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Upokojitvena starost 
spet višja
Starost, pri kateri se bo letos mo-
goče upokojiti, je v primerjavi z 
lani višja za štiri mesece. Za izra-
čun pokojninske osnove najugo-
dnejših štiriindvajset let delovne 
dobe. 

2

GORENJSKA

Po viharju ostalo  
razdejanje 
Jezersko in Železna Kapla bosta še 
dolgo odpravljala posledice divja-
nja viharja in deževja, cesta preko 
Jezerskega vrha pa je bila v soboto 
znova odprta. 

5

ŠPORT

Za zmago premalo 
učinkoviti
Kljub prednosti, ki jo kaže število 
strelov na gol, je zadnji derbi med 
ekipama SIJ Acroni Jesenice in SŽ 
Olimpija pripadel večnim tekme-
cem iz Ljubljane. 

9

ZANIMIVOSTI

Matičeve orglice  
so se pozlatile 
Kranjčan Matic Tičar si bo leto 
2017 zapomnil po osvojenem zla-
tem priznanju na osemnajstem 
Festivalu ustnih harmonik v Mo-
kronogu, ki ga je organiziral Javni 
sklad za kulturne dejavnosti. 

21

VREME

Danes popoldne bo spre-
menljivo oblačno. Jutri 
zjutraj bo delno jasno, 
čez dan bo zmerno oblač-
no, v petek bo oblačno. 

-4/4 °C
jutri: zmerno oblačno
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Danica Zavrl Žlebir

Bled – Simbolično je gostu, 
zvestemu obiskovalcu Ble-
da (sem prihaja že štiride-
set let), podelil listino ob mi-
lijonti prenočitvi. »Že moja 
družina je prihajala sem, ve-
dno smo se počutili dobro-
došli, prijaznost ljudi je ne-
verjetna,« je dejal milijonti 
turist, ki se mu zdi Bled iz-
jemno lep in vsako leto bolj-
ši, obenem pa ohranja tudi 
najboljše iz preteklosti. Bar-
rrington se na Bled vsako 
leto vrača z družino. 

Župan Janez Fajfar je ob 
rekordnem številu prenoči-
tev v preteklem letu povedal: 
»Vemo, da ni vse v kvantiteti, 

pač pa tudi v kvaliteti, a ven-
dar je to pomemben mejnik 
za nas. Letos 2018 bo prav 
tako izjemno pomembno, 
vse nagrade, ki smo jih dobi-
li lani, bodo k nam prav go-
tovo privabile še več gostov.«

Prvega januarja je novi 
mandat začel novi direk-
tor lokalne turistične orga-
nizacije Turizem Bled To-
maž Rogelj, ki o doseženem 
obisku pravi: »Izjemen mej-
nik za začetek novega ob-
dobja na Bledu, ki ga bomo 
najprej izkoristili za dokon-
čanje nove strategije razvoja 
turizma. Trajnostni razvoj 
turizma je edino, kar Bledu 
zagotavlja prihodnost.« 

Bled presegel milijon nočitev
Na Bledu so v preteklem letu zabeležili milijon prenočitev. Milijontega gosta, Britanca Jamesa 
Barringtona, je na prvi novoletni dan na gradu sprejel župan Janez Fajfar in mu izročil listino, 
odtisnjeno v Grajski tiskarni.

Župan Janez Fajfar je listino o milijonti prenočitvi na Bledu 
izročil britanskemu gostu Jamesu Barringtonu. / Foto: Turizem Bled 44. stran

Zemlja je dom za vse
Na ponedeljkovi slovesnosti na Brezjah je 
ljubljanski nadškof metropolit Stanislav Zore 
govoril tudi o letošnji papeževi poslanici ob 
svetovnem dnevu miru.

Rektor Marijinega narodnega svetišča na Brezjah pater 
dr. Robert Bahčič, ljubljanski nadškof metropolit Stanislav 
Zore in nadškofijski tajnik Boštjan Prevc pred začetkom 
ponedeljkove maše na Brezjah

44. stran

Marjana Ahačič

Kranj, Jesenice – V dveh go-
renjskih porodnišnicah se 
je na prvi dan v novem letu 
rodilo kar devet otrok: pet v 
Kranju in štirje na Jeseni-
cah. Silvestrska noč je bila v 
obeh porodnišnicah mirna: 
zadnji novorojenček v Kra-
nju, Timon, se je Patriciji 
Mulej Perne s Slapa pri Trži-
ču rodil ob pol osmi zvečer. 
»Zame je to najlepši zaklju-
ček starega in začetek nove-
ga leta obenem,« je povedala 
mlada mamica. Tudi zadnji 
otrok, rojen v porodnišni-
ci na Jesenicah, je bil deček, 

Emil, ob pol devetih ga je ro-
dila Sabina Crnkič Medić iz 
Ljubljane. 

Prvi otrok, ki se je na Go-
renjskem rodil v letu 2018, 
pa je bil Lovrenc iz Kranja, 
ki se mu je tako zelo mudi-
lo, da je zgodaj zjutraj, ob 
6.20, na svet prijokal kar 
doma. »Lovrenc je naš četr-
ti otrok pa nas je malo pre-
senetil,« je v torek dopoldan, 
ko si je že opomogla od po-
roda, povedala mamica Ur-
ška Valjavec. K sreči Valjav-
čevi živijo zelo blizu poro-
dnišnice, tako da so bili re-
ševalci z babico v njihovi ko-
palnici, kjer je mali korenjak 

prišel na svet, že deset minut 
po porodu. »Sredi noči so se 
mi začeli popadki, ki so bili 
kmalu zelo močni. Zbudila 
sem moža, začela sva se pri-
pravljati na odhod v porodni-
šnico. Ko sva spoznala, kako 
hitro se vse skupaj odvija, je 
mož že vzel v roke telefon, da 
bo poklical reševalce, pa sem 
ga ustavila in mu rekla, naj 
mi kar pomaga, ker otrok že 
prihaja,« je še povedala Ur-
ška, ki so jo njeni, mož Kle-
men ter otroci, devetletni 
Rožle, sedemletni Ožbej in 
štiriletna Brina, že prvi dan 
obiskali v porodnišnici. 

Lovrenc se je rodil kar doma
Na prvi dan novega leta se je na Gorenjskem rodilo devet otrok.  
Prvi, Lovrenc, kar doma, Tineta je v porodnišnici na Jesenicah pozdravil 
predsednik države Borut Pahor.

Malega Tineta, njegovo mamico Tamaro Azinović in očeta Andraža Babiča je prvi pozdravil 
predsednik države Borut Pahor. / Foto: Tina Dokl43. stran
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izžrebanemu naročniku časopisa

Knjigo prejme PETER JERAM iz Radovljice.

Veleslalom in slalom v Kranjski Gori

Televizija Slovenija bo na obeh tekmah za svetovni pokal v žen-
skem alpskem smučanju (veleslalom in slalom, 6. in 7. januar 
2018) v Kranjski Gori proizvajalec mednarodnega TV-signala 
(host broadcaster). To pomeni, da bodo proizvedeni signal 
prek satelitov poslali vsem medijskim družbam po svetu, ki 
imajo pravice za predvajanje teh vsebin. Televizija Slovenija 
se pri vsakokratni produkciji mednarodnega TV-signala drži 
strogih standardov, ki jih prednjo postavljajo mednarodna 
smučarska organizacija in lastniki televizijskih pravic. Osnov-
na vodila so kakovost, najvišji profesionalni standardi in spo-
štovanje končnega uporabnika njihovih storitev, torej gledalk 
in gledalcev. 

RTV Slovenija podarja trem naročnikom Gorenjskega glasa 
majico RTV Slovenija. V žrebu boste sodelovali, če boste pra-
vilno odgovorili na vprašanje: Kdo bo komentator obeh tekem 
za Zlato lisico na TV SLO 2? Odgovore s svojimi podatki poš-
ljite do srede, 10. januarja 2018, na naslov: Gorenjski glas, 
Bleiweisova 4, 4000 Kranj, ali na koticek@g-glas.si.
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KO TI ČEK ZA NA ROČ NI KE

Jože Košnjek

Dražgoše – Z decembrsko 
slovesnostjo v počastitev 
obletnice poljanske vstaje 
so se začele 61. prireditve 
Po stezah partizanske Jelo-
vice v spomin na boj Can-
karjevega bataljona z Nem-
ci med 9. in 11. januarjem 
leta 1942 v Dražgošah. Le-
tos mineva 76 let od tega do-
godka. Letošnje dražgoške 
prireditve bodo prihodnji 
teden, sklenjene pa bodo v 
nedeljo, 14. januarja, z osre-
dnjo proslavo, ki bo opoldne 
pri spomeniku v Dražgo-
šah. Slavnostna govornica 
bo dramska igralka in akti-
vistka Lara Jankovič. V kul-
turnem programu bodo so-
delovali orkester Sloven-
ske policije, Komorni zbor 
Slovenskega prosvetnega 
društva iz Borovelj, oper-
na pevca, baritonista Tone 
Habjan in Rok Bavčar, teno-
rist Klemen Kelih s harmo-
nikarjem Nejcem Jemcem 
in recitator, dramski igralec 

Aljoša Ternovšek. Na prire-
ditve bodo v Dražgoše orga-
nizirani tradicionalni po-
hodi z najtežjima in naj-
bolj znanima s Pasje ravni 
v Dragoše in iz Železnikov 
prek Ratitovca v Dražgoše. 
Prvi se bo začel v soboto ok-
rog desetih zvečer, drugi pa 
opolnoči s sobote na nede-
ljo v Železnikih. 

Oktobra lani so na kranj-
skem pokopališču pokopali 
polkovnika v pokoju Janeza 
Lušino - Malija, Dražgoša-
na, kjer se je rodil leta 1924, 
partizana, začetnika voja-
škega gorništva, ki je kot 
vojaški poveljnik za varno 
gibanje v gorah usposobil 
na stotine mladih, alpinista 
in navdušenega smučarja. 
Dražgošan Janez Lušina s 
partizanskim imenom Mali 
je bil skupaj s pokojnim Mi-
lošem Rutarjem pobudnik 
in organizator prvih prire-
ditev Po stezah partizan-
ske Jelovice, kasneje pa tudi 
predsednik organizacijske-
ga odbora.

Dražgoše konec 
prihodnjega tedna

Danica Zavrl Žlebir

Kranj – V letu 2018 se podalj-
šuje obdobje, ki se upošte-
va za izračun pokojninske 
osnove. V preteklem letu so 
se upoštevale osnove iz kate-
rih koli najugodnejših zapo-
rednih 23 let zavarovanja od 
leta 1970 dalje, v letu 2018 
pa se bo upoštevalo 24 let. 
Ženske bodo morale v letu 
2018 za upokojitev izpolni-
ti starostni pogoj 59 let in 
8 mesecev ter 40 let delov-
ne dobe, moški pa 60 let sta-
rosti in 40 let delovne dobe, 
v obeh primerih brez doku-
pa. Starostni pogoj se za oba 
spola v primerjavi z lanski-
mi pogoji za upokojitev po-
daljša za štiri mesece. V te m 
letu se bodo lahko upokoje-
vale tudi ženske, stare 64 let, 
ki so dopolnile vsaj 20 let de-
lovne dobe, in ženske, stare 
65 let, z najmanj 15 leti de-
lovne dobe. Za moške pa ve-
lja, da morajo izpolniti 65 let 
starosti ob delovni dobi naj-
manj 15 let. 

Otroci, vojaški rok, 
zgodnja zaposlitev

Pravico do upokojitve pa 
je mogoče v nekaterih pri-
merih pridobiti tudi pri niž-
ji starosti, in sicer zaradi 
skrbi za otroke, zaradi slu-
ženja vojaškega roka in za-
radi vstopa v obvezno pokoj-
ninsko in invalidsko zavaro-
vanje pred dopolnjenim 18. 
letom starosti. Starost se to-
rej zniža v primeru rojene-
ga ali posvojenega otroka, 
za katerega je zavarovanec 
skrbel v prvem letu njegove 
starosti, in sicer se starostna 
meja zniža za šest mesecev 
za enega otroka, za 16 mese-
cev za dva otroka, za 26 me-
secev za tri otroke, za 36 me-
secev za štiri otroke in za 48 
mesecev za pet ali več otrok. 
Do znižanja starosti je upra-
vičena ženska, moški pa le, 
če je užival pravico do nado-
mestila iz naslova staršev-
stva. Pri služenju obvezne-
ga vojaškega roka gre za dve 

tretjini njegovega dejanske-
ga trajanja. Pri tistih, ki so se 
zaposlili pred 18. letom sta-
rosti, pa velja za ves čas traja-
nja do dopolnjenega 18. leta. 
Zaradi otrok se ženski oziro-
ma moškemu, če je dopolnil 
38 let pokojninske dobe brez 
dokupa, lahko zniža staro-
stna meja 65 let, največ do 
dopolnjenega 61. leta staros-
ti. Zaradi služenja obvezne-
ga vojaškega roka se moške-
mu, ki je dopolnil 38 let po-
kojninske dobe brez doku-
pa, lahko zniža starostna 
meja 65 let največ do dopol-
njenega 63. leta starosti. Pra-
vico do starostne pokojnine 
je možno pridobiti pri nižji 
starosti tudi zaradi dela na 
delovnih mestih, kjer se je 
zavarovalna doba štela v po-
večanem trajanju (benefici-
rana delovna doba) ali oseb-
nih okoliščin, ki so pogoje-
ne z zdravstvenim stanjem, 
zaradi katerih so bile osebe 
do 31. decembra 2000 upra-
vičene do štetja zavarovalne 
dobe s povečanjem, nato pa 
do prištete dobe.

Predčasna pokojnina

Določeni so tudi pogoji za 
pridobitev pravice do predča-
sne pokojnine, in sicer mo-
rata biti za izpolnitev pogojev 

za pridobitev pravice predča-
sne pokojnine izpolnjena po-
goja starosti in pokojninske 
dobe: ženska izpolni pogoje, 
če je dopolnila starost 59 let 
in 8 mesecev ter 40 let pokoj-
ninske dobe, moški pa, če je 
dopolnil starost 60 let ter 40 
let pokojninske dobe. Pred-
časna pokojnina se odmeri 
od pokojninske osnove, izra-
čunane na enak način, kot je 
določen za odmero starostne 
pokojnine, in v enakem od-
stotku kot bi se, glede na do-
polnjeno pokojninsko dobo, 
odmerila starostna pokojni-
na. Tako odmerjena pokoj-
nina se nato zmanjša za vsak 
mesec manjkajoče starosti 
do dopolnitve starosti, in si-
cer 64 let (ženska) oziroma 
65 let (moški) za 0,3 odstot-
ka, vendar največ za 18 od-
stotkov. Zmanjšanje pokoj-
nine je trajno. 

Vdova oziroma vdovec pa 
v letu 2018 praviloma prido-
bi pravico do vdovske pokoj-
nine, če je dopolnil/-a 56 let 
starosti, lani je bila ta starost 
55 let in 6 mesecev. 

»Regres« za upokojence

Zakon o izvrševanju pro-
računov Republike Sloveni-
je za leti 2018 in 2019 dolo-
ča izvedbo redne in izredne 

uskladitve pokojnin drugih 
prejemkov v letu 2018. Re-
dna uskladitev pokojnin bo 
februarja, zakon pa določa 
tudi višino izredne uskladi-
tve v višini 1,1 odstotka, ki 
jo bodo izvedli aprila letos. 
Omenjeni zakon pa predvi-
deva tudi nove višine letnega 
dodatka, ki ga bodo izplača-
li ob julijski pokojnini. Naj-
višji pripada prejemnikom 
najnižjih pokojnin (do 450 
evrov) in znaša 410 evrov, 
najnižji 100 evrov pa tistim, 
ki prejemajo pokojnine, viš-
je od 780 evrov. Zneski so si-
cer določeni v osmih »razre-
dih«. 

V letu 2018 se ne spre-
minja meja, pri kateri nas-
topi davčni odtegljaj pri po-
kojnini ali invalidskem na-
domestilu, če je zavod glav-
ni izplačevalec. Akontacija 
dohodnine bo odtegnjena 
od pokojnin, višjih od 1095 
evrov z upoštevanjem splo-
šne in pokojninske olajšave. 
Splošna olajšava znaša od 1. 
januarja 2018 na letni rav-
ni 3302 evrov (mesečno 275 
evrov). Zavod za pokojnin-
sko zavarovanje sporoča, da 
tudi v letu 2018 večina uži-
valcev pokojnin ne bo plače-
vala akontacije dohodnine 
od mesečnih pokojnin. 

Upokojitvena starost spet višja
Starost, pri kateri se bo letos mogoče upokojiti, je v primerjavi z lani višja za štiri mesece. Za izračun 
pokojninske osnove najugodnejših štiriindvajset let delovne dobe.

Upokojitvena starost se je povečala za štiri mesece. / Foto: Tina Dokl

Danica Zavrl Žlebir

Kranj – Finančna uprava spo-
roča, da je vlogo za uveljavlja-
nje olajšave za vzdrževane 
družinske člane mogoče od-
dati prek eDavkov brez cer-
tifikata. Zavezanec, ki med 
letom ni uveljavljal olajša-
ve, in tisti, ki želi medletno 

olajšavo spremeniti, mora 
najpozneje do 5. februarja 
vložiti vlogo za uveljavljanje 
posebne olajšave za vzdrže-
vane družinske člane pri in-
formativnem izračunu do-
hodnine. Če zavezanec želi 
sodelovati v nagradni igri, se 
mu za oddan obrazec prek 
eDavkov dodeli srečka, s 

katero se poteguje za nagra-
do v višini deset tisoč evrov. 
O podrobnostih si lahko pre-
berete na spletni strani fi-
nančne uprave. Glede uve-
ljavljanja posebne olajša-
ve za vzdrževane družinske 
člane še posebej poudarjajo 
pravico do povišane posebne 
olajšave zavezanca za otroka, 

ki potrebuje posebno nego 
in varstvo, če: ima pravico 
do dodatka za nego otroka v 
skladu z zakonom o staršev-
skem varstvu in družinskih 
prejemkih ali pravico do do-
datka za pomoč in postrež-
bo v skladu z zakonom o po-
kojninskem in invalidskem 
zavarovanju (oznaka so-
rodstvenega razmerja A5) ali 
je v skladu s predpisi o druž-
benem varstvu duševno in 
telesno prizadetih oseb, ne-
zmožen za delo, ne glede na 
starost (oznaka sorodstvene-
ga razmerja B).

Vloga za vzdrževane družinske 
člane prek eDavkov
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Ošpice so izredno na-
lezljiva bolezen, v 
minulih mesecih so te 

izbruhnile v naši soseščini, iz 
Srbije poročajo, da večina obo-
lelih ni bila cepljenih oz. ustre-
zno cepljenih. Tudi pri nas se 
delež precepljenih proti ošpi-
cam niža, v osrednji Sloveniji 
smo po podatkih Nacionalnega 
inštituta za javno zdravje za-
radi tega že pod pragom kolek-
tivne imunosti. Običajen človek 
ne potrebuje veliko, da je proti 
obveznemu cepljenju, ugota-
vljata starša Jasmina Kozina 
Praprotnik in Urban Praprot-
nik. »Kako se je to zgodilo pri 
nama? Pričevanja staršev ot-
rok, ki so zboleli za različnimi 
boleznimi po cepljenju, so zelo 
prepričljiva. So polna močnih 
čustev in ne omogočajo dvoma. 
Te izjave krožijo med ljudmi od 
ust do ust. Gre za zmes raz-
ličnih teorij zarote in zmanj-
šanega zaupanja v uradno 
farmacevtsko medicino. Manj 
kot veš, močneje te takšne zgod-
be prepričajo. V psihologiji se 
temu učinku reče Dunning-
-Krugerjev učinek, kjer gre za 
miselno pristranskost.« Prap-
rotnikova, oba športnika, sta s 
cepljenjem svojih otrok odlaša-
la. »Obstajajo teorije, kako je v 
bistvu dobro, da otrok zboli za 
boleznimi, s katerimi se s cep-
ljenjem lahko sicer obranimo. 
Da na primer zaradi tega raz-
vije boljšo odpornost. Dodatno 
lahko slišiš, kako te bolezni 
danes sploh niso nevarne. Na 

drugi strani pa so informacije 
o koristnosti in varnosti cep-
ljenja precej redke in pogosto 
tudi manj prepričljive, ker so 
manj čustvene. Nekako sva 
čakala, da dobiva boljši uvid. 
Z dobršno mero kritičnosti sva 
sicer vedno manj verjela teorijo 
zarote. Ampak kaj narediš, če 
nisi čisto prepričan? Čakaš. In 
midva sva čakala. Otroci so 
bili zdravi, in zakaj bi jih iz-
postavljala tveganju tudi, če je 
to tveganje majhno. Pred dob-
rima dvema letoma pa sta dva 
otroka zbolela za oslovskim 
kašljem. Ta bolezen ni težka, 
tako sva slišala. Vendar naša 
izkušnja ni takšna. Koliko 
muke sta morala otroka presta-
ti v skoraj dveh mesecih noč-
nega prebujanja ob napadih 
oslovskega kašlja. Samo veliko 
srečo smo imeli, da sta v tistem 
času zbolela le za to boleznijo. 
Niti ne upava si pomisliti, kaj 
bi bilo, če bi ravno takrat zbole-
la še za kašno težjo boleznijo.« 
Potem sta otroke dala cepiti. 
Žal jima je, da jih nista dala 
že prej. Pridružujem se jima 
v razmišljanju, da bi v dana-
šnjih družbenih razmerah, v 
svetu, kjer ima obvezno ceplje-
nje negativni prizvok, treba več 
pozornosti nameniti ozavešča-
nju in usposabljanju staršev, 
da se bomo znali bolje odlo-
čati. Da cepljenje sploh ne bo 
več obvezno, ampak da bomo 
starši dobro razumeli, da je to 
v veliko korist otrok ob izjemno 
majhnem tveganju.

Žal jima je, ker otrok nista 
dala cepiti že prej

KOMENTAR
Suzana P. Kovačič

Suzana P. Kovačič

Tržič – Tržiški občinski sve-
tniki so z večino glasov na 
decembrski seji spreje-
li osnutek Pravilnika o do-
deljevanju spodbud za ra-
zvoj podjetništva in gospo-
darstva v občini Tržič, ki 
bo v javni razpravi do 10. 

januarja 2018. Ukrepi po-
moči po osnutku pravilnika 
so spodbujanje začetnih in-
vesticij in investicij v razšir-
janje dejavnosti in razvoj, 
spodbujanje zaposlovanja 
in samozaposlovanja, spod-
bujanje projektov inova-
cij, subvencioniranje stro-
škov za delovanje mladih 

inovativnih podjetij, spod-
bujanje investicij v izgra-
dnjo proizvodnih in obrtnih 
objektov ter objektov za iz-
vajanje turistične ali razvoj-
no-raziskovalne dejavnosti, 
spodbujanje prijav na dr-
žavne in mednarodne raz-
pise, spodbujanje promoci-
je in prodora na tuje trge ter 

spodbujanje sobodajalstva. 
Pravilnik določa tudi pogoje 
za pridobitev sredstev. Viši-
na sredstev za izvedbo ukre-
pov se za vsako leto določi 
s proračunom, nabor ukre-
pov in finančna opredelitev 
posameznega ukrepa pa se 
določi z objavljenim javnim 
razpisom. 

Spodbude za podjetništvo

Lovrencu je v Kranju sle-
dila deklica Laura iz Sebenj, 
ki se je malo čez enajsto ro-
dila v kranjski porodnišni-
ci, nato pa se je nekaj minut 
pred poldnevom mamici Ta-
mari Azinović rodil tudi prvi 
letošnji novorojenček v jese-
niški porodnišnici, 3,372 ki-
lograma težki Tine Babič. 

Predsedniški obisk takoj 
po rojstvu

Komaj dobro uro je bil 
star, ko je na Jesenice na 
pred tem napovedani obisk 
prišel predsednik drža-
ve Borut Pahor in mami-
ci, ki je bila takrat še v po-
rodni sobi, a v odlični kon-
diciji, čestital s šopkom 
rož. »Na novoletni dan nič 
ni bolj novega od rojstva ot-
roka, ki je vedno povezano 
z upanjem,« je dejal pred-
sednik republike in starše-
ma malega Tineta, Tamari 
Azinović in Anžetu Babiču, 
čestital z željo, da bi živel v 
mirnem svetu, v katerem bi 
lahko razvijal vse talente, ki 
bi mu omogočali boljše in 
srečnejše življenje.

Na Jesenicah so 1. januarja 
zabeležili še tri rojstva: oko-
li dveh popoldan sta se rodi-
li Živa in za njo Leona, nekaj 
kasneje pa še Anže. Na Jese-
nicah se je sicer v vsem lan-
skem letu rodilo 865 otrok, 
kar je nekaj manj kot leto 
poprej. V Kranju pa so se po 
Lovrencu in Lauri prvega ja-
nuarja rodili tudi Jerca, Gab-
rijel in dvajset čez enajsto 
zvečer še Maja. Lani so 

zabeležili 1427 novorojenč-
kov, 31 več kot leto poprej.

Na urgenci brez 
posebnosti

Predsednik države je na 
praznični dan obiskal tudi 
urgentni center jeseniške 
bolnišnice in pozdravil de-
žurno ekipo. Ta na silve-
strovo ni imela pretirano 

natrpanega urnika, je pove-
dal vodja urgentnega cen-
tra dr. Robert Carotta. So pa 
imeli dežurni zdravniki ve-
liko dela dan prej, v soboto, 
ko so samo v kirurški urgen-
ci obravnavali kar 61 prime-
rov, sprejetih je bilo 14 pa-
cientov. Nedelja je bila do-
kaj mirna, v celem dnevu so 
obravnavali 31 primerov, od 

tega samo štiri ponoči. Na 
internistični urgenci so na 
silvestrovo obravnavali 13 
primerov, niso pa zabeležili 
niti enega opitega mladole-
tnika, prav tako ni bilo ljudi, 
ki bi se poškodovali ob upo-
rabi pirotehnike, je zadovo-
ljen predstojnik Carotta.

Kot je v pogovoru s Pahor-
jem poudaril direktor bolni-
šnice Janez Poklukar, ki je 
s sodelavci predsednika na 
praznični dan sprejel, obisk 
za bolnišnico pomeni čast in 
priznanje. »Pred nami so ve-
liki izzivi; vemo, da je glav-
ni razlog za umrljivost pos-
tal rak, zato bo v prihodno-
sti treba še krepiti paliativ-
no oskrbo in mobilne time, 
ki bodo težkim kroničnim 
pacientom pomagali doma. 
Po drugi strani nas kot izziv 
čaka tudi obvladovanja bak-
terij, ki so odporne proti an-
tibiotikom; problema se v 
naši bolnišnici dobro zave-
damo, že vrsto let na tem po-
dročju vodimo strogo politi-
ko. Izziv do leta 2030 nam 
predstavljajo tudi napove-
dana demografska gibanja. 
Starajoča se populacija na-
mreč pred nas postavlja pot-
rebo po večjem obsegu zdra-
vstvenih storitev, ob tem, da 
se po projekcijah manjša ak-
tivni del prebivalstva,« je do-
dal Poklukar in ob tem po-
udaril svoje prepričanje, da 
imamo v Sloveniji glede na 
vložena sredstva enega naj-
boljših zdravstvenih siste-
mov na svetu. 

Zahvala vsem, ki so bili 
na delovnih mestih

Predsednik Pahor se je ob 
tem zahvalil medicinskemu 
in zdravstvenemu osebju, da 
strokovno in predano skrbi 
za paciente. »Kot predse-
dnik republike se želim zah-
valiti vsem dežurnim eki-
pam in posameznikom, ki 
so božične in novoletne pra-
znike preživeli na delu in ne-
sebično skrbeli, da smo osta-
li lahko bili brezskrbni, mir-
ni in varni. Njim gredo bese-
de moje iskrene hvaležno-
sti z željo, da bi v novem letu 
bili zdravi in uspešni, da bi 
si medsebojno pomagali in 
se zanesli drug na drugega,« 
je obisk na Jesenicah sklenil 
predsednik Pahor. 

Lovrenc se je rodil kar doma
31. stran

Urška Valjavec in njen Lovrenc sta v kranjsko porodnišnico 
prišla šele malo po fantičevem rojstvu v domači kopalnici. 

Predsednik države Borut Pahor je 1. januarja obiskal tudi dežurno ekipo jeseniške urgence. 

Tudi prva deklica v letošnjem letu se je rodila v Kranju. 
Dobra dva kilograma težka Laura se je mamici Špeli Mihelič 
in očetu Jaku Šveglju iz Sebenj rodila mesec dni pred 
načrtovanim datumom poroda. / Foto: Tina Dokl
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Tržič – »Da bi kulinarično 
dediščino, iz katere se je raz-
vila naša današnja prehra-
na, bolje spoznali in poiskali 
jedi, ki so jih radi in pogosto 
jedli naši predniki, smo na 
Ljudski univerzi (LU) Tržič v 
letu 2016 s finančno podpo-
ro Ministrstva za izobraže-
vanje, znanost in šport raz-
pisali študijski krožek z nas-
lovom Tržiška kulinarična 
dediščina ... Namen srečanj 
je bil namreč spodbuditi lju-
di, da spoznavajo pretekle 
prehranjevalne navade, da 
ohranijo in zapišejo spomi-
ne nanje, zberejo recepte za 
pripravo jedi in razmišljajo 
o možnostih njihove pripra-
ve v sodobnosti«, je knjigi na 
pot med drugim zapisala dr. 
Metka Knific Zaletelj, nek-
danja direktorica LU Tržič. 

Vodja študijskega krožka 
je bila dr. Saša Poljak Iste-
nič, udeleženke so se prvič 
srečale septembra lani, pog-
ledale, kaj so že pred več kot 
15 leti zbrale takratne udele-
ženke študijskega krožka pri 
LU Tržič, se pogovorile o na-
činu dela, potem pa stare re-
cepte preizkušale, predlaga-
le izboljšave in jih prilaga-
jale sodobnemu okusu, ku-
hale in pekle v gospodinjski 
učilnici Osnovne šole Tr-
žič. Tržiško kulinarično de-
diščino so raziskovale Ivana 

Ahčin, Andrejka Belhar Po-
lanc, Marinka Damjan, Mir-
jana Dolenc, Rina Golja, Pe-
tra Hladnik, Pija Japelj, Joži-
ca Koder, Nika Perko, Vida 
Primožič, Simona Teran in 
Katarina Tomc. Brez njih 
knjige ne bi bilo – kot tudi 
ne brez podpore LU Tržič, 
Tržiškega muzeja, Turistič-
nega društva Tržič, Taborni-
škega doma Šija, Osnovne 
šole Tržič in Občine Tržič. 
V knjigi so najprej opisane 
posamezne jedi (kruh, flika, 
trijet, štruklji, ajdov šmorn, 
grenadirmarš, tržiške bržo-
le ...), recept za vsako jed in 
postopek priprave. Prav tako 
zanimiv je del, posvečen 

nesnovni kulturni dediščini. 
Dr. Bojan Knific je napisal 
obsežnejše poglavje Drobci 
o prehranjevalnih navadah 
ter hrani in pijači Tržičanov. 
Posebno je poglavje Še to in 
ono o tržiški prehrani, avtor-
ji posameznih prispevkov v 
poglavju so Nika Perko (Že-
lodec, kakršnega delajo ob 
kolinah pri Špelnu in Ku-
hanje žganja), Jožica Koder 
(Božična peka in druge bo-
žične navade in Tržiške go-
stilne), Katarina Tomc (Nek-
daj pod Košuto), Bojan Kni-
fic in Saša Poljak Istenič (Tr-
žišk kosiv). 

In zakaj bi moral takšno 
knjigo imeti tudi vsak 

Tržičan? »Lepo je, da vsak 
pristen Tržičan pozna svo-
jo tradicijsko prehrano. 
Meni najboljše so pa tr-
žiške bržole,« je povedala 
Ivana Ahčin. Marinka Da-
mjan, ki se je na tržiško 
preselila iz Škofje Loke, sta-
rih tržiških jedi najprej ni 
poznala niti po imenu, zdaj 
pa jih zna tudi skuhati. An-
drejka Belhar Polanc je po 
rodu Primorka. »Moj dom 
je zdaj Tržič in je prav, da 
spoznam tudi tržiške jedi. 
Nekaj me je naučil že mož 
Klemen, nekatere jedi sem 
sploh prvič preizkusila in je 
bilo zanimivo, ker je hrana 
vedno zanimiva.« 

»Tržišk kosiv« v knjigi
Rezultat oziroma nadgradnja študijskega krožka, ki je potekal pri Ljudski univerzi Tržič in v katerem so 
obravnavali tržiško kulinarično dediščino, je knjiga Stare tržiške jedi, novi okusi. 

Knjigo Stare tržiške jedi, novi okusi so predstavili na nedavnem novoletnem bazarju v 
mestnem jedru Tržiča na stojnici Srečnega lonca. Od leve Marinka Damjan, Mirjana Dolenc, 
urednica knjige dr. Saša Poljak Istenič, Rina Golja, Andrejka Belhar Polanc in Ivana Ahčin. 

Urša Peternel

»Knjiga Srčna joga, iz-
dana 17. maja 2017, je pos-
večena mojemu očetu, pri-
ljubljenemu zdravniku ter 
red. prof. dr. prim. Janku 
Kersniku, dr. med. in spec. 
spl. med., ki je umrl zaradi 
srčne kapi 17. maja 2015 ob 
0.05. Že v tretjem rodu je en 
član naše družine v starosti 
55 let umrl zaradi kapi, rav-
no zato moram sama še do-
datno paziti na zdravje svo-
jega srca,« je povedala Ana 
Kersnik Žvab - Devayani o 
razlogih, da je napisala knji-
go Srčna joga. Z njo ta uči-
teljica joge in avtorica knjig 
o jogi želi pokazati ljudem 
malce drugačen način, kako 
lahko poskrbijo za močno in 
zdravo srce. Število bolnikov 
s problemi s srcem se pove-
čuje, ugotavlja avtorica, zato 
je pomembno ozaveščanje 

o pravilni prehrani, gibanju 
in vzpostavljanju energet-
skega pretoka v telesu. To 
lahko dosežemo tudi z jogo. 
»Na nekatere dejavnike, kot 
so spol, starost in genetika, 
ne moremo vplivati. Lahko 
pa vplivamo na to, da živimo 
čim bolj zdravo in med dru-
gim poskrbimo tudi za svoje 

tako imenovano energetsko 
telo. V priročniku se usmer-
jamo ne le na gibanje, tem-
več tudi na bolj pogloblje-
ne vaje, ki poskrbijo tudi 
za energetsko zdravo telo. 
Za srce pa je pomemben 
tudi počitek, pri čemer so 
v tem jogijskem priročniku 
posebej omenjen tehnike 

dihanja, tehnike sprošča-
nja, chanting ali mantra-
nje, sproščanje z mandala-
mi in drugi jogijski prijemi, 
s čimer lahko poskrbimo 
za vitalnost svojega srca in 
preventivno ukrepamo pro-
ti boleznim,« je povedala 
avtorica. Med vajami je po-
sebej poudarjena srčna čak-
ra – anahata čakra, priroč-
nik pa je prilagojen za vad-
bo asan doma, saj so asane 
natančno opisane in pona-
zorjene s profesionalnimi 
fotografijami. Telesni polo-
žaji so skrbno izbrani prav 
za krepitev srca. Vključe-
ni so tudi nasveti o ohra-
njanju zdravega načina živ-
ljenja različnih strokovnja-
kov, od zdravstvenih speci-
alistov do drugih jogistov, 
maserjev, terapevtov. Knji-
ga je že prevedena v angleš-
čino, pripravljajo tudi pre-
vod v nemški jezik.

Joga za močno in zdravo srce
V knjigi Srčna joga avtorica Ana Kersnik Žvab - Devayani želi ljudem pokazati malce drugačen način, 
kako lahko poskrbijo za močno in zdravo srce. Odgovor je: s pomočjo joge.

Ana Kersnik Žvab - Devayani / Foto: osebni arhiv

Bled je sicer v teh dneh 
poln gostov, pripravili so 
tudi dve silvestrovanji na 
prostem. V preteklem letu 
so med gosti prevladova-
li Britanci, Nemci, Italijani 
in Avstrijci, veliko pa je bilo 
tudi gostov iz azijskih držav, 
Združenih držav Amerike 
in drugih evropskih držav, 
med gosti pa so na primer 
našteli tudi več kot tisoč 
Islandcev, sporoča Romana 
Purkart iz Turizma Bled.

Blejske hotelske zmoglji-
vosti so bile med božičnimi 
prazniki polne, največ go-
stov je bilo iz Velike Brita-
nije, Nemčije in Avstralije, 
Bled je bil poln tudi čez novo 
leto, ko med turisti prevladu-
jejo tisti nemško govorečih 
držav, so povedali v največ-
jem ponudniku namestitev 
na Bledu, Sava Hotelih Bled. 
Za januar v hotelih načrtuje-
jo za štirideset odstotkov več 
nočitev kot lani, do treh kra-
ljev prevladujejo gostje iz 
Italije, veliko je Hrvatov in 
Srbov, po epifaniji pa bodo 

to gostje iz azijskih držav, ki 
bodo na popotovanju Dub-
rovnik–Bled–Dunaj. Blej-
ski turistični delavci so tudi 
z nestrpnostjo čakali na od-
ločitev, ali bo tekmovanje za 
Zlato lisico v Kranjski Gori 
ali ne. Ker bo, sedaj računa-
jo tudi na te goste, pričakuje-
jo tudi poslovneže. Slike Ble-
da bodo letos tako na največ-
jih turistično-poslovnih do-
godkih, v Evropi, Avstrali-
ji in Novi Zelandiji, pa tudi 
v Pjongčangu in na Japon-
skem. Uspešno turistično 
leto 2018 pa si na Bledu obe-
tajo tudi zaradi nagrade Lon-
ley Planeta, ki je destinacijo 
Julijske Alpe uvrstil med de-
set najboljših svetovnih de-
stinacij za leto 2018.

To leto na Bledu načrtu-
jejo sprejetje nove strategije 
razvoja turizma, končana bo 
gradnja severne obvoznice, 
ki bo razbremenila promet 
proti Pokljuki, nadaljevali 
bodo s pripravo dokumenta-
cije in odkup zemljišč za juž-
no razbremenilno cesto, kar 
bo vse vplivalo na razvoj tu-
rizma na tem območju. 

Bled presegel 
milijon nočitev
31. stran

Jože Košnjek

Brezje – Svetovnega dneva 
miru, ki ga katoliška Cer-
kev praznuje že 51. leto, je 
bila posvečena tudi ponede-
ljkova slovesnost na Brez-
jah v počastitev 18. obletni-
ce razglasitve Brezij za slo-
vensko Marijino narodno 
svetišče. Sklep o imenova-
nju je leta 1988 sprejela Slo-
venska škofovska konfe-
renca, razglasitev za naro-
dno svetišče pa je 1. januar-
ja leta 2000 opravil tedanji 
ljubljanski nadškof in seda-
nji kardinal dr. Franc Rode. 

Ljubljanski nadškof me-
tropolit Stanislav Zore se je 
v ponedeljkovi popoldan-
ski maši v čast tega dogod-
ka spomnil tudi letošnje pa-
peževe poslanice ob svetov-
nem dnevu miru. Njen na-
slov je aktualen: Migranti in 
begunci – moški in ženske 

v iskanju miru. Na svetu je 
ta čas okrog 250 milijonov 
migrantov, med katerimi je 
22,5 milijona beguncev. Pa-
pež v poslanici, ki jo Sveti se-
dež pošlje zunanjim mini-
strstvom vseh držav na svetu, 
trka na našo vest, naj bomo 
človeški in solidarni do ljudi, 
da bi bila zemlja dom vsem, 
tudi njim. Papež Frančišek 
je v svojem življenju begun-
ce tudi osebno srečeval, zato 
je tudi njegovo razumeva-
nje begunske stiske globlje. 
Nadškof Zore se je v pridi-
gi spraševal, ali smo sočutni 
le do ljudi, ki jih poznamo, 
ali tudi do tistih, ki jih nikoli 
nismo videli. Trpljenje teh ni 
nič drugačno od stisk, ki jih 
imajo naši znanci, prijatelji, 
sosedje. Hudo je, če posta-
nejo trpeči za nas le statistič-
ni podatki in niso več ljudje, 
žene, možje, otroci, matere, 
je povedal nadškof in zaže-
lel mirno leto vsem ljudem, 
doma in po svetu. 

Zemlja je dom za vse
31. stran

Naklo – Hiša na Voglarjevi ulici 4 v Naklem, ki je po požaru 
ostala praktično neuporabna, je postala v celoti občinska last. 
Konec novembra so na občino prejeli podpisano prodajno po-
godbo zadnje stanovalke v višini že pred časom dogovorjenega 
zneska. Z novim NRP, ki so ga občinski svetniki obravnavali 
na zadnji seji letošnjega leta, so potrdili nakup stanovanja v 
višini 33.300 evrov in še dodatnih tisoč evrov za druge stroške 
postopka. Svetnika Zdravka Cankarja je zanimalo, kakšni so 
načrti s to novo »občinsko« hišo. Direktor občinske uprave 
Tomaž Pliberšek je povedal, da bodo ohranili vrednoto vaškega 
jedra, sledili pa bodo tudi ustreznim javnim razpisom za vložek 
vanjo in se potem skupaj odločili o vsebini, ki jo bodo dali hiši. 

Hiša na Voglarjevi v Naklem v celoti občinska 
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Kranj – Mestna občina Kranj in Zavod za šport Kranj sta ob-
javila razpis za športna priznanja za minulo leto. Predloge za 
prejemnike priznanj je treba oddati do 15. januarja. Športnika, 
ekipo ali športnega delavca lahko prijavi društvo ali občan. 
Pomembno je le, da dosežek ustreza razpisanim kriterijem. 
Razpis in pravilnik lahko preberete na spletni strani Zavoda za 
šport Kranj in na spletni strani kranjske občine www.kranj.si 
pod rubriko Javni razpisi in naročila. Zavod za šport Kranj na 
svoji spletni strani prav tako razpisuje izbor članov za komisijo 
za izbor priznanj in nagrad za naslednje štiriletno obdobje. 
Tudi te predloge je treba oddati do 15. januarja. V komisijo svet 
zavoda imenuje sedem članov, in sicer iz vrst uglednih špor-
tnikov, športnih delavcev, novinarjev in gospodarstvenikov. 

Razpis za športna priznanja 

Jože Košnjek

Železna Kapla, Jezersko – 
Šele sedaj, štirinajst dni kas-
neje, se kažejo strahovite po-
sledice divjanja uničujočega 
viharja na Jezerskem in v do-
lini Bele ter Železne Kaple 
na koroški strani. Na Obči-
ni Železna Kapla so mi po-
vedali, da je veter podrl, na 
nekaterih območjih pa izru-
val blizu dvesto tisoč kubič-
nih metrov lesa, podivjani 
potoki pa so odnašali krajev-
ne ceste in pota. Tudi na naši 

strani, od Kanonirja do Je-
zerskega in naprej proti Je-
zerskemu vrhu, je škoda ve-
lika. Zaradi podrtega drevja 
in poškodovane ceste, ki jo je 
v enem delu dobesedno od-
neslo, promet do Jezerske-
ga vrha ni bil mogoč. Tako 
na koroški kot na slovenski 
strani so že začeli odpravlja-
ti posledice neurja. V obči-
nah Železna Kapla in Galici-
ja, kjer je bila škoda največ-
ja, je pomagala tudi avstrij-
ska vojska, Slovenska gospo-
darska zbornica v Celovcu in 

Posojilnica Bank pa sta od-
prli račun, na katerega je 
mogoče nakazati pomoč. 
Pretekli teden je kapelski 
župan Franc Jožef Smrtnik 
skupaj z Gozdno gospodar-
sko skupnostjo za Koroško 
sklical sestanek gozdnih po-
sestnikov, na katerem so jih 
seznanili z ukrepi, pomočjo 
in možnostjo spravila in pro-
daje lesa.

V soboto so po odstranit-
vi zemeljskega plazu na ko-
roški strani, ki se je spro-
žil v četrtek, znova dovoli-
li promet čez Jezerski vrh. 
Sam sem se,takoj po objavi 
prevoznosti iz Železne Ka-
ple po dolini Bele povzpel na 
Jezerski vrh in se spustil na 

jezersko stran. Ob pogledu 
na podrta in zlomljena deb-
la veličastnih dreves, ki so pa-
dala vsevprek, druga na dru-
gega, v bližino hiš in gospo-
darskih poslopij, na razrita 
pota, podrte obcestne ograje 

in poškodovane ceste, se člo-
vek vpraša, kje so sploh meje 
moči divjanja narave. Še sre-
ča, da niso umirali ljudje. 
Vsaj to je nekaj dobrega v si-
cer žalostni zgodbi. Sicer pa 
vse povedo fotografije.

Po viharju ostalo razdejanje
Jezersko in Železna Kapla bosta še dolgo odpravljala posledice divjanja viharja in deževja, cesta preko 
Jezerskega vrha pa je bila v soboto znova odprta.

Bil je pravi čudež, da hiša v Beli / Vellachu nad Železno Kaplo ni klecnila pod težo podrtih dreves.

Narasla reka Bela je podirala vse pred seboj. Zadržala je 
nista niti jez in pregrada. Okrog petdeset metrov glavne 
ceste na Jezerski vrh je izginilo v strugo. Občina Kapla, 
dežela Koroška in avstrijska vojska so zagotovili zasilno 
prevoznost.

Veter je podiral vse, kar mu je bilo napoti. Ob cesti z 
Jezerskega proti Kanonirju je bil še štirinajst dni nazaj gozd, 
sedaj pa ga ni več. Le iz tal štrleči štori in zlomljena debla.

Kupi hlodovine ob cesti z Jezerskega vrha proti Jezerskemu

Igor Kavčič

Predoslje – Osnovna šola 
Predoslje je v izteku pre-
teklega leta gostila tradici-
onalni božično-novoletni 
koncert. Številnemu občin-
stvu so predstavili pestro me-
šanico petja, instrumentalne 
glasbe in plesa. Prireditev je 
združila vse, tako zaposlene 
kot učence in učenke, ki so 
po svojih sposobnostih lah-
ko pripomogli k ustvarjanju 
prijetne kulturne prireditve: 
od osvetlitve in vodenja pri-
reditve prek pevskih točk, 

plesa do nastopa tambura-
šev. Nekateri učitelji in učite-
ljice so se predstavili v zanje 
ne ravno značilnih glasbe-
nih vlogah, učenci in učenke 
pa so s svojimi nastopi po-
kazali, kako izvrstne talente 
skrivajo v sebi. Poleg ome-
njenih so se nastopajočim 
pridružili tudi nekateri izku-
šeni glasbeniki: pevka Tanja 
Klančnik, duet Vinci & Bra-
dovsky ter tamburaški orke-
ster iz Kranja. Zbrani denar 
od prostovoljnih prispevkov 
bo šola namenila obnovi zu-
nanjih igral.

Učitelji in učenci pripravili 
novoletni koncert 

Suzana P. Kovačič

Naklo – V proračunu Ob-
čine Naklo je predvidenih 
slabih pet milijonov evrov 
prihodkov in za slabih 6,7 
milijona evrov odhodkov. 
Na računu je bilo ob kon-
cu  leta približno 1,9 milijo-
na evrov, ta denar bo v celo-
ti prerazporejen na občin-
ske postavke. Med večjimi 
načrtovanimi investicijami 
ostajajo širitev doma sta-
rejših občanov, nakup dr-
sališča in dokončanje špor-
tnega parka ob novem kro-
žišču, obnova Glavne ceste, 
nadgradnja večnamenske-
ga objekta za potrebe knji-
žnice, v Podbrezjah pa za-
četek gradnje sekundarne 
kanalizacije. Višja je po-
stavka za kulturo in šport 
za pet odstotkov, dodatnih 
štiri tisoč evrov za podpo-
ro dobrim kulturnim pro-
jektom, deset tisoč evrov za 
PGD Naklo za novo fasado 
na gasilskem domu, dvajset 

tisoč evrov za postavitev 
dveh bivalnih enot (kontej-
nerjev) ob stavbi nekdanje-
ga Vrtca Rožle v Naklem za 
potrebe Waldorfske šole ... 

Živahno o Waldorfski šoli 

Svetniku Zdravku Can-
karju se ni zdelo smotrno, 
da denar namenjajo za bival-
ni enoti, glede na to, da Wal-
dorfska šola v Naklem do-
muje začasno. Župan Mar-
ko Mravlja je povedal, da 
imajo s šolo letno pogodbo z 
možnostjo podaljšanja, da bi 
z bivalnima enotama prido-
bili dodatno okrog trideset 
kvadratnih metrov, ker ima 
šola v obstoječi stavbi pro-
storsko stisko, in da bo temu 
ustrezno procentualno tudi 
višja najemnina. Zdaj v ob-
činski proračun dobijo od 
najemnine 15 tisoč evrov na 
leto. Predvsem pa se župa-
nu zdi pomembno, da stav-
ba ne sameva, ampak je pol-
na življenja, in ne vidi ovire, 
da bi prisluhnili tudi tej šoli, 

kot to vedno storijo v prime-
ru OŠ Naklo. Ne nazadnje so 
to vsi »naši« otroci, je skle-
nil župan.

Dodana vrednost za 
občino 

 Tudi podžupan Jure Ren-
ko je opozoril, da je po-
membno, da je v stavbi vse-
bina, druge alternative v 
tem trenutku tudi nimajo, 
svetnica Nataša Zaletelj pa 
se s postavitvijo kontejner-
jev ne strinja. Svetnik Mar-
jan Babič je pritrdil župano-
vemu razmišljanju, da je tre-
ba poskrbeti za vse otroke, bi 
pa rad vedel, kakšne načrte 
ima Waldorfska šola v Nak-
lem za naprej. Svetnica An-
dreja Prosen pa je menila, 
da je Waldorfska šola doda-
na vrednost za občino in da 
bodo glede na izboljšane po-
goje morda želeli v Naklem 
ostati. Svetnik Peter Celar je 
omenil, da je za občino samo 
dobro, da ima v lasti dva kon-
tejnerja, morda ju bodo kdaj 

potrebovali na področju ci-
vilne zaščite.

Proračun z večinsko 
podporo 

Zdravko Cankar je pri pro-
računu še poudaril, da so kul-
turi in turizmu že pred leti 
vzeli dvajset odstotkov de-
narja in da je zdaj petodsto-
tno povišanje prenizko, na 
kar je ob prvem branju pro-
računa prav tako opozoril 
svetnik Ivan Meglič. Cankar 
je na sejah večkrat opozarjal 
tudi na po njegovem mnenju 
(pre)visoke stroške varovanja 
šolskih objektov, in kot je de-
jal, je s svojo trmo dosegel, da 
so zdaj ti realnejši. Proračun 
je bil sprejet z večino glasov, 
podprla ga ni svetniška sku-
pina SLS, Ivan Meglič je ob-
razložil, da njihovi predlogi 
niso bili upoštevani. Druga 
opozicijska svetniška skupi-
na DeSUS je proračun sicer 
podprla, zadržek glede naku-
pa bivalnikov, kot je pojasnil 
Cankar, pa je ostal. 

Največ govora o bivalniku
Proračun Občine Naklo za leto 2018 je sprejet, podprla ga ni opozicijska svetniška skupina SLS, ker naj 
njihovi predlogi ne bi bili upoštevani. Občina bo kupila dva bivalnika za k stavbi nekdanjega Vrtca Rožle 
v Naklem za potrebe Waldorfske šole, mnenja svetnikov o smotrnosti nakupa pa so bila različna. 
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Železniki – Občinski svetni-
ki so na zadnji seji potrdi-
li predlog proračuna Obči-
ne Železniki za leto 2018, ki 
bo nekoliko višji od njego-
vega osnutka. Sprva so na-
mreč predvidevali, da bo ob 
koncu leta ostalo neporablje-
nih 180 tisoč evrov, a se je 
pokazalo, da ne bodo pora-
bili 395 tisoč evrov. Odhod-
ke tako zdaj načrtujejo v vi-
šini sedem milijonov evrov, 
prihodke pa ocenjujejo na 
6,8 milijona evrov. Ob upo-
števanju odplačila obstoje-
čih dolgov v višini 368 tisoč 
evrov bo primanjkljaj znašal 
dobre pol milijona evrov, ki 
ga bodo pokrili z ostankom 
iz leta 2017 in 139 tisoč evri 
brezobrestnega posojila. 

Največje investicije v pro-
računu so ureditev Poslov-
ne cone Alples, gradnja ploč-
nika ter obnova kanalizacije 
in vodovoda v Dašnici, sofi-
nanciranje gradnje gasilske-
ga doma v Selcih, ureditev 

Racovnika, gradnja tlačnega 
kanalizacijskega voda in čr-
pališča na Studenem, obnovi 
lokalnih cest Tajnetova žaga–
Potok in Podlonk–Prtovč …

S končnim predlogom pro-
računa so povišali sredstva 
za gradnjo občinskih cest na 
619 tisoč evrov, kar je 96 ti-
soč evrov več kot v osnutku. 
Predvideli so še ureditev kri-
žišča Selca-Topolje, obno-
vo ceste Spodnja Sorica–
Zgornja Sorica, dodaten de-
nar za cesto Jemc–Pagon v 
Davči ... V proračun so vnes-
li tudi javno razsvetljavo na 
Jesenovcu, sofinanciranje 
mrliških vežic v Dražgošah, 
nadaljevanje gradnje pločni-
ka in infrastrukture na Stu-
denem ter dodaten denar za 
ureditev pločnika in preho-
da za pešce v Dolenji vasi, 
ki že poteka. Prav tako so 
vanj dodatno uvrstili izdela-
vo projektnih dokumenta-
cij za novo povezovalno ces-
to mimo bazena do parkirišč 
na Kresu, kolesarsko pot Že-
lezniki–Dolenja vas ter za 

obnovo javne kanalizacije v 
Železnikih in gradnjo kana-
lizacije Na plavžu. Vnesli so 
tudi projekt vsebinske obo-
gatitve Čipkarskih dnevov, 
za katerega pričakujejo 25 ti-
soč evrov evropskih sredstev, 
sofinanciranje opreme gi-
nekološke ambulante v Že-
leznikih, popravilo tartana 
na atletski stezi v športnem 
parku, kolesarnico v bližini 
železnikarske pošte …

Župan Anton Luznar je na 
vprašanje svetnika Tomaža 
Demšarja glede nove ceste 
do stolpnic Na Kresu napo-
vedal, da jo bodo vzpostavili, 
tudi če na tem območju ne 
bodo gradili doma starejših. 
Demšar je zagovarjal tudi 
ureditev avtobusne postaje 
pri gasilskem domu na Ru-
dnem, na kar se je nanašal 
tudi eden od njegovih treh 
amandmajev, ki sicer niso 
prejeli zadostne podpore. 
»Že petnajst let pisno opo-
zarjamo na nevarnosti, ki 
prežijo večinoma na otroke, 
ki čakajo avtobus kar sredi 

križišča,« je dejal. Dodal je, 
da bi štiri tisoč evrov mora-
lo zadoščati za zaris oznake 
za postajo na cestišču in po-
stavitev table, v nasprotnem 
primeru pa lahko sam pokri-
je razliko. A kot je pojasnil 
občinski referent za komu-
nalo Darko Gortnar, imajo 
pridobljeno soglasje za celo-
vito ureditev tega odseka dr-
žavne ceste vključno s ploč-
nikom, razsvetljavo in posta-
jo, zato ne morejo kar »po 
domače« na dotrajano ces-
tišče zarisati oznake. Inve-
sticija, ki naj bi jo izvedli v 
prihodnjih letih, je sicer oce-
njena na 135 tisoč evrov.

Svetnica Branka Krek Pe-
trina pa je spomnila, da so 
pred leti že plačali projekt 
za kolesarsko stezo, tedaj po 
drugi trasi, zdaj pa priprav-
ljajo novega, kar je po nje-
nem razmetavanje denarja. 
Prepričana je tudi, da bi za-
menjavo iztrošene opreme v 
ginekološki ambulanti mo-
ralo v celoti plačati Osnovno 
zdravstvo Gorenjske.

Svetnik bi prispeval za postajo
Proračun Občine Železniki za leto 2018 je pod streho. Vanj so vnesli skoraj sto tisoč evrov dodatnega 
denarja za ceste.

Danica Zavrl Žlebir

Škofja Loka – Proračun Ob-
čine Škofja Loka znaša 23 
milijonov evrov, za naložbe 
bo šlo 8,4 milijona ali dob-
rih 36 odstotkov, kar je ne-
kaj več kot v letu 2016 in 
precej manj kot leta 2015, v 
času največjega investicij-
skega zamaha. Iz kohezij-
skih sredstev po dogovoru 
regij pričakujejo 1,3 milijo-
na evrov. Sicer se letos po be-
sedah občinske finančnice 
Špele Justin začenjajo razpi-
si nove finančne perspektive 
in spet bo možnost kandida-
ture za evropski denar. Kot 
že večkrat doslej je opozorila 
na neprijazen odnos države 
do občin pri njenem odmer-
janju denarja iz povprečnine 
in pri državnem sofinancira-
nju investicij, pri čemer pa 
se naloge občin ves čas po-
večujejo. Najnovejše jim pri-
naša nova gradbena zakono-
daja. Dolg občine ob kon-
cu leta 2017 znaša 11,9 mi-
lijona evrov, do konca leta 
2018 se bo zmanjšal na 11,6 
milijona. Največja nalož-
ba bo Vrtec Kamnitnik, žu-
pan Miha Ješe pa napovedu-
je tudi začetek gradnje proti-
poplavne zaščite, češ da ča-
kajo še revizijsko poročilo 

soinvestitorja (države), nato 
bodo začeli pogovore z la-
stniki zemljišč v Puštalu. 

Občinski svetniki so na 
predlog proračuna dali več 
pripomb: naj se za vzdrže-
vanje cest da vsaj toliko de-
narja, kot ga je bilo letos; naj 
knjižnici na Trati nameni-
jo toliko denarja, da bo lah-
ko do konca leta 2018 kon-
čana; naj v načrt razvojnih 
programov vključijo nadgra-
dnjo Osnovne šole Jela Jane-
žiča, sicer do leta 2019 še ne 
bodo začeli z obnovo; več de-
narja naj se nameni za Po-
kal Loka, za Jobstov sklad, za 
vzdrževanje šol, za glasbeno 

šolo, za poslovilne vežice v 
Retečah ... Manj denarja je 
namenjenega tudi investi-
cijskemu vzdrževanju šol, 
kar pa župan Miha Ješe po-
jasnjuje z dejstvom, da so 
končane energetske obno-
ve vseh šol. Metod Di Batis-
ta v proračunu pogreša ključ-
ne opredelitve, ki bi jih kaza-
lo navesti v uvodu, poleg tega 
manjka tudi ocena, kaj pro-
račun pomeni za posame-
zna področja. Ob tem je izra-
zil tudi dvom glede razdelitev 
sredstev krajevnim skupnos-
tim, od župana pa dobil po-
jasnilo o ključu, po katerem 
se deli ta denar, in o tem, da 

do konca mandata meril ne 
bodo spreminjali. Tudi gle-
de evropskega denarja je bilo 
slišati dvome, češ ali ne gre 
zgolj za goloba na strehi. Žu-
pan je pojasnil, da bo sredi ja-
nuarja jasno, kako bo s temi 
sredstvi. Znova smo slišali 
tudi kritiko Rolanda Krajnika 
o izboru Name kot opcije za 
prihodnjo knjižnico, češ da je 
šlo pri odločitvi o nakupu za 
nezakonito dejanje. Martin 
Trampuš pa je tudi predla-
gal, naj občina protestira pro-
ti temu, da država nepresta-
no krni sredstva občinam, pri 
čemer ravno te najbolj gospo-
darno obračajo denar.

Vrtec velik proračunski zalogaj
Osnutek proračuna za leto 2018 so decembra obravnavali tudi občinski svetniki v Škofji Loki. Največja 
naložbena zalogaja vrtec in protipoplavna zaščita.

Na območju nekdanje vojašnice se pripravljajo na gradnjo vrtca. /Foto: Andrej Tarfila

Železniki – Železnikarski občinski svetniki so na zadnji seji 
sprejeli tretji rebalans letošnjega proračuna. Odhodkov je bilo 
za 6,9 milijona evrov, prihodkov pa slab milijon evrov manj. 
Primanjkljaj so pokrili z ostankom sredstev na računih in 680 
tisoč evri posojila, so pa odplačali tristo tisoč evrov obsto-
ječega dolga. Zadnji rebalans proračunu ni prinesel večjih 
sprememb, so se pa tako prihodki kot tudi odhodki vseeno 
znižali za pet odstotkov, kar je predvsem posledica izpada 
državnih sredstev za sofinanciranje škode po poplavah v letih 
2007 in 2012 v višini 350 tisoč evrov.

Denarja za škodo po poplavah niso prejeli

Danica Zavrl Žlebir

Jezersko – Domačini na Je-
zerskem težko sprejema-
jo dejstvo, da njihova pitna 
voda ni kristalno čista in jo 
je zaradi povečanja števi-
la mikrobiološko nesklad-
nih vzorcev treba pogosto 
klorirati. Pojasnila, zakaj je 
to potrebno, sta na decem-
brski seji občinskega sve-
ta dala direktor Komunale 
Kranj Marko Kocjančič in 
sodelavec Rok Oblak. 

V vzorcih pitne vode so v 
majhnem številu prisotne 
bakterije, ki se rutinsko do-
ločajo in v pitni vodi ne sme-
jo biti prisotne. Zaradi mo-
žnih akutnih posledic je ob-
vladovanje mikroorganiz-
mov v pitni vodi na prvem 
mestu po pomenu za zdrav-
je. Preprečevanje bolezni, 
ki jih povzroča mikrobiolo-
ško onesnaženje pitne vode, 
zajema preprečevanje one-
snaženja na viru in med di-
stribucijo ter ustrezno pri-
pravo vode, vključno z de-
zinfekcijo, pojasnjujejo na 

Komunali Kranj, ki upravlja 
jezerski vodovod. Sistem 
dezinfekcije vode bo tre-
ba v prihodnje izboljšati in 
nadgraditi obstoječi s t. i. 
online meritvami prostega 
klora, če se v kratkem ne na-
domesti obstoječa oskrba iz 
drugega, zdravstveno ustre-
znejšega vodnega vira, na-
povedujejo. V zvezi s tem so 
sicer na Jezerskem postavi-
li testno vrtino, ki raziskuje 
možnost vzpostavitve dru-
gega vodnega vira. 

Več neskladnih vzorcev 
ugotavljajo od leta 2014, 
spremljajo jih tako na za-
jetju kot v omrežju. Od klo-
riranja naprej so v omrež-
ju vzorci skladni, poudar-
jajo predstavniku komuna-
le in zagotavljajo, da dozira-
jo minimalne koncentracije. 
Svetnike in tudi ostale obča-
ne najbolj zanima, kaj je vir 
onesnaženja vode. Narava 
sama, iztrebki živali, troh-
neče listje, so odgovori, več 
onesnaženih vzorcev pa je 
tudi zaradi boljše tehnologi-
je spremljanja. 

Vodo pogosto 
klorirajo

Škofja Loka – V petek, 5. januarja, bodo na Loškem gradu pod-
pisali dogovor o sodelovanju pri izvajanju projekta državnega 
in regijskega pomena o načrtovanju in povezovanju kolesar-
skih in drugih poti na območju občin Gorenja vas - Poljane, 
Kranj, Medvode, Škofja Loka, Železniki in Žiri. Dogovor bo z 
Regionalno razvojno agencijo Gorenjske in z občinami, po 
katerih bo potekala kolesarska povezava, podpisala Direkcija 
RS za infrastrukturo, ministrstvo za infrastrukturo, podpisnik 
bo minister za infrastrukturo dr. Peter Gašperšič.

Podpis dogovora o kolesarskih povezavah

Danica Zavrl Žlebir

Škofja Loka – V občini Ško-
fja Loka so 28. decembra za-
čeli z zbiranjem vlog oško-
dovancev, ki so utrpeli ško-
do na stvareh (kmetijskih 
zemljiščih, objektih in in-
frastrukturi) zaradi posle-
dic poplav in močnega ve-
tra med 11. in 13. decem-
brom 2017. Ustrezne ob-
razce vključno z navodi-
li za izpolnjevaje vlog lah-
ko oškodovanci prevzamejo 
v sprejemni pisarni Občine 
Škofja Loka, Mestni trg 15, 

objavljeni pa so tudi na tem 
spletnem portalu www.sko-
fjaloka.si. Zadnji rok za od-
dajo vlog v sprejemni pisar-
ni Občine Škofja Loka ali po 
pošti je ponedeljek, 8. janu-
ar. Po oddaji vlog bodo ob-
činske komisije začele z oce-
njevanjem škode. V primeru 
nejasnosti v zvezi z izpolnje-
vanjem obrazcev ali ob dru-
gih vprašanjih, povezanih s 
tem, se obrnite na Nikolaja 
Kržišnika na telefon 04 / 51 
12 363 ali po e-pošti na na-
slov: nikolaj.krzisnik@sko-
fjaloka.si.

Prijava škode po 
decembrskem neurju
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Medijski pokrovitelji:

  

petek, 
2. februar 2018

ob 19. uri
Športna dvorana TRATA 

Škofja Loka 

Športna dvorana 
TRATA Škofja Loka 

petek, 2. februar 2018,
ob 19. uri

dobrodelni
koncert

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

OMAR NABER

KVATROPIRCI  MANCA ŠPIK  
ob spremljavi 
ORKESTRA
SLOVENSKE VOJSKE
voditelj 
BOŠTJAN ROMIH

pomagajmo 
skupaj

organizator
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Aleš Senožetnik

Moste – Prebivalci vzhod-
nega dela Most pri Komen-
di, ki živijo v neposredni bli-
žini območja MO4 – Sloga 
Moste, se že 14 let soočajo 
s hrupom, ki nastaja pred-
vsem ob dovozih tovornja-
kov ter nakladanju in razkla-
danju tovora. Tovornja-
ki menda prihajajo vse dni 
v tednu, tudi ponoči, dnev-
no pa opravijo kakšnih pet-
deset dostav. Leta 2009 jih 
stavbo, ki je bila takrat še v 
lasti Niko Transporta (danes 
v stečaju), zajel tudi požar, 
ki je povzročil precejšnjo 
gmotno škodo, posledice 
pa so občutili tudi prebival-
ci Most.

Tematika je pred ča-
som znova postala aktual-
na, saj poteka sprememba 

zazidalnega načrta, s čimer 
bi lažje legalizirali manj-
ši prizidek in rekonstruk-
cijo pogorelega skladišča. 
Objekt, ki je po stečaju Niko 
transporta prešel v roke av-
strijske Hete, slabe banke 
nekdanje Hypo banke, je na-
mreč naprodaj, nov lastnik 
pa pred prevzemom želi sta-
nje legalizirati. 

Glavna sprememba, kot 
so zapisali v obrazložitvi na 
občinski upravi, je v tem, da 
bi novemu lastniku omogo-
čili legalizacijo obstoječe-
ga stanja brez obveze za iz-
gradnjo novega dovoza na 
vzhodni strani objekta, torej 
stran od stanovanjskih hiš. 
Obveza bi obveljala le v pri-
meru, da bi v prihodnje zgra-
dili novo skladiščno poslo-
pje. Temu nasprotujejo tam-
kajšnji prebivalci, ki si želijo, 

da bi razkladanje in naklada-
nje tovornjakov še pred lega-
lizacijo obstoječih objektov 
prestavili na vzhodno stran 
objekta ter uvedli druge uk-
repe za izboljšanje kvalitete 
bivanja v soseski. Med dru-
gim tudi opredelitev obrato-
valnega časa, izgradnjo pro-
tihrupnih ograj ter zamenja-
vo zračno-hladilne naprave 
za tišjo.

Kot je bilo slišati na zad-
nji seji občinskega sveta v 
Komendi, se za nakup za-
nimajo Ljubljanske mlekar-
ne, za katere v Mostah že se-
daj skladiščijo zamrznjeno 
blago, vendar so le eden iz-
med več uporabnikov skladi-
šča. V družbi namere o na-
kupu sicer niso komentirali, 
potrdili pa so, da so z zahte-
vami stanovalcev seznanje-
ni in so »se v duhu dobrega 

sodelovanja s stanovalci tudi 
sestali«. Poudarili so, da so 
zavezani spoštovanju zako-
nodaje, tako z vidika ume-
stitve v prostor kot okolja in 
hrupa. 

Kot so na zadnji seji občin-
skega svet povedali tudi sta-
novalci, je sestanek s pred-
stavniki družbe potekal ko-
rektno, o kakršnih koli 
zaključkih pa je za zdaj še 
prezgodaj govoriti.

Interese občanov, ki pou-
darjajo, da novemu lastniku 
ponujajo roko za dogovor, ki 
bi zadovoljil obe strani, pod-
pirajo tudi v občinskem sve-
tu ter župan Stanislav Pogla-
jen, ki je na seji občinskega 
sveta tudi zagotovil, da se 
bodo zavzemali za kompro-
mis in ne bodo sprejeli no-
bene odločitve, ki ne bo v in-
teresu Moščanov.

Bo novi lastnik uslišal 
stanovalce?
Moščani si želijo zmanjšanja hrupa, ki nastaja na območju skladišča v južnem delu naselja. Se rešitev 
ponuja z novim lastnikom?

Janez Kuhar

Domžale – Sredi novembra 
je minilo pet let, ko so se v 
Medgeneracijski center Bi-
strica v Domžalah naseli-
li prvi stanovalci. Center je 
dobro vpet v okolje, saj sode-
lujejo s številnimi lokalnimi 
organizacijami in društvi, 
kjer se skozi vse leto preple-
tajo vezi med generacijami 
in se v njem vedno kaj doga-
ja. Med prvimi stanovalci je 
bil tudi Jože Dobnik. Kljub 
svojim 96 letom je še vedno 
vsestransko aktiven in sa-
mostojen. V novembru sta 
izšli dve novi njegovi knjigi, 

drugi in tretji del Stopinje na 
moji poti, v katerih Jože zelo 
podrobno opisuje svoje ži-
vljenjsko popotništvo od ra-
nih otroških let, prek med-
vojnega izgnanstva do dana-
šnjih dni. Veliko prostora pa 
je namenil tudi planinstvu.

Leta 1981 je bil na pobudo 
takratnega predsednika Pla-
ninske zveze Slovenije (PZS) 
Tomaža Banovca na skupšči-
ni izvoljen za tajnika zveze, 
kjer je ostal dvanajst let, osem 
let pa je bil podpredsednik 
PZS. Po stari planinski nava-
di in običajih se nekdanje pla-
ninske vsestransko ustvar-
jalne posameznike vsaj za 

praznike obišče. Tako je Jo-
žeta pred prazniki obiskala 
skupina nekdanjih funkcio-
narjev PZS, in sicer nekda-
nja podpredsednika PZS Da-
nilo Škerbinek in Jože Stano-
nik ter nekdanja predsedni-
ka Tomaž Banovec in Fran-
ci Ekar. Jože ima kljub čas-
titljivim letom še vedno izje-
mno dober spomin. Kot pra-
vi Franci Ekar, je Jože Dob-
nik zanesljivo najbolj zaslu-
žen, da je bil izdan vodnik 
po slovenski planinski poti s 
podrobnim opisom planin-
skih postojank, za kar so mu 
še danes za enkratno obsež-
no delo hvaležni.

Obiskali so ga stari planinski 
prijatelji

Na obisku pri Jožetu Dobniku. Od leve proti desni stojijo: nekdanja predsednika PZS Franci 
Ekar in Tomaž Banovec ter podpredsednika Jože Stanonik in Danilo Škrbinek.

Maša Likosar

Dragočajna – Leta 2001 se 
je v glavi Ivana Romška, or-
ganizatorja dogodka Sreča-
nja prijateljev na štefandan 
in člana Kluba lastnikov in 
ljubiteljev klasičnih moto-
ciklov C.M.O.C., rodila ide-
ja, da bi se na dan sv. Štefa-
na srečalo čim več ljubite-
ljev starodobnih vozil, pred-
vsem z namenom druže-
nja in tudi žegnanja vozni-
kov ter njihovih vozil. Voz-
niki starodobnikov se v jut-
ranjih urah zberejo v Dra-
gočajni, kjer se tradicional-
no okrepčajo z jajci. Parada 

krene proti Šentvidu v Lju-
bljani, nadaljujejo pot v Vo-
dice, kjer obiščejo prijatelje 
Moto kluba Mak, na Skaru-
čni pa se odvije osrednji do-
godek, blagoslov voznikov 
in vozil. Promenadna vožnja 
in razkazovanje starodobni-
kov se konča v Valburgi, kjer 
jih pričaka pogostitev. Tok-
rat se je zbralo okoli 25 sta-
rodobnikov, najstarejši izha-
ja iz leta 1934. Romšek pou-
dari, da pri njih startnine ni, 
so pa odprti za prostovoljne 
prispevke, s katerimi pokri-
jejo stroške paradne vožnje 
od Dragočajne do Valburge.

Sodobni konjeniki  
na starodobnikih

Srečanje prijateljev na štefandan je združilo petindvajset 
starodobnikov. / Foto: Matic Zorman
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Igor Kavčič

Kot ste zapisali v uvodu k 
temu obsežnemu delu, v ka-
terem se ukvarjate z likovni-
mi podobami, ki imajo v slo-
venski zgodovini simbolni 
naboj, ste o njej razmišljali 
že pred dvajsetimi leti, ko ste 
pisali knjigo o upodobitvah 
Franceta Prešerna. Vmes 
ste napisali več knjig, pove-
zanih s slovensko likovno 
umetnostjo, zlasti karikatu-
ro ... Je za ta vaš »dolg« zdaj 
napočil pravi čas?

»Začelo se je s Prešernom v 
likovni umetnosti in se hitro 
prepletlo tudi s karikaturo in 
drugimi temami, ki so se, lah-
ko bi rekel, odpirale pred me-
noj kar same. Tudi pri Prešer-
novih likovnih upodobitvah 
je bilo treba posebej omeni-
ti njihovo simbolno kompo-
nento, zlasti pri javnih spo-
menikih. Ta knjiga pa med 
drugim govori o javnih spo-
menikih Valentinu Vodniku, 
Simonu Jenku, Janezu Evan-
gelistu Kreku, Ivanu Cankar-
ju, pa o simboliki drugih li-
kovnih del, vse od slik do risb, 
ilustracij in grafik.«

Sprašujem zato, ker se zdi, 
da si po četrt stoletja samo-
stojne države Slovenci še 
vedno nismo edini o sku-
pnih simbolih, ki jih želimo 
izražati – tudi skozi likovno?

»Tudi likovna umetnost je 
sodelovala pri oblikovanju 
kolektivnega spomina, nači-
na, kako družbene, politič-
ne skupine, narodi selektiv-
no razlagajo in sprejemajo 
dogajanja v preteklosti, torej 
občutkov o pripadnosti skup-
nosti. Zavedati pa se je treba, 
da je kolektivni spomin ne-
nehno izpostavljen preobli-
kovanju. V knjigi je na pod-
lagi likovnih upodobitev zgo-
vorno ponazorjen ta proces 

glede Vodnika, ki je v 19. sto-
letju veljal za prvega, vodil-
nega staroslovenskega pe-
snika, francoskega simpati-
zerja in avstrijskega patriota, 
po prvi svetovni vojni, ko so v 
Ljubljani postavili Ilirski ste-
ber, na katerem so verzi Vod-
nikove Ilirije oživljene, pa je 
postal glasnik jugoslovanske 
enotnosti in jugoslovansko-
-francoskega prijateljstva. Na 
primeru dinastičnih spome-
nikov pa sem hotel prikaza-
ti, kako je drastično mogoče 
vplivati na procese umetne-
ga ustvarjanja in brisanja ko-
lektivnega spomina. Likovni 
simboli torej so, a se njihov 
pomen in naš pogled nanje 
lahko spreminjata.«

Najbrž smo med evropski-
mi narodni posebni v tem, 
da sprva nismo slavili voj-
skovodij in političnih vodi-
teljev, ampak smo lastno 
slavo začeli peti s kulturni-
ki. Ugotavljate, da je kultu-
ra v tem narodno integrativ-
nem smislu prevzela mesto 
zgodovine …

»Po marčni revoluciji so 
naši predniki začeli iskati ar-
gumente za pridobitev na-
rodne avtonomije v okviru 
habsburške monarhije v na-
rodnem pravu, ne pa v zgo-
dovinskem pravu kot večji 
evropski narodi. Oprli so se 
na združevalno vlogo sloven-
skega jezika in kulture, Ze-
dinjena Slovenija je zamisel 
o združitvi vseh dežel z ve-
činskim slovenskim prebi-
valstvom. Dejansko je bil v 
drugi polovici 19. stoletja slo-
venski napredek največji na 
kulturnem področju. Zato 
spomeniki kulturnikom, no 
sprva so bili to nagrobni spo-
meniki in spominske ploš-
če, saj so se Slovenci v spo-
meniško gibanje, ki se je raz-
vilo po Evropi v 19. stoletju, 
vključili precej pozno oziro-
ma s skromnimi ekonomski-
mi močmi, pa seveda druge 
oblike likovnih upodobitev.«

 
Vendar pa imamo generala 
Rudolfa Maistra. Kako je s 
spominom na slovenske vo-
jake?

»Maister, ki je ob kon-
cu prve svetovne vojne pos-
tal uspešen slovenski vojaš-
ki poveljnik, dolga desetletja 
ni dobil javnega spomenika, 
Maistrova konjeniška spo-
menika v Ljubljani sta nas-
tala šele v samostojni Slove-
niji, medtem ko sta jugoslo-
vanska kralja Peter in Ale-
ksander Karađorđević spo-
menike imela že kmalu, Pe-
trov spomenik v Kranju so 
liberalci postavili že soraz-
merno zgoraj, leta 1926. V 
Kraljevini SHS so za zma-
govite vojake veljali Srbi, saj 
so se borili na antantni stra-
ni, slovenski vojaki v prvi 
svetovni pa so bili del pora-
žene avstrijske armade. Eno 
od poglavij govori o spome-
nikih padlim slovenskim vo-
jakom, ki jih srečamo sko-
raj v vsakem večjem sloven-
skem kraju. Vsi ti spomeni-
ki so nastali brez kakršneko-
li državne podpore, sredstva 
zanje so zbrali farani. Med 
prvo svetovno vojno je pad-
lo skoraj štirideset tisoč vo-
jakov slovenskega rodu, ki 
so večinoma pokopani na 
tujih bojiščih, spomin na-
nje pa ohranjajo plošče na 
cerkvah, spomeniki z žalu-
jočimi figurami. Eno prvih 
mest, ki je vzorno uredilo 
vojaško pokopališče, je bila 
Škofja Loka.«

Ne dvomim, da ste ob pisa-
nju knjige preštudirali og-
romno gradiva o tematiki 
simbolnega v likovnosti, od 
arhivskih dokumentov, ča-
sopisnih tiskov do literarnih 
in strokovnih del. Zabeleži-
li ste tudi zanimive anekdo-
tične zgodbe o posameznih 
narodno pomembnih likov-
nih upodobitvah. Zdijo se 
kot sol k strokovnemu delu, 
ki ste ga opravili s to knjigo.

»Želel sem pisati tako, da 

bo zanimivo za bralce, da se 
med besedilom najdejo tudi 
opisi kakšnih peripetij, ki 
so na primer spremljale iz-
biro spomeniških osnutkov 
in zbiranje denarja, mne-
nja sodobnikov. Hotel sem 
predstaviti tudi vpogled v ži-
vljenjske zgodbe likovnih 
ustvarjalcev. V knjigi je zlas-
ti poudarjen Ivan Grohar. 
Njegovo življenje je postalo 
vzorec ustvarjalne poti slo-
venskega umetnika, ki se 
iz skromnega okolja, rojen 
je bil kot gostaški sin v Spo-
dnji Sorici, vzpne do najpo-
membnejšega in najbolj 
znanega slovenskega ume-
tnika z začetka 20. stoletja, 
ki pa je bil dvakrat obsojen in 
zaprt, nikoli ni imel lastnega 
ateljeja.«

Zanimiva je recimo zgod-
ba okrog partizanske Zdra-
vljice, za katero menite, da 
je bila marseljeza osvobodil-
nega gibanja, in praznova-
nju slovenskega kulturnega 
praznika. Kako to, da na dan 
Prešernove smrti slavimo 
slovenski kulturni praznik?

»To zadnje poglavje v knji-
gi govori predvsem o po-
membni vlogi kulture med 
drugo svetovno vojno pri 
vseh Slovencih. V okupira-
ni Ljubljani so Ljubljanča-
ni pripravili protestno ma-
nifestacijo februarja 1942 
pred Prešernovim spome-
nikom. Tudi domobranci so 
podeljevali Prešernove knji-
žne nagrade. Leta 1944 je 
bila stoletnica nastanka Pre-
šernove Zdravljice. V njeno 
počastitev sta izšli dve par-
tizanski ilustrirani izdaji, 
ena je bila natisnjena v oko-
lici Cerknega, druga v Dav-
či nad Zalim Logom. Sloven-
ski kulturni praznik na dan 
Prešernove smrti je sloven-
ska posebnost. Do njega je 

prišlo po naključju. Ob kon-
cu vojne, februarja 1945, je 
predsedstvo Slovenskega 
narodnoosvobodilnega sve-
ta na osvobojenem ozemlju 
v Črnomlju želelo pripraviti 
prireditev v spomin sv. Save. 
Ker v kratkem času ni bilo 
mogoče organizirati primer-
ne proslave, so se odločili za 
slovensko osebnost. Oble-
tnica Prešernovega rojstva 
je že minila, zato so prosla-
vili datum njegove smrti.«

Lani jeseni ste prejeli tudi 
stanovsko nagrado kritiško 
pero za likovno kritiko in 
kuratorstvo. Za vami je kar 
dolga strokovna pot, ople-
menitena tudi z dvema dok-
toratoma. Kot kustos delu-
jete v Gorenjskem muze-
ju, kot likovni kritik tudi šir-
še. Kje vidite mesto likovne 
umetnosti danes v aktualni 
družbi pri nas in v svetu?

»Ljubitelji likovne 
umetnosti bodo nad mojim 
odgovorom razočarani. Li-
kovna umetnost, slika, kip, 
grafika, je izgubila nekdanje 
družbeno mesto in vlogo, ki 
jo je imela v kulturi nasploh. 
Mnogo bolje pa gre fotogra-
fiji in njenim izpeljankam, 
kot je video. Tudi likovna 
kritika raje uporablja izraz 
vizualna umetnost, mnogi 
likovniki pa so se preusme-
rili k snovanju različnih vi-
zualnih projektov, s kateri-
mi lažje odgovarjajo na iz-
zive časa, komentirajo druž-
beno stvarnost. Pisana ozi-
roma tiskana beseda je tis-
ta, ki je ohranila svoje mes-
to v kulturi. Težko bi našli 
kakšnega klasičnega likov-
nega ustvarjalca, ki bi zav-
zemal tako izstopajoče mes-
to, kot je to veljalo na primer 
za Jakopiča in nekatere dru-
ge likovnike, celo samo ne-
kaj desetletij nazaj.«

O likovnem s simbolnim nabojem
V izteku lanskega leta je pri Slovenski matici izšla knjiga Likovno in simbolno s podnaslovom Kolektivni spomin Slovencev v likovni umetnosti. O njej smo se 
pogovarjali z avtorjem umetnostnim zgodovinarjem ddr. Damirjem Globočnikom. Letos je za svoje delovanje prejel tudi stanovsko nagrado kritiško pero.

Ddr. Damir Globočnik se v svojem najnovejšem delu 
ukvarja s simbolnim v likovnosti. 

Igor Kavčič

Preska – Tradicionalni bo-
žično-novoletni koncert 
Mešanega pevskega zbora 
Crescendo v izteku leta je 
zaznamoval nekoliko dru-
gačen program, kot smo ga 
vajeni na tovrstnih koncer-
tih. V svet glasbe je poslušal-
ce, ki so do zadnjega kotič-
ka napolnili cerkev v Preski, 
na začetku koncerta v sklad-
bi Trilo poklicala skupina 
žensk ob severnem ledenem 

morju, ki so z ribolova klica-
le svoje može. V prvem delu 
je nato zbor predstavil svoj 
nabor sakralne glasbe, s ka-
tero se je letos septembra 
udeležil tekmovanja grand 
prix v Latviji. Po besedah di-
rigenta Žige Kerta je bil pro-
gram tokrat še boljši kot sep-
tembra, v prvi vrsti bolj do-
delan in izpiljen ter vrhun-
sko izveden.

V drugem delu koncer-
ta se je zboru pridružil ko-
morni godalni orkester 

Crescendo in skupaj so iz-
vedli daljše delo norveškega 
skladatelja Ola Gjela Sunri-
se Mass (Mašo ob sončnem 
vzhodu). Kot je dejal avtor, 
je s tem delom želel mašo 
postaviti v bolj zemeljsko 
podobo in jo prenesti iz ne-
kaj neokrnjenega, zavitega 
v meglice, v nekaj drama-
tičnega in čustvenega, hkra-
ti pa nekaj trdnega in tople-
ga. Gre za nekakšno duhov-
no potovanje človeka od ot-
roka do odraslega človeka. 

Skladba na trenutke spo-
minja tudi na filmsko glas-
bo, saj jo je avtor pisal pod 

močnim vplivom hollywo-
odskega filma. Da je bil 
tokratni koncert res nekaj 

posebnega, je pokazala tudi 
publika z aplavzom in števil-
nimi besedami pohvale.

Maša s severa
Mešani pevski zbor Crescendo je ob zaključku leta navdušil skupaj z 
godalnim orkestrom.

Crescendo je tokrat nastopil v zborovski in godalni zasedbi.
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Andraž Sodja

Jesenice – Zadnji derbi leta 
2017, na katerem so palice 
prekrižali hokejisti HDD SIJ 
Acroni Jesenice in HK Slo-
venske železnice Olimpija, 
je po napetem zaključku pri-
padel gostom iz prestolnice. 

Jeseniški hokejisti so po 
hitro prejetem golu v prvi 
minuti srečanja sprva poka-
zali nekoliko zmedeno igro, 
vendar so vseskozi delova-
li kot nevarnejši nasprot-
nik, številne poskuse s streli 
na gol pa je odbijal izjemno 

razpoloženi vratar Olim-
pije Robert Kristan. Napa-
ka slednjega v zadnjih pe-
tih minutah srečanja pa je 
skoraj poskrbela za čudež-
ni preobrat. Pri poskusu za-
detka v prazno mrežo Jeseni-
čanov, ki so v zadnjih minu-
tah poskušali s šestimi igral-
ci, so odbiti plošček Jeseniča-
ni prestregli, Adis Alagič pa 
ga je pospravil v prazno mre-
žo vratarja Kristana. S hitro 
akcijo so manj kot minuto 
kasneje z odličnim strelom 
Jake Sodje dosegli še en za-
detek in se približali na zgolj 

gol razlike. Zadnjega zadet-
ka za izenačenje pa jim ni us-
pelo doseči, napako v napadu 
in izgubljeni plošček pa so iz-
koristili igralci Olimpije. Po 
prekršku jeseniške obram-
be nad Miho Zajcem pred 
praznim golom so Olim-
piji dosodili tehnični zade-
tek za končni rezultat 2 pro-
ti 4 v korist gostujočih hoke-
jistov. Kljub strelski prevladi 
na strani Jeseničanov, ki so 
proti vratom razpoloženega 
Kristana sprožili kar 36 stre-
lov (v primerjavi 22 na jese-
niški gol), so bili ti merjeni 

preslabo za izkušenega vra-
tarja Kristana.

Kot je po zaključku tek-
me povedal Jaka Sodja, ki je 
z drugim zadetkom Jeseniča-
nom vlil upanja, so igrali dob-
ro: »Ni bila slaba igra, veliko 
smo drsali, dobro smo igrali, 
zmanjkala nam je tista špor-
tna sreča, da bi bil kak plošček 
več v mreži. Mogoče smo tisto 
minuto pred koncem strelja-
li premalo.« Podobnega mne-
nja je bil tudi trener Jeseniča-
nov Gaber Glavič, ki je ocenil, 
da so bili na tekmi boljša eki-
pa: »Hokej ima majhna vra-
ta, to ni nogomet. Včasih bolj-
ša ekipa ne zmaga, to se je da-
nes zgodilo, ni se izšlo po na-
ših načrtih, manjkal je kakšen 
strel več in podaja manj na 
koncu. Poraz je sicer boleč, a 
bil bi še bolj, če bi bili nemoč-
ni.« Kot je še dodal Glavič, je 
liga zelo izenačena in kvali-
tetna, cilj pa ostaja uvrstitev 
v končnico Alpske hokejske 
lige, kjer Jeseničani trenutno 
zasedajo tretje mesto: »Liga 
je naporna, naš cilj je nizati 
zmage in zbirati točke.«

Derbi na Jesenicah si je 
ogledalo skoraj tri tisoč na-
vijačev. Železarji so včeraj 
že odigrali tudi prvo tekmo v 
letu 2018, ki pa se je konča-
la po zaključku našega ure-
dništva. Gostovali so pri eki-
pi KAC II.

Za zmago premalo učinkoviti 
Kljub prednosti, ki jo kaže število strelov na gol, je zadnji derbi med ekipama SIJ Acroni Jesenice in SŽ 
Olimpija pripadel večnim tekmecem iz Ljubljane. 

Andraž Sodja

Jesenice – Drsalni klub Je-
senice, tekmovalke katerega 
redno posegajo po najvišjih 
mestih na drsalnih tekmo-
vanjih v Evropi, je ob koncu 
leta 2017 pripravil že tretjo 
tradicionalno drsalno revijo. 

Enkraten dogodek za lju-
bitelje drsanja si je ogleda-
lo kar okrog petsto obisko-
valcev, ki so bili nad predsta-
vo mladih jeseniških drsalk 

več kot navdušeni, saj so po 
individualnih revijalnih na-
stopih na ledu Dvorane Pod-
mežakla uprizorile še pra-
vo predstavo na ledu, le-
tos je bila to Knjiga o džun-
gli. Drsalke, ki trenirajo pod 
vodstvom izkušenih trenerk 
Kaje in Anje Otovič, so ob 
koncu lanskega leta zabele-
žile tudi vrsto odličnih rezul-
tatov. Tako so z državnega 
prvenstva v umetnostnem 
drsanju prinesle dve srebrni 

in dve bronasti medalji, dve 
četrti mesti ter peto, deveto 
in 11. mesto, odlične rezulta-
te pa so dosegle tudi na od-
prtem prvenstvu Slovenije. 
Pohvalili so tudi delo s pod-
mladkom, ki ga nadgrajujejo 
iz tradicionalne drsalne šole, 
ki jo z Zavodom za šport Je-
senice pripravljajo v Dvora-
ni Podmežakla. Kot so pove-
dali v Drsalnem klubu Jese-
nice, so se za takšen revijal-
ni nastop odločili, ker s tem 
predstavijo svojo dejavnost, 
drsalke dobijo možnost, da 
se predstavijo v bolj sproš-
čenem vzdušju in v nekoliko 
drugačni vlogi v obliki pred-
stave na ledu, klub pa dobi 
tudi nekaj nujno potrebnih 
sredstev, saj ob dogodku 
pripravijo tudi srečelov. 

Drsalke so postale tudi se-
stavni del vzdušja v premo-
rih med tretjinami na ho-
kejskih tekmah, kjer so rav-
no tako izjemno pozitivno 
sprejete.

Leto zaključili s Knjigo o džungli
Drsalni klub Jesenice, ki se lahko tudi v prvem delu letošnje sezone pohvali z 
vrsto uspehov, je tokrat že tretjič pred koncem leta pripravil drsalno revijo s 
kar dvournim programom na ledu.

Drsalni klub Jesenice je ob koncu leta 2017 pripravil tretjo 
drsalno revijo. 

Jeseničani so napadali, a bili premalo učinkoviti. V vratih Olimpije se je izkazal Robert Kristan. 

Fo
to

: G
or

az
d 

K
av

či
č

Maja Bertoncelj

Kranjska Gora – Na zad-
njem ženskem veleslalomu 
za svetovni pokal v lanskem 
letu so se v Lienzu izkazale 
tudi slovenske smučarke in 
z ekipnim uspehom poskr-
bele za dobro napoved pred 
tekmami Zlate lisice ta ko-
nec tedna v Kranjski Gori.

Ana Drev je bila šesta, 
Meta Hrovat osma, Tina 
Robnik pa enajsta. Karava-
na svetovnega pokala v alp-
skem smučanju je sedaj 
v Zagrebu, kjer bo danes 
ženski slalom, jutri še moš-
ki, nato pa se bodo smučar-
ke preselile v Kranjsko Goro, 
kjer bo v soboto prestavljeni 

veleslalom iz Maribora, v ne-
deljo pa še slalom. S Hrova-
tovo bomo v boju za visoka 
mesta smučarko imeli tudi 
Gorenjci. »Rezultata v Lien-
zu sem zelo vesela in komaj 
čakam tekme na domačem 
hribu,« je po svoji najbolj-
ši uvrstitvi na tekmah sve-
tovnega pokala povedala do-
mačinka iz Podkorena. Pred 
tem je bilo to 15. mesto, ki ga 
je dosegla pred letom dni na 
veleslalomu na Kronplatzu. 
Dobro pripravljenost kaže 
že celo sezono in izboljšuje 
rezultate.

Priprave v Kranjski Gori 
so v polnem teku, skupaj pa 
delata pohorska in vitranška 
ekipa.

Hrovatova komaj čaka 
tekme na domačem hribu
Ekipni uspeh naših smučark dobra napoved pred 
tekmami svetovnega pokala v Kranjski Gori

Meta Hrovat iz Podkorena je z osmim mestom na 
veleslalomu v Lienzu dosegla svojo najboljšo uvrstitev na 
tekmah svetovnega pokala. / Foto: Gorazd Kavčič

Rudno polje – V soboto so na 
Pokljuki zadnjič v letu 2017 
tekmovali biatlonci. Pomerili 
so se na tekmi s skupinskim 
startom, ki je štela za držav-
no prvenstvo in za slovenski 
pokal. V članski konkurenci 
je nov naslov osvojil Miha 
Dovžan (ŠD Gorje), podpr-
vak je Mitja Drinovec (SK 
Ihan), tretje mesto pa je os-
vojil Alex Cisar (TSK Triglav 
Kranj), državni prvak med 
mladinci. Klemen Bauer (SK 
Ihan) je bil četrti, Jakov Fak 
pa ni tekmoval. Med članica-
mi je državna prvakinja Anja 
Eržen (TSK Bled), ki je pre-
magala mladinsko prvakinjo 
Urško Poje (SK Loška dolina) 
in Niko Vindišar (ŠD Gorje). 

Prvaka znova Dovžan 
in Erženova

Kranj – Smučarski tekači se merijo na novoletni tekaški turneji 
Tour de Ski. Izmed Slovencev je v karavani le še Anamarija 
Lampič, ki je v soboto na drugi tekmi turneje na deset kilome-
trov v klasični tehniki pritekla do rezultata kariere na razdalji. V 
Lenzerheideju v Švici je osvojila deseto mesto. To je bil obliž 
po neuspehu dan prej na sprintu, kjer se tako kot Vesna Fab-
jan, Miha Šimenc in Luka Prosen ni uvrstila v izločilne boje. 
»Danes je bil zame res odličen dan. V primerjavi z včeraj smo 
imeli res vrhunske smuči. Sem zelo zadovoljna. Zdi se mi, 
da danes nisem tako hitro začela, a sem stopnjevala tempo. 
Proga mi je ustrezala, je razgibana in na takih tekmah lahko 
naredim dober rezultat,« je bila po tekmi vesela tekačica TSK 
Triglav Kranj. Na prvi dan novega leta je na tretji tekmi turneje 
v zasledovanju v prosti tehniki v cilj pritekla na 29. mestu. 
Tour de Ski se bo nadaljeval danes v Oberstdorfu. Na sprintu 
v klasični tehniki bo nastopila tudi Lampičeva, nato pa odšla 
domov na trening. Izpustila bo tudi naslednje prizorišče po 
Touru, nemški Dresden. Pripravljala se bo na tekme svetov-
nega pokala v Planici, ki bodo 20. in 21. januarja.

Lampičeva do rezultata kariere na razdalji

Kranj – Konec leta so se na 
državnem prvenstvu pomeri-
li tudi nordijski kombinator-
ci. V Kranju je bil skakalni del, 
v Planici pa tekaški. Državni 
prvak je novi član NŠD Med-
vode Marjan Jelenko, drugi 
je bil mladinski prvak Vid 
Vrhovnik, tretji pa Rok Jelen 
(oba SKK Velenje). 

Najboljši v nordijski 
kombinaciji Jelenko

Kranj – Za skakalci na novoletni turneji je nemški del. V boju 
za skupno zmago sta Poljak Kamil Stoch in Nemec Richard 
Freitag, predvsem na drugi tekmi v Garmisch-Partenkirch-
nu pa so se izkazali tudi naši skakalci. Tilen Bartol je osvojil 
peto mesto, zelo zadovoljen pa je bil tudi Peter Prevc, ki se 
je znova uvrstil med najboljših deset. Končal je na osmem 
mestu. Ekipni uspeh so dopolnili še Jernej Damjan na 13. 
mestu, Žiga Jelar kot 21. in Timi Zajc kot 22. »Vesel sem bil 
dveh dobrih skokov, to je pomenila gesta po finalnem skoku. 
To je šele prva tekma, ki mi je dobro uspela. Ne moremo se 
preveč še veseliti,« je povedal Peter Prevc, ki se mu na prvi 
tekmi v Oberstdorfu ni uspelo uvrstiti v finale. Tretja tekma 
novoletne turneje bo jutri v Innsbrucku, zadnja pa v soboto 
v Bischofshofnu.

Slovenski orli uspešno skočili v novo leto
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Z d r a v j e  i n  j a Z  –  P r i j a t e l j a  ( 5 3 )

Nena Veber,  
IMT® & NLP® trenerka in 
coach, ALTHEA® center 
Zdravja in Harmonije

Jelena Justin

Preden se podamo na prvo 
letošnjo turo, naj vam zaželim 
srečno, zdravo in varno leto 
2018. Na teh straneh se dru-
žimo že 14. sezono in še ved-
no je kopica gora, ki čaka, da 
jih obiščemo. No, za letošnjo 
prvo sem izbrala pa zimsko 
klasiko, ki nikoli ne razočara.

Gora nad Dovjim, ki po 
omenjeni vasi tudi nosi ime, 
me vedno znova navduši, ker 
je v vseh letnih časih vredna 
obiska. Še vedno me je na nje-
nem vrhu obsijalo sonce, pa 
naj je bilo to pozimi, spomla-
di, poleti ali jeseni. Dovška 
Baba je lepotica, povsem tipič-
na za verigo Karavank: južna 
pobočja so travnata, pozimi 
idilična za turno smučanje, 

medtem ko je severna stran 
precej bolj kruta: prepadna, 
skalnata in krušljiva. Ko sem 
se prvič povzpela na Babo, 
mi je razgled z vrha vzel dih: 
ker leži povsem nasproti do-
line Vrata, ki jo na koncu za-
pira severna stena Triglava, z 
vrha gledaš v nedrje sloven-
skega Očaka. 

Znana je anekdota legen-
darnega slovenskega alpini-
sta Joža Čopa. Nekoč je ležal 
na vrhu našega današnjega 
cilja in dejal: »Ležim na Bab' 
pa skoz' Lukn'o u Zad'nco 
gledam.« In govoril je čisto 
resnico.

Na regionalni cesti Jese-
nice–Kranjska Gora zavi-
jemo desno proti vasi Dov-
je. Ves čas se držimo desne. 
Na koncu vasi, kjer se začne 

makadam, lahko pustimo 
avto, kjer nas markirana pot 
vodi ob potoku Mlinca, po-
tem pa strmo skozi gozd. 
Večkrat prečimo gozdno 
cesto. Pozimi se do Lahove-
ga prevala povzpnemo peš 
po zasneženi cesti, če smo 
s turnimi smučmi, pa lah-
ko kakšen ovinek krajšamo 
tudi čez zasnežene senožeti. 

Z Lahovega prevala se 
markirana pot odcepi levo 
strmo skozi gozd do planine 
Dovška rožca, kjer je koča 
pašne skupnosti, moderna 
in urejena, s sončnimi celi-
cami na strehi. Če smo s tur-
nimi smučmi, pa z Lahove-
ga prevala nadaljujemo kar 
naprej po cesti, ki se sicer 
vije »okol' rit' u varžet«, a s 
smučmi je po cesti lažje kot 
pa strmo skozi gozd. 

Od koče po travnatem po-
bočju, po slemenu nadalju-
jemo do vrha Dovške Babe. 

Z vrha Dovške Babe se od-
pira razgled, ki jemlje dih; 
trkamo namreč na kraljestvo 
Zlatoroga. Pred seboj na kon-
cu doline Vrata zagledamo 
Triglav, okoli njega so Rja-
vina, Vrbanove špice, Cmir, 
Bovški Gamsovec, Stenar, 
Šklatica, Kukova Špica itd. 
Pogled proti zahodu nam po-
kaže Špik, v daljavi pa vidimo 
celo Montaževo skupino. Če 
gledamo proti Julijcem, ima-
mo na desni strani mogočno 

karavanško lepotico Kepo, 
levo pa teče greben vse tja do 
Stola. Če se obrnemo proti 
Avstriji, vidimo proti celov-
ški kotlini, v ozadju pa Viso-
ke ture in s kančkom sreče 
celo Veliki Klek / Grossgloc-
kner. Čudovit razgled se od-
pre že izpred koče na Dovški 
rožci, a z vsakim višinskim 
metrom bo ta še lepši. 

Sestopimo po isti poti. Če 
smo se gore lotili s turnimi 
smučmi, lahko odsmučamo 
po smeri vzpona, najprej 
proti koči, lahko pa se usme-
rimo bolj levo ali pa pro-
ti jugu ter prismučamo na 
zadnji ovinek ceste, kjer smo 
prej zavili levo proti planini 
Dovška rožca. Ta del zahteva 
izkušenega smučarja, saj je 

strmo in v neugodnih snež-
nih razmerah tudi plazovito. 
Po cesti nadaljujemo naprej 
proti dolini in izkoristimo 
vse možne travničke za pri-
jetne zavoje. 

Nadmorska višina: 1891 m
Višinska razlika: 1186 m
Trajanje: 5 ur
Zahtevnost:

Planinski izlet: Dovška Baba (1891 m)

Vsakoletna tradicija
Pozimi priljubljena turnosmučarska tura. Vse leto razglednik, ki nikoli 
ne razočara, saj z njegovega vrha zremo v samo nedrje zlatorogovega 
kraljestva.

Koča na planini Dovška rožca / Foto: Jelena Justin

Pogled proti Stolu tistega lepega dne, ko se je dolina utapljala v smrdljivi megli / Foto: Jelena Justin

Vršni greben Dovške Babe je idealen za smučanje. 
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Hvaležnost
Leto je naokoli, odkar sem 

začela pisati torkove podlistke 
v Gorenjskem glasu. Hva-
ležna sem gospe direktorici 
Mariji Volčjak za ponujeno 
možnost in novo izkušnjo. 
Hvaležna vam bralcem za po-
zitivne komentarje in odzive. 
Vsakič, ko mi poveste, da jih 
berete. Komaj čakate nasled-
njega. Jih izrežete in skrbno 
shranite, da jih kasneje spet 
preberete. Jih vzamete na do-
pust in preberete tam, če med 
tednom ni časa. Pokličete in 
kaj vprašate. Pridete na po-
govor ali terapije v naš center. 
Hvala vam. Ta izkušnja me 
bogati in mi širi obzorja. Je iz-
redna odgovornost, ko vidim, 
koliko zvestih bralcev ima Go-
renjski glas. Čestitke celi eki-
pi, ki ustvarja tako bran in pre-
poznaven časopis. 

Še se bomo družili, zato 
kar začnimo z današnjo 
temo o hvaležnosti, ki se mi 
zdi primerna za razmislek v 

teh prazničnih dneh, ko de-
lamo analize za nazaj in na-
črte za naprej.

Ali smo hvaležni za to, kar 
smo, za svoje najbližje, s ka-
terimi sobivamo? Za vse stva-
ri, ki jih imamo, ki se nam 
dogajajo? Kje je tista nevidna 
meja, ko postane vse rutina, 
samo po sebi umevno? Ko se 
tako usmerimo v npr. služ-
bo, da na vse drugo zapostav-
imo? Ko mislimo, da nas mo-
rajo naši najdražji prenašati, 
pa če smo še tako zoprni, ker 
tako v družinah pač je. Pa je 
prav, da je tako?

Ko je bila moja hči sta-
ra osem let, sin pa pet, mi je 
umrl mož. In sem si oblju-
bila, da se bom maksimalno 
potrudila, da poskrbim za-
nju, da jima nič ne bo manjka-
lo. Ne čustveno in ne finanč-
no. Trudila sem se biti dob-
ra mama, maksimalno dela-
ti v službi, da bi normalno ži-
veli. In sem napredovala. Več 

odgovornosti, več dela. Tudi 
še doma, po telefonu … In 
me je počasi zahtevna služ-
ba tako posrkala vase, da sem 
bila sicer fizično z otrokoma, 
v glavi pa planirala, urejala … 
In je zazvonilo, službeni po-
govor. Moj prijazen pozdrav, 
popoln fokus na sogovorni-
ka, nekaj prijaznih fraz na 
koncu pogovora. 

In potem kot bi me s ko-
lom po glavi preprosto vpra-
šanje moje osemletne hčere: 
»Mami, zakaj se pa z nama 
ne pogovarjaš t’ko prijazno 
kot za službo?« 

In ja, v hipu je imela vso 
mojo pozornost. »Ja, kako 
da se ne, saj se.« Ni odneha-
la: »Ne pa se ne, misliš, da 
se. Bi se morala slišat'.«

Še danes, ko je že mlada 
gospodična pri 22 letih, sem 
ji hvaležna za to vprašanje. 
Ker sem se zamislila. O tem, 
kako sem kljub vsem svo-
jim dobrim sklepom lahko 

dovolila, da me je tako odnes-
lo. Se pogovorila sama s se-
boj in sklenila, da je ni služ-
be, da ga ni denarja, pa če si 
še v taki stiski, ki ga je vred-
no postaviti pred medosebne 
človeške odnose. Sploh pa ne 
z najbližjimi. Ker zanje smo 
vse, kar imajo, in oni so vse, 
kar imamo mi. 

V službi smo le eden od 
mnogih. Ko nas nekega dne 
ni več, nič hudega. Nas na-
domestijo z naslednjim. 
Boljšim. Bolj prizadevnim. 
Bolj ubogljivim. Nas pozabi-
jo po 14 dneh. Smo zamen-
ljivi. Kot vileda. Ko se obra-
bi, jo vržeš proč in zamenjaš 
z novo. Doma pač ne. Če nas 
ni, zazeva strašna prazni-
na. Manjkamo. Se vse pos-
tavi na glavo. Kot bi se izti-
ril vlak. Tudi če ne umremo. 
Če smo fizično prisotni, pa 
drugače manjkamo. S svojo 
toplino, energijo, nežnostjo, 
pozornostjo, strpnostjo. 

Verjetno se je že vsem zgo-
dilo, da smo utrujeni priš-
li iz službe in se znesli nad 
prvim domačim, ki nam je 
prekrižal pot. Nič hudega 
sluteč, za nič kriv. Le tam je 
bil. In vse, kar je bilo slabega 
tisti dan v službi, se je, kot bi 
se razbesnela nevihta, znes-
lo nad naše domače. 

A bi kdaj naredili obratno? 
Če bi bilo doma kaj narobe, 
prihrumeli v službo in se 
zdrli na sodelavca ali šefa? Bi 
upali? To pa ne, ker bi izgu-
bili službo. Doma je pa kar v 
redu? Ni, kanje?

Tako kot jabolko na dan od-
žene zdravnika stran, odžene 
ena hvaležna misel na dan 
skrhane odnose. Poskusimo? 

Ste za to, da se v letu 2018 
zavestno vsaj enkratna dan 
zahvalimo za … Karkoli. Ko-
murkoli. Deluje. Življenje 
postane lepše. Odnosi boljši. 
Hvala vsem mojim.

Hvaležno 2018!
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Med najpogostejšimi 
novoletnimi zaoblju-
bami je rekreacija. 

Biti aktiven, v dobri formi je 
tisto, kar nam je vedno po-
membnejše. A kaj, ko brez nič 
ni nič in se je zato treba potru-
diti. Nekaj časa še gre, potem 
pa se prepogosto zgodi, da naj-
demo tisoč in en izgovor, zakaj 
ne moremo v hrib, na tek, na 
sprehod, na smuči, na različne 
organizirane vadbe ... In no-
voletna zaobljuba ostane le še 
ena neizpolnjena želja.

Najtežje je začeti. To pove 
vsak, ki se je odločil spremeniti 
način življenja in v vsakdanjik 
vključiti gibanje. Največkrat se 
za spremembo odločimo zara-
di zdravstvenih razlogov ali da 
bi izgubili odvečne kilograme, 
ko se zavemo, da tako ne gre 
več naprej. V preteklem letu 
sem lahko spremljala kar nekaj 
ljudi iz okolice, ki so se odločili 
za spremembo. Postavili so si 
cilj in ga osvojili ali odločno 
gredo proti njemu. So zadovolj-
ni, imajo veliko več energije kot 
prej, lahko se podijo po igrišču s 
svojimi otroki ... Lahko so zgled 
vsem tistim, ki so sedaj po no-
voletni zaobljubi na začetku te 
poti. Pravijo, da je na začetku 
najbolj pomembno, da si posta-
vimo cilje, ki so realni, uresni-
čljivi. Redki so, ki zmorejo čez 
noč narediti rez in se držati 
zaobljube, da se bodo vsak dan 
rekreirali, konec leta pretekli 

maraton, jedli le še zdravo ... 
Uresničljivi cilji nas ženejo 
naprej, prinašajo zadovoljstvo. 
»Novoletno zaobljubo o prete-
čenih kilometrih sem močno 
presegla. Počutim se odlično,« 
pravi znanka. Rekreacija je 
postala njen način življenja, ki 
ga živi cela družina. Na tek ali 
v hrib ji ni težko niti v slabem 
vremenu.

Rekreacija nikoli ne sme pos-
tati neprijetno opravilo, nekaj, 
kar moramo, temveč nekaj, 
kar si želimo. Pogled v meg-
leni dan skozi okno toplega 
doma se kaj hitro lahko spre-
meni v pravo zimsko pravljico 
sončnega dne na kakšnem iz-
med bližnjih hribov. Korak za 
korakom in smo na cilju, tako 
kot pri vseh stvareh. In ko pride 
cilj, ne smemo pozabiti prosla-
viti uspehov. Sodeč po zapisih 
na družbenih omrežjih, ljudje 
na to ne pozabljajo. Zaslediti je 
ogromno fotografij, na katerih 
so zadovoljni obrazi po koncu 
rekreacije ali med njo. Prednja-
čijo fotografije iz hribov, ki so 
bili tudi v teh prazničnih dneh 
dobro obiskani. Možnosti za 
rekreacijo imamo na Gorenj-
skem res veliko.

Dober je občutek, ko prideš 
z rekreacije ravno prav utrujen 
in se zadovoljen usedeš v do-
mači naslonjač, zavedajoč, da 
zmoreš. Naj bo takšnega zado-
voljstva v letu 2018 čim več, ci-
lji ob koncu leta pa izpolnjeni.

Letos se bomo pa več 
rekreirali ... Letos pa res!

Na začetku leta so cilji še zelo v megli, vmes se iz nje 
občasno tudi pokažejo, pogled nanje pa je vse leto izjemen, 
nekako tako, kot prikazuje fotografija, ki je bila med 
prazniki posneta z vrha Osolnika, iz megle pa je za kratek 
čas pokukal Smledniški grad. / Foto: Peter Košenina

KOMENTAR
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Maja Bertoncelj

Bohinjska Bistrica – Za Mar-
janom Zupančičem je še 
eno uspešno športno leto, ki 
je bilo nekoliko tudi poseb-
no, saj je bilo že jubilejno, 
trideseto tekaško. 

Lani devet zmag, pet 
novih rekordov prog

V letu 2017 je nastopil na 
13 tekmah, devetkrat zma-
gal, bil enkrat drugi, enkrat 
peti in dvakrat odstopil. Pos-
tavil je pet novih rekordov 
prog. Je tudi skupni zma-
govalec serije Kvarner Tra-
ils. V zadnjih letih ga vide-
vamo predvsem na daljših 
gorskih maratonih v Slove-
niji in tujini. »Še vedno sem 
zelo aktiven, a o tem res ni 
veliko slišati. Gorski mara-
toni so pri nas medijsko še 
zelo zapostavljeni, čeprav so 
vse bolj priljubljeni. V tem 
športu sem našel nov iz-
ziv,« je povedal Marjan Zu-
pančič, ki ga mnogi poz-
najo po vzdevku Klešman. 
Njegova športna pot je dol-
ga. Nastopal je na kolesar-
skih tekmah, na tekaških, v 
gorskem teku, triatlonu, se-
daj pa je v ultra trail vodah. 
»Sezona 2017 je bila jubilej-
na, in če odštejem dva spo-
drsljaja, odstopa po želodč-
nih težavah, skoraj popolna. 
Začel sem z 8 urami Sliv-
nice z novim rekordom de-
set vzponov v sedmih urah 
23 minutah, že naslednji ko-
nec tedna sem tekel Crazy 
Hill Trail 33 kilometrov bla-
ta. To je bila tesna zmaga, 
saj me je zadnjih petsto me-
trov dohitel Matija Grabro-
večki, letošnji hrvaški držav-
ni prvak v trailrunningu in 
zmagovalca je odločil ciljni 
sprint. Posebno sem pono-
sen na tekmi v aprilu. V raz-
miku treh tednov sem zma-
gal na 100 Milj Istre (razda-
lji 110 km) in na Ultra Trail 

Vipava Valley na sto kilome-
trov, obakrat z novima naj-
boljšima časoma proge. V 
Istri sem premagal favori-
ziranega Francoza Clémen-
ta Barreta, v Vipavi pa mi je 
kljub utrujenosti uspel odli-
čen nastop in zmaga s časom 
11 ur 16 minut. Teden kas-
neje sem šel na Reko po ne-
kaj točk za skupni seštevek 
v Kvarner Trails, seriji štirih 
trailov. Sledili sta zmagi na 
Hahliči Trail (44 km) in Ris-
njak Trail (29 km/1600 m), 
na katerem sem bil najbolj-
ši že četrto leto zapored. Žal 
se mi ni izšlo na naslednji 
tekmi, gorskem maratonu 
na Velikem Kleku oziroma 
Grossglocknerju, kjer sem 
odstopil. Sem pa zato ne-
načrtovano nastopil na teku 
na Talež in na Pohorje Trai-
lu (44 km) in obakrat zma-
gal. Na Pohorju sem postavil 
tudi nov rekord proge. Sledi-
la je Učka Trail, kjer sem bil 

prvič zares premagan, za kar 
gredo čestitke zmagovalcu 
Anžetu Šenku. Zadovoljen 
sem bil tudi z drugim mes-
tom, s katerim sem potrdil 
skupno zmago v seriji Kvar-
ner Trails. Za zadnjo tekmo 
v letu 2017 sem imel v na-
črtu Dalmacija Ultra Trail, 
sto kilometrov. Startal sem 
na rezultat, nisem se ozi-
ral na konkurenco, si prite-
kel prednost, nato pa se žal 
ni izšlo in sem moral zara-
di želodčnih težav odstopi-
ti. Letos bom znova posku-
sil. Kljub vsemu pa to ni bila 
moja zadnja tekma lani, saj 
sem se odzval še povabilu 
Aleša Štefeta in tekel 8 ur 
Valvasorja. Rekord sem po-
pravil na 12 vzponov v 7 urah 
in 39 minutah,« je opisal 
svoje tekaško leto 2017. 

Letos tudi na Madžarsko

Začel je že trenirati za sezo-
no 2018, v kateri rekreativec 

iz Bohinjske Bistrice pravi, 
da bo imel manj tekem. »Iz-
bor bo težak, saj sem pova-
bljen že na več trailov, kot jih 
zmorejo moje noge,« je de-
jal in dodal, da bo šel prvič 
pogledat tudi na traile na 
Madžarskem. Izziv mu os-
tajata še Grossglockner Ul-
tra Trail in Dalmacija Ultra 
Trail, na katerih si želi us-
pešno priti v cilj. Zupančič 
še pove, da so zanj prav iz-
zivi tisti, ki ga vlečejo na tek-
me. In za zdaj tega ne naj-
de v Triatlonu jeklenih v Bo-
hinju, na katerem je zmagal 
sedemkrat. Večkrat je to us-
pelo le Janezu Mariču, ki je 
tudi lastnik rekorda. »Naji-
ni boji za zmago so bili res 
nekaj posebnega. Po toliko 
letih nastopov mi je zmanj-
kalo motivacije. Od zadnje-
ga nastopa sem bil v čolnu 
le enkrat. Morda pa bom še 
kdaj na startu,« je nekaj be-
sed namenil prestižni do-
mači tekmi v Bohinju. 

Družina, šport, služba

Odkar teče daljše teke, je 
njegov trening drugačen, 
posvečen predvsem vzdržlji-
vosti. V lanskem letu je pre-
tekel veliko kilometrov in še 
več višinskih metrov. Na-
tančne številke, pravi, ne 
ve. Da bi treniral prav vsak 
dan, mu ob službi in družini 
zmanjka časa. Dela kot pa-
znik v zaporu, kjer je vstopil 
tudi v leto 2018. Želi si, da 
bi bilo to zanj še eno uspeš-
no leto, športno že enaintri-
deseto. In kateri uspeh mu 
doslej največ pomeni? »Eki-
pno drugo mesto na svetov-
nem prvenstvu v gorskem 
maratonu, vse zmage na dr-
žavnih prvenstvih, sedem 
zmag na Jeklenih ...« je od-
govoril in dodal, da ni vse 
le v zmagah, temveč da mu 
ukvarjanje s tekom pomeni 
predvsem zdrav način pre-
življanja prostega časa.

Za Klešmanom trideseta 
tekaška sezona 
Poseben jubilej je obeležil Marjan Zupančič, eden bolj znanih slovenskih tekačev rekreativcev. Je 
rekorder Slovenske planinske poti in sedemkratni zmagovalec Triatlona jeklenih v Bohinju. V zadnjih 
letih se posveča predvsem gorskim ultramaratonom. Za njim je jubilejna, trideseta tekaška sezona.

Marjan Zupančič se je posvetil daljšim gorskim tekom. 

Maja Bertoncelj

Cerklje – 3Kings so športni 
modreci, ki so prispeli na 
Krvavec, da se pomerijo is-
toimenskemu športno-dru-
žabnem dogodku 3Kings. V 

neokrnjeni zasneženi nara-
vi bodo premagovali traso v 
treh različnih disciplinah v 
kombinaciji zimskih in po-
letnih športov. 

Tekmovali bodo skupaj 
kot ekipa ali posamično. 

Prva tovrstna preizkuš-
nja na smučišču v Slove-
niji bo v soboto, 6. janu-
arja, na Krvavcu. Prva di-
sciplina bo turno smu-
čanje (vzpon od Plaže do 
vrha Zvoha in spust nazaj 

po neurejenem smučišču 
in parku do Plaže na smu-
čeh ali deski), druga gor-
sko kolesarjenje (spust po 
snegu od Plaže po kolesar-
skem trailu do brunarice 
Sonček), tretja pa gorski 
tek (od brunarice Sonček 
pod štirisedežnico na Pla-
žo v startno/ciljno ravni-
no). Start bo ob 12. uri na 
Plaži. Kategorije so moški, 
ženske in mešano, posebej 
še juniorji in seniorji.

Zimski triatlon na Krvavcu
V soboto bo poseben zimski triatlon na Krvavcu, ki so ga poimenovali 3Kings.
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Kranj – Pokal SLOvenSKI maraton, ki je v prvi vrsti namenjen 
smučarskim tekačem rekreativcem, je zelo odvisen od snež-
nih razmer. V koledarju za sezono 2018 je deset maratonov. 
Začelo naj bi se ta konec tedna s Tekom po Logarski dolini, ki 
pa je zaradi pomanjkanja snega in posledic vetroloma odpove-
dan. V koledarju si nato sledijo Maraton Bohinj (14. januarja), 
Smučarski tek Ribniške koče (20. januarja), Maraton Planica 
(27. januarja), Maraton Logatec – Scott (3. februarja), Bloški 
teki (11. februarja), Trnovski maraton (18. februarja), Vojsko 
(25. februarja), Pokljuški maraton AS (3. marca) in Tek dveh 
dežel (11. marca).

Prvi izmed maratonov odpovedan
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Simon Šubic

Kranj – Sojenje Tržičanu Du-
šku Krupljaninu, obtožene-
mu, da naj bi 17. aprila lani 
z mlajšim bratom Danije-
lom napadel policista Mira-
na Murnika, ki je zato opozo-
rilno streljal, bodo ta teden 
nadaljevali z ogledom kraja 
domnevnega kaznivega de-
janja sredi Tržiča. Obdolže-
ni je sicer prihod novega leta 
lahko pričakal nekoliko bolj 
sproščen, saj mu je sodni se-
nat na zadnji obravnavi ko-
nec lanskega leta odpravil hi-
šni pripor, v katerem je bil 
zadnjih osem mesecev. Po 
besedah predsednice sena-
ta Andrijane Ahačič so se za 
odpravo hišnega pripora od-
ločili predvsem iz razloga so-
razmernosti ukrepa, saj je bil 
brat Danijel, ki je krivdo priz-
nal na predobravnavnem na-
roku, za isto kaznivo deja-
nje obsojen na pol leta zapo-
ra. »Utemeljen sum je sicer 
še vedno podan, deloma pa 
tudi ponovitvena nevarnost. 
Res pa je, da oškodovani po-
licist zdaj dela na Jesenicah,« 
je razložila sodnica.

Na zadnji obravnavi so si-
cer najprej zaslišali policista 
Amirja Kazića, ki je skupaj s 
policistom Murnikom prei-
skoval kaznivo dejanje drzne 
tatvine, ki se je nekaj dni pred 
obravnavanim dogodkom 
zgodila v gostilni Dolhar, za-
radi katere naj bi Murnik tudi 
ustavil Duška Krupljanina in 
ga želel identificirati. Kazić 
je razložil, da je po izjavi sina 
lastnika gostilne takoj vedel, 
kdo je storilec tatvine, in da 
to ni bil Krupljanin. »Zadevo 

je v nadaljevanju obravnaval 
Murnik, ne vem pa, ali je on 
osumljenca poznal, jaz oseb-
no sem ga,« je pojasnil. »Ko 
smo na policiji storilca iskali, 
smo o tem dali obvestilo po 
vsej Gorenjski. Običajen po-
stopek je tak, da osumljenca 
uradno povabiš na razgovor, 
ne vem pa, ali se je to zgodi-
lo tudi v tem primeru,« je do-
dal in potrdil, da v policijskih 
evidencah obstaja fotografija 
osumljenca. Za Murnika je 
sicer priča dejala, da se ji zdi 
v redu policist, na Jesenice pa 
so ga premestili ravno zaradi 
obravnavanega dogodka, na-
tančnejši razlogi za preme-
stitev pa da so znani vodstvu 
policijske uprave. 

Pogledali so tudi posne-
tek nadzorne kamere v cen-
tru Tržiča, ki pa je na več 
mestih prekinjen oziroma 

izrezan. Po mnenju Kruplja-
nina tudi ta posnetek doka-
zuje, da naj bi na Policijski 
upravi Kranj ščitili svojega 
policista, saj naj bi bili izre-
zani tudi nekateri ključni do-
godki, med drugim tudi tre-
nutek, ko je policist Murnik 
stopil iz službenega avtomo-
bila, s katerim se je tisto ne-
deljsko popoldne ustavil ob 
obdolženemu, ki je bil na 
sprehodu s štiriletnim ne-
čakom. 

V nadaljevanju so pris-
luhnili še posnetku telefon-
skega pogovora med Du-
škom Krupljaninom in ope-
raterjem v kranjskem ope-
rativno-komunikacijskem 
centru, ko je obdolženi po 
prvem incidentu s policis-
tom Murnikom poklical 
na 113 in mu podal podob-
no razlago dogodka, kot jo 

predstavlja tudi na sodišču. 
S posnetka se tudi da razbra-
ti, da je med pogovorom Du-
ška s policistom mimo pri-
hitel Danijel Krupljanin, 
za katerim je obdolženi za-
čel vpiti, naj ne hodi na kraj 
dogodka. Na koncu pogovo-
ra obdolženi še obljubi poli-
cistu, da se bo takoj odpeljal 
na kranjsko policijsko posta-
jo, ker s tržiškimi policisti ni 
želel imeti opravka.  

Po oceni zagovornika Jake 
Šarabona tudi poslušani po-
snetek telefonskega pogovo-
ra dokazuje zagovor obdol-
ženega, da se ni nameraval 
vrniti na kraj dogodka in iz 
maščevanja skupaj z bratom 
napasti policista, temveč si 
je le prizadeval, da bi od na-
pada odvrnil svojega brata. 
»Iz posnetka klica je jasno 
razvidno, da je obdolženi na 
policijo takoj javil, kaj se je 
zgodilo, in izrazil pripravlje-
nost, da pride na policijo, ko 
pa je mimo prišel brat Dani-
jel, ga je miril in mu govoril, 
naj ne gre nikamor. Jasno je 
torej, da se je obdolženi Du-
ško Krupljanin na kraj prve-
ga dogodka vrnil izključno z 
razlogom, da bi imel vsaj ne-
kakšen nadzor nad Danije-
lom in ga odvrnil od ravnanj 
zoper policista,« je odvetnik 
argumentiral vnovični pred-
log za odpravo hišnega pri-
pora obdolženemu, ki mu je, 
kot smo uvodoma že zapisa-
li, sodni senat nazadnje tudi 
prisluhnil, čeprav je višja dr-
žavna tožilka Helga Dobrin 
odpravi pripora nasproto-
vala, saj po njenem še ved-
no obstaja ponovitvena ne-
varnost. 

Ta teden ogled kraja dejanja
Sodni senat je Dušku Krupljaninu, obtoženemu napada na policista v Tržiču, že pred minulimi prazniki 
odpravil hišni pripor. Ta teden si bodo ogledali prizorišče obravnavanega kaznivega dejanja. 

Sodišče je obdolženemu Dušku Krupljaninu po dobrih 
osmih mesecih odpravilo hišni pripor. / Foto: arhiv GG

Simon Šubic

Kranj – Na kranjskem okro-
žnem sodišču so pred krat-
kim končali obravnavo 3,46 
milijona evrov visoke odško-
dninske tožbe, ki jo je Slo-
venska hranilnica in poso-
jilnica (SHP) Kranj v steča-
ju vložila zoper ustanovite-
lje, tako da bo sodnica So-
nja Švegelj predvidoma že 
januarja izdala pisno sodbo. 
S tem se bo po besedah ste-
čajnega upravitelja Andreja 
Toša končala še zadnja prav-
da v petnajst let dolgem ste-
čajnem postopku. 

Toš je odškodninsko tožbo 
zoper Kmetijsko-gozdarsko 

zadrugo Tržič in podjetja 
Spedor, Inzas in Alpme-
tal Kovinoplastika vložil že 
2003, z njo pa je od ustano-
viteljev iz naslova zakonske 
odgovornosti za obveznosti 
SHP-ja, ki ni bil vključen v 
bančno shemo Banke Slo-
venije za jamstvo vlog, zah-
teval razliko med poplači-
lom iz stečajne mase in zne-
skom priznanih terjatev 758 
upnikom. Na zadnjem naro-
ku je stečajni upravitelj vno-
vič pojasnil, da po njegovih 
izračunih izpad v stečajni 
masi znaša okoli 3,4 milijo-
na evrov glavnice, k temu pa 
je treba prišteti še zamudne 
obresti. »Stečajno maso smo 

upnikom večinoma razdeli-
li, sledi le še končna razdeli-
tev po odbitku vseh stroškov, 
to je še približno 262.400 
evrov, če ne bo prišlo do ne-
predvidenega stroška,« je še 
dejal.

Kasneje so zaslišali še so-
dno izvedenko finančne 
stroke Matejo Gubanec, ki 
je potrdila pravilnost To-
ševega izračuna, pri čemer 
je ocenila, da bi se dalo od 
toženih iztržiti kvečjemu 
okoli pol milijona evrov. 
Večina ustanoviteljev je na-
mreč po njenih besedah 
tudi sama v slabem polo-
žaju ali celo v stečaju. »Edi-
no premoženje ima KGZ 

Tržič, nekaj ga je tudi v ste-
čajni masi Spedorja,« je de-
jala. Na zadnji obravnavi si-
cer ni bil prisoten noben 
predstavnik toženih podje-
tij. 

Upniki SHP Kranj so v ste-
čajnem postopku prijavili za 
več kot 1,6 milijarde tolar-
jev (približno 6,67 milijona 
evrov) terjatev, od tega jih je 
sodišče priznalo za 1,4 mili-
jarde tolarjev, za pol milijo-
na tolarjev pa je bilo še po-
bota med dolgovi in terjatva-
mi. Skupaj je bilo tako upni-
kom priznanih za 5,8 mili-
jona evrov terjatev, poplača-
ni pa so bili približno 50-od-
stotno. 

Zadnje poglavje v stečaju SHP Kranj
Petnajst let po uvedbi stečaja nad Slovensko hranilnico in posojilnico Kranj se je končala še zadnja 
odškodninska pravda, s katero stečajni upravitelj od ustanoviteljev terja skoraj tri milijone evrov in pol. 

Simon Šubic

Kranj – Silvestrovanje je na 
Gorenjskem pričakovano 
potekalo precej bolj bučno 
kot teden dni pred tem pra-
znovanje božiča, zato so poli-
cisti največ prijav kršitev jav-
nega reda obravnavali zara-
di rabe pirotehničnih izdel-
kov na javnih krajih. Večino-
ma je šlo za motečo, pretira-
no in nepravilno rabo petard 
in raket, ki se v treh primerih 
ni zaključila samo s pokom, 
ampak z materialno škodo,« 
je razložil Bojan Kos s Policij-
ske uprave Kranj.

Že v soboto zvečer je pi-
rotehnični izdelek v Bohinj-
ski Bistrici prebil steklo na 
stanovanjskem objektu in v 
notranjosti povzročil požar, 
ki so ga pogasili lastniki. Za-
gorelo je že, ko so bili od-
sotni, k sreči pa so se domov 
vrnili še pravi trenutek, da se 
požar ni razširil po objektu. 
Na silvestrski večer je v Moj-
strani petarda poškodova-
la dve okni na stanovanjski 
hiši, na območju Železnikov 
pa je zaradi nepravilno odlo-
žene uporabljene pirotehni-
ke (baterij) zagorel starejši 
kozolec. 

Gorelo zaradi pirotehnike

Kranj – Na kranjski policijski postaji so preklicali iskanje 
84-letnega Dinka Seršića iz Kranja, ki so ga pogrešali od 9. 
decembra. Na prvi letošnji dan so ga mrtvega našli na obmo-
čju Kranja. Kriminalisti po do sedaj zbranih obvestilih niso 
ugotovili znakov kaznivega dejanja.

Pogrešanega našli mrtvega

Simon Šubic

Mengeš – Svojci že več dni 
pogrešajo 21-letnega Miho 
Orla iz Mengša, ki so ga na-
zadnje videli v soboto oko-
li četrte ure v enem izmed 
klubov v Ljubljani. Pogre-
šani je visok okoli 180 centi-
metrov, suhe postave, podol-
govatega obraza, zelenih oči 
in temno rjavih kratkih las. 
Oblečen naj bi bil v kratko 
temno modro bundo in spo-
dnji del trenirke vijolične 
barve, obut pa v črne teniske 
znamke Adidas. Okoli vratu 
ima šal fluorescentno zele-
ne barve, na glavi pa temno 
modro kapo s senčnikom.

Vsi, ki bi karkoli vedeli o 
pogrešani osebi, naj podatke 

sporočijo na najbližjo poli-
cijsko postajo ali Policijsko 
postajo Domžale ali pokli-
čejo na interventno številko 
113 ali anonimni telefon 080 
1200.

Miha pogrešan od sobote

Pogrešani Miha Orel 
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Velika planina – V nedeljo okoli 14. ure si je v pastirskem 
naselju Stan na Veliki Planini planinec poškodoval nogo. 
Posredovala sta kamniška gorska reševalca, ki sta planinca 
oskrbela in ga v sodelovanju z žičničarjema na Veliki planini 
z motornimi sanmi prepeljala na zgornjo postajo žičnice, od 
koder so ga prepeljali v dolino. 

Poškodoval se je na Veliki planini

Kranj – Vlomilci, vsaj nekateri, se niso predali praznovanju no-
vega leta. V soboto ponoči je tako neznani storilec nameraval 
vlomiti v gostinski lokal na Planini v Kranju, a so ga prepodili, 
v Žiganji vasi pa je nekdo z lomljenjem ključavnice poskušal 
vlomiti v stanovanjsko hišo, a je bil na srečo lastnikov pri tem 
preveč nespreten. V nedeljo so gorenjski policisti obravnavali 
še v vlome v stanovanjske hiše v Nomenju, kjer storilec ni 
odnesel ničesar, ter v Srednji vasi pri Šenčurju in v Kranju, od 
koder so vlomilci odnesli denar in zlatnino.

Vlamljali tudi v izdihljajih leta

Kriška gora, Završnica – V petek popoldne se je na območju 
Kriške gore izgubil planinec, ki zaradi izčrpanosti ni mogel na-
daljevati poti v dolino. Tržiški gorski reševalci so ga našli na 
območju pod Tolstim vrhom in ga s pomočjo vrvne tehnike 
spravili v dolino. Istega dne zvečer pa so radovljiški gorski re-
ševalci med Zelenico in Tinčkovo kočo v dolini Završnice našli 
močno podhlajenega planinca, ki je zdrsnil s poti. Poškodova-
nega planinca so oskrbeli, prenesli do terenskega vozila in ga 
prepeljali v dolino, kjer so ga predali reševalcem NMP Jesenice. 

Spravili so ju v dolino



SREČNO 2018!
Zadnje dni starega leta se je na Gorenjskem v večjih in manjših kavarnah, restavracijah in gostilnah, 
brunaricah, pod šotori, v dvoranah, kulturnih domovih ogromno dogajalo. Ni manjkalo nastopov 
glasbenih skupin, gledaliških predstav, animacij za otroke. Tudi silvestrovanja na prostem so bila dobro 
obiskana. Odpeljali smo se do Bohinja, v Kranjsko Goro, Škofjo Loko, se ustavili v Lescah, 1. januar 
2018 pa dočakali v družbi Pop Designa v Kranju. Nekatere trenutke smo ujeli v fotografski objektiv.

Kranj, silvestrovanje na Glavnem trgu: sekundo po polnoči je zadonel valček, brez Silvestrskega poljuba ni šlo, ozračje so 
za trenutek napolnili zlati trakovi in konfeti, sledila so voščila. Zdravja, sreče in veselja polno novo leto 2018! / Foto: Tina Dokl

V sklopu festivala Loka v snegu so na Trgu pod gradom v 
Škofji Loki nastopili priljubljeni Help! – The Beatles tribute 
band (na fotografiji), medtem ko so v novo leto obiskovalce 
loškega silvestrovanja popeljali člani skupine Joške v'n. 

V dvorani Danica v Bohinjski Bistrici so v petek popoldne 
pripravili otroško novoletno praznovanje. Nastopili so 
Čuki, ki so dodobra napolnili dvorano, otroke je s plesom 
animirala Ana, še dodatno pa navdušil Ribič Pepe. Zvečer 
so dogajanje na odru nasledili Modrijani. / Foto: A. B.

V kranjskogorski Koroni je dvorana Teater ob večerih 
zadnjega konca tedna starega leta in tudi na silvestrovo 
gostila madžarski Gatsby Show. Živahno dogajanje in 
zanimivi kostumi so publiko popeljali v razburljiva in divja 
dvajseta leta prejšnjega stoletja. V teh dneh pa so oder 
Teatra zavzeli Quantum XXL, devetčlanska fantovska 
plesna skupina, katere šov je tudi interaktiven. / Foto: A. B.

V Lescah nasproti železniške postaje najdemo LABirint 
by Eksperiment, kjer kreativni Gašper Aljančič, Jaka 
Jazbec in Matej Martel Režek največ časa posvetijo 
»eksperimentiranju« s kavo. Fantje so nazdravili novemu 
letu tudi tako, da so povabili prijatelje in goste lokala na 
nedeljsko dnevno druženje ob zaključku leta. / Foto: A. B.

Nina Valant je Kranjčanka, ki že dalj časa živi v Kranjski 
Gori in vodi lokal oziroma okrepčevalnico Lačni Kekec. 
Tokrat je na kranjskogorskem silvestrovanju na prostem 
na odru ponovno odštevala zadnje sekunde pred polnočjo 
in prisotne tako popeljala v novo leto. Mraz je preganjala s 
toplim čajem. / Foto: A. B.

Kranjčane so v novo leto z glasbo popeljali člani skupine 
Pop Design. Na glasbeni sceni je bend že več kot trideset 
let in do danes se ni prav nič spremenilo: še vedno ljudje 
– lahko bi uporabili kar izraz drejo – na njihove koncerte. 
Da ne govorimo o tem, da njihove pesmi znajo na pamet 
že precej mlajše generacije. Tudi tokrat ni bilo nič drugače: 
Glavni trg v Kranju je bil zapolnjen do zadnjega kotička. 
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Vilma Stanovnik

V 
predpraznič-
nem vzdušju so 
župana Boštjana 
Trilarja in nje-
gove povabljen-

ce na prednovoletnem dru-
ženju razveselili učenci iz 
Osnovne šole Simona Jen-
ka, ki obiskujejo predmet 
Sodobna priprava hrane in 
načini prehranjevanja. Prav 
iz te šole je prejšnja gene-
racija učencev uspešno tek-
movala na natečaju Kuhna 

pa to, prav tako pa mentori-
ci Irena Hudobivnik in Ire-
na Pavlin za kuhanje starih 
kranjskih jedi skušata nav-
dušiti tudi sedanje učen-
ce tega predmeta. Za dru-
ženje na občini so pripravi-
li na natečaju nagrajene Jen-
kove nageljčke in Prešerno-
ve fige, kar sta njihova zaš-
čitena recepta, saj so tradici-
onalnima receptoma doda-
li nekaj svoje domišljije in 
surovine domačih dobavi-
teljev. Sodelujejo tudi z gos-
tilno Kot, saj so po njego-
vem receptu na tekmovanju 

predstavili kranjske štruklje 
in na njem osvojili prvo mes-
to. »Marsikdo med mladimi 
ne zna kuhati, zato hodijo v 
restavracije s hitro prehra-
no. Meni to ni všeč, zato sem 
se že prejšnje leto odločil, da 
se vpišem v krožek in nau-
čim sam pripravljati zdra-
vo hrano. Ko enkrat znaš 
kuhati različne stvari, lahko 
tudi sam poskušaš narediti 

nekaj novega, nekaj po svo-
jem okusu oziroma receptu. 
Ker sem hokejist pokurim 
kar precej kalorij, vendar rad 
vem, kaj pojem,« je povedal 
Bine Hafner iz Čadovelj pri 
Trsteniku, ki je sodeloval 
tudi pri pripravi stari kranj-
skih jedi. Poleg njega so za 
županove goste kuhali še 
Tamara, Klara, Gal, Luka in 
Valter.

V KUHINJI RAZISKUJEJO
Učenci iz Osnovne šole Simona Jenka radi raziskujejo tudi med kuhanjem, nekatere pozabljene 
kranjske jedi pa so pripravili tudi županovim gostom.

Učenci so za županove goste pripravili presenečenje, saj so 
postregli stare kranjske jedi. / Foto: Tina Dokl

V Jenkovih nageljčkih je tudi kranjska klobasa. / Foto: Tina Dokl

Prešernove fige niso s čokolado, ampak pripravijo mlečno 
testo z nadevom. / Foto: Tina Dokl

Zajček

Hitro skače mali zajček 
po svoji gozdni potki.
Na drugi strani
srnica ga čaka
in lažja je stopinja vsaka.
Piknik si pripravita
z odejo belo,
kmalu se domenita, 
kje bo spet veselo.

Julija

Pa je spet pred nami novo leto, ki komaj čaka novih doži-
vetij. Hvala Juliji za pesmico o zajčku in dobro idejo za 
piknik na beli odeji. Metka

Pes mi po šlji te na elek tron ski na slov  
pes mi.mla dih@gma il.com ali na naslov 
Go renj ski glas, Ble i we i so va ce sta 4, 4000 Kranj.

PESMI MLADIH

POTOVANJA        VINO        HRANA        DOGODIVŠČINE        MOŠKI        ŽENSKE         POTOVANJA        VINO        HRANA       ŽENSKE  

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

Alenka Brun

V 
Salzburg smo se 
tokrat odpravili 
v družbi Janeza 
Pretnarja, Rado-
vljičana, in mes-

to spoznali »po dolgem in 
počez«. Že na poti do Han-
garja 7 smo izvedeli kar nekaj 
o mestu, ki je četrto po veli-
kosti v Avstriji in prestolni-
ca avstrijske zvezdne dežele 
Salzburg. Turistični vodnik 
Janez Pretnar ga je tudi pri-
merjal z Ljubljano, sem pa 
pred časom iz ust Avstrijke, 

ki je tu živela in se kasneje 
omožila v Slovenijo, izvedela 
kar nekaj zanimivosti o njem, 
tako da bi lahko rekla, da so si 
meščani obeh mest res mal-
ce podobni, Salzburg pa naj 
bi bil mesto, kjer ni ravno veli-
ko sončnih dni. 

Red Bullov Hangar 7 je 
nekaj posebnega. Stoji blizu 
salzburškega letališča in ni 
podoben običajnemu han-
garju, o čemer priča že nje-
gova arhitekturna zasnova, 
kjer prevladujeta steklo in 
jeklo. Za javnost so ga odpr-
li avgusta 2003, do danes 
pa se je v njem nabralo že 

toliko eksponatov, da razsta-
vo menjajo včasih tudi štiri-
krat dnevno. Vidimo pa vse 
od zgodovinskih letal, heli-
kopterjev, formul, drugih 
dirkalnih avtomobilov in 
celo posebnih eksponatov, 
ki so očem še zlasti zanimi-
vi. Hangar 7 je znan tudi po 
prestižni restavraciji Ikarus 
in simpatičnem Carpe Diem 
Lounge-Cafeju.

Mesto Salzburg nas je 
tokrat pričakalo ovito v 
meglo, z bolj kislim vreme-
nom, a sta adventni čas in 
množica turistov poskrbe-
la, da nas to ni motilo. Čez 

most zaljubljencev Makart-
steg smo se sprehodili v sta-
ri del mesta, videli Mozarto-
vo hišo, njegov spomenik, si 
ogledali samostansko cerkev 
sv. Petra, znamenito pokopa-
lišče, samostanske katakom-
be in se pogovarjali tudi o zna-
menitem muzikalu Moje pes-
mi, moje sanje, družini von 
Trapp in nastajanju filma. 

Ker smo imeli med ogle-
di tudi nekaj prostega časa, 
smo hitro ugotovili, da Avs-
trijci znamenite Mozartove 

kroglice delijo na original-
ne in neoriginalne. Druge 
naj bi bile rdeče, ki jih veči-
noma poznamo, originalne 
pa Fürstove, zavite v svetleč 
papir modre in srebrne bar-
ve. Recept naj bi datiral v leto 
1890, bil prav poseben, dejs-
tvo pa je, da ljudje ocenjujejo 
največ po okusu, tako da tudi 
tokrat ni bilo nič drugače: 
našim potnikom so bile všeč 
oboje, cenovno pa odločitev 
ni bila težka, saj so bile »neo-
riginalne« cenejše. (Konec)

Izlet z Gorenjskim glasom: zimski Salzburg in Hangar 7 (2)

MOZARTOVO MESTO

Pred znamenitim Hangarjem 7 v jutranjih urah, ko je še snežilo; kasneje pa nam je vreme 
prizaneslo. 

Pogled na Salzburg z mostu zaljubljencev MakartstegRojstna hiša velikega Wolfganga Amadeusa Mozarta
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Samo Lesjak

D
ecember ne vel-
ja le za mesec 
veselja, ampak 
tudi za mesec 
obdarovanja, 

ko z darili svojim bližnjim 
izkažemo ljubezen in jim 
polepšamo praznični čas. 
V kranjskem KluBaru so v 
božično-novoletnem duhu 
tudi letos organizirali dob-
rodelni večer, na katerem 
so študentje – pa tudi mno-
gi drugi – zbirali igrače za 
otroke. Ti se zdravijo na 
Pediatrični kliniki na Jese-
nicah, zato se še bolj razve-
selijo zbranih igrač.

»Ponovno nam je uspe-
lo zbrati zajeten kup igrač, 
ki jih bomo podarili otro-
kom – vsem darovalcem se 
najlepše zahvaljujemo,« je 
povedal vodja KluBara Kle-
men Malovrh, za sproščeno 

razpoloženje in za glasbene 
užitke pa je skrbela legen-
darna zasedba Šundr Bend, 
ki s svojim prednovoletnim 
nastopom vedno navduši 

z domačimi zimzelenimi 
uspešnicami.

Glasbeni oder v KluBaru 
pa ne bo sameval tudi v janu-
arju: v soboto, 13. januarja, v 

goste prihaja zasedba Flirrt v 
akustični različici, teden dni 
kasneje pa bo vse svoje obo-
ževalce ponovno razveselil 
večni Adi Smolar. 

ŠTUDENT, PODARI MI
Praznični dnevi so v kranjskem KluBaru potekali v sproščenem dobrodelnem duhu, saj so že 
tradicionalno, tokrat že štirinajstič, na koncertnem večeru s Šundr Bendom zbirali igrače za otroke. 
Pester koncertni izbor tudi v januarju.

Dobrodelna tradicija v KluBaru: šarmantni pevec Alex 
Mladenov z zasedbo Šundr Bend / Foto: Primož Pičulin

Za nostalgično praznično vzdušje je poskrbela tudi skupina Made in Yugoslavia s 
posebnimi gosti. / Foto: Primož Pičulin

V soboto, 20. januarja, bo v KluBaru nastopil priljubljeni 
Adi Smolar. / Foto: Primož Pičulin

Samo Lesjak

N
ew Swing 
Quartet se po 
desetih letih 
12. februar-
ja vračajo na 

glasbene odre z gala koncer-
tom, na katerem bodo oča-
rali z izvedbami svojih naj-
lepših uspešnic. Kvartet ves-
tno poustvarja tradicijo črn-
skega spirituala in gospela 

ter pesmi iz cerkva ameriš-
kega juga, začinjeno z neko-
liko sodobnejšim pridihom. 
Gospel glasbo je na svojih 
številnih gostovanjih prene-
sel na odre po vsem svetu in 
se uspel uvrstiti med vodil-
ne svetovne gospel zasedbe. 
Bogata diskografija obsega 
46 izdaj na različnih nosil-
cih zvoka, tako studijske kot 
koncertne posnetke, pose-
bno zanimanje pa so pože-
le njihove božične plošče. 

V svoji dolgoletni karieri 
so gostovali po vsem svetu, 
odpeli več kot dvesto koncer-
tov po evropskih in azijskih 
državah, izvedli številna gos-
tovanja v cerkvah in dvora-
nah ameriškega juga ZDA 
ter redne turneje po zahodni 
in vzhodni Evropi. Peli so v 
koncertnih dvoranah v vseh 
največjih evropskih mes-
tih, sodelovali na džezov-
skih festivalih ter imeli nas-
tope po največjih evropskih 

televizijskih in radijskih 
hišah. Delo kvarteta krasijo 
tudi številne nagrade in priz-
nanja tako doma kot v tujini.

Poleg New Swing Quar-
teta bosta v sklopu festiva-
la nastopila Nigel Kennedy, 

angleški violinistični vir-
tuoz, ki je premaknil meje 
žanra klasične glasbe in še 
danes s svojimi albumi osta-
ja najbolje prodajani violi-
nist vseh časov (10. februar), 
ter mehiški operni zvezdnik 

Ramon Vargas, eden najbo-
ljših in najbolj iskanih teno-
ristov 21. stoletja, ki bo svoj 
koncert opernih arij 14. feb-
ruarja uprizoril skupaj s 
simfoniki RTV SLO in sop-
ranistko Elviro Hasanagić.

ZDRUŽITEV 
LEGENDARNEGA KVARTETA
V sklopu Zimskega festivala so v Unionski dvorani v Ljubljani napovedani 
kar trije prestižni koncertni večeri, med njimi tudi nastop združenega New 
Swing Quarteta, eminentnih slovenskih izvajalcev z več kot petdesetletno 
profesionalno kariero.

Zasedba New Swing Quartet je ponovno skupaj – 12. februarja bodo nastopili v Ljubljani, 
nato pa obljubljajo koncerte tudi na Gorenjskem. / Foto: arhiv organizatorja (Dean Dubokovič)

Kranj – V četrtek, 18. januarja, v Trainstation Subart prihaja 
ameriška zasedba Defunkt, ki velja za eno največjih global-
nih imen alter funka, ki godbo črpa iz avantgardne estetike 
funka, panka, roka in džeza. Zasedba, ki jo je konec 70. v 
New Yorku ustanovil vokalist in pozavnist Joseph Bowie, 
je v svoji karieri prepotovala cel svet. Gre za izkušeno, živo 
in energično koncertno druščino prekaljenih glasbenikov, 
ki so delili oder z imeni, kot so James Brown, Prince, Tal-
king Heads, The Clash, Isaac Hayes, Jimmy Cliff ... Njihov 
kult pa bolj kot iz studijskih plošč zaradi njihovega eksta-
tičnega muziciranja izvira iz živih nastopov, s katerimi so 
prepričali tako džezerje kot rokerje, ljubitelje črnskega 
soula in funka kot tudi mnoge glasbene kritike, ki so jih 
v štirih desetletjih vzeli za svoje. Defunkt v Trainstation 
prihajajo v zasedbi odličnega Josepha Bowiea, izjemnega 
kitarista Kelvyna Bella, ikone funka Kim Clarke na basu, 
fantastičnega trobentača Johna Mulkerina in legendarne-
ga bobnarja Garryja Gman Sullivana.

Na oder Traina prihaja Defunkt

Defunkt se 18. januarja vračajo v kranjski Trainstation 
Subart. / Foto: arhiv organizatorja

Sovodenj – Kulturno društvo Sovodenj prireja v soboto, 
6. januarja, od 21. ure naprej v domači dvorani koncertni 
večer s skupinami Elvis Jackson, 100Gs in Nemesis.

Elvis Jackson na Sovodnju

Elvis Jackson: vedno polni energije / Foto: arhiv GG (Primož Pičulin)
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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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»Zaskrbljena«

Zopet se obračam na vas, 
ker ste mi že pomagali s pozi-
tivnimi odgovori. Cel čas me 
razjedajo majhne stvari glede 
zdravja v prihodnosti. Zanima 
me, kako bo v prihodnosti z 
zdravjem. Druga stvar, ki me 
skrbi, pa je služba in dohodek. 
Zanima pa me še za zdravje 
partnerja v prihodnosti in nje-
gova služba. Upam, da najdete 
kaj pozitivnih stvari in me malo 
pomirite. 
Naj vas pomirim, saj vam 
ne vidim nič kaj res slabega. 
Popolnoma vam verjamem, 
da vas skrbi in si ne upate 
verjeti, da bo vse dobro. A 
bo. Zaposlitev vas bo poča-
kala, ne obremenjujte se s 
to skrbjo. Tudi samo finan-
čno stanje se vam bo kmalu 
izboljšalo. Boste zadovoljni. 
Vaš partner se v resnici še 

bolj obremenjuje, kot vam 
pokaže. Videti ima obiske pri 
zdravniku, a se na koncu vse 
reši pozitivno. Zaradi službe 
se počuti ujetega in veliko 
stvari mu je odveč. V roku 
pol leta se mu obetajo dobre 
spremembe glede tega. Ne 
smete več gledati vse tako 
črnogledo. Še vse bo dobro. 
Lepo vas pozdravljam.

»Bolezen in težave  
s sinom«

Pozdravljeni, pred leti sem 
vam že pisala in lepo ste mi 
odgovorili. Zopet se na vas 
obračam z vprašanjem, kaj 
bo z mano, življenje me stalno 
udarja, preveč, včasih si želim 
umreti, ne morem več, ko se 
poberem iz težav, spet nove. 
Ponavljajo se mi krute zgodbe 
z isto vsebino, a z drugimi ljud-
mi. Najprej domačimi, potem 

tujimi. Sedaj pa se je pojavila 
bolezen. Hodim od zdravnika 
do fizioterapevta, kupujem 
draga zdravila in dodatke, 
diagnoze različne, od obrabe 
do slabokrvnosti, vsak dan je 
poln bolečin. Imam prijatelja, 
že dolgo, skrbi zame, a vsega 
ne zmore, nočem mu biti v bre-
me. Nočem ostati taka, želim 
skrbeti zase, kot sem včasih. 
Bo šlo kdaj na bolje ali se bodo 
name le zgrinjale skrbi in bolez-
ni. Želim še malo od življenja.  
Draga moja, odgovor bi bil 
lahko dolg, kolikor je celot-
ne vsebine v časopisu. Na 
kratko pa vam lahko odgo-
vorim v enem ali dveh stav-
kih. Dobrota je sirota. Celo 
življenje ste samo dajali, se 
žrtvovali, a v zameno niste 
nikoli dobili nič. Sin s to par-
tnerko ne bo ostal na dolgi 
rok, in če ne prej, vas bo poi-
skal takrat. Obnovila bosta 

odnos, tako kot se za mamo 
in sina spodobi. Najemnica 
vas je do konca izkoristila, 
ker je videla, kako ste dobri. 
Imate srečo, da ni več pod 
vašo streho. Seveda so vam 
vsa ta negativna stanja pusti-
la posledice na zdravju. Naj 
vam povem, da ne manjka 
več veliko, da se boste poz-
dravili. Bolečine se končajo. 
Fizioterapija vam pomaga in 
tudi sami doma delajte nap-
rej vaje, ki vam jih pokažejo. 
Nikakor ne boste ostali v 
takem nemočnem stanju. V 
pomladi boste presenečeni 
nad počutjem, saj boste tudi 
vi zacveteli. Prijatelju ni tež-
ko, ko vam pomaga, in niste 
mu v breme. Ne smete tako 
razmišljati. Življenje čaka na 
vas, vi pa glejte, da izkoristi-
te vsako lepo minuto. Želim 
vam vse dobro in ne bodite 
več žalostni.

Bralka pod šifro Fjora je pisa-
la: »Spoštovana Tanja, še 
vedno se učim glede cigan-
skih kart, in ko si postavim 
vprašanje in dobim odgovor, 
me vedno zmedejo toliko, da 
nisem čisto prepričana. Malo 
se še lovim, ampak počasi 
bo. Stvar je pa taka: želim si, 
da bi s fantom zanosila v prvi 
polovici leta 2018, in seveda 
sem postavila vprašanje, ali 
bom zanosila v prvi polovici. 
Izvlekla sem pet kart, in sicer 
po naslednjem vrstnem 
redu: Denar, Obisk, Mislec, 
Ljubezen, Uradnik. Glede na 
to, da je moj fant vojak, torej 
predvidevam, da predstavlja 
uradnika in trenutno na misi-
ji si razlagam obisk kot nje-
gov prihod iz misije. Sedaj 
pa ne vem, kaj ima Denar 
pri tem in Mislec. Za ljube-
zen sem prepričana, da med 
nama ljubezen je in da naj bi 
vprašanje bilo pozitivno in 
da zanositev bo.  Lepo pro-
sim še za vašo obrazložitev 
in če si karte prav razlagam 
in povezujem.« Zelo lepo ste 
jih razložili, da, seveda je fant 
skrit v karti Oficir (Uradnik). 

Vse karte so pozitivne in lah-
ko pričakujete v prvi polovi-
ci leta zanositev. Denar in 
Mislec pomenita, da se oba 
zavedata odgovornosti, ki jo 
otrok prinaša. Denar pred-
stavlja splošno dobro v vajini 
prihodnosti. Mislec je v tem 
primeru, da bo lahko otrok 
moškega spola. Predstavlja 
tudi veliko premišljevanja 
glede otročička in kaj vse pri-
nese še drugega s tem. Bo 
kar nekaj sprememb. Skrat-
ka, lahko se veselite in z moje 
strani iskrene čestitke. 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 že do sedaj spoznali. 

Srečno! Vedeževalka Tanja

ŠOLA VEDEŽEVANJA IZ 
CIGANSKIH KART

Jasna Paladin

V 
Društvu upoko-
jencev Kamnik 
dvakrat letno 
počastijo pare, 
ki praznujejo 

okrogle obletnice poroke, in 
v društvenih prostorih se je 
decembra tako zbralo pet-
najst parov, ki so iz rok pred-
sednika društva Vinka Pola-
ka in podpredsednice Mar-
jane Berlec prejeli priznan-
ja in cvetje.

»Ob vaših jubilejih se 
veselimo z vami in lepo je 
videti, da ste že tako živah-
ni in vas tako čaka še veli-
ko skupnih let. Uživajte v 
današnjem dnevu, « je zbra-
ne nagovoril Polak in jim v 
novem letu zaželel predv-
sem veliko zdravja in med-
sebojnega razumevanja. 

Priznanja za biserno poro-
ko ali šestdeset skupnih let 
so prejeli Marica in Anton 
Burja, Zofija in Peter Špruk, 
Ivanka in Matija Jenko ter 

Ana in Ivan Kozjek (slednja 
dva para se podelitve nista 
udeležila).

Pari, ki so v drugi polovi-
ci lanskega leta praznova-
li zlato poroko, pa so: Cil-
ka in Miha Černelič, Mile-
na in Frančišek Erdani, Ana 
in Marjan Golob, Darinka 

in Alojz Goričan, Lilijana 
in Stojan Jovanović, Olga 
in Jožef Kadunc, Marija in 
Alojz Kahne, Marija in Janez 
Kos, Marija in Jože Krmav-
ner, Antonija in Stanislav 
Pirc, Marija in Karel Pre-
lec, Ivanka in Vinko Rems, 
Marija in Ahacij Romšak, 

Majda in Milan Štupar ter 
Olga in Vincenc Šuštar.

Za prijetno počutje slav-
ljencev so znova poskrbe-
li Ljudske pevke Predice in 
Folklorna skupina Kamnik 
ter drugi člani društva, ki so 
pripravili kulturni program 
in skromno pogostitev.

SKUPAJ ŽE ŠESTDESET LET
V Društvu upokojencev Kamnik so konec lanskega leta pripravili tradicionalno podelitev priznanj 
zakoncem, ki so v drugi polovici leta praznovali zlate ali biserne poroke.

Peter in Zofija Špruk ter Anton in Marica Burja, para, ki sta skupaj že šestdeset let. / Foto: Tina Dokl

Štefka Avsenek je že dobro leto stanovalka Doma Petra 
Uzarja v Bistrici pri Tržiču, kjer se počuti odlično. Rodi-
la se je 19. decembra 1927 v Lešah, kjer je kasneje tudi 
živela. Pred poroko se je pisala Avsenik. V rojstni hiši je 
živela do leta 1954, nato pa se je z možem Janezom pre-
selila v vas Visoče. Pred kratkim je tako Štefka dopolnila 
častitljivih devetdeset let. Na rojstni dan so jo presenetili 
domači in Pevski zbor Leske iz Leš, katerih članica je bila 
tudi sama. Za svoj jubilej je v dar dobila tudi skupinsko 
sliko pevskega zbora. Štefka hudomušno sicer meni, da 
za tako starost ni treba delati »šare«, da naj se praznujejo 
»mlada leta«, medtem ko jo domači poznajo kot osebo, ki 
je vedno dobre volje in ki je v življenju bila in je še vedno 
optimistična.

Vedno dobre volje in polna optimizma

Štefka je 19. decembra lani praznovala devetdeseti 
rojstni dan. / Foto: osebni arhiv

Minuli teden se je na Gorenjskem rodilo 45 novorojenč-
kov. V Kranju se je rodilo 17 dečkov in 11 deklic. Najtežji je 
bil deček s 4520 grami porodne teže, najmanj pa je tehtal 
deček, eden od dvojčkov, ki mu je babica natehtala 1910 
gramov. Na Jesenicah se je rodilo 10 dečkov in 7 deklic. 
Najtežji je bil deček, ki je tehtal 4100 gramov, najlažja 
pa je bila deklica, ki ji je tehtnica ob rojstvu pokazala 
2560 gramov.

Novorojenčki Poroke, rojstva, obletnice,                     
    zabave ...
Delite osebno srečo z bralci in  vaše predloge 
sporočite Alenki Brun po e-pošti:  
alenka.brun@g-glas.si ali po telefonu: 
041/699 005. Presenetite,  
razveselite, dodajte piko na i  
dogodkom z objavo v Gorenjskem glasu. 
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Izberite svoje letošnje darilo

bombažna  
brisača

50 x 100 cm

Popust in darilo veljata  
le za fizične osebe.  

Daril ne pošiljamo po 
pošti. Količina daril  

je omejena.

kava Barcaffe  
250 g

majica
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Ivan Sivec:  
Zgodbe o celjskih 

grofih in knezih

MELANDA
Marijan Peternelj

Cena: 15 Eur

Marijan Peternelj: 
Melanda

Ivan Sivec: Viharnik  
vrh gora

Erika Jesenko:
Recepti za vse  

letne čase

avtomatski  
dežnik

Četrt leta zastonj – 25 %
Dragi naročniki, v letu 2018 bo izšlo 105 številk  
Gorenjskega glasa. Cena ene številke je 1,85 evra,  
celoletna naročnina brez popusta znaša 194,25 evra. 

Ob plačilu letne naročnine vam priznamo kar 
25-odstotni popust, kar pomeni prihranek v 
višini 48,56 evra, za letno naročnino pa boste 
odšteli le 145,69 evra!

To pa še ni vse: poleg plačila letne naročnine boste  
v naši avli lahko tudi spili kavico ter izbrali eno od osmih 
daril (na fotografiji).

Vabljeni na Gorenjski glas, Bleiweisova cesta 4 v  
Kranju (poleg lekarne in nebotičnika, nasproti glavne 
avtobusne postaje) vsak dan od 7. do 15. ure,  
ob sredah do 16. ure. Se vidimo!

Nagrade:  3-krat DARILNI BON v vrednosti  
15 EUR v Monokel optiki 

Re šit ve kri žan ke (ges lo, se stav lje no iz črk z ošte vil
če nih polj in vpi sa no v ku pon iz kri žan ke) po šlji te 
do srede, 17. januarja 2018, na Go renj ski glas, Ble i 
we i so va ce sta 4, 4000 Kranj. Rešitve lah ko od da te 
tudi v na bi ral nik Go renj ske ga gla sa pred po slov no 
stav bo na Ble i we i so vi ce sti 4.
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Igralka Jessica Alba (36) in njen mož, 
filmski producent Cash Warren (39), 
sta se razveselila sina Hayesa. Deček se 
je rodil na silvestrovo. »Najlepše novo-
letno darilo. Počutiva se blagoslovljena. 
Heaven in Honor sta obsedeni s svojim 

novim bratcem,« je pod fotografijo novorojenčka zapisa-
la Jessica, ki ima z možem, s katerim sta poročena deset 
let, že šestletno in devetletno hčerko.

Jessica Alba na silvestrovo povila sina

Revija Forbes je objavila seznam igral-
cev, ki so v minulem letu zaslužili največ. 
Med njimi je kar nekaj novincev. Prvo 
mesto si je z 68 milijoni dolarjev, prislužil 
Mark Wahlberg (46), na drugem mestu 
je s tremi milijoni manj  Dwayne »The 

Rock« Johnson, na tretjem pa je s 54 milijoni pristal Vin 
Diesel. Sledijo jim še Adam Sandler, Jackie Chan, Robert 
Downey Jr., Tom Cruise ...

Največji zaslužkar minulega leta je ...

Lindsay Lohan (31), ki je zaradi drog, 
alkohola in kraje stara znanka policistov, 
zopet preganja zakon. Igralka je po poro-
čanju tujih medijev utajila davke v višini 
več kot sto tisoč dolarjev. Lohanova, ki 
zadnja leta živi v Dubaju, dolguje Zdru-

ženim državam davek za leta 2010, 2014 in 2015. Igralka se 
še ni odzvala na govorice glede dolga, v računovodstvu pa 
po njenem naročilu že preverjajo stanje za navedena leta.

Lindsay Lohan utajila davke

Mlajša sestra uspešnejše zvezdnice 
Beyonce Knowles 31-letna pevka Solange 
Knowles je zaradi bolezni odpovedala 
nastop na festivalu Afropunk v Južni Afri-
ki. »Želim, da ljudje v Južni Afriki vedo, 
zakaj na silvestrovo nisem nastopila. 

Zaradi bolezni so mi zdravniki odsvetovali tako nastop kot 
tudi polet. Včasih se počutim zelo slabo, včasih odlično,« 
je sporočila pevka.

Solange odpovedala silvestrski nastop

VRTIMO GLOBUS

J. Košnjek, M. Ahačič

L
etošnji koncert na 
Tresteniku je bil 
zadnjo sredo v lan-
skem decembru, na 
njem pa so igrali in 

peli Hišni ansambel Avse-
nik, ansambli Aplavz, Jure-
ta Zajca, Svetlin in Spev, 
humorist Sašo Dobnik ter 
domači pevski sekstet Kos-
tanarji, v katerem sedaj pre-
pevajo Štefan Pokorn, Janez 
in Andrej Perčič, Franci Biz-
jak in Bojan ter Aleš Traven. 
Kostanarji so enkrat že pre-
pevali na tradicionalni trste-
niški prireditvi. Prireditev je 
vodil Franci Podbrežnik.

Tradicionalni trsteniški 
koncert v telovadnici pri pod-
ružnični šoli, ki je vselej nabi-
to polna in sproščeno nagra-
juje vsakega nastopajočega, je 
tudi dobrodelen. Pretekla leta 
so izkupiček namenjali kraje-
vni organizaciji Rdečega kri-
ža, zadnja leta pa se ozirajo 
tudi okrog sebe in pomagajo 
posameznikom izven doma-
čega kraja. Tokrat so poklonili 
petsto evrov glasbenemu pri-
jatelju, članu ansambla Okro-
gli muzikantje Robiju Polan-
cu, ki ima hudo bolno sedem-
mesečno hčerko. Darilo mu 
je izročila predsednica kra-
jevne organizacije Rdečega 
križa Trstenik Andreja Krni-
čar. Ta je ljubitelje kvalitetne 

glasbe, petja in humorja že 
povabila na letošnji decembr-
ski koncert.

Mladi mojster diatonič-
ne harmonike, 14-letni Luka 
Mlakar iz Peračice pri Brez-
jah, pa je v domu krajanov 
na Brezjah v petek pripravil 
novoletni koncert. Na oder je 
Luka povabil še Gašperja in 
Mihaela Štajnerja iz Škoflji-
ce, Gašperja Komaca iz Križ 
– lani je zmagal na tekmo-
vanju harmonikarjev v Bes-
nici v kategoriji do 12 let ter 
v Skaručni v kategoriji do 13 
let, Matica Jeraja iz Vodic, 
Primoža Gnidovca iz Nakle-
ga, trikratnega gorenjskega 
prvaka in državnega podpr-
vaka na diatonični harmoniki 

za leto 2017 ter Anžeta Pajiča 
Ambrožiča iz Zasipa.

Gostitelj Luka je udeleže-
nec številnih tekmovanj har-
monikarjev doma in v tujini. 
Med najodmevnejšimi priz-
nanji, ki jih je dobil v zad-
njem času, sta naziv evrop-
skega prvaka v Italiji v njego-
vi starostni kategoriji ter dve 
absolutni zmagi: v Kamniku 
in na Krvavcu. Na nastopu 
na Brezjah se je fantom pri-
družil še priljubljeni Kvar-
tet za pet iz Selške doline. 
Občinstvo so navdušili tako 
z zimzelenimi, skoraj pona-
rodelimi klasičnimi naro-
dno-zabavnimi skladbami 
kot tudi sodobnejšimi, vir-
tuozno izvedenimi vižami. 

VEČER GLASBE IN PETJA
Trsteničani že nekaj let zapored končajo leto s tradicionalnim koncertom narodno-zabavne glasbe, ki 
ga organizirata krajevna organizacija Rdečega križa s pomočjo domačina, znanega glasbenika Renata 
Verliča, pri tem pa pomagajo tudi druga krajevna društva in donatorji. Dom krajanov na Brezjah pa je 
gostil novoletni koncert mladih virtuozov na harmoniki.

Skupni nastop glasbenikov in pevcev na zaključku koncerta 

Predsednica Krajevne organizacije Rdečega križa Trstenik 
Andreja Krničar je podarila glasbeniku Robiju Polancu 
prispevek udeležencev koncerta za zdravljenje njegove 
hudo bolne hčerke. / Foto: Gorazd Kavčič

Organizator novoletnega koncerta Luka Mlakar iz Peračice 
pri Brezjah, mladi virtuoz na diatonični harmoniki in tudi 
udeleženec številnih tekmovanj harmonikarjev doma in v 
tujini / Foto: Marjana Ahačič

Sedem odličnih mladih harmonikarjev skupaj na odru Doma krajanov na Brezjah / Foto: Marjana Ahačič

Kranjčanki Petri Žibert iz Zavoda za turizem in kulturo 
Kranj so 31. decembra nekaj minut pred polnočjo 
zaupali še pladenj s penino, s katero so potem po 
odštevanju prisotni na odru nazdravili množici na 
Glavnem trgu ter ji zaželeli srečno novo leto. / Foto: Tina Dokl

Člani seksteta Kostanarji so doma iz vasi pod Storžičem. 
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n JAZ, MIDVA IN MI
KU HAR SKI RE CEP TI
Za vas iz bi ra Da ni ca Do lenc

L a h k e  j e d i

Erika Jesenko

Ajdova kaša z bučo in jabolčna tortica
Po praznikih je čas, da si 

malce oddahnemo od težkih 
jedi in si raje privoščimo kaj 
lažjega in bolj zdravega. Ajdo-
va kaša z bučo in jabolčna tor-
tica za sladico sta dokaz, da je 
lahko zdravo še kako okusno 
in enostavno za pripravo. 

Za pripravo ajdove kaše 
z bučo potrebujemo: 0,5 kg 
bučnega mesa, 1 čebulo, 300 
g ajdove kaše, 1 šopek peterši-
lja ali drobnjaka, 3,5 dl jušne 
osnove (ali 3,5 dl in 1 žlička 
soli), 1 žlica olivnega olja.

Bučo olupimo, ji odstra-
nimo semena in jo nareže-
mo na manjše kocke. Čebu-
lo olupimo in jo nasekljamo. 
Na olju najprej prepražimo 
čebulo. Ko se razpusti in za-
diši, ji dodamo pripravljeno 

bučo. Pražimo nekaj minut 
in dodamo ajdovo kašo. Pre-
mešamo ter zalijemo z juš-
no osnovo. Pokrijemo in ku-
hamo približno 15 minut 
oziroma dokler bučno meso 
in ajda ne postaneta mehka. 
Na koncu vmešamo še nase-
kljan peteršilj ali drobnjak 
ter postrežemo.

Nasvet: Ajdo pred kuha-
njem za nekaj ur namočimo 
v vodi in tako skrajšamo čas 
kuhanja. Priporočam upo-
rabo muškatne in maslene 
buče ali buče hokaido.

Za pripravo hitre jabolčne 
tortice potrebujemo: 4 jabol-
ka, 100 g ovsenih kosmičev, 
50 g grobo mletega kokosa 
(kokosove moke), 2 žlici la-
nenih semen, 150 g datljev, 1 

dl vode, 50 g rožičeve moke, 
1 pecilni prašek, 2 vaniljeva 
sladkorja, lupinica 1 bio li-
mone, sok 1 limone, ščepec 
soli, 1 žličko cimeta.

Datlje za vsaj 1 uro namo-
čimo v topli vodi. Jabolka olu-
pimo, jih narežemo na krhlje 
ter jim odstranimo na pečke. 
Polovico jabolk narežemo na 
tanke lističe in jih prihranimo 
za pozneje. Drugo polovico 

jabolk naribamo. V mešal-
niku skupaj zmeljemo ovse-
ne kosmiče, kokosovo moko 
in lanena semena. Nato do-
damo vse preostale sestavi-
ne (razen lističev jabolk): na-
močene datlje (vključno z 
vodo), rožičevo moko, pecil-
ni prašek, vaniljev sladkor, 
sol in cimet. Vse skupaj zme-
ljemo do gladke mase. Pekač 
obložimo s papirjem za peko 

in vanj vlijemo pripravljeno 
maso. Po vrhu razporedimo 
lističe jabolk. Tortico pečemo 
v pečici, ogreti na 170 °C, ok-
rog 40 minut.

Nasvet: Čas peke torti-
ce je odvisen od njene viši-
ne. Ali je pečena, preveri-
mo z zobotrebcem – če os-
tane suh, je pečena. Sama 
sem uporabila okrogel mo-
del premera 18 centimetrov.

Tedenski jedilnik
Nedelja – kosilo: goveja juha z rezanci, telečja pečenka z 
omako, skutni cmoki, mešana solata, sadna torta; večerja: 
zelenjavni narastek, palačinke z orehovim nadevom, kompot
Ponedeljek – kosilo: govedina iz juhe, pire krompir, kuhana 
rumena koleraba z maslom, zeljna solata; večerja: pečenice, 
praženo kislo zelje, kisel hren, matevž 
Torek – kosilo: koruzna juha, puranovi zrezki v smetanovi oma-
ki, špinačna rulada, zelena solata; večerja: piščančja obara, 
ajdovi žganci, kompot iz suhih krhljev
Sreda – kosilo: grahova kremna juha, široki rezanci z gobami, 
rdeč radič s fižolom; večerja: pikantna piščančja bedra, čips 
iz koruznih tortilj, jabolčni sok
Četrtek – kosilo: pečena purica, mlinci, dušeno rdeče zelje, 
skutni krapci; večerja: bograč, krof, čaj
Petek – kosilo: korenčkova juha z zdrobom, ocvrte sardele, 
krompirjeva solata s čebulo, jabolčni zavitek; večerja: rezine 
prekajenega lososa, kruh, maslo, sir brie, čemažev namaz
Sobota – kosilo: bistra zelenjavna juha, svinjska pečenka v 
mrežici, pražen krompir z ocvirki, rdeča pesa s hrenom, gi-
banica; večerja: zelenjavna mineštra, okisano goveje meso v 
solati, grški kruh

Pikantna piščančja bedra 
V mešalniku pripravimo oblogo. Do gladkega zmešamo 2 
žlici oljčnega olja, 2 žlici belega kisa, 2 žlici paradižnikovega 
kečapa, žlico gorčice, manjšo razrezano čebulo, 2 žlici rjavega 
sladkorja, 2 grobo strta stroka česna, četrt žličke čilija v prahu, 
malo soli in črnega popra. V vsako od 12 beder zarežemo tri 
globoke zareze, jih v eni plasti zložimo v plitvo posodo za v 
pečico, prelijemo s pikantnim prelivom in potresemo z žlico 
sezama. V predhodno ogreti pečici jih pri 190 °C pečemo 30 
minut. Vmes jih prelivamo z oblogo, obrnemo in potresemo 
s še eno žlico sezamovih semen. Ponudimo vroča ali hladna.

Špinačna rulada
Za nadev v ponvi stopimo 15 g masla, damo 250 g narezanih 
šampinjonov, sok pol limone, malo soli in črnega popra ter 
dušimo 3 minute, nato pustimo, da se ohladijo. Operemo 560 
g špinače, jo damo v posodo in jo na šibkem ognju kuhamo 
1–2 minuti, da upade. Nato jo odcedimo, dobro ožamemo, 
grobo sesekljamo, damo v večjo skledo, vmešamo 30 g masla, 
4 rumenjake, ščepec nastrganega muškatnega oreščka, sol in 
poper po okusu, 4 beljake pa posebej stepemo v trd sneg in ga 
previdno vmešamo v zmes. Dno pekača obložimo s papirjem 
za peko. Špinačno zmes damo v pekač in v ogreti pečici na 220 
°C pečemo 10–12 minut. Pečeno testo stresemo na drugo polo 
papirja za peko, ki smo ga potresli s parmezanom, počakamo, 
da se ohladi, nato odstranimo papir. Testo po robovih obreže-
mo. Gobe odcedimo, stresemo v skledo, dodamo 200 ml kisle 
smetane, 2 žlici sesekljanega peteršilja ter malo soli in popra. 
Z nadevom namažemo testo, 2,5 cm robu pa pustimo. Testo 
po dolgem zavijemo. Rulado pokrijemo in damo za 30 minut 
na hladno, nato narežemo na rezine in ponudimo.

Mojca Logar

Če povem po pravici, mi je 
praznovanje novega leta od-
več. Vsako leto bolj. Všeč so mi 
dela prosti dnevi in dopust, ki 
ga preživljamo, ves pomp, pra-
znovanja, rakete in hrup pa so 
mi odveč. Noč kot noč, kamor-
koli prideš gneča, vpitje, pija-
ča … Večkrat pomislim, ali se 
bom lahko kdaj temu izognila 
in se umaknila? Morda odšla 
na potovanje, nekam na bolj 
miren kraj … Najmlajši otroci 
še ne morejo biti brez nadzora 
in tako bom pač še nekaj časa 
doma. Všeč so mi srečanja s 
prijatelji, s katerimi se ne vi-
dimo prav pogosto in imamo 
med dopustom več časa, da se 
lahko kaj pomenimo. Štirje pri-
jatelji so ekonomisti, dva sta ži-
vela 17 let v ZDA. Z vsemi smo 
se pogovarjali o novodobnem 
denarju, »kojnih«. Ena dela 
v mednarodni organizaciji, ki 
se ukvarja z izobraževanjem. 
Pravi, da k njej prihajajo vodil-
ni v finančni upravi in pravijo, 
kako bomo nadzorovali poslo-
vanje s temi kriptovalutami. 
Drugi pravi, da moram takoj 
kupiti nekaj. To je sedaj novo-
dobno finančno poslovanje. Bil 
je prvi, ko smo kupovali delni-
ce. Tudi če ves vložek v kripto 
valute izgubi, si noče dovoliti, 
da ne bi bil zraven, ko je na 
vidiku nekaj novega. O tem 
govorijo povsod, dijaki, znanci, 
vaščani. Zelo so se nasmejali 
ob izjavi dveh kmečkih ženic, 
ki sta se pogovarjali o prevze-
mu nekega kmetijskega podje-
tja rekoč, kupila sta ga dva fan-
ta iz Kranja z »denarj'm, k' ni 
d'nar«. Torej, skrajni čas, da 
tudi ti znanci ukrenejo nekaj 
v tej smeri. Pri frizerju sem se 
zadržala dlje kot običajno in z 

ženskami, ki smo čakale na še 
zadnje polepšanje v letošnjem 
letu (kot da ne bi mogla tega 
urediti prej), smo kuhale in 
pekle … Pa tudi to ni zaman. 
Naučila sem se pripraviti dru-
gačen kruhov nadev za polnje-
nje pečenke. Med kruh sem do-
dala suhe slive in fige, skuhane 
v kompotu, in orehe. Takoj na 
slivestrovo sem to preizkusila in 
začuda – otroci so jedli. Upala 
sem speči celega piščanca, ker 
imam vedno težave, kako to 
lepo pečeno čudo razrezati na 
spodobne kose. Še enkrat smo 
pogledali Zvezdaninega gosta 
Adija Smolarja. Bil je sošolec 
moje prijateljice in vedela sem, 
da jo bom razveselila, če jo po-
vabim na ogled intervjuja. Za 
polnoč smo skočili na Jakoba 
in od tam pogledali ognjemete 
in rakete. Prava ofenziva in 
zopet začudenje, koliko denar-
ja gre v zrak. Pri nas ni nobene 
krize niti pomanjkanja. Kru-
ha in iger so dejali že Rimlja-
ni in tako je še danes. Na prvi 
dan novega leta smo obiskali 
božični Vojnik. To mi je bilo 
pa všeč. V naselju so že tretje 
leto zapored pripravili razsta-
vo jaslic. Več kot 150 različnih 
motivov so zbrali letos. Jaslice 
pripravijo domačini na svojih 
vrtovih in dvoriščih. Eni so jih 
pripravili v stilu svoje obrti ali 
navdiha. Tako so bili z gasil-
skih cevi in ročnikov, gum, ker 
so bili vulkanizerji, odpadnih 
lončkov, lesa, volne, slame, 
naravnih in drugih materia-
lov. Občudovanja vredno, ni 
kaj. In tako smo začeli 2018. 
Naj bo zdravo, pri vsem dru-
gem imamo nekako tudi sami 
prste zraven …

Še eno novo leto
Janez Logar

Mlajši gospodič pripoveduje 
o nenadnih navalih strahov, ki 
pridejo zvečer. Čez dan opra-
vlja šolske obveznosti, zvečer 
zaradi strahu pred nespeč-
nostjo in šolskimi ocenami ne 
more zaspati. Poloti se ga ču-
den nemir, stiska ga v prsih, 
srce pospešeno razbija ali pa 
mu krči srce. O podobnih va-
lovih raznih strahov pripove-
dujejo ljudje v vseh starostnih 
skupinah, neodvisno od spola, 
izobrazbe, socialnega statusa. 
Imamo na izbiro: ali se sooči-
mo in premagamo te strahove, 
kar vzame veliko časa in ener-
gije, ali pa jih vse življenje od-
ganjamo: tako da ne mislimo 
nanje, tako da se z nečim za-
motimo, da pretirano tečemo 
ali kolesarimo, tako da vzame-
mo kakšno tableto … Vsak zase 
ve, kaj je zanj najboljše. Ne go-
vorimo še o paničnih napadih, 
vendar le o močnih navalih 
strahov, ki jih na neki način 
še sami lahko obvladujemo (že 
leta in leta).

Lahko pa se lotimo tega tudi 
takole. Najprej je treba izklju-
čiti kakršnokoli fizično okvaro 
ali obolenje na telesu, zato obiš-
čimo osebnega zdravnika. Če 
je telo zdravo, prevzemimo va-
jeti v svoje roke. Prvič: Najprej 
opazujmo svoje telo – stiska me 
v prsih, srce malo hitreje razbi-
ja, krči mi srce, pogledujem 
levo in desno … Ta stanja ne le 
niso prijetna, so zelo moreča in 
zdi se nam, da ne bomo mogli 
s tem vzdržati. Pričnimo opa-
zovati, kako nam reagira telo. 
Na začetku samo to. Ko pride-
jo ti strahovi, ni pomembno, od 
kod so prišli, vemo le to, da so 
v meni. Drugič: Lahko prič-
nemo razmejevati te strahove, 

ker zagotovo niso vsi moji. In 
po daljšem času opazova-
nja reakcij lastnega telesa si 
pričnemo dopovedovati, da ti 
strahovi niso naši, in jih z mis-
limi pošljemo nazaj, od koder 
so prišli. Strahovi (in druga 
čustvena stanja) se pretakajo 
med ljudmi – tako smo ustvar-
jeni. Ni nam treba prevzemati 
strahov drugih ljudi. Zato na-
redimo razmejitve. To ni moje 
in naj gre nazaj, od koder je 
prišlo. Čeprav zveni čudno, 
deluje. Tretjič: Zelo pomagata 
meditacija ali molitev. Ali kot 
mi ustreza. Oboje pomirja in 
oboje pomaga umiriti močne 
in neprijetne telesne reakcije. 
Nekaterim bolj pomaga medi-
tacija, npr. osredotočenje nase 
ob sveči, drugemu molitev ro-
žnega venca, vzhodnjaki ima-
jo tudi t. i. molilne mlinčke. 
Ob ponavljanju besed se pomi-
rimo. To človek ve že tisočletja, 
le v zadnjih petdesetih letih 
smo pozabili, in kot kaže, te-
lefoni ne bodo mogli nadome-
stiti preprostih stvari. Četrtič: 
Izkazovanje hvaležnosti nam 
bo pomagalo. Ko smo hvalež-
ni, se nam veča lastna vred-
nost, sebe doživljamo kot več 
kot le skupek strahov. Jaz sem 
nekaj velikega, ker mi je veliko 
podarjenega. Hvaležen sem 
za ljudi, ki so naredili poste-
ljo, na kateri spim, za les, da 
so lahko izdelali posteljo, za 
drva, ki grejejo našo peč, za 
pamet, da lahko opazujem 
sebe, za pižamo, v kateri spim 
… Več hvaležnosti nam da za-
vedanje, kako velik dar same-
mu sebi smo. Nadaljujemo.

Noro ga je strah

Mojca Logar je profesorica  
geografije in zgodovine.

Janez Logar je terapevt  
v zakonskem in družinskem 
centru Toplina v Kranju.   
e-pošta: janez.logar@toplina.net
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sudoku_LAZJI_18_1
NALOGA

7 2 4
8 6 9 3

1 6 3 2 7
2 5 1 9

9 8 5 2
8 4 7 5

3 9 1 7 2
1 4 5 6

7 8 4

sudoku_LAZJI_18_1

REŠITEV

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

sudoku_TEŽJI_18_1
NALOGA

8 5 3 6 1
2 3 1

5 6
9 2 3

4 8
3 5 2
6 2

8 9 2
7 1 2 5

sudoku_TEŽJI_18_1

REŠITEV

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

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

TEŽJI  
SUDOKU

Rešitev:

Rešitev:

LAŽJI  
SUDOKU 

sudoku_TEŽJI_18_1
NALOGA

85361
231

56
923

48
352
62

892
7125

sudoku_TEŽJI_18_1

REŠITEV

845361729
263957184
791824356
459276813
172438695
386195247
627589431
518643972
934712568

sudoku_LAZJI_18_1
NALOGA

724
8693

16327
2519

9852
8475

39172
1456

784

sudoku_LAZJI_18_1

REŠITEV

732518946
548769321
196342587
257136498
419875263
683294175
364981752
821457639
975623814

KOLOSEJ DE LUXE, KRANJ (CENTER) 

Sreda, 3. 1.
15.50, 18.00 JUMANJI: 
DOBRODOŠLI V DŽUNGLI
19.30 PRAVA NOTA 3
19.00, 21.00 NAJVEČJI ŠOVMEN
16.50, 20.10 VOJNA ZVEZD: 
POSLEDNJI JEDI
15.00, 17.00 BIKEC FERDINAND, sinhro.
21.15 UMOR NA ORIENT EKSPRESU

CINEPLEXX, TUŠ, KRANJ

Sreda, 3. 1.
16.10, 18.30, 20.50 JUMANJI: 
DOBRODOŠLI V DŽUNGLI
16.20, 20.20 PRAVA NOTA 3
18.15, 20.00 NAJVEČJI ŠOVMEN
18.40, 21.35 VOJNA ZVEZD: 
POSLEDNJI JEDI
17.40, 20.40 VOJNA ZVEZD: 
POSLEDNJI JEDI, 3D
15.40, 17.50 BIKEC FERDINAND, sinhro.

16.30 BIKEC FERDINAND, 3D, sinhro.
15.30 MEDVEDEK PADDINGTON 2, sinhro.

LINHARTOVA DVORANA , RADOVLJICA

Sreda, 3. 1.
19.00 ČUDO

Četrtek, 4. 1.
11.00 LJUBEZEN NA PRVO BOLEZEN
19.00 POTOVANJE CESARSKEGA  
PINGVINA 2

Petek, 5. 1.
18.00 LJUBEZEN NA PRVO BOLEZEN
20.15 VELIKA IGRA

Sobota, 6. 1.
16.00 VAMPIRČEK, sinhro. 
18.00 KABINET ČUDES
20.00 DO ZADNJEGA DIHA

Nedelja, 7. 1.
16.00 VAMPIRČEK, sinhro.
18.00 SLEDI V SNEGU
20.00 VELIKA IGRA

KINOSPORED

Organizatorji filmskih predstav si pridržujejo pravico do spremembe programa.

desetdnevna vremenska napoved

Sreda
3. 1. 

-2/6 °C

Ponedeljek 
8. 1.

-1/5 °C

Četrtek 
4. 1. 

Petek
5. 1. 

Sobota
6. 1. 

Nedelja
7. 1.

-1/6 °C 1/6 °C 2/7 °C 0/6 °C

Torek 
9. 1.

Sreda
10. 1.

Četrtek
11. 1.

Petek
12. 1.

-1/5 °C 0/4 °C -2/2 °C -3/2 °C

tedenski koledar
       vzhod  zahod 

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

Uspešnica Ogenj, rit in kače niso za igrače je zabeležila več kot enajst tisoč prodanih izvodov, 
tri leta zapored kraljuje na prvem mestu po branosti v slovenskih knjižnicah, predstavljena 
pa je bila na več kot osemstotih literarno-pogovornih dogodkih. 
Sedaj je izšel drugi del knjige Ogenj, rit in kače niso za igrače – Babice, hčere, vnukinje. Tako 
kot prvo tudi to odlikujejo objektivnost, primeren besedni zaklad in spoštljiv odnos do 
pripovedovalca. Avtorica želi biti le zapisovalka slišanih zgodb in nič drugega.

30
EUR

461 strani
155 x 220 mm
mehka vezava

+ poštnina
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18 90
EUR

140 strani, 190 x 245 mm,  
mehka vezava

Knjiga Kuhajmo brez 
glutena je kuharski 
vodnik od nakupov 
do receptov. V knjigi 
boste našli napotke 
za osnove kuhanja, 
kakšna je idealna 
kuhinjska shramba, 
kje nakupujemo, 
kako pripravljamo 
jedi in najboljše 
recepte 100% brez 
glutena. 
Preko 50 receptov 
je razdeljeno na 
kruh in peciva za 
zajtrk, prigrizke, 
predjedi in jedi ter 
sladice.

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

www.gorenjskiglas.si

3. 1. sre. Genovefa 7.44 16.29 

4. 1. čet. Angela 7.44 16.30           

5. 1. pet. Simeon 7.44 16.31

6. 1. sob. Gašper 7.44 16.32

7. 1. ned. Zdravko 7.44 16.33

8. 1. pon. Severin 7.43 16.34

9. 1. tor. Julijan 7.43 16.35

Janez Kuhar

Šenturška Gora – Planin-
sko društvo Komenda, sek-
cija Škrjančki, je na novega 
leta dan organiziralo tradi-
cionalni, že 20. Mačkov po-
hod iz Poženika po stari poti 

na Šenturško Goro. Udeleži-
lo se ga je 25 pohodnikov iz 
komendske, cerkljanske in 
šenčurske občine. Vodja po-
hoda Franc Drolec je dejal, 
da je bil letošnji novoletni 
pohod v dežju med lažjimi 
do sedaj. Pred dvanajstimi 

leti so pohodniki gazili po 
skoraj šestdesetih centime-
trih snega in za vzpon iz 
Jurčkove Dobrave na Šen-
turško Goro potrebovali uro 
in pol.

Letos so bili najstarej-
ši udeleženci stari več kot 
sedemdeset let, najstarej-
ši med njimi je bil 76-le-
tni Peter Lončar iz Zaloga, 

najmlajša udeleženca po-
hoda enajstletni Blaž in tri-
najstletni Marcel Jereb iz Vo-
gelj, štirje udeleženci Štefan 
Kern, Majda in Franc Dro-
lec in Franc Vidmar pa so se 
udeležili vseh dvajsetih po-
hodov. Na Šenturški Gori so 
se vsi udeleženci Mačkove-
ga pohoda vpisali v pohodno 
knjigo, nato pa se okrepčali 

na Kmečkem turizmu Pav-
lin. Ob vrnitvi v dolino pa so 
bili deležni pohodniške ma-
lice, ki jo skupaj vsa leta prip-
ravijo člani pohodniške sek-
cije Škrjančki iz Komende 
in Okrepčevalnica Marička 
v Zalogu. Med pohodom pa 
so si Škrjančki ogledali tudi 
šest jaslic ob poti iz Poženi-
ka na Šenturško Goro. 

Jubilejni Mačkov pohod

Zadovoljni pohodniki jubilejnega Mačkovega pohoda na Šenturški Gori

Mengeš – V decembru so v Mengšu končali z vgradnjo ko-
munalnih vodov na štiristometrskem odseku Ropretove ceste 
mimo VDC INCE. Zgradili so fekalno in meteorno kanalizacijo, 
plinovod, vodovod in telekomunikacijske vode in električno 
napeljavo ter javno razsvetljavo. Kot pojasnjujejo na občinski 
upravi, je cesta izdelana do spodnjega ustroja, asfalt pa bodo 
vgradili spomladi, ko bodo temperature višje. Takrat bodo 
postavili tudi drogove javne razsvetljave in namestili svetilke. 
Dodajajo, da bo cesta v času zime sicer normalno prevozna 
in vzdrževana.

Asfalt na Ropretovi spomladi

Mengeš – V lanskem letu je občinski odbor Zveze vojnih ve-
teranov Slovenije podal pobudo za postavitev pomnika vojne 
za Slovenijo v spominskem parku, parku nasproti Kulturnega 
doma Mengeš. Oktobra letos pa so ob podpori Občine Mengeš 
začeli z deli, ki so v teh dneh že zaključena. Spomenik v obli-
ki tetraedra bo z napisom Slovenskemu narodu za upor proti 
agresorju v l. 1990–1991 posvečen vsem, ki so takrat sodelovali 
v oboroženih in neoboroženih strukturah. V Mengšu se bodo 
tako pridružili številnim občinam, kjer takšen pomnik že stoji.

Pomnik vojne za Slovenijo tudi v Mengšu

Franc Drolec je vseskozi 
skrbel, da so pohodniki v 
strnjeni skupini prišli na 
Šenturško Goro.
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Kranj – Triindvajsetletni Ma-
tic Tičar je na festivalu stro-
kovno žirijo v močni konku-
renci solistov prepričal z iz-
vedbo skladbe An angel, ki 
jo je prepevala skupina The 
Kelly Family, in za nagrado 
nastopil tudi na večernem 
gala koncertu. Matic ima v 
svoji zbirki kar nekaj orglic, 
za tekmovanje je vzel čisto 
navadne, prve, na katere je 
pred nekaj leti začel igrati. 
Nekateri orgličarji tekmuje-
jo že vrsto let, zato se je Ma-
tic zlatega priznanja še toli-
ko bolj razveselil. Bil je celo 
najmlajši tekmovalec, malo 
treme je tudi bilo, a kar je 
še posebej spodbudno, kot 
edini nastopajoči s posebni-
mi potrebami je dokazal, da 
ni prav nobenih ovir na poti 
uresničevanja želja, seveda 
tudi s podporo in razume-
vanjem najbližjih. Matiče-
va mama Mojca je povedala, 

da je bilo priznanje lepo 
presenečenje za celo druži-
no, saj gredo naokrog v prvi 
vrsti zato, da se imajo lepo. 
Matic je srčno predan glas-
bi, poleg orglic igra na har-
moniko, na panovo piščal 
... Igranja se uči po posluhu 
ob poslušanju skladb, zani-
majo ga vse glasbene zvrsti; 

katero izbere v določenem 
trenutku, je predvsem od-
visno od razpoloženja. Vča-
sih zaigrata z očetom Uro-
šem, ki ga spremlja na kla-
viaturah. Večkrat tudi nasto-
pi, lani je med drugim zai-
gral na dobrodelnem glas-
benem koncertu za Varstve-
no-delovni center (VDC) 

Kranj, enoto Šenčur, na pri-
reditvi ob zasaditvi lipe miru 
pred VDC Kranj, na taborih 
kranjskega Društva Sožitje 
pa na ohceti za nevesto rav-
no skladbo An angel ... Tri-
indvajsetletnik ima mno-
ge talente in zanimanja. Že 
dobro leto je vključen v VDC 
Kranj, kjer pravi, da se dob-
ro počuti in tudi poje v njiho-
vem zboru, je član Društva 
Sožitje Kranj, ki letos pra-
znuje petdesetletnico in v 
katerem se veliko dogaja; 
Matic je vključen v društve-
no planinsko sekcijo, ple-
še pri njihovi folklori, obi-
skuje raznorazne delavnice. 
Mama Mojca še pove, da se 
je sin razvil v sproščenega, 
samostojnega in odgovor-
nega človeka, Matic pa ima 
za letošnje leto še eno veli-
ko željo za vse: »Da bi se vsi 
dobro razumeli med seboj.« 
Morda pa mu letos prisluh-
nete na harmonikarskem 
srečanju na Bledu ... 

Matičeve orglice so se pozlatile
Kranjčan Matic Tičar si bo leto 2017 zapomnil po osvojenem zlatem priznanju na osemnajstem 
Festivalu ustnih harmonik v Mokronogu, ki ga je organiziral Javni sklad za kulturne dejavnosti. 

Matic Tičar / Foto: Tina Dokl

Danica Zavrl Žlebir

Kokra – Učence podružnične 
šole v Kokri sta pred kratkim 
obiskala lovca Toni Povšnar 
in France Ekar, oba iz Lo-
vske družine Jezersko, sle-
dnji je njen starešina, Povš-
nar pa tudi lovski čuvaj. Šti-
rinajstim učencem, ki obi-
skujejo to šolo, sta predsta-
vila vlogo lovca in vredno-
te lovstva z vidika varova-
nja in ohranjanja narave in 
skrb za prosto živečo div-
jad. Predstavila sta jim tudi 
brošuro Lovske zveze Slo-
venije (LZS) za mlade Maja 
in Marko z lovcem na lovu, 

učencem pa podelila knjiži-
ce Sledi divjadi in jih ob tem 
poučila, da se prav na osnovi 
sledi divjadi lahko trdno ugo-
tavlja, katera žival je v snegu 
obiskala njihovo dvorišče ali 
na razmočenih tleh v goz-
du, katere živali so bile tam. 
Seznanila sta jih tudi z no-
vim posterjem LZS, na kate-
rem so odlično prikazane av-
tohtone ptice. Učenci so gos-
toma naslovili veliko vpra-
šanj, kot ugotavlja France 
Ekar, se je tudi izkazalo, da 
so ponosni na očete in ded-
ke lovce. Lovstvo je zanje mi-
kavno, kajti v vasi v Kokri se 
vsak dan srečuje z gozdnim 

živalstvom. »Ob koncu so se 
zahvalili Lovski zvezi Slove-
nije za podarjeno lovsko lite-
raturo in predavanjem. Bila 
pa sva tudi nemalo presene-
čena, ko sta se tudi učitelji-
ci navdušili za lovske vse-
bine in morda tudi za član-
stvo v lovski družini,« do-
daja Ekar. Morda tudi zato, 
ker imata učiteljici Romana 
Naglič (doma je bila iz Potoč, 
na domačiji pa so bili nekdaj 
»jagri«) in Monika Marinko 
(z znamenitega zaselka Su-
hadolnikova, kjer so v davni-
ni kraljevali lovci »gamsarji« 
in gorski vodniki) najbrž ne-
kaj lovskih genov. 

Šolarje obiskali lovci

Lovca sta obiskala podružnično šolo v Kokri.

Janez Kuhar

Zasip – Dramska skupi-
na Kulturno umetniškega 
društva Kamot iz Zasipa pri 
Bledu je pred kratkim v Kul-
turnem domu Zasip krstno 
uprizorila gledališko predsta-
vo Pokljuški zdravnik, za ka-
tero je besedilo napisala Luci-
ja Vidic, ki je že lani skupaj z 
možem Aljažem Vidicem na-
pisala veseloigro Usodna ple-
tna. Osrednja tema veseloig-
re Pokljuški zdravnik je iz-
gradnja superobvoznice, ki bi 
povezovala Bled in Bohinj in 

s tem rešila marsikateri pro-
blem. Težava se pojavi, ker 
trasa obvoznice poteka tudi 
po kmečki zemlji, čemur se 
lokalni prebivalci seveda up-
rejo. V razburkanem svetu 
bohinjskega para, Gorjanca, 
zapeljivke Sonje, uradnice 
Žvine, občinskega svetnika 
Zmrzala, župnika in lastne 
mame skuša vse za skupno 
dobro varno krmariti edini 
glas razuma dr. Martin Grab-
ner, ki ga igra Aljaž Vidic. Po-
leg njega igrajo še Urša Biz-
jak, Meta Vodnjov, Gašper 
Peterman, Ana Hlebanja, 

Mark Džamastagič, Sara Gra-
celj, Domen Ivanšek in An-
drej Gracelj, za tehnično pod-
poro pa skrbi Nejc Hlebanja. 

Za veseloigro je veliko za-
nimanje, premiera je bila 
razprodana v nekaj dneh, 
prav tako tudi obe ponovitvi. 
Zato so se igralci odločili še 
za dodatno ponovitev 29. de-
cembra ob 18. uri v Zasipu. 
Po novem letu bodo s kome-
dijo gostovali v bližnjih kra-
jih, ustvarjalci pa se že vese-
lijo marca, ko bodo predsta-
vo uprizorili na odru Festi-
valne dvorane Bled.

Pokljuški zdravnik rešuje 
obvoznico
Osrednja tema veseloigre Pokljuški zdravnik je izgradnja superobvoznice 
med Bledom in Bohinjem.

Igralci Kulturno umetniškega društva Kamot Zasip, ki so premierno uprizorili veseloigro 
Pokljuški zdravnik 

Duplje – V Dupljah bodo tudi leto 2018 začeli »po rokovnjaš-
ko«. Kulturno in turistično društvo Pod krivo jelko bo v soboto, 
6. januarja, priredilo že 17. Nočni pohod z baklami do Krive 
jelke. Zbirališče bo ob 19. uri pri gasilskem domu v Zgornjih 
Dupljah. Pri Krivi jelki bodo pohodnike pozdravili koledniki 
Folklorne skupine Društva upokojencev Naklo in trije kralji, 
organizatorji pa bodo udeležence pogostili s čajem in kuhanim 
krompirjem, pogosto prehrano rokovnjačev.

Pohod v rokovnjaško gnezdo

Šenčur – Društvo prijateljev mladine Šenčur je tudi ob tok-
ratnih praznikih s smrečicami okrasilo drevored ob Pipanovi 
cesti. Letos je okrašenih 26 smrečic, prvič je svojo postavila 
Šola zdravja Šenčur v sodelovanju z Društvom Sožitje Kranj. 
To tradicijo v Šenčurju ohranjajo od leta 2008. Povabilu se ved-
no prijazno odzovejo Osnovna šola Šenčur s podružnicami 
v Voklem, na Olševku in Trbojah, vrtec in Varstveno-delovni 
center Šenčur. V prvih dneh januarja bodo smrečice ocenili 
in najbolje izvirne nagradili. Za organizacijo postavitve novo-
letnih smrečic je skrbela Meri Erjavec, članica DPM Šenčur. 

Šenčur okrašen s smrečicami

Krašenje novoletnih smrečic ob Pipanovi cesti v Šenčurju
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Glavni računovodja m/ž (Brnik)
Pričakujemo: organiziranost, natančnost, strukturiranost, sistematičnost in spo-
sobnost reševanja problemov, visoko razvite analitične sposobnosti, ciljno na-
ravnost in sposobnost odločanja v kompleksnih situacijah, pozitivno naravna-
nost, pripravljenost za sodelovanje in odprto komunikacijo ... Kuehne + Nagel, 
d. o. o., Zgornji Brnik 130f, 4210 Brnik. Prijave zbiramo do 20. 1. 2018. Podrobno-
sti na www.mojedelo.com.

Prodajni referent m/ž (Škofja Loka)
Od novega sodelavca pričakujemo: odlično znanje nemščine, občutek za delo s stran-
kami, dobro poznavanje orodij MS Office, najmanj višjo ali srednješolsko izobrazbo, 
najmanj 2 leti izkušenj s podobnimi deli, dodatno znanje francoščine ali angleščine je 
prednost. EGP Embalažno grafično podjetje d. d., Kidričeva cesta 82, 4220 Škofja Loka. 
Prijave zbiramo do 22. 1. 2018. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Delavec v proizvodnji m/ž (Lesce)
Pričakujemo: zahtevana srednja poklicna ali tehnična izobrazba strojne smeri ali 
mehatronike, delovne izkušnje niso pogoj, so pa zaželene, ročne spretnosti, na-
tančnost, sposobnost timskega dela, pogovorno znanje angleščine, poznavanje 
računalniških programov, usmerjenost k poslovnim rezultatom, hitra učljivost, vo-
zniški izpit B-kategorije. AKA PCB, d. o. o., Lesce, Rožna dolina 54, 4248 Lesce. Prija-
ve zbiramo do 26. 1. 2018. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

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

Upravljalec strojev m/ž (Škofja Loka)
Od vas pričakujemo: IV. ali V. stopnjo izobrazbe elektro ali strojne tehnične sme-
ri, osnovno računalniško znanje, natančnost in zanesljivost pri delu. Filc, d. o. 
o., Trata 48, 4220 Škofja Loka. Prijave zbiramo do 17. 1. 2018. Podrobnosti na 
www.mojedelo.com.

Skladiščnik m/ž (Brnik)
V novo zgrajenem logističnem centru na Brniku z več kot 70 000 paletnimi mesti 
bomo zaposlili več posameznikov na delovno mesto skladiščnik. Kuehne + Nagel, 
d. o. o., Zgornji Brnik 130f, 4210 Brnik. Prijave zbiramo do 13. 1. 2018. Podrobnosti 
na www.mojedelo.com.

Prodajalec blagovne znamke Champion m/ž (Lesce, Kranjska Gora)
Vaše delo bo obsegalo: prodajo blaga, prevzem in izdajo blaga, optimizacijo zalog, 
izdajo računov, urejanje izložbe, zaključek blagajne. Trgovski center Tivoli – Moto 
Shop, d. o. o. , Leskoškova 12, 1000 Ljubljana. Prijave zbiramo do 21. 1. 2018. Podrob-
nosti na www.mojedelo.com.

Voznik viličarja m/ž (Škofja Loka)
Od kandidatov pričakujemo: najmanj osnovnošolsko izobrazbo, izpit za voznika vi-
ličarja, kandidati z izkušnjami imajo prednost, motiviranost za delo, delo v štirih iz-
menah. LTH Castings, d. o. o., Vincarje 2, 4220 Škofja Loka. Prijave zbiramo do 15. 1. 
2018. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Merilec m/ž (Škofja Loka)
Od kandidatov pričakujemo: ustrezno izobrazbo – V. stopnja tehnične smeri, 
osnovno znanje angleškega jezika, uporabo standardnih in specializiranih orodij 
za PC, znanja o delovanju meril, timsko delo, vestnost, zanesljivost pri delu ter spo-
sobnost dobre koncentracije. LTH Castings, d. o. o., Vincarje 2, 4220 Škofja Loka.  
Prijave zbiramo do 15. 1. 2018. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Skladiščni manipulant v trgovskem centru Merkur m/ž (Škofja Loka)
Pričakujemo: dokončano IV. stopnjo izobrazbe trgovske, gradbene ali druge teh-
nične smeri, najmanj 6 mesecev delovnih izkušenj, poznavanje gradbenega mate-
riala, črne metalurgije, naravnanost na stranke, komunikativnost, občutek za ure-
jenost... Merkur trgovina, d. d., Cesta na okroglo 7, 4202 Naklo. Prijave zbiramo do 
14. 1. 2018. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Specialist za poslovno inteligenco m/ž (Kranj)
Želimo, da imate naslednje kompetence: zaključena univerzitetna izobrazba eko-
nomske/družboslovne smeri, tri leta delovnih izkušenj iz področja poslovne inteli-
gence, aktivno znanje angleškega jezika (pisno in ustno), poznavanje SQL-jezika in 
podatkovnih baz, poznavanje orodij za poizvedbe in analizo, močne analitične ve-
ščine, Iskraemeco, d. d., Savska Loka 4, 4000 Kranj. Prijave zbiramo do 19. 1. 2018. 
Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Sodelavec m/ž v oddelku KYC – Know Your Customer (Kranj)
Največja svetovna menjalnica virtualnih valut Bitstamp išče nove sodelavce za delo 
v oddelku KYC. Bitstamp je vodilno podjetje v bitcoin ekonomiji, ki svojim strankam 
nudi varno, zanesljivo, inovativno in uporabniku prijazno storitev. Bitstamp Limi-
ted, 5 New Street Square, EC4A 3tw London. Prijave zbiramo do 20. 1. 2018. Podrob-
nosti na www.mojedelo.com.

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

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

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

Te nepozabne knjige, ki 
je nastala v sodelovanju 
z organizacijo Amnesty 
International in sloni 
na nesmrtni pesmi 
Johna Lennona, ni 
strah pomisliti, da bo 
svetu zavladal mir.

»Pesem Pomisli  
vsebuje močno 
spoznanje, izvirajoče 
v brezmejni ljubezni 
do človečnosti  
in skupne  
prihodnosti.« 
Yoko Ono Lennon

Pridruži se malemu golobu na poti okrog sveta in mu 

pomagaj zasejati seme miru in prijateljstva med vsemi 

pticami, ne glede na barvo, obliko in velikost.

Te nepozabne knjige, ki je nastala v sodelovanju z organizacijo 

Amnesty International in sloni na nesmrtni pesmi Johna Lennona,  

ni strah pomisliti, da bo svetu zavladal mir.

Pesem Pomisli vsebuje močno spoznanje, izvirajoče v brezmejni  

ljubezni do človečnosti in skupne prihodnosti  — Yoko Ono Lennon

Zaslužek od prodaje avtorskih pravic te knjige  

bo doniran Amnesty International.
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Suzana P. Kovačič

Naklo – Nakljanski župan 
Marko Mravlja in Društvo 
upokojencev (DU) Naklo sta 
na skupno praznično druže-
nje ob kosilu v gostilni Ma-
rinšek povabila poverjeni-
ce in prostovoljke DU Naklo, 
vseh skupaj je 21. To je prilož-
nost ob koncu leta, ko se jim 
vsaj malo oddolžijo in zahva-
lijo za njihovo prizadevno de-
lovanje. Poverjenice in pro-
stovoljke so vez med član-
stvom in upravnim odborom 
društva, na domu obiskuje-
jo starejše od 65 let, samo le-
tos so jih obiskale več kot 
petsto. Župan in predsednik 
DU Naklo Jože Kajin sta jim 
ob tej priložnosti tudi čestitala 

za nagrado državljan Evrope, 
ki jo je evropski parlament le-
tos podelil prostovoljskemu 
programu Starejši za starejše, 
ki poteka v koordinaciji Zveze 

društev upokojencev Sloveni-
je in se vanj aktivno vključuje-
jo tudi prostovoljke DU Naklo, 
ki jih koordinira Magda Sla-
par. Slaparjeva upa na pomoč 

občine, da bi jim uspelo priti 
tudi do starejših občanov, ki 
niso člani društva upokojen-
cev, imajo pa potrebo oziroma 
željo po druženju in pomoči. 

V družbi poverjenic in prostovoljk

Poverjenice in prostovoljke DU Naklo z županom Markom Mravljo, predsednikom DU 
Naklo Jožetom Kajinom in tajnico DU Naklo Slavko Jelenc / Foto: Tina Dokl

Maša Likosar

Kranj – Upokojeni učitelj 
France Brus, ki se je pred 
šestimi leti iz Logatca pre-
selil v Kranj, ima v lasti jas-
lice, ki so starejše od njega, 
štejejo 76 let. Jaslice je po-
dedoval od matere, našel jih 
je med starim papirjem na 
podstrešju domače hiše.

 Jaslice so bile narejene 
med vojno, za časa italijan-
ske okupacije leta 1941. Na-
rejene so iz papirja, zato je 
nanje še toliko bolj ponosen, 
ker so še vedno zelo čvrste in 
izrazitih barv. Razstavljene 
so bile v Ljubljani v cerkvi sv. 

Jožefa. Po Brusovih besedah 
naj bi jaslice tedaj stale sto 
lir. Spominja se, da so jih, ko 
je bil otrok, vedno postavili 
v bogkov kot, danes stojijo 
ob novoletni smrečici. Želi 
si, da bi jaslice prehajale iz 
roda v rod in postale družin-
ska zapuščina. Podaril jih bo 
vnukom in upa, da jih bodo 
čuvali in cenili, tako kot jih 
on. Brus je bil tudi eden iz-
med prvih učiteljev, ki se je 
lotil izdelave jaslic v šoli v 
Kočevju, in pravi, da je bilo 
to dokaj provokativno deja-
nje za tedanje čase. Njegovi 
učenci so jaslice izdelovali iz 
vezane plošče.

Jaslice, starejše od lastnika

Jaslice so stare 76 let in so eno leto starejše od lastnika.
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Bled – Letos bomo obeležili 240 let od prvega pristopa na 
Triglav. V obeležitev visoke obletnice se s serijo dogodkov 
vključuje tudi Triglavski narodni park, kjer razpisujejo javni 
natečaj za fotografsko razstavo na temo prvega pristopa na 
Triglav. Tematika je široka in zajema različne vsebine: krajino, 
živi in neživi svet, gorništvo, šport, etnologijo, zgodovino, 
naravovarstvo ... Rok za oddajo fotografij je do 31. januar.

Ob obletnici prvega vzpona na Triglav
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HALO-HALO GORENJSKI GLAS
telefon: 04 201 42 00

Na ro či la za ob ja vo spre je ma mo po te le fo nu 04/201-42-00, fak su 04/201-42-13  
ali oseb no na Bleiweisovi cesti 4 v Kra nju oz. po poš ti – od po ne delj ka do  
če tr tka do 11. ure! Cene ogla sov in po nudb v ru bri ki so iz red no ugod ne. 

Rezultati 105. kroga – 31. decembra 2017
6, 7, 8, 17, 32, 35, 38 in 29

Loto PLUS: 2, 12, 19, 22, 23, 25, 32 in 15
Lotko: 5 6 9 7 9 1

Sklad 1. kroga za Sedmico: 440.000 EUR
Sklad 1. kroga za PLUS: 540.000 EUR
Sklad 1. kroga za Lotka: 670.000 EUR

LOTO

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

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

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

MOTORNA VOZILA
KARAMBOLIRANA  
VOZILA
KUPIM

KARAMBOLIRANO vozilo ali vozilo 
v okvari, od let. 2000 dalje. Ugrica 
Blaž, s.p., Drulovka 38, Kranj, tel.: 
041/349-857 17004048

STARINE
KUPIM

ODLIKOVANJA, kovance, ure, slike, 
značke, srebrnino, luči, kipe in drugo, 
tel.: 030/670-770 17004351

KMETIJSKI STROJI
PRODAM

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

VZREJNE ŽIVALI
PRODAM

KOKOŠI - nesnice, jarkice, rjave, pred 
nesnostjo, pripeljemo na dom, Matej 
Bulovec s.p., Mlakarjeva ul. 45, Šen-
čur, tel.: 041/710-113 17004348

TELIČKO simentalko in ČB teličko, 
stari 14 dni, tel.: 041/515-867 17004346

OSTALO
PRODAM

GAJBICE za krompir po 5 EUR/kom., 
okovane in zelo lepe. Iz 10  mm deš-
čic, možna dostava, ali menjam za 
zito, koruzo, krompir, peso. In odku-
pim bukovino, bukov les na panju, tel.: 
031/696-944 17004347

ZAPOSLITVE (m/ž)
NUDIM

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

IŠČEMO - mizar - monter, pomočnik - 
monter ter polagalca podov, redna za-
poslitev, delo v Avstriji in Nemčiji. Vese-
limo se vašega klica +436764601702, 
g. Grilc, Diaplan Stahl + Holz GmbH, 
Bahnhof str. 9, Klagenfurt 17004320

STORITVE
NUDIM

ADAPTACIJE od temelja do strehe, 
omete, fasade, kamnite škarpe, tlako-
vanje dvorišč, tudi manjša gradbena 
dela -  z vašim ali našim materialom, 
Gradton, d.o.o., Valjavčeva ulica 8, 
Kranj, 041/222-741, www.gradton.si 
 17004349

ZASEBNI STIKI
ŽENITNE raznovrstne, zanimive po-
nudbe, z vse države, različnih starosti. 
Mnogo je samskih fantov, gospodov... 
Hitra spoznavanja, 031/836-378, 
www.zau.si 17004350

RAZNO
PRODAM

LATE, okrogle, smrekove, obdelane 
in brezova drva, možna dostava, tel.: 
04/51-88-063, 041/446-510 17004345

Cena počitnic je 186 EUR.
Plačilo je možno v dveh obrokih.

Informacije in prijave: 
- 04/201 42 41 
- narocnine@g-glas.si 
- ali osebno Gorenjskem glasu  
 na Bleiweisovi  cesti 4 v Kranju .
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          POČITNICE // od  28. januarja do 2. februarja 2018

ODDIH v Termah Dobrna
Šest dni (pet nočitev in polpenzijonov) bomo bivali v udobnih 
sobah hotela Park s štirimi zvezdicami. 
Program vključuje: 
 neomejeno kopanje v bazenih z zdravilno termalno vodo,  
 vsakodnevno vodno aerobiko,  
 jutranjo gimnastiko pod strokovnim vodstvom fizioterapevta, 
 2-krat vstop v deželo savn, 
 vodne igre v bazenu hotela Vita
 prikaz pravilne uporabe palic za nordijsko hojo
 prevoz z Gorenjske in nazaj
	v petek, zadnji dan, bomo organizirali večerjo v vinski kleti   
 z degustacijo treh vzorcev vina (zamenjava za penzionsko večerjo).

Doplačila na osebo na dan: 
turistična taksa:  1,27 EUR
enoposteljna soba:  13,00 EUR
doplačilo za polni penzion: 6,90 EUR

Za okrepitev naše tiskarne 
v Celovcu iščemo

KNJIGOVEZA  
ali POMOČNIKA  
KNJIGOVEZA (m/ž).  
Pogoji: ustrezna izobrazba 
in/ali praktične izkušnje, še 
posebej glede vzgibanja 
in rezanja. Takojšen nastop 
dela možen. 

Mohorjeva družba,  
Viktringer Ring 26,  
9020 Celovec
Prijave posredujte na:  
direktion@mohorjeva.at

Obvestila o dogodkih objavljamo v rubriki glasov Kažipot 
brezplačno samo enkrat, pošljete jih lahko na e-poštni na-
slov kazipot@g-glas.si.

PRIREDITVE

Dogajanje v Medgeneracijskem centru
Kranj – V Medgeneracijskem centru Kranj se bodo odvijale 
naslednje brezplačne aktivnosti: v sredo, 3. januarja, bo od 
18. ure do 19.30 delavnica za spodbujanje samozdravljenja 
– vizualizacija in druge tehnike za aktiviranje notranje samo-
zdravilne moči; v četrtek, 4. januarja, bo od 17. ure do 19.30 
predavanje Sam svoj najboljši prijatelj (III. del) – na preda-
vanju učenje, kako izboljšati svoj odnos do sebe; v petek, 
5. januarja, bodo od 15. ure do 16.30 brezplačne inštrukcije 
angleškega jezika za osnovno šolo. Obvezna prijava na tel. 
041 724 134 ali na e-naslov mck-prijava@luniverza.si.

Bralna urica za otroke
Preddvor – V prostorih TIC-a Preddvor bo v soboto, 6. janu-
arja, od 10. do 11. ure potekala bralna urica za otroke. Tokrat 
bo na sporedu zgodbica Dobri snežak.

Otroške dejavnosti
Jesenice – V Občinski knjižnici Jesenice bodo potekale 
naslednje aktivnosti: v sredo, 3. januarja, bodo ob 17. uri 
ustvarjalne delavnice; v četrtek, 4. januarja, bo ob 17. uri ura 
pravljic za otroke; v petek, 5. januarja, ob 10. uri vabljeni v 
Brihtino pravljično deželo. V Knjižnici Hrušica bodo v četr-
tek, 4. januarja, ob 16. uri ustvarjalne delavnice.

PREDAVANJA

O navadah in razvadah ter novoletnih zaobljubah
Žirovnica – V Knjižnici Matije Čopa v Žirovnici bo v ponede-
ljek, 15. januarja, ob 18. uri predavanje O navadah in razva-
dah ter novoletnih zaobljubah. Predavala bo Branka Strniša.

KONCERTI

Koncert božičnih pesmi
Zgornje Gorje – Mešani pevski zbor Anton Tomaž Linhart iz 
Radovljice vljudno vabi na koncert božičnih pesmi, ki bo v 
petek, 5. januarja, po večerni maši v cerkvi v Zgornjih Gor-
jah. Koncert se bo predvidoma pričel ob 18.30. Vstop prost.

Pred tridesetimi leti sem ko-
munističnim veteranom na-
pisal dve pismi, ki sta do neke 
mere še danes aktualni. 
V pobudi za ustanovitev sloven-
skega Zavoda za vojna grobišča 
sem opozoril na obupno stanje, 
v katerem so tudi grobovi, ki naj 
bi jim zmagovita komunistična 
stran v drugi Jugoslaviji name-
nila posebno pozornost. V njej 
ilustriram, kaj naj Republika 
Slovenija stori za ureditev slo-
venskega mesta mrtvih v skladu 
s standardi razvitih zahodnih 
demokracij. To pobudo je seda-
nja garnitura komunističnih 
veteranov zavrnila s pismom 
4. decembra 2017.   Ker  verja-
mem, da se je v Sloveniji  never-
jetno veliko stvari premaknilo v 
dobro resnice, pravice, sočutja, 
odpuščanja in sožitja, sem se 
odločil napisati še tole pismo. 
Naj povzamem. Z Zakonom 
o vojnih grobiščih leta 2003 so 
bili iz državnih evidenc izbri-
sani tudi partizanski družinski 
grobovi – morda celo več kot 
dvajset tisoč. S tem je bil katoli-
ški partizanski grob izbrisan iz 
registra vojnih grobišč. Sloven-
ski grobovi v tujini niso predmet 
nasledstva po drugi Jugoslaviji, 
Republika Slovenija nima celo-
vitega pregleda nad njimi. Zato 
v registru vojnih grobišč ni več 
kot petdeset tisoč slovenskih 
grobov prve in druge svetovne 
vojne. V registru vojnih grobišč 
so   samo grobovi okoli dvajset 
tisoč slovenskih smrtnih žrtev 
druge svetovne vojne, ki jih je 
komunistična stran uredila kot 
spomenike ateističnega pokopa. 
Vendar tudi ti niso urejeni v 
skladu z zakonodajo. 
Ker smo pred vsakoletnim 
romanjem skupine titofilnih 
ljudi v Dražgoše, naj kar ob 
primeru Dražgoš opozorim 
na nekaj osnovnih težav, ki se 
tičejo tudi stanja drugih komu-
nističnih vojnih grobišč in atei-
stičnega obredja ob njih. 
V petem členu Pravilnika o 
pokopališkem redu na vojnih 
grobiščih iz leta 2005 je določe-
no: »Vojna grobišča morajo biti 
označena z informativnimi ta-
blami v slovenskem, angleškem, 
nemškem in italijanskem jeziku 
in v jeziku narodnosti tam po-
kopanih. Na informativni tabli 
je mednarodna oznaka vojnega 
grobišča, morebitna oznaka, da 
gre za kulturni spomenik, ime 
vojnega grobišča, obdobje, iz ka-
terega je vojno grobišče, ter šte-
vilo in nacionalnost pokopanih, 
če so podatki znani. Dostopi do 
vojnega grobišča so označeni s 
smerokazi.«
V Dražgošah vsega zgoraj pred-
pisanega ni. Obiskovalec lahko 
izve, da gre za vojno grobišče 
samo iz napisa na kostnici: »V 
kostnici leži 8 borcev iz dražgo-
ške bitke in 40 vaščanov, žrtev 
fašističnega terorja.« To število 
pokopanih žrtev, 48, je navede-
no tudi v registru vojnih grobišč. 
Po  Odloku o razglasitvi kostni-
ce s spomenikom v Dražgošah 
za kulturni spomenik držav-

Grob v Dražgošah

nega pomena naj bi šlo za 
»kostnico s 50 padlimi«. Ali 
48 ali 50? Drugače povedano, 
za komunistično strani ni tako 
pomembno, kaj je bilo s posmr-
tnimi ostanki, pomembnejše je, 
da imajo mrtvi ritualno-propa-
gandno funkcijo. Čas bi bil, da 
bi ugotovili, kdo je dejansko po-
kopan v kostnici v Dražgošah.
Leta 2014 je Viktor Žakelj kot 
slavnostni govornik v Dražgo-
šah pozval »bodočega škofa, … 
pridite v Dražgoše, pa seveda 
tudi v druge kalvarije iz druge 
svetovne vojne. … Dajte odve-
zo  41 pobitim Dražgošanom, 
ki so, verjemite mi, umirali z 
Očenašem na ustih.« 
Umorjene Dražgošane je po-
kopal nemški duhovnik. Leta 
1976 so jih brez verskega obreda 
preložili z nekdanjega pokopa-
lišča v kostnico pod spomenik. 
Na verski obred v veri žrtev pri 
tem drugem pogrebu ni smel 
nihče niti pomisliti. Čas je, da 
bi komunistična stran dojela, 
da je kršila ženevske konvencije, 
ki zahtevajo svobodo vesti in bo-
gočastja, spoštovanje vere sočlo-
veka, tako živega kot mrtvega. 
Zato tako od komunističnih 
veteranov kot od slovenske dr-
žave upravičeno pričakujemo, 
da bodo s katoliško in drugimi 
cerkvami vzpostavili dialog o 
uresničevanju ženevskih kon-
vencij. Ali je preveč pričakova-
ti, da bi ob kostnici v Dražgo-
šah uredili katoliško kripto   v 
spoštovanju vere tam pokopa-
nih in njihovega mučeništva?
Naslednje odprto vprašanje   
je   spoštovanje druge alineje 
8. člena že omenjenega Odlo-
ka Pravilnika o pokopališkem 
redu, ki zahteva: »Vsi obiskoval-
ci in izvajalci del se morajo vesti 
primerno kraju in namenu voj-
nega grobišča s spoštovanjem 
do umrlih.« Ali niso razno-
razna rogoviljenja, hujskanja 
ipd. na grobu v Dražgošah prav 
v času vsakoletnih januarskih 
ritualov kršenje tega predpisa? 
Tudi ostale okoliščine prireditve 
v Dražgošah so v očitnem neso-
glasju z vedenjem, »primernem 
kraju in namenu vojnega grobi-
šča s spoštovanjem do umrlih.« 
Ali bi se npr. kolega Repe in 
Premk upala tako, kot sta lo-
mastila na grobu v Dražgošah, 
obnašati na grobovih svojih 
najbližjih? O nekaterih vpraša-
njih, ki se vežejo tudi na vsebino 
nastopov   Repeta in Premka 
ter nadgrajujejo dialog, ki smo 
ga načeli že v pismih leta 1988, 
sem pisal v svojem prispevku v 
novi strokovni reviji Dileme. 
V njeni prvi številki so odlični 
prispevki, ki vam jih z veseljem 
priporočam v branje.
Želim nam vsem, da bi se di-
alog nadaljeval in da bi vojno 
grobišče Dražgoše dobilo svoj 
mir in dostojanstvo v skladu s 
slovensko zakonodajo in med-
narodnimi konvencijami. Ali je 
preveč pričakovati, da bi dialog 
stekel tako, da bi letos pomladi 
ob praznovanju petdesetletnice 
postavitve cerkve v Dražgošah 
blagoslovili tudi urejen grob 
padlih in umorjenih v Dražgo-
šah januarja 1942?

Jože Dežman

PREJELI SMO
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Anketa

Jože Marš, Britof:

»V novem letu si želim pred-
vsem zdravja. Upam sicer na 
dobro leto, čeprav glede na 
razmere v svetu nisem rav-
no optimističen. A vseeno, če 
bo pamet, potem bo tudi leto 
dobro.«

Bogdan Filipovič, Kranj:

»Želim si predvsem medse-
bojnega razumevanja in spo-
štovanja, česar je vse manj. 
Mislim, da je bilo tega včasih 
več, a ostajam optimist. Sicer 
pa zdravja zase in za druge.«

Ksenija Pirih Tavčar, Kranj:

»V novem letu si želim le 
zdravja, ki je najvažnejše. 
Sicer pa, da bi ostalo, kot je. 
Če bo, potem bo leto zame 
dobro.«

Tomaž Pičman, Britof:

»Zdravja si želim. Sicer pa 
sem optimističen. Gospo-
darstvo že deluje dobro in 
mislim, da bo leto, ki je pred 
nami, boljše, kot je bilo mi-
nulo.«

Aleš Senožetnik

Leto 2017 je z vsemi dobrimi 
in slabimi stvarmi, ki so se 
zgodile, odšlo v preteklost. 
Pred nami je leto 2018, ki 
prinaša nove upe. Na kranj-
skih ulicah smo mimoidoče 
povprašali, kakšne želje ima-
jo v novem letu. Upamo, da 
se jim uresničijo.
Foto: Tina Dokl

Najbolj si želimo 
zdravja 

Mara Jukić, Kranj:

»V novem letu imam veliko 
načrtov, za katere upam, da 
se bodo uresničili. Upam, da 
bo leto 2018 boljše, kot je bilo 
preteklo, čeprav vsaj zase ne 
morem reči, da je bilo ravno 
slabo.«

info@g-glas.si

vre men ska na po ved

SREDA ČETRTEK PETEK
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Danes bo delno jasno z zmerno oblačnostjo, po nižinah bo 
megla. Popoldne bo spremenljivo oblačno, možne bodo kra-
jevne padavine, v alpskih dolinah tudi sneg. Čez dan bo v 
višjih legah pihal močan jugozahodni veter. Jutri zjutraj bo 
delno jasno, po nižinah megleno. Čez dan bo zmerno oblačno.

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

Maša Likosar

Bled – Občina in Turizem 
Bled sta želela obiskoval-
cem pričarati pravo zim-
sko pravljico, zato sta naro-
čila izdelavo ledenih skulp-
tur. Decembra je na Jezer-
sko promenado pripeljal ve-
lik tovornjak, naložen z le-
dom. Led prihaja iz tovar-
ne ledu na Nizozemskem in 
je izdelan prav za Bled. Do-
stavili so okoli dvajset ton 
ledu, ena skulptura v pov-
prečju tehta dve toni. Lede-
ne skulpture so nastale pod 
vodstvom Mira Rismonda. 
Šest nadarjenih umetnikov, 
ki poleg Slovenije prihajajo 
še iz Srbije in Rusije, je pet 

dni deset ur dnevno klesa-
lo umetnine, ki simbolizi-
rajo Bled. Vsaka skulptura 
je izdelana ročno in kot taka 
tudi unikat. Tokrat so ledene 
skulpture na Bledu po petih 
letih na ogled drugič.

Razstava torej predstavlja 
Bled v malem. Ogledamo si 
lahko grad, otok s cerkvijo, 
logotip Bleda, rajsko ptico, 
pletno, laboda, veslača, gor-
sko rožo, zvon želja in koči-
jaža, ki je edini v skorajda na-
ravni velikosti. Umetniki so 
pri svojem delu najprej upo-
rabljali motorno žago, nato 
pa skulpture obdelali še z 
dletom in manjšim orod-
jem. Za barvanje skulptur 
so uporabili barvni pesek, 

pomembno orodje pa je tudi 
likalnik. Mira Rismonda in 
njegove kolege smo lahko na 
Jezerski promenadi občudo-
vali tudi med samim delom. 
Skulpture bodo na ogled, 
dokler se naravno ne stopijo, 
torej dokler bodo tempera-
ture okoli nič stopinj Celzi-
ja, predvidevajo nekje do fe-
bruarja. Prisegajo le na nara-
vo, zato umetnega hlajenja 
ni. Ekipa Mira Rismonda se 
danes odpravlja na Kitajsko. 
Udeležili se bodo svetovne-
ga tekmovanja v izdelovanju 
skulptur iz snega in ledu. 
Gre za največji tovrsten festi-
val na svetu. Miro Rismondo 
bo skupaj z Juretom Pogač-
nikom izdeloval Kristalna 

vrata v neskončnost. Drug 
tandem Bogdan Jerič in Ro-
bert Jenkole pa bosta ustvar-
jala Rojstvo krogel. Vsi štir-
je skupaj se bodo lotili obli-
kovanja skulpture, nareje-
ne zgolj iz snega, poimeno-
vali so jo Rojstvo Krstnika. V 
obeh kategorijah pričakuje-
jo eno nagrado ali vsaj pono-
vitev lanskega leta, ki je bilo 
za umetnike zelo plodno. 
Miro in Bogdan sta na Fin-
skem prejela drugo nagra-
do v kategoriji ledenega kle-
sanja za upodobitev finske-
ga epa Kalevala, Rismondo 
sam pa je osvojil prvo mes-
to v kategoriji kreativnosti za 
skulpturo z imenom Čipka v 
vetru. 

Ledena pravljica na Bledu
Ledene skulpture so ena izmed najekstravagantnejših in unikatnih umetnosti. Brezkompromisna 
lepota, izklesana iz zamrznjene vode, je tokrat na ogled na blejski promenadi. 

Šest umetnikov je pet dni izdelovalo ledeno pravljico. Iz dvajsetih ton ledu so ustvarili deset ledenih skulptur.  

Igor Kavčič

Škofja Loka – Na Gimna-
ziji Škofja Loka so uspeš-
ni tudi na področju likovne-
ga ustvarjanja, o čemer med 
drugim govori priznanje, ki 
ga je na mednarodnem li-
kovnem natečaju za ilustra-
cijo prejela dijakinja Mina 
Mica Hribar iz Kranja. Pod 
mentorstvom akademske-
ga kiparja Mateja Plestenja-
ka, ki tam poučuje likovno 
umetnost, so na natečaj za 
16. Mednarodno razstavo za 
mlade likovne ustvarjalce, 
ki ga organizira Umetniški 
center za mlade iz mesta Hy-
vinkää na Finskem, poslali 
deset likovnih del dijakov, ki 
so ustvarjali v različnih teh-
nikah. Tokratna tema nate-
čaja je bila Together (Sku-
paj).

Od 6800 prejetih likovnih 
del iz 66 držav z vsega sveta so 
podelili diplome 670 najbolj-
šim sodelujočim. Strokovna 
komisija, sestavljena iz pro-
fesionalnih finskih umetni-
kov in likovnih pedagogov, 
je Mini Mici Hribar diplo-
mo podelila za izvirno, du-
hovito in ekspresivno ilustra-
cijo. »Mica je z barvno tem-
pero naslikala dva mistična 
obraza, ki sta hkrati roki, po-
vezani s prsti in nekakšnimi 
miselno-energetskimi barv-
nimi nitmi,« je povedal Ma-
tej Plestenjak in dodal: »Ta 
likovni festival je zaradi od-
daljenosti Finske pri nas do-
kaj neznan, mednarodno pa 
predstavlja pomembno insti-
tucijo, ki podpira enakoprav-
nost kulturnega in umetni-
škega izobraževanja mladih 
s celega sveta.«

Uspešna na Finskem
Dijakinja Gimnazije Škofja Loka Mina Mica 
Hribar je prejela priznanje za ilustracijo na 
mednarodnem natečaju na Finskem. 

Mina Mica Hribar in likovni mentor Matej Plestenjak
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Stahovica – Tik pred novim letom so odprli tudi smučišče 
na Veliki planini. Na tri kilometre prog se bodo smučarji lah-
ko pognali vsak konec tedna, od četrtka do nedelje ter med 
zimskimi počitnicami in prazniki. Kot pravijo v družbi Velika 
planina, je smučišče z otroško progo Jurček in svojimi zah-
tevnejšimi tereni primerno tako za začetnike kot izkušene 
smučarje ter tudi za družine. Na svoj račun pa bodo prišli 
tudi ljubitelji sankanja, saj je od četrtka do nedelje možno 
tudi nočno sankanje na 2,4-kilometrski progi.

Smuka tudi na Veliki planini


