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

Odločanje vrniti  
ljudem 
Na Svetem Jakobu nad Medvoda-
mi je potekala tradicionalna slove-
snost ob praznovanju dneva sa-
mostojnosti in enotnosti. Slavno-
stni govornik je bil Alojz Kovšca, 
predsednik Državnega sveta Re-
publike Slovenije. 

2

GORENJSKA

Vsake po svoje  
posebne 
Na dan samostojnosti in enotno-
sti so v podružnični cerkvi pri Sve-
tem križu v Srednji vasi v Poljanski 
dolini četrtič po vrsti slavnostno 
odprli razstavo jaslic.

6

ŠPORT

Bilo je dobro  
športno leto 
Zadnji decembrski dnevi so čas 
obračunov tudi v večini športnih 
organizacij, večina športnikov pa 
si tudi v prazničnih dneh ni vzela 
veliko počitka, saj se pripravljajo 
na nove izzive.
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KRONIKA

Največja napaka  
v krožišču 
Predstavljamo vam najpogostejši 
prekršek, ki ga vozniki storijo v 
novem krožišču na Primskovem. 
Napotek za tiste, ki bi se prekr-
šku radi izognili: sledite črtam na 
vozišču. 

12

VREME

Do srede bo prevladovalo 
sončno vreme. Jutra bodo 
mrzla, ponekod po niži-
nah bo zjutraj in dopol-
dne megleno.

-8/3 °C
jutri: večinoma sončno

Marija Volčjak

Leto 2019 bo hitro pozab
ljeno, še posebej, če se vam 
pričakovanja niso izpolni
la. Tudi meni se vsa niso, in 
ko danes berem zadnjo mi
sel, ki sem jo napisala pred 
letom dni, se samo nasmeh
nem in si rečem, bo pa leto 
2020 boljše.

Z novim letom vstopamo 
tudi v novo desetletje, kar je 
priložnost za primerjave s 
preteklostjo in za nove cilje. 
Še posebej, ker se bo po kitaj
skem horoskopu konec ja
nuarja začelo novo dvanajst
letno razdobje, kar pome
ni, da bo leto 2020 v zna
menju novih začetkov. Leta 
2020 bomo praznovali po
membni obletnici. Aprila bo 
minilo trideset let od prvih 

svobodnih volitev po drugi 
svetovni vojni, na katerih je 
zmagala koalicija Demos, ki 
je po edinstvenem soglas
ju na decembrskem plebi
scitu leto kasneje izpeljala 
osamosvojitev Slovenije. Po 
treh desetletjih je čas za raz
mislek o (ne)zadovoljstvu z 
državo Slovenijo in s politi
ki, ki že dolgo ne dosegajo 
več takšne podpore, kot so jo 
imeli Pučnik, Bučar, Oman 
… Naši športniki, umetniki 
in znanstveniki z izjemni
mi dosežki navdušujejo lju
di, doma in na tujem. Za
kaj politiki tega ne zmore
jo? Naj v dobro vseh uredijo 
vsaj zdrav stvo, o katerem že 
vsi vemo, kaj je narobe, pre
makne pa se ne. Naj bo leto 
2020 vsaj na tem področju 
leto novih začetkov.

Srečno 2020

Polni pričakovanj vstopamo v novo leto 2020, ki je prestopno in z zanimivo okroglimi številkami. Srečno v letu 2020. 
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V. S., D. Ž., A. Se., S. K.,  
M. B., M. A.

Kranj, Škofja Loka, Kamnik, 
Kranjska Gora, Tržič, Medvo-
de, Bled, Bohinj, Radovljica 
– Silvestrovanje na prostem 
bo v Kranju potekalo z legen
darno skupino Victory. Nji
hov glasbeni izbor in odrski 
nastop vedno zagotav ljata 
odlično zabavo in čudovi
to praznično vzdušje. Zače
lo se bo ob 22. uri na Glav
nem trgu in trajalo do 2. 
ure. Ob polnoči bodo name
sto ognjemeta padali bioraz
gradljivi konfeti. Ob zaključ
ku Prešernega decembra bo 
danes oder na Glavnem trgu 
zavzela kultna slovenska ro
kovska skupina Dan D, otro
ke pa bo ob 17. uri razveselil 

še zadnji izmed treh dobrih 
mož, Dedek Mraz.

V Škofji Loki bodo s silves
trovanjem na prostem tudi 
letos sklenili zimski festi
val Loka v snegu, ko se je v 

mestu na več prizoriščih od 
Štemarij do Trga pod gra
dom zvrstilo več deset pri
reditev, zadnji so bili tri
je koncerti pod prireditve
nim šotorom na Štemarjih. 

Prizorišče letošnjega silves
trovanja na prostem bo Mes
tni trg, začelo se bo ob 21. 
uri, Ločane in obiskovalce 
bo do polnočnega odšteva
nja in tudi še potem zabava
la skupina Double Trouble. 

Vrhunec številnih decem
brskih prireditev v Kamni
ku predstavljajo prednovo
letni koncerti, ki se z nasto
pi kamniških pa tudi dru
gih uveljavljenih glasbenih 
skupin vrstijo od nedelje da
lje. Sklop prireditev Zvečer 
v mesto bo sklenjen s sil
vestrovanjem na prostem. 
Novo leto bodo Kamniča
ni pričakali na Glavnem 
trgu poleg drsališča, kjer jih 
bodo ogreli člani Ansambla 
Poljanšek.

Novo leto bodo dočakali na prostem
Tudi v gorenjskih krajih navdušeno gojijo tradicijo silvestrovanja na prostem.

Tudi otroci so v veselem novoletnem pričakovanju. 44. stran
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Vilma Stanovnik

Kranj – Da je v odlični formi, 
je tekačica Anamarija Lam
pič iz Valburge dokazala že 
na sobotni prvi preizkušnji 
letošnjega Tour de Skija, ko 
je v Lenzerheideju na 11ki
lometrski razdalji v prosti 
tehniki za zmagovalko zao
stala manj kot minuto. Te
kačica kranjskega TSK Tri
glav je z odličnimi predsta
vami nadaljevala včeraj, ko 
je v sprintu v prosti tehniki 
na 1,5 kilometra ugnala vso 
konkurenco.

Finalni nastop si je Lam
pičeva priborila v zadnjih 
metrih do konca še kako za
nimivega polfinala. V veli
kem finalu je nato začela hi
treje in na drugem vzponu 

na mostu zaostajala le še 
za Norvežanko Maiken Ca
spersen Falla. Na spustu jo 
je ujela in sledil je napet za
ključek. Falla je izjemno fi
niširala, a vse hitrejša je bila 
tudi Lampičeva, ki je z dol
gim korakom na ciljni črti 
Norvežanko prehitela za tri 
stotinke in osvojila drugo 
zmago v karieri. 

»Počutim se močno. Šlo je 
zelo hitro in res sem vesela. 
V četrtfinalu sva bili s Fallo 
zelo blizu, a nisem tekla na 
vso moč do konca. Rekla pa 
sem si, da jo bom danes še 
premagala, in to mi je uspe
lo,« je v cilju nasmejana po
vedala Anamarija Lampič. 

Tour se bo jutri nadaljeval 
v Toblachu s preizkušnjo v 
prostem koraku.

Slavje Lampičeve
Anamarija Lampič je na včerajšnji tekmi v sprintu v 
prosti tehniki v Lenzerheideju ugnala vse tekmice.
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izžrebanemu naročniku časopisa

Knjigo prejme PAVEL BIZJAK iz Radovljice.

KO TI ČEK ZA NA ROČ NI KE

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 prinesete 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. 

Odlična zaščita kože pozimi

Slovenska blagovna znamka Yanumi ponuja širok izbor raz-
ličnih vrst stoodstotno naravnega karitejevega masla, pridob-
ljenega iz najkvalitetnejših sestavin, ki poskrbijo za primerno 
delovanje vase kože in ji omogočajo, da zasije v vsej svoji 
lepoti. Poskrbite za zdravo in sijočo polt z visoko kvalitetnim 
karitejevim maslom Yanumi, polnim vitaminov E in A, ki slovi 
po sposobnosti vlaženja in zaščite kože, ne vsebuje parabe-
nov, sintetičnih dodatkov ter umetnih dišav. Več informacij 
na www.yanumi.com.

Naročniku Gorenjskega glasa podarjamo eno karitejevo mas-
lo. Nagradno vprašanje: Katere vitamine vsebuje karitejevo 
maslo? Odgovore s svojimi podatki pošljite do četrtka, 9. 
januarja 2020, na naslov: Gorenjski glas, Nazorjeva ulica 1, 
4000 Kranj, ali na koticek@g-glas.si.

Maja Bertoncelj

Brezovica pri Medvodah – 
Dan samostojnosti in eno-
tnosti so 26. decembra zve-
čer tradicionalno obeležili s 
slovesnostjo na Sv. Jakobu 
nad Medvodami. Tam so se 
domoljubi zbrali že na ple-
biscitarni dan 23. decembra 
1990, nekaj po polnoči pa se 
jim je pridružil tudi sloven-
ski politični vrh.

Letošnje srečanje je tako 
potekalo že tridesetič zapo-
red – tokrat z geslom K tebi 
prihajamo. To je praznova-
nje naše samostojne drža-
ve z najdaljšo tradicijo, ki se 
ga redno udeležujejo tudi 
predstavniki prve sloven-
ske vlade. Vsa leta je pote-
kalo pod okriljem Organi-
zacijskega odbora Sv. Jakob 
1990, ob letošnji obletni-
ci pa je k soorganizaciji slo-
vesnosti pristopila tudi Ob-
čina Medvode. Na tem hri-
bu spomina je bila tako le-
tos osrednja občinska prire-
ditev v počastitev dneva sa-
mostojnosti in enotnosti. 
Pozdravni nagovor je imel 
župan Medvod Nejc Smo-
le, ki je med drugim dejal: 
»Malo je prostorov in vrhov 
v naši ljubi domovini, ki bi 
tako povezovali vse, ki ljubi-
jo to čudovito deželo. Pred 
tridesetimi leti se je namreč 
majhna cerkvica na Sv. Ja-
kobu zapisala na zemljevid 
rojstva naše države. Četu-
di so naši pogledi o odprtih 
vprašanjih današnje druž-
be včasih različni, spoštuje-
mo ta prostor kot točko pove-
zovanja, iskrenega domolju-
bja, kjer ni prostora za ozke 

poglede.« Slavnostni govor-
nik je bil predsednik Držav-
nega sveta Republike Slo-
venije Alojz Kovšca. V svo-
jem govoru je obudil spo-
min na 23. decembra 1990 
in se osredotočil tudi na se-
danjost. »Plebiscitarna odlo-
čitev je presegla sanje naro-
dnega prebujenja ter v eno-
tnosti prvič v zgodovini po-
vezala pravzaprav vse Slo-
venke in Slovence kot narod, 
ki si zasluži svojo lastno dr-
žavo. Kaj zasluži, zahteva in 
je zanjo pripravljen darova-
ti tisto najbolj sveto – življe-
nje. In tako kot se je porodilo 
rojstvo nove mlade Sloveni-
je, tako se je krepila narodna 
samozavest ljudi v enosti in 
enkratnosti zgodovinskega 
trenutka, ki ga ne smemo 

nikoli pozabiti. Pred nami 
je pomembna in zahtev-
na naloga, in sicer kako naj 
popravimo številne družbe-
ne krivice in neenakosti, ki 
so se nabrale v vseh teh le-
tih samostojnosti. Uvedba 
pokrajin v Sloveniji je lah-
ko eden takšnih novih pozi-
tivnih procesov. Odločanje 
o ključnih družbenih vpra-
šanjih ter projektih mora-
mo vrniti ljudem. Za svoja 
nedejanja in dejanja mora-
mo vsi skupaj končno prev-
zeti odgovornost,« je med 
drugim povedal in ob kon-
cu še dodal: »Danes smo 
gospodarji na svojem, a to 
ni samo po sebi umevno. 
Poučimo otroke, da vedno 
ni bilo tako, da je cena svo-
bode velika, poučimo jih, da 

spoštujejo tisti rod, ki je bil 
pogumen, vztrajen in je iz-
polnil vizijo in željo našega 
naroda in nam po tisočih le-
tih priboril lastno državo.« 
V imenu Organizacijske-
ga odbora Sv. Jakob 1990 je 
vse zbrane, letos je na Sv. Ja-
kob v lepem in suhem vre-
menu prišlo še več ljudi kot 
običajno, nagovoril Janez 
Šušteršič.

V kulturnem programu so 
nastopili igralec in pesnik 
Tone Kuntner, recitatorja 
Zvone Nagode in Aljaž Re-
zar, škofjeloški oktet in har-
monikar Žan Kajzer. Pred 
osrednjo občinsko priredi-
tvijo je bila maša za domovi-
no, ki jo je ob somaševanju 
domačih duhovnikov vodil 
dr. Janez Juhant.

Odločanje vrniti ljudem
Na Svetem Jakobu nad Medvodami je potekala tradicionalna slovesnost ob praznovanju dneva 
samostojnosti in enotnosti. Slavnostni govornik je bil Alojz Kovšca, predsednik Državnega sveta 
Republike Slovenije.

Na Sv. Jakobu se je na praznik samostojnosti in enotnosti znova zbrala množica ljudi, med 
njimi tudi Lojze Peterle, predsednik prve slovenske vlade (levo), ob njem Janez Šušteršič iz 
Organizacijskega odbora Sv. Jakob 1990 in Iztok Pipan, ki je bil režiser letošnje slovesnosti. 
Slavnostni govornik je bil Alojz Kovšca, predsednik Državnega sveta RS. / Foto: Peter Košenina

Cveto Zaplotnik

Kranj – Podjetje Saop iz Šem-
petra pri Gorici je na začetku 
meseca s podjetjem MIT in-
formatika iz Kranja sklenilo 
dogovor o združitvi. 

Saop je vodilni ponudnik 
poslovnih programskih reši-
tev in storitev za računovod-
ske servise, podjetja in jav-
ne ustanove, med uporab-
niki njihovih rešitev je vsak 
četrti računovodski servis in 
vsaka tretja šola v Sloveniji. 

Matično podjetje v Sloveni-
ji skupaj s podružnicama na 
Hrvaškem in v Srbiji zapo-
sluje več kot 150 visoko izo-
braženih strokovnjakov, od 
marca 2016 dalje pa je del 
češke skupine Solitea, ki jo 
sestavlja dvanajst IT-podje-
tij iz petnajstih držav.

Podjetje MIT Informa-
tika je vodilni partner slo-
venskih proizvodnih pod-
jetij s ponudbo informacij-
skih rešitev za digitalizacijo 
poslovanja, poleg tega nudi 

tudi rešitve za storitveno 
dejavnost, gradbeništvo ter 
za podjetja, ki se ukvarjajo 
z zbiranjem in s predelavo 
odpadkov.   

Z združitvijo obeh podje-
tij je Slovenija dobila moč-
nega ponudnika lastnih in-
formacijskih rešitev ERP, 
ki bo še najprej lahko us-
pešno tekmoval tudi s tu-
jimi ponudniki. Saop je z 
združitvijo okrepil tržni de-
lež v gospodarstvu oziro-
ma v proizvodnji in postal 

tudi eden večjih zaposloval-
cev z lastno rešitvijo ERP. 
Obe podjetji sta na sloven-
skem trgu že dolgo prisotni 
– Saop 32 let, MIT informa-
tika pa 29. 

Kot je ob sklenitvi dogo-
vora dejala Petra Šinigoj, 
direktorica Saopa, je njiho-
va vizija uporabnikom poe-
nostavljati poslovanje s pa-
metnimi rešitvami in odlič-
nimi partnerskimi odno-
si, pri tem pa ob nenehnih 
tehnoloških in zakonodaj-
nih spremembah lahko le z 
združevanjem in skupnimi 
močmi ponudijo uporab-
nikom dobre rešitve in več 
kot tuji konkurenti. V MIT 
informatika so po besedah 
direktorice Marjete Povalej 
prepričani, da jim bo zdru-
žitev omogočila hitrejši ra-
zvoj, hkrati pa se jim odpira 
tudi priložnost za širitev na 
srbski in hrvaški trg.                  

Združitev ponudnikov 
programskih rešitev
Ponudnika programskih rešitev – Saop in MIT informatika sta sklenila 
dogovor o združitvi.

Danica Zavrl Žlebir

Kranj – S 1. januarjem 2020 
bo začela veljati posebna niž-
ja stopnja DDV v višini petih 
odstotkov, in sicer za dobavo 
(vključno s knjižnično izpo-
sojo) knjig, časopi sov in pe-
riodičnih publikacij na fizič-
nih nosilcih ali dobavljenih 
elektronsko ali oboje. Vklju-
čene so tudi brošure, leta-
ki in podobno gradivo, otro-
ške slikanice, knjige za risa-
nje ali pobar vanke, glasbe-
na dela, tiskana ali v rokopi-
su, zemljevidi in hidrograf-
ske ali podobne karte. Izvze-
ta so gradiva, ki so v celoti ali 

v pretežnem delu namenje-
na oglaševanju oziroma jih 
v celoti ali v pretežnem delu 
tvorijo video  ali avdio glasbe-
ne vsebine.

Posebna nižja stopnja 
DDV pet odstotkov se 
uporab lja za dobave, oprav-
ljene od vključno 1. januar-
ja dalje. Finančna uprava vse 
zavezance, ki bodo morali 
po novem letu obračunavati 
DDV po novi stopnji, poziva, 
da čim prej prilagodijo svo-
jo programsko opremo. Fi-
nančna uprava bo sprva de-
lovala preventivno, kar po-
meni, da bo zgolj opozarjala 
na morebitne napake.

Nižja davčna stopnja
Po novem letu bo začela veljati nova, petodstotna 
davčna stopnja za knjige in časopise.
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Besede begunec, evropski 
prvaki in čebela na prvi 
pogled nimajo ničesar 

skupnega. Najbrž jih res pove-
zuje zgolj to, da so v preteklih 
treh letih v taistem vrstnem 
redu v Sloveniji postale besede 
leta. Po vzoru Nemčije, ZDA, 
Velike Britanije in še nekate-
rih držav jo na pobudo Inšti-
tuta za slovenski jezik Frana 
Ramovša ZRC SAZU od leta 
2016 izbiramo tudi pri nas. 
Predvidoma gre za besedo, ki 
je v polju družbenega življenja 
najbolj zaznamovala izteka-
joče se leto. Kaj je po mnenju 
predlagateljev, predvsem pa 
strokovne komisije, ki je med 
več kot dvesto prispelimi pre-
dlogi izbrala deset finalistk, 
izstopalo v letu 2019? Med 3. 
in 9. januarjem boste v spletni 
anketi lahko izbirali med bese-
dami oziroma besednimi zve-
zami: brezogljični, milenijec, 
nebralec, novinec, podnebje, 
prisilka, skiro, šarcizem, tr-
govinska vojna in volk. Spod-
budili so jih okoljski protesti, 
najboljši košarkarski novinec, 
visoko izobraženi mladi brez 
služb, slaba bralna kultura 
med Slovenci, predsednik vla-
de, ameriški predsednik, zah-
teva po odstrelu … Najbrž se 
nam ob vsaki izmed njih pora-
jajo določena razmišljanja, ki 
v nas spodbudijo bodisi odob-
ravanje bodisi nasprotovanje. 
Seveda pa so načini izbiranja 
besede leta lahko zelo različni 
– mogoče bi izbiral vaš svetov-
ni nazor ali pa bi se odločali 

zgolj po trenutnem navdihu, 
izbrana beseda lahko izrisuje 
vaše značajske poteze ali pa 
vam je bolj kot drugih devet 
všeč samo zato, ker lepo zveni. 

Kakšna pa je vaša oseb-
na beseda leta – vaš osebni 
obračun s preteklim letom? 
Najbrž vam ni težko v spo-
min priklicati besede, ki vas 
je v dobrem ali slabem spre-
mljala zadnjih 365 dni. Če 
izraža negativno, v prihod-
njem letu delajmo ravno na-
sprotno, če izraža pozitivno, 
se trudimo, da se besedi tudi 
v prihodnjem letu ne bomo 
izneverili. Več – naj ostane 
dober napotek za prihodnost. 
Mogoče bi si raje izbrali bese-
do, ki označuje vašo neure-
sničeno željo za prihodnost? 
V naših mislih in dejanjih 
pogosto trčita razum in duša. 
Prav je, da stremimo k neče-
mu, kar si želi duša, a sem 
prepričan, da je vedno hkrati 
mogoče uporabljati tudi ra-
zum. Duša in razum skupaj 
sta dobitek za nas same, za 
soljudi, za naš planet. Naj ob 
razmišljanju o besedah dam 
nekaj namigov: človek, nara-
va, planet, ljubezen, solidar-
nost, humanost, strpnost, srč-
nost, spoštovanje, empatija, 
miselna širina … Glede na to, 
v katero smer se giblje svet, ni 
tako zelo nepomembno, kate-
re besede si izbiramo za na-
zaj ali naprej. Zato razmis-
limo, preden »pritisnemo na 
napačen gumb«. Pot nazaj je 
precej težja.

Beseda leta

KOMENTAR
Igor Kavčič

Mateja Rant

Kranj – Motnja avtističnega 
spektra je razvojna motnja, 
ki je nevrobiološko pogoje-
na in vpliva na vse vidike so-
cialnega razvoja. Pojavljajo 
se lahko težave na področju 
komunikacije, socialnih od-
nosov, čustvovanja, spomi-
na, učenja ter razumevanja 
in domišljije. Število otrok z 
motnjo avtističnega spektra 
iz leta v leto narašča. »Ver-
jetno je bilo otrok z motnja-
mi avtističnega spektra tudi 
v preteklosti precej, a niso 
bili prepoznani. Na prime-
rih vrtcev v Zagrebu in vrtca 
Pedenjped v Ljubljani ugo-
tavljamo, da oddelki za ot-
roke z avtizmom dobro de-
lujejo, zakaj torej ne bi še mi 
storili koraka naprej,« raz-
mišlja ravnateljica Kranj-
skih vrtcev Tea Dolinar, ki si 
želi oddelek za otroke z av-
tizmom urediti tudi znotraj 
Kranjskih vrtcev. 

Ta čas so namreč otroci z 
motnjami avtističnega spek-
tra vključeni v večinske od-
delke, kar pa je zanje pre-
cej neprimerno in nespod-
budno okolje. Obravnava 
otroka z motnjo avtistične-
ga spektra namreč zahteva 
multidisciplinarni pristop 
s timsko obravnavo stro-
kovnjakov različnih profi-
lov in staršev. »Pri otrocih 
z motnjo avtističnega spek-
tra je pomembna prav zgo-
dnja obravnava, saj se otrok 
ob primerni pomoči, učenju 
in terapijah lahko uči in na-
uči živeti v mejah svoje mo-
tnje. S tem se lahko močno 
izboljšajo njegove sposob-
nosti učenja, komunikaci-
je in odnosov z okoljem,« je 
pojasnila Tea Dolinar. Mož-
nost za ureditev oddelka za 
otroke z avtizmom vidi v 
nekaterih manjših enotah 
Kranjskih vrtcev, kot sta re-
cimo Sonček ali Čenča ozi-
roma prenovljeni vrtec Biba, 
ki bo po novem trioddelčen, 
medtem ko sta bila doslej v 
Bitnjah dva oddelka. »Pou-
dariti je treba, da so in bodo 
otroci z najtežjimi oblikami 
omenjene motnje še vedno 
vključeni v razvojni odde-
lek v enoti Mojca. Želeli bi 
ustrezno poskrbeti za ostale 
otroke z motnjo avtističnega 
spektra v oddelkih, v katerih 
bi bili prostor, okolje in me-
tode dela z otroki prilagoje-
ni, da bi se kasneje po letu 
ali dveh otroci lažje vklju-
čili v večinski oddelek med 
svoje vrstnike.« Taki otro-
ci po njenih besedah potre-
bujejo prostor z opremo in 
barvami, ki so prilagojene 
njihovim potrebam, saj so 
igralnice v večinskih oddel-
kih zanje neprimerne, ker je 

preveč različnih dražljajev. 
Normativi v oddelkih za ot-
roke z avtizmom so bistveno 
nižji, do šest otrok v oddel-
ku, in ga vodi specialni peda-
gog ob pomoči pomočnika 
vzgojitelja. »Nujna je ustre-
zna zgodnja in intenzivna 
obravnava, ki jo oddelki za 
otroke z motnjo avtističnega 
spektra nudijo. Samo tako 
lahko ti otroci hitreje napre-
dujejo na poti k čim večji sa-
mostojnosti,« opozarja Tea 
Dolinar in pojasnjuje, da bi 
ta čas takoj lahko napolni-
li vsaj en oddelek, čeprav se 
bo verjetno kmalu pokaza-
la potreba po dveh tovrstnih 
oddelkih. 

Več prepoznanega 
avtizma

»V zadnjih letih obravna-
vamo bistveno več otrok z 
motnjami avtističnega spek-
tra, povprečno okrog de-
set na leto,« opaža tudi An-
dreja Kovač, vodja razvojne 
ambulante v Zdravstvenem 
domu Kranj, ki pokriva ce-
lotno Gorenjsko. To pripi-
suje tudi dejstvu, da v pre-
teklosti marsikateri od teh 
otrok sploh ni prišel do ra-
zvojne ambulante, saj so jih 
obravnavali v okviru dispan-
zerja za mentalno zdravje. 
»Pred tretjim letom pa so 
bili otroci s tovrstnimi teža-
vami že tudi prej vodeni v 
naši ambulanti,« je pojasni-
la. V okviru tima za celostno 
zgodnjo obravnavo otrok s 

posebnimi potrebami ima-
jo zdaj več možnosti za ce-
lostno diagnostiko, saj pri 
tem poleg fizioterapevtov 
sodelujejo tudi delovni tera-
pevt, logoped, psiholog, spe-
cialni pedagog in socialni 
delavec. Motnje avtistične-
ga spektra je po besedah An-
dreje Kovač mogoče prepo-
znati po zaostanku v razvo-
ju govora in umanjkanju so-
cialne interakcije. Podpira 
uvedbo posebnih oddelkov 
v vrtcih za te otroke. »Ima-
jo namreč specifične potre-
be, zato so pri delu z njimi 
potrebni specifični pristopi. 
Za to pa so potrebna special-
na znanja, ki jih nimajo vsi.«

Samostojni oddelki 
smiselni že v vrtcu

Podobno razmišlja ravna-
teljica Osnovne šole Anto-
na Janše Radovljica Jelena 
Horvat, kjer je v posebnem 
programu od 44 otrok 16 ot-
rok z avtistično motnjo, to-
rej kar 36 odstotkov, ki pri-
hajajo z vse Gorenjske. »V 
vrtcu, kjer je več otrok s spe-
ktroavtistično motnjo, je go-
tovo smiselno oblikovati sa-
mostojne oddelke za otro-
ke z avtizmom,« je pouda-
rila in razložila, da mora 
biti v predšolskem obdobju 
obravnava usmerjena pred-
vsem v razvijanje otroko-
vih komunikacijskih spret-
nosti, obravnavo senzo-
motoričnih težav, razvija-
nje ustrezne skrbi zase ter 

učenje primernih socialnih 
interakcij z odraslimi in vr-
stniki. »To se lahko razvi-
ja z ustreznimi metodami 
in oblikami dela,« je razlo-
žila in dodala, da če imajo 
otroci z avtistično motnjo v 
predšolskem obdobju ustre-
zno zgodnjo obravnavo, pri-
lagojeno okolje in strokovni 
pristop, bi gotovo lahko pri-
dobili ustrezne spretnosti in 
usvojili vzorce ter se v šol-
skem obdobju lažje vključili 
v novo okolje z manj pomoči 
in prilagoditev.

V šoli Antona Janše Rado-
vljica imajo ta čas štiri pre-
težno avtistične oddelke, v 
katerih so zaradi znižane-
ga normativa po štirje učen-
ci, in še štiri mešane oddel-
ke, je razložila Jelena Hor-
vat. Manjše skupine po nje-
nih besedah otrokom nudijo 
več umirjenosti, strukturira-
nega načina dela in usmer-
jenosti k individualnim ci-
ljem, pa tudi boljše možnos-
ti za razvoj komunikacije in 
spodbujanje socialnih odno-
sov. Potrebne so tudi prila-
goditve prostorov, ki ne sme-
jo biti preveč natrpani in 
omogočajo tudi »umik v ko-
tiček«. Prostor je zato opre-
mljen s slikovnimi navodili 
in orientacijskimi točkami. 
To zagotavlja več rutine, stal-
nosti ter manj intenzivnih 
vidnih in slušnih dražljajev. 

Delo z učenci z motnjo av-
tističnega spektra je zahtev-
no in terja od strokovnih de-
lavcev veliko znanja ter po-
znavanja različnih terapev-
tskih modelov, še opozar-
ja Jelena Horvat. Strokov-
ni tim, ki vključuje special-
no rehabilitacijsko pedago-
ginjo, logopeda, nevrofizi-
oterapevta, delovnega tera-
pevta, psihologa in pedago-
ga, usklajuje različne pristo-
pe in jih vključuje v delo, ki 
najbolj ustreza posamezne-
mu otroku. »Ti otroci zara-
di specifike težav potrebuje-
jo različne pristope in me-
tode dela, ki so usmerjene v 
razvoj socializacije, vzposta-
vljanje odnosov, prilagaja-
nje govora in komunikacije, 
interesov in drugo,« je poja-
snila Jelena Horvat.

Pomembna zgodnja obravnava
Število otrok s prepoznanim avtizmom v zadnjem obdobju narašča, zato tudi v Kranjskih vrtcih 
razmišljajo o ustanovitvi posebnega oddelka za otroke z avtistično motnjo.

Prostori oddelkov za otroke z avtizmom v šoli Antona 
Janše Radovljica so opremljeni s slikovnimi navodili in 
orientacijskimi točkami. / Foto: Tina Dokl

Tea Dolinar / Foto: Tina Dokl Andreja Kovač / Foto: Tina Dokl Jelena Horvat / Foto: Tina Dokl
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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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Nastopali bodo od 22. ure 
pa vse do druge zjutraj.

Silvestrska zabava v atri-
ju Občine Tržič bo v organi-
zaciji Kavarne Platz. Ob 17. 
uri se bo začelo silvestrova-
nje za najmlajše z delavni-
cami, poslikavami obrazov 
in zabavo s plesom. Večerni 
del se bo začel ob 20. uri ob 
živi glasbi akustičnih duetov 
(Neža Kirn in Rok Hvala, Va-
gabunda), za nekaj vmesne-
ga govora pa bo poskrbe-
la Anamarija Krajšek. Obi-
skovalci boste skupaj odšte-
vali sekunde do novega leta, 
za tiste najbolj željne za-
bave pa bo od enih ponoči 
tudi »afterparty« v Kavarni  
Platz. Kot dodaja organiza-
tor, v primeru slabega vreme-
na ne skrbite, postavili bodo 
tudi šotor in nekaj grelcev. 

Tudi otroško 
silvestrovanje

V Kranjski Gori bodo s sil-
vestrovanjem sklenili pe-
stro decembrsko dogajanje. 
Otroško silvestrovanje bo 
v Dvorani Vitranc od 15. do 

19. ure; ob 16. uri bo nasto-
pil Teater Cizamo z anima-
cijsko predstavo Sirkec, sir-
kec, ob 17. uri bo animacij-
ska predstava Čarodej Toni 
in knjiga čarobnih skrivnos-
ti, ob 18. uri bo Teater za vse 
uprizoril igrano predstavo 
Medvedka Miško in Bučko, 
ob 18.45 pa bo otroke razve-
selil prihod Dedka Mraza. 
Vstop je prost. Med priredi-
tvijo bo tudi plesna animaci-
ja z Mojco, na voljo bodo na-
pihljiva igrala, poslikave ob-
razov in delavnice. Na par-
kirišču pred hotelom Kom-
pas v Kranjski Gori pa bo od 
22. ure dalje silvestrovanje 
na prostem z Veselimi sva-
ti. Silvestrovanje bo tudi na 
Trgu olimpijcev v Mojstrani 
od 22. ure dalje v družbi sku-
pine Gajstn band.

Za silvestrovo tudi 
drsanje

Silvestrovanje na pros-
tem bo znova tudi v Med-
vodah, in sicer na prostoru 
nove Tržnice Medvode. Ob 
21. uri bo nastopil ansam-
bel Navihanci, od 22. ure 
dalje pa bo za zabavo skrbel 

ansambel Kerlci. Odprto bo 
tudi drsališče v neposredni 
bližini.

Namesto ognjemeta kres

Praznično vzdušje na Ble-
du se je začelo že pred bo-
žičem, vrhunec dogajanja 
pa bo seveda silvestrovanje, 
ki ga tokrat ne bo pospre-
mil tradicionalni ognjemet, 
temveč kres, ki ga bodo na 
Bledu prižgali točno na pre-
lomu starega in novega leta 
in tako simbolno izrazili za-
vezanost Bleda naravi. 

»S kresom človek časti 
sonce in mu z ognjem po-
maga, da v dolgih zimskih 
nočeh ne omaga. S pomoč-
jo Društva za podvodne de-
javnosti Bled bomo prižga-
li ogenj in prosili sonce, naj 
se vrne …« pravijo na Ble-
du, kjer se bo silvestrska za-
bava začela ob desetih zve-
čer, ko bo za razpoloženje 
skrbel Help! A Beatles Tri-
bute band. 

Otroci si bodo že ob 15. uri 
na odru Jezerske promena-
de lahko ogledali pravljico v 
izvedbi KPD Josip Lavtižar 
Kranjska Gora. Obiskal jih 

bo tudi Dedek Mraz s škra-
ti Dežele ljudskih pravljic 
Bled.

Z Ansamblom Saša 
Avsenika

Tudi v Bohinju bodo or-
ganizirali silvestrovanje na 
prostem. Pred kulturnim do-
mom v Stari Fužini bo tako 

že od devetih zvečer naprej 
za dobro razpoloženje skr-
bela skupina Gentelmani, v 
dvorani Danica v Bohinjski 
Bistrici pa od desetih zve-
čer naprej pripravljajo vese-
lo silvestrovanje s priljublje-
nim Ansamblom Saša Avse-
nika. Vstop na prireditev bo 
za obiskovalce prost.

Na Linhartovem trgu v 
starem mestnem jedru Ra-
dovljice se bo silvestrova-
nje začelo ob desetih zvečer. 
Veselo slovo od starega leta 
skupaj organizirajo doma-
či Večno mladi fantje in Ob-
čina Radovljica. Za razpolo-
ženje bo tokrat poskrbel an-
sambel Gorenjski kvintet. 

Novo leto bodo dočakali na prostem
31. stran

V Škofji Loki bodo novo leto pričakali na Mestnem trgu. / Foto: Gorazd Kavčič

Mateja Rant

Bled – Razpis za priznanje 
Naša Slovenija 2019 je gi-
banje Kultura-natura Slove-
nija predstavilo pretekli te-
den, na »prešerni« dan kul-
ture na Bledu. Razpis bo od-
prt do kulturnega praznika 
8. februarja prihodnje leto, 
predloge pa zaradi praznič-
nega konca tedna sprejema-
jo do vključno 11. februar-
ja. Prejete predloge bo nato 
pregledal odbor za podelitev 
priznanj Naša Slovenija, ki 
mu predseduje slovenistka 
in etnologinja iz Koroške dr. 
Herta Mautrt - Lausegger, 
in izbral po dva prejemnika 
v posamezni kategoriji. Sve-
čana podelitev priznanj naša 
Slovenija 2019 bo 16. maja 
prihodnje leto v Festivalni 
dvorani na Bledu.

Razpis za priznanja naša 
Slovenija so prvič objavili leta 
2009. »Verjeli smo, da lahko 
skozi ta priznanja oblikuje-
mo mrežo, ki ji bo mar za slo-
vensko kulturno in naravno 
dediščino,« je poudaril pred-
sednik gibanja Kultura-Na-
tura Slovenija Slavko Mežek. 

Že prvo leto so prejeli kar 67 
predlogov, v vseh dosedanjih 
razpisih pa je bilo že več kot 
370 nominacij. Priznanja je 
doslej prejelo 111 prejemni-
kov iz Slovenije in zamejstva. 
Prejemniki priznanja za nag-
rado prejmejo likovna dela 
priznanih slovenskih in za-
mejskih umetnikov. »Kot 
prvi se je odzval zamejski 
slikar Valentin Oman, sle-
dili so mu še Luisa Tomase-
tig, Gašper Jemec, Klavdij 
Tutta, Franko Vecchiet, Gu-
stav Januš in Barba Štember-
gar Zupan, Dora Plestenjak 
in Andrej Jemec,« je razložil 
Mežek in dodal, da bo tokrat 
nagrado iz svojega ustvarjal-
nega opusa prispeval Oskar 
Kogoj. Priznanja bodo pode-
lili v štirih kategorijah, in si-
cer za ohranjanje dediščine, 
raziskovanje in uveljavlja-
nje dediščine, zasluge posa-
meznikov in organizacij ter 
izobraževanje, usposablja-
nje in ozaveščanje. »Z letoš-
njim razpisom v kategori-
ji zasluge posameznikov in 
organizacij uvajamo poseb-
no pozornost družbeno od-
govornim gospodarskim 

subjektom, ki z donacijami 
ali kako drugače spodbuja-
jo širšo družbeno ozavešče-
nost in dejavnosti pri uvelja-
vljanju naše skupne dedišči-
ne.« Blejski župan Janez Faj-
far je ob predstavitvi razpisa z 
obžalovanjem ugotavljal, da 
naša kulturna dediščina po-
časi izginja, saj se po njego-
vem premalo zavedamo tega, 
kar so »naši predniki ustva-
rili v znoju in smo mi brez-
plačno podedovali«. Zato je 
vesel, da obstaja nagrada, ki 
podpira ohranjanje te dediš-
čine. »Turiste namreč zani-
ma, v čem smo drugačni od 
drugih, pa nimamo več veli-
ko pokazati.«

Gostitelja jubilejne pode-
litve priznanj naša Slovenija 
2019 ter priložnostnega sre-
čanja dosedanjih nagrajen-
cev, članov in simpatizerjev 
gibanja Kultura-Natura Slo-
venija bosta Občina Bled in 
Zavod za kulturo Bled. Po 
svečani podelitvi priznanj 
bodo v preddverju Festival-
ne dvorane odprli potujočo 
razstavo desetih slovenskih 
likovnih umetnikov, ki so 
doslej prispevali priznanja.

Jubilejni razpis Naša 
Slovenija
Gibanje Kultura-Natura Slovenija bo desetič zapored podelilo priznanja naša 
Slovenija za dosežke pri ohranjanju in uveljavljanju slovenske kulturne in 
naravne dediščine ter krajine.
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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.

Marjana Ahačič

Radovljica – V četrtek, na 
dan samostojnosti in eno-
tnosti, so v Radovljici odkri-
li še eno ploščo hraniteljem 
orožja. Območno združenje 
veteranov vojne za Sloveni-
jo zgornja Gorenjska jo je 
postavilo v prostore nekda-
nje Šarčeve vile v središču 
Radovljice, kjer je bilo v letu 
1991 tajno skladišče Terito-
rialne obrambe. 

»Bliža se trideseta oble-
tnica zloglasnega povelja 
z zahtevo po oddaji orožja 
pod nadzor Jugoslovanske 
ljudske armade. Praznova-
li jo bomo maja prihodnje 
leto,« je v nagovoru ob pri-
ložnostni slovesnosti spom-
nil predsednik območnega 
združenja Janez Koselj.

»Ko smo leta 1990 dobi-
li povelje za oddajo orožja, 
nam ni nihče naročil, kaj naj 

naredimo – vedeli smo, kaj 
je naša dolžnost: seznaniti 
javnost in novoustanovljeno 
občinsko skupščino, ta pa je 
sprejela sklep, da se orožje 
ne odda,« je opisal dogaja-
nje pred tridesetimi leti. 

Na območju upravne eno-
te Radovljica so v zadnjih 
nekaj letih odkrili skupaj 
15 spominskih obeležij hra-
niteljem orožja, deset v ob-
čini Radovljica in pet v ob-
čini Bohinj. Še eno bodo, 
tako načrtujejo, odkrili pri-
hodnje leto, in sicer v pro-
storih nekdanjega zaklo-
nišča, v katerih zdaj delu-
je skladišče Rdečega križa 

Radovljica. Skupaj bodo 
tako do tridesete obletnice 
prihodnjo pomlad na vsem 
Zgornjem Gorenjskem, ki 
obsega še občine Jesenice, 
Kranjska Gora in Žirovni-
ca, postavili trideset obele-
žij hraniteljem orožja Teri-
torialne obrambe v času voj-
ne za samostojno Slovenijo.

»Z umeščanjem obeležij 
bomo do tridesete obletnice 
zaključili, na nas pa je, da s 
svojimi aktivnostmi še naprej 
opozarjamo na dogodke pred 
tridesetimi leti,« je na slove-
snosti še poudaril Koselj.

V stavbi na Gorenjski ces-
ti 25, v nekdanji Šarčevi vili 

v središču Radovljice, so bili 
v času osamosvajanja Slove-
nije spravljeni dvojniki vseh 
seznamov enot in poziv-
ne službe pa tudi municija 
za pištole ter avtomatske in 
polavtomatske puške, pred-
vsem za poveljstvo, je po-
jasnil Koselj. »Jugoslovan-
ska armada nam je novem-
bra 1990 hotela vzeti na-
borno evidenco, zato smo 
jo morali skriti in vzposta-
viti neke vrste zavarovanje. 
Če torej mobilizacije ne bi 
mogli izvajati na mestih, ki 
smo jih imeli dotlej, bi jo vo-
dili od tukaj,« je še povedal 
Janez Koselj. 

Odkrili še eno spominsko 
ploščo hraniteljem orožja
V Radovljici so v četrtek odkrili še eno spominsko ploščo, s katero združenje veteranov vojne za 
Slovenijo obeležuje tista mesta, na katerih je tedanja Teritorialna obramba pred skoraj tremi desetletji 
hranila orožje, ki ga niso hoteli predati jugoslovanski armadi.

Spominsko ploščo sta odkrila Janko Sebastijan Stušek, predsednik gorenjskega združenja 
veteranov vojne za Slovenijo (levo), in predsednik radovljiškega občinskega odbora Edi 
Ferkolj (desno), na fotografiji s praporščakoma in predsednikom zgornjegorenjskega 
območnega združenja Janez Koselj (na sredini).

Suzana P. Kovačič

Kranjska Gora – Razvojna 
agencija Zgornje Gorenj-
ske je s financiranjem Ob-
čine Kranjska Gora izvedla 
osem medgeneracijskih ku-
harskih delavnic pod ime-
nom Domače jedi Doline. 
Brezplačne delavnice so po-
tekale od oktobra do decem-
bra na različnih lokacijah: v 
Hotelu Rute v Gozdu - Mar-
tuljku, v KS Rateče - Plani-
ca in v soorganizaciji z Gor-
njesavskim muzejem Jese-
nice tudi v Liznjekovi do-
mačiji v Kranjski Gori. Tri 
delavnice so bile organizi-
rane v šolah – dve v OŠ 16. 
decembra Mojstrana in ena 
v OŠ Josipa Vandota Kranj-
ska Gora. Učenci so doma-
če jedi pripravljali v sklo-
pu pouka. »Udeleženci de-
lavnic, skupaj jih je bilo več 
kot sto, so se učili priprave 

različnih jedi, ki so značilne 
za območje Zgornjesavske 
doline. Pri kuhi in peki so 
aktivno sodelovali, pri tem 
izmenjavali izkušnje, slišali 
tudi s hrano povezane zgod-
be, predvsem pa pridobiva-
li znanje o pripravi teh jedi 
na način, kot so jih kuhali 
včasih. V sklopu delavnic so 
pripravili ržen kruh, ajdovo 
mešto, masovnek, koruzne 
žgance, belo kavo, presnjak, 
miške, zabeljen fižol, koru-
zni sok, okisan krompir, aj-
dove žgance, kislo repo, kru-
hov cmok s suhim mesom, 
kislo zelje, špresove krape 
ter jabolčno in rožičevo po-
tico,« je povedala Romana 
Smagin iz Razvojne agenci-
je Zgornje Gorenjske. Men-
torice, vse članice Društva 
podeželskih žensk občine 
Kranjska Gora, so bile doma-
činke Jerca Kramar, Darinka 
Tarman in Iva Gorjanc.

Zaključili delavnice 
Domače jedi Doline

Z zadnje delavnice v Liznjekovi domačiji / Foto: Katarzyna Bergant

Ljubljana – V jesenskih mesecih število akutnih okužb dihal 
začne pričakovano naraščati in običajno doseže vrh v januarju 
ali februarju. Od začetka oktobra do tedna pred božičem so na 
Nacionalnem inštitutu za javno zdravje laboratorijsko potrdili 
193 primerov povzročiteljev gripe, virusa influence A, ter deset 
primerov virusa influence B. Število prejetih vzorcev je bilo v 
tednu pred božičem nekoliko višje. Virus gripe so dokazali v 
desetih odstotkih testiranih vzorcev; med vzorci, odvzetimi v 
primarnem zdravstvu, jih je bilo na gripo pozitivnih 31 odstot-
kov, med vzorci, ki izhajajo iz bolnišnic, pa devet odstotkov. 
Od drugih virusnih povzročiteljev okužb dihal je bilo še vedno 
največ rinovirusov, ki so jih določili v 22 odstotkih testiranih 
vzorcev, med povzročitelji akutnih okužb dihal so še adeno-
virusi, enterovirusi in drugi. 

Do zdaj potrdili dobrih dvesto obolelih za gripo

Kranjska Gora – Na Občini Kranjska Gora pripravljajo po-
membno strategijo, ki bo določila njen razvoj za naslednjih 
deset let. Pri pripravi bi radi čim bolj upoštevali poglede in 
ideje mladih (od 14 do 30 let), ki so ključ do uspešne priho-
dnosti občine, zato so zanje na spletni občinski strani objavili 
kratek anketni vprašalnik. Anketa je anonimna, odprta bo do 
6. januarja 2020.

Mladi za Kranjsko Goro

Na območju upravne 
enote Radovljica so 
v zadnjih nekaj letih 
odkrili skupaj petnajst 
spominskih obeležij 
hraniteljem orožja, 
deset v občini Radovljica 
in pet v občini Bohinj. 
Še eno bodo, prav tako 
v Radovljici, odkrili 
prihodnje leto.

Železniki – Politične stranke v občini Železniki bodo prihodnje 
leto iz občinskega proračuna prejele 0,53 odstotka več denarja 
kot letos, saj se je za toliko zvišal tudi obseg primerne porabe. 
Po sklepu o načinu financiranja političnih strank bo v letu 2020 
znesek za vsak glas na volitvah v občinski svet znašal 0,2211 
evra. Pet strank bo tako skupaj prejelo 5736 evrov. Največ oz. 
2484 evrov bo pripadlo SLS, ki je prejela 936 glasov. Stranka 
SDS, ki jo je podprlo 527 volivcev, bo prejela 1404 evre, SD z 
279 glasovi 744 evrov, NSi z 246 glasovi 648 evrov in Levica, 
ki jo je volilo 173 občanov, 456 evrov.

Političnim strankam malenkost več denarja
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Kranj – Na Mestni občini 
Kranj so v sodelovanju s Ko-
munalo Kranj in Bolnišni-
co za ginekologijo in porod-
ništvo Kranj pred božičem 
poskrbeli, da so na območju 
nekdanje kotlovnice razširi-
li javno parkirišče. Tako je že 
moč parkirati na osemdese-
tih dodatnih parkirnih mes-
tih pri Zdravstvenem domu 
Kranj. 

Z vzpostavitvijo razširje-
nega parkirišča pričakujejo, 
da so razrešili problem po-
manjkanja parkirnih mest 
za obiskovalce, parkirišče 
pa naj bi vsaj delno razbre-
menilo problematiko parki-
ranja okoliških prebivalcev, 
saj obiskovalcem zdravstve-
nih ustanov ne bo več treba 
iskati parkirnih površin ob 
bližnjih večstanovanjskih 
stavbah.

Na decembrski seji kranj-
skega mestnega sveta so 

namreč svetniki sprejeli 
tudi odlok o določitvi obmo-
čij parkirnih con in območij 
za pešce, ki med drugim do-
loča, da se parkirišča pri pe-
tih večstanovanjskih objek-
tih na Gosposvetski ulici 
zaradi neposredne bližine 
Zdravstvenega doma Kranj 
iz parkirne cone 3 prekate-
gorizirajo v cono 2. 

»Sedaj bo mogoče samo 
parkiranje z dovolilnica-
mi, kar bo olajšalo bivanje 
prebivalcev, saj je pritisk na 
tamkajšnja parkirišča res 
zelo velik,« je pojasnil žu-
pan Matjaž Rakovec in do-
dal, da bodo nova parkirišča 
ob zdravstvenem domu 
razrešila težave parkiranja 
tako za zaposlene kot obi-
skovalce.

Kot so pojasnili na kranj-
ski občini, gre za začasno 
parkirišče, ki bo v rabi do 
začetka izgradnje drugega 
objekta na lokaciji, zato so 
se odločili, da parkirišča ne 

asfaltirajo. Kljub temu je bil 
strošek vzpostavitve parki-
rišča okoli 18 tisoč evrov. 

Režim parkiranja na raz-
širjenem delu je enak kot na 
že obstoječem parkirišču. To 
pomeni, da je prva ura upo-
rabe brezplačna, vsaka na-
daljnja ura pa je 0,60 evra. 
Parkirnina se zaračuna od 

ponedeljka do petka med 7. 
in 19. uro.

Kot so pojasnili na kranj-
ski občini, so se poskrbeli 
tudi za obiskovalce Šmarjet-
ne gore, saj so obstoječe ma-
kadamsko parkirišče pod 
Šmarjetno goro razširili z 
dvanajstih parkirnih mest 
na 24.

S parkiranjem bo manj težav
Pri kranjskem zdravstvenem domu je osemdeset dodatnih parkirnih mest, s čimer so vsaj začasno 
rešili hudo problematiko parkiranja. Dodatna parkirna mesta tudi pod Šmarjetno goro.

Pri kranjskem zdravstvenem domu naj bi z novimi parkirišči 
razrešili stisko s parkiranjem. / Foto: Tina Dokl

Danica Zavrl Žlebir

Šenčur – Predlagane spre-
membe je na občinskem sve-
tu pojasnila Vanja Umnik, 
predsednica komisije za ob-
činska priznanja. Po novem 
naj bi se naziv častnega ob-
čana podeljeval le enkrat v 
mandatu, zlato priznanje na 
dve leti, ukinila naj bi se sre-
brno in bronasto priznanje, 
medtem ko bi se spominsko 
priznanje, ki bi jih podelili od 
enega do tri vsako leto, pre-
imenovalo v Jurjevo prizna-
nje. Umnikova tudi meni, da 
bi morali predlagatelji bolj 

natančno izpolnjevati vloge, 
da ne bi prihajalo do nejas-
nosti, predlagatelji pa mora-
jo nujno tudi obvestiti kan-
didate o predlogih za prizna-
nje. Jasneje naj bi tudi opre-
delili, da niti komisija niti ob-
činski svet nimata možnosti 
spreminjati tipa priznanja, 
kakršno je predlagano.

Svetnik Aleš Perič Moč-
nik je ob tem izrazil skrb, 
da bodo tako priznanja pre-
več zreducirana. Zavzema 
se tudi za to, da bi posebno 
priznanje namenili za delo-
vanje na področju kulture 
in športa, kjer je vsako leto 
veliko predlogov, kandidati 
pa sicer ne izpolnjujejo pre-
cej zahtevnih pogojev, da bi 
bili aktivni na več področjih. 

Sebastian Mohar se ne stri-
nja z ukinitvijo srebrnega 
in bronastega priznanja, češ 
da bi nekdo zelo delaven mo-
ral dolgo čakati na to, da bi 
prejel priznanje. Podobne-
ga mnenja je tudi Živa Mali, 
srebrno in bronasto prizna-
nje naj ostaneta, podeljujeta 
pa naj se vsaki dve leti. Raz-
mišlja tudi, da bi bilo za Jur-
jevo priznanje nemara do-
volj, da je nekdo zelo aktiven 
na enem področju, za zlato 
priznanje pa bi veljala aktiv-
nost na vsaj treh področjih. 
Matej Knific, tudi član komi-
sije za občinska priznanja, je 

dejal, da je komisija pri svo-
ji odločitvi predvsem želela, 
da imajo podeljena prizna-
nja res težo. Na novo poime-
novano Jurjevo priznanje pa 
ima namen dati poudarek 
občinskemu simbolu in kre-
piti pripadnost. 

Priznanja naj bi torej po-
deljevali redkeje, slavnostna 
akademija ob občinskem pra-
zniku pa bo še naprej vsako 
leto, so izvedeli svetniki na 
decembrski seji občinskega 
sveta. Ker je šlo šele za prvo 
obravnavo predlaganega pra-
vilnika, imajo svetniki do nas-
lednjega še čas prispevati svo-
je predloge, do katerih se bo 
občinska uprava opredelila 
in bo dokument pripravljen 
za končno obravnavo.  

Priznanja naj 
imajo težo
V občini Šenčur se lotevajo spremembe pravilnika 
o podeljevanju občinskih priznanj.

Maša Likosar

Srednja vas – Razstavo jas-
lic so tokrat postavili že če-
trto leto z namenom, da nji-
hovo cerkev ohranijo živah-
no. »Po obnovitvenih de-
lih smo sklenili, da je treba 
cerkvi dati vsebino. S prija-
telji jasličarji se nam je poro-
dila ideja o pričujoči razsta-
vi, ki jo na širšem škofjelo-
škem še ni bilo,« je pojasnil 
ključar omenjene cerkve in 
idejno vodja razstave Štefan 
Inglič. Izdelovalci jaslic iz 
okolice in širše – vse od Pri-
morske od Štajerske – imajo 
tako priložnost, da svoje jas-
lice pokažejo širši javnosti 
in s tem polepšajo praznič-
ne dneve. Letos se je vabilu 

na razstavo odzvalo trideset 
razstavljavcev, ki so na ogled 
postavili več kot petdeset jas-
lic. Videti je moč tudi božič-
no-novoletne voščilnice Ma-
ksima Gasparija.

Nekateri med njimi so 
stalni razstavljavci, drugi 
so se predstavili prvič. Prav 
letošnja novost so bile no-
voletne voščilnice, ki jih je 
posodil zbiratelj Dominik 
Podnar iz Hrušice, uredil 
in pripravil pa Jože Habjan 
iz Gorenje vasi. Druga no-
vost so velike jaslice z naslo-
vom Božična prošnja, ki so 
jih ustvarili v skupini ILO iz 
Cest pri Vipavskem Križu. 
Na ogled je tudi papirnat pr-
tiček z motivom jaslic, izde-
lan leta 1919 oziroma 1920 

v tiskarni Rode Martinčič v 
Celju – lastnica teh jaslic je 
Ivanka Bogataj z Gorenje-
ga Brda. Pod prižnico so 
postavljene jaslice Jožeta 
Žlusta iz Vojnika, enega vo-
dilnih jasličarjev v Sloveni-
ji z diplomo iz Rima. Vide-
ti je tudi moč stare polihro-
mirane jaslice iz Poljanske 
cerkve, ki jih je izdelal pater 
Wolfgang Kogler leta 1947 v 
Stiškem samostanu. Misi-
jonsko središče v Ljubljani 
pa jim je dalo za prodajo tudi 
jaslice iz Brazilije, Jeruzale-
ma, Madagaskarja in Ruan-
de-Urundija. »Vsake jaslice 
so po svojem posebne, edin-
stvene in zanimive ter dajo 

božičnim praznikom poseb-
no noto miru, blaženosti in 
radosti,« je dejal Inglič.

Odprtje razstave je 
pospremil kulturni progam 
z božično vsebino, ki so ga 
oblikovali domačini. Vsako 
leto pripravijo tudi zaigrano 
božičnico, Robi Malovrh pa 
za to priložnost napiše pe-
sem, tokrat z naslovom Mo-
deren božič, priča smo bili 
tudi prihodu skavta s prižga-
no betlehemsko lučko. Jas-
lice, ki jih je blagoslovil žu-
pnik Jože Stržaj, si bo mo-
goče ogledati še 1. januarja 
eno uro pred sveto mašo ob 
15. uri ter 2., 4. in 5. januarja 
od 14. do 16. ure.

Vsake po svoje posebne
Na dan samostojnosti in enotnosti so v podružnični cerkvi pri Svetem križu v Srednji vasi v Poljanski 
dolini slavnostno odprli razstavo jaslic.

V podružnični cerkvi pri Svetem križu v Srednji vasi je na 
ogled več kot petdeset edinstvenih jaslic. / Foto: Tina Dokl

Jaslice je za razstavo posodilo trideset jasličarjev iz vse 
Slovenije. / Foto: Tina Dokl

Jože Košnjek

Brezje – Ob 200. obletnici 
izgradnje prve Marijine ka-
pele na Brezjah in ob 100. 
obletnici izgradnje sedanje 
cerkve je Slovenska škofo-
vska konferenca na predlog 
frančiškanov 7. septembra 
leta 1999 sklenila razglasiti 
Marijino baziliko na Brezjah 
za slovensko Marijino naro-
dno svetišče. Dokument o 
tem so takratni slovenski 
škofje dr. Franc Rode, dr. 
Franc Kramberger in Me-
tod Pirih ter pomožni škofje 

svečano podpisali na novega 
leta dan leta 2000, torej pred 
dvajsetimi leti. Če ima vsaka 
država glavno mesto, mora 
imeti tudi narodno svetiš-
če, kar pa ne zmanjšuje po-
mena drugih romarskih sre-
dišč, je ob tej priložnosti de-
jal tedanji ljubljanski nad-
škof dr. Franc Rode. 

Slovesna počastitev 20. 
obletnice tega dogodka bo v 
sredo, 1. januarja leta 2020, 
ob 16. uri, ko bo slovesno so-
maševanje vodil ljubljanski 
nadškof metropolit Stani-
slav Zore.

Brezje, Marijino narodno 
svetišče
V sredo, na novoletni dan, ob štirih popoldne 
bodo na Brezjah počastili dvajseto obletnico 
imenovanja bazilike v Marijino narodno svetišče.

Doslej so v občini Šenčur vsako leto podeljevali zlato, 
srebrno, bronasto in spominsko priznanje, na vsakih 
nekaj let pa tudi naziv častnega občana. Zdaj se 
zavzemajo za redkejše podeljevanje priznanj, da se ta 
ne bi preveč razvrednotila.



7Gorenjski glas
ponedeljek, 30. decembra 2019 info@g-glas.si

Posebna razstava z drsališčem in božično hišico. Zims-
ko potovanje po malem svetu Minimindusa se začenja 
v zunanjem parku. Ogledate si lahko številne svetovne 
znamenitosti, osvetljene s čudovito svetlobo. V prvem 
nadstropju stoji božična hišica v znamenju 200-letne 
zgodovine najznamenitejše božične pesmi. Okoli kipa 
svobode pa se nahaja otroško drsališče. Drsalke in 
čelade si je možno brezplačno izposoditi.

Zanimiv zabavni program za vso družino. Obiskovalce se-
veda pričakujejo tudi atrakcije, ki si jih je mogoče ogledati 
celo leto. To so npr. 4-D kino z novim filmom, nogomet-
ni gol, veliki tobogan in postaja za selfije. Tako se lahko 
razveselijo vsi družinski člani ob različnih igrah, zabavi 
in tudi gibanju. Ob koncih tedna in med počitnicami pa 
si je možno ogledati tudi zelo zanimive lutkovne predsta-
ve. Poleg tega imajo najmlajši obiskovalci tudi možnost 
ličenja. Goste pa tudi letos zabava najmanjši avstrijski 
cirkus Dimitri. 

Dne 14. decembra 2019 se je ponovno odprl MALI ZIMSKI SVET v Minimundusu. Za obiskovalce so pripravili številne zanimivosti.   

Minimundus – v prazničnem času še več zanimivosti

Minimundus
mali svet ob Vrbskem jezeru

A-9020 Klagenfurt am Wörthersee/
Celovec ob Vrbskem jezeru

Villacher Strasse 241, 
tel.: +43 (0)463 21194-0

e-pošta: info@minimundus.at
www.minimundus.at

Posebno doživetje zagotavljata tudi umetnika Martha Labil 
in Benny Barfuß. V božičnem teatru, v katerem lahko 
sodeluje tudi publika, lahko otroci ob glasu zvonov 
oddajo v čarobno vrečko svoje želje. V klovnski pred-
stavi “Potrkaj na glavo in lonec” bo poleg akrobatike 
in glasbe s sodelovanjem publike klovnska deklica iz 
torbic in kovčkov pričarala marsikaj nevsakdanjega. 

Novoletni koncert – kaj nam je prineslo leto 2019. Novo 
leto se v Minimundusu začenja z dvema vrhunskima 
prireditvama. Skupina Tonč Feinig & Band bo 5. janu-
arja 2020 navdušila goste z novoletnim koncertom in 
predstavitvijo njihove nove zgoščenke. Dne 11. janu-
arja 2020 pa sledi humoristični povzetek preteklega 
leta, ki ga bodo orisali Gerald Fleischhacker, Guido 
Tartarotti, Birgit Radeschnig in Christof Spörk.

Vsa dodatna ponudba je vključena v ceno vstopnice. 
Dodatne informacije: www.minimundus.at

Zimski odpiralni čas do 23. februarja 2020:
vsak dan od 10.00 do 18.00

(31. decembra 2019 do 14.00)Foto: (c) Minimundus
Foto: (c) Tonc Feinig 
Hannah Käfel + Ferdinand Neumüller

Foto: (c) Minimundus
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Aleš Senožetnik

Mengeš – Dela pri gradnji 
večnamenske športne dvo-
rane v Mengšu napreduje-
jo. Ob koncu novembra so 
se izvajalci del srečali z iz-
zivom, kako več kot 37 me-
trov dolge lesene nosilce za 
strešno konstrukcijo pripe-
ljati iz Avstrije do Mengša. 
Kot so pojasnili na men-
geški občinski upravi, so za-
radi izrednega prevoza nale-
teli na kar nekaj logističnih 

izzivov, zapreti so morali del 
športnega parka in območja 
ob kulturnem domu ter de-
montirati avtobusno postajo 
ob občinski stavbi, a na kon-
cu so nosilce uspešno dosta-
vili v Mengeš in tudi names-
tili. Decembra so nadaljeva-
li z nameščanjem prefabrici-
ranih montažnih elementov 
in zasteklili fasadne stene. 
Objekt je tako pred novim 
letom pokrit in zaprt, dela 
pa se bodo v prihodnjih me-
secih preselila v notranjost.

Dvorana pokrita

V Mengšu so pokrili dvorano, ki bo dokončana prihodnje 
leto. / Foto: Občina Mengeš

Maja Bertoncelj

Medvode – V naše kraje je 
prišel še tretji decembrski 
dobri mož – Dedek Mraz. 
Prav poseben obisk opra-
vi v Medvodah. Plesni stu-
dio Impulz Medvode je na-
mreč v sodelovanju z med-
voškimi podjetji v praznič-
nem decembru organiziral 
srečanje medvoških otrok z 
Dedkom Mrazom, ki je prav 
vsem razdelil tudi darila, ne 
da bi njihovi starši zanje kaj 
prispevali.

Dogodek je potekal os-
mič, in sicer v Športni dvo-
rani Medvode, nanj pa so po-
vabljeni prav vsi medvoški 
otroci. Začel se je z gledali-
ško predstavo Žogica Maro-
gica, ki so jo zaigrale vzgo-
jiteljice Vrtca Medvode, na-
daljeval pa z obiskom Dedka 

Mraza. Letošnji dogodek je 
bil nekaj posebnega, saj so 
bili prisotni tudi policisti 

– z namenom preventi-
ve. Več je povedal Gorazd 
Šturm iz vrst organizatorjev: 

»Pripravili smo 220 daril za 
otroke, kar je nekaj več kot 
običajno. Medvoški podje-
tniki smo kot vsako leto sto-
pili skupaj, zbrali denar, s 
katerim so se kupila dari-
la za otroke. Prejmejo jih 
brezplačno. Naša današnja 
želja je, da otroci uživajo v 
predstavi, da se imajo lepo v 
tem prednovoletnem času.« 
Poudaril je, da dogodka ne bi 
bilo brez številnih podjetni-
kov, za pomoč pa se je zah-
valil tudi Policijski posta-
ji Medvode, Občini Medvo-
de, Javnemu zavodu Sotočje 
Medvode in Vrtcu Medvode.

Dogodek je med otroki in 
njihovimi starši postal zelo 
priljubljen in se ga vsako leto 
udeležujejo v večjem številu. 
Dokaz za to je tudi število da-
ril. Prvo leto jih je bilo 68, le-
tos že 220.

Dedek Mraz obdaruje  
v sodelovanju s podjetniki
Dedek Mraz je že osmo leto obiskal medvoške otroke in vsem razdelil darila. Denar zanje prispevajo 
medvoški podjetniki. Prvo leto so pripravili 68 daril, letos že 220. 

Dedek Mraz je medvoškim otrokom prinesel darila, ki so jih 
kupili s pomočjo medvoških podjetnikov. 

»Medvoški podjetniki smo kot vsako leto stopili 
skupaj, zbrali denar, s katerim so se kupila darila za 
otroke. Prejmejo jih brezplačno.«
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Igor Kavčič

Kranj – Pred tednom dni je 
bila kranjska župna cerkev, 
poznogotska lepotica iz 15. 
stoletja, lepa kot najbrž še 
nikoli doslej – lepa angel-
ske glasbe. Božični kon-
cert Gimnazije Kranj, ki se 
po obdobju uspešnih veče-
rov v ljubljanskem Cankar-
jevem domu v drugačni po-
dobi spet vrača domov, je 
napolnil osrednjo cerkev v 
mestu. Že pol ure pred za-
četkom ni bilo več proste-
ga mesta, ne za poslušal-
ce niti nastopajoče. Podoba 

cerkve je bila drugačna kot 
običajno, orkester je na-
polnil prezbiterij, prostor 
pred njim je bil rezerviran 
za zbore, cerkvena ladja za 
publiko. Na sredini podest 
za dirigente.

Ob ponosnem nekda-
njem ravnatelju Franci-
ju Rozmanu je novi ravna-
telj Gimnazije Kranj Aljoša 
Brlogar poudaril, da je po-
membno, da se tradicional-
ni gimnazijski koncert vrača 
v Kranj in se na njem znova 
pokaže vsa pevska in glasbe-
na moč gimnazijcev, aktual-
nih in nekdanjih. S skrbno 

izbranim programom sta se 
predstavila oba pevska se-
stava Gimnazije Kranj, de-
kliški in mešani mladinski 
zbor, zapeli so pevci moške-
ga zbora Cantores Carnioli, 
za instrumentalno podpo-
ro je skrbel Orkester Gim-
nazije Kranj s številnimi so-
listi. Tokrat so v goste pova-
bili prenovljeni APZ Fran-
ce Prešeren, kot solistko pa 
še sopranistko Manco Malo-
vrh, ki nas je že v prvem delu 
navdušila z blagozvočno re-
nesančno Ave Mario, katere 
priredbo za orkester in so-
listko je zapisal Nejc Bečan.

Božični program  
za 21. stoletje

V 16 skladbah, od orke-
stralne Jingle Bells Forever 
do prav tako v decembrskem 
času pogosto slišane White 
Christmas, smo slišali zelo 
širok izbor glasbe, od božič-
nih skladb renesanse, različ-
nih izvedb s sakralnim pridi-
hom, gregorijanskega korala 

do sodobnejših džezovskih 
ritmov ali pa z irskim etno 
melosom navdihnjene glas-
be. Stara slovenska ljudska 
pesem Poslušajte vsi ljudje, v 
kateri je skladateljica najmlaj-
še generacije Barbara Grahor 
združila džez in klasiko, nas 
je v izvedbi gostujočega Pre-
šernovega zbora navdušila v 
vseh pogledih. Če nas je Bo-
žična uspavanka spet umiri-
la in vrnila na zemljo, nas je 
Rutterjeva Angelska pesem 
z Dekliškim zborom znova 
dvignila v višave. In ritmič-
na španska božična Riu riu 
chiu s Cantores Carnioli ... 
Zaključni skladbi s starodav-
nim keltskim blagoslovom 
Healing Light in že omenje-
na White Christmas v izvedbi 

orkestra in vseh nastopajočih 
zborov sta le še potrdili ma-
gičnost večera. 

Koncert je pokazal, kako 
močna je želja in kot njena 
posledica odlična organizacij-
ska ekipa pod vodstvom Bar-
bare Kušar, kako dobri vod-
je zborov in orkestrov, Erik 
Šmid, Karim Zajec in Ana 
Bec, delujejo na šoli in kak-
šen glasben potencial, po ve-
čini izšolan na Glasbeni šoli 
Kranj, ima gimnazija. Cerkev 
je tokrat ponudila izjemen 
ambient, na koncu pa mi je 
kar nekaj zvestih spremljeval-
cev gimnazijskih koncertov 
dejalo, naj zapišem, da je kon-
cert še enkrat znova dokazal, 
kako nujno Kranj potrebuje 
pravo koncertno dvorano.

Glasba gimnazijcev 
ožarila cerkev 
Ni šlo zgolj za Žarek svetlobe, kot je napovedoval naslov Božičnega koncerta 
Gimnazije Kranj, cerkev sv. Kancijana in tovarišev v Kranju je bila čez in čez 
ožarjena z glasbo sto in več nastopajočih v gimnazijskih zborih, orkestru in 
vabljenih gostih.

Kranjska župna cerkev, polna nastopajočih in tistih, ki smo poslušali, je bila ožarjena z angelskim petjem in glasbo. 

Po orkestrskem Jingle Bells Forever so koncert s cerkvenega kora začele pevke Dekliškega 
pevskega zbora pod vodstvom Erika Šmida. / Foto: Tina Dokl

Ave Marija s sopranistko Manco Malovrh / Foto: Tina Dokl

V mislih in rokah so držali Božični koncert Gimnazije Kranj: (od leve) srce in duša koncerta 
Barbara Kušar in dirigenti Erik Šmid, Karim Zajec in Ana Bec. / Foto: Tina Dokl

Gost koncerta je bil prenovljeni APZ France Prešeren. / Foto: Tina Dokl
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Vilma Stanovnik

Kranj – Minulo športno leto 
je postreglo s številnimi no-
vimi podvigi naših športni-
kov. Koga smo za najboljše-
ga med vsemi izbrali športni 
novinarji (glasovalo nas je 
105), smo izvedeli na vsako-
letni prireditvi Športnik leta. 

Roglič pred Dončićem

V moški konkurenci je 
športnik leta postal Primož 
Roglič, ki je med drugim 
zmagal na Dirki po Španiji 
in bil tretji po Italiji ter je za 
svoje uspehe dobil 272 točk. 
Tako je v boju za laskavi na-
ziv prehitel lanskega zmago-
valca Luka Dončića. Najbolj-
ši mladi igralec severnoame-
riške košarkarske lige NBA 
je dobil dvesto točk. Tretje 
mesto si je s 106 točkami za-
služil svetovni prvak v mo-
tokrosu Tim Gajser.

Med gorenjskimi športni-
ki je bil med nominiranci za 
najboljšega tudi alpski smu-
čar Žan Kranjec, ki je v mi-
nuli sezoni na tekmah za 
svetovni pokal v veleslalomu 
osvojil enkrat prvo mesto in 
dvakrat tretje mesto, z odlič-
nimi uvrstitvami pa nadalju-
je tudi v tej zimi.

Gorenjci smo v minuli ko-
lesarski sezoni še posebno 
stiskali pesti tudi za mlade-
ga kolesarja Tadeja Pogačar-
ja, ki je osvojil tretje mesto 
na Dirki po Španiji in dose-
gel tri etapne zmage, poleg 
tega pa še prvo mesto na Dir-
ki po Algarveju in prvo mes-
to na Dirki po Kaliforniji.

Kljub temu da igra čez 
lužo v najmočnejši hokej-
ski ligi na svetu NHL, nas 
je z odlično igrano navduše-
val in nam krajšal noči Anže 
Kopitar. Kapetan moštva 
Los Angeles Kings je za Slo-
venijo znova zaigral tudi na 
svetovnem prvenstvu dru-
gega kakovostnega razreda 
v Kazahstanu, kjer je naša 

reprezentanca osvojila četr-
to mesto.

Prvo mesto med našimi 
uspešnimi moštvi so si zma-
ge pred domačimi navijači v 
Stožicah in za srebrno me-
daljo zagotovo najbolj zaslu-
žili odbojkarji.

Znova Janja Garnbret

Med športnicami je v mi-
nulem letu najbolj navdušila 
Janja Garnbret, ki je tudi le-
tos premagovala vse najbolj-
še športne plezalke sveta, za 
naslov najboljše športnice 
v Sloveniji pa je zbrala 269 
točk in ubranila lansko zma-
go. Druga je bila svetovna pr-
vakinja v smuku Ilka Štuhec 
z 208 točkami, tretja pa prav 
tako svetovna prvakinja v 

slalomu na divjih vodah Eva 
Terčelj, ki je zbrala 78 točk. 

Med plezalkami sta se po-
leg Janje Garnbret v minu-
li sezoni navduševali še sve-
tovna podprvakinja v težav-
nosti, ki je osvojila tudi dru-
go in tretje mesto na tek-
mah za svetovni pokal Mia 
Krampl in evropska prvaki-
nja Lučka Rakovec, ki si bila 
s tretjim mestom tudi naša 
najboljša na domači tekmi 
svetovnega pokala v Kranju.

Garnbretova in Kramplo-
va sta si tudi že zagotovili 
nastop na olimpijskih igrah 
v Tokiu. 

Na evropskih igrah je prvo 
mesto v disciplini sesta-
vljeni lok osvojila lokostrel-
ka Toja Ellison, kranjska 

karateistka Tjaša Ristič pa je 
postala evropska podprvaki-
nja ter osvojila drugo mesto 
na evropskih igrah. 

Navduševale so nas tudi 
smučarske skakalke, za naj-
večji uspeh med zimskimi 
športnicami pa sta poskrbe-
li trmasti Gorenjki Katja Vi-
šnar in Anamarija Lampič, 
ki sta postali svetovni podpr-
vakinji v ekipnem sprintu v 
klasični tehniki.

Zablestel je Alex Cisar

Prav posebno mesto med 
vsemi športniki je imel v tem 
letu mladi biatlonec iz Bri-
tofa pri Kranju Alex Cisar. 
Na tekmi slovenskega po-
kala v biatlonu na Pokljuki 
je namreč po nesreči poho-
dil palico sotekmovalca. Dal 
mu je svojo in zato ni zma-
gal. S tem si je aprila prislu-
žil priznanje za fair play, ki 
mu ga je podelil olimpionik 
Miroslav Cerar. Nagrado za 
fair play je nato dobil tudi na 
prireditvi Športnik leta. Si-
cer pa je Alex Cisar na sve-
tovnem mladinskem prven-
stvu osvojil kar tri medalje. 
Najprej je bil kot član moš-
ke štafete drugi, nato pa je 
dvakrat postal svetovni pr-
vak, saj je slavil v sprintu in 
v zasledovanju.

Tekmovalno slovo 
Roberta Kranjca

Seveda nam bo Gorenj-
cem minulo športno leto os-
talo v spominu tudi kot leto 
športnega slovesa nekdanje-
ga svetovnega prvaka in ene-
ga najboljših letalcev na sve-
tu Roberta Kranjca. Od smu-
čarskih skokov pa se ni čis-
to poslovil, saj skrbi za tek-
movalne drese naših repre-
zentantov.

Bilo je dobro športno leto
Zadnji decembrski dnevi so čas obračunov tudi v večini športnih organizacij, večina športnikov pa si 
tudi v prazničnih dneh ni vzela veliko počitka, saj se pripravljajo na nove izzive. V Sloveniji in tudi na 
Gorenjskem smo letos najbolj stiskali pesti za naše zimske športnike, od alpskih smučarjev, smučarskih 
skakalcev, deskarjev do smučarskih tekačev in biatloncev, pa tudi za odbojkarje, hokejiste, rokometaše, 
plavalce, športne plezalce, kolesarje ter ponosno spremljali podvige košarkarja Luke Dončića. 

Priznanje Olimpijskega komiteja Slovenije – Združenja športnih zvez, velike statue, sta si z 
naslovom svetovnih podprvakinj zaslužili tudi smučarski tekačici Katja Višnar in Anamarija 
Lampič. / Foto: Tina Dokl

Dvakratni svetovni mladinski prvak Alex 
Cisar je dobil nagrado za fair play. / Foto: Tina Dokl

Smučarski skakalec Robert Kranjec je 
zaključil tekmovalno kariero. / Foto: Gorazd Kavčič

Da nam vsem skupaj šport veliko pomeni, je dokaz 
tudi pobuda Olimpijskega komiteja Slovenije – 
Združenja športnih zvez, da bi 1. oktober razglasili za 
dan slovenskega športa. Razlog, zakaj bi bil praznik 
1. oktobra, je, da je bilo ta dan leta 1863 v Ljubljani 
ustanovljeno prvo telovadno društvo na Slovenskem, 
Južni Sokol. S tem so bili postavljeni temelji 
organiziranega športa v Sloveniji. 

Vilma Stanovnik

Jesenice – Kljub praznikom 
imajo hokejisti v Alpski ho-
kejski ligi (AHL) naporen 
tekmovalni ritem. Tako so 
Jeseničani v četrtek na doma-
čem ledu gostili Kitzbühel, 
prvi zadetek pa so dosegli že 
v drugi minuti. Grahut je po-
dal do Šturma, plošček pa 
se je od vratnice odbil v gol. 
Dobra igra se je nadaljevala, 
drugič pa je bil natančen Blaž 
Tomaževič. V drugi tretjini 
so gostje najprej zadeli za 2 
: 1, nato pa izenačili na 2 : 2. 
Za novo vodstvo in nato vese-
lje na tribunah je najprej z za-
detkom poskrbel Mirko Dju-
mić, le minuto kasneje pa je 
v igri z igralcem več zadel še 
Andrej Tavželj. V zadnji tre-
tjini so jeseniški hokejisti za-
deli še v 46. minuti, ko je bil 
natančen Urban Sodja, ki je 
postavil končni rezultat 5 : 2. 

Samozavestni zaradi po-
membne zmage so Jeseniča-
ni v soboto odpotovali na tež-
ko gostovanje pri nasprot-
niku iz lanskoletnega pol-
finala, ekipi Pusteral Wöl-
fe. Toda domačini so tek-
mo začeli agresivno, kljub 
temu pa so prvi zadetek do-
segli Jeseničani in z golom 
Žiga Urukala povedli z 0 : 1. 
V drugi tretjini so nato trik-
rat zadeli domačini, ter po-
vedli s 3 : 1. Po še enem golu 
v zadnjem delu tekme je bil 
končni izid 1 : 4. 

Na lestvici AHL vodi eki-
pa SŽ Olimpija Ljubljana s 
55 točkami, SIJ Acroni Jese-
nice na dvanajstem mestu 
pa ima 34 točk. Zadnjo pri-
ložnost za nove točke v leto-
šnjem letu bodo imeli Jese-
ničani danes, ko bodo ob 19. 
uri v Dvorani Podmežakla 
gostili ekipo Die Zeller Eis-
bären.

Zmaga in poraz 
jeseniških hokejistov
Hokejisti moštva SIJ Acroni Jesenice so v četrtek 
na domačem ledu premagali Kitzbühel, v soboto 
pa so v gosteh izgubili proti ekipi Pustertal Wölfe. 

Vilma Stanovnik

Kranj – Naša članska roko-
metna reprezentanca se v 
Zrečah pripravlja na janu-
arsko evropsko prvenstvo. 
V petek se je izbrani vrsti, v 
kateri sta tudi Škofjeločana 
Jure Dolenec in Darko Cin-
gesar, pridružil tudi novi se-
lektor Ljubomir Vraneš.

Prvi trening je bil name-
njen predvsem piljenju 
obrambnih taktičnih zami-
sli, ki sta jih določila selektor 
in njegov pomočnik Uroš 
Zorman. V prihodnjih dneh 
se bo ekipa začela posveča-
ti tudi igri v napadu. Fantje 
se bodo navijačem predsta-
vili ta petek ob 19. uri, ko se 

bodo v Slovenj Gradcu po-
merili s Severno Makedoni-
jo, dan za tem pa ob 17.30 v 
trboveljski dvorani Polaj še s 
Črno goro.

V švedski Göteborg se bo 
ekipa podala 8. januarja. 
Uvodni obračun v skupini F 
jo čaka dva dni za tem, ko se 
bo v dvorani Scandinavium 
pomerila s Poljsko. V nede-
ljo, 12. januarja, sledi obra-
čun z gostitelji Švedi, dva 
dni za tem pa še s Švicarji. 
Vse tekme se bodo začele ob 
18.15. V drugi del tekmova-
nja, ki bo potekalo v dobrih 
250 kilometrov oddaljenem 
mestu Malmö, bosta nap-
redovali najboljši reprezen-
tanci skupine. 

Rokometaši z novim 
selektorjem

Planica – Medtem ko so najboljši smučarski skakalci v 
Oberstdorfu začeli nastope na 68. novoletni turneji (tekma 
se do zaključka naše redakcije še ni končala), pa so v soboto 
potekale tekme za slovenski pokal za smučarske skakalce in 
skakalke. V moški konkurenci sta si zmago razdelila Žiga Jelar 
in Jaka Hvala, v ženski pa je zmagala Nika Križnar pred Jernejo 
Brecelj. Skok dneva, dolg 98,5 metra, je uspel Urši Bogataj, a je 
žal pri doskoku padla in se tudi poškodovala. To se je zgodilo 
skoraj točno leto dni po nesrečnem padcu Eme Klinec na veliki 
skakalnici v Planici.

Skakalci tekmujejo tudi doma

Planica – Minulo soboto so v sončni Planici pripravili državno 
prvenstvo v nordijski kombinaciji. Ob odsotnosti Vida Vrhov-
nika, ki si je dan prej poškodoval koleno in bo po neuradnih 
napovedih moral nekaj časa počivati, je državni prvak v Pla-
nici postal Rok Jelen pred Ožbejom Jelenom in Gašperjom 
Breclom. V ženski konkurenci je Silva Verbič premagala Emo 
Volavšek, bron pa je osvojila Špela Mastnak.

Prvaka sta Jelen in Verbičeva
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G l a s o v a  K o l e s a r j e n j a

Grega Flajnik

Namesto novoletnega voščila
Proti koncu letošnjega 

leta sem čisto od blizu sre-
čal zanimiva moža. Najprej 
v novembru Abrahama po-
tem v decembru še Dedka 
Mraza. Oba imata precej let 
in sta v svojem življenju že 
veliko doživela. Med pogo-
vorom z njima sem prišel 
do nekaterih spoznanj in ob 
novem letu jih bi rad delil z 
vami. 

Čim več se gibajte v nara-
vi. Pozimi sobni trenažerji 
omogočajo, da vadite doma 
v svoji sobi in na toplem, a 
človek je narejen za to, da se 
giba v naravi, da gre ven tudi 
v dežju in mrazu. Na spre-
hodu v gozdu se bo spočila 
tudi vaša glava. Naj vam pri 
tem pomaga misel: Blatni 
čevlji – čista glava.

Vsak trenutek lahko izko-
ristite za vadbo. Ko na pri-
mer čakate v trgovini v vrsti, 
se lahko dvigate na prste ali 

pa dihate skozi nos in zadr-
žujete dih. V večnadstro-
pnih zgradbah uporabljajte 
stopnice namesto dvigala.

Za tek ali kolesarjenje se 
dogovorite s prijatelji. Dogo-
vorite se za uro in dan. Ko 
pride čas treninga, se boste 
pač morali »zbrcati« s tople-
ga kavča pred televizorjem 
in se odpraviti na trening. 
Prijateljev namreč ne sme-
te pustiti na cedilu. Ta uka-
na preverjeno deluje.

Zadajte si cilje, ki naj bodo 
realni. Dva večja cilja na leto 
sta povsem dovolj. V sklopu 
teh naj bo več manjših ci-
ljev. 

Tekmujte samo sami s 
sabo. Naj vas preveč ne po-
tegne kolektivni duh na re-
kreativnih prireditvah in ne 
začnite tekmovati s sosedi 
ali s prijatelji. 

Množična tekmovanja, 
kot je na primer Maraton 

Franja, so predvsem dru-
žabni dogodek. Dojemite 
ga tako in se nanj prijavi-
te zaradi uživanja, ne tek-
movalnosti. Udeleženci naj 
bodo vaši prijatelji, ne sotek-
movalci. Če se komu zgodi 
defekt, mu pomagajte, na 
vrhu Kladja se mirno usta-
vite, popijte juho in mogo-
če s kom recite kakšno be-
sedo, po klancu navzdol se 
peljite varno. V cilj se bos-
te pripeljali sproščeni, vese-
li in – kar je najpomembne-
je – brez poškodb.

Ura, ki vam meri čas, je na 
treningih dobrodošla, kadar 
bi radi izmerili napredek. 
A včasih jo mirno pustite 
doma. V današnjem tempu 
smo že tako vse preveč pod 
časovnim pritiskom. V služ-
bi si sami nalagamo vedno 
več dela – ali pa nam ga na-
lagajo drugi, po službi dr-
vimo po opravkih, otroke 

vozimo na vse mogoče de-
javnosti, vmes skočimo po 
nakupih. Zelo dobro mora-
mo načrtovati, da vse dejav-
nosti stlačimo v en dan. Ob 
tem ves čas pazimo na uro. 
Zakaj bi potem še na rekre-
acijo, katere namen je pred-
vsem naša sprostitev, jemali 
tudi uro. Ali se ni lepše giba-
ti v naravi na soncu, opazo-
vati lepoto narave, kot pa ves 
čas opazovati številke.

Počitek je pomemben del 
dneva. Le spočito in zdra-
vo telo je dobro pripravljeno 
na naporne naloge življe-
nja. Pogosta napaka rekrea-
tivcev je, da v dnevih ali te-
dnih pred tekmovanjem že-
limo nadoknaditi zamuje-
ne treninge, za počitek pa 
si vzamemo premalo časa. 
Takrat je možnost, da pride 
do poškodb največja. 

Poslušajte svoje telo. Če 
vas boli noga, vam sporoča, 

da počivajte. Rekreativci 
gremo mnogokrat prek bo-
lečine in pogosto se zgo-
di, da se naše telo na bole-
čino navadi in jo ignorira, 
ker naš um tako hoče. Z leti 
postane okvara telesa vse 
hujša, pogosto poškodbe 
vse težje odpravimo. 

Bodite zmerni v prav 
vsem. Vsega naj bo ravno 
prav. Ne pretiravajte v no-
beni stvari. Uživajte v dob-
ri hrani, vendar se ne najete 
preveč in prepogosto. Zjut-
raj mirno kdaj pa kdaj po-
ležite, zavedajte se tudi, da 
so dnevi najlepši prav zjut-
raj in včasih se splača vsta-
ti zgodaj in ujeti sončni 
vzhod. Pri rekreaciji bodite 
zmerni, pretiravanje lahko 
privede do poškodb.

Želim vam, da se v letu 
2020 v svoji koži počutite 
dobro, kajti ta vam je naj-
bolj prav.

Jelena Justin

Zaledje slovenske Obale 
skriva številne zanimive in 
atraktivne poti, ki kar vabi-
jo, da jih obiščemo. Se spo-
minjate, ko smo s Kraškega 
roba, z Zjata, opazovali gre-
ben, ki se je razprostiral pred 
nami? Pod nami v flišni doli-
ni so bile Hrastovlje, nad nji-
mi pa se je razprostiral gre-
ben od Lačne preko Kuka do 
Velikega Gradeža, Treh Učk 
itd. Ta greben bomo obiska-
li danes.

S primorske avtoceste za-
peljemo na izvoz Črni Kal, 
kjer nadaljujemo po stari 
cesti proti morju. Na večjem 
križišču nadaljujemo levo v 
smeri mejnega prehoda So-
čerga oz. Buzeta. Nadaljuje-
mo skozi Kubed do vasi Gra-
čišče, kjer v desnem ovinku, 

tik pred tablo, da je vasi ko-
nec, zavijemo levo na ureje-
no parkirišče.

Nadaljujemo po cesti, 
ob kateri smo parkirali, do 
cerkve oz. strnjenega dela 
vasi. Na zidu opazimo sme-
rokaz Lačna, levo. V središ-
ču je orientacija malce težja, 
zato svetujem, da se držimo 
desne poti, ki se rahlo spu-
sti, mi pa zagledamo sme-
rokaz Lačna/Stolp, ki nas 
usmeri desno. Nadaljujemo 
mimo povsem nove hiše, tik 
ob hiši, da steza doseže gozd 
in se začne v okljukih strmo 
vzpenjati. Kmalu zagleda-
mo še smerokaz Jama Lisič-
ji grad, mi pa kar nadaljuje-
mo desno in se strmo vzpe-
njamo. Hitro se dvignemo 
in dosežemo povsem kraški 
teren. Kamnita steza posta-
ne razgledna. Pod nami je 

Gračišče z okoliškimi hribč-
ki. Dosežemo širši kolovoz, 
ki pride iz Kubeda. Nadalju-
jemo po kolovozu in hitro 
zagledamo smerokaz Stolp, 
kar pomeni vrh Lačne. Če se 
povzpnemo na stolp, se nam 
odpre razgled proti Kraške-
mu robu, Slavniku, viaduk-
tu Črni Kal, Tržaškemu za-
livu, ob jasnem vremenu se 
pokažejo Julijci, celo Dolo-
miti.

Z Lačne nadaljujemo proti 
Kuku. Sledimo markacijam 
ob kamniti ograji, ki nas pri-
peljejo do kolovoza, ki smo 
ga prej zapustili. Od tod da-
lje lahko preprosto sledimo 
kolovozu, lahko pa gremo 
malce po svoje in hodimo 
bolj po robu, z razgledom na 
Komare doline. Ko sledimo 
kolovozu, dosežemo neiz-
razit, a razgleden Vrh križa. 
Kolovoz preide v pas boro-
vega gozdička. Z nekaj sre-
če opazimo na jasi manjšega 
možica, ki označuje nemar-
kirano pot na bližnji Krog. 
Vmes opazimo tudi zanimi-
ve table, na katerih je narisa-
na goba. Table označujejo 
eno od učnih poti, ki so jih 
pripravili v Gobarsko-mi-
kološkem društvu sloven-
ske Istre. S kroga nadalju-
jemo naprej proti Kuku, ki 
ga že vidimo v daljavi, in slej 
ko prej spet dosežemo kolo-
voz. Gozd preide v vse bolj 
odprt teren, na gola pobočja 

Kuka. Lahko sledimo kolo-
vozu ali pa zagrizemo direk-
tno v breg. In glej ga zlom-
ka. Vršno pobočje je zlož-
no, na sredi pa stoji razpotje 
z ličnim smerokazom. Več 
kot očitno je pot idealna tudi 
za gorske kolesarje. Na vrhu 
Kuka je križ z vpisno skri-
njico. S Kuka nadaljujemo 
še naprej proti jugovzhodu. 
Prečimo pašno ogrado. Ja, 

okoli nas se bo paslo gove-
do. Ko dosežemo velik sme-
rokaz, kjer je za Slavnik tre-
ba zaviti levo, zavijemo levo 
in Veliki Gradež je na naši 
desni strani. Vrh označuje 
velik kup kamenja, ki je vi-
deti kot obrambni zid.

Če bi po kolovozu na-
daljevali naprej, bi doseg-
li Tri Učke, čez nekaj ur pa 
bi dosegli celo Veli Badim. 

A tega bomo obiskali kdaj 
drugič.

Z Velikega Gradeža se do 
Gračišča vrnemo po poti 
vzpona. Če bi sestopili proti 
vasici Movraž, bi nas čakalo 
na koncu nekaj ceste. 
Nadmorska višina: 507 m
Višinska razlika: 
skupna 350 m
Trajanje: 4 ure
Zahtevnost: 

Planinski izlet: Lačna (451 m n. m.)–Kuk (498 m n. m.)–Veliki Gradež (507 m n. m.)

Za potešiti lakoto
Greben, ki se razprostira od Kubeda do Velikega Badina in postreže  
z lepim razgledom na Kraški rob. Vrh, ki te spomni, da je dobro, če v  
želodcu ne kruli.

Barvita jesen 2019 je bila na grebenu Lačna–Veliki Gradež. / Foto: Jelena Justin

Ličen smerokaz tik pred vrhom Kuka / Foto: Jelena Justin

Veliki Gradež je po novem lepo označen. / Foto: Jelena Justin
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Aleš Senožetnik

Brdo pri Kranju – Po kvalifi-
kacijskih turnirjih, ki sta v 
prvi polovici decembra po-
tekala v Mariboru in Ljublja-
ni, se je finalni turnir Posta-
ni eReprezentant prejšnjo 
soboto odvijal v komplek-
su nogometnega centra na 
Brdu, kjer smo dobili igral-
ca, ki bosta Slovenijo zasto-
pala na kvalifikacijah za prvo 
e-evropsko prvenstvo pod 

okriljem Evropske nogome-
tne zveze (UEFA).

Na Brdu se je tako zbralo 
32 igralcev priljubljene ra-
čunalniške igrice, ki so se 
med seboj pomerili v igra-
nju nogometa. Po celem 
dnevu igranja sta se v fina-
le in s tem na kvalifikacije za 
e-evropsko prvenstvo, ki bo 
potekalo prihodnje leto, uvr-
stila Domen Pečnik in Sa-
mel Šabotić, drugi pa je na 
koncu odnesel tudi zmago. 

Kot je povedal Šabotić, so od-
ločile izkušnje, saj je odigral 
več tekem od nekoliko mlaj-
šega Pečnika, a na koncu sta 
bila zadovoljna oba, saj sta 
dosegla cilj – uvrstitev v kva-
lifikacije za evropsko prven-
stvo.

Projekt Postani eRepre-
zentant je plod Nogometne 
zveze Slovenije in Big Ban-
ga, trgovca iz sveta zabavne 
elektronike. Kot so pojasnili 
na nogometni zvezi, so se v 

projekt odločili vstopiti, ker 
e-šport, kot imenujejo igra-
nje športnih računalniških 
iger, postaja vedno bolj pri-
ljubljen in so ga priznali tudi 
v mednarodnih nogome-
tnih zvezah UEFA in FIFA. 
Kot pravijo, je tudi v Sloveni-
ji igralcev iger vse več, bele-
žili naj bi celo desetodstotno 
rast. Podobno tudi v Big Ban-
gu svojo priložnost vidijo v 
e-športu. »Tudi v Sloveniji 
je e-šport izredno razširjen. 

Veliko bolj, kot bi lahko sodi-
li na prvi pogled. Vrednost t. 
i. gaminga v Sloveniji se oce-
njuje na več kot trideset mili-
jonov evrov letno, Big Bang 

pa ima na trgu igralnih kon-
zol in video iger okoli šestde-
setodstotni tržni delež,« je 
povedal Uroš Mesojedec, di-
rektor družbe Big Bang.

Dobili smo najboljša e-nogometaša
Nogometna zveza Slovenija in trgovec z zabavno elektroniko Big Bang sta v decembru organizirala 
turnirje v igranju računalniškega nogometa, ki so na koncu dali tekmovalca, ki bosta Slovenijo zastopala 
v kvalifikacijah za prvo e-evropsko prvenstvo.

Igranje računalniških športnih iger tudi pri nas postaja vse 
bolj priljubljeno. 

Vilma Stanovnik

Škofja Loka, Železniki – Keg-
ljaški klub KI Škofja Loka je 
bil v decembru organizator 
22. Pokala Loka. Nastopilo je 
kar 96 registriranih keglja-
čev in 13 kegljačic, poleg njih 
pa še štirideset neregistrira-
nih kegljačev in 19 kegljačic.

»Naš klub z imenom Kna-
uf Insulation oziroma Keg-
ljaški klub KI Škofja Loka 
ima okoli dvajset aktivnih 
kegljačev, ki so vsi registrira-
ni pri Kegljaški zvezi Slove-
nije. Poleg tega imamo tudi 
podporne člane. To so pred-
vsem sorodniki, kar pomeni 
žene in otroci. Ves čas v klub 
vabimo tudi mlade, ki bi se 
nam želeli pridružiti. Žal ni-
mamo ženske ekipe, saj je 
kegljačic v klubu premalo,« 
je v imenu KI Škofja Loka 
povedala Alenka Dolenec.

Sicer pa škofjeloški keglja-
či v tej sezoni s prvo ekipo 
nastopajo v drugi slovenski 

kegljaški ligi – zahod, z dru-
go ekipo pa v gorenjski keg-
ljaški ligi. Medtem ko je eki-
pa v drugi slovenski ligi po 
jesenskem delu na dnu le-
stvice, pa je ekipa v gorenjski 
ligi na prvem mestu. »Fan-
tje v drugi ligi se trudijo, da 
bi spomladi igrali bolje, da 
ne bi imeli toliko težav s po-
škodbami in da bi ostali v tej 
ligi,« je tudi povedala Alenka 
Dolenec, v klubu pa si želijo, 
da bi jim prizanesle poškod-
be in bi z novimi močmi še 
kdaj zaigrali v prvi B-ligi.

Pisana udeležba 
tekmovalcev

Letošnji 22. Pokal Loka se 
je začel prvi torek v decem-
bru, potekal pa je ob torkih, 
četrtkih in sobotah. »Prak-
tično vsi v klubu od začet-
ka novembra delamo za pri-
reditev, saj je treba pripravi-
ti vse potrebno za nemote-
no tekmovanje, sojenje, pri-
pravo srečelova in prodajo 

srečk. Z izkupičkom si pla-
čujemo treninge, saj klub 
nima svojega kegljišča, am-
pak smo najemnik tukaj v 
dvorani na Podnu, kar je za 
klub kar velik strošek,« je 
pojasnila Dolenčeva, pred-
sednik kluba Jure Hajnri-
har pa je dodal, da je vesel, 
ker kegljači z različnih kon-
cev Slovenije radi prihajajo v 
Škofjo Loko.

Tudi letos so kegljali šte-
vilni slovenski reprezentan-
ti, s 662 podrtimi keglji pa 
se je najbolj izkazal Primož 
Pintarič (KK Ograjca). »Na 
turnir v Škofjo Loko redno 
prihajam, mislim, da sem 
ga doslej moral spustiti le 
enkrat. Klub je odličen or-
ganizator, vzdušje je vedno 
dobro in zato kegljači tudi 
radi prihajamo. Všeč mi je, 
ker lahko klubu pomagamo 
tudi z nakupom srečk, v tem 
času pa je pomembno pred-
vsem to, da se ob keglja-
nju tudi družimo in zabava-
mo,« je povedal dolgoletni 

slovenski reprezentant Pri-
mož Pintarič.

Drugo mesto med registri-
ranimi kegljači je s 651 podr-
timi keglji osvojil Jure Flei-
schman (KK Triglav), tretje 
pa s 649 podrtimi keglji Da-
mjan Hafnar (KK Ograjca). 

Glasen aplavz zbranih na 
zaključni prireditvi si je pri-
služil tudi Jure Hajnrihar 
(KK KI Škofja Loka), ki je 
iz rok direktorja Zavoda za 
šport Škofja Loka Igorja Dra-
kslerja prejel pokal za najbolj-
šega domačega tekmovalca. S 
596 podrtimi keglji se je na-
mreč uvrstil na 14. mesto.

V ženski konkurenci je 22. 
Pokal Loka osvojila trenutno 
najboljša slovenska kegljači-
ca Brigitte Strelec (SKK 98 
poing), ki je podrla 607 keg-
ljev. Drugo mesto med regi-
striranimi tekmovalkami je 
s 590 podrtimi keglji osvoji-
la Francka Stare Novak (KK 
Triglav), tretje pa s 575 podr-
timi keglji Monika Blagovič 
(Taborska jama). 

V konkurenci neregistri-
ranih tekmovalcev je zmagal 
Beno Kemperle (Železni-
ki) s 588 podrtimi keglji, 13 
manj pa jih je za drugo mes-
to podrl Janez Rihtaršič (Že-
lezniki). Tretje mesto je s 
566 podrtimi keglji osvojil 
Boris Žiberna (KK Gobar).

Med neregistriranimi 
kegljačicami je s 552 podr-
timi keglji zmagala Andreja 
Ravnikar (Železniki), drugo 
mesto je s 551 podrtimi keglji 
osvojila Mojca Janžekovič 
(Rekreacija Tržič), tretje pa 
Ema Zajc (KK Ljubelj).

Čestitke, glasen aplavz in 
priložnostno darilo članov 
kluba si je ob okroglem ju-
bileju zaslužila tudi Silva 
Fleischman.

Božični turnir dvojic 
v Železnikih

Kegljaški klub Železniki 
in Bar kegljišče Pri Meru pa 
sta v zadnjem mesecu prip-
ravila 27. Božični turnir 
moških in ženskih dvojic v 

kegljanju. To je edinstven 
turnir v Sloveniji, saj na 
njem dvojice tekmujejo 
na dvosteznem kegljišču. 
Tako kot škofjeloškega tur-
nirja se ga radi udeležujejo 
tudi svetovni prvaki. Letos 
je nastopilo 62 moških pa-
rov in 11 ženskih. Med mo-
škimi sta zmagala brata Bo-
ris in Brane Benedik, dru-
go mesto sta osvojila Pri-
mož Pintarič in Uroš Stok-
las, tretje pa Aleš Blaž in 
Jure Juvančič. Najboljša 
domačina sta bila na četr-
tem mestu Milan Prezelj in 
Rok Trojar, peto mesto pa 
sta osvojila prav tako doma-
čina Zdeno Soklič in Alojz 
Demšar.

Med ženskami sta zma-
gali Anja Forštranič in Bri-
gitte Strelec pred domačin-
kama Jožico in Leo Demšar. 
Tretje mesto sta osvojili Ur-
ška Fajfar in Eva Tolar, četr-
to Zagorka Panič in Metka 
Škoberne, peto pa Neva in 
Andreja Taškar.

Božično-novoletni kegljaški užitki
Kar 168 kegljačic in kegljačev se je v prazničnem decembru pomerilo na letos že 22. Pokalu Loka, ki ga je pripravil domači kegljaški klub na kegljišču 
Športne dvorane Poden. Na koncu je v moški konkurenci slavil Primož Pintarič, v ženski konkurenci pa je imela najbolj mirno roko Brigitte Strelec.  
V Železnikih so pripravili božični turnir ženskih in moških dvojic.

Na škofjeloškem kegljišču so se pomerili tako registrirani 
tekmovalci kot rekreativni kegljači.

Največ kegljev sta podrla Jure Fleischman in Primož 
Pintarič.

Pokal najboljšemu domačemu kegljaču je direktor Zavoda 
za šport Škofja Loka Igor Draksler izročil Juretu Hajnriharju.
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Simon Šubic

Kranj – Skozi novo krožišče 
na Primskovem, ki ga zaradi 
njegove zasnove poimenu-
jejo turbo krožišče, promet 
poteka vse od konca poletja. 
Po približno štirih mesecih 
lahko potrdimo, da je preu-
rejeno krožišče prispevalo 
k večji pretočnosti prometa 
v tem delu Kranja, a hkrati 
ugotavljamo, enako pa tudi 
policisti, da mnogi vozniki 
pri vožnji skozenj – najver-
jetneje zaradi nepoznavanja 
– redno kršijo pravila. 

In kaj je najpogostejša na-
paka, za katero so vozniki 
lahko kaznovani z globo v 
višini 160 evrov, čeprav se 
mnogi sploh ne zavedajo, 
da so jo storili? Nedovolje-
no menjavanje pasu znotraj 
krožišča, pojasnjujejo poli-
cisti. »Nekateri vozniki ima-
jo še vedno težave pri razu-
mevanju vožnje skozi krož-
išče. Vozniki se praviloma 
pravilno vključijo nanj, ne-
dovoljeno pa potem menjajo 
prometni pas, ko so že znot-
raj krožišča,« je razložil Bo-
jan Kos s Policijske uprave 
Kranj. »Potek ceste na ron-
doju je označen z vodilno 
prekinjeno belo črto na levi 
in desni strani prometnega 
pasu, znotraj katere morajo 
voziti,« je dodal. 

Omenjeno napako oziro-
ma prekršek storijo nepo-
zorni vozniki, ki pripeljejo 
bodisi iz smeri Jezerskega 

bodisi iz smeri Škofje Loke. 
Kaj storijo? Poglejmo pri-
mer: voznik, ki na primer 
pripelje iz smeri Jezerske-
ga, se preko levega prome-
tnega pasu vključi na kro-
žišče. Ko nadaljuje vožnjo 
mimo izvoza za Kranj, na 
mestu, kjer pasovi niso lo-
čeni z nizkimi betonskimi 
pregradami, zapelje na not-
ranji pas krožišča, da bi na-
daljeval vožnjo v smer Šen-
čurja. »To je nepravilno. Os-
tati mora na zunanjem pasu, 
kjer ga potek ceste vodi proti 
kraku bodisi za Škofjo Loko 
ali proti Šenčurju,« opozar-
ja Kos. Enako velja za vo-
žnjo iz smeri Škofja Loka. 

Voznik, ki se v krožišče pri-
pelje po levem prometnem 
pasu, mora slediti talnim 
označbam, ki ga v krožišču 
(pri kraku za Šenčur) usme-
rijo na zunanji pas, s kate-
rega nato zavije proti Jezer-
skemu oziroma kasneje pro-
ti Kranju. Ne sme pa, kar se 
dogaja zelo pogosto, zapelja-
ti na notranji pas, da bi se od-
peljal v smeri Kranja. Prav iz 
tega razloga vozniki, ki pri-
peljejo iz smeri Jezerskega 
ali Škofje Loke, v krožišču 
tudi ne morejo odpeljati ce-
lotnega kroga in zapeljati na-
zaj v smer, iz katere so priš-
li. Te težave pa nimajo tisti, 
ki pripeljejo iz Šenčurja ali 

Kranja. Ti imajo možnost, 
da v krožišču zavijejo nazaj 
v smer, iz katere prihajajo.

Čeprav je opisani prekr-
šek v krožišču Primskovo 
zelo pogost (po naših opaža-
njih ga stori skoraj vsak dru-
gi voznik), pa do nesreč ne 
prihaja, kar lahko pripiše-
mo tudi nizkim hitrostim v 
krožišču. Policisti so tako do 
konca novembra (v treh me-
secih) evidentirali le dve ne-
sreči. »To je glede na veliko 
obremenjenost tega odseka 
zanemarljivo malo. Obakrat 
je šlo za nesreči z materialno 
škodo, ki sta se zgodili zaradi 
neupoštevanja pravil o pred-
nosti,« je razložil Kos. 

Največja napaka v krožišču
Predstavljamo vam najpogostejši prekršek, ki ga vozniki storijo v novem krožišču na Primskovem. 
Napotek za tiste, ki bi se prekršku radi izognili: sledite črtam na vozišču. 

Vsakdanji prizor v krožišču: prvi voznik je nepravilno zavil na notranji pas, namesto da bi 
sledil vodilni beli prekinjeni črti, ki ga vodi na zunanji pas, kot je pravilno storil 
drugi voznik. / Foto: Gorazd Kavčič

Kranj – Kranjski policisti so v soboto prejeli dve prijavi rabe 
pirotehnike na javnem kraju. Pri eni od osnovnih šol v Kranju 
so petarde metali trije mladoletniki. Zoper enega bodo poli-
cisti podali predlog na pristojno okrajno sodišče, o ravnanju 
dveh otrok pa bodo obvestili center za socialno delo. V drugem 
primeru pa so možje v modrem obravnavali poškodovanje 
smetnjaka zaradi objestne uporabe pirotehnike. 

Pri šoli metali petarde

Simon Šubic

Kranj – Mobilni telefon je 
postal nepogrešljivi del na-
ših življenj, saj ga že dolgo 
ne uporabljamo le za pogo-
vor in pisanje kratkih sporo-
čil, temveč nam danes omo-
goča še mnogo drugih stva-
ri – od brskanja po spletu in 
branja elektronske pošte do 
fotografiranja in snemanja. 
Težko je priznati, a skoraj ni 
junaka, ki telefona ne bi kdaj 
uporabljal tudi med vožnjo 
avtomobila ali na kolesu. 
»V Avto-moto zvezi Slove-
nije (AMZS) so zato ob kon-
cu leta, ko je mobilni tele-
fon tudi orodje za pošiljanje 
prazničnih želja in vtisov s 
praznovanj ter počitnic, v so-
delovanju s policijo in Javno 
agencijo RS za varnost pro-
meta (AVP) začeli kampanjo 

Ko vozim, ne vlogam (#Ko-
VozimNeVlogam), s katero 
opozarjajo na pasti upora-
be telefona v prometu. Obe-
nem vse voznike pozivajo, 
da si med novoletnimi zaob-
ljubami in cilji za leto 2020 
zadamo tudi neuporabo ali 
vsaj varno uporabo mobil-
nega telefona med vožnjo. 

Po raziskavah mobilnim 
telefonom povprečno na-
menimo štiri ure dnevno, 
vse pogosteje pa je mobil-
nik ali katera od drugih ele-
ktronskih naprav naš sopot-
nik v prometu – v vozilih, 
na kolesu in tudi med hojo, 
opozarjajo v AMZS, kjer so 
tudi sami že leta 2012 izved-
li raziskavo o reakcijskih ča-
sih voznikov med telefoni-
ranjem in v običajni vožnji 
brez telefoniranja. Izkaza-
lo se je, da je reakcijski čas 

med telefoniranjem približ-
no dvakrat daljši kot v obi-
čajni vozni situaciji. V eni 
od britanskih raziskav pa so 
na primer ugotovili, da je re-
akcijski čas voznikov, ki med 

vožnjo pošiljajo SMS-sporo-
čila, celo dvakrat daljši, kot 
je reakcijski čas alkoholizi-
ranih voznikov. »Poleg po-
govora in pisanja sporočil 
pa mnogi mobilni telefon 

med vožnjo oziroma v pro-
metu uporabljajo za brska-
nje po spletu in družbenih 
omrežjih, fotografiranje in 
celo snemanje. K temu tren-
du prispevajo vplivneži na 
družbenih omrežjih, ki kar 
med vožnjo objavljajo, kaj 
se jim dogaja. Njihovi sle-
dilci jim vse prevečkrat nek-
ritično sledijo in jih posne-
majo,« tudi opozarjajo na 
AMZS.

Tudi AVP je v letu 2016 iz-
vedla raziskavo, ki je pokaza-
la, da mobilne telefone med 
vožnjo uporablja kar 75 od-
stotkov voznikov. »Vsi se za-
vedamo nevarnosti uporabe 
telefona med vožnjo, vemo, 
da ni prav, vendar ga vsi upo-
rabljajo. In na to AVP opo-
zarja že dalj časa, zato smo 
tudi predlagali spremembo 
zakona o pravilih cestnega 

prometa, da se uporaba te-
lefona med vožnjo opredeli 
kot hujši prekršek, za katere-
ga bi kršitelj poleg denarne 
kazni v višini 250 evrov do-
bil tudi tri kazenske točke,« 
pojasnjuje Vesna Marinko, 
v. d. direktorice AVP.

Policisti so sicer letos iz-
dali več kot 29 tisoč nalogov 
za plačilo glob v povezavi s 
kršitvijo prepovedi uporabe 
naprav in opreme. »Če že 
uporabljate telefon, ga mo-
rate za klic ali za snemanje 
uporabljati prostoročno. Po-
licisti veliko nepravilnosti 
ugotavljamo tudi pri upora-
bi navigacijskih naprav, ko 
vozniki kar med vožnjo išče-
jo naslove. Življenje je vred-
no več kot dve minuti klica 
ali posnetka,« pa poudarja 
Matjaž Leskovar iz sektorja 
prometne policije. 

Kaj bi tudi lahko bila vaša novoletna zaobljuba
Bo med vašimi novoletnimi zaobljubami in cilji za leto 2020 tudi neuporaba ali vsaj varna uporaba mobilnega telefona med vožnjo, sprašujejo v Avto-moto 
zvezi Slovenije. Uporaba telefona dokazano podaljša reakcijski čas voznika. Problematično je tudi iskanje naslova na navigacijski napravi med vožnjo. 

Kar trije od štirih slovenskih voznikov med vožnjo 
uporabljajo telefon. Si upate zaobljubiti, da po novem letu 
ne boste med njimi? / Foto: arhiv GG

Simon Šubic

Kranj – Gorenjska avtocesta 
je bila v petek zaradi prome-
tne nesreče v smeri proti Je-
senicam zaprta kar tri ure in 
pol, na mestu preusmeritve 
prometa na Kranju vzhod pa 
se je vmes zgodila še doda-
tna nesreča. 

Med izvozoma Kranj 
vzhod in Kranj zahod je voz-
nik osebnega vozila ob 6.20 
trčil v betonsko ogrado in se 
z vozilom prevrnil na stre-
ho. Med drsenjem po strehi 
je trčil v tovorno vozilo, vanj 
pa je brez možnosti ustavi-
tve z avtomobilom trčil še 
tretji udeleženec. V vozilu 

povzročitelja in v tovornem 
vozilu sta bila samo vozni-
ka, v tretjem vozilu pa sta bili 
dve osebi. Vse tri udeležen-
ce v osebnih vozilih so zara-
di poškodb odpeljali v klinič-
ni center. Policisti nesrečo 
obravnavajo kot kaznivo de-
janje zoper varnost javnega 
prometa, so pojasnili na Po-
licijski upravi Kranj. 

Med odpravljanjem posle-
dic jutranje nesreče se je pri 
izvozu Kranj vzhod, kjer je 
potekala preusmeritev pro-
meta, ob 9.20 zgodila še 
ena nesreča. Vinjen voznik 
(0,56 mg/l) je zaradi nepri-
lagojene hitrosti trčil v zad-
nje vozilo v koloni. 

Karambola na avtocesti

Avtomobil povzročitelja prve nesreče je pristal na strehi. 
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Luže – Kranjski policisti so v nedeljo obiskali eno od kmetij 
v Lužah. Gospodar jih je namreč obvestil o tatvini telička. V 
Šenčurju pa sta pred dnevi izginila dva avtomobila, in sicer 
bel Ford Mondeo karavan in Volkswagen Touran, črne barve. 

V Lužah ukradli telička 



Alenka Brun

T
okrat je poseben 
železni zaboj ali 
polna kletka peni
ne Ščurek letnik 
2014 »domovala« 

na dnu Blejskega jezera kar 
19 mesecev. Matevž Straj
nar, vodja blejske Vile Preše
ren, pred katero se je atraktiv
ni dvig vin tudi zgodil, nam je 
razložil, da so imeli letos zanj 
določena že dva datuma, pa 
jim je vsakič zagodlo vreme. 
Tako je penina ostala v jezeru 
več kot leto dni, v nadaljevan
ju pa jo lahko okušate v Vili. 

Pri dvigu je bil poleg Straj
narja prisoten tudi vinar 
Stojan Ščurek s Plešivega, 
spremljal ga je eden njego
vih sinov – Matjaž Ščurek. Z 
varne razdalje jezerske oba
le je dvig pospremila simpa
tična množica radovedne
žev, povabljenih ali le nak
ljučnih obiskovalcev Blej
skega jezera oziroma spre
hajalcev. Slišali smo nem
ščino, srbščino, angleščino, 
italijanščino in španščino – 
poleg slovenščine. Oglasil se 
je Božiček, saj so zadnjemu 
dobremu decembrskemu 

možu zaupali ključ ključav
nice, ki je odklenila mrežas
ti vinski zaboj. Nekaj stekle
nic s posebno jezersko pati
no – tako v vonju kot videzu – 
so prodali na licu mesta, ker 
se je že ob takojšnji degus
taciji ob jezeru izkazalo, da 
je penini vodni dom izjem
no ustrezal. Istočasno pa so 
v jezero potopili tudi že nov 
zaboj Ščurkove penine, da se 
»naleze« žlahtnosti in slave  
priljubljenega jezera. 

Nekateri gledalci so pot 
nadaljevali še do Festival
ne dvorane, ki pa je kar tri 
dni (od petka do nedelje) 
gostila dogodek, ki so ga 
poimenovali Mehurčki ob 

jezeru. Pravzaprav je šlo za 
miniaturno obliko festiva
la penečih vin, kjer so obis
kovalci lahko okušali peni
ne in celo nekaj šampanj
cev.

MEHURČKI OB JEZERU
Penine in šampanjce ste lahko okušali v Festivalni dvorani zadnji konec tedna letos, v soboto pa so v 
popoldanskih urah iz Blejskega jezera ponovno – že tretjič – dvignili Ščurkovo penino.

Ob dvigu penin se je v zraku čutilo pričakovanje.

Matevž Strajnar in Stojan Ščurek

Razposajena družba novozelandskih in avstralskih 
nasmehov se je odločila, da bo šla ena penina iz dna 
Blejskega jezera z njimi v Bratislavo, kjer bodo pričakali 
novo leto. Na fotografiji se jim je pridružil Leon Kramar 
(skrajno levo), predstavnik znane slovenske vinske kleti, ki 
se je tudi udeležil dviga stare in potopa nove penine.

Pred Festivalno dvorano Bled sta na pokušino penin in 
šampanjcev v toplo okolje dvorane vabila Urban Lukan in 
Tilen Jurič iz Višje strokovne šole za gostinstvo, velnes in 
turizem Bled.

Samo Lesjak

G
re za najboljšo 
zabavo v letu v 
pravem prazni
čnorokerskem 
duhu, je o že 

triindvajseti Štali dejal njen 
idejni vodja Sandi Murovec 
 Muri, vsestranski ustvarja
lec, čigar življenje je vseskozi 
povezano s športom, predv
sem smučanjem. Tako je tudi 
tokratna Štala izžarevala alp
skošportni pridih, predvsem 

z nastopom skupine Cik cak 
retro band, ki je združil imi
tacije legendarnih alpskih 
smučarjev. Popolna preob
razba je uspela in smučarske 
legende so poskrbele za pra
vo božično vzdušje, na odru 
pa so moči združili tudi z 
Veselimi Begunjčani. Za tra
dicionalni rokerski pridih so 
poskrbeli tudi Bečo – tokrat 
v akustični izvedbi, Gino in 
Band, Unimogs Band ter 
seveda nepogrešljiva stalnica 
Božičnih štal – skupina Kra
ljeve.

BOŽIČNA ŠTALA
Vsak božič vse mlade po srcu v KluBar 
Gastropubu združi Božična štala, prireditev, ki je 
skozi leta prerasla v simpatično večerno rajanje ob 
spremljavi znanih domačih glasbenih zasedb.

Idejni vodja Božične štale Sandi Murovec - Muri, tokrat na 
odru v ljudski opravi / Foto: Primož Pičulin

Športno-narodnozabavna kombinacija: moči so združili Cik 
cak retro band in Veseli Begunjčani. / Foto: Primož Pičulin
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Igor Kavčič

D
vorana je bila že 
nekaj dni pred 
koncertom pri-
čakovano raz-
prodana, saj gre 

za vsakoletni koncert orke-
strov, ki delujejo v okviru 
Glasbene šole Kranj.

Program je bil ubran času 
primerno, kar so v »poz-
dravnem nagovoru« že v 
avli napovedali Tuba božič-
ki in kasneje s koncertnega 
odra s pesmijo African Noel 

Mladinski pevski zbor pod 
vodstvom Ane Kresal. Zapi-
sano v prispodobi – novo-
letna jelka je bila postavlje-
na. Prvi jo je začel okraševa-
ti Flavtistični orkester Kat-
je Stare z Venčkom božič-
nih, sledil je Kitarski orkes-
ter, ki ga vodi Uroš Usenik. 
V ednini največkrat tihe kita-
re so tokrat združene v tride-
setčlanskem orkestru z zna-
nimi skladbami okrasile 
najlepši del jelke, s svetleči-
mi lučkami pa je vejice prep-
redel Harmonikarski orkes-
ter Dejana Maleša. Ko se je v 

Avsenikovi Zvezde na nebu 
žare pridružil še zbor, so luč-
ke svetile še močneje.

Svetleče trakove in sneg 
so po drevcu razpredli než-
ni zvoki godal Komorne-
ga godalnega orkestra in v 
nadaljevanju razširjenega 
Godalnega orkestra pod tak-
tirko Urške Kordež. S čudo-
vito Na lepi modri Donavi in 
kasneje še živahno uspešni-
co Mariah Carey All I Want 
for Christmas is You je bila 
jelka do konca okrašena. 

Za živahnost pod jel-
ko je poskrbel najbolj 

glasen orkester glasbe-
ne šole, 65-članski Pihalni 
orkester pod vodstvom Mati-
je Maroška. 

Na koncertu je tako skupaj 
nastopilo okrog dvesto učen-
cev in učiteljev, v zaključni 
najbolj znani božični pesmi 
Sveta noč se jih je na odru 
združila vsaj stotnija z obe-
ma povezovalcema koncer-
ta Doro Stepanović in Bla-
žem Tepušem vred. Lepo je 
z glasbo zaključiti preteklo 
leto in pokukati v novo leto, 
ki bo z mladimi glasbeniki 
prav tako polno glasbe.

GLASBA OKRASILA JELKO
Učencem Glasbene šole Kranj v petih orkestrih in pevskem zboru je na tradicionalnem 
Božično-novoletnem koncertu prisluhnila polna dvorana Kongresnega centra na Brdu.

Z afriško tradicionalno African Noel je publiko v večer popeljal šolski pevski zbor. / Foto: arhiv Glasbene šole Kranj

Staro leto
se poslavlja.
Novo leto
se pripravlja.

Naj želje,
ki niso se izpolnile,
pridejo na vrsto sedaj.

Naj solze,
ki niso se posušile,
postanejo samo spomin.

Naj obljube,
ki obvisele so v zraku,
padejo na plodna tla.

Staro leto,
nasvidenje.
Novo leto,
dobrodošlo.

Manca

Novo leto

PESMI MLADIH

Dragi moji vsi, želja je nešteto, naj jih z vami delim vsaj 
nekaj: veliko smeha, zdravja, ljubezni in seveda veliko 
novih pesmi v tem novem letu, ki je pred nami. 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.

Kot vsako leto tudi letos na zadnji dan v letu pripravlja-
jo silvestrovanje za družine v Vili Podvin v Mošnjah, kjer 
na silvestrsko večerjo vabijo od 19. ure dalje. So se pa 
na Gorenjskem prav posebej posvetili tudi otroškim sil-
vestrovanjem na prostem. Recimo v Tržiču, na Bledu, v 
Kranjski Gori. Na Bledu bodo otroci lahko silvestrovali 
zadnji dan v letu na Jezerski promenadi, začnejo pa ob 
15. uri s pravljico o Blejskem jezeru. Obiskal jih bo tudi 
Dedek Mraz s škrati Dežele ljudskih pravljic Bled. Dvo-
rana Vitranc bo ravno tako od tretje ure popoldne gostila 
otroški silvestrski živ žav s plesom, gledališčem, čarode-
jem in Dedkom Mrazom. V Tržiču pa pripravljajo pravo 
silvestrsko zabavo za najmlajše od 17. ure dalje.

Silvestrovanja za najmlajše

Igor Kavčič

N
a sever Arizone 
do še ene nara-
vne znameni-
tosti, kanjo-
na Antelope, 

ki leži v bližini mesta Page 
na zemlji indijanskega ple-
mena Navajo, se iz motela 
odpravimo zgodaj zjutraj, 
saj je pred nami še tri ure 
vožnje. Na vstopni postaji 

kanjona, kjer nas bo čakal 
indijanski vodič, smo pri-
javljeni v skupino ob 10.30. 
Naval za obisk kanjona je 
namreč precej velik, zato si 
je treba ogled rezervirati vsaj 
dva tedna prej po internetu 
in pri tem z razpoložljivimi 
termini imeti tudi nekaj sre-
če. Hoja po ozkem kanjo-
nu je namreč najlepša sredi 
dneva, ko na nekaterih delih 
sonce posije skozi ozke reže 
površja, kar skalnate sklade 

in strjene peščene nanose 
naredi še bolj čarobne.

Od avgusta leta 1997 nap-
rej, ko je voda ob sicer ne pre-
več močnem deževju nena-
doma zalila spodnji kanjon 
in se je utopilo 11 pohodni-
kov, je moč vanj vstopiti le z 
vodičem in ob strogem varo-
vanju. Tako v kanjon vsa-
ko uro odide le po ena sku-
pina z desetimi obiskoval-
ci. Na voljo za oglede sta dva 
kanjona, zgornji in spodnji. 
Vsak ima svoje posebnosti, 
odločili smo se za drugega, 
ki mu Indijanci pravijo Haz-
distazí, kar pomeni spiralni 
skalni loki.

Zakaj ime Antelope? Vodič 
pove, da so njihovi predni-
ki tu lovili divje kopitarje, in 
ko so belci prišli v te kraje, so 
menili, da so podobni antilo-
pam. Pri tem je ostalo. Kan-
jon je sicer nastal tako, da je 
v majhno zemeljsko razpo-
ko tisoče in tisoče let proni-
cala voda – vedno globlje in 
razpoka je bila vedno širša. 
Voda je v razpokah ustvarjala 

vrtince, zato so skale danes 
vrtinčaste oblike.

V kanjon se spustimo po 
strmih stopnicah le z dovo-
ljenimi fotoaparati in plas-
tenkami pijače, saj so preho-
di na kanjonskem dnu pone-
kod precej ozki. Naš indijan-
ski vodič, prijeten možak po 
imenu Roc, je povedal, da 
kadar voda zalije kanjon, 
nekaj časa po njem ni moč 
hoditi. Ko ta odteče, ga spet 
pripravijo za obiskovalce. 
Izkušnja hoje po kanjonu je 
podobna raziskovanju kraš-
kih jam, ponekod komaj pri-
lezeš skozi, v večjem pros-
toru zadihaš in občuduješ 
čudovite barve in oblike od 
vode zlizanih skal. Roc nam 
pokaže obliko skale, podob-
ne glavi leva, pa tiste, ki spo-
minja na medveda, in odpr-
tino, ki nam – slikana pod 
določenim kotom – ponu-
di podobo morskega konjič-
ka. Vodič ga zna poimenova-
ti v desetih jezikih. Ljudem 
pomaga nastaviti telefone, 
da bodo lahko posneli boljše 

fotografije, nas fotografira, 
ko v rokah ujamemo žarek 
sonca ...

Dobim ga na samem in ga 
vprašam, ali kdaj v kanjon 
pade kakšna kača in mi pove, 
da včasih res. »Kadar je zelo 

suho, po površini lezejo kače 
in kakšna po nesreči zdrsne 
tudi v kanjon. Običajno so to 
klopotače, kraljeve kače ali 
goži pihavci. In jih je potem 
treba spraviti ven.« Aha, 
spraviti ven ...

Amerika od Jimija do Jima (8)

NA INDIJANSKI ZEMLJI

Elektrarna v puščavi na zemlji Indijancev plemena Navajo, 
ki prodaja elektriko v več sto kilometrov oddaljeni Las Vegas

Neskončni čudeži narave v kanjonu Antelope / Foto: Igor Kavčič
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Peter Colnar

T a  č u d o v i T i  n o r i  s v e TSilvester in silvestrovo
Silvestrovo je 31. decem-

bra. Ime je dobilo po Silve-
stru I., ki je postal papež 31. 
decembra leta 314 in je bil 
vrhovni cerkveni poglavar 
do leta 335. Silvester je zave-
tnik domačih živali, za dob-
ro letino krmilnih rastlin, za 
srečo v novem letu.

Silvester je bil Rimljan, 
ki se je verjetno rodil v času 
okoli tretjega stoletja. Pre-
cej gotovo je, da je bil posve-
čen za duhovnika pred zače-
tkom preganjanja kristja-
nov pod cesarjem Diokleci-
janom, saj je znano, da se 
je pred preganjanjem nekaj 
časa skrival.

Znano je, da je dal papež 
Silvester I. zgraditi cerkev 
nad Priscilinimi katakomba-
mi v Rimu, v legendah pa so 
ga povezovali tudi s tako ime-
novano Konstantinovo daro-
vnico. Silvester naj bi namreč 
cesarja Konstantina Velikega 

krstil in s tem ozdravil goba-
vosti. Tako naj bi se začeli za 
kristjane boljši časi. 

V osmem stoletju se je 
legenda še polepšala s trditvi-
jo, da je v hvaležnost za čude-
žno ozdravitev cesar poda-
ril papežu mesto Rim in ves 
zahodni svet in mu dovolil, 
da nosi cesarske insignije. 
Pravijo, da pripovedi o Kon-
stantinovi darovnici zaneslji-
vo niso točne, vendar pa drži, 
da je Konstantin velikodušno 
podpiral Cerkev.

Med ljudmi so se ob priča-
kovanju novega leta pojavile 
številne šege in navade, tudi 
takšne, ki jih lahko označi-
mo s »saj ni res, pa je«. Pone-
kod se pojavlja šega darova-
nje vodi. Voda ima čarobno 
moč, zato na ta dan vodi daru-
jemo božičnik, denar, jabol-
ka, orehe ali bršljan z bese-
dami: »Na, voda, to darujem 
tebi, tudi ti daruj meni.«

V ljudskih rekih se kaže-
jo številna verovanja. V 
novo leto nikakor ne smeš 
iti zadolžen. Vsaj včasih naj 
bi bilo tako, saj so v ljudskih 
rekih zagotavljali, da če imaš 
na novo leto dolg, se ga ne 
znebiš celo leto. Vse leto boš 
delal to, kar si delal na novo 
leto. Kdor je na novega leta 
dan lačen, potem je lačen vse 
tisto leto. Kdor vstane zgodaj 
na novega leta dan, bo zgo-
daj vstajal vse leto. Kdor pa 
vstane pozno, bo vstajal poz-
no vse leto.

Novo leto pomaga tudi 
zobem. Tisti, ki se na novo 
leto prvi umije, naj bi dobil 
zlate zobe. No, seveda ne 
gre za zlatnino, ampak za 
napoved zdravih zob. Neka-
teri si zato umivajo zobe 
takoj po polnoči. Ne vemo, 
kaj porečejo feministke, 
vendar stara modrost pra-
vi, da je pomembno, da je 

na novega leta dan dobro, 
če je prvi gost v hiši moš-
ki. Če vstopi v hišo najprej 
ženska, prinese nesrečo. 
Tudi ni dobro, če na ces-
ti najprej srečamo žensko. 

Pa povejmo še nekaj v dob-
ro žensk. Menda pometanje 
na novo leto sprosti nezna-
ne moči, ni nam pa znano, 
ali se sproti ta moč tudi, če 
pometa moški …

Iskrice in izreki
  Čeprav je življenje kruto, je še vedno resnično! 
   Sloves marsikatere ženske temelji na molku mno-

gih moških. 
  Živi razkošno, sicer bodo tako živeli tvoji dediči! 
  Denar je dober služabnik, vendar slab gospodar. 
   Ljubezen ne poganja sveta, vendar je tisto, zaradi 

česar se vožnja splača. 

Smeh ni greh
   »Prav zares se me drži izredna smola,« potoži 

Metka svoji prijateljici. »Vedno, ko se seznanim s 
kakšnim fantom, s katerim bi se poročila iz ljubez-
ni, spoznam, da nima denarja.«

  Janezek: »Mami, kako hitro rastejo ribe?«
  Mamica: »Tiste, ki jih ujame očka, izredno hitro. Po 

dveh pivih je že za pol metra daljša.«

Samo Lesjak

D
ecember je pre-
plet nostalgije 
časa, ki odha-
ja, in priložnos-
ti časa, ki priha-

ja, kot so se poetično izrazili 
organizatorji prireditev leto-
šnjega Prešernega decem-
bra. Je čas za ljudi, ki so nam 
najdražji, za lepe spomine 
in tople trenutke. Mesto je 
sicer pravljično zažarelo že 
v začetku decembra s pri-
žigom lučk ter koncertom 
zasedbe Soul Out na Glav-
nem trgu. Tam poteka tudi 
večina koncertov Prešerne-
ga decembra, ki so pritegni-
li množice obiskovalcev, pa 
naj so oder zasedli Travel-
ling Blues Band, Mia Žni-
darič, King Foo, Manouche 
ali pa izvajalci glasbe legen-
darnih Beatlov. Koncerti so 
se vrstili tudi na številnih 
ostalih prizoriščih po mes-
tu, tudi letos pa so poskrbe-
li za dobrodelno noto. Obis-
kovalci dogodkov, ki so pote-
kali v okviru humanitarne-
ga projekta V Kranju dob-
ro v srcu mislimo, so doka-
zali, da znajo združiti moči 
in pomagati sokrajanom, ki 
so se znašli v finančni stiski. 
Pri organizaciji so sodelovali 
Društvo prijateljev mladine 
Kranj, Društvo upokojencev 

Kranj, Center za social-
no delo Kranj, tri kranjske 
osnovne šole, Mestna obči-
na Kranj in Zavod za turi-
zem in kulturo Kranj.

Zbiranje sredstev je pote-
kalo v okviru dobrodel-
nih kuhinj z županom 

Matjažem Rakovcem, Alja-
žem Tepino in Sašem Sta-
retom, s podžupanom Jane-
zom Černetom ter Kleme-
nom Bučanom, za dobro-
delno kuhanje pa sta poskr-
bela tudi France Prešeren, 
ki ga pooseblja priljubljeni 

igralec Bojan Bešter, ter 
podžupan Robert Nograšek. 
Prijetno druženje je v četrtek 
potekalo ob odlični joti ter 
ob toplih decembrskih napi-
tkih. Druženje je bilo obo-
gateno z novoletnimi aran-
žmaji znanega kranjskega 
florista Matjaža Beguša, sle-
dil pa je koncert Andreja Šif-
rerja z Malimi oglasi.

Enega izmed vrhuncev 
Prešernega decembra pred-
stavlja dobrodelni Županov 
koncert, katerega glasbena 
zvezda je bil tokrat pevec Jan 
Plestenjak, večni magnet za 
oboževalke vseh generacij. 
Za dober namen sta doma-
či ričet iz lokalno pridela-
nih sestavin kuhala zakon-
ca Marija in Andrej Štrem-
felj, častna občana ter izjem-
na alpinista in gorska vodni-
ka. Dobrodelni projekt se je 
s tem sklenil, zbrana sreds-
tva pa so predali Društvu pri-
jateljev mladine Kranj, ki bo 
poskrbelo, da bodo prišla do 
pomoči potrebnim.

Pester spored pa se obeta 
tudi v zadnjih dneh leta, ki 
se poslavlja: tako bo že danes 
nastopila skupina Dan D, 
sklepni koncert, ki bo vse 
zbrane na Glavnem trgu 
popeljal skozi najdaljšo noč 
v letu, pa bo pripadel zased-
bi Victory. Glasbeno prešer-
no bo torej prav vse do zad-
njega dne v letu.

PREŠERNO ODŠTEVANJE
Najbolj čarobni mesec v letu ni le v znamenju svetlih prazničnih luči in kulturno-družabnih prireditev, 
temveč tudi mnogih koncertov – tudi na ulicah in trgih Kranja.

Na letošnjem Županovem koncertu je množice na Glavni 
trg privabil Jan Plestenjak. / Foto: Primož Pičulin

V Kranju dobro v srcu mislimo: za pomoči potrebne so 
zbrali skoraj enajst tisoč evrov. / Foto: Primož Pičulin

Tržič – Gledališka skupina Smeh, ki deluje pod okriljem 
Mladinskega gledališča Tržič, je na oder Kulturnega cen-
tra premierno postavila predstavo Žarka Petana Obtože-
ni volk. Besedilo, ki je nastalo leta 1977, je nadaljevanje 
pravljice o Rdeči kapici bratov Grimm, ki s sojenjem vol-
ku dobi končni epilog. Za priredbo in režijo je poskrbel 
Boris Kuburič, scena, scenski elementi in kostumi so 
bili v rokah Dragice Štalc, Sanje Kikel, Marjete Kuburič 
in skupine, za svetlobne in glasbene efekte ter projekcijo 
pa so poskrbeli Klemen Bohinc, Iztok Ahačič in Primož 
Kuburič. Predstavo, primerno za gledalce od 5. do 105. 
leta starosti, si je na petih ponovitvah ogledalo več kot 
1100 gledalcev. Občinstvo je predstavo zelo lepo sprejelo 
in igralski ansambel nagradilo z zasluženim aplavzom.

Obtoženi volk navdušuje vse generacije

Gledališka skupina Smeh / Foto: arhiv gledališke skupine

Kranj – V soboto, 4. januarja, bo v Trainstation Subartu ob 
21. uri potekalo druženje z obujanjem spominov na enega 
in edinega »župana Kransterdama«, legendarnega Slav-
ka Manfreda. Da bo večer potekal v stilu, bosta poskrbeli 
zasedbi Travelling Blues Band in Bad Notion.

Koncertno druženje v spomin Slavku Manfredi

Slavku v spomin: Travelling Blues Band / Foto: arhiv skupine
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TANJIN KOTIČEK

TANJA ODGOVARJA

tanja.70@hotmail.com

Lahko se udeležite tečaja vedeževanja. 
Naročniki Gorenjskega glasa, izkoristite popust  
v višini 10 %.  Za več informacij čim prej pokličite  
Tanjo na tel. št.:  040 514 975w
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» Srečka«
Pozdravljeni, ker ste moji 
mami pravilno napovedali 
prihodnost, bi vam tudi sama 
želela zastaviti nekaj vpra-
šanj. Zanimajo me predvsem 
zdravje moje družine ter moja 
in partnerjeva služba. 
Kot vidim, je za vas pomem-
bno zdravo življenje. Poseb-
nih težav ne bo, kar pa že bo, 
se vse da urediti. Bodite brez 
skrbi. V roku leta in pol pri 
obeh vidim menjavo službe, 
rekla bi, da ima spremembo 
najprej partner, nato vi. Oba 
na bolje seveda. Odnos se 
bo izboljšal. Glede denarja 
pa vsekakor pričakujte bolj-
še čase. Že prav kmalu. Lep 
pozdrav.

»Levinja 60«
Pred nekaj leti sem vas prosi-
la že za pomoč in ste mi zelo 
optimistično in lepo odgovori-

li. Zadeve so se ustrezno uredi-
le. Sedaj vas prosim, ali lahko 
zopet pogledate v karte glede 
mojega nečaka. Trenutno ima 
zelo hudo diagnozo. Če sem 
odkrita, smo vsi čisto psihično 
podrti. 
Ko je človek bolan, ima samo 
eno željo, in to je zdravje. Ko 
pride do takih težkih trenut-
kov, ne vem, ali je sama oseba 
tista ali pa tisti, ki je tej osebi 
najbližji, da se počuti nemoč-
no in psihično podrtega. 
Spremljati, gledati nekoga, ki 
ga imaš rad, pa mu ne moreš 
pomagati. Težka preizkušnja, 
ki je nikomur ne privoščimo. 
Nečaka čaka zdravljenje, ki 
bo dolgotrajno, ampak na 
koncu vidim svetlo lučko. Ni 
še konec, še vedno je upa-
nje na bolje. Vaša naloga je, 
da stojite sestri ob strani, saj 
sama ne zmore. Resnično 
vam želim vse dobro.

»In zopet sodišče«
Draga Tanja, že velikokrat ste 
mi pomagali rešiti probleme. 
Iz srca sem vam hvaležna 
za vse vaše pretekle odgovo-
re. Zopet se mi je pojavil pro-
blem in spet ste vi rešilna bilka.
Prosim vas, da pogledate, ali 
bom še kaj zaslišana ali se 
proti meni postopek obnovi, 
kar pomeni, da z mesta pri-
če stopim na mesto obdol-
ženca? Kako bo z zdravjem 
moje mame? Ali tudi to lahko 
pogledate, ali se moji prijate-
ljici obeta kaj boljšega? 
Vedno sem si želela priti k 
vam na šolo vedeževanja, pa 
si zase ne znam vzeti časa. Ali 
kaj vidite, kdaj mi bo to uspe-
lo? Želim vam vse dobro in da 
bi nas še naprej napolnjevali s 
pozitivno energijo. 
Postopek proti vam se ne bo 
obnovil. Rekla bi, da vas čaka 
najmanj še eno zaslišanje v 

smislu priče, in sicer približ-
no v roku šestih mesecev. 
Oseba, ki vam hoče škodo-
vati, je nekdo, ki ste mu v 
preteklosti precej pomagali. 
Pri svojih namenih oseba ne 
bo uspešna, saj vam nihče 
nič ne more. Vaša mama ni 
najboljšega zdravja, ampak 
ni treba imeti v mislih naj-
slabše slike. Prijateljico v 
naslednjem letu čaka dober 
preobrat, končno ji bo šlo 
na bolje. Dobi zaposlitev 
in tudi splošne razmere se 
spremenijo v pozitivno. 
Veliko ljudi me sprašuje gle-
de šole vedeževanja, kako 
se ve, komu je namenjena. 
Vsem. Vsak od nas nosi ta 
dar v sebi, odvisno je le, kdo 
hoče še več. Ko boste začu-
tili to, se vsekakor vidiva. 
Dobrodošli. Kadar je pravi 
čas, so take tudi odločitve. 
Lepo vas pozdravljam.

Še zadnjič letos bomo preb-
rali karte, tokrat jih je poslala 
bralka pod šifro Ljubezen 
20. »Sem vaša redna bralka 
in učim se vedeževati iz kart. 
Vendar pri sebi nimam jasne 
slike. Je ljubezen sedaj tista 
prava in ali lahko pričakujem 
stalno zvezo oziroma druži-
no. Imam slabe izkušnje in 
me je strah, da se mi bo vse 
zrušilo. Je iskren do mene? 
Izbrane karte so Tat, Ljubi-
mec, Pismo, Poroka, Vdova, 
Sporočilo, Nenadna sreča.« 
Prva karta Tat odpira vrata 
ljubezni, ki prihaja ali pa je 
ravno sedaj prišla. Ljubimec 
je izbrana oseba, ker je poleg 
karta Pismo, nam pove, da je 
precej čustvenega značaja 
in bo svoja čustva tudi znal 
pokazati. Svojega obraza ne 
bo skrival in v svojih name-
nih bo iskren. Veliko bo 
pogovorov in lepih besed. 
Želi si ustvariti družino in mu 
vse to veliko pomeni. Karta 
Poroka nam to potrdi. V Vdo-
vi se lahko skrivajo pretekle 
izkušnje, morda prikrit strah 
pred osamljenostjo. Spo-
ročilo so ali prihod dobrih 

novic ali pa lepe ljubezen-
ske izjave, ki pobožajo dušo. 
Skupni načrti za prihodnost. 
Nenadna sreča je karta, ki 
prinaša same lepe dogodke. 
Je sreča na vseh področjih. V 
letu, ki prihaja, bralko čaka 
veliko lepega, med drugim 
tudi poroka. Strah je povsem 
odveč. Ljubezen je trdna in 
vse bo tako, da bo prav. Na 
naslov tanja.70@hotmail.
com ali na Gorenjski glas s 
pripisom »šola vedeževa-
nja« in svojo šifro pošljite tri, 
pet ali sedem poljubnih kart 
ali pa karte za druge sisteme, 
ki ste jih doslej že spoznali.

Srečno! Vedeževalka Tanja

Vse želje, ki letos se niso izpol-
nile, vse sanje, ki niso sadu 
obrodile, v prihodnjem naj 
letu dobijo polet, naj čim prej 
izpolni se njihov obet!

ŠOLA VEDEŽEVANJA IZ 
CIGANSKIH KART

Peter Košenina

I
me skupine Foné Mega-
le izhaja iz stare grščine, 
pomeni pa »z močnim 
glasom«. Ideja za usta-
novitev je padla med 

pripravami sorških župnij-
skih pevcev na novo mašo 
leta 2015. Skupino sestav-
ljajo umetniški vodja Domi-
nik Jurca, Uroš Medar, Miha 
Osredkar in Klemen Jerinc, 
deluje pa pod okriljem 
KUD-a Fran Saleški Fin-
žgar Senica. Vsi člani ima-
jo bogate pevske izkušnje. 
Jurca je na Koroškem dežel-
nem konservatoriju v Celov-
cu študiral solo petje, Jerinc 
je vodja več pevskih zborov, 
Osredkar je član Komorne-
ga zbora Megaron, pred tem 
pa je pel v zborih Škofijske 
klasične gimnazije, Medar 
pa je pred ustanovitvijo sku-
pine pel v pevskem zboru 
Župnije Sora. V štirih letih 
delovanja so sestavili bogat 
pevski program sakralnih, 
slovenskih ljudskih in ume-
tnih pesmi, dalmatinskih 
pesmi ter črnske duhovne 
glasbe.

Območne izpostave Jav-
nega sklada za kulturne 

dejavnosti organizira-
jo pevske revije, ki so, čep-
rav nimajo tekmovalnega 
značaja, odskočne deske za 
regijski nivo. Nanje se lahko 
prijavijo pevske skupine (do 
11 pevcev) in zbori (12 in več 
pevcev). Na vsaki reviji je pri-
soten strokovni spremljeva-
lec, ki glede na kakovost sku-
pine ali zbora predlaga uvr-
stitev na regijsko tekmovan-
je. Foné Megale so se na tek-
movanje Osrednjesloven-
ske regije uvrstili z dobrim 
nastopom na reviji pevskih 
zborov 18. maja v Podpeči. 
»Tekmovalni program je bil 

deloma določen. Vsaka sku-
pina ali zbor je moral izvesti 
eno slovensko ljudsko skla-
dbo, eno sodobno sloven-
sko umetno skladbo, napi-
sano po letu 1989, ter dve 
skladbi po lastnem izboru. 
V našem tekmovalnem pro-
gramu so bile skladbe Pater 
noster nizozemskega skla-
datelja Alberta de Klerka, 
belokranjska ljudska Igraj 
kolce v priredbi Jakoba Ježa, 
Prešernova Canzona (Dekle 
s svetlimi očmi) – sklada-
telj Walter Lo Nigro, in šal-
jiva skladba Nos, za katero 
je besedilo in glasbo napisal 

Hrabroslav Volarič,« je dejal 
vodja skupine Dominik Jur-
ca in dodal, da so sakralno 
skladbo Pater noster izvedli 
namenoma, saj ta zvrst glas-
be predstavlja pomemben 
del njihovega programa.

Nastop je bil skupini Foné 
Megale izziv, ker prej še 
nikoli niso tekmovali. »Žele-
li smo, da nam strokovnja-
ki na zborovskem področju 
povedo, do kod sežemo in 
predvsem, kaj moramo še 
izboljšati. Tekmovanje nam 
je dalo novega zagona in ide-
je za nadaljnje delo,« je zak-
ljučil Jurca.

Z MOČNIM GLASOM DO 
SREBRNEGA PRIZNANJA
Moška vokalna skupina Foné Megale iz Medvod je na osrednjeslovenskem regijskem tekmovanju 
pevskih zborov v Kočevju konec novembra prejela srebrno priznanje. Po štirih letih delovanja je bilo to 
njihovo prvo tekmovanje, priznanje pa je velika spodbuda za nadaljnje delo.

Skupino Foné Megale sestavljajo: Dominik Jurca, Miha Osredkar, Uroš Medar in Klemen 
Jerinc. Fotografija je z letošnjega letnega koncerta.

Tokrat nam je uspelo priklicati le kranjsko porodnišnico, 
zato bomo rojene v jeseniški objavili prihodnjič. V božič-
nem tednu se je v kranjski porodnišnici rodilo kar 51 novo-
rojenčkov, od tega 21 dečkov in 30 deklic. Med deklicami 
sta bili tudi sestrici. Najlažji je bil eden od dečkov, tehtal 
je 2020 gramov. Tudi najtežji je bil deček – tehtnica mu je 
pokazala 4570 gramov.

Novorojenčki

Gašper Zupan (desno) z Bleda je pred kratkim prazno-
val rojstni dan. Razpoloženega Gorenjca smo srečali v 
družbi prijateljev v Hotemažah v Kruhkeriji Gorjanc. Na 
fotografiji slavljencu dela družbo pevec, glasbeni talent 
Besničan Tilen Lotrič, ki je konec letošnjega decembra v 
domačem kraju organiziral izjemno uspešen božični kon-
cert. Na domačem odru se je Tilnu pridružila tudi Nuša 
Derenda, s katero sta odpela nekaj duetov, tokrat pa sta z 
Gašperjem in družbo prisluhnila melodijam simpatične 
Flore Eme Lotrič.

Gašper Zupan praznoval decembra
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Gostilna Arvaj

Nagrade: 3-krat malica 

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
š lji te do srede, 15. 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.

Naj bo leto  

2020  
zašpiljeno  
dobro!

www.gostilna-arvaj.si
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Raper Kanye West (42) je za božič izdal 
album z naslovom Jezus is Born. S tem 
je raper naredil nov korak v smer gospela 
in rapa. Na albumu je devetnajst skladb, 
med njimi pa je kar nekaj gospel različic, 
med drugimi tudi Ultralight Beam, ki je 

sicer v raperski izvedbi del njegovega sedmega albuma 
The Life of Pablo. »Kanye je zelo goreč vernik, zato si to želi 
deliti še z drugimi. Verjame, da glasba zdravi, obenem pa 
verjame, da ima to moč tudi Bog,« je povedal vir za People.

Kanye West izdal nov album

Igralec Greg Vaughan (46) 
je šel na kolena ter za roko 
zaprosil svojo cehovsko 
kolegico Angie Harmon 
(47). »Vesel božič. Želimo 
vam vesele praznike,« je 

zapisala igralka pod serijo fotografij, na katerih vidno 
presenečena ob prisotnosti njunih šestih otrok iz prej-
šnjih zvez sprejema zaročni prstan. »No, tole je bilo res 
zabavno,« je fotografije komentiral Vaughan.

Greg in Angie zaročena

Z grammyjem nominirani raper DaBaby 
(28) je bil le nekaj ur po dobrodelnem 
koncertu v Severni Karolini, kjer so zbirali 
sredstva za revne otroke, pridržan zara-
di posedovanja marihuane. Policisti so 
med tem, ko je bil na odru, preiskali nje-

govo vozilo in odkrili večjo količino marihuane. DaBaby je 
bil kmalu izpuščen na prostost. »Sledili so mi in nam brez 
pravega razloga pregledali vozilo,« so bile besede raperja, 
ki je letos izdal dva studijska albuma.

Med koncertom našli marihuano

Joshua Jackson (41), kanad-
ski igralec, poznan po pri-
ljubljeni seriji Simpatije, 
je stopil pred oltar in pri-
čakuje tudi prvega otroka. 
Večno zvestobo je obljubil 

manekenki in igralki Jodie Turner-Smith (33). Svojo zase-
bnost sta skrbno čuvala vse do avgusta, ko je igralka obja-
vila njuno prvo skupno fotografijo na Instagramu.

Joshua Jackson poročen in kmalu očka

VRTIMO GLOBUS

Jože Košnjek

I
mam najboljšo ekipo, 
ki se ne ustraši nobene 
naloge, je povedala v pet-
ek zvečer Andreja Karni-
čar, predsednica Krajev-

ne organizacije Rdečega kri-
ža Trstenik, po novem uspe-
šnem tradicionalnem kon-
certu v polni telovadnici 
domače podružnične šole. 
Andreja ima pri organizaci-
ji koncerta zvestega in zane-
sljivega pomočnika v doma-
činu – glasbeniku Renatu 
Verliču in njegovem sinu 
Matjažu, ki poskrbita, da 
vsakič zvenita z odra kako-
vostna pesem in glasba in 
da poteka prireditev tekoče. 
Tudi letošnji glasbeno-pev-
ski večer je imel dobrodelen 

namen. Trsteničani so dru-
žini pokojnega Dava Karni-
čarja z Jezerskega namenili 
štiristo evrov.

Petkovemu koncertu, ki 
ga je povezovala voditeljica 
na Radiu Gorenc iz Tržiča 
Urša Mlakar, so dali pose-
ben čar gostje iz avstrij-
ske Koroške: Kvintet bra-
tov Smrtnik iz Kort, ki je 
tokrat pel v kvartetu bratov 
Zdravka, Marjana, Vladi-
mirja in Franca Jožefa, saj 
je bil peti član Marko zadr-
žan, in sekstet Smrtniko-
va dekleta, v katerem poje-
jo Dana, Maja, Darja, Tan-
ja, Anja in Verena. Z njimi 
je igral in pel virtuoz na har-
moniki Tomaž Boškin, ki 
je izbral Žitaro vas za novi 
dom. Občinstvo je na Trs-
teniku iskreno zaploskalo 

desetletnemu harmonikar-
ju Matiji Polancu iz sose-
dnjih Gorič, ki se uči igra-
nja v radovljiški glasbe-
ni šoli pri mentorju Mat-
jažu Cilenšku, in ansam-
blu Wankmiller iz Vuzeni-
ce z našega dela Koroške, v 
katerem sta na bas in klari-
net zaigrala Gorenjca Pri-
mož Urbanec in Jure Valja-
vec, obolelo pevko Urško pa 
je nadomestila pevka Avse-
nikovega hišnega ansam-
bla Tina Debevec. Pozdra-
ve iz Primorske in Štajer-
ske sta prinesla ansambel 
Biseri, ki je za kraj rojstva 
pred 13 leti izbral Pivko in 
je pred desetimi leti že igral 
na Trsteniku, in ansambel 
Lunca iz Dramelj na Štajer-
skem, v katerem poje in po 
potrebi igra na harmoniko 

Preddvorčan Gašper Seljak. 
Tudi za humor je bilo poskr-
bljeno. Svoje lovske in dru-
gačne zgodbe je pripovedo-
val bradati Klemen Košir s 
Koroške Bele, sin legendar-
nega Avsenikovega Fran-
ca Koširja. Ko ga povpra-
šam, zakaj je tako bradat, 
mi odgovori, da malo zara-
di Božička, malo zaradi vlo-
ge v Čufarjevem gledališču 
in malo zaradi lenobe, ker 
se mu ne ljubi obriti!

Prireditev je sklenil več-
no mladi in med trsteniš-
kim občinstvom zelo prilju-
bljen Hišni ansambel Avse-
nik, ki je v delu svojega nas-
topa združil moči s Smrtni-
kovimi fanti, ob legendarni 
Na Golici pa z vsemi nasto-
pajočimi in seveda z navdu-
šenim občinstvom. 

VESELI VEČER NA TRSTENIKU
Tradicionalni prednovoletni koncert je bil tudi letos dobrodelen. Pomagali so družini pokojnega  
Dava Karničarja z Jezerskega.

Ansambel Wankmiller je prišel na Trstenik iz Vuzenice. Hišni ansambel Avsenik na Trsteniku vselej navduši.

Gostje iz Koroške – Smrtnikovi fantje in dekleta s 
harmonikarjem Tomažem Boškinom / Foto: Tina Dokl

Ansambel Lunca iz Dramelj; med Štajerci se je dobro znašel 
Preddvorčan Gašper Seljak (drugi z leve). / Foto: Tina Dokl

Predsednica Rdečega križa Trstenik Andreja Karničar s 
svojo ekipo, za katero pravi, da je najboljša na svetu

Klemen Košir z začasno brado, mladi harmonikar Matija 
Polanc iz Gorič in voditeljica prireditve Urša Mlakar

Anjo Pohleven smo srečali v soboto na blejskih 
Mehurčkih ob jezeru. Prihaja iz Selc, obiskuje pa drugi 
letnik Višje strokovne šole za gostinstvo, velnes in 
turizem Bled, smer gostinstvo. Obiskovalci so lahko pri 
njej pokusili penini vinarja Danila Steyerja. / Foto: A. B.
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KU HAR SKI RE CEP TI
Za vas iz bi ra Da ni ca Do lenc

L a h k e  j e d i

Erika Jesenko

n JAZ, MIDVA IN MI

Mojca Logar

V času od božiča do sredine 
januarja se gotovo vsak izmed 
vas udeleži kakšnega koncer-
ta. Ti so na prostem, na uli-
cah in trgih mest, v cerkvah 
in koncertnih dvoranah, ko-
ledniki se vozijo od vasi do 
vasi. Kot da bi bili v tem času 
vsi bolj dovzetni za glasbo, ki 
nas lahko odpelje malo stran, 
v drug svet. 

Z glasbo smo pri nas pove-
zani pravzaprav vsi in tako 
hodimo poslušat enkrat ene-
ga, drugič drugega otroka. 
Poslušali smo božični koncert 
v Cankarjevem domu, pa v 
kranjski cerkvi, v Predosljah, 
v Cerkljah, na Bledu, gledali 
smo opero Carmen. Včasih 
pomislim, to je noro, vsega 
je preveč. V duhu 'manj je 
več' bi človek imel morda od 
koncertov več, če bi poslušal 
le enega, ne pa toliko. Dok-
ler bom mogla, bom otroke 
hodila poslušat ali gledat, ko 
nastopajo. Mislim, da je to 
naloga matere. Lahko se v 
vsakem trenutku odselijo na 
drug konec sveta in situacija 
bo povsem drugačna. 

Božične pesmi so najlepše v 
cerkvi. Tokrat je bila kranjska 
cerkev sv. Kancijana povsem 
polna mladih ustvarjalcev. 
Zapolnili so prezbiterij in po 
sredini cerkve namestili doda-
tne stole. Ni pogosto v cerkvah 
toliko ljudi. Božični koncert 
sodi v cerkev. Lepo je, da mladi 
ustvarjajo v svojem domačem 
kraju in za domači kraj. To je 
smisel kulture in ustvarjanja. 
S svojim delom obogatiš sebe 
in druge. Ko je stvar zrela, mo-
raš v svet in drugam. Nisem 
zapečkar, globalizacija nas je 
vse izstrelila na svetovni trg, v 

trenutku smo lahko kjerkoli in 
kdorkoli je lahko pri nas. Vsi 
največji glasbeniki, ki so uspe-
li v svetu, se vedno znova radi 
vračajo tja, kjer so začeli. Obi-
skovalci koncerta v kranjski 
cerkvi pa nismo mogli mimo 
razglabljanj in moledovanj 
o tem, kako Kranj potrebuje 
koncertno dvorano. Zdi se, 
da so včasih lažje gradili nove 
objekte kot danes. Koliko cest 
in stavb so zgradili v delovnih 
brigadah in udarniških akci-
jah! Koliko poti, vodovodov, 
mrliških vežic in drugih objek-
tov so pomagali graditi ljudje 
sami, sicer jih ne bi imeli. Sa-
moprispevek je bil pogosta ob-
lika zbiranja sredstev za grad-
njo različnih objektov. Je bilo 
torej v starih časih lažje priti 
do novega objekta, ki je služil 
vsem, kot danes? Manjše obči-
ne se ponašajo z mnogo boljšo 
opremo in infrastrukturo kot 
večje mestne občine. Manj lju-
di lažje uskladi interese, pot-
rebe pa niso nič manjše. Ven-
darle je res, da je koncertna 
dvorana v Kranju nekaj, kar bi 
vsi potrebovali. Gospodarska 
rast je ugodna, društev in upo-
rabnikov mnogo, gotovo bi lah-
ko pridobili kakšna evropska 
sredstva. Lahko bi si omislili 
še kakšno novo obliko samop-
rispevka, morda delež od do-
hodnine ali kakšen drugačen 
prispevek posameznikov, dru-
štev in podjetij, da bi vendarle 
začeli iskati pot do rešitve. 

Menim, da je koncertna 
dvorana v Kranju še vedno le 
v svetu idej. Oblast, ki bo zgra-
dila novo dvorano, si bo s tem 
ustvarila spomenik. Kot da si 
tega ne želijo …

Koncerti

Mojca Logar je profesorica  
geografije in zgodovine.

Janez Logar

Če želimo iti svobodno 
naprej, moramo vedno uredi-
ti stvari za nazaj. Mnogi to 
seveda zanikajo, vendar kar 
imamo v lastnem nahrbtniku, 
nas spremlja, dokler ga ne od-
ložimo. Dlje kot to odlašamo, 
slabše je za nas. 

Zato je tudi smiselno kri-
tično, vendar ne preveč stro-
go pogledati, kaj dobrega in 
slabega se nam je zgodilo v 
preteklem letu. Kot vedno je 
poštenost in iskrenost do sebe 
blagodejna. Nič nimamo od 
preštevanja dogodkov v poli-
tiki, gospodarstvu in športu. 
To za nas uredijo mediji. Če 
ostanemo le pri teh zunanjih 
dogodkih (kjer niti nismo bili 
udeleženi), nahrbtnik ostaja 
enako težak. Z leti nam prav 
počasi ukrivi hrbtenico. Zame 
osebno je bolj pomembno, kaj 
lepega in hudega sem doži-
vel. V svoji zgodovini je človek 
vedno nekako poskrbel, da se 
je razbremenil. Nekomu ali 
nečemu človek mora povedati, 
da se razbremeni. Trenutno je 
na pohodu psihoterapevtska 
dejavnost. V bližnji preteklosti 
smo pogosteje hodili k spove-
di. Naši prapredniki so imeli 
drevesa, kjer so se izpovedova-
li. Vzeli so si čas in povedali 
svoje tegobe drevesu. Naj se 
sliši čudno, vendar pravijo, 
da je pomagalo. Spet drugi 
so pripisovali poslušalno moč 
kamnom. Zdi se, da imamo 
moški tu malo večjo vlogo. 
Oče ali gospodar je pri starih 
ljudstvih, tudi pri naših pra-
prednikih, odigral pomemb-
nejšo vlogo. On je, ali naj bi, 
vpeljal svoje potomce pri izbiri 
tega drevesa ali kamnov. Za-
nimivo – tudi danes ima pri 

prenosu religioznih vrednot 
večji pomen oče kot mama. 
Mi pa si v svojih družinah, 
ali še bolje v svojih zakonih, 
dajmo priložnost poslušanja. 
Vzame nam le nekaj minut. 
Drug drugemu pripovedujmo 
o svojih lepih in težkih trenut-
kih v letu, ki se izteka. Če vam 
odleže spoved, jo opravite. Če 
imate svoje drevo ali kamen, 
skalo, mu zaupajte. Največ-
krat ostajajo v naši duši do-
godki, ki so povezani z odnosi. 
Zato je najbolj koristno, da ta 
bremena odložimo v odnosih. 
Kajti pisano je: »Joj! kam bi 
dél? ... I, kjer si vzel!« Glavna 
vrlina terapevta, duhovnika, 
drevesa ali kamna je, da tiho 
posluša in nič ne komentira, 
še manj svetuje. 

Za prihodnje leto si je res 
smiselno postaviti nekaj ciljev. 
Ne preveč visokih, da se nato 
ne bomo obmetavali s krivdo. 
Naj bodo cilji preprosti: dvak-
rat na teden pridem iz službe 
pred peto uro, povzpel se bom 
na Ratitovec, Svetega Petra in 
Štefanjo goro, zaključil bom 
diplomo, ob petkih popoldan 
bom brez telefona, vzel si bom 
čas in s sinom igral šah, otro-
ka bom šel poslušat na nastop, 
skupaj bomo pospravili jaslice, 
če jih že nismo skupaj posta-
vili, ženi bom ustregel in šel z 
njo nakupovat njene obleke, 
potrudila se bom in ob prvi 
priložnosti pohvalila moža, 
v februarju bom za sabo 
pospravljal nogavice, zate 
bom odtrgal češnjev cvet in 
boš moja punčka spet. Peljal 
te bom na Bled.

Pred vstopom v 2020

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

Le še nekaj receptov za osvežitev in popestritev praznične 
mize – tik preden se zberejo vsi gostje večera. Prav bodo prišli 
tudi med prazniki, ko bo prednovoletna mrzlica že mimo.

Piščančja solata

Potrebujemo: 150 dag šampinjonov, 1,5 dl kokošje juhe, 30 dag 
piščančjih prsi brez kosti, lovorov list, 1 žlico nasekljanega kopra, 
1 žlico limoninega soka, 1 čajno žličko gorčice, 0,5 dl oljčnega 
olja, 1,5 žlice jabolčnega kisa, poper, zeleno solato, peteršilj in sol.

Šampinjone obarim in narežem na lističe,« je zapisal naš znani 
kuhar Andrej Fric. »V juho stresem piščančje meso in lovo-
rov list, zavrem ter pri zmanjšanem ognju kuham 15 minut. 
Ko je meso kuhano, ga narežem na lističe iste debeline kot 
šampinjone. V mešalniku zmešam žlico in pol kokošje juhe, 
limonin sok, gorčico, olje, kis in poper. V veliki posodi zme-
šam piščanca, šampinjone, koper in zmes iz mešalnika ter z 
vilicami premešam. Serviram na krožnikih, na katere sem prej 
položil solatne liste.«

Ocvrta zelena

Potrebujemo: 2 gomolja zelene, 2 žlici limoninega soka, 2 jajci, 
sir (edamski), sol, drobtine, olje za cvrtje. 

Zeleno olupimo in narežemo na tanke rezine, ki jih kuhamo v 
slani vodi in limoninem soku 10 minut. Potem jih odcedimo. 
Sir narežemo na enake rezine kot zeleno in naredimo »send-
viče« (zelena – sir – zelena). Nato sendviče povaljamo v moki, 
jajcu in drobtinah ter zlato ocvremo na vročem olju.

Solata iz cvetače, graha in korenja

Potrebujemo: pol cvetače, 10 dag graha, 10 dag korenja, 1 čebulo, 
5 strokov česna, 3 žlice majoneze, 1 dl jogurta, sol, olje, kis, poper.

Kuhano cvetačo in korenje narežemo. Dodamo kuhan grah 
in druge sestavine ter še nekoliko zalijemo z vodo, v kateri se 
je kuhala cvetača.

Vinski šodo

Sestavine: 4 jajca ali samo rumenjaki, 12 do 15 dag sladkorja, 3 
dl dobrega belega vina.

V lončku umešamo jajca s sladkorjem, počasi prilivamo vrelo 
vino in stepamo nad soparo tako dolgo, da se pokažejo prvi 
znaki vrenja; zavreti ne sme, ker bi se zasirilo.
Sadni šodo napravimo kot vinskega, le da vino zamenjamo 
s sadnim sokom.

Lepe praznike in zdravo, srečno novo leto vam želimo!

www.gorenjskiglas.si

Kruh za na praznično mizo
Za silvestrovo in podob-

ne priložnosti se na mizi 
pogosto pojavi narezek ali 
kakšna jed, pri kateri ponu-
dimo kruh. Ni ga čez sveže 
pečen kruh, vendar nam ob 
pripravah vseh jedi pogos-
to zmanjka časa in volje, da 
bi pekli še tega. Pri tem nam 
lahko pomagata pirin kruh z 
bučnim oljem ali ajdov kruh 
z lešniki, za pripravo katerih 
preprosto le zmešamo vse 
sestavine. Tudi kvasa ne pot-
rebujemo, saj namesto nje-
ga uporabimo pecilni pra-
šek, ki v našem receptu op-
ravi svoje delo izvrstno. Po-
leg vsega pa bomo z drugač-
no izbiro kruha celoten jedil-
nik še dodatno popestrili in 
presenetili jedce.

Za pripravo pirinega kru-
ha z bučnim oljem potrebu-
jemo: 400 g pirine moke, 3 
dl navadnega jogurta, 150 ml 
radenske, 3 žličke bučnega 
olja, 1 pecilni prašek, 1 žlič-
ko soli, 1 pest bučnih semen.

Pirino moko presejemo, 
posolimo in ji dodamo pe-
cilni prašek. Prilijemo buč-
no olje, jogurt in radensko. 
Vse skupaj zmešamo v ho-
mogeno maso. V testo nato 
vgnetemo še bučna seme-
na. Testo nadevamo v obliki 
hlebčka na pekač, prekrit s 
peki papirjem, ter posujemo 
z bučnimi semeni. Pečemo 
v pečici, segreti na 200 °C, 
najprej 30 minut. Nato tem-
peraturo znižamo na 180 °C 
in pečemo še 20 minut.

Nasvet: V testo lahko po-
leg bučnih semen zmešamo 
tudi sončnična, lanena, se-
zamova ... semena.

Za pripravo ajdovega kru-
ha z lešniki potrebujemo: 
300 g ajdove moke, 5 dl na-
vadnega jogurta, 1 pecilni 

prašek, pol žličke soli, 1 sko-
delico lešnikov.

Moko presejemo, prime-
šamo pecilni prašek in sol. 
Prelijemo z navadnim jo-
gurtom ter vse skupaj zme-
šamo v testo. Nazadnje v 
testo vmešamo še lešnike. 

Testo vlijemo v globok in 
ozek pekač, ki smo ga oblo-
žili s peki papirjem. Pečemo 
v pečici, segreti na 180 °C, 
40 do 45 minut.

Nasvet: Namesto lešnikov 
lahko uporabimo tudi orehe 
ali mešanico obeh.
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sudoku_LAZJI_19_104
NALOGA

4 2 7 9
2 1 5 4 8

5 8 3 6
4 8 6

3 7 1 4 9 6
3 2 5

8 3 1 2
4 3 5 1 7

7 6 4

sudoku_LAZJI_19_104

REŠITEV

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

sudoku_TEZJI_19_104
NALOGA

7 9 1 3
4 6

6 8 5 2
4

5 7 3 6
6

5 6 1 7
3 9

3 2 7

sudoku_TEZJI_19_104

REŠITEV

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

Navodilo za reševanje: v kvadrate vpišite števila od 1 do 9 tako, da 
se ne bo nobeno število ponovilo ne v vrstici ne v koloni ne v enem 
izmed odebeljenih devetih kvadratov. Sestavil: B. F.
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7913
46

6852
4

5736
6

5617
39
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REŠITEV

785492613
142536978
639817524
263784159
574129836
891653742
956241387
417368295
328975461

sudoku_LAZJI_19_104
NALOGA

4279
21548

5836
486

371496
325

8312
43517

764
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REŠITEV

438621759
621975483
597483261
154869327
372154896
869732514
985317642
243596178
716248935

KOLOSEJ DE LUXE, KRANJ (CENTER) 

Sreda, 1. 1.
20.50 ONE SO BOMBE
18.20 VOJNA ZVEZD: VZPON SKYWAL-
KERJA
15.00 VOHUNI POD KRINKO, sinhro.
16.50 KOŠARKAR NAJ BO 2

CINEPLEXX, TUŠ, KRANJ

Sreda, 1. 1.
18.00, 20.10, 22.20 ONE SO BOMBE
19.00 CATS
16.45, 19.30, 22.15 VOJNA ZVEZD: 
VZPON SKYWALKERJA
17.45, 20.30 VOJNA ZVEZD: VZPON 
SKYWALKERJA, 3D
15.45, 17.00 VOHUNI POD KRINKO, 
sinhro.
15.30, 20.45 JUMANJI: NASLEDNJA 
STOPNJA
18.20 JUMANJI: NASLEDNJA STOPNJA, 3D
21.10 LAST CHRISTMAS
16.15 LEDENO KRALJESTVO 2, sinhro.

LINHARTOVA DVORANA , RADOVLJICA

Sreda, 1. 1.
18.00 MALI JETI, sinhro.
20.00 ONE SO BOMBE

Četrtek, 2. 1.
16.00 MALI JETI, 3D, sinhro.
18.00 ZLOHOTNICA: 
VLADARICA ZLA
20.15 RESNICA

Petek, 3. 1.
20.00 DOBER DAN ZA DELO

Sobota, 4. 1.
16.00 SLAVNA MEDVEDJA ZASEDBA 
SICILIJE, sinhro.
18.00 RESNICA
20.00 MALI JOE

Nedelja, 5. 1.
16.00 SLAVNA MEDVEDJA ZASEDBA 
SICILIJE, sinhro.
18.00 MALI JOE
20.00 DOBER DAN ZA DELO

KINOSPORED

Organizatorji filmskih predstav si pridržujejo pravico do spremembe programa.

PREŠERNOVO GLEDALIŠČE KRANJ

Ponedeljek, 30. decembra
19.30 Henrik Ibsen: STRAHOVI (v dvorani PGK)

Torek, 31. decembra
19.00 David Ives: VENERA V KRZNU (v dvorani PGK)

GLEDALIŠČE TONETA ČUFARJA JESENICE

Torek, 31. decembra
20.00 Lado Bizovičar, Jure Karas: PREDSTAVA ZA VSAKO PRILOŽNOST

GLEDALIŠKI SPORED

desetdnevna vremenska napoved

Torek
31. 12.

-6/7 °C

Nedelja 
5. 1.

-6/4 °C

Sreda 
1. 1.

Četrtek
2. 1. 

Petek
3. 1. 

Sobota
4. 1.

-4/3 °C -5/6 °C -4/7 °C -5/6 °C

Ponedeljek 
6. 1.

Torek
7. 1.

Sreda
8. 1.

Četrtek
9. 1.

-5/4 °C -4/6 °C -4/7 °C -4/7 °C

tedenski koledar
       vzhod  zahod 

31. 12.  tor. Silvester 7.44 16.26

1. 1. sre. novo leto 7.44 16.26 

2. 1. čet. novo leto 7.44 16.27           

3. 1. pet. Genovefa 7.44 16.28

4. 1. sob. Angela 7.44 16.29

5. 1. ned. Simeon 7.44 16.30

6. 1. pon.  Gašper 7.44 16.31

Danica Zavrl Žlebir

Prebačevo – Božič je dan za 
druženje v družinskem kro-
gu, dan potem pa so se va-
ščani Prebačevega tudi le-
tos zbrali na velikem dvori-
šču Novakove kmetije, kjer 
so proslavili dan samostoj-
nosti in enotnosti, z božič-
no igro pa tudi krščanski pra-
znik. Skupina vaščanov, ka-
kih štiridesetih nastopajočih, 
je pod režijskim vodstvom 
mladega režiserja Mihe No-
vaka pripravila božično igro. 
V njej so nastopile cele druži-
ne, uprizorili pa so dan Kris-
tusovega rojstva, in sicer z vi-
dika mladega, v Rimu izšola-
nega uradnika, ki je bil pos-
lan v Judejo in je na svoj prvi 
delovni dan sodeloval pri po-
pisu prebivalstva. Popisat se 
prideta tudi Jožef in njegova 
noseča žena Marija, ki mrz-
lično iščeta prenočišče, saj 
se čas poroda nezadržno bli-
ža. Medtem ko birokrati op-
ravljajo svoje delo, se Jožef in 
Marija zatečeta v prazen hlev 
in tam se rodi Jezus. Sveti 
družini se pridružijo pastirci, 
trije kralji, v bližnji ogradi pa 
se oglašajo ovce. V vsem dob-
ro znani božični igri je med 
drugimi nastopajočimi tudi 
dojenček.

»Tradicija vaškega druže-
nja se je začela s srečanjem 

ob jaslicah ob cesti, nato pa 
so se organizatorji domisli-
li, da bi bilo dobro še kaj od-
igrati, in tako smo se prese-
lili na naše kmečko dvori-
šče. Veliko ljudi z vasi pa pri-
de pomagat, sodelujejo tisti, 
ki postavljajo sceno, tehnič-
no sodelavci, igralci, pevci, 
recitatorji ... Letos so se mi 
kar sami oglašali, da bi ne-
kaj prispevali k programu, 
ki je najprej namenjen dr-
žavnemu prazniku, sledi pa 
mu božična igra. Vsako leto 
je malo drugačna, in da se 
preveč ne ponavljamo, sem 
letos jaz napisal igro z nas-
lovom Prvi delovni dan,« je 
povedal Miha Novak, zado-
voljen, da v pripravah in iz-
vedbi sodeluje veliko število 
vaščanov.  

Matej Knific, predsednik 
Vaške skupnosti Prebače-
vo in občinski svetnik, je 
prav tako vesel, da se tradici-
ja ohranja: »Srečanje vašča-
nov vsako leto 26. decem-
bra je tradicionalno, pri do-
godku sodeluje veliko števi-
lo vaščanov Prebačevega in 
tudi iz sosednjega Hrastja. 
Tradicijo ohranjamo, ker 
želimo v vasi ponazoriti čar 
božiča, predvsem pa je po-
membno, da se vaščani do-
bimo skupaj. Bistvo je, da se 
čim večkrat družimo in se 
povezujemo.« 

Kolektivni vaški duh pa s 
svojim obiskom podpre tudi 
župan občine Šenčur Ciril 
Kozjek. »V občini smo prosla-
vili dan samostojnosti in eno-
tnosti, danes je bil v Srednji 
vasi tudi bčagoslov konj, sle-
di božično-novoletni kon-
cert šenčurskih godbenikov, 

med prazničnimi dogodki je 
tudi božična igra v Prebače-
vem. Vesel sem, da je Stojan 
Kostanjevec s tem začel in da 
zdaj mlajši nadaljujejo prizo-
re, ki jih ljudje radi gledajo in 
se tako spominjajo Jezuso-
vega rojstva,« je dejal župan 
Kozjek.

Zbrani ob božičnem prizoru
Dan po božiču je za prebivalce Prebačevega pravi vaški praznik: na dvorišču Novakove kmetije priredijo 
praznovanje državnega praznika in uprizorijo božično igro.

Vaščani so uprizorili popis prebivalstva v Judeji. / Foto: Tina Dokl

Božično igro so zaokrožili z živimi jaslicami. / Foto: Tina Dokl

Janez Kuhar

Cerklje – V četrtek, 26. de-
cembra, so Cerklje na po-
vabilo Kulturnega društva 
Folklora Cerklje obiskali bo-
žično-novoletni koledniki 
Kranjski furmani, ki delu-
jejo pri Akademski folklor-
ni skupini Ozara s Primsko-
vega v Kranju. Furmani že 
25. leto v božičnem in novo-
letnem času hodijo od vrat 
do vrat z več kot tristo let 
starim obrednim koledova-
njem in vsem prinašajo ve-
selje in voščijo srečo. Ime 
so si nadeli po furmanih, 

ki so se nekdaj ustavljali v 
Kranju, na križišču trgo-
vskih poti. Poustvarjajo slo-
vensko ljudsko petje, s po-
udarkom na pesmih z Go-
renjskega. Zapojejo tudi v 
ljudskem štiriglasju in po-
segajo po gradivu ostalih 
slovenskih pokrajin. 

Številnim obiskovalcem v 
Cerkljah so se predstavili na 
trgu pred župnijsko cerkvijo 
Marijinega vnebovzetja. Za-
peli so več ljudskih koledni-
ških pesmi in ob ljudski glas-
bi godcev obudili stari običaj 
koledovanje ter voščili sre-
čo in zdravje v novem letu. 

Člani KD Folklora Cerklje, 
ki ga vodi Irena Naglič, pa 
so obiskovalcem postregli z 

domačim pecivom, dobrota-
mi iz kmečke peči in topli-
mi napitki.

Koledniki voščili srečo

Kranjski furmani so v Cerkljah voščili srečo, zdravje v 
novem letu.

Bašelj – Niz prazničnih dogodkov pod imenom gRajski 
Preddvor bodo sklenili z božičnim koncertom v cerkvi sv. Lo-
vrenca nad Bašljem. Tja vabijo v soboto, 4. januarja, koncert 
se bo začel ob 16. uri. Vabljeni na nepozabno doživetje v eni 
od najbolj slikovitih cerkvic v Preddvoru. Vstop je prost.

Božični koncert na Sv. Lovrencu
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Z letom 2020 prihajamo po kitajskem horoskopu v leto podgane oziroma shu. Podganja silnica je pozitivna in njen element je voda. Ustrezno zahodno 
znamenje je strelec in najboljše obdobje nas čaka v času zime. Pred nami je obilje in dobre priložnosti s sprejemljivimi špekulacijami in nihanji cen tržnih 
dobrin. Na splošno cvetoče svetovno gospodarstvo. Razmah poslovnosti bo omogočal večje zaslužke in kopičenje bogastva. S primerno predpripravo je v tem 
letu vse mogoče uspešno izpeljati, toda brez nepotrebnih tveganj. Pretiravanje in izpostavljanje se odsvetujeta. Na splošno je podganje leto dobro, srečno, brez 
eksplozivnih dogodkov. Veliko bo družabnega življenja in razvedrila.

 OVEN
 21. 3.–20. 4.

Znamenja, s katerimi se najbolj 
ujamete: lev, tehtnica, kozorog
Ustrezno znamenje kitajskega 
horoskopa: zmaj
Element: ogenj
Vodilni planet: Mars
Prednosti: samozavest, odgo
vornosti, delavnost
Slabosti: trma
Značilna lastnost: pogum
Barva: rdeča

Lotevali se boste različnih nalog 
in noben izziv se vam ne bo zdel 
pretežak. Odkrivali boste nove 
poti v življenju in se spopadli 
z nekaterimi svojimi strahovi. 
Dovolili si boste več počitka in 
hkrati tudi več akcije, ki pa je 
bo največ poleti. Takrat boste 
v kratkem času morali sprejeti 
več pomembnih odločitev. Zelo 
vam bo naklonjen mesec sep
tember, ko se boste odločili za 
pomembno potezo na poslov
nem področju. Glede financ bo 
vse v redu in vedno se boste 
lahko zanesli na stalnost na tem 
področju. Ovire, ki se bodo po
kazale na čustveni strani, bodo 
samo začasne. Prebujenje v vas, 
ko boste spoznali svojo osebno 
zmoto, bo botrovalo velikemu 
napredku, vaše spremenjeno 
razmišljanje pa vas bo posledič
no gnalo k spremembi načrtov. 
To leto si boste dobro zapomni
li. Vaš najljubši dan bo nedelja. 
Srečne številke: 3, 5, 8, 12, 25, 31, 
35. Misel, ki jo boste upoštevali: 
Vsak dan, preživet z napačnimi 
ljudmi, je izgubljen.

 DVOJČKA 
 21. 5.–21. 6.

Znamenja, s katerimi se najbolj 
ujamete: tehtnica, vodnar
Ustrezno znamenje kitajskega 
horoskopa: konj
Element: zrak
Vodilni planet: Merkur
Prednosti: človekoljubje, 
ljubeznivost
Slabosti: neodgovornost
Značilna lastnost: odzivnost
Barva: rumena

Hrepeneli boste po spremem
bah, zato boste v tem letu 
pripravljeni narediti tudi kaj, 
kar ni skladno z vašimi načeli. 
Naveličani vedno enakih rezul
tatov boste pripravljeni stopiti 
iz svojih okvirjev. Največ sreče 
boste imeli v mesecu marcu, ko 
bo napočil čas za napredovanje 
v službi. Dobro se boste znaš
li v različnih vlogah in znali se 
boste postaviti zase. Obdobje 
učenja kot takega bo izraženo 
v drugi polovici leta. Svoje po
tenciale boste spretno izkoristili 
za dosego dolgoletnega cilja, saj 
bo vztrajnost vaša vrlina, ki bo 
zaslužna za marsikatero modro 
potezo. Znali se boste odločati v 
svojo korist in ljudje vas ne bodo 
izkoriščali. Od ljubezni lahko ve
liko pričakujete. Na obeh stra
neh bodo prisotne enake želje 
in podobni pogledi, ki vas bodo 
s partnerjem zbližali že z začet
kom leta. Vaš najljubši dan bo 
sobota. Srečne številke: 4, 5, 6, 
12, 17, 20, 25. Misel, ki jo boste 
upoštevali: Strah je le izgovor. 

 LEV 
 23. 7.–23. 8.

Znamenja, s katerimi se najbolj 
ujamete: oven, škorpijon, 
vodnar
Ustrezno znamenje kitajskega 
horoskopa: opica
Element: ogenj
Vodilni planet: Sonce
Prednosti: radodarnost, 
prisrčnost
Slabosti: domišljavost
Značilna lastnost: obilnost
Barva: vse sončne barve

Preprosto uživali boste v vsem, 
s čimer vam bo postreglo novo 
leto. Ne boste se predali ob prvih 
neuspehih, ko se boste spozna
vali z novimi zadolžitvami. Teh 
bo kar nekaj, saj bo novo leto 
vse prej kot dolgočasno. Veliko 
boste pričakovali in veliko tudi 
dobili. Finančno stanje se bo 
– vezano na povečano količino 
dela – postopoma izboljšalo. 
Razveselili se boste tudi večjega 
zneska v mesecu aprilu. Roman
tično obarvano poletje, ki se bo 
za vas začelo že nekoliko prej, 
bo najlepši del leta. Izpovedi, ki 
jih boste deležni, bodo ugodno 
vplivale na vašo samopodobo. 
Zadnji mesec leta bo posvečen 
skrbi za druge. Spoznali boste, 
da s svojo modrostjo lahko ve
liko pripomorete k usmerjanju 
drugih. Pozitivna energija bo 
vsekakor vaša velika zaveznica. 
Vaš najljubši dan bo petek. Sreč
ne številke: 2, 3, 6, 13, 14, 18, 20. 
Misel, ki jo boste upoštevali: Ni
koli ni prepozno, da poskusimo 
kaj novega. 

 TEHTNICA 
 24. 9.–23. 10.

Znamenja, s katerimi se najbolj 
ujamete: dvojčka, vodnar
Ustrezno znamenje kitajskega 
horoskopa: pes
Element: zrak
Vodilni planet: Venera
Prednosti: predanost, simpa
tičnost
Slabosti: nezvestoba
Značilna lastnost: očarljivost
Barva: različni odtenki modre

Prva polovica leta vas bo prese
netila s spremembami, zaradi 
katerih bo z vaše strani potreb
nega več trdega dela in prilagaja
nja. Skorajšnji izgorelosti bo sle
dilo ležerno obdobje od začetka 
junija pa vse do konca poletja, 
ko se boste lahko bolj posvetili 
svojim željam in potrebam. Do
tok denarja bo dokaj stabilen in 
ne boste občutili primanjkljaja. 
To, kar boste spoznali o sebi, vas 
bo usmerjalo v vseh naslednjih 
korakih pri ljubezenskih odlo
čitvah. Teh pa ne boste mogli 
več skrivati pred okolico, saj 
boste postavili vidne temelje za 
naslednji korak v svojem življe
nju. Izkazali se boste za dobre
ga prijatelja in s svojo pojavo 
na družabnem področju pustili 
dober vtis – kot zabavna in ne
konfliktna oseba. Vaša najljub
ša dneva bosta torek in nedelja. 
Srečne številke: 1, 3, 9, 19, 22, 25, 
30. Misel, ki jo boste upoštevali: 
Najverjetnejši način za uspeh je 
vedno poskusiti vsaj še enkrat.

 STRELEC 
 23. 11.–21. 12.

Znamenja, s katerimi se najbolj 
ujamete: lev, oven
Ustrezno znamenje kitajskega 
horoskopa: podgana
Element: ogenj
Vodilni planet: Jupiter
Prednosti: razsodnost, vodi
teljstvo, navdušenost
Slabosti: nezaupljivost
Značilna lastnost: optimizem
Barva: vijolična, modra

Od nekaterih starih navad, ki 
vam ne prinašajo zadovoljstva, 
se boste sprva težko poslovili, a 
s trdno voljo vam bo uspelo še 
več, kot boste sprva načrtovali. 
Svoje malo manj zdrave razvade 
boste zvito nadomestili z novi
mi, ki bodo prijazne do vašega 
zdravja in denarnice. Najbolj si 
boste zapomnili dneve, ki jih 
boste preživeli s svojimi naj
bližjimi. Trenutki, ko boste lah
ko drugim pomagali s svojo po
močjo, pa vam bodo pomenili še 
največ. Poslovni vzpon v mese
cu juliju bo poskrbel, da pridete 
na zeleno vejo. Vizija, ki jo boste 
imeli pred seboj, vas bo varova
la pred začetno negotovostjo in 
neprijetnimi presenečenji. Da 
bi se izkazali kot partner, pa se 
boste morali na ljubezenskem 
področju izkazati še bolj kot 
po navadi. Pesimizma ne boste 
poznali, veselili se boste vsake
ga dneva posebej. Vaš najljubši 
dan bo sobota. Srečne številke: 
1, 11, 13, 25, 27, 28, 34. Misel, ki 
jo boste upoštevali: Če želiš biti 
ljubljen, moraš ljubiti.

 VODNAR  
 21. 1.–19. 2.

Znamenja, s katerimi se najbolj 
ujamete: tehtnica
Ustrezno znamenje kitajskega 
horoskopa: tiger
Element: zrak
Vodilni planet: Uran 
Prednosti: prizadevnost, 
neodvisnost
Slabosti: nestanovitnost
Značilna lastnost: prijateljstvo
Barva: turkizna

Dnevi bodo včasih prekratki, saj 
jih bo njihova pestrost poganjala 
v hitrem tempu. Z delom boste 
zasuti bolj ali manj skozi celo 
leto, zaradi zelo dobre organizi
ranosti pa boste največ uspeha 
na poslovnem področju poželi 
spomladi. Na plan bo privrela 
že davno pozabljena poslovna 
ideja, za izvedbo katere bo
ste končno zares pripravljeni. 
Osebno spoznanje v mesecu 
decembru bo vodilo do hipne 
odločitve, ki bo s seboj prinesla 
veliko raziskovanja in kasneje 
tudi zelo potrebnega lastnega 
dokazovanja. Spremenjena ru
tina na čustveni strani vam bo 
prinesla več prostega časa, ki 
ga boste znali kvalitetno izkori
stiti. Denarja boste porabili več, 
kot bi si želeli. A tudi v vtisnje
nih spominih boste našli veliko 
vrednost. Vaš najljubši dan bo 
sreda. Srečne številke: 1, 4, 17, 
25, 26, 30, 31. Misel, ki jo boste 
upoštevali: Če kdaj padeš, vedi, 
da greš le po zalet za še višji let. 

 BIK 
 21. 4.–21. 5.

Znamenja, s katerimi se najbolj 
ujamete: devica, kozorog
Ustrezno znamenje kitajskega 
horoskopa: kača
Element: zemlja
Vodilni planet: Jupiter
Prednosti: samostojnost, 
impulzivnost
Slabosti: vihravost
Značilna lastnost: odvisnost
Barva: rožnata, zelena

Največ sproščenosti boste v tem 
letu občutili jeseni in pozimi. V 
prvih mesecih se boste zatopili v 
delo in za vse, kar vam bo prina
šalo rezultate, si boste radi vzeli 
čas. Pomanjkanje pozornosti v 
ljubezni boste želeli nadomestiti 
z zapolnitvijo prostega časa na 
drugačen način. Pritisku iz oko
lice boste pripisovali prevelik po
men in ničkolikokrat boste začu
tili razočaranje nad ljudmi prav 
zaradi napačnih pričakovanj. Z 
ljudmi boste sicer obkroženi v 
veliki meri – bodisi zaradi sno
vanja novih poslovnih načrtov 
ali iz zasebnih razlogov. Projekt, 
ki se ga boste lotili pozimi, vas 
bo napolnil z dobrimi občutki o 
sebi. Denarja bo ravno dovolj. 
Ljubezen vam bo prišla naproti 
z vsemi svojimi čari, kljub temu 
da boste na začetku spregledali 
znake njenega prihoda. Vaša naj
ljubša dneva bosta ponedeljek in 
sreda. Srečne številke: 7, 9, 10, 
11, 13, 27, 32. Misel, ki jo boste 
upoštevali: Vse je mogoče.

 RAK 
 22. 6.–22. 7.

Znamenja, s katerimi se najbolj 
ujamete: škorpijon, ribi, lev
Ustrezno znamenje kitajskega 
horoskopa: koza
Element: voda
Vodilni planet: Luna
Prednosti: potrpežljivost
Slabosti: naivnost
Značilna lastnost: zvestoba
Barva: siva, srebrno modra

Izbirali boste hitrejše poti, da bi 
prišli do želenih rezultatov, ni 
pa nujno, da bodo tudi zaneslji
vejše. Na delovnem mestu bo
ste morali večkrat napraviti ena
ko stvar, da bi prišli do tja, kot 
ste si zamislili. Najbolj zbrani 
boste v sredini leta, ko bo vaše 
dneve krojil temeljit plan. Stva
ri pa ne boste prepuščali v tuje 
roke pri poslovnosti, saj bo vaše 
znanje zadostovalo za pravi na
predek. Otroško pričakovanje, 
ki ga boste gojili na ljubezenski 
strani, bo iz vas izvabilo igrivost 
in razigranost. Zavedanje, da se 
vedno lahko zanesete na svoje
ga partnerja, vas bo pomirjalo, 
kadar boste iskali odgovore na 
najrazličnejša vprašanja. V me
secu februarju boste prišli do 
velike prelomnice na čustveni 
strani. S spremembami se bo
ste z veseljem spoprijateljili. 
Vaš najljubši dan bo nedelja. 
Srečne številke: 4, 14, 16, 20, 26, 
30, 31. Misel, ki jo boste upo
števali: Vse, kar potrebujemo, 
je zaupanje vase.

 DEVICA 
 24. 8.–23. 9.

Znamenja, s katerimi se najbolj 
ujamete: bik, kozorog
Ustrezno znamenje kitajskega 
horoskopa: petelin
Element: zemlja
Vodilni planet: Merkur
Prednosti: redoljubnost, 
varčnost, temeljitost
Slabosti: kritičnost
Značilna lastnost: natančnost
Barva: zelena, temno rjava

Z majhnimi, a varnimi koraki 
boste polni pričakovanj vstopili 
v novo leto. Osrečevali vas bodo 
dnevi, preživeti v dobri družbi, 
kjer se bodo rojevale najboljše 
ideje za vse dogodivščine, ki 
bodo pred vami. Svoj prosti čas 
boste znali zapolnjevati tudi 
tako, da boste pomislili na pro
duktivnost. Za nekaj časa boste 
uspešno združili zasebno in po
slovno življenje. Finančno stanje 
vam bo ugajalo, še najbolj pa od 
aprila do septembra. Časa ne 
boste porabljali za obremenje
vanje po nepotrebnem. Realni 
boste in zavedali se boste, da 
pravo dejanje v pravem trenut
ku nekomu lahko veliko pome
ni. Ravnovesje v ljubezni boste 
zvesto ohranjali, včasih tudi le s 
pozitivnim razmišljanjem. Vaša 
najljubša dneva bosta četrtek in 
petek. Srečne številke: 5, 8, 11, 
16, 26, 27, 30. Misel, ki jo boste 
upoštevali: Težko in smiselno bo 
vedno prineslo več zadovoljstva 
kot enostavno in nesmiselno. 

 ŠKORPIJON 
 24. 10.–22. 11.

Znamenja, s katerimi se najbolj 
ujamete: rak, ribi
Ustrezno znamenje kitajskega 
horoskopa: prašič
Element: voda
Vodilni planet: Pluton
Prednosti: požrtvovalnost, 
prijateljstvo
Slabosti: trmoglavost
Značilna lastnost: idealizem
Barva: temno rdeča

Iskrenost do sebe in z njo po
vezano upoštevanje občutkov 
bosta vaši veliki vrlini. Za vse 
spremembe na bolje boste za
služni zaradi svoje odprtosti in 
pripravljenosti narediti nekaj več 
zase. V tem letu vas bo spremlja
la tudi precejšnja mera sreče, ki 
pa bo z dobro organiziranostjo 
tvorila zanimive uspehe. S pre
izkušanjem v novih vlogah vam 
bo postregel mesec maj, tudi 
učenje ne bo izključeno. S svo
jim spečim talentom boste pe
čat pustili tam, kjer ste si vedno 
želeli. Na neki način se boste 
predstavili še v svoji drugi luči. 
O poslovnih potezah ne boste 
kaj dosti razmišljali in si več časa 
vzeli za druženje. Ljubezenska 
doživetja vam bodo toplo obar
vala spomladanske mesece, ki 
jih boste preživeli v dvoje. Vaš 
najljubši dan bo sreda. Srečne 
številke: 2, 7, 8, 14, 17, 18, 24. 
Misel, ki jo boste upoštevali: 
Ne sledite nikomur, ampak se 
učite od vseh.

 KOZOROG 
 22. 12.–20. 1.

Znamenja, s katerimi se najbolj 
ujamete: oven, bik, devica
Ustrezno znamenje kitajskega 
horoskopa: bivol
Element: zemlja
Vodilni planet: Saturn
Prednosti: prizadevnost, 
vestnost
Slabosti: ljubosumnost
Značilna lastnost: neomajnost
Barva: črna in bela

S svojo karizmo boste tako kot 
že velikokrat prej znali poskrbeti, 
da se bodo stvari odvijale vam v 
korist. Nasmeh in dobra volja, ki 
bosta sijala iz vas, bosta razoro
žila mrke obraze v še tako stro
gih situacijah. Pozitivne izkušnje 
vas bodo motivirale, iz neprije
tnih pa boste črpali modrost za 
naslednjič. Predani boste svojim 
željam, tako poslovno kot tudi 
zasebno. Za sklepanje poslov 
bo več kot primerna prva polo
vica leta. Imeli boste možnost, 
da iz samostojne poti zajadrate 
v partnerske posle, odločitev z 
vaše strani pa v tem primeru ne 
bo hitra. Ljubezen vas bo zvesto 
spremljala in vam prinašala veli
ko topline. Jeseni se boste znašli 
pred prelomnico. Vaš najljubši 
dan bo petek. Sečne številke: 3, 
7, 15, 19, 22, 24, 32. Misel, ki jo 
boste upoštevali: Nekdo danes 
sedi v senci, kjer je nekdo nekoč 
posadil drevo.

 RIBI 
 20. 2.–20. 3. 

Znamenja, s katerimi se najbolj 
ujamete: rak
Ustrezno znamenje kitajskega 
horoskopa: mačka
Element: voda
Vodilni planet: Neptun 
Prednosti: fantazija, sočutnost
Slabosti: neodločnost
Značilna lastnost: sočutje
Barva: morsko zelena 

Zaradi svoje odločitve, ki jo bo
ste sprejeli na začetku leta, se 
ne boste kesali, saj bo to nekaj 
najboljšega, česar se boste lo
tili po dolgem času. Osvobodi
li se boste svojih strahov, ki so 
vas omejevali pri doseganju še 
boljših rezultatov. Manjši uspe
hi bodo vodili v vedno večje in 
ponosni boste na vsak svoj na
predek. Zamenjali boste vrstni 
red prioritet in se bolj posvetili 
svojemu zdravju. Cenili boste 
drobne trenutke, ki vam jih bo 
prinašala ljubezen – v pravem 
pomenu besede. Sklepali boste 
prava prijateljstva in se na tem 
področju odločili za plemenito 
potezo. Za doživeta razočaranja 
ne boste od nikogar več priča
kovali opravičila, saj se boste 
zanašali le nase. Vaš najljubši 
dan bo nedelja. Srečne številke: 
7, 9, 10, 11, 26, 28, 32. Misel, ki 
jo boste upoštevali: Življenje je 
kot vožnja s kolesom. Za ohra
njanje ravnotežja se je treba 
premikati.
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Prodajni inženir, m/ž (Šenčur) 
Vaše ključne odgovornosti in naloge: skrb za obstoječe kupce in pridobivanje novih 
kupcev, kontaktiranje, obiskovanje ter tehnično svetovanje kupcem, udeležba na 
sestankih pri dobaviteljih v tujini ... KMS, d. o. o., Poslovna cona A 34, 4208 Šenčur. 
Prijave zbiramo do 23. 1. 2020. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Samostojni kontrolor poslovanja v FRP, m/ž (Otoki, Železniki) 
Opis del in nalog: skrb za optimalno zavarovanje premoženja podjetja, sodelova-
nje z zavarovalnicami in posredniki, vodenje škodnih primerov, svetovanje podje-
tjem v Skupini, koordiniranje procesa obvladovanja tveganj, skrb za obvladovanje 
finančnih tveganj podjetja in Skupine, priprava analiz in simulacij ... Domel, elek-
tromotorji in gospodinjski aparati, d. o. o., Otoki 21, 4228 Železniki. Prijave zbiramo 
do 8. 1. 2020. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Procesni kontrolor, m/ž (Komenda, poslovna cona) 
Pričakujemo: IV. stopnja izobrazbe – zaželeno tehnične smeri, 3 leta delovnih iz-
kušenj na podobnem področju, poznavanje procesa brizganja plastike, poznava-
nje orodij MS Office (Word, Excel, Outlook). Plamtex INT., d. o. o., Pod bukvami 8, 
1218 PC Žeje pri Komendi. Prijave zbiramo do 26. 1. 2020. Podrobnosti na www.
mojedelo.com.

Kuhar, m/ž (Kranjska Gora) 
Če si oseba, ki jo veseli delo v gostinstvu, ti je gastronomija blizu, si željna novih iz-
zivov ter pripravljena z nami začrtali pot uspeha, kar bo na podlagi dobrih delovnih 
rezultatov tudi ustrezno nagrajeno, potem te vabimo k sodelovanju za delo na de-
lovnem mestu kuhar. Hit Alpinea, d. d., Borovška cesta 99, 4280 Kranjska Gora. Pri-
jave zbiramo do 25. 1. 2020. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Kuhar picopek, m/ž (Zbilje) 
Pričakujemo: gostinsko izobrazbo, smer kuhar, poznavanje tehnik priprave jedi, 
najmanj 1 leto delovnih izkušenj na enakem/primerljivem delovnem mestu, ve-
selje do dela v kuhinji. Dotik gostinstvo in turizem, d. o. o, Ulica Pohorskega bata-
ljona 34, 1000 Ljubljana. Prijave zbiramo do 23. 1. 2020. Podrobnosti na www.mo-
jedelo.com.

Komisionar v skladišču – krajši delovni čas, m/ž (Radovljica) 
Naloge: Prvi si v stiku z najnovejšimi kosi in tvoja naloga bo, da s pomočjo skener-
jev nabiraš blago s polic, ga evidentiraš ter po potrebi deklariraš in preložiš v kar-
tone. Izdajal boš blago iz skladišča, pri čemer je želena natančnost. Da bo delo po-
tekalo hitro in nemoteno, je potrebna konstantna komunikacija z oddelkom tran-
sporta. Sportina Bled, d. o. o., Alpska cesta 43, 4248 Lesce. Prijave zbiramo do 16. 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.

Servisni svetovalec, m/ž (Škofja Loka) 
V avtomehanični delavnici Tip Stop Vianor Škofja Loka iščemo servisnega svetoval-
ca. Vaše zadolžitve: izvajanje trženjsko-prodajnih aktivnosti na področju avtome-
haničnih storitev, povezanih izdelkov in storitev ter dodatnega blaga, izdelava po-
nudb za servisne storitve, sprejem vozil na servis ter skrb za pravočasno izvedbo 
servisnih posegov ... Petrol, d. d., Dunajska 50, 1527 Ljubljana. Prijave zbiramo do 6. 
1. 2020. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Sodelavci v pralnici in v kemični čistilnici, m/ž (Škofja Loka) 
V sodobni industrijski pralnici v Škofji Loki zaposlimo nove sodelavce. Prav tako za-
poslimo sodelavca v družinski kemični čistilnici z dolgoletno tradicijo in vzdrževal-
ca za vzdrževanje strojev in naprav. Stimulativno delovno okolje, božičnica, regres 
... Negovanje tekstilij Šinkovec, d. o. o., Kidričeva Cesta 55, 4220 Škofja Loka. Prijave 
zbiramo do 22. 1. 2020. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Prodajalec, m/ž (Kranj) 
Nudimo vam: delo v urejenem okolju zelo uspešnega mednarodnega podjetja, za-
nimivo, dinamično in pestro delo, možnost profesionalnega in osebnega razvoja 
... Deichmann, d. o. o., Dunajska cesta 151, 1000 Ljubljana. Prijave zbiramo do 6. 1. 
2020. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Viličarist, m/ž (Medvode) 
Vaše naloge in odgovornosti bodo: oskrbovanje porabnikov s surovinami, poliz-
delki in izdelki, manipulacija z materiali in gotovimi izdelki. Sogefi Filtration, d. o. 
o., Ladja 11, 1215 Medvode. Prijave zbiramo do 26. 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

Sponzor nagradne križanke, ki je bila objavljena v Gorenjskem 
glasu 17.  decembra 2019, je bil ZAVOD ZA TURIZEM IN KUL-
TURO KRANJ. Geslo križanke je bilo: V KRANJU DOBRO V SRCU 
MISLIMO.  Nagrajenci so: 1. nagrada: 4-krat topli napitek prejme 
Cvetka Polajnar iz Kranja, 2. nagrada: 2-krat topli napitek prej-
me Brigita Lovko iz Škofje Loke, 3. nagrada: 2-krat topli napitek  
prejme Amanda Špehar iz Kranja. Nagrajenkam čestitamo!

Grega Flajnik

Dobrna – Terme Dobrna so 
eno najstarejših še delujočih 
slovenskih termalnih zdra-
vilišč z več kot 610-letno tra-
dicijo. V njihovih bazenih 
sta se skozi zgodovino spro-
ščala tudi hrvaški ban Josip 
Jelačić z ženo in škof Anton 
Martin Slomšek. Veliko pre-
moženja je tu pustil nemški 
pisatelj Karl May, avtor knjig 
o znamenitem Winetouju, 
ki je v miru in tišini ob po-
toku Dobrnica in na obron-
kih Peškega Kozjaka iskal 
navdih za pisanje. V času 
Ilirskih provinc (1809–1811) 
so bile toplice že znane da-
leč naokrog, saj je v njih ok-
reval celo Ludvik Bonapar-
te, brat cesarja Napoleona 
I. Zdravilišču se je oddolžil 
tako, da je dal v bazenu izrav-
nati in zgladiti neravna skal-
nata tla. Termalna voda, fan-
go in šota so danes priznani 
trije naravni zdravilni dejav-
niki v Termah Dobrna. Na 
področju Srednje in Vzhod-
ne Evrope so prepoznani kot 
vodilni center za pomoč pri 
bolezenskih težavah z rodili, 
neplodnostjo, inkontinenco 
ter diagnostiki na področju 
ginekološko-uroloških stanj 
v povezavi z onkologijo ter 
nevroloških stanj. 

Na Glasovem izletu so si 
naši bralci in naročniki pri-
voščili triurno razvajanje v 

termalnih vodah. Pred tem 
smo se v holističnem cen-
tru razgibali in raztegni-
li svoje ude po več kot eno-
urni vožnji z avtobusom. 
Delali smo vaje, ki jih lah-
ko vsak izvaja doma, saj 

za tovrstno vadbo ne pot-
rebujemo nobenih rekvi-
zitov. Naučili smo se tudi, 
kako pravilno dihati oziro-
ma kako je pomembno, da 
včasih dihamo skozi nos in 
zrak zajamemo s celotnimi 

pljuči, tako da dihamo s tre-
bušno prepono. 

Po vajah nam je primarij 
dr. Branko Šibanc predaval o 
nevarnostih, ki nam jih lah-
ko povzročajo klopi. Pove-
dal nam je precej koristnih 
informacij, na primer, da se 
klop najraje zadržuje v pol-
senci, torej na obronkih goz-
da; če sumimo, da je na naši 
obleki klop, ga najlaže uni-
čimo tako, da damo obleko 
za kratek čas v sušilni stroj; 
klop se napije krvi in potem 
lahko preživi do dve leti, če 
živi vi dobrih pogojih; klopa 
moramo odstraniti čim prej, 
saj je virus meningitisa v 
klopovih ustih in ga dobimo 
takoj. Na koncu nam je pre-
davatelj še zaupal, da bodo 
v Termah Dobrna v prihod-
nje svoje goste učili zdrave-
ga spanja. Prav spodbujanje 
zdravega in pravilnega spa-
nja dobiva v svetovni medi-
cini vse večji pomen. Postav-
ljajo ga celo ob bok rekreaciji 
ter zdravi prehrani.

Vrhunec našega izleta je 
bilo triurno kopanje v ter-
malnih bazenih, sledilo je 
okusno kosilo z zdravo hra-
no. Na poti domov smo se 
ustavili še na Trojanah in 
si privoščili krofe. Toplo 
in ocvrto kvašeno testo si-
cer ni prav zdravo, a če po-
ješ samo enega, za lepši za-
ključek dneva že ne more 
škoditi. 

Za zdravje v Dobrno
Glasovi bralci smo pred kratkim na izletu skrbeli za svoje zdravje. Odpeljali smo se v Terme Dobrna, 
kjer smo se najprej razgibali, nato pa poslušali predavanje in se razvajali v termalni vodi. 

Naša skupina med telovadbo v holističnem centru Term 
Dobrna

Pozorno smo prisluhnili predavanju o klopih.

Vilma Stanovnik

Kranj – Prireditelji tradicio-
nalnega Novoletnega skoka 
v morje to sredo, 1. januarja, 
od 14. ure dalje znova vabijo 
v Portorož. Novoletni skok 
v morje bo tokrat potekal že 
šestnajstič, najpogumnej-
ši pa bodo v morje skakali s 
pomola na osrednji portoro-
ški plaži. Protokol skokov in 
ogrevanja poteka tako, da po 
sto udeležencev naenkrat v 
skupini na vsakih deset mi-
nut skoči v morje. 

»Mnogi so zvesti povra-
tniki in se dogodka ude-
ležujejo vsako leto znova, 
drugi se bodo tega pogum-
nega podviga lotili prvič, a 
zagotovo ne zadnjič. Prvič 
bomo v morje pospremi-
li naše ambasadorje, slo-
venske paraolimpijce in 
tudi nekaj njihovih trener-
jev. Vsi skupaj so se namreč 
pred kratkim vrnili iz prvih 
skupnih priprav na Kanar-
skih otokih za paralimpij-
ske igre v Tokiu. Tako bodo 
z nami Darko Đurić in nje-
gov trener Emil Tahiro-
vič, Alen Kobilica in dru-
gi,« pravi vodja prireditve 
Nino Cokan in dodaja, da 
gre za vrhunsko doživetje, 

polno adrenalina, ki pred-
rami tako telo kot duha. Pri-
zorišče je vedno znova pol-
no domačinov in turistov, 
ki skakalce glasno spodbu-
jajo, mnogokrat pa jih pozi-
tivizem, ki vlada med ska-
kalci, in adrenalin, ki se širi 
po ozračju, prepričata, da 
se v zadnjem trenutku tudi 
sami vržejo v vodo. 

Vendar Novoletni skok v 
morje ni le zabavno, tem-
več tudi terapevtsko doživet-
je. Dokazano je namreč, da 
kopanje v mrzli morski vodi 

blagodejno vpliva na poču-
tje, pomaga pri regeneraci-
ji telesa, krepi imunski sis-
tem ter dviga prag dovzet-
nosti za različne bolezenske 
vplive. In še mačka po sil-
vestrski noči menda pozdra-
vi. Vsi udeleženci s skokom 
v vodo postanejo tudi am-
basadorji Novoletnega sko-
ka v morje in se s prejeto di-
plomo simbolično zaveže-
jo, da bodo vestno skrbeli za 
neokrnjenost in čistočo ter 
promocijo slovenskega mor-
ja. Skoku v morje bo na plo-
ščadi pred hotelom Sloveni-
ja sledilo pestro dogajanje z 
glasbo. Ob 18. uri se bo nebo 
razsvetlilo še s tradicional-
nim ognjemetom.

Za novo leto skok  
v morje
Marsikdo se na prvi dan novega leta odpravi na 
morje, najpogumnejši pa tudi skočijo vanj.

Novoletni skok v morje ni le zabavno, temveč tudi 
terapevtsko doživetje. / Foto: arhiv organizatorjev

Alenka Brun

Jezersko – Zadnji dan v letu, 
31. decembra, na Jezerskem 
ponovno pripravljajo sil-
vestrski skok v Planšarsko 
jezero. Silvestrsko kopanje 
je že tradicionalno, bo pa ob 
13. uri. Organizatorji vabijo 

v svojo družbo vse, ki jih do-
godek zanima, da se torej 
jutri, v torek, pripeljejo na 
Jezersko, kjer se bodo naj-
pogumnejši ponovno pre-
pustili mrzli vodi jezera – 
morda le za hip ali pa celo 
naredili nekaj plavalnih za-
mahov.

Tudi skok v jezero
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ZAHVALA

V 86. letu nas je zapustila naša draga žena, mama, stara mama, 
sestra in teta

Julijana Egart
 
Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom in sosedom, ki so po
magali pri pogrebu, vaščanom, sodelavcem, prijateljem in znan
cem za izrečeno sožalje ter spremstvo na njeni zadnji poti. Hvala 
g. župniku Miru Turku, pevcem in pogrebni službi Hipnos. Za
hvaljujemo se tudi osebnemu zdravniku dr. Koširju. Hvala vsem 
za sveče, cvetje, svete maše in darove za cerkev sv. Nikolaja.
 
Žalujoči vsi njeni
Sorica, december 2019

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

Praznični delovni čas:
torek, 31. decembra 2019:  
od 8. do 12. ure

Spoštovani naročniki in 
bralci Gorenjskega glasa
Male oglase in zahvale 
oziroma osmrtnice za prvo 
številko v letu 2020, ki bo 
izšla v petek, 3. januarja, 
sprejemamo do torka,  
31. decembra, do 10. ure.
Srečno v letu 2020!

30
EUR

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

OSMRTNICA

Svojo življenjsko pot je sklenil naš upokojeni sodelavec

Karol Gorjanc
Ohranili ga bomo v lepem spominu.

Gorenjske lekarne

Žirovski besednjak 
ni slovar, je zbirka 
500 mini esejev, 
sestavljena iz razlag 
500 značilnih besed. 
Žiri so prvi večji 
kraj v Sloveniji, ki 
ima svojo zgodbo 
povzeto na ta način 
– z avtorsko razlago 
izbranih besed. Te 
niso le žirovske, 
veliko je gorenjskih, 
vseslovenskih in 
svetovljanskih. 
Knjiga torej ni le 
lokalna, v svoji 
individualnosti je 
hkrati univerzalna.

Avtor knjige je 
dolgoletni sodelavec 
Gorenjskega glasa.
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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 želite, da vam jo pošljemo po pošti,  
se poštnina zaračuna po ceniku Pošte Slovenije.

                        + poštnina

24,90600 strani, mehka vezava

EUR

                        + poštnina

9,99

EUR

Namesto da bi iskali 
»srečno zvezdo« kjer 
koli drugje, jo iščimo 
le v sebi. Moramo se 
truditi, da bi jo našli, 
kajti sama se ne bo 
pokazala. Vse življenje 
se moramo bojevati 
zanjo, si prizadevati, 
da nam ostane 
naklonjena.
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222 strani, trda vezava

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 želite, da vam jo pošljemo po pošti,  
se poštnina zaračuna po ceniku Pošte Slovenije.

GRADBENI  
MATERIAL
KURIVO
PRODAM

BUTARE za krušno peč in drva –
bukova, hrastova in jesenova, tel.: 
031/280-774 19003382

SUHE trske za podkurit, primerne za 
kamin ali centralno peč, tel.: 041/986-
986 19003379

STANOVANJSKA 
 OPREMA
GOSPODINJSKI APARATI
PRODAM

ZA simbolično ceno prodam brezhiben 
štedilnik 4-krat elektrika in 2-krat plin, 
tel.: 040/332-590 19003380

ŠPORT, REKREACIJA
PRODAM

SOBNO kolo, cena 30 EUR, tel.: 
040/332-590 19003381

KMETIJSKI STROJI
KUPIM

TRAKTOR z vsemi priključki ali samo 
traktor, tel.: 031/525-793 19003372

VZREJNE ŽIVALI
PRODAM

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

ZAMENJAM

BIKCA simentalca zamenjam za 
prašiča. Andrej Bolka, Poženik 9, tel.: 
051/203-863 19003377

RAZNO
PRODAM

LESENO zložljivo kozo za žaganje drv 
in zelo ohranjeno sobno kolo Orbitrek, 
tel.: 031/254-639 19003378

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

Silvestrska zabava v Tržiču
Tržič – V Tržiču bodo v leto 2020 na zadnji dan iztekajočega 
se leta najprej vstopili otroci, saj zanje v torek, 31. decem-
bra, ob 17. uri v atriju občine pripravljajo silvestrsko zabavo. 
Zabava se bo za odrasle nadaljevala pozno v noč. Kavarna 
Platz ter Občina Tržič bosta omogočili zabavo ob kuhanem 
vinu, lahko se boste zabavali ob živi glasbi akustičnih due-
tov, za povezovanje bo poskrbela Anamarija Krajšek.

IZLETI

Na Goro Oljko
Kranj – Planinsko društvo Iskra Kranj vabi v soboto, 18. ja-
nuarja, na planinski izlet na Goro Oljko (733 m n. m.), kra-
ški osamelec nad Pako. Planince čakajo štiri ure nezahtevne 
hoje v zimskih razmerah. Odhod s posebnim avtobusom 
izpred parkirišča pri Mercatorjevem centru na Primskovem 
bo ob 7.30. Prijave in informacije pri vodniku Urošu Prelov-
šku, prelovsek@gmail.com ali tel. 040 255 163. Prijave bodo 
veljavne le s potrdilom vodnika.

OBVESTILA

Turnir v kegljanju na ledu
Ravne – V soboto, 4. januarja, bo od 9. do 16. ure na drsa-
lišču na Ravnah v organizaciji Balinarskega kluba Tržič AC 
Žepič potekal turnir v kegljanju na ledu. Drsališče bo za re-
kreativne drsalce takrat zaprto. Odprlo se bo ob 16. uri. 

KONCERTI

Dalmatinski pušeljc
Rodica – Ženska klapa Kamelije vabi v petek, 3. januarja, ob 
19.30 v Kulturni dom Groblje na koncert z naslovom Dal-
matinski pušeljc – kamelije in lavanda. Kot gostje bodo na-
stopili člani Klape Lavanda. Vstop bo prost, veseli pa bodo 
prostovoljnih prispevkov. 

PREDSTAVE

Jaz sem Frenk
Tržič – V soboto, 4. januarja, si ob 17. ali ob 19. uri v Kultur-
nem centru Tržič lahko ogledate film Jaz sem Frenk. Skoraj 
vsi prizori filma so bili posneti na ulicah Tržiča, v nekaterih 
domovih in v tovarni Peko.

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

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



24 Gorenjski glas
ponedeljek, 30. decembra 2019

Anketa

Majda Dobovšek, Voglje:

Zase in za svoje najbližje si 
želim le zdravja, sreče in ra-
zumevanja. Dobre bi bile viš-
je pokojnine. Sicer pa je naj-
pomembneje, da jih imamo 
in da bi tako ostalo za veko-
maj, tudi pri naših potomcih.

Alenka Mubi, Šenčur:

Če nas bosta povezovali 
sreča in ljubezen, če bomo 
zdravi in zadovoljni, bo leto 
2020 čudovito. Želim si oditi 
na potovanje in se sprostiti. 
Kam bi šla, ni pomembno, 
kamorkoli me bo zanesla pot.

Klemen Kern, Srednja vas:

Naslednje leto si želim več 
zdravja kot v iztekajočem se 
letu, ko sem bil skoraj ves čas 
na bolniškem dopustu. Lepo 
bi bilo, da bi se mi uresničila 
katera od skritih želja, ena 
izmed njih je potovanje. 

Nejc Nadižar, Britof:

Nikoli ne razmišljam o priča-
kovanjih in jih tudi nimam. 
Novo leto se enostavno zgo-
di in ni nujno, da se ravno 
tedaj kaj spremeni. Želje in 
pričakovanja si lahko uresni-
čujemo vsak dan v letu.

Maša Likosar

Leto 2019 se poslavlja in 
kmalu bomo zakorakali v 
novo časovno obdobje. Leto 
2020 je prestopno leto, kar 
pomeni, da se nam obeta še 
en dan več za uresničitev že-
lja, ciljev ter pričakovanj. Kaj 
pa naši sogovorniki pričaku-
jejo in si želijo v novem letu? 
/ Foto: Tina Dokl

Zdravja, miru, 
sreče in ljubezni 

Marinka Štirn, Šenčur:

Želim si predvsem miru na 
svetu za vse ljudi in da bi bilo 
vsaj tako dobro, kot je bilo 
do sedaj. Pričakujem, da bo 
naša politična srenja končno 
delovala nekoliko drugače, 
bolj naklonjeno nam, ljudem. 

vre men ska na po ved

PONEDELJEK TOREK SREDA
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Agen ci ja RS za oko lje, Urad za me te oro lo gi jo
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info@g-glas.si

Do srede bo prevladovalo sončno vreme. Jutra bodo mrzla, 
ponekod po nižinah bo zjutraj in dopoldne megleno.

Aleš Senožetnik

Kamnik – Nenavaden pri-
zor se je v petek odvijal na 
cestah med Selami pri Ka-
mniku in Moravčami. Čla-
ni ŠKD Sela so namreč pre-
selili osemmetrsko leseno 
skulpturo, imenovano Kip 
svobode, v podobi ameri-
škega predsednika Donalda 
Trumpa, ki je ob koncu po-
letja dvigala prah med va-
ščani, predvsem pa vzbudila 
izredno zanimanje tako pri 
domačih kot tudi številnih 
uglednih svetovnih medijih.

Potem ko iskanje ustre-
znega mesta v vasici v Tu-
hinjski dolini ni obrodilo sa-
dov, so člani z dopisom po-
barali župane 212 sloven-
skih občin, ali je katera prip-
ravljena sprejeti kip, kate-
rega idejni oče je arhitekt 
in umetnik Tomaž Schlegl. 

Na pobudo se je odzval mo-
ravški župan Milan Balažic 
in tako so člani ŠKD Sela 
pripravili vse potrebno za 
selitev, na kamniški obvo-
znici pa so imeli Kamniča-
ni še zadnjo priložnost, za 
slovo. »Ta trenutek ni ža-
losten, je trenutek, ko Obči-
na Kamnik daje Kip svobo-
de naprej, kot darilo,« je ob 
kratkem govoru ob slovesu 
povedal kamniški kulturnik 
Goran Završnik, in pripo-
mnil, da je Kamnik že v pre-
teklosti Sloveniji in svetu da-
jal znane osebnosti, od gene-
rala Rudolfa Maistra do ak-
tualnih nadškofa Stanislava 
Zoreta in premierja Marja-
na Šarca. V tej luči gre razu-
meti tudi predajo Kipa svo-
bode, »ki je simbol vseh svo-
bodnih ljudi« in ki ni našel 
prostora drugje kot v Morav-
čah, kot je dodal Schlegl.

Selski Donald Trump azil 
dobil v Moravčah
Leseno skulpturo, ki je pred meseci polnila novice 
največjih svetovnih medijev, so v petek preselili 
pred občinsko stavbo v Moravčah.

Takole je potekala selitev selskega Kipa svobode.

Zgornje Duplje – Kulturno-turistično društvo Pod Krivo jelko 
Duplje v soboto, 4. januarja, pripravlja že 18. nočni pohod do 
Krive jelke v Udin borštu. Prireditev se bo začela ob 19. uri z zbo-
rom pohodnikov pred gasilskim domom v Zgornjih Dupljah, 
kjer se oskrbijo z baklami. Sledil bo pohod do Krive jelke, ki je 
od gasilskega doma oddaljena dobra dva kilometra. Pohodnike 
vodijo izkušeni vodniki, gasilci pa skrbijo za požarno stražo. 
Ob Krivi jelki pohodniki dobijo čaj in v rokovnjaškem kotlu 
kuhan vroč krompir brezplačno, za minimalne »prostovoljne 
prispevke« pa bo možno dobiti tudi druge rokovnjaške jedi.

Nočni pohod do Krive jelke

Maša Likosar

Bled – Anakonda, zeleni 
legvan, burmanski, mrežasti 
in kratkorepi piton, kajman 
očalar, afriška ostrogasta žel-
va, orjaška krastača, pet vrst 
orjaških ptičjih pajkov ter or-
jaški paličnjaki. Pa bradate 
agame, kraljevi piton, udav 
ter nekaj drugih vrst kač in 
kuščarjev, žabe, škorpijo-
ni in nekaj puhastih kepic 

za božanje – činčile, hrčki 
in zajčki. Njihova lastnica je 
Kranjčanka Nika Leben, čla-
nica Društva ljubiteljev ekso-
tičnih živali Bioexo, ki se tre-
nutno ponaša s sedemdese-
timi različnimi vrstami živa-
li. Bila je biologinja na Bio-
tehniški fakulteti, kjer je skr-
bela za različne živali. »Ne-
koč sem čutila strah do kač in 
pajkov, in ko sem ga uspeš-
no premagala, se je razvila 

velika ljubezen do eksotič-
nih živali,« je pojasnila in 
nam zaupala še, da ima ve-
čina razstavljenih živali prav 
posebno zgodbo. »Priha-
jajo iz ene največjih zbirk v 
Evropi, večina med njimi je 
bila rešena, najdena in pos-
vojena,« je povedala Lebno-
va in nadaljevala: »Rdeči gož 
po imenu Survivor je bil naj-
den v Ljubljani, kjer so ga 
napadle mačke in ima zato 

krajši rep kot običajno. Kača 
podganarica, ki si je pri prej-
šnji lastnici za malico privo-
ščila njeno papigo, je konča-
la kot posvojenka med dru-
gimi zvezdami razstave. In 
legvan Lenny, ki je s svoji-
mi več kot dvesto centimetri 
ena glavnih atrakcij. V druži-
ni, kjer je živel prej, se je sin 
odselil in ostal je sam s sta-
rejšo gospo, ki pa ga je zara-
di njegove velikosti in živah-
nosti ni mogla več vzdrževa-
ti in ga je dala v posvojitev.« 
Omenjene zgodbe na razsta-
vi Nika zelo rada deli z obi-
skovalci, omogoči jim tudi, 
da živali pobožajo in otipajo, 
kakšna je njihova koža. Tis-
tim, ki razmišljajo o nakupu, 
z veseljem svetuje in z njimi 
deli svoje široko znanje. »Po-
sebnost razstave je nedvom-
no tudi izobraževalna nota 
in širjenje zavesti, da ekso-
tične živali niso bavbav, da 
izzvenijo predsodki in stra-
hovi. Obenem pa tudi, da po-
tencialne lastnike eksotič-
nih živali opozorimo na pra-
vilno ravnanje z njimi, o nji-
hovi življenjski dobi, velikos-
ti in pravilni veterinarski os-
krbi,« je za konec povedala 
Nika Leben. 

Eksotične in čudovite živali 
Ob jezeru pod Casinojem Bled je v nekdanji dvorani Kazina na ogled posebna razstava Amazing 
Animals – Čudovite živali na Bledu, ki jo je pripravila Nika Leben v sodelovanju z Davidom 
Rjazancevim. Razstava je odprta vsak dan od 10. do 18. ure vse do 21. januarja.

Lastnica Nika Leben z obiskovalci deli zgodbe razstavljenih živali in jim omogoči, da jih 
pobožajo. / Foto: Primož Pičulin


