

Lions klub
Škofja Loka

organizator

Nakup vstopnic / vstopnina 15 € :
ŠKOFJA LOKA:  Sokolski dom in 
TIC Turizem Škofja Loka /Mestni trg 42 in Kidričeva c. 1/
KRANJ: Gorenjski Glas
Eventim: prodajna mesta

ob spremljavi 
Policijskega

orkestra
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Javni odziv Civilne iniciative 
za zeleno Stražišče (CI) na 
požar v Lazah
1. Že leta opozarjamo, da se 
položaj v Lazah poslabšuje; 
zadnji požar še utrjuje prepri-
čanje o tem.
2. Kakšne razsežnosti bo ime-
la katastrofa, ki se je v Lazah 
zgodila pred dnevi, bomo šele 
videli. Spomnite se na Kemis. 
Nobena intervencija ne more 
preseči slabosti požarno nevar-
nega objekta, v katerem deluje-
ta Ekol in Ekorel.
3. MOK je »razgrnil« projekt 
kanalizacije v Lazah šele po 
tem, ko so zanj že pridobili 
gradbeno dovoljenje(!?). CI 
NIKOLI ni nasprotovala ce-
lostno urejeni kanalizaciji od 
centralne čistilne naprave do 
Laz, kar bi bila najmanj tve-
gana rešitev. Na zboru kra-
janov smo rešitev za pretežni 
del zastarele kanalizacije v 
Stražišču krajani soglasno 
podprli. A je njeno realizacijo 
(kot vse ostale ključne sklepe) 
MOK zavrnil zaradi pomanj-
kanja denarja. Podjetje iz Laz 
lahko predela 73 ton nevarnih 
odpadkov dnevno. Kar 300 
različnih vrst odpadkov lahko 
povzroči onesnaženje večjega 
obsega. Koliko delno očiščenih 

Javni odziv industrijskih voda to pomeni? 
Kaj to pomeni za ljudi na Ješe-
tovi, ki živijo nad enocevno, že 
zdaj premajhno kanalizacijo, 
na katero želi MOK priključiti 
vod iz Laz?
4. Poleg osnovnih prostorskih 
pogojev sodijo h komunalni 
ureditvi cone vsaj še solidna 
dovozna cesta, primerna obra-
čališča in standardna zaščita 
prebivalcev ter lokalnih habi-
tatov. Zahtevali smo PERIO-
DIČNO merjenje stanja vodo-
tokov, zraka in tal – vse to je 
občina odklonila z argumen-
tom pomanjkanja denarja. 
5. Lokalno velika okoljska škoda 
je z izginotjem zaščitenih habi-
tatov v območju Natura 2000 
že sodno dokazana. Zahteva-
mo odgovornost za opustošenje 
narave in takojšnjo sanacijo.
6. V CI smo zaznali in upočas-
nili postopke, ki peljejo v smer 
širitve livarne Blisk in Ekola. 
Ekolu je bilo zavrnjeno grad-
beno dovoljenje za nadstrešek 
dva meseca pred požarom. So 
zaveze MOK o ustavitvi širitve 
cone zgolj papirnati tiger?
7. Delujemo za ljudi in naravo, 
in ne proti njim. Le od čistega 
zraka in vode ne moremo žive-
ti – brez njiju pa sploh ne.

Marko Špolad,  
predstavnik CI za zeleno 

Stražišče

PREJELI SMO

Ana Šubic

Železniki – Minuli četrtek se 
je na zadnji letošnji seji ses-
tal občinski svet občine Že-
lezniki, ki je med drugim po-
trdil proračuna za prihodnji 
dve leti.

Prihodnje leto načrtuje-
jo sedem milijonov evrov 
prihodkov, medtem ko bo 
odhodkov slabih 280 tisoč 
evrov več. Najeti nameravajo 
tudi 131 tisoč evrov brezobre-
stnega kredita. Kot je poja-
snila občinska svetovalka za 
proračun, finance in gospo-
darstvo Cirila Tušek, so se 
odhodki v primerjavi s prvim 
predlogom proračuna po-
večali za 546 tisoč oz. osem 
odstotkov, kar bodo pokri-
li predvsem z 290 tisoč evri 
transfernih prihodkov in s 
stanjem na računu (245 tisoč 
evrov). Transferni prihodki 
so se povečali zaradi vključit-
ve ureditve kolesarske pove-
zave Železniki–Selca, ki jo bo 
sofinancirala tudi EU, in viš-
jih nepovratnih sredstev za 

obnovo cest po zakonu o fi-
nanciranju občin. Postavko 
za kolesarsko stezo so s pr-
votnih 19 tisoč povečali na 
313 tisoč evrov. Za investicij-
sko vzdrževanje in gradnjo 
občinskih cest so predvideli 
838 tisoč evrov, skoraj polo-
vico tega zneska pa bodo na-
menili cestama Rotk–Zgor-
nje Danje–Torka ter Zgaga–
Zgornja Davča–Razpet. 

Leta 2021 načrtujejo dob-
rih sedem milijonov evrov 
prihodkov in 6,9 milijona 
evrov odhodkov. Ta prora-
čun so povečali zgolj za 89 ti-
soč evrov, je razložila Tuško-
va. Dobrih 26 tisoč evrov več 
so zagotovili za že omenje-
no kolesarsko stezo, za ka-
tero bodo namenili kar 517 
tisoč evrov. Za investicije v 
občinske ceste so predvide-
li 600 tisoč evrov, med več-
je naložbe pa sodi tudi uredi-
tev komunalne infrastruktu-
re v Dašnici (141 tisoč evrov).

Svetnik Tomaž Dem-
šar (SDS) je na oba predlo-
ga proračunov vložil devet 

amandmajev, ki pa niso do-
bili zadostne podpore. Pred-
lagal je znižanje postavk za 
zavetišče za živali, mrežo sta-
rosti prijaznih občin, nakup 
licenčne opreme za vzpo-
stavitev evidence občinskih 
cest, Razvojno agencijo Sora 
in regionalno razvojno agen-
cijo BSC, del njihovega de-
narja pa bi dal za sofinanci-
ranje kastracije in steriliza-
cije lastniških mačk ter otro-
ških vozovnic na smučiščih v 

občini Železniki pa tudi za za-
četek urejanja občinskih pro-
storov za Racovniku za dnev-
no varstvo starejših in ureja-
nje tržnice. Branka Krek Pe-
trina (SDS) je Demšarjeve 
amandmaje ocenila kot pa-
metne, Matej Šubic, sicer tudi 
podžupan, pa je dejal, da jih 
v SLS ne podpirajo. Šubic se 
tudi ni strinjal z Demšarjem, 
da so v proračunih bolj zajeti 
kraji, od koder prihajajo sve-
tniki. V zvezi z razvojno agen-
cijo BSC je župan Anton Lu-
znar povedal, da je prispevek 
določen po glavarini in na Že-
leznike pride dobrih 11 tisoč 
evrov ter spomnil, da imajo 
preko BSC sofinancirano ko-
lesarsko pot.

V razpravi je naklonjenost 
ureditvi tržnega prostora iz-
razilo še nekaj svetnikov, a se 
je po mnenju Franca Tuška 
(NSi) tega treba lotiti premi-
šljeno, ker da so načrti, ki so 
izdelani že več let, zastareli. 
Blaž Vrhunc (Levica) pa je po-
leg tržnice predlagal tudi ure-
ditev muzejskega dvorišča.

V načrtih tudi kolesarska steza
Železnikarski občinski svetniki so potrdili proračuna za prihodnji dve leti. Veliko denarja bodo namenili 
kolesarski povezavi Železniki–Selca pa tudi investicijam v občinske ceste.

Danica Zavrl Žlebir

Škofja Loka – Vprašalnik so 
znova poslali 25 podjetjem, 
ki so že bila v registru, takrat 
pa so bila na lestvici od 5 do 1 
ocenjena z oceno 3, je na de-
cembrski seji poročala Tatja-
na Bernik z občinskega od-
delka za okolje. Od teh se se-
dem podjetij ni odzvalo. Po-
sebno pozornost je poročilo 
namenilo podjetju Ekologi-
ja, ki predeluje nevarne od-
padke, prav tako so o njem 
pred sejo občinskega sveta 
razpravljali v odboru za ure-
janje prostora, varstvo oko-
lja in prenovo. Člani so me-
nili, da je še vedno vprašlji-
vo uporabno dovoljenje iz 
leta 2011, ki ga je izdala pri-
stojna upravna enota brez 
soglasja ARSO (molk or-
gana). Nezadovoljni so bili 
tudi z vsebino zadnjega od-
govora te agencije. V Škofji 
Loki so zaskrbljeni tudi zara-
di pogostega pojavljanja po-
žarov v obratih za predelavo 
in skladiščenje nevarnih od-
padkov in in s tem ogrožanja 
okolja in prebivalca. Še zelo 

svež dogodek je nedavni po-
žar v podjetju Ekol v Lazah v 
Stražišču. 

Tudi občinski svetniki so 
v razpravi največ pozornosti 
namenili podjetju Ekologija, 
na katero se je nanašalo tudi 
največ predlaganih sklepov. 
Svetniki so zahtevali, naj se 
podjetja, ki niso odgovorila 
na vprašalnik, ponovno po-
zovejo k poročanju. Naklo-
njeni so bili tudi predlogu, 
naj se z njimi skliče delovno 
srečanje in na njem ugotovi 
stanje ravnanja z nevarnimi 
odpadki. Podjetje Ekologi-
ja pozivajo, naj se opredelijo 
do ugotovitev v nadgradnji 
registra podjetij, ki v občini 
ravnajo z nevarnimi odpad-
ki, in se izjasnijo glede statu-
sa SEVESO obrata. Od pod-
jetij, ki bi morala imeti izde-
lan načrt zaščite in reševa-
nja, pa ga nimajo, zahtevajo, 
da ga izdelajo. Občina pa naj 
izdela skupen načrt zaščite 
in reševanja, ki bo temeljni 
dokument, usklajen z vsemi 
podjetji, ki so bodisi SEVE-
SO zavezanci ali pa je smi-
selno, da se vanj vključijo. 

Vsa podjetja ne glede na 
vrsto dejavnosti, ki posluje-
jo na območju istih požar-
nih sektorjev, naj se z vidi-
ka zagotavljanja varstva pred 
požari obravnavajo kot celo-
ta, za celotno območje pa je 
treba izdelati celoten doku-
ment kriznega ukrepanja in 
zagotoviti ustrezno usposo-
bljenost odgovornih oseb iz 
vseh podjetij na tem obmo-
čju. Takšni primeri so deni-
mo na območju Gorenjske 
predilnice ali Jelovice, kjer 
zdaj deluje več podjetij. Od-
bor za varstvo okolja pa je 
predlagal še dodatna skle-
pa, povezana s podjetjem 
Ekologija, in sicer naj o pro-
blematiki tega podjetja ob-
vestijo ministrstvo za oko-
lje in  ga zaradi večjega poja-
va požarov in ekoloških ne-
sreč v obratih za obdelavo in 
skladiščenje nevarnih od-
padkov pozovejo k ukrepa-
nju. Občinski upravi pa na-
lagajo, naj v roku vloži pri-
tožbo na zadnjo prejeto od-
ločbo o izdaji okoljevarstve-
nega dovoljenja v podjetju 
Ekologija.

Zaskrbljeni so zaradi 
nevarnih odpadkov
V Škofji Loki so leta 2017 izdelali prvi register podjetij, ki ravnajo z nevarnimi 
kemikalijami. Oktobra letos pa so poslali podjetjem nov vprašalnik, da 
bi dobili podrobnejše podatke o nevarnih kemikalijah in o pripravljenosti 
podjetij na morebitna razlitja ali požar.

Prihodnje leto načrtujejo 
sedem milijonov evrov 
prihodkov, medtem 
ko bo odhodkov slabih 
280 tisoč evrov več. 
Za kolesarsko stezo 
Železniki-Selca, ki jo 
bo sofinancirala EU, 
so predvideli 313 tisoč 
evrov, za investicijsko 
vzdrževanje in gradnjo 
občinskih cest pa 838 
tisoč evrov.
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PE Komenda, 
Potok pri Komendi 12, 1218 Komenda

PE Slovenska Bistrica, 
Trgovska ulica, 2310 Slovenska Bistrica

Za ponudbo in podrobnejše informacije se obnite na regijskega prodajalca ali nam pišite na info@interexport.si ali pokličite na 01/834 44 00

Fendt 209 Vario S      
ê Prednja hidravlika,  
     3 pari hidravličnih ventilov 
    
ê Vzmetena kabina, ročna klima  

ê TMS, vzmetena prva prema,  
     mehanski priklop

Fendt 514 Vario Power     
ê Hidravlični top-link, prednja hidravlika,  
     110 l hidravlična črpalka, 4 pari hidravličnih ventilov      
 
ê Mehansko vzmetena kabina, ročna klima, zračno 
      vzmeten sedež, terminal 7-palčni      
 
ê TMS, komplet delovne luči, dvocevne zračne zavore, 
      avtomatski priklop 38

Fendt 311 Vario Power      
ê Prednja hidravlika, 110 litrov hidravlična črpalka, 
      3 pari hidravličnih ventilov
      
ê Mehansko vzmetena kabina, ročna klima,  
      zračno vzmeten sedež 

ê TMS, vzmetena prva prema, priklop mehanski, 
      dvocevne zračne zavore

Cena: 64.000 € + DDV Cena: 78.000 € + DDV Cena: 99.000 € + DDV

Potrebujete nov traktor?   Sedaj je pravi čas! 

Navedene cene vsebujejo podaljšano garancijo na 4 leta oz. 4.000 delovnih ur*.  V okviru akcije nudimo možnost ugodnega financiranja do 60 mesecev 
in 20% pologom. Za konkretne izračune se obrnite na regijskega prodajalca.  *Pogoji podaljšane garancije so navedeni v posebni pogodbi in v splošnih pogojih prodajalca.

Vrhunski in vsestranski traktorji Fendt so vedno najboljša izbira! 

Funkcionalno opremljen traktor tokrat s 4-letno garancijo* in ugodnim financiranjem -  
samo od 15. decembra 2019 do konca februarja 2020.

Maja Bertoncelj

Medvode – Na Sv. Jakobu v 
medvoški občini se bo ta če-
trtek ob 18. uri nadaljevala 
tradicija srečevanj ob dnevu 
samostojnosti in enotnosti – 
že tridesetič. Pri tamkajšnji 
cerkvici so 23. decembra leta 
1990 številni pričakali re-
zultate plebiscita, malo po 
polnoči pa se jim je pridru-
žila večina ministrov prve 
demokratično izvoljene slo-
venske vlade na čelu s pred-
sednikom Lojzetom Peter-
letom. Od takrat naprej se 
domoljubi na Sv. Jakobu 

srečujejo vsako leto. Gre to-
rej za praznovanje v počas-
titev dneva samostojnosti in 
enotnosti, ki ima najdaljšo 
tradicijo. 

Obletnico slovesnosti so 
letos obeležili s posebno 
razstavo z naslovom Tri-
deset slovesnih srečanj na 
Sv. Jakobu, ki bo še do 3. ja-
nuarja na ogled v Knjižnici 
Medvode. Skozi fotografije 
je prikazana zgodovina sre-
čanj, ki so, kot poudarjajo 
organizatorji, postavljena 
nad dnevno politiko, v smer 
dialoga, povezovanja in so-
delovanja vseh ljudi dobre 

volje. Gre za pravo prazno-
vanje državljanov, ki se vsa-
ko leto 26. decembra, ne 
glede na vreme, podajo na 
ta razglednik nad Medvoda-
mi. Fotografije za razstavo 
so prispevali trije fotografi: 
Igor Modic iz Foto agencije 
Bobo, ki je bil na prvem sre-
čanju, in Iztok Pipan ter Pe-
ter Košenina, ki je tudi so-
delavec Gorenjskega glasa, 
s fotografijami iz kasnejših 
let. Njihove fotografije so 
dokumenti časa, s katerimi 
so skušali na čim bolj iskren 
in objektiven način prika-
zati dogajanje na Sv. Jako-
bu. Ostale bodo del zgodo-
vinskega spomina.

Na odprtju razstave so 
zbrane nagovorili Alojz 
Kovšca, predsednik Držav-
nega sveta Republike Slo-
venije, Nejc Smole, žu-
pan Občine Medvode, Ja-
nez Šušteršič iz Organiza-
cijskega odbora Sv. Jakob 
1990, Lojze Peterle, predse-
dnik prve slovenske vlade, 
Igor Podbrežnik, direktor 

Knjižnice Medvode, v ime-
nu avtorjev fotografij pa Iz-
tok Pipan. V kulturnem 

programu so sodelova-
li Tone Kuntner, Ana Lu-
cija Jezeršek ob spremljavi 

Jana Podjeda in Moški pev-
ski zbor Preska, povezovala 
pa ga je Anica Horvat.

Trideset slovesnih srečanj na Sv. Jakobu
V Knjižnici Medvode so odprli fotografsko razstavo ob tridesetletnici slovesnih srečevanj na Svetem Jakobu. Prvo srečanje je bilo že na dan razglasitve  
izidov plebiscita, trideseto bo ta četrtek.

Zbrani na odprtju razstave ob jubileju srečanj na Sv. Jakobu, ki je potekalo v Knjižnici 
Medvode (od leve): Janez Šušteršič iz Organizacijskega odbora Sv. Jakob  
1990, Alojz Kovšca, predsednik Državnega sveta RS, Lojze Peterle, prvi predsednik 
slovenske vlade, Janez Dular, minister v prvi slovenski vladi, in Nejc Smole, župan  
Medvod / Foto: Peter Košenina

Slovesnost na Sv. Jakobu bo potekala tudi letos, 
tradicionalno 26. decembra. Začela se bo ob 18. uri 
s sv. mašo, nadaljevala pa ob 19. uri pred cerkvijo 
z osrednjo občinsko prireditvijo v počastitev dneva 
samostojnosti in enotnosti. Slavnostni govornik bo 
Alojz Kovšca, predsednik Državnega sveta Republike 
Slovenije, pozdravni nagovor bo imel Nejc Smole, 
župan Občine Medvode, potekal pa bo tudi kulturni 
program.
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Igor Kavčič

Kamnik – V četrtek so v Gale-
riji Miha Maleš odprli zadnjo 
iz cikla letošnjih likovnih raz-
stav. Potem ko so v letošnje 
leto vstopili z veliko spomin-
sko razstavo kamniškega ro-
jaka Ivana Vavpotiča in spo-
mladi nadaljevali z obsežno 
razstavo starejših in aktual-
nih del še enega Kamničana 
Dušana Sterleta, jeseni pa se 
je z najnovejšo likovno pro-
dukcijo predstavil Herman 
Gvardjančič, pa drugo dese-
tletje tisočletja zaključuje-
jo z razstavo Iva Mršnika, ki 
se v Kamniku v takem obse-
gu predstavlja prvič. »Lahko 
bi rekli, da gre za malo pre-
gledno razstavo, saj sva s sli-
karjem pripravila izbor del iz 
njegovega celotnega več kot 
petdesetletnega opusa,« je v 
uvod k razstavi, s katero ume-
tnik obeležuje tudi jubilej – 
osemdeset let, povedala ku-
stosinja galerije umetnostna 
zgodovinarska Saša Bučan.

Diplomiral je leta 1968 
na oddelku za slikarstvo 

Akademije za likovno umet-
nost v Ljubljani, kasneje je 
končal še grafično in slikar-
sko specialko. Od leta 1978 
je bil zaposlen na Pedagoški 
akademiji, kjer je leta 1998 
postal redni profesor za risa-
nje in grafiko. Prejel je več 
nagrad in priznanj, najbolj 
prestižna pa je gotovo nagra-
da Ivane Kobilca, ki jo je Ivo 
Mršnik prejel leta 2018 za 
prepričljivo umetniško držo 
in potovanje s tokom časa, 
kot je bilo zapisano v obra-
zložitvi nagrade. Sodeloval 
je na več kot stotih skupin-
skih razstavah ter samostoj-
no v vseh pomembnih gale-
rijah slovenskega prostora. 

Zavezan črti in risbi 

Ivo Mršnik velja za izje-
mno delavnega umetni-
ka, temu primerno je nje-
gov ustvarjalni opus tudi 
zelo obsežen. Večinoma gre 
za grafike in risbe. Le red-
ko je v svoji likovni govori-
ci posegal po drugih tehni-
kah in materialih. Že vse od 

ustvarjalnih začetkov je sto-
pil na svojo umetniško pot 
in zavedno zapečatil svoj od-
nos do likovnega: zavezal se 
je piki, črti, liniji in se skoraj-
da popolnoma odrekel bar-
vi. »V risbi je našel popoln 
izraz, besedo, s katero zapi-
suje ta neskončni življenjski 

roman, ki se iz poglavja (ci-
kla) v poglavje spreminja, a 
vendarle vseskozi ohranja 
zgodbo. To zgodbo, ki jo vi-
devamo, sicer spremenje-
no, dorečeno, a vendarle ne-
zaključeno, je začel razvija-
ti s portreti oziroma figura-
mi v sedemdesetih letih. Tu 

je šlo v tehničnem smislu za 
grafični prijem v tehniki lito-
grafije,« pojasnjuje Bučano-
va, v prvem delu razstave pa 
so med drugim na ogled tudi 
portreti iz cikla NN, povzeti 
iz časopisja in z ogljem na-
risani na neskončni računal-
niški papir. 

Sledijo z ogljem izrisane 
risbe na velikem formatu. 
Gre za cikel Glave, katerih 
fiziognomske lastnosti so 
sicer še prepoznavne, težko 
pa bi jih osebnostno okarak-
terizirali. Od Glav se Mršnik 
konec osemdesetih let pre-
teklega stoletja preusmeri 
izven vidnega, realnega in 
otipljivega. Od tod se zače-
nja razkroj realnega v kaoti-
čen zapredek, ki je samo na-
daljevana redukcija zapisa, 
ki je poprej oblikoval glavo. 
Riše zapredke in psihogra-
me, kot imenuje trak ne-
skončnih nalepk. V zadnjih 
ciklih likovnega opusa se 
tehnično Mršnik iz zanj zna-
čilne grafične tehnike vernis 
mou polašča tako mešanih 
grafičnih tehnik kot čiste ris-
be. »Mršnik je zvest lastne-
mu likovnemu izrazu, hkra-
ti pa tega nenehno spremi-
nja in razvija. Vseskozi lah-
ko sledimo razvoju njego-
ve risbe, ki nikoli ne presah-
ne,« še pove kustosinja raz-
stave, ki bo na ogled vse do 
meseca maja prihodnje leto.

Črte in pike od portreta do zapredka
V četrtek so v Galeriji Miha Maleš v Kamniku odprli razstavo risb in grafik akademskega slikarja in grafika Iva Mršnika. Avtor je v naslov male pregledne 
razstave svojih del zapisal Nekaj črt in kakšna pika.

Umetnik Ivo Mršnik in kuratorka razstave Saša Bučan ob sliki iz cikla Glave / Foto: Marko Kumer

Marjana Ahačič

Kropa – Kropa slovi po izje-
mnih pevcih in bogati glas-
beni dediščini. Enkrat letno 
se zbori predstavijo na slav-
nostnem koledniškem kon-
certu, na katerem predstavi-
jo za kraj značilne koledni-
ške pesmi. Za Kropo je bilo 

v preteklosti namreč značil-
no koledovanje v času med 
božičem in novim letom, 
prav po zaslugi zborovodje 
in skladatelja Egija Gašper-
šiča pa so se v kraju in okoli-
ci ohranile številne koledni-
ške pesmi.

Kroparski zbori, moš-
ki, ženski in mešani 

zbori Koledva, ki jih vodi Egi 
Gašperšič, so tudi letos prip-
ravili tradicionalni koledni-
ški koncert. V nedeljo popol-
dan so se jim na odru prid-
ružili še glasbeniki Tomaž 
Štular, Nejc Mikolič, Ana in 
Borut Zupan ter Andi Po-
gačnik. Dvorana kulturne-
ga doma v Kropi je bila tudi 

tokrat polna do zadnjega ko-
tička, vzdušje v njej pa ob 
odlični izvedbi in občuteni 
interpretaciji pazljivo izbra-
nega programa toplo, spošt-
ljivo in svečano; pravzaprav 
mnogo bolj praznično, kot 
ga lahko pričara katerokoli 
bleščanje novoletnih lučk in 
bliskanje ognjemetov.

Preč je zdaj to staro leto ...
... žiher smo veseli, je v polni dvorani Kulturnega doma Kropa tudi letos zapel združeni mešani pevski 
zbor Koledva in s staro kroparsko pesmijo zaključil letošnji tradicionalni koledniški koncert.

Čar prelestni so kroparski pevci naslovili letošnji koledniški koncert, ki so ga v nedeljo popoldan pripravili v kulturnem 
domu v Kropi.

Cerklje – V petek, 27. decembra, ob 19. uri bo v Kulturnem 
hramu Ignacija Borštnika novoletni koncert Godbe Cerklje 
z naslovom Godba express. Cerkljanski godbeniki so se za 
letošnji novoletni koncert odločili združiti moči s Komornim 
pevskim zborom Mysterium iz Kranja. Tako boste v uvodu 
lahko prisluhnili tako godbi kot zboru v samostojnih nastopih, 
kasneje pa bodo glasbeniki in pevci združeni izvedli pester re-
pertoar najlepših božičnih skladb. V programu se bo predsta-
vila solistka Ana Benedik, ki obiskuje solopetje na ljubljanski 
Akademiji za glasbo. Voditelja bosta zopet nepogrešljiva in 
vedno zabavna Domen Žagar in Avgust Jagodic. Dirigentsko 
palico bo vihtel dirigent Tomaž Kukovič. Godba Cerklje v pri-
hajajočem letu praznuje deset let obstoja, kar godbenikom 
napoveduje pestro leto, za kar so priprave že v polnem teku.

Koncert Godbe Cerklje in KPZ Mysterium

Škofja Loka – Jutri, v sredo, 25. decembra, ob 19.30 bo v Špor-
tni dvorani Trata Božično-novoletni koncert Mestnega pihal-
nega orkestra Škofja Loka pod vodstvom dirigenta Romana 
Grabnerja.

Koncert škofjeloškega pihalnega orkestra

Poljane – V soboto, 28. decembra, ob 19. uri bo v dvorani Kul-
turnega doma v Poljanah nad Škofjo Loko novoletni koncert 
Silvestrski poljub. V izvedbi pevke Mance Izmajlove in virtuoza 
violinista Benjamina Izmajlova bodo tokrat zazvenele nepo-
zabne slovenske in svetovne praznično obarvane melodije. 
Glasbenika bosta izvedla najlepše skladbe iz muzikalov in 
klasične uspešnice, v drugi polovici koncerta pa še čudovit 
izbor slovenskih novoletnih, božičnih in drugih pesmi, ki so 
nam drage. Kot dodaja Manca Izmajlova, ima dvorana v Polja-
nah izjemno lepo akustiko in hkrati daje občutek domačnosti. 
Na koncert za vse generacije je tokrat povabila tudi posebno 
gostjo, ki pa naj ostane presenečenje.

Silvestrski poljub Mance Izmajlove

Kranj – V petek, 27. decembra, ob 21. uri bo v Stolpu Škrlovec 
nastopil Daniel Vezoja, kantavtor, ki prihaja iz Brežic, pred 
slabim letom pa se je preselil v Dublin. Predstavil se bo z 
zasedbo, ki jo sestavljajo: Dejan Slak (električne orgle), Borut 
Perše (električna kitara), Tjaša Bizjak (violina), Martin Konci-
lija (bas) in Uroš Bon (bobni).

Daniel Vezoja v Stolpu Škrlovec
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Jože Marinček

Kranj – Letošnji finale pokal-
nega tekmovanja so si pribo-
rili vaterpolisti AVK Triglav 
in VD Calcit Kamnik. Tako 
se je minulo soboto v kranj-
skem bazenu obetalo zani-
mivo srečanje, saj sta v fina-
lu prvič igrala kluba iz Kra-
nja in Kamnika. Kamnik je 
bil sicer finalist že v pretek-
li sezoni, a je bil takrat Ko-
per Primorska premočan 
nasprotnik za amatersko 
ekipo Kamnika. 

V letošnji sezoni je pri Tri-
glavu trenerja Aleša Komelja 
zamenjal Primož Troppan, 
njegov pomočnik je postal 
Zoran Milenkovič, za Kra-
njčane pa sta ponovno zai-
grala Benjamin Popovič in 
Čedomir Todič. Več izkušenj 
so z igranjem v Regionalni 
ligi dobili tudi mladi Jan Ju-
stin, Aljaž Troppan, Andraž 
Pušavec, Jaša Lah in drugi. 

V Kamniku je trener-
ja Elvirja Bečiča zamenjal 
Aleš Komelj, iz ekipe Lju-
bljana Slovan pa so se vrni-
li Gašper Žurbi, Tilen Le-
skovec ter brata Kristjan in 
Sebastjan Novak.  Tudi na 

tribuni je bilo veliko navija-
čev, ki so prišli bodrit tako 
vaterpoliste iz Kranja kot iz 
Kamnika. 

Zmaga Triglava s 14 : 11 (3 
: 1, 5 : 3, 3 : 3, 3 : 4) je bila za-
služena. Pet zadetkov za Tri-
glav je dosegel Jan Justin, 

tri Aljaž Troppan, dva Jaša 
Lah, po enega pa še Benja-
min Popovič, Dejan Gostič, 
Andraž Pušavec in Čedomir 
Todič. Za Calcit Kamnik sta 
po trikrat zadela Martin Ste-
le in Blaž Briški, dvakrat je 
bil uspešen Aleksander Ce-
rar, po enkrat pa Kristjan 
Novak, Tilen Leskovec in Se-
bastjan Novak. 

»Res pravo vzdušje in dob-
ra tekma. Končno je vaterpo-
lo ponovno postal zanimiv 

za Kranj in okolico. Dobra 
tekma, v kateri smo si v za-
četku priigrali prednost šti-
rih zadetkov in nato le še 
kontrolirali rezultat in se 
nismo dovolili preseneti-
ti. Vsi iz ekipe so bili odlič-
ni in so tekmo odigrali, kot 
smo se dogovorili. Čestitke 
vsem, tudi nasprotnikom, ki 
so poskrbeli za zanimiv ob-
račun,« je po tekmi povedal 
trener AVK Triglav Primož 
Troppan. 

Pokal vaterpolistom Triglava 
V kranjskem olimpijskem bazenu so se po finalni tekmi slovenskega pokalnega tekmovanja zmage 
veselili vaterpolisti Triglava, ki so premagali Calcit Kamnik.

Ekipa Triglava se je zasluženo veselila naslova pokalnih prvakov Slovenije. / Foto: Gorazd Kavčič

Vilma Stanovnik

Jesenice – Petkov hokejski 
derbi na Jesenicah je obetal 
hud boj, saj sta se ekipi SIJ 
Acroni Jesenic in SŽ Olim-
pija na tekmi Alpske hokej-
ske lige (AHL) pomerili tudi 
v čast sedemdesetletnice ri-
valstva med obema najuspe-
šnejšima slovenskima ho-
kejskima moštvoma. Tako je 
tudi prvi plošček simbolično 
na led vrgel edini še živeči ho-
kejist prve generacije jeseni-
ške ekipe Boris Čebulj. 

Žal pa velika pričakova-
nja jeseniških navijačev 
niso bila uresničena, saj so 
se domači hokejisti vodil-
nemu moštvu v ligi AHL 
solidno upirali le na začet-
ku tekme. Ljubljančani so 
v prvem delu povedli z 1 : 0, 
nato pa tempo le stopnjeva-
li in na koncu slavili kar s 7 

: 0. »Želeli smo si prekiniti 
niz porazov doma na Jeseni-
cah, toda v vsej tekmi bi tež-
ko našel kaj pozitivnega. Na 
žalost nam ni uspelo in zelo 
mi je žal,« je bil po tekmi raz-
očaran izkušeni kapetan do-
mačih Andrej Tavželj.

K sreči pa razočaranje ni 
trajalo dolgo časa, saj so Jese-
ničani že v soboto gostovali na 
Dunaju in ekipo Vienna Capi-
tals Silver premagali s 6 : 1. 

Nova tekma v Dvorani 
Podmežakla bo že v četr-
tek ob 17. uri, ko na Jeseni-
ce prihaja Kitzbühel. V so-
boto Jeseničani nato odha-
jajo v goste k ekipi Pustertal 
Wölfe, zadnja letošnja tek-
ma pa jih čaka v domači dvo-
rani, ko bodo v ponedeljek, 
30. decembra, ob 19. uri gos-
tili Die Zeller Eisbären. Tre-
nutno so Jeseničani s 27 toč-
kami na 13. mestu.

Poraz Jeseničanov na 
derbiju, zmaga na Dunaju
Ob sedemdesetletnici rivalstva med Jesenicami  
in Olimpijo so slavili Ljubljančani.

Na začetku tekme je plošček vrgel Boris Čebulj. / Foto: Gorazd Kavčič

Od petka do nedelje bo v kranjskem bazenu potekal 
mednarodni božično-novoletni turnir Snežak, 
namenjen mladim vaterpolistom.

Maja Bertoncelj

Rateče – Končano je prvo 
tekmovanje za svetovni po-
kal, ki jih bo v letošnji zimi 
gostila Slovenija. Tekači na 
smučeh so se merili v Pla-
nici. 

Sobotni posamični sprint 
je potekal v močnem dežju. 
V ženski konkurenci je Ana-
marija Lampič dosegla naj-
boljši slovenski izid doseda-
nje Planice. Uvrstila se je v 
finale, tekmo pa končala na 
petem mestu, najvišje v le-
tošnji sezoni. Katja Višnar je 
bila deveta, Alenka Čebašek 
dvajseta, Vesna Fabjan pa 
29. Prvič v karieri je zmagala 
Švedinja Jonna Sundling. V 
moški konkurenci je bil v fi-
nalu najhitrejši Francoz Lu-
cas Chanavat. Od Slovencev 
se je v izločilne boje uvrstil 
Janez Lampič in osvojil 27. 
mesto. V nedeljo se je ekipni 

sprint začel v dežju, finala 
pa sta bila v snežnem me-
težu. Pri ženskah so maloš-
tevilni gledalci videli dvojno 
zmago Švedinj, najhitrejši 
sta bili Linn Svahn in Maja 
Dahlqvist, pri moških pa 
dvojno zmago Norvežanov, 

zmagovalca sta bila Sindre 
Bjørnestad Skar in Erik Val-
nes. V finalu sta tekli tudi 
Katja Višnar in Anamarija 
Lampič in nastope v Plani-
ci končali na osmem mes-
tu. V polfinalu sta bili sicer 
diskvalificirani, slovenska 

reprezentanca pa je uspela s 
pritožbo.

V slovenskem taboru so z 
rezultati zadovoljni, še po-
sebno Anamarija Lampič, 
ki je bila po koncu ekipnega 
sprinta z mislimi tudi že na 
naslednjih tekmah, na novo-
letni tekaški turneji, ki se bo 
v soboto začela v Lenzerhei-
deju v Švici: »Praznični te-
den bo hitro mimo. Nasled-
nji cilj je Tour de Ski. Upam, 
da ga bom uspešno zaključi-
la.« Letošnja Planica je bila, 
kar se tiče svetovnega poka-
la, zadnja domača tekma za 
Blejko Katjo Višnar, ki je od-
ločena, da je to njena zadnja 
sezona. »Rezultatsko sem si 
želela več, lahko pa bi bilo 
še slabše. Pripravljenost je 

dobra, sem zdrava in komaj 
čakam na naslednjo tekmo, 
na novo priložnost. Tekmo-
vanje je bilo sicer zanimi-
vo ravno zaradi vremena,« 
je povedala Višnarjeva. V 
prazničnih dneh do odho-
da v Švico bo doma in nare-
dila nekaj krajših treningov, 
da bo čim bolj spočita prišla 
v Lenzerheide. Na novoletni 
turneji bo nastopila na prvih 
dveh etapah. V sprintu si želi 
uvrstitve v finale. »To mi bo 
letos vedno cilj. Tudi v Plani-
ci sem bila blizu,« je dodala.

Zmagovalci letošnje Pla-
nice so tudi prireditelji, ki 
jim je tekmovanje v takšnih 
vremenskih pogojih uspelo 
izpeljati. »Ves čas sem ver-
jel, da bo ekipa, ki jo imamo, 

prireditev izpeljala. Vesel 
sem takšnih sodelavcev. 
Skupaj jih je okrog 250. Do-
kazali smo, da tudi v ekstre-
mnih pogojih znamo izpe-
ljati tekmovanje. Pokazala 
se je tudi kvaliteta Nordij-
skega centra, ki je s prosto-
ri nudil visok nivo tekmo-
valcem – še zlasti v takšnih 
pogojih,« je povedal Primož 
Finžgar, predsednik Orga-
nizacijskega komiteja Plani-
ca. Želeli bi si tudi več gle-
dalcev. Z vstopnicami v pro-
račun, ki je nekaj čez tristo ti-
soč evrov, dobijo zelo malo. 
Planica svetovni pokal v teku 
na smučeh gosti vsaki dve 
leti. »Čez dve leti bo testna 
preizkušnja pred svetov-
nim prvenstvom leta 2023. 
To bo bolj kompleksen pro-
jekt, ker bomo poleg tekačev 
na smučeh isti konec tedna 
gostili tudi smučarske ska-
kalce,« je še dejal Finžgar.

Tekači v Planici znova čez dve leti
Planica je tretjič gostila tekme svetovnega pokala v teku na smučeh, ki bodo ostale v spominu po ekstremnih vremenskih pogojih: od močnega dežja, sodre, 
grmenja do snežnega meteža. V slovenskem taboru so z rezultati zadovoljni, še posebno to velja za Anamarijo Lampič.

Planica je gostila zadnji preizkušnji pred novoletno 
tekaško turnejo Tour de Ski, ki se začne v soboto,  
28. decembra, v švicarskem Lenzerheideju.

Katja Višnar (levo) in Anamarija Lampič sta bili v finalu 
ekipnega sprinta, ki je bil v pravem snežnem metežu,  
osmi. / Foto: Gorazd Kavčič
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G l a s o v a  K o l e s a r j e n j a

Jelena Justin

Ena od legend o imenu hri-
ba, ki ga bomo danes obiska-
li, je posvečena Veroniki De-
seniški. Namreč, nad cerkvi-
jo sv. Jurija v občini Tabor je 
Ojstrica oz. Stari grad, kjer je 
bil nekoč grad v lasti Celjskih 
grofov. V grajskem stolpu je 
bila zaprta Veronika Deseni-
ška. Nad Ojstrico pa je Krva-
vica, ki jo na vrhu obdajajo 
od 50 do 150 visoke skale. S 
teh skal naj bi Veroniko pah-
nili v smrt. Še dandanes naj 
bi ob mesečnih nočeh hodi-
la na te skale sedet. Po nje-
ni tragični usodi se hrib ime-
nuje Krvavica. 

Z avtoceste Ljubljana–
Maribor zapeljemo na iz-
voz Vransko, nato pa vožnjo 
nadaljujemo po stari ces-
ti proti Celju. Vozimo nekaj 

kilometrov, ko nas ozna-
ki za Ojstriško vas in Tabor 
usmerijo desno. V kraju Ta-
bor nadaljujemo proti vasi 
Loke, kjer pridemo do križ-
išča; levo gre cesta proti Zaj-
čevi koči, mi pa nadaljujemo 
naravnost. Na koncu vasi je 
ponovno križišče, kjer nada-
ljujemo rahlo levo v smeri 
Presedle, kjer tudi že opazi-
mo oznake za Krvavico. Ces-
ti sledimo do manjšega par-
kirišča na desni strani, kjer je 
tudi smerokaz za Krvavico.

Steza nas vodi strmo 
navzgor, prečno desno, nato 
sledita dva daljša okljuka, in 
že smo pri opozorilni tabli, 
ki obvešča, da smo na ozem-
lju, kjer gnezdijo redke pti-
ce. Pot zavije ostro levo in se 
začne ponovno strmo vzpe-
njati. Še vedno hodimo skozi 
gozd, ko dosežemo stranski 

greben, kjer je na levi stra-
ni ogromna skala. Pot zavije 
desno, rahlo po ravnem, sle-
di zmerni vzpon, ki pa zelo 
hitro postane zelo strm. Sle-
dimo stezi, ki je v mokrem 
izrazito nevarna za zdrs; pot 
je namreč po dežju povsem 
blatna. Strmina ne popusti, 
pridemo do drevesnih kore-
nin, preko katerih splezamo 
do ozke kamnite gozdne po-
lice, ki nas vodi levo, nato pa 
se ponovno strmo povzpne-
mo do skal, kjer je narav-
no okno. Ta del je izrazito 
strm in v mokrem nevaren 
za zdrs. Skozi naravno okno 
je speljana jeklenica, ki s 
pomočjo nekaj skob olajša 
vzpon. Za oknom nas čaka 
še nekaj strmine čez strmo 
travnato pobočje. Tudi tu-
kaj previdnost ni odveč. Ko 
strmina popusti, se v zmer-
nem vzponu, kot bi hodili 
po gozdnem pomolu, spre-
hodimo do vrha Krvavice. Z 
vrha Krvavice je lep razgled 
na vrh zahodno od nje, na 
Čemšeniško planino. Moč-
no zraslo drevje trenutno 
ne daje lepega razgleda pro-
ti Posavskemu hribovju in 
Kamniško-Savinjskim Al-
pam. 

Z vrha Krvavice nadalju-
jemo na drugo stran s sesto-
pom proti Zajčevi koči. Strm 
sestop nas pripelje do križi-
šča, kjer gremo levo, a maka-
damsko cesto kmalu zapus-
timo, zavijemo desno v gozd 

in sledimo markacijam vse 
do koče. Pod kočo je smero-
kaz, ki nas usmeri levo v t. 
i. Tesen graben. Pot je mar-
kirana, označena s trikotni-
kom, kar pomeni, da je zah-
tevna. Pot se precej strmo 

spusti do potoka, ki ga v spo-
dnjem delu tudi večkrat pre-
či. Poti ne priporočam po 
močnem deževju niti pozi-
mi, ko je zaradi vode še pose-
bej zahtevna. Krožna pot nas 
pripelje nazaj na asfaltirano 

cesto, kjer v naslednjih ne-
kaj minutkah dosežemo 
jeklenega konjička.
Nadmorska višina: 909 m 
Višinska razlika: 510 m 
Trajanje: 4 ure
Zahtevnost: 

Planinski izlet: Krvavica (909 m n. m.)

Krvava legenda
Približno en kilometer dolg in pol kilometra širok čok v Spodnji Savinjski 
dolini, sestavljen iz triasnega apnenca. Hrib, o katerem krožijo krvave legende.

Naravno okno, skozi katero vodi zavarovana pot / Foto: Jelena Justin

Pod vrhom Krvavice je klop in lep razgled na Čemšeniško planino. / Foto: Jelena Justin

Zajčeva koča pod Krvavico, kjer se odcepi naša sestopna 
pot skozi Tesen graben / Foto: Jelena Justin

Grega Flajnik

Novoletno srečanje članov
Prejšnji petek smo se čla-

ni Športnega društva Go-
renjski glas srečali na tradi-
cionalnem prednovoletnem 
srečanju, ki ga imenujemo 
Resetiranje števcev. To je 
čustven dogodek, saj izbri-
šemo vse prevožene kilome-
tre tega leta. Zdi se, kot bi iz-
ničili vse naporne klance, 
vse bolečine ob pritiskanju 
pedale, kar smo prekolesari-
li v tem letu. To je samo sim-
bolično, saj spomini ostaja-
jo in vemo, da spomladi, ko 
ure premaknemo na poletni 
čas, komaj čakamo trenu-
tek, ko se bomo zopet dobi-
vali ob torkih in pridno nabi-
rali nove kilometre. Ob spro-
ščeni debati smo na hitro iz-
računali, da smo na vseh tor-
kovih, sredinih in sobotnih 
Glasovih srečanjih letošnje-
ga leta vsi skupaj prekole-
sarili okrog sedemdeset ti-
soč kilometrov. Naš član pa 

v povprečju naredi okrog 
6200 kilometrov na leto. To 
so neverjetne številke.

Na Resetiranju števcev vsa-
ko leto izberemo kolesarja ali 
kolesarko, ki je tisto leto po-
kazal/-a nekaj več in si tako 
prislužil/-a prehodni pokal. 
V začetku je pokal dobil zma-
govalec tekmovanj športne-
ga društva, sedaj pa že nekaj 
let pokal dobi član, ki se je v 
iztekajočem se letu najbolj 
trudil. Letos ga je dobila Tina 
Ahačič. Kolesarjenju je pre-
dana, odkar je srečala moža 
Francija, ki vodi kolesarko tr-
govino Aha. Na začetku po-
slovne poti mu je pogosto po-
magala sestavljati kolesa in se 
pri tem marsikaj naučila – in 
seveda pogosto poslušala ko-
lesarske zgodbe. Sedaj pod-
pira predvsem sina Marka, 
ki je nogometaš, in hčerko 
Ano, ki je obetavna kolesarka 
in tudi državna prvakinja. Ob 

zahtevni službi pediatrinje v 
jeseniški bolnišnici pa najde 
tudi čas za sprostitev na kole-
su. Ob tem aktivno spodbu-
ja in vodi ekipo Glasovih ko-
lesark, ki se dobivajo ob sre-
dah. Njeno voljo do kolesar-
jenja sem najbolj začutil, ko 
mi je le nekaj dni po padcu 
povedala, da mora hitro okre-
vati, da bo spet lahko sedla na 
kolo. Tini želimo čim več le-
pih kolesarskih dni v nasled-
njem letu in da se spomla-
di kolesarkam pridruži še 
kakšna nova članica.

Na koncu smo se spomni-
li še na ekipo Pizzerije Go-
renc in njihovi šefici Mate-
ji Stare podarili lepo sliko, ki 
jo je v akvarelni tehniki nas-
likal naš član Marjan Burja. 
Mateja se nam je zahvalila in 
rekla, da so dekleta v Pizze-
riji Gorenc vesela naše druž-
be ter da smo pri njih vedno 
dobrodošli.

Člani športnega društva Gorenjski glas smo veseli, da z 
nami kolesarijo tudi dekleta, ki jih vodi Tina. Zato smo se 
vsi strinjali, da ji za eno leto zaupamo prehodni pokal za 
najbolj vestnega Glasovega kolesarja. 
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Maja Bertoncelj

Zbilje – Družina Žavbi Kuna-
ver iz Zbilj je športna druži-
na. Andrej Žavbi je bil letos 
drugič razglašen za kolesar-
skega amaterja leta, njegova 
žena Alenka Žavbi Kunaver, 
ki je bila v preteklosti pozna-
na predvsem po udejstvova-
nju v lokalni politiki, je sedaj 
predana rekreaciji – teku, 
šport pa je pomemben del 
življenja tudi njunim trem 
hčeram: Anji, Nini in Saši. 
Dolga leta so bile smučarske 
tekačice, Anja je prestopila v 
biatlon, drugi se s športom 
ukvarjata rekreativno. 

Vlečejo cilji, ki jih še  
ni dosegel

Andrej je bil nekdaj profe-
sionalni cestni kolesar, član-
ski državni reprezentant Ju-
goslavije, mladinski prvak 
Balkana, med najboljšimi 
je bil na številnih etapnih 
dirkah. Najmočnejši je bil v 
sprintu, kar je še danes nje-
gova velika odlika. »Po kon-
cu kariere dolga leta ni bilo 
časa za šport, za rekreacijo. 
Zadnja tri štiri leta pa sem 
zelo aktiven. Količinsko ne 
treniram več kot včasih, so pa 
ti treningi načrtni, intenziv-
nejši, vključujejo intervale 
... Tudi tekem imam več, po-
leti skoraj vsak konec tedna 
eno, včasih tudi dve, pozimi, 
ko razen ciklokrosa dirk ni, 
tekmujem virtualno na tre-
nažerju. Pomembno je, da 
v pripravljalnem obdobju 

dobro treniraš,« je povedal 
Andrej Žavbi. Kot je dejal, 
si za letos ni postavil viso-
kih ciljev, nato pa je meda-
lje v svoji starostni kategoriji 
od 55 do 59 let osvojil kar na 
treh svetovnih prvenstvih: s 
starodobnim kolesom je bil 
svetovni prvak, na velodro-
mu je bil drugi, na cestni dir-
ki pa tretji. »Bil sem najsta-
rejši v svoji starostni katego-
riji, zato nisem mislil, da mi 
bodo uspeli takšni rezultati. 
Bolj sem računal na prihod-
nje leto, ko bom najmlajši v 

kategoriji od 60 do 64 let. 
Kako bo, bomo pa videli. 
Pripravil se bom maksimal-
no, če bo še sreča, bodo tudi 
rezultati. Vlečejo me cilji, ki 
jih še nisem dosegel, pred-
vsem zlata medalja na sve-
tovnem prvenstvu katego-
rij master.« Zelo veliko mu 
pomeni naziv slovenske-
ga amaterja leta: »To je po-
membno priznanje. V Slo-
veniji je veliko amaterjev in 
tudi veliko dobrih. Zelo sem 
vesel. Težko pa je primerja-
ti vse letošnje uspehe, saj mi 
vsak veliko pomeni.«

Sestre Žavbi Kunaver 
dolgo v smučarskem teku

Na njegovi športni poti ga 
spodbujajo tudi vse tri hčer-
ke, ki so odraščale v špor-
tnem duhu. Vrsto let so bile 
tekačice na smučeh. »Z ženo 
sva otroke vedno podpirala 
na njihovi športni poti in jim 
skušala zagotoviti dobre po-
goje. Pomembno se mi zdi, 
sploh v današnjem času so-
dobne tehnologije, da se ot-
rok z nečim ukvarja, naj bo 
to šport ali kaj drugega,« pra-
vi Andrej, Alenka pa je do-
dala, da so se za tek na smu-
čeh navdušile v Osnovni šoli 
Simona Jenka Smlednik, 
kjer so učencem ponudili 
možnost učenja tega špor-
ta. »Vse tri so že odrasle in 
šport jim je dal veliko: red, 
delovne navade, zavedanje, 
da se je v življenju treba za 
vsako stvar potruditi, dal jim 

je tudi dobro družbo,« je po-
udaril Andrej in dodal, da 
je veliko vlogo pri tem ime-
la Alenka, ki je hčerke redno 
vozila na treninge in jim nu-
dila vso potrebno podporo. 
Tekmovalno v športu še ved-
no vztraja Anja, ki se je od-
ločila za biatlon, ob tem pa 
pridno študira. Zaključila je 
finančno matematiko in izo-
braževanje nadaljuje na ma-
gistrskem programu upo-
rabne statistike. Nina je štu-
dentka medicine, Saša pa 
menedžmenta. »Prav je, da 
se tudi športniki zavedajo 
pomena izobrazbe. Le red-
kim uspe v takšni meri, da 
si lahko zagotovijo eksisten-
co,« na to temo doda Andrej.

Pred tremi leti šport 
»zasvojil« še Alenko

Alenka je šport dolga leta 
le spremljala, pred tremi leti 
pa se je odločila, da se aktiv-
no vključi tudi sama. Zače-
la je teči in postala zavzeta 
rekreativka. »V osnovni šoli 
sem trenirala gimnastiko in 
rokomet, nato pa dolgo časa 
športno nisem bila aktivna – 
vse do pred treh let. Hčerke 
so odrasle, postale samostoj-
ne, ni jih bilo treba več vozi-
ti in kar na enkrat mi je ne-
kaj manjkalo. Bližalo se je 
novo leto, družabna omrež-
ja so bila polna novoletnih 
zaobljub, pa sem rekla, da 
bom še jaz kakšno napisa-
la. Nič takšnega se nisem 
spomnila in sem napisala, 

da razmišljam, da bi začela 
teči. Obljubo je bilo potem 
treba izpolniti. Šla sem prvi 
dan, drugi, tretji ... Dobro 
sem se počutila in vztrajala. 
Zanimivo je, da me je pred 
tem Andrej dostikrat vpra-
šal, ali greva na sprehod, pa 
nisem bila zainteresirana,« 
je Alenka pojasnila razloge 
za začetek svoje tekaške poti 
in nadaljevala. »Na začetku 
je bilo za dušo, za dobro po-
čutje ... Takoj sem si nalo-
žila tudi program Strava in 
spremljala napredek. Želela 
sem teči vedno hitreje, tekla, 
spremenila sem prehrano in 
ob vsem tem so se topili tudi 
kilogrami. V treh letih sem 
izgubila kar dvajset kilogra-
mov. Posledično sem tudi 
hitrejša. Začela sem hoditi 
na tekme. Letos sem bila na 
večini med najboljšimi tre-
mi v svoji starostni kategori-
ji, kar me je še bolj navduši-
lo. Želiš si teči vedno hitreje 
in izboljševati osebne rekor-
de. Izboljšala sem prav vse.« 

Odločitev: dovolj je, 
potrebuješ spremembo

Prvo leto je pretekla 1100 
kilometrov, letos 1600. Tre-
nira bolj načrtno, vključu-
je intervalne treninge, hodi 
v hribe ... Vesela je, da se je 
odločila za spremembo v na-
činu življenja: »Bolj sem za-
dovoljna sama s seboj, bo-
lje se počutim. Samo odlo-
čiti se je treba – zaradi sebe, 
ne zaradi drugih. Včasih po-
maga, da si naveličan vsega, 
se v svoji koži ne počutiš več 
dobro. Prideš do tega, ko re-
češ, da je dovolj, da potrebu-
ješ spremembo.« Njeno raz-
mišljanje je potrdil tudi An-
drej: »Res je veliko v glavi. 
Pomembno pa je tudi, da iz-
bereš vadbo, ki ti je všeč, saj 
je potem lažje vztrajati. Po-
tegnejo tudi tekmovanja, na 
katerih spoznaš veliko lju-
di. Športniki so več ali manj 
pozitivni, dobra družba. Za-
dam si cilj in mu sledim – 
tudi takrat, ko ni lahko.« 

Tudi Alenka je odločena, 
da se bo njena pot rekrea-
tivke nadaljevala: »Moji ci-
lji so še naprej uživati v teku 
in tudi napredovati. Dober 
je občutek, ko stojiš na sto-
pničkah. So dobra spodbu-
da.« Dobra spodbuda so čla-
ni družine Žavbi Kunaver 
tudi drug drugemu, čeprav 
so zaradi obveznosti, ki jih 
imajo, le še redko vsi skupaj 
doma.

Športna družina kolesarja, ki je bil 
razglašen za amaterja leta
Družina Žavbi Kunaver: Andrej drugič kolesarski amater leta, Alenka se je pred tremi leti odločila za spremembo, v tem času 
izgubila dvajset kilogramov in se polna energije skoraj vsak dan odpravi na tek, njune hčerke Anja, Nina in Saša so bile dolga leta 
tekačice na smučeh, tekmovalno pa v športu vztraja še najstarejša, ki je od lani v biatlonu.

Družina Žavbi Kunaver: pri športu jih je težko skupaj ujeti v objektiv, je pa bila priložnost za 
to letos ob zaključku Anjinega študija finančne matematike. / Foto: osebni arhiv

Andrej Žavbi v družbi kolesarja in športnika leta v Sloveniji 
Primoža Rogliča / Foto: Gorazd Kavčič

Hotavlje – Športno društvo 
Marmor Hotavlje ljubitelje gi-
banja v naravi vabi na rekrea-
tivno akcijo Hotaveljska grča. 
Prva aktivnost nove sezone 
bo ta četrtek, 26. decembra, 
ko bo ob 18.30 Štefanov tek 
– pohod po vaških cestah 
in poteh. Hotaveljska grča v 
novem formatu traja od sv. 
Štefana do sv. Martina, ljubi-
telji rekreacije in druženja pa 
se bodo prek sezone kot grče 
srečevali na pohodih, tekih, 
na kolesu, za zaključek pa 
v veselem razpoloženju na 
martinovo soboto dobili za-
služene medalje in nagrade. 
V društvu za vse tiste, ki si 
želite dodatne motivacije pri 
različnih športnih aktivno-
stih skozi celo leto, ki želite 
spremljati svoje dosežke v te-
kočem letu in doseči zastav-
ljeno število točk, vabijo na 
rekreativno akcijo Super grča 
2020. Za dosego tega naziva 
je potrebno od 1. novembra 
2019 do 31. oktobra 2020 
zbrati določeno število točk. 
Naziv super grča je pogojen 
tudi z uspešno opravljeno 26. 
Hotaveljsko grčo.

Rekreativna akcija 
Hotaveljska grča

Kranj – Udeleženci Kranjske 
zimske tekaške lige tečejo 
drugi krog. V nedeljo so se 
zbrali pod Sv. Joštom. Naj-
hitrejši je bil na vrhu znova 
najboljši slovenski gorski te-
kač letošnjega leta Timotej 
Bečan. Drugi je bil Žiga Kop-
rivnik, tretji pa Ivan Novak. 
Pri ženskah je bila prva Tina 
Klinar, v absolutni konkuren-
ci peta. V letošnjem letu bo 
še en tek, in sicer v nedeljo, 
29. decembra, na Krvavec. 
Novo leto bodo začeli 5. janu-
arja na Sv. Mohor, drugi krog 
pa se bo zaključil 12. januarja 
s tekom okrog Brda. Zadnji 
tek v sezoni 2019/2020 bo 
16. februarja. 

Ligaši tečejo drugi krog

Zg. Lipnica – Šesta božična 
MTB tura je bila zaradi sla-
bega vremena prestavljena in 
bo v četrtek, 26. decembra. 
Start bo ob 10. uri v Zgornji 
Lipnici na parkirišču pred 
Krono, cilj pa ob 12. uri v Par-
tizanskem domu na Vodiški 
planini. Sledilo bo druženje, 
ob 13.30 pa vrnitev v dolino. 
Dogodek je v prvi vrsti name-
njen druženju.

S kolesi na Vodiško 
planino

Ljubljana – Božički so v Tivo-
liju v Ljubljani tekli za Rde-
če noske, nasmejane, srčne 
klovne, ki razveseljujejo male 
in velike v slovenskih bolni-
šnicah. Na 15. Dobrodelnem 
teku in pohodu Božičkov se 
je na 6 in 12 kilometrov dolgo 
progo ter na pohod podalo 
več kot tristo tekačev in po-
hodnikov. Za Rdeče noske so 
zbrali skupaj 2620 evrov.

Božički tekli in hodili  
za Rdeče noske
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Simon Šubic

Britof – Čeprav od eksplozije 
zemeljskega plina v Britofu 
minevajo že trije tedni, bodo 
posledice nesreče še kar ne-
kaj časa vplivale na življenja 
poškodovanih štirih devetle-
tnih otrok in dveh delavcev 
ter njihovih družin. Za Go-
renjski glas je spregovoril 
oče enega od poškodovanih 
otrok in komentiral nekate-
re napačne informacije, ki 
so se o nesreči s 3. decem-
bra in poškodovanih otro-
cih pojavile v medijih. Obe-
nem je opozoril tudi na ne-
katera varnostna tveganja, s 
katerimi so se v zadnjih me-
secih, ko je potekala gradnja 
komunalne infrastrukture 
v Britofu, vsakodnevno na 
poti v šolo in domov sooča-
li tamkajšnji otroci.

Naš sogovornik, ki se pred-
vsem zaradi sina ne želi jav-
no izpostavljati z imenom, 
pravi, da informacije v me-
dijih o stanju poškodb in po-
teku zdravljenja otrok niso 
bile povsem točne. »Morda 
so njihove opekline po obra-
zu za zdravnike bile lažje, a 
otroci in njihove družine jih 
zagotovo ne dojemamo tako 
blago. Ne nazadnje so tudi 
vsi trije fantje, ki so jih za-
držali na zdravljenju v bolni-
šnici, tam ostali dlje, kot so 
napovedali zdravniki, zad-
njega so tako odpustili šele 
po devetih dneh zdravlje-
nja,« je razložil. 

Ena od dezinformacij, ki 
je krožila po medijih, je bila 
tudi ta, da so bili fantje rado-
vedni, pravi oče. »O tem so 
me mnogi spraševali. To ni 
res, da bi bili otroci iz rado-
vednosti pri jašku, v katerem 
sta bila delavca in je potem 

eksplodiral plin. Vsi štirje ot-
roci so enako povedali polici-
ji, da sta jih delavca poklica-
la k jašku, češ da lahko pog-
ledajo vanj. Saj verjamem, 
da se delavca nista zavedala, 
da je prisoten plin. Ničesar 
jima ne očitam,« je dejal. 

Tudi ni res, da eksplozi-
ja na otrocih, ki sicer vizu-
elno okrevajo, ni pustila no-
bene travme, dodaja. »Otro-
ci so imeli in še imajo težave. 
Po nekaj dneh od eksplozi-
je jih je začelo skrbeti, ali se 
bodo njihovi obrazi kdaj po-
polnoma zacelili. Tudi moj 
sin se ves čas opazuje v ogle-
dalu, je bolj razdražljiv, ne-
koliko se je zaprl in tudi ne 
želi sam zaspati, kar se prej 
ni dogajalo. Kakor vem, po-
dobno doživljajo tudi osta-
li trije otroci. Imajo strah 
pred pokom, ponoči se zbu-
jajo. Tako je bilo že v bolni-
šnici, zato nam ni bilo všeč, 
ko so zdravniki razlagali, da 
otroci razen opeklin nimajo 

drugih posledic.« V bolni-
šnici so jim sicer ponudili 
pomoč psihologa, ki jo bodo 
morda koristili, če se bodo 
sinove težave nadaljevale, 
dodaja sogovornik, ki priča-
kuje, da bo policija preiska-
la nesrečo in da bodo odgo-
vorni zanjo prevzeli krivdo 
in tudi odgovarjali. 

»Upam, da je bila to šola 
za vse in da se nikjer ne bo 
več ponovilo kaj takega,« je 
poudaril naš zagovornik in 
prav zato tudi opozoril, da 
je starše že med gradnjo in-
frastrukture v Britofu, ki se 
je začela aprila, skrbelo za 
varnost otrok, ki so hodili 
peš v šolo. »Gradbišča niso 
bila ustrezno zaščitena, stro-
je so puščali kar na pločni-
kih, tako da so morali otroci 
iti mimo njih po cesti, po ka-
teri je potekal promet. Poleg 
tega so dnevno spreminjali 
trase šolske poti, o čemer pa 
niso nikogar seznanjali, zato 
so morali otroci skoraj vsako 

jutro ugotavljati, po kateri 
poti bodo sploh lahko prišli v 
šolo,« pravi oče in dodaja, da 
so o slabi varnosti na šolskih 
poteh med gradnjo večkrat 
opozorili tudi policijo in ob-
čino. »Med drugim smo ob-
čino dolgo prosili, naj zača-
sno narišejo prehod za pešce 
na cesto, ko so jo preplasti-
li z grobim asfaltom, pa se 
dolgo ni nič zgodilo. Še da-
nes, ko je na cesti že fin as-
falt, niso nazaj narisali vseh 
prehodov za pešce.« Zdaj se 
gradnja infrastrukture na-
daljuje v Predosljah, kjer po 
njegovem opažanju vladajo 
podobno neurejene razme-
re. »Sprva je vladala zme-
šnjava predvsem pred šol-
skim parkiriščem, v zadnjih 
dneh pa so tam bili zjutraj 
prisotni prostovoljci in po-
magali otrokom pri prehodu 
čez cesto. Žal jih popoldne, 
ko gredo številni otroci sami 
domov, tudi osemletniki, še 
nisem videl.«

Otroci niso bili radovedni
Za Gorenjski glas je spregovoril eden od staršev otrok, ki so bili 3. decembra poškodovani v eksploziji 
plina v Britofu. Otroci niso bili iz radovednosti pri jašku, tja so bili povabljeni, pravi.

Eksplozija plina je na otrocih, ki sicer vizualno okrevajo, pustila tudi določene travme, pravi 
eden od staršev. / Foto: Primož Pičulin

Simon Šubic

Kranj – Na Okrožnem sodi-
šču v Ljubljani poteka sodna 
preiskava domnevnega ko-
ruptivnega dejanja, ki ga je 
osumljen nekdanji direktor 
Agencije za varnost prome-
ta Igor Velov. Po poročanju 
časnika Dnevnik naj bi Ve-
lov kot direktor agencije ene-
mu od poslovnih partnerjev 
izplačilo sredstev agencije 
pogojeval s plačilom provizi-
je boksarskemu klubu Bull-
dog iz Kranja. Velov je tako 
kot že za Dnevnik tudi na 

vprašanje Gorenjskega gla-
sa vse očitke zavrnil. Zatrdil 
je, da ni nikoli ničesar zah-
teval in da tudi nikoli ni bilo 
nič nakazano. Na specializi-
ranem državnem tožilstvu 
pa zadeve ne komentirajo, 
ker je še v fazi preiskave. 

Kranjski mestni svetnik in 
državni svetnik naj bi pred 
tremi leti, ko je vodil Agen-
cijo za varnost prometa, od 
ljubljanskega podjetja SGB, 
ki naj bi za agencijo izdela-
lo aplikacijo za varne šolske 
poti, podpis pogodbe v viši-
ni okoli dvajset tisoč evrov 

pogojeval z dvajsetodstotno 
»provizijo«, ki naj bi jo pod-
jetje nakazalo kranjskemu 
boksarskemu klubu Bull-
dog. Do nakazila klubu po 
podatkih Dnevnika ni niko-
li prišlo, je pa direktor SGB-
-ja Aleš Trontelj, ki je nekda-
nji kriminalist, Velova naz-
nanil policiji. SGB je sicer z 
agencijo sodeloval še naprej, 
še navaja časnik. 

Velov Agencije za varnost 
prometa ne vodi od maja le-
tos, potem ko je v sumlji-
vih okoliščinah pred pošto 
v Stražišču, kjer prebiva, 

pustil poškodovan službeni 
avto. Policija sicer v kasnej-
šem postopku ni odkrila nep-
ravilnosti, sta pa za medije 
spregovorili dve anonimni 
priči, ki sta navedli, da naj 
bi ob zapustitvi avtomobila 
kazal očitne znake opitosti. 

Svet agencije je tedaj ugoto-
vil, da je Velov s svojim rav-
nanjem močno škodil ugle-
du agencije, poleg tega pa 
dogodka ni ustrezno pojas-
nil, zato je predlagal njego-
vo razrešitev, čemur je vlada 
tudi prisluhnila. 

Igor Velov v sodni preiskavi
Nekdanjega direktorja Agencije za varnost prometa sumijo, da naj bi 
izplačilo sredstev agencije pogojeval s provizijo za kranjski boksarski klub.

Sodna preiskava je povezana z ravnanjem Igorja Velova, ko 
je še vodil Agencijo za varnost prometa. / Foto: arhiv GG

Vilma Stanovnik

Planica – Kranjskogorski po-
licisti so v soboto zvečer ob 
20.40 obravnavali požar v 
nastanitvenem objektu. Za-
gorelo je v savni v kletnih 
prostorih Doma Planica. V 
času nastanka požara v sav-
ni ni bilo nikogar. 

Poškodovan ni bil nih-
če, prav tako nihče ni potre-
boval zdravniške pomoči 

zaradi dima. Goste so evaku-
irali in za čas intervencije do 
okoli 22.30 namestili v drug 
objekt. Začetni požar so zače-
li gasiti zaposleni, dokončno 
pa so ga pogasili gasilci. Kot 
poroča Bojan Kos, predstav-
nik za odnose z javnostmi 
Policijske uprave Kranj, je 
nastalo za okoli deset tisoč 
evrov materialne škode. Tuja 
krivda je po do sedaj zbranih 
obvestilih izključena.

Zagorelo je v savni
V soboto zvečer je zagorelo v Domu Planica, 
nihče pa ni bil poškodovan.

V Domu Planica je v soboto zvečer gorelo v savni, k sreči 
pa ni nihče potreboval zdravniške pomoči. / Foto: Gorazd Kavčič

Kranj – Čeprav je uporaba 
pokajočih petard dovoljena 
šele od četrtka, 26. decem-
bra, pa so policisti v zadnjih 
dneh že obravnavali prijave 
kršitev javnega reda in miru, 
ki so bile povezane z upo-
rabo pirotehnike na javnem 
kraju. Dvakrat so bile prijave 
podane za metanje petard in 
uporabo ognjemeta v Kranju, 
enkrat pa so prijavo dobili za 
uporabo petard na območju 
Spodnjih Gorij. »Prodaja og-
njemetnih izdelkov kategori-
je F1, katerih glavni učinek je 
pok, primer pa so pokajoče 
žabice, pok vrvica, pokajoče 
kroglice in podobno, je fizič-
nim osebam že dovoljena, 
njihova uporaba pa bo do-
voljena šele od 26. decem-
bra do vključno 1. januarja,« 
znova opozarjajo policisti.

Petarde že pokajo

Tržič – Tržiški policisti so v soboto zvečer obravnavali smrt 
moškega, ki je glede na doslej zbrana obvestila umrl zaradi 
zdrsa na hlodu in posledično padca po strmem terenu nad 
Tominčevim slapom. Odrejena je bila sanitarna obdukcija.

Zdrsnil in pri padcu umrl

Kranj – Kranjski policisti so prejšnji petek na glavni cesti skozi 
Kranj krajši čas v manjšem obsegu poostreno nadzirali pro-
met. Obravnavali so štiri uporabe mobilnega telefona med vo-
žnjo, tri vožnje v rdečo luč na semaforju ter po eno neuporabo 
varnostnega pasu, potek veljavnosti vozniškega dovoljenja in 
nepravilno stran vožnje kolesarja. »Pešce, voznike, kolesarje 
in vse druge udeležence v prometu opozarjamo na upošteva-
nje prometnih pravil in izogibanje tveganjem, ki so razlog za 
prometne nesreče in poškodbe,« opozarjajo policisti.

Niso upoštevali pravil



Alenka Brun

A
rena Bar na 
Jezerski cesti 
v Kranju je na 
predvečer fina-
la gostil pisano 

družbo udeležencev letošnje 
Kmetije. V bistvu so se zbra-
li, da so spremljali še zadnjo 
oddajo pred velikim finalom, 

gostil pa jih je njihov sopot-
nik v šovu Tom Zupan. Niso 
prišli vsi, večina pa. Seveda 
je bilo nemogoče, da bi med 
njimi spregledali kasnej-
ša zmagovalca Jana in Tilna 
Klobaso, saj dvojčka s svojim 

nastopom, lahko bi rekli gla-
snostjo, pač izstopata. Pod-
poro so tekmovalcem v odda-
ji s svojim obiskom izrekli še 
nekateri udeleženci s prete-
klih Kmetij. Ko se je razvede-
lo, da jih bo gostila Arena, pa 
so se oglasili tudi oboževalci 
šova oziroma gledalci. Sicer 
se veliko Slovencev ni moglo 
zadržati in je dan kasneje na 
spletnem omrežju Facebook 

komentiralo razplet oziroma 
zmago dvojčkov s prej nega-
tivnim kot pozitivnim priz-
vokom, ustvarjalci šova pa so 
na spletnih straneh Pop TV 
že objavili prijavnico za novo 
Kmetijo.

KMETIJA V KRANJU

Gorenjski predstavnik, udeleženec letošnje kmetije in 
gostitelj druženja na predvečer finala Tom Zupan z mamo

Dvojčka Jan in Tilen Klobasa

Adrijana Štribl, Luka Lampret, Božidara Vezjak in Lucija Kolar

Alenka Brun

P
red tednom dni 
so bile znameni-
te besede »Nekoč 
pred mnogimi leti 
v galaksiji daleč, 

daleč stran ...« ponovno tis-
te, ki so v kranjskem Cine-
plexxu napovedale začetek 
filma Vojna zvezd: Vzpon 
Skywalkerja. 

Največji oboževalci sage 
so tako že na ekskluzivni 
premieri omenjenega filma 
dočakali zaključek zgodbe, 
ki so jo ustvarjalci pisali več 

kot štirideset let. Med prvi-
mi na svetu so si tako film 
ogledali tudi znani Sloven-
ci v družbi cosplayerjev ozi-
roma igralcev v kostumih, 
ki so upodabljali like iz fil-
ma, ter ikoničnih robotov 
BB-8 in R2-D2. Cosplayerji 
so bili v večini člani društva 
Na meji nevidnega. Poleg 
domačega Luka Skywalker-
ja, Rey, Kyla Rena, Hana 
Sola, Generala Huxa, Twi'le-
ka, pilota X-Wing in seveda 
Dartha Vaderja je za dob-
ro vzdušje na dogodku pos-
krbel še Uroš Bitenc, naj-
večja atrakcija večera pa je 

bil zagotovo robot BB-8, ki 
se je vozil med obiskovalci, 
izdelala pa sta ga slovenska 
ustvarjalca. 

Deset let po preddelih, ki 
so jih posneli v sedemde-
setih in osemdesetih letih 
prejšnjega stoletja, je leta 
2015 na filmska platna pri-
šel film Sila se prebuja, leto 
kasneje smo gledali Rogue 
One: Zgodba Vojne zvezd, 
ki se dogaja tik pred prvim 
filmom Novo upanje iz leta 
1977, ko se je vse začelo. Tri-
logija se je nato nadaljevala s 

Poslednjim jedijem (2017), 
sedaj pa se je krog sklenil s 
filmom Vojna zvezd: Vzpon 
Skywalkerja, kjer sprem-
ljamo konec sage Anaki-
na, Luka, Leie, Hana, Che-
wija, Bena, Rey in drugih.  
V najnovejšem filmu, ki ga 
režiral J. J. Abrams, se na 
različne načine pojavijo tudi 
zvezdniki izvirne trilogije, 
ustvarjalci pa niso izpusti-
li niti leta 2016 umrle Car-
rie Fisher – v sklepnem delu 
sage so uporabljeni njeni še 
zadnji preostali kadri.

ZADNJE POGLAVJE
Prejšnji teden je na velika platna prišlo zadnje dejanje epske pustolovščine – film Vojna zvezd: Vzpon 
Skywalkerja. Ekskluzivno premiero je film doživel v kranjskem Cineplexxu. 

George Lucas je zasnoval sago o družini Skywalker, ki je 
osvojila srca številnih gledalcev. / Foto: Primož Pičulin

Deveta epska pustolovščina je pritegnila tudi Jonasa 
Žnidaršiča in znanega raperja Dalaja Eegola, ki smo ga 
včasih poznali predvsem po imenu Ali En, danes pa sliši še 
na ime RecycleMan. / Foto: Primož Pičulin

Svetlobni meči in simpatični roboti ter temne sile v večnem 
boju s svetlobo in dobrim so najbolj prepoznavni znak 
Vojne zvezd: Darth Vader, R2-D2 in BB-8. / Foto: Primož Pičulin

Uroš Bitenc je znan predvsem kot voditelj, znajde se pa tudi 
v vlogi didžeja. / Foto: Primož Pičulin 
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Mateja Rant

I
lustratorki Jelki Reich-
man, ki letos praznuje 
okrogel življenjski jubi-
lej, so se v šolski knjižni-
ci na OŠ Škofja Loka-Me-

sto odločili posvetiti razsta-
vo, na kateri so predstavili 
njene ilustracije. »Vseh 32 
let, kar delam v knjižnici, 
opažam, da otroci zelo radi 
berejo knjige, ki so opre-
mljene z ilustracijami Jel-
ke Reichman,« je pojasnila 
knjižničarka Mateja Gartner 
in dodala, da so bile nekatere 
ilustracije aktualne že v času 

njenega otroštva. »Nekatere 
so res večne,« je poudarila. 
Prepričana je, da otroke pri-
tegneta predvsem mehko-
ba in prisrčnost ilustracij, ki 
izražajo neko čarobnost.

Na razstavi v šolski knji-
žnici so tako predstavili vse 
knjige, ki jih je mogoče najti 
na njihovih policah in jih je 
ilustrirala Jelka Reichman, 
od Mačka Murija do Med-
vedkov sladkosnedkov in 
pesmic Pleši, pleši, črni kos. 
»Predvsem pa smo zaradi 
enakega imena izpostavili 
knjigo Rasla je Jelka,« je raz-
ložila Mateja Gartner. Ilu-
stracije Jelke Reichman so 

krasile vse stene v knjižnici, 
balkonska vrata pa so opre-
mili še s plakatom, na kate-
rega so učenci lepili misli, 
ki so ji jih posvetili kot voš-
čilo ob jubileju. »Te misli ji 
bomo skupaj s knjigo ilus-
tracij, ki so jo izdelali prvo-
šolci, tudi poslali.«

Razstava je nastala v okvi-
ru projekta Objem, s katerim 
v povezavi s šolsko knjižnico 
v šoli že tretje leto spodbuja-
jo bralno pismenost. Ob tem 
Mateja Gartner z navdušen-
jem ugotavlja, da v času, ko 

trend branja upada, pri njih 
izposoja knjig celo narašča. 
Za starejše učence priprav-
ljajo tudi bralni izziv, v okvi-
ru katerega so jih v oktob-
ru spodbujali, da si izberejo 
knjigo, ki jih na prvi pogled 
ni privlačila. V decembru 
pa so ostale učence k bran-
ju spodbujali osmošolci Juš, 
Neža, Jasna in Lucija, ki so 
razstavili knjige, ki so jih 
sami že prebrali in jih zato 
priporočajo tudi drugim. 
»Odziv je bil res presenet-
ljiv,« veseli Matejo Gartner.

NEKATERE SO VEČNE ...
V šolski knjižnici Osnovne šole (OŠ) Škofja Loka-Mesto so v začetku decembra pripravili razstavo  
o priljubljeni ilustratorki Jelki Reichman ob njeni osemdesetletnici.

Knjižničarka Mateja Gartner pred razstavo knjig z 
ilustracijami Jelke Reichman

Bralni izziv so v decembru pripravili osmošolci Neža, Jasna, 
Lucija in Juš.

Misli, ki so jih učenci posvetili Jelki Reichman

Tam nekje,
kjer nihče ne sliši,
kjer nihče ne vidi,
nihče ne občuti.

Tam me čakaš.

Tam nekje,
kjer ni solz,
kjer ni obupa
in ni gorja.

Tam me čakaš.

Tam nekje,
kjer vse je rožnato,
kjer vedno sije sonce,
kjer diši na pomlad.

Tam me čakaš.

Simona

Tam nekje

PESMI MLADIH

Vsak od nas nekaj čaka. Čakamo izpolnitev svojih sanj. 
Naj vam božični čas prinese čarobni prah. Če je želja 
dovolj močna, je mogoče vse. Meta

Pes mi po šlji te na elek tron ski na slov 
pes mi.mla dih@gma il.com ali na na slov:  
Go renj ski glas, Nazorjeva ulica 1, 4000 Kranj.

Igor Kavčič

I
z Los Angelesa do Veli-
kega kanjona (Grand 
Canyon) se odpravimo 
z izposojenim avtomo-
bilom, seveda avtoma-

tikom. Veljali bi za pose-
bneže, če bi iskali »evrop-
skega« z običajnim ročnim 
menjalnikom – če ga sploh 

imajo v ponudbi. Čaka-
lo nas je kakih 750 kilome-
trov po dolgih ravnih avto-
cestah skozi vročo Arizono. 
Večji del poti nam je termo-
meter v avtu kazal zunanjo 
temperaturo okrog sto sto-
pinj Fahrenheita, torej dob-
rih 37 stopinj Celzija, kar 
je sicer gornja meja običaj-
ne človekove telesne tempe-
rature. Srce mi je dodatno 

ogrel podatek, da se bomo 
kakih sto milj, torej dobrih 
160 kilometrov, lahko pelja-
li tudi po legendarni Route 
66 (cesti 66), ki v Združenih 

državah velja za mater vseh 
cest. Gre za prvi sistem ame-
riških avtocest, ki je povezo-
val Chicago z Los Angele-
som in je bil osnovan sredi 
dvajsetih let prejšnjega sto-
letja, njegova dolžina pa je 
skoraj štiri tisoč kilometrov. 
Okrog leta 1950 je Route 66 
povozil čas, zgradili so nove 
avtoceste, »šestinšestdeset-
ka« pa je postala zgodovin-
ska cesta in velja za eno ame-
riških turističnih atrakcij. 

Bolj kot sama cesta – obi-
čajna dvopasovnica – in pus-
ta od Boga pozabljena pokra-
jina vse naokrog je zanimivo 
tisto, kar je ob cesti ostalo še 
iz starih časov: ostanki starih 
bencinskih črpalk, garaž in 
avtomobilskih servisov, nek-
danjih obcestnih restavracij 
ali pa zgolj cistern z vodo … 

Sem in tja je ob cesti novodo-
bni motel, ki bolj ali manj živi 
prav od turizma na Route 66. 

Polovico poti do kanjona 
zabeležimo v mestu Laughlin 
v nekem hotelskem komple-
ksu s kazinojem. Kasneje 
opazim, da ta leži v Nevadi 
ob reki Kolorado v majhnem 
žepku med Kalifornijo in 
Arizono. To je bila naša naj-
cenejša nočitev – za zgolj tri-
deset dolarjev. Precej več naj 
bi zapravili v kazinoju. Ostalo 
je seveda pri »naj bi«. Začudi-
lo me je, ko sem že ob deveti 
dopoldan za igralnimi avto-
mati opazoval upokojence in 
po videzu sodeč tudi povsem 
običajne ljudi, ki so potegova-
li za ročke avtomatov. Takih 
kazinojev je v teh krajih več in 
delujejo kot nekakšna plebej-
ska različica tistega, s čimer 

se ponaša Las Vegas. Pravi-
jo jim truckers' casinos (kazi-
noji za tovornjakarje). Men-
da so lastniki mnogih Indi-
janci, zato kroži šala, da z nji-
mi samo jemljejo nazaj zem-
ljo, ki so jim jo v preteklosti 
vzeli belci. 

Veliki kanjon je impozan-
ten – pravo čudo sveta. Ko s 
skalnega roba pogleduješ v 
globel, se zdi, da imaš pred 
seboj zgodovino zemlje. Od 
vode izklesan kanjon, po kate-
rem teče reka Kolorado, ponu-
ja neverjetno kuliso. Ogledi 
so dobro organizirani, z avto-
busi se voziš do posameznih 
točk, od koder so najlepši raz-
gledi. Po gozdu se nemote-
no sprehajajo vapitiji, ki so še 
najbolj podobni našim jele-
nom …, obiskovalci pa »ooo-
ohamo« in »aaahamo«. 

Amerika od Jimija do Jima (7)

VELIKI KANJON 

Obiskovalce Velikega kanjona ob pogledu nanj prevevajo posebni občutki. / Foto: Igor Kavčič

Route 66 še vedno živi. Arizona je tudi jeseni vroča.
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Peter Colnar

T a  č u d o v i T i  n o r i  s v e TKu Klux Klan
Dne 24. decembra leta 

1865 je nastala ena najbolj 
krutih organizacij na sve-
tu – Ku Klux Klan. Gibanje 
je ustanovilo šest »nesmr-
tnih«. Na stari hiši v pode-
želskem mestecu Pulaski v 
ZDA je plošča z napisom: 
»Tukaj se je rodil Ku Klux 
Klan, v delovni sobi sodni-
ka Thomasa M. Jonesa 24. 
decembra 1865.«

»Nesmrtni« ustanovitelji so 
bili v resnici mladeniči, ki so 
pred nekaj meseci slekli uni-
forme konfederacijske vojske 
in premišljevali o ponižanju, 
ki ga je prinesel poraz v vojni s 
severom. Ime je nastalo iz spa-
čene grške besede »kyklos«, 
ki pomeni krog, beseda klan 
pa je bila prispevek zaradi 
škotskega porekla nekaterih 
izmed ustanoviteljev. 

Ku Klux Klan je postal 
tajno ameriško rasistično 

društvo, ki je imelo za cilj 
nadvlado belcev nad črn-
ci, boj proti rimskokatoliš-
ki cerkvi in antisemitizem. 
V vojaško organizacijo ga 
je spremenil general For-
rest, eden najsposobnejših 
poveljnikov konjenice južne 
armade, ki je bil pred drža-
vljansko vojno lastnik velike 
plantaže in trgovec s sužnji.

Leta 1915 se je v Georgi-
ji »polkovnik« William J. 
Simmons, nekdanji prote-
stantski pastor, razglasil za 
»imperialnega maga nevi-
dnega cesarstva«. V južnih 
državah ZDA, kjer se je giba-
nje začelo, se je naglo razvi-
lo v vplivno silo v Teksasu, 
Oklahomi, Indiani, Ore-
gonu in Ohiu. Leta 1923 je 
imelo, po lastnih trditvah, 
po celotnih Združenih drža-
vah Amerike več kot milijon 
članov. 

Podnevi so bili člani Ku 
Klux Klana pogosto spošto-
vani člani družbe v svojem 
kraju – podeželski podjetni-
ki in politiki, ponoči pa so se 
skriti, anonimni, v grozlji-
vih koničastih pokrivalih in 
belih haljah z ognjenimi kri-
ži podajali v svet skrivnost-
nih obredov, molčečih pro-
cesij in tajnega pozdravlja-
nja velikih škratov, velikih 
titanov in kleaglov svojega 
reda.

V mnogih mestih si je 
Klan prilastil vlogo zako-
na in reda ter obračunaval 
s svojimi sovražniki. To so 
bili predvsem črnci, pa tudi 
belci, ki so zagovarjali nji-
hove pravice. Žrtve so pre-
tepali, jih valjali po katranu 
in potem po perju, jim vži-
gali znamenja z razbeljenim 
železom, ustavili pa se niso 
niti pred umori.

Iskrice in izreki

   Kdor vedno govori resnico, si lahko privošči slab 
spomin. (Theodor Heuss)

   Ko so veliki ljudje naučili slabiče razmišljati, so jih 
spravili na pota zmot. 

   Vzemi si čas za prijatelja, sicer ti bo čas vzel prijate-
lja. 

   Bolečina je najboljši človekov prijatelj. Ko te vsi 
zapustijo, ona ostane! 

Smeh ni greh

    »Zakaj ti je vendar treba toliko piti?«  
»Rad bi utopil vse skrbi, pa znajo tako dobro pla-
vati.« 

   Na matičnem uradu: »Prosim, če mi lahko zame-
njate priimek.« 
 »Gospod Požar, do tega imate vso pravico, vendar 
nas zanima, zakaj ste se za to odločili.« 
 »Vedno, ko pokličem po telefonu in se predstavim: 
'Tukaj Požar', me prekinejo, rečejo, naj pokličem 
gasilce, in odložijo slušalko.«

Škofja Loka – Decembra v Rdečo ostrigo ponovno prihaja 
Black Christmas Fest z glasbeno poslastico. Na odru bo 
stala originalna postava skupine Noctiferia: David Kise-
lić (vokal, kitara), Robert Steblovnik (bobni), Igor Nardin 
(kitara), Uroš Lipovec (bas kitara), ki bo v celoti odigrala 
skladbe njihovega prvenca iz leta 1998 Baptism at Savica 
Fall. Za dodatno božično energijo bosta poskrbeli še sku-
pini Hellsword in Grob. 

Črni božič v Ostrigi

Samo Lesjak

P
red vrati je trinajsta 
izvedba bovškega 
filmskega festiva-
la, katerega glavni 
namen je promo-

viranje športa in zdravega 
načina življenja pa tudi dru-
ženje in soustvarjanje. Bov-
ški filmski festival (BOFF) s 
polnim imenom Bovec Out-
door Film Festival by Fjall-
raven, ki prinaša 32 filmov 
in spremljevalne prireditve, 
se v soboto, 28. decembra, 
v Kulturnem domu Bovec 
začenja s prvimi projekcija-
mi.

Tokrat bo na ogled več 
krajših filmov, združenih v 
tematske sklope, dolge po 
okoli 90 minut. Prvega dne 

bosta na sporedu ženski in 
naravovarstveni sklop. Dru-
gega dne je spremljevalni 
spored najbogatejši z okro-
glo mizo ter z dvema pre-
davanjema: Manca Korelc 
bo predstavila svoj nagraje-
ni projekt Moja jezera, Rok 
Zalokar in Petra Brajnik 
pa svoje vertikalne avantu-
re med Julijci, Himalajo in 
Aljasko. Sledil bo sklop smu-
čarskih filmov, med njimi 
bo tudi svetovna premiera 
filma Skiing The Fire Ring 
avtorjev Miha Deisingerja 
in Ivice Kostelića, posnet na 
Islandiji. Tretjega dne bodo 
na sporedu tudi slovenski 
filmi s prisotnimi avtorji in 
akterji, tako da bodo filmom 
sledili kratki pogovori z nji-
mi. Tudi letos bodo obisko-
valci izbrali dobitnika dveh 

nagrad: za najboljši domači 
in najboljši tujejezični film.

Okroglo mizo z naslovom 
Pre turizem in športi v nara-
vi, ki je na sporedu v nede-
ljo, 29. decembra, z začet-
kom ob 17. uri, bo vodil Jer-
nej Stritih. V pogovoru o 
preobremenjenosti nara-
ve in infrastrukture z obis-
kom turistov bodo sodelo-
vali Janko Humar (Turizem 
Dolina Soče), Miša Novak 
(ALOHAS, Trajnostne reši-
tve v turizmu), Jan Klavora 
(Tovarna trajnostnega turi-
zma Good place) in Matej 
Ogrin (CIPRA Slovenija). 
Tej temi je posvečena tudi 
grafična podoba letošnjega 
festivala, katere avtor je Dali-
bor Kazija.

Vse dni festivala bo na 
ogled tudi razstava fotogra-
fij Rožleta Bregarja z naslo-
vom Ti sam greš. Rožle je 
na BOFF-u znan tudi kot 
filmski ustvarjalec, med 
drugim je soavtor nagra-
jenih filmov Zadnji lede-
ni lovci in Nepoškodova-
ne. Nekdanji športni pleza-
lec je tudi fotograf, tokrat 
bo razstavil svoje fotografi-
je izpod Everesta in z Dena-
lija, kjer se je mudil s pokoj-
nim Davom Karničarjem. 
Z režiserjem Mihom Kači-
čem sta s Karničarjem sne-
mala film z enakim delo-
vnim naslovom – Ti sam 
greš. Snemanje sta nadalje-
vala in dokončala po Davo-
vi smrti.

FILMSKI BISERI
Festival filmov o športih in avanturah v naravi ter o naravi sami bo ta konec tedna v Kulturnem 
domu Bovec ponudil tudi razstavo fotografij Rožleta Bregarja izpod Everesta in z Denalija z Davom 
Karničarjem ter okroglo mizo o turistični preobremenjenosti narave.

Rožle Bregar: Denali / Foto: arhiv organizatorja

Projekt Pathan / Foto: arhiv organizatorja

Škofja Loka – V petek, 27. decembra, bo ob 21. uri v Loš-
kem pubu koncert zasedbe Purple Panic Lady, ki bo pred-
stavila svoj novi album Tears and pain. Štiričlanska zased-
ba je sestavljena iz starih prekaljenih glasbenih mačkov, 
ki jim po žilah teče udarni rokenrol. Navdih iščejo v tež-
kih kitarskih rifih, prepletenih z melodičnimi vokalnimi 
linijami. Glasnost jim ni neznanka, temu primerni pa so 
tudi njihovi nastopi. Glasno, energično, kratko in sladko. 
Pred njimi bo oder zasedla Nostalgija, mlada tričlanska 
rok-metalska zasedba, ki prihaja iz Reteč. Na letošnjem 
glasbenem tekmovanju BOB v medvoškem Klubu Jedro 
so osvojili prvo mesto in si s tem prislužili snemanje vide-
ospota za skladbo Dih, ki je že na ogled.

Koncert ob novem albumu zasedbe Purple 
Panic Lady

Preddvor – V prazničnem času bosta v sklopu prireditve 
Grajski Preddvor tudi koncerta: v petek, 27. decembra, 
bo ob 19.30 nastopil domači kantavtor Janez Ogris, dan 
kasneje, v soboto, 28. decembra, pa bo ob 19.30 v grajski 
vasici na Dvorskem trgu nastopil Adi Smolar. Oba dneva 
bosta od 17. ure dalje pevski delavnici za otroke pod vod-
stvom Sonje Puzin.

Grajski Preddvor s koncertoma Janeza Ogrisa 
in Adija Smolarja

Kranj – KRDM pripravlja novo serijo dogodkov, obarvanih 
s temačno, moderno plesno glasbo. Namen serije Ple-
sen je predstavitev najboljših imen podtalne elektronske 
scene, tako uveljavljenih veteranov kot tudi predstavnikov 
mlajše generacije. Na prvi izvedbi Plesni bodo v petek, 
27. decembra, od 22. ure dalje v Trainstation Subartu 
temperaturo dvigovali RSN, Douchean, S.S.S., Selgor ter 
Ofnana pesa. Za vizualno podkrepitev bo skrbel umetni-
ški kolektiv A:part.

Premiera Plesni
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Maša Likosar

D
vanajst zlatih 
jubilantov je 
20. aprila v letu 
1969 na smu-
čišču Krvavec 

opravilo izpit in praktikum 
za poučevanje šole alpske-
ga smučanja. Od dvanajstih 
takrat novih vaditeljev se jih 
je tokrat na pobudi Franci-
ja Ekarja in Braneta Tavčar-
ja zbralo le šest, sedaj vete-
ranov učiteljev smučanja, da 
počastijo petdeseti zlati jubi-
lej. Zbrali so se prvič, prej pa 
so se videvali in pozdravljali 
ne na belih strminah. 

Srečanja so se udeležili: 
Franci Ekar, veteran, ki je bil 
tudi alpinist, gorski reševa-
lec, gorski vodnik in učitelj 
smučanja, še vedno zaide v 
snežne in gorske strmine. 
Vili Egart je bil neutrudni 
delavec v Smučarskem klu-
bu Triglav. Tone Zupančič ni 
samo vodil šole smučanja in 
poučeval, ampak je tudi tek-
moval na smučarskih avio 
oziroma letalskih tekmova-
njih. Tone Ravnikar je vses-
kozi aktiven v združenju uči-
teljev in trenerjev smučanja 
in enako prizadeven pri izva-
janjih šole smučanja. Vlado 
Peneš je najstarejši veteran 

učitelj smučanja, ki pri 88 
letih še vedno dnevno zaha-
ja na smučanje na Krvavec, 
obenem pa letno prekolesari 
več kot šest tisoč kilometrov. 
Brane Tavčar je poleg smu-
čarskih aktivnosti tudi pobu-
dnik in predsednik Društva 
Rovtarji, kjer na aktiven in 
strokovno odmeven način 
ohranjajo nekdanje kultur-
no smučarske in kolesar-
ske vrednote. Jubilantom 
se je pridružil tudi takratni 

inštruktor in demonstrator 
smučanja profesor Janez 
Robas, eden izmed še žive-
čih, ki so usposabljanje vodi-
li. Je nekdanji član demons-
tratorske vrste pri ZUTS Slo-
venije in še vedno zahaja na 
smučišča.

Vsi omenjeni so člani tako 
imenovanih Borovcev pri 
Zvezi učiteljev in trenerjev 
smučanja Slovenije, ZUTS 
Kranj in Smučarske zveze 
Slovenije. »Bili smo in še 

vedno smo aktivne delovne 
osebnosti na področju druš-
tvenega prostovoljstva. Med 
nami so nekateri tudi vete-
rani osamosvajanja Slove-
nije,« je povedal Zupančič, 
Tavčar pa je še dodal: »Lepo 
je obujati spomine na čase, 
ko so bile smuči precej dru-
gačne, ko smo morali ''štam-
fati'' in smo izučili na tisoče 
tečajnikov. Sam sem v zim-
ski sezoni na smučeh preži-
vel 16 tednov.« 

SREČANJE ZLATIH KRVAVŠKIH 
SMUČARSKIH JUBILANTOV
Decembra so se srečali krvavški učitelji smučanja, ki so pred petdesetimi leti opravili tečaj za izvajanje 
šole alpskega smučanja. Jubilej so počastili v znanem športnem gostišču Dežman na Kokrici.

Krvavški učitelji smučanja Franci Ekar, Vili Egart, Tone Zupančič, Tone Ravnikar, Vlado 
Peneš, Janez Robas in Brane Tavčar v gostišču Dežman na Kokrici / Foto: osebni arhiv

Na Bledu so se 21. decembra 2019 poročili Dejan Mirčić 
in Snežana Savić ter Damir Mujanović in Vesna Zakarić.

Mladoporočenci

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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»Dvojček«
Zanima me moje zdravje. 
Pred kratkim sem bila v bolni-
šnici. Ali bo treba še iti na kake 
preglede, ker meni bolnišnica 
ne odgovarja? Kako mi kaže 
zdravje v prihodnje? Hvala za 
odgovor.
Pričakujte še preglede, same 
bolnišnice pa ne vidim. Ima-
te zdravljenje in že na pom-
lad se obetajo dobre spre-
membe. Kasneje teh težav 
ne vidim več. Samo pogum-
no naprej. Srečno.

»Marjetica 83«
Pozdravljeni, Tanja. Iskreno 
se zahvaljujem za vaše točne 
napovedi. Z vašo pozitivnostjo 
je bila trnova pot malo lažja. 
Zopet se mi porajajo določena 
vprašanja. Kako bo z zdravjem 
mlajše in starejše hčerke v pri-
hodnosti? Kako bo z mojo slu-
žbo, bom premeščena na dru-

go delovno mesto? Kaj je s tem 
prijateljstvom, lahko zaupam 
človeku, v kaj se stvar zaplete?
Kako bo z zvezo s partnerjem 
v prihodnosti? Iskrena hvala 
vam.
Hčerki sta očitno morali 
določene zdravstvene tego-
be prerasti, saj težav, ki sta jih 
imeli, ne bo več. Tudi čas pri-
nese svoje. Bodite brez skrbi. 
Za zdaj vam ne vidim pre-
mestitve na drugo delovno 
mesto, imate pa pred pole-
tjem večje poslovne premike. 
Naprej seveda. Prijateljstvo je 
že prešlo na višji nivo in tega 
se ne da preprečiti, saj eden 
drugemu preveč pomenita. 
Ni vam treba kovati načrtov 
za leta naprej, vsak dan sproti 
se bo krojil posebej in čaka 
vas veliko lepega. Zveza, ki 
jo imate, ima vzpone in pad-
ce, za naprej pa je v največji 
meri odvisno samo od vas. 

Se boste še prilagajali ali pa 
boste temu naredili konec? 
Odgovor je v vašem srcu, a 
vseeno hitite počasi. Želim 
vam vse lepo.

»Sivka«
Draga Tanja, pišem vam, ker 
si srčno želim odgovorov. Tre-
nutno sem v razmerju, ki pa 
me ne osrečuje. Zanima me, 
ali bom kdaj zopet srečna? 
Bom imela kdaj ob sebi par-
tnerja, ki me bo osrečeval, 
izpopolnjeval? Podajam se 
na novo poslovno pot, sem 
pozitivna, pa se v meni vseeno 
porajajo skrbi. Bo vse ok? Se 
bo razpletlo tako, kot si želim, 
ali moram na kaj paziti? Hva-
la za vaše odgovore.
Razmerje, ki ga imate, je 
samo začasno. Le toliko, da 
niste sami, čeprav bi morda 
bilo bolje, če bi bili. S tem ste 
si zaprli energijo in druge, 

lepe stvari zato težje pridejo 
do vas. Ampak vseeno pride-
jo. Na vse to smete gledati kot 
na napako, saj se vse zgodi z 
razlogom. V drugi polovici 
leta boste spoznali nekoga, 
ki vam bo v trenutku ogrel 
srce. In vi njemu. Ustvarili si 
boste lepo prihodnost in vse, 
kar sodi zraven. Odločitev za 
poslovno pot v celoti podpi-
ram, saj ste storili zelo prav in 
videti imate res lepe uspehe. 
Vse se vam bo dogajalo, kot 
ste si zamislili, in ne vidim 
prav nobene ovire. Samo 
tako naprej. Večkrat postavite 
sebe na prvo mesto, s tem ni 
nič narobe. Lep pozdrav.
So poti, ki vodijo v nove kraje, 
so poti, na katerih se marsi-
kaj doživi, so poti, ki vodijo 
v nova spoznanja, in so poti, 
ki vodijo v srca ljudi. Vesel 
in blagoslovljen božič vam 
želim. Tanja

TANJIN KOTIČEK

Bliža se konec leta in vse 
bolj nas vse zanima, kaj 
nas čaka v prihodnjem letu. 
Tudi danes bomo brali karte, 
tokrat bralke pod šifro 2020. 
»Prosim vas, da mi pomaga-
te pri interpretaciji kart. Vpra-
šanje se je glasilo: Kaj se mi 
obeta v letu 2020? Izbrane so 
karte: Oficir, Veselje, Mislec, 
Smrt, Božje oko, Duhovnik, 
Potovanje. Glede na prvi dve 
karti bi rekla, da se mi obetajo 
spremembe na poslovnem 
področju in da bom premi-
šljevala o novih izzivih, ven-
dar pa si ne znam naprej raz-
ložiti kart Božje oko, Duhov-
nik in Potovanje. Hvala.« Še 
najbolj v teh dneh, ko se bli-
ža konec leta, so pomembne 
karte, ki jih imamo namen-
jene za naslednje leto. Kar-
ta Oficir tokrat prinaša pos-
lovno napredovanje, morda 
študij ali pa začetek svojega 
posla. Da se bodo želje in pri-
čakovanja izpolnili, vidimo v 
kartah Mislec in Veselje. Je 
tudi dvojina oziroma sreča 
v partnerstvu. Da se skupaj 
odpreta karti Božje oko in 
Smrt, je kot zadeti na lotu. Je 

najboljša kombinacija. Vse 
pride na svoje mesto, kajti 
zgodijo se res velike poziti-
vne spremembe, življenjska 
prelomnica. Duhovnik pri-
naša duhovno razsvetljenje, 
duhovno rast, ki je pomem-
bnejša od drugih. Ko se 
odprejo oči, se kar nenado-
ma vse, kar smo gledali, vidi 
drugače. Potovanje, bi rekla, 
da v vašem primeru pome-
ni selitev. Če si je ne želite, 
pa prinaša daljše potovanje 
ali odsotnost, čimer pride do 
sprememb. Jin in jang, skle-
nitev. Na naslov tanja.70@
hotmail.com ali na Gorenjski 
glas s pripisom »šola vede-
ževanja« in svojo šifro poš-
ljite tri, pet ali sedem polju-
bnih kart ali pa karte za dru-
ge sisteme, ki ste jih doslej že 

spoznali.
Srečno! Vedeževalka Tanja

ŠOLA VEDEŽEVANJA IZ 
CIGANSKIH KART

Minuli teden se je na Gorenjskem rodilo 43 novorojen-
čkov. V Kranju se je rodilo 17 deklic in 13 dečkov. Najlažji je 
bil deček z 2020 grami, najtežji pa prav tako deček, tehtal 
je 4570 gramov. Na Jesenicah je prvič zajokalo 9 dečkov 
in 4 deklice. Najtežji je bil deček, ki je tehtal 4710 gramov, 
najlažja pa deklica, ki ji je tehtnica pokazala 2630 gramov.

Novorojenčki

Gospa Štefka Savnik, v zadnjem desetletju stanovalka 
Doma dr. Janka Benedika, bo jutri, na božični dan, 
praznovala stoti rojstni dan. Že v ponedeljek je 
slavljenki čestital radovljiški župan Ciril Globočnik, ki je 
z veseljem povedal, da je bila gospa leta 1933 ena privih 
članic takrat ustanovljenega Plavalnega kluba Obla 
gorica Radovljica. Čila in dobrovoljna gospa, ki ji šele 
zadnji dve leti malo ponagaja spomin, bo praznovala 
tudi v krogu svoje družine – hčere, dveh vnukov in 
petih pravnukov. Na fotografiji je z županom, ki ji je ob 
prazniku voščil vse dobro in izročil šopek rož. 
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Spet je čas za veliko veselja. Privoščite si ga s praznično 
ponudbo vozil Volkswagen po čisto majčkenih cenah.  
S prihrankom do 4.500 EUR* in bonom staro za novo 
do 1.000 EUR**. Ponudba velja do 31. 12. 2019.
 
Več o ponudbi pri pooblaščenih prodajalcih vozil 
Volkswagen in na www.volkswagen.si.

Emisije CO2: 203−81 g/km. Kombinirana poraba goriva: 8,9−3,7 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 do 31. 12. 2019. Akcija ne velja 
za električna vozila. *Prihranek vključuje popust na vozilo, ki se razlikuje glede na model vozila 
in BONUS v obliki znižanja maloprodajne cene vozila v vrednosti do 1.500 EUR z DDV, do 
katerega je leasingojemalec upravičen v primeru sklenitve pogodbe o finančnem leasingu / 
operativnem leasingu pri družbi Porsche Leasing SLO d.o.o. firma za leasing, Ljubljana ali 
kreditu pri družbi Porsche Kredit in Leasing SLO d.o.o., leasing in posredovanje in zavarovanju 
vozila preko zavarovalnega zastopnika družbe Porsche Zavarovalno Zastopništvo za celotno 
dobo financiranja (permanentno zavarovanje avtomobilskega kaska pri zavarovalnici Porsche 
Versicherungs AG, podružnica v Sloveniji ter permanentno obvezno avtomobilsko zavarovanje 
pri Zavarovalnici Sava d.d.) pod pogoji akcije VWBON19. 
Več na www.porscheleasing.si. **Višina bona je odvisna 
od modela vozila. Slike so simbolne.

Velika darila  
po čisto majčkenih cenah

VW_Oglas_Dealer_CMC11_98x204.indd   1 25/11/2019   10:47

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

Rešitve križanke (geslo, se  stavljeno iz 
črk z oštevilčenih polj in vpisano v kupon 
iz križanke) pošljite do srede, 8. januarja 
2020, na Gorenjski glas, Nazorje va ulica 
1, 4000 Kranj. Rešitve lahko oddate 
tudi v nabiralnik Gorenjskega glasa pred 
poslovno stavbo na Nazorjevi ulici 1.

1. nagrada: enodnevna uporaba avtomobila VW PASSAT
2. nagrada: enodnevna uporaba avtomobila VW T-CROSS 
3. nagrada: poklanja Gorenjski glas
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Ameriška pevka in igralka Hilary 
Duff (32) je obljubila večno zve-
stobo svojemu partnerju Mathewu 
Komi (32), s katerim sta skupaj tri 
leta. Poroka je potekala na njunem 
domu v Los Angelesu. Par se je 

poročil sedem mesecev po zaroki. Skupaj imata enolet-
no hčerko Banks, medtem ko ima Duffova iz zakona z 
Mikeom Comriejem še osemletnega sina Luco. »To,« je 
pod poročno fotografijo, na kateri pozirata pred starodo-
bnim avtomobilom s privezanimi pločevinkami na zadnji 
strani, na kratko komentirala Duffova.

Hilary Duff se je sprehodila do oltarja

Po enem letu zveze sta se razšla 
ameriška pevka Jessie T (31) in ame-
riški igralec Channing Tatum (39). 
»Pri tem ni bilo nobene drame. 
Odločila sta se, da gresta vsak svo-
jo pot in ostajata dobra prijatelja,« 

je povedal vir za People. Kriva naj bi bile razdalja in različ-
ne prioritete med njima. Tatum mora biti zaradi hčerkice 
Everly z nekdanjo soprogo Jenno Dewan večino časa v Los 
Angelesu, medtem ko Jessie T čas raje preživlja v Angliji.

Jessie T in Channing Tatum sta se razšla

Najmlajša izmed štirih otrok Victorie 
(45) in Davida Beckhama (44), Cruz (14) 
in Harper Seven (8), sta bila minuli konec 
tedna krščena. Družina je za njuna botra 
izbrala igralko Evo Longorio (44) in pev-
ca Marca Anthonyja (51). »Ponosna sem 

bila med gledanjem otrok pri krstu. Ne bi mogla biti bolj 
srečna, hvaležna življenju ter najbolj čudovitima botro-
ma,« je zapisala nekdanja članica skupine Spice Girls in 
modna oblikovalka. Na krstu sta bila prisotna tudi starej-
ša sinova Brooklyn (20) in Romeo (17).

Cruz in Harper Seven krščena

Po nekaj mesecih sta razmerje končala 
pevka Demi Lovato (27) in model Austin 
Wilson (25). »Ona se osredotoča nase 
in na svoje delo kot tudi na svoj odnos z 
bogom. Komaj čaka, kaj bo prineslo novo 
poglavje v letu 2020,« je povedal vir blizu 

pevki. Preden sta se zapletla v razmerje, sta bila Demi in 
Austin dobra prijatelja. Pevka je pred kratkim namignila, 
da dela na novem albumu.

Demi Lovato je spet samska

VRTIMO GLOBUS

P. Košenina, A. Brun

V
sakoletno tek-
movanje v kuha-
nju vina in čaja 
je ena najbolje 
obiskanih pri-

reditev decembra v Medvo-
dah. Na tekmovanju že več 
let sodeluje enajst ekip kra-
jevnih in vaških skupnosti 
ter ekipa Občine Medvode. 
Vsaka pripravi vino in čaj 
po svojem receptu, glasu-
jejo obiskovalci. Letos je po 
njihovem mnenju najboljše 
vino skuhala ekipa Krajev-
ne skupnosti Senica. »Izbo-
ljšali smo vsebino naše-
ga ''kuhančka'' in rezultat 

je tu. Uporabili smo poma-
ranče, cimet, klinčke, vani-
ljev sladkor in okus limone 
ter seveda dobro vino. Kot 
vsaka kuharica tudi jaz ne 
bom povedala vsega,« je bila 
po tekmovanju skrivnostna 
Karmen Maretič Debeljak s 
Senice. Vsebino najboljše-
ga čaja pa je nabrala Djurdja 
Bergant iz Krajevne skupno-
sti Vaše - Goričane. »Ljudje 
so bili s čajem zelo zadovo-
ljni, zato smo bili prepriča-
ni, da bomo zmagali. Ponos-
na sem tudi sama, saj razno-
vrstnih čajev ni težko kupi-
ti, če pa ga nabereš sam, je 
to čisto nekaj drugega. Oseb-
no imam najraje lipo, mate-
rino dušico in meto, letos pa 

sem zmešala dvajset različ-
nih vrst zelišč in jagodičev-
ja. Čaj sladkam izključno z 
bezgovim sirupom, saj je v 
njem sladkor ter tudi kisline 
in vitamin C,« je dejala.

Dvanajst ekip je tako v 
Medvodah skuhalo šest-
sto litrov belega štajerske-
ga vina in približno trikrat 
manj čaja. Za glasbeno zaba-
vo je poskrbel Adi Smolar, 
kljub močnemu dežju pa je 
bil obisk spet dober. 

V Radovljiški graščini pa 
so v živahnem decembrs-
kem dogajanju zadnjo nede-
ljo pred božičem prvič pred-
stavili tudi ustvarjalni festi-
val s prodajno razstavo avtor-
skih del, tako imenovani 

ARTish. Na njem je sodelo-
valo več kot dvajset umetni-
kov in ustvarjalcev, prišli pa 
so iz različnih krajev Slove-
nije. Lahko ste občudovali in 
kupili unikaten nakit iz raz-
ličnih materialov – tudi lesa, 
čipke, zlata in srebra, prijaz-
ne pošasti na pletenih noga-
vicah, izbirali med kerami-
ko, oblačili, otroškimi didak-
tičnimi igrami, domačo koz-
metiko, se odločili za novo 
modno in eko vrečko iz plu-
tovine, planer ali rokovnik 
za prihodnje leto, poslikan 
s simpatičnimi in veselimi 
akvarelnimi motivi ... Otroci 
so imeli svoj ustvarjalni koti-
ček v graščini, dogajanje pa 
je pospremila še živa glasba.

VINO, ČAJ IN USTVARJALNOST
V soboto je v Medvodah potekalo šesto tekmovanje v kuhanju vina in čaja. Za naziv najboljše se je 
potegovalo dvanajst ekip. Najboljše kuhano vino je pripravila ekipa Krajevne skupnosti Senica, najboljši 
čaj pa ekipa Krajevne skupnosti Vaše - Goričane. V Radovljici pa so v nedeljo gostili ARTish.

Ekipa KS Senica, ki je skuhala najboljše kuhano vino Gospodinje iz KS Vaše - Goričane so skuhale najboljši čaj.  

Anja Pitamic in Nace Mihelič sta na ARTish prišla iz 
Mojstrane. Anja je Primorka, ki sedaj živi na Gorenjskem, 
navdih za nakit pa črpa iz narave in živali./ Foto: A. B.

Vesna Pagon je sicer Žirovka, ki pa živi v Škofji Loki. 
Obiskovalci so jo lahko občudovali pri kleklanju oziroma 
ustvarjanju verižice iz zlate niti.

Urška Juršič s svojimi akvareli navdušuje že vrsto let. Barbaro Jemec iz Kamnika je v Radovljici spremljala hči Eva.

V kranjskem Arena Baru sta na večeru, na katerem so 
se družili letošnji akterji Kmetije, za strežbo skrbeli 
simpatični Pia in Urška. / Foto: A. B.
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Nagrade: trikrat po ena vstopnica za predstavo  
Tesla, ki bo 4. februarja 2020 v Sokolskem domu 
Škofja Loka

Re šit ve kri žan ke (ges lo, se stav lje no iz črk z ošte vil
če nih polj in vpi sa no v ku pon iz kri žan ke) po šlji te do 
srede, 8. januarja 2020, na Go renj ski glas, Nazorjeva 
ulica 1, 4000 Kranj. Rešitve lah ko od da te tudi v na
bi ral nik Go renj ske ga gla sa pred po slov no stav bo na 
Nazorjevi ulici 1.

Festival 2019
SOBOTA, 30. 11. 2019, 17.00, Mestni trg
Prižig prazničnih luči in koncert 
Ensemble  Ankaran

SOBOTA, 30. 11. 2019, 18.00, Mestni trg
Odprtje Izložb domišljije

SOBOTA, 30. 11. 2019, 18.30, Trg pod gradom
Odprtje mestnega drsališča

PONEDELJEK, 2. 12. 2019, 18.00,  
Galerija Ivana Groharja
Kape za dober namen:   
dobrodelni bazar

ČETRTEK, 5. 12. 2019, 16.50,  
Mestni trg / Loški oder
Miklavževanje in predstava Princesa 
neprijaznih besed ter obdarovanje

PONEDELJEK, 9. 12. 2019, 18.00, Zavod Tri 
Kape za dober namen:  
dobrodelni štrikeraj

SREDA, 11. 12. 2019, 20.00, Jesharna
Vroča župa: pripovedovalsko 
glasbeni večer za odrasle

SOBOTA, 14. 12. 2019, 19.30,  
Sokolski dom Škofja Loka
Koncert: Peneča klasika, Orkester 
Amadeo

PETEK,  20. 12. 2019, 17.00 do 22.00,  
Cankarjev trg
Božični LUFt 

PETEK, 20. 12. 2019, 20.00,  
Sokolski dom Škofja Loka
Rudi Bučar, koncert za prijatelje 
SOBOTA, 21. 12. 2019, 11.00,  
Bar Pilarna, Cankarjev trg
Otroška predstava Kako je nastal 
svet?

NEDELJA, 22. 12. 2019, 19.00,  
Sokolski dom Škofja Loka
Rade Šerbeđija & Zapadni kolodvor

PETEK, 27. 12. 2019, 16.00 in 18.00, Kino Sora
Animirani film Ježek in vran na 
sirovi dirki in Novoletna zabava z 
delavnicami

PETEK, 27. 12. 2019, 20.00,  
Šotor na parkirišču Štemarje
Diskölöka v snegu

SOBOTA, 28. 12. 2019, 17.00,  
Trg pod gradom
Obisk dedka Mraza

SOBOTA, 28. 12. 2019, 20.00,  
Šotor na parkirišču Štemarje
Samuel Lucas & Groove Station  

NEDELJA, 29. 12. 2019, 20.00,  
Šotor na parkirišču Štemarje
Pero Lovšin s predskupino

TOREK, 31. 12. 2019, 21.00, Mestni trg
Silvestrovanje s skupino  
Duble Truble
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KU HAR SKI RE CEP TI
Za vas iz bi ra Da ni ca Do lenc

L a h k e  j e d i

n JAZ, MIDVA IN MI

Le nekaj dni je še do praznikov, a je še vedno čas, da se od-
ločimo za nekaj posebnega, kar naj bi popestrilo dobrote na 
domači mizi. Skutni štruklji, ki se vsi rahli zvalijo iz belih krp 
in so potreseni z zlatimi drobtinicami, so ob vseh mesninah, 
zelju in repicah pravi balzam za želodčke.

Samostanski sirovi štruklji

Vlečeno testo: 250 g moke, 40 g olja, 40 g drobtin za prtič, 1,5 
dl mlačne vode, 1 jajce, sol
Nadev: 500 g skute, 50 g masla, 1 dl kisle smetane, 2 jajci
Zamesimo gladko vlečeno testo, ga naoljimo, pokrijemo s 
folijo in damo počivati.
Za nadev damo v mešalnik skuto, maslo, kislo smetano in 
jajci ter vse skupaj zmešamo v gladko zmes.
Testo na prtu razvlečemo, celega namažemo s skutinim nade-
vom, porežemo debelejše robove in ga zvijemo v rulado. Zvit 
štrukelj zavijemo v prtič, potresen z drobtinami. Na konceh 
ga povežemo z vrvico in v slanem kropu kuhamo od 25 do 
30 minut. Kuhan štrukelj položimo na desko, kjer naj malo 
počaka. Nato ga odvijemo, zrežemo na kose in zabelimo z na 
maslu prepraženimi drobtinami.

Kisla repa s svinjskimi kostmi

Potrebujemo: 75 dag kisle repe, 50 dag mesnatih svinjskih kosti, 
2 stroka česna, pol čebule, pol žličke kumine, eno žlico masti, 
eno žlico moke in 1 žličko rdeče paprike.
Kislo repo operemo in damo kuhati. Dodamo oprane kosti, 
sesekljan česen, kumino, pokrijemo in kuhamo. Ko se meso in 
repa zmehčata, dodamo prežganje iz maščobe, čebule in moke. 
Na koncu dodamo rdečo papriko in prežganje zalijemo z mrzlo 
vodo, razmešamo in stresemo k repi. Jed naj še enkrat prevre, 
solimo jo, popopramo in ponudimo s kruhom, žganci itd.

Kislo zelje z orehi v solati

Potrebujemo: 20 dag kislega zelja, 5 dag orehovih jedrc, poper, 
rdečo mleto papriko, bučno olje, česen.
Presno kislo zelje naložimo v posodo, potresemo z narezanimi 
orehovimi jedrci, sesekljanim česnom ter rdečo papriko in 
rahlo premešamo. Po okusu popopramo, naoljimo, preme-
šamo in ponudimo.

Krompirjevi svaljki z gnjatjo 

Potrebujemo: 80 dag krompirja, 18 dag moke, 3 dag masla, sol, 
1 jajce, 15 dag gnjati, 6 dag drobtin, 5 dag masti.
Krompir skuhamo, olupimo in takoj pretlačimo, nato ga z 
moko, maslom, soljo in jajcem zgnetemo v testo ter zmešamo 
z nasekljano ali zmleto gnjatjo. Oblikujemo 8 do 10 cm dolge 
svaljke, jih povaljamo v drobtinah in ocvremo.

Mojca Logar

Danes je sveti večer. Mnogi 
celo leto čakajo ta trenutek, 
ker je nekaj posebnega. Je res 
ali je zgolj navada? 

Evropa je bila tisočletja pre-
žeta s krščanskim izročilom, 
ki nam pripoveduje zgodbo. 
Zgodbo o človeku, o otroku, 
o vsakem izmen nas, ki išče 
nekaj. Dogodek rojstva odreše-
nika sovpada z najnižjim son-
cem, ki mu človek s svojo luč-
jo, ognjem, plesom, veseljem 
pomaga držati dan in zmanj-
šati noč. Vse to izročilo nam 
je pustilo navade, običaje, pe-
smi. Ko otroke sprašujem, kaj 
jim je ob božiču najbolj všeč, 
hitro pripovedujejo: pesmi, 
večerja, v hiši diši, božični 
piškoti, jelka, jaslice … Te do-
godke moramo ustvariti sami. 
Božične pesmi so lepe, če jih 
poznamo, če jih prepevamo. 
Nekdo nas mora naučiti teh 
pesmic, nekje jih moramo pos-
lušati. Potrošništvo nas danes 
tudi moti. Ne rečem, da moti 
vse, nekaterim je odveč prav 
tako kot meni. Ampak, če smo 
ob praznikih vsi doma in ima-
mo v hiši goste, človek mora 
kupiti več, če drugega ne, hra-
ne. Ob vseh praznikih se tako 
ali drugače mnogo stvari vrti 
okrog hrane. Družinska miza 
z obedovanjem je pomemben 
dogodek v vsaki družini, ob 
vsakem prazniku. Morda je 
to tisto elementarno početje, 
ki nas drži skupaj. Torej je od 
nas odvisno, ali bomo praznik 
nadgradili še s čim drugim, 
kot je le obedovanje in tradi-
cionalna hrana. Z obredi pa 
je tako, da lahko prisvojimo 
tisto, kar nam nudi skupnost, 
občestvo, če ji pripadamo ali 
si ustvarimo svoje. Zelo po-

membni so in dragoceni. Me-
nim, da je njihov smisel ravno 
v tem, da so enaki, da se vedno 
znova ponavljajo. To ustvarja 
stalnost, kontinuiteto, var-
nost. Priprav na praznike je 
pravzaprav veliko in z leti smo 
se navadili, da je dobro posto-
riti vse, kar se da, že prej, ne 
na zadnji dan svetega večera. 
Potem je človek utrujen. Hitro 
pade kakšna beseda, ki je sicer 
ne bi rekli, potrpežljivost po-
pusti, potem pa vsa čarobnost 
lahko hitro izpuhti. 

Ko so bili otroci majhni in 
so plezali po tleh, smo obesili 
smreko s stropa navzdol. Pla-
stično bi radi zamenjali in 
tako je letošnja iz starih knjig. 
Jaslice so na svojem stalnem 
mestu. Pri tistih, ki imate 
mačka, ta rad najde mesto na 
mehkem mahu med jaslica-
mi, naš pes pa je prevelik. Ot-
roci so jaslice prestavljali vsak 
dan, pastirje na en breg, pa 
na drugega, da o ovcah sploh 
ne govorim. Večerja je vsako 
leto ista, ker to jemo le enkrat 
v letu, pa kajenje, kropljenje, 
maša in pesmi. 

Najlepše pesmi v celem 
letu so zame božične pesmi. 
Poslušam jih cel december, 
čeprav se pojejo od božiča 
dalje, pa tja do februarja. Te 
odzvanjajo in donijo. Višek 
pesmi je gotovo pri samem 
obredu, morda na koncertu. 
Nekateri pevci, ki so se od-
selili kam drugam, pridejo v 
domačo cerkev in rečejo, eno 
božično mašo bi rad odpel. To 
je v meni, tudi to je zame bo-
žič. No, pa je že nekaj navad, 
ki jih imamo gotovo vsi, vsak 
drugačne in vsak svoje. 

Božič

Mojca Logar je profesorica  
geografije in zgodovine.

Janez Logar

Konec decembra in še po-
sebno na današnji dan smo 
bolj dovzetni za duhovnost. 
Večina zahodnega sveta se 
začne umirjati in sveti večer 
je začetek praznovanja pri-
hoda Luči. Gospodarski stroj 
zahodne civilizacije se za dva 
tedna skoraj ustavi. Tovarne se 
ustavijo, delavci gredo domov, 
ljudje imamo dopuste in osta-
jamo več doma. Zacvetijo pa 
turizem, gostinstvo, trgovina 
in promet. Da nam gre zelo 
dobro, vidimo na Brniku, ob 
karavanškem predoru in na 
slovenski obali.

Prejšnji teden smo razmi-
šljali o različnih inteligen-
tnostih. Če pogledamo zgo-
dovinski razvoj človeka, je za 
preživetje potreboval najprej 
fizično moč – da se je ubra-
nil zveri, pridelal hrano, si 
z lastnimi rokami ustvaril 
dom. Nato je začel uporablja-
ti razum – stroji, tehnologija, 
letala, računalniki … Zdi se, 
da se je človek v zadnjih dese-
tletjih začel zavedati še druge 
svoje lastne vrednosti, ki jo 
je nekako pozabil. Človek ni 
samo fizična moč, kot tudi ni 
samo razum. Od ostalih ži-
vali ga loči predvsem njegova 
dimenzija čustvovanja in du-
hovnost. Morda smo si morali 
v vseh tisočletjih najprej ustva-
riti materialno bazo, možnost 
preživetja. Sedaj (ko smo siti 
in imamo stanovanja) nam 
je omogočeno razmišljati o 
naših globinah. O čustvenih 
vsebinah stalno pišemo, zato 
tokrat nekaj besed o duhovni 
inteligentnosti. Tako danes 
učeno rečemo že staremu ve-
denju, namreč, da je človek 
mnogo več kot snov, kosti in 

mišice. In da je tudi mnogo 
več kot žival. Človek je edino 
bitje na tem svetu, ki se zave-
da svojega končnega obstoja. 
Zato je vedno hrepenel po Pre-
sežnem. V vsej svoji zgodovini 
je tudi tako ali drugače iskal 
notranji glas, slavil, se zah-
valjeval in bil v stiku s tistim 
ali nečim, ki je večji od njega. 
Naj se zgodi karkoli, človek se 
nikoli ne more odpovedati hre-
penenju po duhovnosti. Druž-
benim sistemom s terorjem ni 
uspelo uničiti te globoke želje. 

Tradicija nas je opremila z 
lepimi običaji za današnji sve-
ti večer: blagoslavljanje hiše, 
vonj po kadilu, jaslice in mo-
litev, slovesna večerja in še kaj. 
Morda imate svoje običaje, ki 
vas povezujejo. Tradicija pa 
ni bistvo duhovnosti in to ni 
bistvo sporočila svetega večera. 
Mi notranje vemo, da nam je 
na razpolago Luč. Mi vidimo, 
da se je noč prevesila v Dan. 
Zato moramo najprej mi sami 
sebi dopustiti, da Luč posveti v 
naše srce. Sami sebi moramo 
dovoliti, da nas obišče ta Luč v 
našem srcu. Velika je škoda za 
ljudi, ki si ne dopustijo božje 
ljubezni, in veliko je trpljenje 
onih, ki si ne dopustijo, da jih 
imajo ljudje radi. Ljubezen, 
ki nam je ponujena, moramo 
sprejeti. Ne glede na to, kaj se 
nam je zgodilo v preteklosti. 
Le tako bodo sveti večer, bo-
žič in prazniki lepi, bogati, 
spokojni. Moramo sodelovati 
s svojo pripravljenostjo. Ne le 
tarnati, kaj nam manjka. Vse 
nam je na razpolago, le vze-
mimo te dobrote Večnosti.

Naj pride Luč

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

Erika Jesenko

Praznični piškoti
Rožičeve ploščice in ore-

hove rožice so kot nalašč za 
na praznično mizo. Ti piško-
ti bodo pritegnili pozornost 
ne le s svojim videzom, tem-
več tudi z nadvse prijetnim 
vonjem in okusom.

Za pripravo rožičevih 
ploščic potrebujemo: 350 g 
pirine moke, 200 g rožiče-
ve moke, 30 g temnega ka-
kava, 50 g čokolade v prahu, 
300 g masla, 180 g sladkor-
ja, pol žličke cimeta, pol pe-
cilnega praška, ščep soli, 2 
jajci, 250 g t. i. kuverture oz. 
obliva bele čokolade.

V skledi zmešamo pirino 
moko, rožičevo moko, kakav, 
čokolado v prahu, sladkor, 
cimet, pecilni prašek in sol. 
Dodamo na kocke nareza-
no maslo in jajci. Vse skupaj 

zgnetemo v testo. Testo raz-
delimo na 4 dele in vsakega 
oblikujemo v dolg pravoko-
tnik, ki naj bo širok približno 
3 cm in visok 2 cm. Tako ob-
likovano testo zavijemo v foli-
jo in postavimo v hladilnik za 
eno uro. Ohlajeno testo vza-
memo iz folije ter ga nareže-
mo na 0,5 cm debelo. Nare-
zane piškote polagamo na pe-
kač, prekrit s peki papirjem, 
in pečemo v pečici, segreti na 
180 °C, od 10 do 15 minut. Za 
preliv stopimo belo čokolado 
in vanjo pomakamo ohlajene 
piškote. Piškote polagamo na 
peki papir in jih pustimo sta-
ti, da se čokolada povsem oh-
ladi in strdi. Nato piškote pre-
ložimo v škatlo in jo zapremo. 

Za pripravo orehovih rožic 
z borovničevo marmelado 

potrebujemo: 350 g pšenič-
ne moke, 140 g mletih ore-
hov, 130 g masla, 2 jajci, 100 
g sladkorja, 1 vaniljev slad-
kor, ščep soli, borovničevo 
marmelado, sladkor v prahu 
za posip.

V skledi skupaj zmešamo 
pšenično moko, mlete ore-
he, sladkor, vaniljev slad-
kor in sol. Dodamo na koc-
ke narezano maslo ter ga z 

rokami na grobo vgnetemo 
v testo. K testu primešamo 
še jajci in vse skupaj zgne-
temo v čvrsto testo. Testo 
naj počiva v hladilniku pol 
ure. Nato ga na pomokani 
površini razvaljamo na pol 
centimetra debelo ter iz nje-
ga s pomočjo modelčkov za 
piškote izrezujemo rožice. 
Polovici rožicam na sredini 
izrežemo manjšo luknjo. 

Piškote polagamo na pekač, 
prekrit s peki papirjem, ter 
jih pečemo v pečici, segreti 
na 180 °C, 10 minut. Peče-
ne piškote ohladimo. Piško-
te, ki imajo na sredini luk-
njo, potresemo s sladkor-
jem v prahu. Ostalo polo-
vico piškotov namažemo z 
borovničevo marmelado ter 
jih pokrijemo s piškotom z 
luknjo.
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Cena počitnic je 242 EUR.
Informacije in prijave:

 telefon: 04/201 42 41, 
e -pošta: narocnine@g-glas.si

 ali osebno na Gorenjskem glasu ,
 Nazorjeva ulica 1, Kranj.
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          POČITNICE // od  2. do 7. februarja 2020

Podarite si
ODDIH v Termah Dobrna

Šest dni (pet nočitev in polpenzionov) bomo bivali v udobnih 
sobah hotela Vita s štirimi zvezdicami. 
Program vključuje:
	5-krat polpenzion
	1-krat posvet pri zdravniku, 
 1-krat zdravstveno storitev v medicinskem centru,  
 1-krat parafinsko oblogo za roke, 
 neomejeno kopanje v bazenih z zdravilno termalno vodo, 
 vodne igre v bazenu hotela Vita,
 uporabo kopalnega plašča v času vašega bivanja,
 prevoz z Gorenjskega in nazaj,
	pester animacijski program.

Doplačila na osebo na dan: 
turistična taksa:  2,50 EUR (obvezno)
doplačilo za polni penzion: 15,00 EUR
Ostala doplačila: 
vstop v savno: 10,00 EUR
enkratna prijavnina:  1,50 EUR (obvezno)

V ceno je vključen prevoz  do vašega doma.
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desetdnevna vremenska napoved

Torek
24. 12.

-1/8 °C

Nedelja 
29. 12.

-4/6 °C

Sreda 
25. 12.

Četrtek
26. 12. 

Petek
27. 12. 

Sobota
28. 12.

-1/8 °C -2/6 °C -3/6 °C -4/6 °C

Ponedeljek 
30. 12.

Torek
31. 12.

Sreda
1. 1.

Četrtek
2. 1.

-4/5 °C -3/6 °C -4/6 °C -5/6 °C

tedenski koledar
       vzhod  zahod 

24. 12.  tor. Eva   7.42 16.20

25. 12. sre. božič   7.43 16.21 

26. 12. čet. dan sam. in enot.,  7.43 16.22           

27. 12. pet. Janez   7.43 16.22

28. 12. sob. Živko   7.44 16.23

29. 12. ned. David   7.44 16.24

30. 12. pon.  Evgen   7.44 16.25

Jasna Paladin

Kamnik – Preddverje in sto-
pnišče občinske stavbe sta 
decembra povsem v zname-
nju vezenin, natančneje raz-
ličnih prtov, okvirjenih prti-
čev in zaves, izvezenih v teh-
niki rišelje, pa tudi krpank in 
likovnih del, saj se veziljam 
pridružuje tudi Sonja Skvar-
ča z likovno razstavo.

Vezilje se dobivajo v pro-
storih Društva upokojencev 
Kamnik, kjer se skupaj uči-
jo in izmenjajo vzorce, nato 

pa večinoma ustvarja vsa-
ka doma. Nad njimi bedi iz-
redno priznana in izkuše-
na mentorica Majda Vavpe-
tič, ki o tehniki rišelje pra-
vi: »Gre za eno bolj zahtev-
nih tehnik vezenja. Tudi dol-
gotrajnih, saj moramo po ve-
zenju izdelek najprej oprati, 
nato pozorno in natančno 
izstriči, pri tem pa mora-
mo biti pozorne na prav vsa-
ko nit. Pomembno je, da se 
zavedamo, da pri vezeni-
nah in rišeljeju ne gre le za 
prosti čas in ročna dela, am-
pak predvsem za ohranjanje 
naše kulturne dediščine,« 

pravi. Njene tečajnice, ki se 
predstavljajo na razstavi, so: 
Duša Grošelj, Helena Ma-
toh, Joži Fric, Joži Visoč-
nik, Jožica Mandelj Novak, 
Majda Kosmač, Milena Ar-
nuš, Refika Ređić, Rozi Ri-
fel, Sonja Skvarča in Stanka 
Masterl.

Njihovi izdelki so bili pred 
leti razstavljeni že v Cerkljah 
na Gorenjskem, v Budnarje-
vi  hiši v Zgornjih Palovčah, 
v Podbrezjah, v Grobljah in 
v prostorih Krajevne skup-
nosti Duplica. Tečajnice so 

bile povabljene tudi na med-
narodno razstavo rišelje-
jev v Velenje, kjer so njiho-
vo mizo ocenili z oceno zelo 
dobro. Za letošnje leto sicer 
niso pripravile zelo obširne 
razstave, kajti srečevale so se 
bolj zaradi druženja, zato so 
na razstavo povabile tudi So-
njo Skvarča,  ki je predstavila 
svoje likovne izdelke.

Za kulturno popestritev 
odprtja so poskrbele  Ljud-
ske pevke Predice in harmo-
nikar Jože Jagodic. Razsta-
va bo v času uradnih ur ob-
čine na ogled do začetka ja-
nuarja.

Ustvarjajo  
v tehniki rišelje
Vezilje, pretežno Kamničanke, ki ustvarjajo  
pod mentorstvom Majde Vavpetič, se decembra 
s svojimi izdelki predstavljajo v stavbi Občine 
Kamnik.

Občinske hodnike decembra krasijo vezenine v tehniki 
rišelje.

Kranj – Zaradi slabe vre
menske napovedi so tretje 
dobrodelno kuhanje v sta
rem Kranju, ki bi morali biti 
minulo soboto, 21. decem
bra, prestavili. Tako bodo 
dobrodelni kuharji na čelu 
z županom Matjažem Ra
kovcem in podžupanom Ro
bertom Nograškom kuhali 
ta četrtek, 26. decembra, od 
17. do 19. ure. Sicer pa se bo 
dobrodelna akcija V Kranju 
dobro v srcu mislimo zaklju
čila ta petek, 27. decembra, 
na Županovem koncertu Jana 
Plestenjaka, ko bodo organi
zatorji objavili tudi, koliko 
denarja so zbrali. 

Tretje dobrodelno 
kuhanje bo v četrtek

Selca – Turistično društvo (TD) Selca vabi na Štefanov sejem, 
ki bo potekal ta četrtek po 10. uri pred novim gasilskim do
mom v Selcih. Na stojnicah bodo na voljo domače dobrote, v 
Krekovem domu pa bo na ogled razstava slik učencev selške 
podružnične šole, ki so ustvarjali na temo Ratitovca. Na prvi 
dan novega leta pa TD Selca vabi še na tradicionalno Baklado. 
Pohodniki se bodo 1. januarja ob 18. uri izpred pošte v Selcih 
in izpred bara v Dolenji vasi v soju bakel odpravili proti Pod
babniku. Na Bakladi bodo razglasili tudi zmagovalce likovnega 
natečaja na temo Ratitovca.

Štefanov sejem in Baklada

Jože Košnjek

Brezje – Med večerno mašo 
na prvi dan božične osem-
dnevnice sta v baziliki Marije 
Pomagaj na Brezjah patra dr. 
Robert Bahčič in dr. Leopold 
Grčar blagoslovila adventno-
-božični prt akademske sli-
karke Maše Bersan Mašuk in 
ga razgrnili v stranski kapeli. 
O novem prtu, ki se kompozi-
cijsko zgleduje po starejšem 
postnem prtu, ki ga je Maša 
Bersan Mašuk naslikala leta 
2017 in so ga februarja lani 

razgrnili v baziliki, je govoril 
umetnostni zgodovinar ddr. 
Damir Globočnik. Brezjan-
ski prt je unikaten. Njego-
vim ustvarjalcem je dal ide-
jo pogled na tako imenovani 
»banderski prt« s prizorom 
Jezusovega rojstva v Vero-
ni. Slikarka Mašukova je v 
središču prta naslikala mo-
tiv osvetljenega Jezusove-
ga rojstva, okrog njega pa se 
vije venec 17 prizorov, veči-
noma v temnejši modri bar-
vi. Poslikava prta je bila teh-
nično zahtevna.

Prt z božičnimi motivi

V stranski kapeli bazilike Marije Pomagaj na Brezjah bo do 
2. februarja na ogled adventno-božični prt slikarke Maše 
Bersan Mašuk. / Foto: Gorazd Kavčič

Kranj – Če so lani ploščad pred Prešernovim gledališčem prvič 
krasile ledene jaslice, bo letos v tamkajšnjem pravljičnem go
zdičku možno občudovati ledene skulpture gozdnih živali in 
Božička, ki jih bo ustvaril mojster oblikovanja ledu Miro Ris
mondo. Na trg pred gledališčem je že včeraj pripeljal več ton 
ledenih blokov in začel oblikovati pravljične mojstrovine, pri 
delu pa ga bo možno opazovati tudi danes med 9. in 12. uro. 

V Kranju že nastajajo ledene skulpture
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Delo v proizvodnji stavbnega pohištva/skladiščnik, m/ž (Žiri) 
Iščemo nove sodelavce za delo v skladišču in proizvodnji. Zaželena je izobrazba le-
sarske smeri in delovne izkušnje. M Sora, d. d., Trg Svobode 2, 4226 Žiri. Prijave zbi-
ramo do 20. 1. 2020. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Blagajnik-prodajalec, m/ž (Kranj) 
Opis zadolžitev: postrežba kupcev in delo pri blagajni, zlaganje izdelkov po vnaprej 
določenih pravilih, skrb za urejenost in čistočo prodajnega prostora, prevzem bla-
ga, prijaznost do kupcev. Pepco. d. o. o., Tržaška cesta 515, 1351 Brezovica pri Lju-
bljani. Prijave zbiramo do 19. 1.2020. Podrobnosti na www.mojedelo.com.
 
Skladiščnik – pretočno skladišče, m/ž (Brnik) 
Pričakujemo: pripravljenost za fizično delo, sposobnost dela v timu, fleksibilnost, 
discipliniranost in natančnost pri delu, samostojnost, iznajdljivost in visoka od-
govornost do dela, odlične ročne in motorične spretnosti. Kuehne+Nagel, d. o. o., 
Zgornji Brnik 300, 4210 Brnik. Prijave zbiramo do 19. 1. 2020. Podrobnosti na www.
mojedelo.com.

Razvijalec poslovanja, m/ž (Kranj) 
Bodi strokovnjak, ker: se znaš povezati z novimi poslovnimi partnerji in ti to pred-
stavlja izziv, poznaš in spremljaš trende s področja širokopasovnega omrežje. Iskra-
tel, d. o. o., Ljubljanska cesta 24a, 4000 Kranj. Prijave zbiramo do 15. 1. 2020. Podrob-
nosti na www.mojedelo.com.

Back-end razvijalec, m/ž (Škofja Loka) 
Iščete nove izzive in priložnosti? Ste ambiciozni? Potem vam vabimo, da se pridru-
žite sproščeni, strokovni in ciljno usmerjeni ekipi. Vaše zadolžitve bodo: načrtova-
nje in priprava specifikacij, razvoj, testiranje in vzdrževanje, priprava tehnične do-
kumentacije ... Opal informatika, d. o. o., Sv. Duh 274, 4220 Škofja Loka. Prijave zbi-
ramo do 3. 1. 2020. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Prodajalec, m/ž (Radovljica, Lesce, Tržič)
Delo: zaželeno je, da imate izkušnje z delom v trgovini, vas veseli delo z ljudmi, ste 
vestni in zanesljivi ... Mercator, d. d., Dunajska cesta 107, 1000 Ljubljana. Prijave zbi-
ramo do 31. 12. 2019. Podrobnosti na www.mojedelo.com. 

Serviser orodij, m/ž (Škofja Loka) 
Delo je v servisni delavnici podjetja in zajema: čiščenje in mazanje orodij v proi-
zvodnji, čiščenje in zaščita orodij po zaključenem proizvodnem procesu, menjava 
izmenljivih vložkov na orodjih, manjša in enostavnejša popravila orodij, predlogi 
izboljšav posameznih problemov, skrbi za standardne rezervne dele posameznih 
orodij ... Sibo G., d. o. o., Kidričeva cesta 99, 4220 Škofja Loka. Prijave zbiramo do 10. 
1. 2020. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Varilec po postopku TIG, m/ž (Šenčur) 
Pričakujemo: dobro poznavanje varjenja TIG in natančnost pri pripravi obdelovan-
cev, razumevanje strojnih načrtov, samostojnost, natančnost, prilagodljivost in de-
lavnost, delovne izkušnje v proizvodnji, predvsem pri delu z nerjavečo pločevino, 
resen in odgovoren odnos do dela. Logar trade, d. o. o., Poslovna cona A 41, 4208 
Šenčur. Prijave zbiramo do 17. 1. 2020. Podrobnosti na www.mojedelo.com.
 
Referent podpore prodaji, m/ž (Kranj) 
Pričakujemo: V. ali VI. stopnjo izobrazbe ustrezne smeri (ekonomska, upravna ipd.), 
najmanj 2 leti delovnih izkušenj na podobnem področju. Trelleborg Slovenija, d. o. 
o., Škofjeloška cesta 6, 4000 Kranj. Prijave zbiramo do 17. 1. 2020. Podrobnosti na 
www.mojedelo.com.

Nadzornik hotelskih sob, m/ž (Bled) 
Opis delovnega mesta: nadzor izvedenih del sobaric in koordiniranje ter razpore-
janje dela sobaricam, naročanje potrošnega materiala in čistil, evidentiranje inven-
tarja in opravljanje del sobaric, kontrola mini bara, opozarjanje na morebitne po-
manjkljivosti, ostala dela in naloge po navodilu nadrejenega in glede na potrebe 
naročnika. Samsic, d. o. o., Verovškova ulica 55, 1000 Ljubljana. Prijave zbiramo do 
16. 1. 2020. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Organizator marketinških aktivnosti in prireditev, m/ž (Kranjska Gora) 
Od kandidatov pričakujemo: organizacijske sposobnosti, smisel za timsko delo, 
motiviranost in odgovornost ... Hit, d. d., Delpinova 7a, 5000 Nova Gorica. Prijave 
zbiramo do 2. 1. 2020. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Samostojni tehnolog, m/ž (Škofja Loka – Trata) 
Ponujamo vam priložnost za sodelovanje, kjer boste lahko uporabili in nadalje raz-
vijali svoja znanja in sposobnosti, ter s tem oblikovali osebni in karierni razvoj. Za-
poslene spodbujamo k prevzemanju iniciativ in odgovornosti. Domel, Elektromo-
torji in gospodinjski aparati, d. o. o., Otoki 21, 4228 Železniki. Prijave zbiramo do 10. 
1. 2020. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Razvojni inženir, m/ž (Kamnik) 
Verjamemo, da: imate končan doktorat ali vsaj VII. stopnjo izobrazbe tehnične smeri 
(strojništvo, elektrotehnika, mehatronika, računalništvo, fizika), imate vsaj 5 let de-
lovnih izkušenj s področja razvoja, aktivno znate angleški jezik ... GEM motors, d. o. 
o., Ljubljanska cesta 45, 1241 Kamnik. Prijave zbiramo do 9. 1. 2020. 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

HALO-HALO GORENJSKI GLAS
telefon: 04 201 42 00

Na ro či la za ob ja vo spre je ma mo po te le fo nu 04/201 42 00, fak su 04/201 42 13  
ali oseb no na Nazorjevi ulici 1 v Kra nju oz. po poš ti – od po ne delj ka do  
če tr tka do 11. ure! Cene ogla sov in po nudb v ru bri ki so iz red no ugod ne. 

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

PRIREDITVE
Potop božičnega drevesca
Preddvor – Jutri, v sredo, 25. decembra, bo v Preddvoru ju-
bilejni, 20. potop božičnega drevesca v jezero Črnava, zato 
je pripravljen prav poseben program. Prireditev se bo začela 
ob 16. uri.

Tek Božičkov okoli jezera Črnava
Preddvor – V četrtek, 26. decembra, bo v Preddvoru tradici-
onalni Tek Božičkov okoli jezera Črnava, na katerega vabijo 
velike in male Božičke. Čakajo jih zanimive naloge. Obvezne 
so predprijave na www.divji-zajci.si. Vsak tekmovalec dobi 
Božičkovo obleko in malico. Zbor bo ob 13. uri pred picerijo 
Urša v Preddvoru.

Blagoslovitev konj na Kupljeniku
Kupljenik – Na Kupljeniku bo v četrtek, 26. decembra, bla-
goslov konj. Ob 10. uri bo sv. maša, ob 10.45 bo v cerkvi sv. 
Štefana koncert pevskega zbora Triglav Lesce, ob 11.30 pa 
blagoslovitev konj in družabno srečanje.

21. Veselo po domače
Bled – Folklorno društvo Bled prireja v nedeljo, 29. decem-
bra, z začetkom ob 19. uri v Festivalni dvorani že tradicio-
nalno prireditev Veselo po domače. Nastopili bodo: Hišni 
ansambel Avsenik, ansambel Jureta Zajca, Tim Gouverne-
ur, KUD Triglav Slovenski Javornik – skupina Suhe hruške, 
harmonikar Matjaž Kokalj, svetovni prvak v igranju na diato-
nično harmoniko, in folkloristi Folklornega društva Bled. Za 
humor bo poskrbel Jože Matekovič s Šolo Bistra buča, skozi 
prireditev bo vodila Maja Tekavec.

IZLETI

Pohod z baklami
Kokrica – Turistično društvo Kokrica vabi v četrtek, 26. de-
cembra, na tradicionalni pohod z baklami v počastitev dne-
va samostojnosti in enotnosti. Pohodniki se bodo zbrali ob 
17. uri pred trgovino Mercator na Kokrici. 

PREDAVANJA

Proučevanje Svetega pisma
Kranj – Krščanska adventistična cerkev Kranj vabi jutri, v so-
boto, 21. decembra, v Dom krajanov Primskovo na prouče-
vanje Svetega pisma s temo Razreševanje slabih odločitev 
ob 9. uri ter predavanje Draga Mojzeša ob 10.30.

KONCERTI

Božično-novoletni koncerti
Senično – V petek, 27. decembra, se bo ob 18. uri v cerkvi 
svetega Jerneja začel Božično-novoletni koncert. 

Tržič – V Tekčevih jaslicah v Cerkveni ulici 2 se bo v petek, 
27. decembra, ob 19. uri začel tradicionalni koncert kvinteta 
Pueri cantorum in vokalne skupine Lipa pevskega društva 
Zupan. 

Kranj – Mešani pevski zbor Musica viva Kranj Primskovo 
z zborovodjem Janom Gorjancem vabi na božično-novole-
tni koncert, ki bo v petek, 27. decembra, ob 19. uri v cerkvi 
Marijinega vnebovzetja na Primskovem. Z orglami bo zbor 
spremljala Irena Zajec. Vstop bo prost.

Čarobni božič veliko obeta
Tržič – Tradicionalni božično-novoletni koncert Pihalnega 
orkestra Tržič z naslovom Čarobni božič veliko obeta bo v 
četrtek, 26. decembra, ob 19. uri v Dvorani tržiških olimpij-
cev. Glavna gostja tokratnega večera bo priznana slovenska 
pevka Nuška Drašček.

PREDSTAVE

Predstave v Kulturnem domu Medvode
Medvode – KUD Fofité vabi na ogled predstav v Kulturni 
dom Medvode, in sicer si v četrtek, 26. decembra, ob 20.19 
lahko ogledate predstavo, avtorski projekt 70 počepov. V pe-
tek, 27. decembra, bo ob 19.30 na sporedu komedija v režiji 
Dušana Mlakarja V drugo gre rado, v njej igrajo Zvone Na-
gode, Katarina Srna, Maša Kavčič in Živa Ahac. V drugo gre 
rado bo tudi silvestrska predstava; v torek, 31. decembra, se 
bo začela ob 19. uri.
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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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KOLOSEJ DE LUXE, KRANJ (CENTER) 

Sreda, 25. 12.
17.40, 20.10 VOJNA ZVEZD: VZPON 
SKYWALKERJA
12.00 JUMANJI: NASLEDNJA STOPNJA
10.00, 14.15 LEDENO KRALJESTVO 2, 
sinhro.
16.10 KOŠARKAR NAJ BO 2

CINEPLEXX, TUŠ, KRANJ

Sreda, 25. 12.
18.00, 20.00, 21.10 VOJNA ZVEZD: 
VZPON SKYWALKERJA
16.15, 19.00, 21.50 VOJNA ZVEZD: 
VZPON SKYWALKERJA, 3D
16.00, 20.30 JUMANJI: NASLEDNJA 
STOPNJA
18.45 JUMANJI: NASLEDNJA STOPNJA, 3D
18.30 ČRNI BOŽIČ
17.30 NOŽ V HRBET
20.45 LAST CHRISTMAS
15.50, 16.40 LEDENO KRALJESTVO 2, sinhro.

15.40 PRI ADDAMSOVIH, sinhro.

LINHARTOVA DVORANA , RADOVLJICA

Sreda, 25. 12.
18.00 LEDENO KRALJESTVO 2, 3D, sinhro.
20.00 LAST CHRISTMAS

Petek, 27. 12.
16.00 VOHUNI POD KRINKO, sinhro.
18.00 VOJNA ZVEZD: VZPON  
SKYWALKERJA, 3D
20.30 CATS

Sobota, 28. 12.
16.00 VOHUNI POD KRINKO, sinhro.
18.00 GREŠ? GREM!
20.00 AERONAVTA

Nedelja, 29. 12.
16.00 PAT IN MAT: ZIMSKE RADOSTI
18.00 AERONAVTA
20.00 CATS

Organizatorji filmskih predstav si 
pridržujejo pravico do spremembe 
programa.

KINOSPORED

Šenčur – Pihalni orkester občine Šenčur vabi na božično-no-
voletni koncert z naslovom Ljubezen svet vrti, ki bo v četrtek, 
26. decembra, ob 19.30 v Športni dvorani Šenčur. Orkestru se 
bodo na odru pridružili Kvatropirci, program pa bo povezo-
vala Anja Markovič. Tega dne bosta v občini še dva dogodka: 
dopoldne ob 10. uri bo v Srednji vasi blagoslov konj, ob 18. 
uri pa se bodo vaščani in obiskovalci zbrali pri jaslicah v Pre-
bačevem, kjer bodo otroci zaigrali božični prizor, pevci zapeli, 
domačini pa pogostili. 

Praznični koncert pihalnega orkestra

Kamniška Bistrica – Tudi letos bo v Kamniški Bistrici, v kapeli 
Lurške Matere božje, v torek, 24. decembra, potekala polnoč-
nica, na katero se bo tudi tokrat moč pripeljati z avtobusom, 
saj bo iz Kamnika proti Kamniški Bistrici organiziran poseben 
avtobusni prevoz. Avtobus bo izpred Stola na Duplici krenil 
ob 21. uri, potnike bo pobral na devetih postajah, v Kamniško 
Bistrico pa bo prispel ob 21.30.

Polnočnica v Kamniški Bistrici
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Mehka vezava,  
526 strani

+ poštnina

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

www.gorenjskiglas.si

NOVOST

9    90
EUR

Če na vaše rolete 
in okenske police 
sedajo različni 
ptički, ki iščejo 
zavetje pred 
mrazom, boste s 
tem priročnikom 
lahko natančno 
določili, za 
katerega ptička 
gre. Pernati 
obiskovalci 
so prikazani 
v naravni 
velikosti, zato pri 
prepoznavanju 
skoraj ne more 
priti do pomot.

Ptičja gnezda
Spodaj so primeri različnih ptičjih gnezd, kakršne ste morda že 

kdaj videli na svojem vrtu. Gnezda so najbolj opazna pozimi, ko 

večina dreves in grmov ni olistana. Vendar prepoznavanje tudi 

takrat ni preprosto, kajti graditelji teh izbic za svoje mladiče so 

se že prej umaknili drugam. Kateremu ptiču bi torej pripisali ta 

gnezda?

Na zunanjem zadnjem zavih-

ku je nekaj primerov naravnih 

in umetnih gnezdilnih votlin.

kupolasto gnezdo, severni 

kovaček → str. 24

grobo skodeličasto gnezdo, kos

→ str. 70 / 71 

skodeličasto gnezdo v polodprti 

gnezdilnici, taščica → str. 40

kupolasto gnezdo, stržek  

→ str. 23

kroglasto gnezdo, dolgorepka 

→ str. 50

veliko kroglasto gnezdo iz 

suhljadi in z nadstreškom,  

sraka  → str. 94 / 95

neobloženo gnezdo iz suhljadi, 

grivar → str. 84 / 85 

 

Naravne in umetne  

gnezdilne votline

Za gnezdilce v nišah so primerne gnezdilne vdolbine, za  

duplarje pa globoke votline. Kjer primanjkuje naravnih  

dupel, so koristna umetna, kajti le redki duplarji si sami  

izvotlijo gnezdo. Morda imate tudi vi na vrtu prostorček  

za gnezdilnico?

Na zunanjem sprednjem  

zavitku je nekaj primerov 

ptičjih gnezd.

naravna gnezda, mestna 

lastovka → str. 36

naravno gnezdilno duplo, lesna 

sova  → str. 92 / 93

gnezdilna vdolbina, npr. za 

šmarnico → str. 42 

umetni gnezdi za mestne 

lastovke → str. 36

votla gnezdilnica, npr. za sinice 

→ str. 26 , 51

velika votla gnezdilnica za 

postovke → str. 88 / 89

naravno gnezdilno duplo, zelena 

žolna → str. 78 / 79

Vrtni ptiči v naravni velikosti

Poznavanje in določevanje ptičev je zdaj še preprostejše. 

Najpogostejši pernati obiskovalci naših vrtov so v tem 

priročniku prikazani v naravni velikosti, zato pri  

prepoznavanju skoraj ne more priti do pomot.

• 60 vrst vrtnih ptičev od majhnega rumenoglavega  

kraljička do velike mlakarice

• Zanesljivo iskanje s primerjanjem velikosti

• Vse značilnosti na velikih fotografijah

• Dopolnilne fotografije s pomembnimi  

podrobnostmi

• Dodatek: gnezda in gnezdilnice

Veliko veselja pri  

prepoznavanju in  

opazovanju!

www.narava.si
9 789616 893701

ISBN 978-961-6893-70-1  11,50 €

Daniela Strauß

 Vrtni ptiči 
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Cena knjige, ki je lahko tudi lepo darilo, je

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.

AKCIJA

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.

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

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

Iščem sostanovalko!

Rodila sem se leta 1943 v Tržiču, a sem v mestu Tegernsee na 
Bavarskem v Nemčiji živela približno 50 let. Rada bi spoznala 
sostanovalko, ki bi si z mano delila stanovanje v moji hiši v Bad 
Wiesseeju na Bavarskem, da bi mi pomagala v vsakdanjem živ-
ljenju. Na voljo je lastna soba v skupnem stanovanju. Odkritost 
in zaupanje sta mi zelo pomembna. Veselim se Slovenke, ki mi 
bo stala ob strani.
Pisma s ponudbami pošljite na naslov:  
M. Breitmoser, Ringbergstrasse 47, 83707 Bad Wiessee,  
Nemčija, e-pošta: custom-astro@freenet.de.
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ZAHVALA

V 65. letu starosti se je od nas poslovil dragi ati, partner, sin, brat in ata

Jožef Gajski
Ob boleči izgubi izrekamo iskreno zahvalo vsem sorodnikom, 
prijateljem, sosedom in znancem za izrečeno sožalje, podarje-
ne sveče in denarne prispevke za dobrodelni namen. Posebna 
zahvala sestri Ireni in dr. Lopuhovi za obiske na domu. Iskreno 
hvala Gardni enoti Slovenske vojske, vojaškemu vikarju g. Mateju 
Jakopiču za lepo opravljen obred, Andreju za poslovilne besede, 
pogrebni službi Komunale Tržič, pevcem in vsem, ki ste se od 
pokojnega poslovili. Vsem in vsakemu posebej iskrena hvala.

Žalujoči vsi njegovi

Pridnost tvojih rok
bo za vedno ostala,
za vso tvojo dobroto
ti hvala!

ZAHVALA
Posebni ljudje živijo v naših srcih tudi,
ko več niso z nami. 
Spomin nas tolaži in nam daje upanje 
za obstoj boljšega sveta v večnosti.

  
V 76. letu je tiho zaprl knjigo svojega življenja naš dragi ata

Joža Ovsenik
Hvala je beseda mala, a tako velika, da lahko gore premika.
Iskrena hvala vsem.

Pogrešamo te.

Vsi njegovi

ZAHVALA 

V 75. letu nas je zapustil naš dragi mož, oče, ata 

Drago Lokar 
po domače Bidov Drago 

Ob boleči izgubi se iskreno zahvaljujemo sorodnikom, sosedom, 
znancem in prijateljem za izrečeno sožalje, darovano cvetje in 
sveče ter tolažilne besede. Iskrena hvala dr. Podlesniku in SB Je-
senice za zdravstveno oskrbo. Posebne zahvale izrekamo Lovski 
družini Begunjščica in Lovski družini Vinica, Stanku Praprot-
niku in pogrebni službi Akris za lepo opravljen pogrebni obred. 
Zahvala vsem, ki ste Draga pospremili na njegovi zadnji poti, ste 
ga imeli radi in ga boste ohranili v lepem spominu. 

Žalujoči: žena Darja, sin Bojan, vnukinja Katja in vnuk Kristjan 

Vse na svetu enkrat mine, 
vse se enkrat spremeni,
ljubezen do tebe pa ne mine, 
ta večno v naših srcih gori. 

Rezultati 102. kroga – 22. 
decembra 2019

5, 7, 9, 12, 16, 22, 29 in 4

Loto PLUS:
4, 6, 10, 17, 21, 27, 36  

in 30
Lotko: 0 2 0 4 5 1

Sklad 103. kroga za 
Sedmico: 1.590.000 EUR
Sklad 103. kroga za PLUS: 

190.000 EUR
Sklad 103. kroga za Lotka: 

400.000 EUR

LOTO

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

Praznični delovni čas:

Torek, 24. decembra 2019: 
od 8. do 12. ure in  
torek, 31. decembra 2019:  
od 8. do 12. ure.

Spoštovani naročniki in 
bralci Gorenjskega glasa
Male oglase in zahvale 
oziroma osmrtnice za 
petkovo izdajo Gorenjskega 
glasa, 27. decembra 2019, 
sprejemamo do torka, 24. 
decembra, do 10. ure; za izid 
v ponedeljek, 30. decembra, 
do petka, 27. decembra, do 
10. ure; za prvo številko v 
letu 2020, ki bo izšla 3. 
januarja, pa do torka, 31. 
decembra, do 10. ure. 
Srečno v letu 2020!

NEPREMIČNINE
STANOVANJA
IŠČEM

3- ALI 4-sobno stanovanje za najem, 
v okolici Kranja, Škofje Loke, Medvod, 
cena mesečnega najema od 500 do 
600 EUR, tel.: 040/393-488 
 
 19003355

POSESTI
KUPIM

ZAZIDLJIVO parcelo v Kranju ali 
okolici, velikosti okoli 400 m2, tel.: 
041/543-876  
 19003357

TEHNIKA
PODARIM

2 delujoča televizorja, stara 10 let in 15 
let, tel.: 041/292-323  
 19003351

GRADBENI  
MATERIAL
KUPIM

ODKUPUJEMO kostanjeve drogove 
(za elektrogospodarstvo), dolžine 9–11 
m (tudi neobeljene), SES, d.o.o., Ope-
karska ul. 22, Maribor, tel.: 041/865-
596  
 19003303

UMETNINE, NAKIT
PRODAM

TAPISERIJE, izjemne tehnične, ume-
tniške, sporočilne in energijske vred-
nosti, tel.: 040/567-544 
 19003329

STARINE
KUPIM

ODLIKOVANJA, kovance, ure, slike, 
značke, srebrnino, luči, kipe in drugo, 
tel.: 030/670-770 19003356

KMETIJSKI STROJI
KUPIM

PAJKA in zgrabljalnik za seno, tel.: 
031/431-967 19003353

VZREJNE ŽIVALI
PRODAM

2 TELIČKI ČB/CIK, stari 2 tedna, tel.: 
041/378-848  
 19003354

KOKOŠI – nesnice, jarkice, rjave in 
bele, pred nesnostjo. Pripeljemo na 
dom, Matej Bulovec, s.p., Mlakarjeva 
ul. 45, Šenčur, tel.: 041/710-113 
 19003183

RAZNO
PRODAM suhe butare in oddam v na-
jem vrtove za zelenjavo – Šenčur, tel.: 
041/254-571  
 19003352

PRODAM

OVČKE, 100% ovčja, eko volna, veli-
kost 7 x 6 in 6 x 5 cm, za jaslice, cena 
1 in 2 EUR, tel.: 040/232-490  
 19003316

www.gorenjskiglas.si
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Suzana P. Kovačič

Bistrica pri Tržiču – Pralni 
stroj Electrolux je šel res v 
prave roke. »Zdaj že najin bi-
vši pralni stroj je bil star kar 
dvajset let. Delal je še, delal, 
a je bil ves ''razštelan'', med 
pranjem je ropotal. Zaslužil 
si je pokoj,« sta povedala za-
konca Marjan in Minka Škr-
janec. Srečnega dobitnika 
je direktorica Gorenjskega 

glasa Marija Volčjak izžreba-
la v prostorih časopisne hiše 
v sredo, 18. decembra, novi 
pralni stroj je serviser dosta-
vil na dom Škrjančevih in 
ga priklopil že čez dva dni. 
»Z ženo vse počneva v due-
tu, prvo ''žehto'' sva že opra-
la,« je povedal Marjan, Min-
ka pa poudarila, da je bilo da-
rilo, in to še za praznike, pov-
sem nepričakovano: »Ne-
mogoče se mi je zdelo, da bo 

med številnimi naročniki v 
nagradnem bobnu izžreban 
ravno Marjan. Nikoli prej ni-
sem verjela, da bi pri žrebu 
lahko imela takšno srečo. Za-
res sva prijetno preseneče-
na.« Tako zelo, da se je Min-
ka med mojim obiskom, ko 
je pozvonilo hišni domofon, 
nekomu oglasila z besedami: 
»Pridi kar gor. Boš videla na-
jin novi pralni stroj. To pa je 
dogodek stoletja.« (smeh)

Marjan ima časopis naro-
čen že več kot petdeset let. 
»Domač je Gorenjski glas, 
poln zanimivega branja. Iz-
veva, kaj vse se dogaja po Go-
renjskem, in komaj čakava, 
da nama ga dostavijo.« Minka 
rada tudi rešuje križanke. Pri-
jetno domače se je bilo pogo-
varjati z zakoncema, ki sta že 
praznovala zlato poroko. Min-
ka je rade volje obudila ta spo-
min na 16. julij 2016. Tako 
blizu sta odraščala, on v Senič-
nem, ona v Vetrnem, a zares 
sta se spoznala šele na plesu v 
Seničnem; on rad z njo plesal 
bi ... Od plesa do matičarja jo 
je popeljal, v zakonu sta se ro-
dila Darko in Marjana. V ve-
selje so jima tudi vnuki Blaž, 
Ema, Tina in Zala. 

Oba sta upokojena. Minka 
pravi, da se ne gre pritoževa-
ti in da je treba na življenje, 
četudi pridejo skrbi, gledati 
s pozitivne strani. Veselita se 
praznikov, za božič bo zadiša-
lo po orehovi potici, ki jo spe-
če Minka. In veselita se obi-
skov, ki jima bogatijo tudi ta 
praznični čas, ter prav tako da-
našnjega časopisa. »Gorenj-
skemu glasu se zahvaljujeva 
za darilo, sodelavcem in bral-
cem pa želiva srečno, zdravo 
in uspešno leto 2020,« sta še 
ponesla med vse nas.

Prva »žehta« v novem stroju
Marjan Škrjanec iz Bistrice pri Tržiču je prejemnik glavne nagrade v akciji Gorenjski glas nagrajuje 
zvestobo. Z ženo Minko sta se zelo razveselila pralnega stroja Electrolux in že oprala prvo »žehto«. 

Minka in Marjan Škrjanec ob nepričakovanem darilu, novem pralnem stroju / Foto: Dina Kavčič

Anketa

Ana Zrim, Kranj:

Ustreza mi, da je sneg v hri-
bih in lahko smučamo. V do-
lini je lepo, da je, na praznič-
no vzdušje pa ne vpliva. Ne 
spomin se, kdaj je bil nazad-
nje božič bel, mislim, da sta-
tistika pravi devet let nazaj. 

Jože Hartman, Škofja Loka:

Po tradiciji sovpadata božič 
in sneg, a ga sedaj že toliko 
let ni bilo, da težko govorimo 
o belem božiču, prej o zele-
nem. Zadnja leta ga tudi sicer 
zapade le nekaj centimetrov 
in še ta v dveh dneh skopni.

Urška Pančur, Jesenice:

Brez snega ni pravega 
prazničnega vzdušja. Spom-
nim se, da smo pred leti prišli 
iz cerkve po polnočnici in je 
bila zunaj petcentimetrska 
snežna odeja, in želim si, da 
bi se to še kdaj ponovilo. 

Marjana Dežnak,  
Spodnja Besnica:

Božičnega vzdušja ne nare-
di sneg, temveč domačnost, 
toplina in medsebojna lju-
bezen. Če ni snega, ni treba 
kidati. Odločno nasprotujem 
tudi petardam in pokanju. 

Maša Likosar

Sanjam o belem božiču, pravi 
znana pesem, a po podatkih 
agencije za okolje se je ta sen 
nazadnje uresničil leta 2007, 
ko smo se v večini države pre-
budili v belo božično jutro. 
Mimoidoči so nam zaupali, 
ali sneg vpliva na vzdušje in 
ali se spomnijo, kdaj je bil 
božič bel. / Foto: Tina Dokl 

O belem božiču 
le še sanjamo 

Špela Zrim, Žirovnica:

Bel božič je stereotip, ki že 
deset let ne drži več. Res je, 
da je bolj čarobno in pravljič-
no, če je pobeljeno, a mislim, 
da ni nujno, da je ravno za 
praznik. Naj bo kadarkoli v 
zimskem obdobju. 

Danes, jutri in v četrtek bo vreme večinoma sončno z jutranjo 
meglo po nižinah.

Suzana P. Kovačič

Škofja Loka, Mojstrana – Iz 
Zdravstvenega doma Ško-
fja Loka, od koder so od dru-
ge polovice novembra že 
večkrat poročali o doslej naj-
več obolelih za ošpicami na 
območju kranjske enote Na-
cionalnega inštituta za javno 
zdravje (NIJZ), ob koncu te-
dna niso obravnavali nobe-
nega novega primera. Smo 
pa izvedeli, da se je 12. de-
cembra na prireditvi v telo-
vadnici mojstranške osnov-
ne šole zadrževal odrasel 
bolnik z ošpicami. Kot je po-
vedala ravnateljica šole Dar-
ja Pikon, so jih o tem obvesti-
li iz NIJZ in jim naročili, naj 
o tem po ustreznih šolskih 

kanalih obvestijo starše, kar 
so s pomočjo e-asistenta tudi 
storili. Staršem so posredo-
vali tudi navodila strokov-
njakinje, kako naj ravnajo 
v primeru suma na ošpice, 
kakšni so simptomi ošpic, 
in dodali kontaktno telefon-
sko številko. Še naprej velja 
tudi splošno priporočilo, naj 
v primeru suma na ošpice 
bolnik ostane doma in naj se 
po telefonu posvetuje s svo-
jim izbranim zdravnikom 
ali urgentnim zdravnikom, 
če njegov zdravnik ne dela. 
Ravnateljica Pikonova je v 
včerajšnjem pogovoru po-
vedala, da do zdaj ni dobila 
informacije, da bi zbolel še 
kdo, ki je bil v stiku z okuže-
nim v dvorani.

Ošpice tudi v Mojstrani

Aleš Senožetnik

Vodice – Vodiški svetniki so 
na decembrski seji občin-
skega sveta potrdili sklep, s 
katerim so pristopili h kon-
zorciju 17 občin, ki bodo 
pripravile projekt Vzposta-
vitev mreže malih domov in 
alternativnih oblik bivanja s 
programi integrirane dolgo-
trajne oskrbe v lokalni skup-
nosti. Pobudo za tovrstno 
povezovanje občin sta dala 
družba Firis Imperl ter In-
štitut Antona Trstenjaka za 
gerontologijo in medgene-
racijsko sožitje.

V Vodicah so že leta 2002 
izpeljali posvetovalni referen-
dum o izgradnji doma za os-
tarele. Predlog je takrat pod-
prlo 62 odstotkov volivcev, 
vendar do gradnje tudi zara-
di kasnejše finančne krize in 
drugih okoliščin nato ni priš-
lo. Kot so zapisali v obravna-
vanem gradivu, je občinska 
uprava letos v oktobru in no-
vembru sicer pri 19 okoliških 
domovih za ostarele preveri-
la interes za sodelovanje pri 
investiciji, dva pa sta izkaza-
la tudi interes za morebitno 
sodelovanje pri vzpostavitvi 
dislocirane enote v Vodicah.

Želijo dom starostnikov

Železniki – Železnikarski občinski svetniki so na zadnji seji 
potrdili odlok o pogojih za podelitev koncesije za področje 
zobozdravstva za odrasle. Zobozdravnik Vladimir Šalkovič 
namreč želi konec junija prihodnje leto prekiniti koncesijsko 
razmerje, saj se namerava upokojiti in je tako na občino pred 
kratkim že vložil pisno odpoved. Kot je pojasnila občinska 
svetovalka za družbene dejavnosti Martina Logar, bodo na 
podlagi sprejetega odloka objavili javni razpis za podelitev 
koncesije. To naj bi storili že do konca januarja, saj nadaljnji 
postopki terjajo precej časa. Podeljevanje koncesij je po mne-
nju občinskega svetnika Blaža Vrhunca posledica ignorance 
Osnovnega zdravstva Gorenjske, ki bi se po njegovem moralo 
bolj potruditi pri zagotavljanju zdravstvenega osebja.

Potrebovali bodo novega zobozdravnika




