
AKTUALNO

Kolesarji na planinski 
poti
Različna so mnenja o tem, kdo vse 
lahko uporablja planinske poti v 
sredogorju, visokogorju. Zakoni 
niso napisani v prid kolesarjem, 
gorskega kolesarja Jerneja Šarka-
na je inšpektorica »ujela« kar na 
Facebooku. 
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GORENJSKA

Gorenjski glas v letu 
2017
Leto 2017 je za Gorenjski glas jubi-
lejno, saj bo oktobra minilo 70 let, 
odkar časopis redno izhaja. V jubi-
lejnem letu boste naročniki dele-
žni še posebne pozornosti. 
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KRONIKA

Planinec usodno padel 
z brezpotja
Predzadnji dan lanskega leta se je 
na Velikem Oltarju nad Mojstrano 
smrtno ponesrečil planinec, ki je 
padel v globino s skalnega in z za-
sneženega brezpotja. 
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RAZVEDRILO

Naj vas sreča sreča
Precej ljudi je vstop v leto 2017 
praznovalo doma, večji kraji po 
Gorenjskem so pripravili tradicio-
nalna praznovanja na prostem, 
Gledališče Toneta Čufarja na Jese-
nicah pa je gostilo koncert Helene 
Blagne.

 18

VREME

Od danes do četrtka bo 
večinoma sončno in suho 
ter hladno vreme.  
V gorah se bo v četrtek 
zelo ohladilo.

-9/5°C
jutri: sončno
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70 let Gorenjski časnik od leta 1947
Prvi predhodnik tednika Gorenjec leta 1900
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Danica Zavrl Žlebir

Jezersko – Da so Jezerjani 
drzni, dokazujejo s številni-
mi podvigi, predvsem pla-
ninskimi, alpinističnimi in 
smučarskimi. Upajo pa si 
tudi pri minus šestih sto-
pinjah zračne temperature 
skočiti v vodo, ki ima komaj 
dve stopinji. Šestnajst se jih 
je 31. decembra ob enih po-
poldne opogumilo in skočilo 
v Planšarsko jezero. Med dr-
znimi je bila tokrat edino de-
kle Jasna Durić, v ledeno mr-
zlo vodo sta si upala tudi dva 
otroka, prvi pa se je opogu-
mil najstarejši udeleženec 
Stane Frantar, ki šteje 75 let. 
»Za skok se moraš odločiti 
že prej, ne pa trenutek pred 

tem,« je povedal Frantar, 
ki je po besedah žene Mare 
zelo utrjen, saj se že štiride-
set let »knajpa«. Tretjič za-
pored si je silvestrsko kopa-
nje privoščil tudi župan Jurij 

Rebolj, z namenom, da se ne 
izneveri tradiciji.

Glavni organizator dogod-
ka Franc Zadnikar pa tokrat 
zaradi bolezni ni šel v vodo in 
je z brega opogumljal ostale 

kopalce. »To je zelo ekstre-
mno dejanje in treba je dobro 
poznati svoje telo, da se zanj 
odločiš,« je prepričan Zadni-
kar, ki se je silvestrskega sko-
ka v jezero pred leti domislil 
v skupini prijateljev. »Pred 
novim letom smo se šalili, 
da bi nemara odšli v Porto-
rož in se pridružili tistim, ki 
za novo leto vsako leto skoči-
jo v morje. Eden od prijate-
ljev je dejal, zakaj pa bi hodi-
li drugam, saj imamo tu jeze-
ro. In tako je prišlo do prvega 
skoka v jezero na silvestrovo, 
letošnji je že četrti. Prvo leto 
nas je v vodo skočilo trinajst, 
tokrat že šestnajst. Jezero pa 
je vsako leto hladnejše: prvo 
leto je imelo šest, letos pa 
samo dve stopinji.« 

Jezerski skok v novo leto
Četrtič zapored je skupina Jezerjanov in nekaterih njihovih prijateljev od drugod prehod v novo leto 
zaznamovala s skokom v Planšarsko jezero.

Kopalce v Planšarskem jezeru je ob prihodu iz vode čakalo 
okrepčilo. / Foto: Tina Dokl

Aleš Senožetnik

Kranj – Z novim letom se 
na davčnem področju obe-
tajo številne spremembe, ki 
jih je uvedla Cerarjeva vla-
da. Jeseni je namreč prišlo 
do spremembe treh glavnih 
davčnih zakonov (Zakona o 
davku od dohodkov pravnih 
oseb, Zakona o dohodnini in 
Zakona o davčnem postop-
ku). Namen sprememb in 
dopolnitev je prestrukturi-
ranje davčnih bremen med 
dohodki iz dela in dohodki 

pravnih oseb. Kot ugotavlja-
jo na ministrstvu za finance, 
ekonomska struktura dav-
kov ni najugodnejša z vidika 
konkurenčnosti, saj odsto-
pa od povprečja evropskih 
držav zaradi nadpovprečne 
obremenitve dela s prispev-
ki za socialno varnost in po-
trošnje ter podpovprečne 
obremenitve kapitala in pre-
moženja. Davčne reforme 
naj bi z novim letom ta od-
stopanja znižale.

Spremembe 
davčne zakonodaje
Novo leto prinaša nekatere davčne spremembe, 
ki jih uvaja vladna mini davčna reforma. S prvim 
januarjem se zvišuje stopnja davka od dohodkov 
pravnih oseb, spreminja se dohodninska lestvica, 
uvajajo pa še številne druge novosti. 

42. stran

Suzana P. Kovačič

Kranj, Jesenice – Mamica 
Mateja Oman iz Kranja je v 
Bolnišnici za ginekologijo 
in porodništvo Kranj povila 
sina Jerneja na prvega janu-
arja minuto čez polnoč. Jer-
nej se je rodil nekaj dni pred 
rokom, ob rojstvu pa je teh-
tal 3470 gramov, dolg je bil 
52 centimetrov. Mamica in 
sin se počutita dobro, mami-
ca je povedala, da je to njen 
tretji otrok in da je Jernej 
najlepše darilo za novo leto 
za celo družino. Ime Jernej 
so izbrali vsi družinski člani, 

je še povedala mamica, lah-
ko pa tudi zapišemo, da no-
vorojenčkove nogice poleg 
drugih daril grejejo plete-
ni copatki, ki so ročno delo 
Glasovih Muc Copataric. 
Mamica ob prihodu nove-
ga družinskega člana spre-
jema čestitke z najlepšimi 
željami – in kot je povedala, 
so te želje še vedno poslane 
tudi s telegrami, in ne samo 
SMS-sporočili. Z nasme-
škom je dodala, da so tudi v 
porodnišnici na silvestrovo 
zavrteli Nipičevo zimzele-
no pesem Silvestrski poljub 
in da je lepo čutiti prijetno 

vzdušje novega leta. Sicer so 
se v kranjski porodnišnici 
na prvega januarja rodili dva 
dečka in deklica. Ob 4.09 se 
je rodil Jakob Čemažar, ob 
8.22 pa Mina Obed. V Bolni-
šnici za ginekologijo in po-
rodništvo Kranj pa se ni rodil 
samo prvi novorojenec v letu 
2017, ampak tudi zadnji no-
vorojenec v Sloveniji v letu 
2016. Novorojenka Tina Za-
dnikar je na svet prijokala 31. 
decembra ob 23.12. Vseh ro-
jenih otrok v kranjski poro-
dnišnici je bilo lani 1405.

Prvi v Sloveniji se je rodil Jernej
Prvi novorojenček v Sloveniji se je rodil v Bolnišnici za ginekologijo in 
porodništvo Kranj. Minuto čez polnoč je prijokal na svet Jernej Oman. 
Kmalu za tem so se prvega novorojenčka v tem letu razveselili tudi v 
jeseniški porodnišnici; ob 3.08 se je rodil David Šolar.

Mateja in Jernej Oman; Jernej je prvi letošnji novorojenec v Sloveniji. / Foto: Tina Dokl44. stran
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Knjigo prejme JOŽE BORIČ iz Radovljice.

VSAK PRVI TOREK V MESECU

Ku pon za brez plačni mali oglas
Brez pla čen je mali oglas z be se di lom do 80 zna kov. Ugod
nost ve lja samo za na ročni ke ča so pi sa Go renj ski glas.  
Ku po ni so ve ljav ni pol leta. Na hrb tni stra ni mo ra jo ime ti 
od tis njen na slov na ročni ka. Mali oglas, od dan po te le fo nu 
ali brez ku po na, za ra ču na va mo po ce ni ku, s po pu stom  
za    na roč ni ke (20 %). Ku pon ni ve lja ven za ob ja vo pod  
šif ro ali z na ved bo: na slov v oglas nem od del ku. Brez
plačne ga ma le ga ogla sa ne mo re jo uve ljav lja ti pra vne ose be 
(tudi s. p.).  Ogla se spre je ma mo na na slov Go renj ski glas, 
Ble i we i so va ce sta 4, 4000 Kranj ali po te le fo nu 04/201  
42 47; za tor ko vo šte vil ko Go renj ske ga gla sa do pet ka do 
14. ure in za pet ko vo šte vil ko do sre de do 14. ure. V  
ma lo oglas nem od del ku na Ble i we i so vi ce sti 4 v Kra nju pa  
smo vam na raz po la go v po ne de ljek, to rek, če tr tek in pet ek  
od 7. do 15. ure, v sre do od 7. do 16. ure. 

MALI OGLAS januar/17
Naročam objavo malega oglasa z naslednjim besedilom:

❑ prodam          ❑ kupim          ❑ oddam          ❑ najamem    

❑ podarim           ❑ iščem           ❑ nudim          ❑ zamenjam

✂

RUBRIKA:

Vsebina:

Tel.: _ _ / _ _  _ _  _ _ _

Mobitel: _ _ _ / _ _ _  _ _ _

✂

Nečitljivih kuponov  
ne objavljamo.

Veleslalom in slalom na Zlati lisici

Televizija Slovenija bo 
na obeh tekmah za 
svetovni pokal v žen
skem alpskem smuča
nju (veleslalom in sla
lom) na mariborskem 
Pohorju proizvajalec 
mednarodnega TV
signala (host broad
caster). To pomeni, 
da bodo proizvedeni 
signal prek satelitov 
poslali vsem medij
skim družbam po sve
tu, ki imajo pravice za 
predvajanje teh vse
bin. Televizija Slove
nija se pri vsakokratni 
produkciji mednaro
dnega TVsignala drži 
strogih standardov, ki 
jih prednjo postavljajo 

mednarodna smučarska organizacija in lastniki televizijskih 
pravic. Osnovna vodila so kakovost, najvišji profesionalni 
standardi in spoštovanje končnega uporabnika njihovih sto
ritev, torej gledalk in gledalcev. Komentator obeh tekem za 
Zlato lisico bo Tomaž Hudomalj.

RTV Slovenija podarja dvema naročnikoma Gorenjskega 
glasa kapo Smučarske zveze Slovenije. V žrebu boste so
delovali, če boste pravilno odgovorili na vprašanje: Katera 
Zlata lisica po vrsti bo na sporedu v letu 2017? Odgovore 
s svojimi podatki pošljite do ponedeljka, 9. januarja 2017, 
na naslov: Gorenjski glas, Bleiweisova 4, 4000 Kranj, ali na 
koticek@gglas.si

KO TI ČEK ZA NA ROČ NI KE

Jože Košnjek

Kranj – Letos mineva 75 let 
od boja Cankarjevega ba-
taljona, tedaj najmočnejše 
in najbolje opremljene par-
tizanske enote na Gorenj-
skem, s številčno premočni-
mi Nemci v Dražgošah pod 
Jelovico. Padlo je devet par-
tizanov, napadalci pa so po 
umiku partizanov 11. januar-
ja začeli pobijati domačine. 
V naslednjih dneh so jih po-
bili ali požgali skupaj 42, vas, 
vključno z zgodovinsko po-
membno romarsko cerkvijo 
svete Lucije, pa so zravnali z 
zemljo. V spomin na ta do-
godek in v čast padlim par-
tizanom in ubitim doma-
činom so pred 60 leti orga-
nizirali prvo prireditev Po 
stezah partizanske Jelovice. 
Prireditve so bile sprva izra-
zito športne in tekmovalne 
narave, kasneje pa so posta-
le najmnožičnejša nepreki-
njena rekreacijska pohodni-
ška prireditev v Sloveniji, ki 
se je udeleži tudi več kot pet 
tisoč ljudi. Letošnja priredi-
tev bo že šestdeseta. 

Tudi v soboto in v nedeljo 
bodo pohodniške poti vodi-
le v Dražgoše. Dva najzah-
tevnejša pohoda se bosta za-
čela že v soboto okrog polno-
či. Pohod Po poti Cankarje-
vega bataljona s Pasje ravni v 
Dražgoše, že 38. po vrsti, se 

bo začel pred domom kraja-
nov na Črnem Vrhu, 18. Po-
hod iz Železnikov preko Ra-
titovca in Jelovice v Dražgo-
še pa točno opolnoči pred ba-
zenom na Češnjici. V nedeljo 

med sedmo in pol osmo uro 
se bo začel v Soteski v Bohi-
nju pohod Soteska–Rovtari-
ca–Dražgoše, ob 5. uri 6. po-
hod Tuškov grič–Jemec–Zali 
Log–Železniki–Dražgoše, ob 

šestih pri gasilskem domu v 
Bistrici pri Tržiču 10. Tržiški 
pohod Tržič–Podnart–Če-
šnjica–Jamnik–Dražgoše in 
ob pol šestih na avtobusni 
postaji v Škofji Loki pohod 
Škofja Loka–Križna Gora–
Čepulje–Mohor–Dražgoše. 
Dva pohoda bosta krenila s 
kranjske strani. Ob 9. uri bo 
izpred hotela Creina v Kra-
nju odpeljal avtobus do Pod-
blice, od koder bodo poho-
dniki peš krenili do Dražgoš, 
ob 7.30 pa se bo začel pohod 
Čepulje–Mohor–Dražgoše. 
Ob pol devetih se bo pohod 
v Dražgoše začel tudi pri to-
varni Plamen v Kropi. V ne-
deljo bodo proti Dražgošam 
krenili tudi kolesarji rekrea-
tivci, in sicer iz Kranja, Selc, 
Škofje Loke in Krope. 

Jubilejne dražgoške prireditve
V soboto ponoči se bodo začele 60. jubilejne prireditve v spomin na 75. obletnico boja Cankarjevega 
bataljona z Nemci v Dražgošah, poboj domačinov in požig vasi. Osrednja proslava bo v nedeljo opoldne.

Na spominski plošči pred novo cerkvijo svete Lucije, zgrajene leta 1968, so napisana imena 
42 pobitih domačinov in 16 padlih Dražgošanov. / Foto: Andrej Tarfila

Osrednja svečanost v čast 75. obletnice bitke bo 
v nedeljo, 8. januarja, opoldne pri osrednjem 
spomeniku, ko utihne opoldanski zvon v bližnji cerkvi. 
V njej je vsako leto zjutraj tradicionalna maša za padle 
in pobite Dražgošane. Pri spomeniku bo zbrane 
nagovoril predsednik organizacijskega komiteja 
prireditve mag. Drago Štefe, slavnostni govornik 
pa bo zgodovinar dr. Martin Premk. V kulturnem 
programu bodo sodelovali orkester Slovenske vojske, 
ženski pevski zbor Kombinat, domačina baritonist 
Tone Habjan in harmonikar Nejc Jemc, učenci 
podružnične osnovne šole Dražgoše in recitator Miloš 
Šmid. Program bo povezoval Andrej Kokot. 

S spremembo Zakona o 
dohodnini se za tristo evrov 
povečuje dohodkovni prag za 
upravičenost do višje doda-
tne splošne olajšave v najniž-
jem dohodninskem razredu. 
Ta se zvišuje na 11.166 evrov 
skupnih dohodkov. Prav 
tako se pri meji neto davčne 
osnove v višini 48 tisoč evrov 
in stopnjo 34 odstotkov uva-
ja nov davčni razred med se-
danji drugi in tretji razred. 
Stopnja dohodnine v četr-
tem dohodninskem razre-
du se znižuje s sedanjih 41 
na 39 odstotkov. Med glavni-
mi spremembami zakona o 
dohodnini je tudi uvedba po-
sebne davčne obravnave dela 
plače za poslovno uspešnost. 
Nanaša se na davčno razbre-
menitev božičnic. Ta se na-
mreč do višine sedemdeset 
odstotkov zadnje znane pov-
prečne mesečne plače v Slo-
veniji ne všteje v osnovo za 
dohodnino.

Z novelacijo zakona pri-
haja do novosti tudi na 

področju kmetijstva. Po 
novi metodologiji se v sis-
tem ugotavljanja katastrske-
ga dohodka vključujejo tudi 
posebne kulture (artičoke, 
beluši, reja polžev …) – pod 
pogojem, da jih kmet prija-
vi v okviru zbirnih vlog za 
uveljavljanje pravic iz naslo-
va ukrepov kmetijske politi-
ke. Po novem se tudi pridela-
va na kmetijskih in gozdnih 
zemljiščih ter proizvodnja 
vina iz lastnega pridelka iz-
ven Slovenije šteje v okvir 
osnovne kmetijske in osnov-
ne gozdarske dejavnosti. 

Ker novela zakona uvelja-
vlja novo metodo ugotavlja-
nja katastrskega dohodka, 
ki prinaša skupno poveča-
nje katastrskega dohodka za 
posamezna kmečka gospo-
dinjstva, to pomeni poveča-
no davčno osnovo od katastr-
skega dohodka glede na pre-
teklo leto. Zato se ureja tudi 
prehodno obdobje treh let, v 
katerih se za nobeno kmeč-
ko gospodinjstvo dohodek 
iz tega naslova ne bo pove-
čal za več kot dvakrat glede 

na prejšnje leto. Zaradi spre-
memb zakona o dohodnini 
naj bi dosegli razbremeni-
tev dela, vendar se bo zara-
di tega v državno blagajno iz 
tega naslova nateklo 106 mi-
lijonov evrov manj.

Višji davek na dohodek 
pravnih oseb

Izpad dohodkov iz na-
slova dohodnine se bo del-
no financiral iz dviga stop-
nje davka od dohodkov prav-
nih oseb. Stopnja davka od 
dohodkov pravnih oseb, se 
namreč iz sedanjih 17 od-
stotkov zvišuje na 19 od-
stotkov, zaradi česar si vla-
da obeta šestdeset milijonov 
evrov dohodkov, dodatnih 
46 milijonov evrov pa naj bi 
se v proračun steklo na ra-
čun učinkovitejšega pobira-
nja davkov, ki ga prinašajo 
druge spremembe zakona o 
davčnem postopku.

Davek na dohodek prav-
nih oseb se je sicer od leta 
2006, ko je znašal 25 od-
stotkov, vseskozi zniževal 
in leta 2013 dosegel raven 17 

odstotkov. Tudi z zvišanjem 
davčne stopnje pa ta ostaja 
pod povprečjem držav čla-
nic Evropske unije, ki za leto 
2016 znaša 22,6 odstotka. 
Več kot dve tretjini držav čla-
nic ima namreč stopnjo viš-
jo od 19 odstotkov.

Med drugim se ukinja olaj-
šava za donacije političnim 
strankam ter ničelna stopnja 
obdavčitve za družbe tvega-
nega kapitala. Prav tako z no-
vim letom amortizacija dob-
rega imena ne bo več prizna-
na kot dohodek. Izboljšuje 
se položaj dediča kot pravne-
ga naslednika zapustnika v 
zvezi z izpolnitvijo davčnih 
obveznosti zapustnika. Rok 
plačila se namreč podaljšu-
je s trideset na šestdeset dni.

Spreminja se tudi sistem 
obrestnih mer, vezan na 
medbančno obrestno mero 
(EURIBOR). Določa se fi-
ksna višina letne obrestne 
mere, stopnja pa je odvisna 
od sodelovanja zavezanca za 
davek in ga spodbuja k prav-
nomočnemu izpolnjevanju 
finančnih obveznosti.

Spremembe davčne zakonodaje
31. stran
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Suzana P. Kovačič

Tržič – »V žepu imam 'ka-
zen', ki je doletela pravega, 
srčnega in razumnega ko-
lesarja,« je povedal Jernej 
Šarkan po tem, ko je s po-
što prejel opozorilo okoljske 
inšpektorice, ki je na profi-
lu na omrežju Facebook od-
krila njegovo fotografijo, na 
kateri po planinski poti nese 
gorsko kolo na Vrtačo v Ka-
ravankah. Jernej ne pole-
mizira z inšpektorico o nje-
nem ravnanju, ampak se 
mu zdi problem precej širši. 
Kot pravi, tako kot tisoče pla-
nincev in drugih obiskoval-
cev gora tudi on tam gori kot 
gorski kolesar išče navdih, 
sprostitev, svoj mir in priča-
kuje strpnost in razumeva-
nje z obeh strani, res pa, kot 
ugotavlja, stereotip gorske-
ga kolesarja v težki opremi 
predstavlja večji izziv za tis-
te, ki so striktno mnenja, da 
so planinske poti rezervira-
ne zgolj za pohodnike. In do-
daja, da so se zakoni pisali v 
letih, ko je bilo gorsko kole-
sarstvo pri nas še v povojih. 
»Kolesarska skupnost mora 
zdaj še bolj dokazati, da je 
sposobna prevzeti svoj del 
odgovornosti za spoštova-
nje zakonodaje, njeno spre-
minjanje, kar se že dogaja 
v sklopu konzorcija odpri-
mopoti.si in na lokalnih rav-
neh ter prispevka na tere-
nu, kot sta spoštovanje bon-
tona in vzdrževanje poti,« je 
pojasnil Jernej. Konzorcij 
odprimopoti.si, ustanovljen 

leta 2014, združuje 14 slo-
venskih organizacij s pod-
ročja kolesarstva in turiz-
ma, ki imajo skupen interes 
po usklajenem in celovitem 
delovanju za načrtni razvoj 
gorskega kolesarstva in ko-
lesarjenja, razvoj gorskoko-
lesarskih poti, izobraževa-
nja in usposabljanja gorskih 
kolesarjev ter spodbujanje 
priprave strokovne in znan-
stvene literature s tega pod-
ročja v Sloveniji. Na spletni 
strani odprimopoti.si imajo 
objavljena tudi pravila obna-
šanja gorskega kolesarja.

Merila za dvonamensko 
rabo planinskih poti

Turnokolesarske odse-
ke imajo tudi planinska 
društva. Od skupaj 287 pla-
ninskih društev v Sloveniji 
jih ima 36 registriranih tur-
nokolesarski odsek. Zato se 
je zdelo nujno, da tudi Bojan 
Rotovnik, predsednik krov-
ne Planinske zveze Sloveni-
je poda svoj razmislek o po-
gojih in možnostih gorske-
ga kolesarjenja pri nas: »Za-
konodaja na tem področju je 
primerno urejena, težava pa 
je v tem, da se je pogosto ne 
spoštuje in da je še prema-
lo nadzora zakonskih določil 
s strani pristojnih organiza-
cij. Planinske poti, ki poteka-
jo po stezah, so v osnovi na-
menjene hoji in ne vožnji s 
kolesom, zato tudi velja splo-
šna prepoved vožnje s kole-
si, razen če ni izrecno dru-
gače določeno. V planinski 

organizaciji smo že leta 
2012 sprejeli merila za dvo-
namensko rabo planinskih 
poti, kjer smo podrobno ure-
dili, katere planinske poti so 
po mnenju planinske orga-
nizacije primerne tudi za ko-
lesarjenje. Velika težava pri 
sistemskem urejanju tega 
področja je tudi ta, da kole-
sarji niso organizirani v eno-
tno organizacijo, saj razdro-
bljenost na veliko število raz-
ličnih organizacij, ki imajo 
neredko tudi nasprotna sta-
lišča, nikakor ne pomaga k 
rešitvam te problematike. 
Prav tako močno pogreša-
mo konkretne projekte kole-
sarskih organizacij za vzpo-
stavitev namenskih kolesar-
skih poti, seveda skladno z 
zakonodajo, kar bi zagotovo 

razbremenilo območja, ki za 
kolesarjenje niso primerna. 
V Planinski zvezi Slovenije 
smo letos odprli 1800 kilo-
metrov dolgo Slovensko tur-
nokolesarsko pot in pokaza-
li, da je tudi v Sloveniji mogo-
če odpiranje novih kolesar-
skih poti, je pa treba v to vlo-
žiti veliko energije in časa.« 
Jenej Šarkan je k temu po-
jasnil, da zgolj makadamske 
ceste, kolovozi, morebiti vla-
ke niso edino primerne tur-
nokolesarske poti. 

Na družbenih omrežjih 
tudi inšpektorji

In še pojasnilo ministrstva 
za okolje in prostor glede do-
voljenega sledenja fotografi-
jam in podatkom, objavlje-
nim na družbenih omrežjih. 
Sporočili so, da inšpektor pri 
svojem delu lahko uporabi 
vse dostopne informacije, 
torej tudi internet in druž-
bena omrežja. Konkretno 
pa je inšpekcija prav v zvezi 
z vožnjo s kolesi (ali vozili z 
motorjem) v naravnem oko-
lju večkrat dobila prijave, da 
se na spletu taka vožnja ogla-
šuje ali da se objavljajo slike, 
iz katerih je razvidno, da gre 
za kršitev določil zakona o 
ohranjanju narave v zvezi z 
vožnjo v naravnem okolju. 
Pristojni inšpektorat pa ne 
razpolaga z informacijo, ko-
liko tovrstnih opozoril so in-
špektorji že razposlali in ko-
liko kazni so izrekli v zvezi s 
kršitvami, odkritih na podla-
gi objave na spletu. 

Gorski kolesarji so lahko 
kaznovani tudi po zakonu 
o gozdovih. Ta kolesarjem 
za nedovoljeno vožnjo nala-
ga globo sto evrov, za moto-
rista pa štirideset evrov. To-
rej je kolesar iz vidika varo-
vanja okolja večji onesnaže-
valec kot motorist?

Kolesarji na planinski poti
Gorsko kolesarjenje ni zgolj razvijajoča se športno-rekreativna dejavnost pri nas, ampak tudi priložnost 
za gorskokolesarski turizem, kot se marsikje oglašuje. Različna pa so mnenja o tem, kdo vse lahko 
uporablja planinske poti v sredogorju, visokogorju. Planinci ali kolesarji, oboji skupaj? Zakoni niso 
napisani v prid kolesarjem, gorskega kolesarja Jerneja Šarkana je inšpektorica »ujela« kar na Facebooku. 

Jerneja Šarkana je inšpektorica odkrila na Facebooku, ko je 
nesel kolo na Vrtačo. Izrekla mu je opozorilo o kršitvi, globe 
ne, ker ga ni dobila med kolesarjenjem. / Foto: osebni arhiv J. Š.

Na Zelenico so gorski kolesarji uredili »graničarsko pot« v dvonamensko pot. Jernej je 
povedal, da so se za to dogovorili znotraj Planinskega društva Tržič, in pot, ki je bila v 
slabem stanju, so kolesarji uredili ter postavili tablo z napisom »fair play«. Jernej je dodal, 
da kolesarji znotraj turnokolesarskih odsekov pri društvu tudi sicer pomagajo v akcijah 
čiščenja, vzdrževanja planinskih poti ... / Foto: osebni arhiv J. Š. 

Jasna Paladin

Kamnik – Župan Marjan Ša-
rec je konec novembra ime-
noval petčlansko komisijo, 
zadolženo za pripravo stra-
tegije razvoja in predloga 
vsebinske izrabe kompleksa 
samostana v Mekinjah. Ko-
misijo sestavljajo podžupan 
Matej Slapar, direktorica 
Zavoda za turizem, šport in 
kulturo Kamnik Božena Pe-
terlin, arhitekt Primož Ho-
čevar ter predstavnica Zavo-
da za varstvo kulturne dediš-
čine Kranj Maja Avguštin, 
vodi pa jo vodja občinskega 
oddelka za družbene dejav-
nosti Tina Trček.

Želijo si vsaj pozitivno 
ničlo

»Predlogov za najem po-
sameznih prostorov je res 
kar precej, a večina prosilcev 
bi prostore želela uporablja-
ti brezplačno, česar si občina 
zaradi bodočih vzdrževalnih 
stroškov ne bo mogla privo-
ščiti. Želimo si vsaj 'pozitiv-
no ničlo'. Med predlogi so 
seveda tudi takšni, ki so na 
prvi pogled nadvse zanimi-
vi in bo veljalo o njih teme-
ljito razmisliti oziroma pre-
veriti, ali jih bo možno ume-
stiti v koncept. Objekt je na-
mreč nujno treba reševati 

celostno, saj bi se v naspro-
tnem primeru lahko kaj hit-
ro pojavile težave. Si bomo 
pa prizadevali izpolniti zah-
teve iz darilne pogodbe ter 
slediti cilju, da bi stavba ko-
ristila ljudem in mestu,« 
pravi Tina Trček in dodaja, 
da je samostan velik približ-
no 5000 kvadratnih metrov, 
da pa je povsem obnovljena 
in za takojšnjo uporabo pri-
merna le tretjina in da obči-
na denarja za nadaljnjo ob-
novo ta hip nima. V javnosti 
so se večkrat pojavljala na-
migovanja in predlogi, naj 
se v nekdanji samostan pre-
selijo tudi občinska uprava 
in nekateri javni zavodi, a na 
občini odgovarjajo, da se to 
ne sklada z njihovimi priza-
devanji za oživljanje starega 
mestnega jedra, zato tega ne 
načrtujejo.

Spomeniška zaščita

Katere vsebine bodo naš-
le prostor v kompleksu, bo 
odvisno tudi od pogojev so-
glasodajalca – mekinjski sa-
mostan je namreč spomeni-
ško zaščiten, gradbeni pose-
gi pa zato močno omejeni. 
Že uršulinke so si denimo v 
samostanu prizadevale ure-
diti dom za ostarele sestre, a 
niso dobile soglasja za uredi-
tev dvigala.

V nekdanji samostan 
ne sodi vse
Nekdanji samostan v Mekinjah, ki so ga uršulinke 
lani podarile Občini Kamnik, še kar sameva. 
Katere vsebine ga bodo zapolnile, bo znano 
po oblikovanju celostnega koncepta, ki ga bo 
pripravila posebna komisija.
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Mercator je vsem dojenč-
kom v Sloveniji, rojenim na 
dan 1. januarja 2017, po-
daril letno zalogo otroških 
plenic. Mamice 37 otrok, 
rojenih v 11 porodnišnicah, 
so tako še dodatno razve-
selili in jim v tem lepem, a 
malo tudi napornem ob-
dobju, olajšali letne stroške 
za nakup plenic. V Merca-
torju verjamejo, da je novo 

življenje najlepše novole-
tno darilo, zato so vse ma-
mice novorojenčkov z roj-
stnim datumom 1. januar 
2017 razveselili s tem prak-
tičnim darilom, vsem iskre-
no čestitali in jim želeli kar 
najlepše leto. 
V porodnišnici na Jeseni-
cah sta se 1. januarja letos 
rodila dva, v kranjski pa tri-
je otroci. V Kranju je bilo 

lani 1392 porodov, na Jese-
nicah pa 882. Majda Vodo-
pivec, vodja projekta do-
nacije plenic Lumpi, je po-
vedala: »Letna zaloga otro-
ških plenic za vse novoro-
jenčke, rojene prvega dne 
v letu, se nam zdi zažele-
no darilo, saj samo mami-
ce vedo, koliko lažja je skrb 
za otroka, če imaš nekaj 
pomoči. Zato smo z lepimi 

željami poslali tudi prak-
tično in uporabno darilo – 
pleničke. Mamice jih bodo 
s posebnimi kuponi sproti 
prevzemale v Mercatorje-
vih trgovinah, saj smo pos-
krbeli za vse velikosti, od 
novorojenčka do živahne-
ga dojenčka.« Na leto se pri 
nas rodi dobrih 20 tisoč ot-
rok, vse več je številnejših 
družin. 

Mercator z lepimi željami in – pleničkami
Mercator je vsem novorojenčkom, ki so se prvega dne novega leta rodili v slovenskih porodnišnicah, 
podaril letno zalogo otroških plenic.  

Na Jesenicah sta se prvi dan leta rodila dva dečka in v 
dar prejela letno zalogo pleničk Lumpi.

V kranjski porodnišnici mamica Mojca Obed z 
novorojenko Mino in medicinsko sestro Špelo Urbanc. 
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Andraž Sodja

Bohinj – Po pritožbi na prvot-
ni postopek je Upravna eno-
ta Radovljica tudi v drugi od-
ločbi, ki je bila izdana v sre-
dini decembra, znova zavr-
nila zahtevo za vračilo dela 
priobalnega pasa Bohinj-
skega jezera v naravi, ki jo 
je zahtevala Nadškofija Lju-
bljana. S tem pa dolgotrajni 
denacionalizacijski posto-
pek še ni zaključen, saj naj 
bi se ljubljanska nadškofija 
na odločitev upravne enote 
pritožila.

Kot smo izvedeli na 
Upravni enoti Radovljica, 
so del nepremičnin ob oba-
li Bohinjskega jezera vrni-
li v obliki odškodnine – ob-
veznic Slovenskega odško-
dninskega sklada. Tudi 
prvotni zahtevek za vračilo v 
naravi je upravna enota zavr-
nila, a je kmetijsko ministr-
stvo po pritožbi cerkve poda-
lo zahtevo za ponovitev po-
stopka. Podlaga za odločitev 
upravne enote je zakon o vo-
dah, saj gre za vodna zem-
ljišča, kar po zakonu pred-
stavlja oviro za vračanje v na-
ravi, upoštevali pa so tudi ob-
činski odlok, s katerim so ta 
del bohinjskega jezera zaš-
čitili kot javno dobro. Kot 
še dodajajo na upravni eno-
ti, pa o delu zahtevka nad-
škofije Ljubljana, v katerem 
zahtevajo vračilo vodnih ze-
mljišč, še ni bilo odločeno, 
saj je še v teku ugotavljanje 

pravnega in dejanskega sta-
nja zadeve. Gre sicer za ob-
močje slapa Savice in poti 
proti slapu in Triglavskih je-
zer, medtem, ko je nadško-
fija že dobila vrnjeno obmo-
čje pod slapom, kjer se naha-
ja tudi okrepčevalnica in par-
kirišče, pa tudi številne dru-
ge objekte v Bohinju, med 
drugim tudi Zoisov grad v 
Stari Fužini in številna goz-
dna zemljišča. 

Župan Franc Kramar je 
z odločitvijo upravne eno-
te zadovoljen, kljub temu 
pa pravi, da bodo z nadško-
fijo nadaljevali pogajanja in 
poskusili zadeve čim prej 
in čim bolj mirno razrešiti. 
Tudi za območje slapa Sa-
vice so predlagali kompro-
misni predlog, in sicer, da 
se iz parcel izloči parkovna 
infrastruktura in pot do sla-
pa v samostojno parcelo, os-
tala kmetijska zemljišča pa 
so lahko vrnjena v naravi. 

V Bohinju sicer po podat-
kih upravne enote ostajajo 
odprti še štirje denacionali-
zacijski postopki. Na neka-
tere v povezavi z nadškofi-
jo pa pada tudi senca dvoma 
zaradi kupoprodajne po-
godbe iz leta 1858, ki kaže, 
da je briksenška nadškofi-
ja številna zemljišča, za ka-
tero je Nadškofija Ljublja-
na zahtevala vračilo v nara-
vi v sklopu denacionalizaci-
je, že pred 150 leti prodala 
jeseniškemu industrijalcu 
Viktorju Ruardu.

Obveznice 
namesto obale
Upravna enota Radovljica je ponovno zavrnila 
vračilo dela obale bohinjskega jezera ljubljanski 
nadškofiji ter kot odškodnino določila obveznice 
Slovenskega odškodninskega sklada.
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Danica Zavrl Žlebir

Jezersko – Decembra je na 
Jezerskem potekala delav-
nica z naslovom Ohranjamo 
za prihodnost, ki jo je Obči-
na Jezersko pripravila sku-
paj s Fakulteto za arhitek-
turo in v sodelovanju s pod-
jetjem Locus in Zavodom 
CEPP, sodelovala je tudi po-
družnična šola z Jezerske-
ga. Delavnice se je udeležilo 
okoli 30 občank in občanov 
Jezerskega, namenjena pa 
je bila premisleku in razpra-
vi o skladnem razvoju Jezer-
skega, ki bo v sozvočju z na-
ravno in kulturno dediščino 
in bo Jezersko kot enega slo-
venskih biserov ohranjal za 
naslednje generacije. Glavni 
cilj delavnice je bil opredeli-
ti vizije, zamisli in težave, s 

katerimi se soočajo prebi-
valci Jezerskega pri ureja-
nju grajenega prostora, ter 
primere dobre prakse, ki bi 
lahko bili vzor prostorskim 
zasnovam in posegom v pri-
hodnosti.

Župan občine Jezer-
sko Jurij Rebolj pričaku-
je, da bo na podlagi ugoto-
vitev delavnice nastal kata-
log urbane opreme, v kate-
rem bodo v skladu z občin-
skim prostorskim načrtom 
občanom ponudili več obli-
kovnih možnosti, kako naj 
gradijo pomožne objekte, 
ograje, nastrešnice, lope ..., 
da se bodo te lepo skladale 
z jezerskim okoljem. S se-
danjo prakso na tem podro-
čju niso najbolj zadovoljni, 
saj v kraju ni neke enotne 
podobe.  

Pripravljajo katalog 
urbane opreme

 Od skupaj 1405 rojstev je 
bilo lani v kranjski porodni-
šnici  porodov 1392, saj so 
imeli kar 13 parov dvojčk-
ov. Medicinska sestra Špe-
la Urbanc je kot zanimivost 
povedala, da se je več dvojč-
kov, štirje pari, rodilo v zelo 
kratkem časovnem razmi-
ku. Špela Urbanc in viš-
ja medicinska sestra Suza-
na Slunjski pa sta imeli tudi 
na praznični drugi januar ži-
vahno delovno dopoldne, saj 
sta imeli v prijetni oskrbi kar 
štirinajst novorojenčkov.

Prvi na Jesenicah se je 
rodil David

V jeseniški porodnišnici 
je prvi na svet prijokal David 
Šolar, prvorojenec Nine Me-
zek in Tadeja Šolarja z Jese-
nic. »Ker sem imela rok že 
22. decembra, sem najprej 
mislila, da bo 'božiček', po-
tem pa je kar čakal vse do sil-
vestrovega, ko so mi sprožili 
porod,« je z nežnim nasme-
škom na obrazu povedala 
novopečena mamica. »Ne, 
nikakor nisem mislila, da 
bo moj otrok letnik 2017!« 
Ob enajstih zvečer, pravi, se 
je začelo, mali korenjak pa je 
bil rojen 1. januarja osem mi-
nut čez tretjo zjutraj. »Zapi-
šite, da bi rada pohvalila vse 
medicinsko osebje v jeseni-
ški porodnišnici,« je še pove-
dala mlada mamica. »Zelo 
so prijazni in vsak trenutek 

pripravljeni priskočiti na po-
moč, tako da se z Davidom 
tukaj zares dobro počutiva.« 

Pa je vseeno v torek dopol-
dan že komaj čakala, da gres-
ta, če bo vse tako, kot mora 
biti, z malčkom že nasled-
nji dan domov. »Tako dol-
go smo ga čakali, da se zdaj 
res veseliva, da prideva do-
mov, kjer naju že nestrpno 
pričakujejo očka Tadej in os-
tali sorodniki,« je še poveda-
la Nina.

Sicer pa je bilo v jeseni-
ški porodnišnici, kjer vsa-
ko leto beležijo višje števi-
lo rojstev, živahno vse pra-
znike. Le nekaj ur za Davi-
dom se je tako 1. januarja 

ob 7. uri zjutraj rodil Ožbej 
iz Notranjih Goric, 25 mi-
nut čez polnoč, že druge-
ga januarja, pa Izak iz Cer-
kelj. Pestro so imeli v jese-
niški bolnišnici tudi na sil-
vestrovo, ko sta kot zadnja v 
letošnjem letu na svet prišla 
Marcel iz Lesc ob 13. 44 ter 
ob 16.23 Domen iz Podnar-
ta, 898. otrok, rojen na Jese-
nicah v letu 2016. Kot je po-
vedala babica Erika, so ime-
li lani na Jesenicah skupaj 
882 porodov, 74 več kot leto 
poprej, od tega kar 16 parov 
dvojčkov.

Prvi v Sloveniji se je rodil Jernej
31. stran

Mamica Nina Mezek z Davidom Šolarjem, prvim letošnjim novorojenčkom v jeseniški 
porodnišnici / Foto: Tina Dokl

»Tako dolgo smo ga 
čakali, da se zdaj res 
veseliva, da prideva 
domov, kjer naju že 
nestrpno pričakujejo 
očka Tadej in ostali 
sorodniki,« je ob svojem 
prvorojencu Davidu 
povedala mlada mamica 
Nina. 
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Izberite svoje letošnje darilo

kava  
Barcaffe
250 g

knjiga
Ena  

žlahtna  
štorija

roman
Hči varuha  
spominov

Hči varuHa 
spominov

K i m  E d w a r d s

Prevedla Lili Potpara

Četrt leta zastonj  
– 25 %
Dragi naročniki, v letu 2017 bodo izšle 104  
številke Gorenjskega glasa. Cena ene številke 
je 1,85 evra, celoletna naročnina brez popusta 
znaša 192,40 evra. 

Ob plačilu letne naročnine vam  
priznamo kar 25-odstotni popust, kar 
pomeni prihranek v višini 48,10 evra, 
za letno naročnino pa boste odšteli le 
144,30 evra!

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

Vabljeni na Gorenjski glas, Bleiweisova 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! Popust in darilo 

veljata le za 
fizične osebe.  

Daril ne  
pošiljamo po 

pošti. Količina 
daril je omejena.

Vedno aktualen 
priročnik, ki ga 
enostavno vzamemo 
s sabo v gozd, saj 
nam bo prišel prav 
za hitro in natančno 
določanje vrste gob. 
V priročniku najdemo 
več kot 700 fotografij 
in risb evropskih 
gob ter letno uro, ki 
na pregleden način 
prikazuje čas, ko 
gobo lahko najdemo 
v naravi.w

w
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                      + p oštnin a

10 
EUR

Priročnik lahko kupite na Gorenjskem glasu, Bleiweisova 4 v Kranju, ga naročite po tel. št.: 04/201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si.

Redna cena priročnika je 12,50 EUR.  Če ga kupite ali naročite na  Gorenjskem glasu, je cena le

vodnik  
po naravi
Gobe

vodnik  
po naravi

Drevesa  
in grmi

avtomatski  
dežnik

bombažna brisača
      50 x 100 cm

Izračun naročnin
Izvod Gorenjskega glasa stane 1,85 evra. V letu 
2017 bodo izšle 104 številke časopisa, v prvem 
polletju 52 številk in prav toliko v drugem polletju, 
mesečno osem ali devet številk časopisa.

1. LETNA naročnina
 104 številke x 1,85 EUR 192,40 EUR

 – 25 % popusta – 48,10 EUR
                               
  za plačilo 144,30 EUR

2. POLLETNA naročnina 
 52 številk x 1,85 EUR 96,20 EUR

 – 20 % popusta – 19,24 EUR

  za plačilo 76,96 EUR

3. POLLETNA samo petki 
 26 številk x 1,85 EUR 48,10 EUR

 – 20 % popusta – 9,62 EUR
                           
  za plačilo 38,48 EUR

4.   MESEČNA (9 številk) – januar, marec,  
maj, junij, avgust, september, oktober, 
december

 9 številk x 1,85 EUR                  16,65 EUR

 – 10 % popusta                      – 1,66 EUR

  za plačilo 14,99 EUR

5.  MESEČNA (8 številk) – februar, april, julij, 
november

 8 številk x 1,85 EUR 14,80 EUR

 – 10 % popusta -  1,48 EUR

  za plačilo 13,32 EUR

Marija Volčjak

Začnemo lahko kar pri pla-
čevanju letne naročnine. Vse 
več vas je, ki jo plačate na 
našem okencu, saj se s tem 
izognete stroškom provizi-
je, izberete darilo in v naši 
avli popijete kavico ter pok-
lepetate z nami. Veseli smo 
vaših predlogov, pripomb in 
ocen, saj tako lažje pripravlja-
mo časopis, ki ga z veseljem 
berete. Tudi letos smo prip-
ravili praktična darila, izbi-
rate lahko med brisačo, de-
žnikom, knjigami in kavo. 
Za vaš obisk smo se v jubilej-
nem letu še posebej potrudi-
li, saj si boste lahko ogledali 
kar dve zanimivi razstavi. 

Domel in Gorenjski glas 
zanimivo povezana

Video Moje, tvoje, naše, 
vaše je delo multimedij-
ske umetnice Sanele Jahić 
iz Škofje Loke, ki razisku-
je odnose med tehnologijo 
in družbo, zato jo zanimata 
uspešna primera delavske-
ga lastništva – Domel v Že-
leznikih in Gorenjski glas v 
Kranju. Video je dokumen-
tarne narave, nastal je ob nje-
nih številnih obiskih, pope-
ljal vas bo v osrčje tovarne 
in časopisne hiše. Lastniški 
zgodbi Domela in Gorenj-
skega glasa si nista samo po-
dobni, temveč tudi zanimi-
vo povezani. Gorenjski glas 
je namreč pred desetletji ča-
snikarsko podprl Domelovo 
delavsko lastništvo, Domel 

pa je pred leti priskočil na po-
moč Gorenjskemu glasu. 

Dobrodelna razstava

Slikarska razstava je do-
brodelnega značaja, z »an-
gelskimi slikami« se pred-
stavlja Janez Štros iz Bitenj, 
ki je izdal tudi likovno mono-
grafijo z naslovom Tudi ti si 
angel. To lahko postanete, če 
v dobrodelni namen pokloni-
te deset evrov, Janez pa vam 
bo poklonil monografijo, ki 
jo bo v sredo in četrtek, 4. in 
5. januarja, med 9. in 12. uro 
v naši avli tudi podpisoval. V 
dobrodelni akciji tako Janez 
Štros daruje svoje monogra-
fije, zbrane prostovoljne pri-
spevke pa namenja otrokom 
s posebnimi potrebami. 

Energetska kavica

Vas zanima, kakšna je 
energetska kavica? To boste 
izvedeli v četrtek, 19. januar-
ja, ob 11. uri, ko bo v našo avlo 
prišla Nena Veber. Do takrat 
jo boste lahko že vsaj malce 
spoznali, saj v današnji šte-
vilki časopisa začenja s pisa-
njem podlistka Zdravje in Jaz 
– Prijatelja, ki ga bomo objav-
ljali v letošnjih torkovih šte-
vilkah Gorenjskega glasa.

Nenavadna igra številk

Ko smo sredi lanskega de-
cembra pripravljali letošnji 
koledar izidov časopisa, smo 
opazili nenavadno igro šte-
vilk, kakršne se ne spomni-
mo. Letošnji petkovi in torko-
vi izidi so razporejeni tako, da 

bo Gorenjski glas kar osem 
mesecev v letu 2017 izšel na 
»dvojni datum«, in sicer 3. 3., 
4. 4., 5. 5., 6. 6., 7. 7., 8. 8., 
10. 10. in 12. 12. Ali to kaj po-
meni? Ne bomo se spuščali 
v vraže o angelskih številkah 
ali v numerologijo, ki nekate-
re dvojne številke označuje 
kot mojstrske, saj se premalo 
spoznamo na takšne stvari. 

Nenavadno dvojnost pod-
črtava uravnoteženost obeh 
polletij, saj bo v prvem polle-
tju izšlo 52 in v drugem pol-
letju prav tako 52 številk časo-
pisa, skupaj torej 104 številke 
časopisa v letu 2017. Že kar 
nekaj let namreč ni bilo tako. 
Praktično to pomeni, da raz-
like pri polletni naročnini le-
tos ne bo.

Prihranek največji pri 
letni naročnini

Prihranek je največji pri 
letni naročnini, kar 25-od-
stoten, kar letos znaša 48,10 
evra. Praktično to pomeni, da 
časopis tri mesece v letu do-
bivate zastonj. Če je letna na-
ročnina za vas prevelik en-
kratni izdatek, se lahko od-
ločite za polletno naročnino, 
pri kateri je prihranek 20-od-
stoten, kar letos znaša 38,48 
evra. Pri polletni naročnini 
je časopis dva meseca v letu 
brezplačen. Pri rednem pla-
čevanju mesečne naročnine 
vam priznavamo 10-odsto-
ten popust. Naj vas opozori-
mo, da bo znesek na meseč-
nih položnicah odvisen od 
števila izidov časopisa. 

Jubilejni popusti
Sedemdesetletnico bomo 

počastili drugače, kot smo 
doslej okrogle obletnice, kar 
pomeni, da ne bo proslave, 
ki je hitro pozabljena in veli-
ko stane. Za naročnike časo-
pisa bomo s sodelovanjem 
oglaševalcev štirikrat v jubi-
lejnem letu pripravili paleto 
popustov in s prihrankom si 
boste lahko povrnili naroč-
nino na časopis. Za nas je 
pomembno, da boste jubi-
lejnih popustov deležni prav 
vsi naročniki, česar s povabi-
lom na proslavo ne bi mogli 
uresničiti. V jubilejnem letu 
bo torej še bolj veljalo naše 
geslo: Splača se biti naročnik 
Gorenjskega glasa.

Stari časopisi v spletnem 
arhivu

Pomembna pridobitev 
Gorenjskega glasa ob viso-
kem jubileju je obsežen ar-
hiv, ki smo ga dodali sple-
tnemu časopisu www.go-
renjskiglas.si. V arhivu naj-
dete vse stare časopise, ki so 
izšli v sedemdesetih letih, to-
rej do leta 1947 naprej. Le čas 
si morate vzeti za brskanje, 
ki je odslej udobno, saj vam 
ni več treba priti k nam in li-
stati starih časopisov, tem-
več so dostopni z vašega do-
mačega računalnika. Arhiv 
je dostopen brezplačno, saj 
so stari časopisi naša sku-
pna kulturna dediščina. Pri 
brskanju po starih časopisih 
boste ugotovili, kako drži naš 
slogan: Za vas beležimo čas.

Gorenjski glas v letu 2017
Leto 2017 je za Gorenjski glas jubilejno, saj bo oktobra minilo 70 let, odkar časopis redno izhaja. 
V jubilejnem letu boste naročniki deležni še posebne pozornosti.
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Simon Šubic

Škofja Loka – Zgodbe o ne-
prijetnih izkušnjah potro-
šnikov z nepoštenimi za-
stopniki ponudnikov elek-
trične energije se v medi-
jih pogosto pojavljajo. Tudi 
na nas se je obrnil 71-letni 
upokojenec z območja Ško-
fje Loke (podatke hranimo 
v uredništvu), ki želi z bral-
ci Gorenjskega glasa deli-
ti svojo zgodbo, čeprav se je 
ta zaradi njegove pozornosti 
in vztrajnosti na koncu ugo-
dno razpletla. V poduk in 
opozorilo, kako hitro lahko 
vsak postane žrtev nepošte-
ne prakse prodaje od vrat do 
vrat, pravi. 

Pred časom je našemu 
bralcu na vratih pozvonil za-
stopnik ponudnika električ-
ne energije iz Nove Gorice. 
»Pri sebi je imel en sam pa-
pir, želel je, da mu pokažem 
zadnji račun za elektriko, 

nato pa začel nekaj računati. 
Ker se nisem želel speljati na 
limanice, sem mu nazadnje 
dejal, da se bom odločil šele 
po tem, ko se bom na spletni 
strani podrobneje seznanil z 
vsebino paketa,« je začel pri-
poved. Ob pregledu spletne 
strani podjetja, ki ga je za-
stopnik tržil, pa je nato ugo-
tovil, da ponuja več različnih 
paketov elektrike, zastopnik 
pa mu je ponujal zanj naj-
manj ugodnega. Tako je na 
koncu kar preko spleta naro-
čil najugodnejši paket. »Ne-
kaj dni kasneje se je zastop-
nik spet vrnil in razložil sem 
mu, da sem na spletu že na-
ročil drug, ugodnejši paket. 
Prosil me je, da naj podpisa-
ni pogodbi dodam še njego-
ve podatke, da bodo v podje-
tju vedeli, da je bil pri meni 
na predstavitvi. Tako sem na 
koncu tudi storil. Prepričan 
sem bil, da je s tem vse ure-
jeno,« je povedal. 

A se je bralec motil. Kma-
lu je po pošti prejel nov izvod 
pogodbe, a ne za izbrani pa-
ket, temveč za tistega, manj 
ugodnega, ki mu ga je ponu-
jal zastopnik. O tem je po te-
lefonu obvestil zastopnika, ki 
mu je obljubil, da ga bo znova 
obiskal in bosta skupaj pogle-
dala, zakaj je prišlo do spre-
membe. »Seveda ga ni bilo, 
zato sem mu kasneje na nje-
gov predlog poslal elektron-
sko pošto, od tedaj pa se mi ni 
več oglašal po telefonu. Šele 
tedaj sem se še bolj poglobil 
v vse papirje in ugotovil, da 
je zastopnik podjetju poslal 
svoj obrazec, na katerega me 
kar on podpisal. Klical sem v 
podjetje in povedal, da je priš-
lo do napake. Ker so si me ves 
čas podajali, sem se na koncu 
odločil za reklamacijo oziro-
ma odpoved pogodbe, sam pa 
sem potem po spletu poiskal 
drugega ponudnika. Zanimi-
vo pa je, da ko sem o stornaciji 

pogodbe po e-pošti obvestil 
tudi zastopnika, ki se mi prej 
ni hotel več oglašati, me je ta-
koj klical in poslal e-pošto z 
nesramno vsebino,« je še raz-
ložil Škofjeločan. 

Pogodbo, sklenjeno na da-
ljavo, lahko sicer vsak prek-
liče v 14 dneh od sklenitve. 
A če Škofjeločan ne bi takoj 
pozorno prebral vseh doku-
mentov, bi najbrž šele ob 
prvi položnici ugotovil, da so 
mu podtaknili neugoden pa-
ket, in tedaj bi bilo za preklic 
pogodbe že prepozno. Zato 
je na mestu opozorilo, da je 
treba pred vsako spremem-
bo dobro prebrati pogoje po-
nudbe in si pridobiti vse rele-
vantne informacije o ponud-
bi, od zastopnika na terenu 
pa zahtevajte uradno identi-
fikacijo in dokazilo o name-
nu prihoda. Pretirano vsilji-
vega zastopnika, ki noče za-
pustiti vašega doma, pa lah-
ko prijavite tudi policiji. 

Naročil ugoden paket, 
dobil bi pa ...
Zgodba o slabi izkušnji 71-letnega upokojenca z območja Škofje Loke z nepoštenim zastopnikom, ki 
mu je nameraval podtakniti dražji paket elektrike. 

Jasna Paladin

Zgornji Tuhinj – Spomenik 
na Prevojah, ki ga je Obči-
na Kamnik letos temeljito 
obnovila, je namreč posve-
čen v Tuhinjski dolini in na 
Menini planini padlim slo-
venskim partizanom in dr. 
Petru Držaju pa tudi vodji 
ameriške vojne misije kape-
tanu Charlesu Fisherju, zato 
se slovesnosti, ki je bila le-
tos 27. decembra, udeležijo 
tudi predstavniki ameriške-
ga veleposlaništva. Ti so le-
tos znova izrazili veliko zah-
valo za ohranjanje spomina 
na padle borce.

»Vsako leto se spominja-
mo prispevka žrtev, ki jih 
tukaj, v Tuhinjski dolini, ni 
bilo malo. Prispevka za svo-
bodo, za boljše življenje in za 
obstoj. Toliko let je krvave-
la Slovenija, toliko let je hre-
penela po svobodi, po samo-
stojnosti, po tem, da bi bil slo-
venski narod enkrat priznan 

med drugimi narodi, ne 
samo kot narod hlapcev in 
dekel, in narod, katerega je-
zik je primeren za nižje obli-
ke govora, ni pa primeren za 
velike stvaritve. In v svoji zgo-
dovini smo to dosegli. Danes 
se velikokrat izključuje naro-
dnoosvobodilni boj kot nekaj 
ločenega, kot nekaj, kar ni v 
ničemer prispevalo k svobo-
di in neodvisnosti, ampak je 

celo to zaviral. Ta miselnost 
je napačna. Kajti brez naro-
dnoosvobodilnega boja, brez 
tistih, ki so šli v boj, ne vedoč, 
kaj jih čaka, verjetno danes ta 
narod ne bi bil v družbi naro-
dov, ki so se borili proti naciz-
mu in fašizmu. Če bi samo 
stali ob strani in samo čakali, 
kaj bodo drugi storili za nas, 
verjemite, bi bilo danes pre-
cej drugače. Pa čeprav mnogi 

razmišljajo, da bi bilo bolj-
še tako, češ da nam je naro-
dnoosvobodilni boj povzročil 
samo gorje. Daleč od tega. Ko 
govorimo o narodnoosvobo-
dilnem boju, govorimo o tis-
tem pristnem boju, boju fan-
tov in deklet, ki so šli v bor-
bo za plemenite cilje, v borbo 
za svoj narod. Oni niso mog-
li vedeti, kaj se bo dogajalo po 
vojni. In njih častimo,« je v 
svojem nagovoru med dru-
gim povedal župan Marjan 
Šarec.

Dogodke izpred več kot 
sedemdesetih let je ori-
sal tudi slavnostni govor-
nik predsednik  Zveze poli-
cijskih veteranskih društev 
Sever dr. Tomaž Čas, k slo-
vesnemu vzdušju pa so pri-
pomogli pevci DKD Solidar-
nost, Častna enota Sloven-
ske vojske in člani Kultur-
no-zgodovinskega društva 
Triglav.

Spomin na pristen boj 
fantov in deklet
Člani Združenj borcev za vrednote NOB Kamnik in Tuhinj so že petnajsto 
leto zapored pripravili spominsko slovesnost pri spomeniku 192 padlim 
borcem v Zgornjem Tuhinju, letos pa so obeležili tudi deseto obletnico 
sodelovanja z veleposlaništvom Združenih držav Amerike.

Slovesnost je letos potekala ob prenovljenem spomeniku.

Suzana P. Kovačič

Kranj – Z Mestne občine 
Kranj so sporočili žalostno 
vest, da je umrl častni ob-
čan dr. Peter Vencelj. Peter 
Vencelj je bil slovenski fizik 
in politik, ki je vse svoje bo-
gato aktivno obdobje prevze-
mal in uspešno izvajal odgo-
vorne naloge tako na držav-
ni kot na lokalni ravni, na 
političnem in civilnodruž-
benem prostoru. Med 16. 
majem 1990 in 14. majem 
1992 je bil predsednik repu-
bliškega komiteja za vzgojo 

in izobraževanje ter telesno 
kulturo. Leta 1992 je pos-
tal državni sekretar Repu-
blike Slovenije, pristojen za 
Slovence v zamejstvu in po 
svetu. Bil je tudi predstojnik 
Malteškega viteškega reda 
v Sloveniji. Žalna knjiga bo 
odprta v Galeriji Mestne ob-
čine Kranj v prvem nadstro-
pju občinske stavbe na Slo-
venskem trgu 1 danes v po-
slovnem času mestne upra-
ve in na dan januarske seje 
sveta Mestne občine Kranj 
25. januarja (ves dan do za-
ključka seje).

Umrl je dr. Peter Vencelj

Vilma Stanovnik

Kranj – Na decembrski seji 
so kranjski mestni svetni-
ki potrdili dopolnitev Načr-
ta razpolaganja z nepremič-
nim premoženjem Mestne 
občine Kranj, kar v praksi 
pomeni, da se lastništvo in 
upravljanje Regijskega pa-
nožnega skakalnega cen-
tra Kranj vendarle primer-
no ureja, da so opredeljena 
pretekla vlaganja in pred-
vsem investicijsko in re-
dno vzdrževanje skalice in 
spremljajočih objektov.

»Status oziroma lastništvo 
skakalnice približno deset 
let ni bilo urejeno, zato sem 
zadovoljen, da nam je sedaj 
uspelo. Že spomladi je Smu-
čarski klub Triglav Kranj 
svoj del lastništva prenesel 

na Mestno občino Kranj. 
Vmes se je naredila ceni-
tev premičnin in nepremič-
nin na skakalnici in ugotovi-
lo se je, da so idealni deleži 
slabih 68 odstotkov v korist 
Mestne občine Kranj in ne-
kaj več kot 32 odstotkov v ko-
rist Smučarske zveze Slove-
nije. To je že notarsko over-
jeno, deleži pa bodo vpisa-
ni v zemljiško knjigo. Še po-
membneje pa se mi zdi, da 
smo s Smučarsko zvezo Slo-
venije podpisali pogodbo, 
v kateri se obvezujejo, da 
bodo naslednjih pet let skr-
beli za investicijsko in re-
dno vzdrževanje skakalnice. 
Tako bodo naši zelo uspeš-
ni smučarski skakalci lahko 
še naprej mirno trenirali,« je 
po seji poudaril kranjski žu-
pan Boštjan Trilar.

Urejeno lastništvo in 
vzdrževanje skakalnice

info@g-glas.si

Suzana P. Kovačič

Golnik – Z novim letom tudi 
na širšem območju Golni-
ka veljajo spremenjene cene 
avtobusnih vozovnic.

 »Umestitev medkrajevne 
linije avtobusnega potniške-
ga prometa v mestni linijski 
prevoz je pridobitev za naše 
občane, ki doslej niso bili de-
ležni bonitet iz naslova sub-
vencionirane vozovnice«, je 
povedal župan Boštjan Tri-
lar in pojasnil, »potem ko je 
bila novembra predlagana 
sprememba linije, so svetni-
ki že na decembrski seji po-
trdili amandma, s katerim 
občina za dodatno avtobu-
sno linijo namenja subven-
cijo v višini 80 tisoč evrov. 
Odločitev zapolnjuje vrzel 
na področju linijskega pro-
meta na območju krajevnih 
skupnosti Golnik, Goriče in 

Trstenik, in prebivalcem kot 
obiskovalcem Klinike Gol-
nik prinaša znatne prihran-
ke, pri nakupu mesečne vo-
zovnice tudi več kot 80-od-
sotne«. Dnevna vozovni-
ca za en evro (kot jo poz-
najo znotraj že obstoječe-
ga mestnega linijskega pro-
meta) s prvim januarjem na 
omenjeni liniji nadomešča 
enkratno vozovnico (2,30 
evra) in povratno vozovnico 
(4,60 evra).

 Ob predložitvi dnevne vo-
zovnice se na izbrani relaci-
ji v dnevu nakupa lahko ob-
čan pelje večkrat. Brezplač-
no lahko prestopi tudi na ka-
terikoli avtobus mestnega 
prometa v Kranju in ob vsa-
ki nadaljnji vožnji prejme 
evidenčno vozovnico. Za 
mesečno vozovnico pa bodo 
uporabniki namesto 78,40 
evra odšteli deset evrov.

Ceneje z avtobusom 
do Golnika
Spremenjene cene avtobusnih vozovnic na širšem 
območju Golnika. 
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Aleš Senožetnik

Kredarica – »Preden sem 
pred štirimi leti prišel na 
meteorološko postajo na 
Kredarici, so bili v dolini po-
misleki, saj je konkuren-
ca za to delovno mesto kar 
velika. Fantje tukaj so rek-
li, naj pride, bomo že vide-
li, kakšen je! Smo kot ena 
družina,« o delu meteoro-
logov in vojakov na Kredari-
ci pripoveduje Marjan Zida-
rič, dežurni meteorolog, ki 
je skupaj z višjim vodnikom 
in meteorološkim opazoval-
cem Francijem Mežanom 
na Kredarici že tretjič doča-
kal tudi vstop v novo leto.

Delovni dan na meteoro-
loški postaji na Kredarici, ki 
velja za najvišje ležeče de-
lovno mesto pri nas, se zač-
ne ob štirih zjutraj, ko mete-
orologi prvič odčitajo podat-
ke in jih posredujejo Agen-
ciji Republike Slovenije za 
okolje, konča pa se po deve-
ti uri zvečer, ko podatke poš-
ljejo še zadnjič v dnevu. »Mi-
nus 11,3 stopinje z vetrom 
60 kilometrov na uro in vi-
dljivostjo 150 kilometrov da-
leč,« poroča Zidarič, ko se 
s čajem grejemo v majhni, 
a prijetno topli sobi, ki jo v 
domu na Kredarici upora-
bljajo meteorologi.

Kljub tehnologiji nujna 
prisotnost meteorologov

Takšne temperature v 
času našega obiska tik pred 
novim letom seveda niso nič 
posebnega. Meteorologi so 
vajeni še marsičesa hujše-
ga. Pred kakšnima dvema le-
toma so izmerili rekordno 
hitrost vetra pri nas. Piha-
lo je s kar 225 kilometri na 
uro. »Cel dom se je tresel,« 
se spominja Zidarič, ki je še 
dan pred našim prihodom 
zaradi močnega vetra prive-
zan odčitaval podatke z me-
rilnih naprav. »Včasih je celo 
nevarno, saj se lahko zgodi, 
da ti kakšen slabo pritrjen 
predmet prileti v glavo.«

Izmena po navadi traja de-
set dni ali kakšen dan več. A 
zaradi slabih vremenskih 
razmer se v zimskem ob-
dobju kdaj utegne podaljšati 
tudi na več kot dvajsetih dni. 
A kot družno zatrjujeta Zi-
darič in Mežan, dolgčas ni 
nikomur. »Nedavno nam je 
veter polomil del senzorjev. 
Vzdrževalnih del je tako ved-
no dovolj, tako na postaji kot 
v sami hiši ter z električnim 
agregatom. Če pa ostane kaj 
časa, pa pride prav kakšna 
knjiga,« pravi Franci Mežan 
in priznava, da vsakdo le ni 
primeren za delo v gorah. 
»Rad moraš imeti gore in to, 
da se odmakneš od vrveža v 
dolini.«

Prve meritve in vremen-
ske napovedi so na Kredarici 
začeli zbirati že leta 1954. Od 
leta 2005 pa slovenski mete-
orologi uspešno sodelujejo 
tudi s Slovensko vojsko. Ta 
iz svojih vrst zagotavlja šti-
ri meteorološke opazovalce, 
z vojaškimi helikopterji pa 
poskrbijo tudi za prevoz me-
teorologov in opreme na de-
lovno mesto pod Triglavom. 
Kljub skokovitemu tehnolo-
škemu napredku v zadnjih 
šestdesetih letih je namreč 
še danes nujna prisotnost 
meteorologov na postaji. 
Podatkov o vrsti in količini 

oblakov, horizontalni vidlji-
vosti, višini snežne odeje, 
namreč naprave ne more-
jo zaznati, poleg tega se kaj 
rado zgodi, da tehnika zara-
di mraza zataji.

Pomoč meteorologom na 
Kredarici že od leta 2005 
nudi Slovenska vojska, ki 
iz svojih vrst zagotavlja šti-
ri meteorološke opazovalce. 
Pripadniki 151. helikopter-
ske eskadrilje skrbijo tudi za 
prevoz in oskrbo meteorolo-
gov in meteoroloških opazo-
valcev, ki se pri svojem delu 
srečujejo tudi s številnimi 
drugimi izzivi. 

»Nudimo pomoč pri re-
ševanju ponesrečencev, vsi 
štirje vojaki, ki delamo na 
meteorološki postaji, na-
mreč izhajamo iz gorske-
ga polka. Priča smo bili že 
smrtnim nezgodam pa tudi 
nesrečam s srečnim kon-
cem,« pravi Franci Mežan, 
ki je bil takšni zgodbi s sreč-
nim koncem priča pred dve-
ma letoma, ko je mlad plani-
nec z Malega Triglava omah-
nil v globino in obležal v sne-
gu dvesto metrov nižje. 

Vse več reševanj s 
helikopterjem

Mladi fant jo je na srečo 
odnesel nepoškodovan, a z 
izkušnjo za vse življenje. Žal 

se vse prevečkrat ne konča 
tako. Gore v zadnjih letih vse 
večkrat zahtevajo svoj davek, 
ki ga po navadi plačajo pre-
malo izkušeni in prenaglje-
ni planinci. Takrat v akci-
jo stopijo posadke 151. heli-
kopterske eskadrilje Sloven-
ske vojske, ki v zadnjih letih 
beleži skokovit porast inter-
vencij v gorah. Če so še pred 
nekaj leti s helikopterjem 
posredovali okoli dvestok-
rat letno, je leta 2015 števi-
lo naraslo na 270, lani pa so 
na pomoč poleteli kar 540-
krat. Pri tem posadka vzle-
ti v manj kot 15 minutah od 
prejema klica na pomoč.

»Porast intervencij s he-
likopterjem v zadnjih dveh 
letih je posledica dejstva, 
da Slovenija postaja vedno 
bolj prepoznavna destinaci-
ja, naše gore pa si želi ogle-
dati vse več ljudi. Daleč od 
tega, da planinci hodijo sla-
bo pripravljeni ali opremlje-
ni. S povečevanjem števi-
la planincev v naših gorah 
je tudi vse več nesreč,« pra-
vi Igor Lanišnik, podpolkov-
nik in poveljnik 151. helikop-
terske eskadrilje, ki je v zad-
njih desetih letih opravila 
1786 intervencij in oskrbela 
1891 poškodovanih ali obo-
lelih oseb ter pri tem opra-
vila kar 2351 ur letenja, pilo-
ti in ekipa nujne medicin-
ske pomoči pa so si od leta 
2003, ko so pilotski projekt 
helikopterske nujne medi-
cinske pomoči začeli izvaja-
ti, nabrala neprecenljive iz-
kušnje. »Pri teh težkih reše-
vanjih so si naši piloti in po-
sadke pridobili toliko izku-
šenj, da ni več situacije, ki 
ji ne bi bili kos,« je prepri-
čan predstavnik Slovenske 
vojske Simon Korez.

S helikopterji pa seveda ne 
posredujejo le ob nesrečah v 
gorah. Po besedah zdravni-
ka Petra Najdenova se sre-
čujejo tudi s posledicami po-
škodb v delovnih nesrečah, 
s srčnimi kapmi, ekipe heli-
kopterske nujne medicinske 

pomoči pa sodeluje tudi pri 
prevozih kritično bolnih iz 
sekundarnih bolnišnic v ter-
ciarno ustanovo. Posadke so 
udeležene tudi pri prevozih 
organov za transplantacijo 
ter gašenju požarov. Lansko 
leto so na pogorišča odvrgle 
več kot milijon litrov vode, 
največ do zdaj. Letos pa ima-
jo v načrtu usposobiti posad-
ke za nočno reševanje v go-
rah z uporabo vitla in očali 
za nočno gledanje.

Premalo denarja za 
vzdrževanje

Kljub temu da projekt od-
lično deluje, se 15. polk voja-
škega letalstva, v okviru kate-
rega deluje tudi 151. helikop-
terska eskadrilja, sooča s fi-
nančnimi težavami, zaradi 
česar bi se v skrajnem prime-
ru lahko zgodilo tudi to, da bi 
bili zaradi varnosti primora-
ni nekatera plovila prizemlji-
ti. Celotni 15. polk vojaškega 
letalstva namreč za vzdrževa-
nje in tekoče stroške usposa-
bljanja posadk ter vzdrževa-
nja radarskih sistemov pot-
rebuje deset milijonov evrov 
za nemoteno delovanje. Pot-
rebna sredstva pa so odvi-
sna tudi od tega, koliko ur le-
tenja opravijo piloti. Zato si 
podpolkovnik Lanišnik želi, 
da bi obrambno ministrstvo 

z zdravstveno zavarovalni-
co čim prej obnovilo pogod-
bo za refundacijo osnovnih 
stroškov, ki nastanejo pri re-
ševanju in je potekla konec 
leta. »Če ne vemo, koliko se 
od nas pričakuje, potem lah-
ko tudi stroške ocenjujemo 
zgolj čez palec, kar ni dobro,« 
pravi Lanišnik, ki upa, da bo 
polk v prihodnje deležen več-
je finančne injekcije, s katero 
bodo še naprej lahko vzdrže-
vali letalsko floto in pomaga-
li pomoči potrebnim.

Marsikaj pa lahko k racio-
nalnejšemu razpolaganju s 
sredstvi, ki jih imajo na vo-
ljo dežurne helikopterske po-
sadke, prispeva tudi vsak po-
sameznik. »Planincem, ki 
nas obiščejo na postaji, sve-
tujemo zmernost in razso-
dnost. Gore bodo počaka-
le tudi na kak primernejši 
dan,« pravijo meteorologi na 
Kredarici, ki razmere v gorah 
zelo dobro poznajo. Z odgo-
vornim in preudarnim ravna-
njem tako v gorah kot na cesti 
ali kje drugje se lahko kakšni 
nesreči tudi izognemo in s 
tem prihranimo stroške pole-
ta. Vsaka ura leta helikopter-
ja namreč stane 2600 evrov, 
kar pomeni, da je za 540 lan-
skoletnih poletov Slovenska 
vojska namenila skoraj mili-
jon in pol evrov.

Dan na najvišje ležečem delovnem mestu
Na Kredarici, najvišje ležečem delovnem mestu pri nas, že od leta 2005 uspešno sodelujejo meteorologi Agencije za okolje s pripadniki Slovenske vojske.

Poveljnik 151. helikopterske eskadrilje Igor Lanišnik pravi, 
da je porast intervencij v gorah posledica vedno večjega 
števila gornikov.

S helikopterji SV izvajajo projekt nujne medicinske pomoči. Pogled s kokpita helikopterja proti Triglavu

Meteorološki opazovalec in pripadnik Slovenske vojske 
Franci Mežan s kolegi podatke merilnih naprav odčita v 
vsakem vremenu.

Meteorolog Marjan Zidarič od četrte ure zjutraj do devete 
zvečer vsako uro v dolino poroča o vremenskih pogojih na 
Kredarici.

info@g-glas.si
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Igor Kavčič

Kranj – Ni prav pogosto, da 
se na samostojnih likovnih 
razstavah predstavljajo mla-
di avtorji, ki so še sredi štu-
dijskega procesa. Če mlada 
umetnica prihaja iz Tupalič 
in je ta čas v drugem letni-
ku študija slikarstva na Aka-
demiji lepih umetnosti v Be-
netkah (Accademia di Belle 
Arti di Venezia), je prvi raz-
log za obisk Galerije Layerje-
ve hiše izpolnjen. Namig, da 
gre za likovno raziskovanje 
vesolja in avtoričin prispe-
vek h kulturalizaciji vesolja, 
pa je še en motiv več, da se po 
razstavi sprehodimo z mla-
do avtorico Dorotejo Dolin-
šek. Po končani Srednji šoli 
za oblikovanje in fotogra-
fijo v Ljubljani se je izobra-
ževala v likovni šoli VISIO-
Nart pod mentorstvom Bla-
ža Vehovarja, ki je prav tako 
študiral v Benetkah. »Že od 
nekdaj me je vleklo študirat 
v tujino, Blažev predlog, naj 
grem v Benetke, pa je mojo 

željo le še okrepil. Za tam-
kajšnjo akademijo je znači-
len zelo odprt pristop k štu-
dentom. Sam si lahko sesta-
viš program študija, izbereš 
mentorja, medij, v katerem 
boš ustvarjal, časovni okvir, 
dobiš prostor za delo … Pred-
vsem nimaš občutka neka-
kšne uokvirjenosti,« je s štu-
dijskimi pogoji v Benetkah 
zadovoljna Doroteja Dolin-
šek, ki se tokrat predstavlja z 
devetimi likovnimi deli, tako 
platni kot objekti v prostoru, 
ki jih je pripravila posebej za 
to razstavo.

Kot na neki način izdaja že 
del naslova razstave, je eno 
njenih ustvarjalnih vodil di-
alog med barvo in geometri-
jo. »Geometrijski red intui-
tivno določenih značilnos-
ti prostora določajo zakoni-
tosti barvne teorije. Forma 
je vsebina, barva je energi-
ja. Zato barvilo, ki izpodri-
va nič, nanašam na geome-
trijsko mrežo tako, da med 
njo in drugimi barvami na 
platnu prihaja do dogajanja, 

barvnih kontrastov, vibrira-
nja,« pojasnjuje Dolinško-
va. »Z omenjeno sintezo 
sem hotela zapolniti vesolj-
sko črnino, ki pravzaprav 
niti ni črna in prazna, le ne-
vidna našim očem, prilago-
jenim za življenje na doma-
čem planetu. Skozi slikar-
stvo me zanimajo potenciali 
tega prostora. Barva je ener-
gija in geometrija je razu-
mevanje – v srčiki omenje-
ne kombinacije sem našla 
interpretacijo, ki jo lahko za-
objamem s slutnjo o priso-
tnosti nezemeljskega.«

Na vprašanje, kaj pri tem 
določa izbiro medija, v kate-
rem bo ustvarjala, ali bo to 
slikarsko platno, mala plasti-
ka, objekt v prostoru, odgo-
varja, da gre v osnovi za sli-
karstvo, a znotraj tega niče-
sar ne jemlje za samoumev-
no. Sam medij obravnava z 
enako mero zanimanja kot 
vsebino platna, kar želi v pri-
hodnosti še podrobneje raz-
iskovati. »Za ta projekt mi ni 
bil dovolj izbris horizonta s 

platna, da bi prikazala vesolj-
sko levitacijo, zato sem pre-
oblikovala tudi same kon-
strukcije in na triptih name-
stila elektronski vmesnik, ki 
povzroča premik in v likov-
nem prostoru omogoča kro-
ženje satelita okrog planeta 
Zemlje.«

Izvršitev pritrditve elek-
tričnega vmesnika na sli-
ke, ki so kot take premikajo-
če se, jo je še posebno vzne-
mirila, saj je s tem vstopila 
v nov, širok prostor, znot-
raj katerega želi biti še bolj 
aktivna in raziskati poten-
ciale in možnosti tehnolo-
škega razvoja. Kot pravi, to 
ne pomeni, da bo odloži-
la čopič in stopila stran od 

platna, morda ti dve orodji 
zanjo le ne bosta več enaki. 
Bolj kot sodobna umetnost, 
ki v veliki meri izvira iz not-
ranjih romantičnih, psiho-
loških, socioloških vzgibov, 
do česar Doroteja ni razvila 
pretiranega odnosa, jo zani-
ma razvojna umetnost. »Ta 
je podprta s trdno struktu-
ro znanja in razumevanja, 
to pa je vedno moje izhodi-
šče,« dodaja mlada avtori-
ca, ki svoj umetniški navdih 
črpa tudi iz del tržaških kon-
struktivistov, kot so Avgust 
Černigoj, Eduard Sepan-
čič, Giorgio Carmelich in 
Ivan Lah, pri pesniku Sreč-
ku Kosovelu in v kulturi raz-
iskovanja vesolja Hermana 

Potočnika Noordunga. Za-
nima jo spajanje umetno-
sti in znanosti. V čem vidi ta 
spoj? »Kot naslednji legiti-
mni korak konstruktivizma. 
Ne umetnost in ne znanost 
nista zaprta sistema. Veso-
lje je v mojem izrazu vsebin-
ska stalnica, ob obravnava-
nju tega pa se ta dva sistema 
neizogibno prepletata in sta 
soodvisna,« odgovarja Do-
roteja Dolinšek, ki jo v pri-
hodnje zanima predvsem 
tako imenovana razvojna 
umetnost, katere nadaljeva-
nje študija se odpira na Ni-
zozemskem. A kaj bo prine-
sel čas, seveda še ne ve, za-
gotovo pa še kakšno razsta-
vo, je prepričana.

Te čudovite  
barve vesolja
V Galeriji Layerjeve hiše je na ogled razstava slik in instalacij z naslovom 
Chroma Cosmos avtorice Doroteje Dolinšek, študentke drugega letnika 
slikarstva na Akademiji lepih umetnosti v Benetkah.

Doroteja Dolinšek slikarstvo študira na Akademiji lepih umetnosti v Benetkah. / Foto: Pia Klančar

Igor Kavčič

Kranj – Etno džez kvartet 
DžeZZva prihaja iz Mur-
ske Sobote, na slovenski 
glasbeni sceni pa je priso-
ten od leta 2010. Po prvem 
studijskem albumu dobri 
dve leti nazaj, na katerem 
je kvartet predstavil svojo 
avtorsko glasbo, nam tok-
rat v poslušanje ponuja 
novo zgoščenko DžeZZva 
Live From The Hiddern 
Courtyard. Gre za posne-
tek živega nastopa, ki ga je 
skupina imela lani avgu-
sta na znanem murskoso-
boškem koncertnem pri-
zorišču Skrito dvorišče. Al-
bum, ki je pred dnevi izšel 
v samozaložbi, tako vsebu-
je koncertne izvedbe petih 
skladb z njihovega prven-
ca (Če bi ges bijla fčelica, A 
Little Game, East, Spring, 
IndianA) in dveh novih 
skladb (Ariel, Ne orji, ne 
sejaj).

Člani zasedbe, vsa ta leta 
jo sestavljajo Dejan Ber-
den (klavir), Iztok Rodež 

(kitara), Mojmir Wolf (kon-
trabas) in Miran Celec (bob-
ni), poudarjajo, da gre za 
ploščo, ki je odraz skupi-
ne in njenega dela v dolo-
čenem trenutku, na doma-
čem terenu, pred domači-
mi poslušalci, na odru, kot 
se za takšno skupino spodo-
bi. Dodajamo, da gre za pro-
dukcijsko kvaliteten doku-
ment časa, ki je hkrati dokaz 

odlične koncertne kondicije 
glasbenikov skupine DžeZ-
Zva. Seveda je tako, ko muzi-
ka »v živo« poslušalcu nudi 
dodatno pozitivno izkušnjo. 
Tokrat jo. Glasba kvarteta se 
sicer spogleduje tako s tradi-
cijo ameriške džezovske kul-
ture z elementi evropske kla-
sične glasbe kot tudi z vpli-
vi popularne ter ljudske kul-
ture južnega dela evropske 

celine. V zasedbi razvijajo 
avtorsko moderen in samo-
svoj umetniški pristop, čla-
ni glasbo pišejo sami, če pa 
melodijo prevzamejo iz pre-
kmurske tradicije, jo aran-
žmajsko preuredijo na za-
nje značilen način. Za se-
boj imajo vrsto koncertov po 
Sloveniji in bližnjih državah, 
mogoče jih v prihodnje sliši-
mo tudi kje na Gorenjskem.

Muzika s skritega dvorišča
Etno džez kvartet DžeZZva na svojem novem albumu Live From The Hidden Courtyard vabi k 
poslušanju kvalitetnega domačega džeza.

V glasbenem izrazu samosvoja etno džez zasedba DžeZZva / Foto: Marko Wolf

Kranj – Galerija Bala na Cankarjevi ulici 10 v starem delu mes-
ta Kranja bo v prvih dneh novega leta gostila tri fotografinje 
mlade generacije in njihovo skupno fotografsko razstavo Mé. 
V petek, 6. januarja, ob 18. ure se bodo vsaka svojim ciklom 
fotografij predstavile Nadja Stare, Kaja Brezočnik in Katja 
Goljat. Tri avtorice, vsaka s svojo serijo avtoportretnih aktov, 
raziskujejo emocionalne spektre, ki se porajajo ob odsotnosti 
moške figure, ljubljene ali nedosegljive. Čakanje, hrepenenje, 
poželenje, jeza, odsotnost in žalost prek fotografskega medija 
izgubljajo težnost, saj šele z materializacijo izraženega pride 
tudi očiščenje. Spopadanje z nedosegljivostjo želenega in in-
terpretacija tega čutenja so rdeča nit, ki avtorice v intimnem 
pripovedovanju njihovih lastnih zgodb poveže v skupno pri-
poved. Kranjčanka Nadja Stare se je v smeri fotografije začela 
izobraževati v Sežani na Višji šoli Srečka Kosovela ter šolanje 
nadaljevala na Danskem. Študira na ljubljanski Akademiji 
za likovno umetnost in oblikovanje. Kaja Brezočnik in Katja 
Goljat, obe iz Slovenj Gradca, pa se ukvarjata z avtorsko in 
dokumentarno fotografijo. Serije so nastale spontano, ne da 
bi avtorice vedele druga za drugo. Razstava bo na ogled do 
30. januarja.

Fotografska razstava Mé

Absence / Foto: Kaja Brezočnik
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Maja Bertoncelj

Vikrče – Mateja Šimic je naj-
boljša slovenska triatlonka 
vseh časov. Šestintridesetle-
tnica iz Vikrč v občini Med-
vode je v tem športu dosegla 
to, kar so sanje vsakega špor-
tnika: dvakrat je nastopila na 
olimpijskih igrah. Lani v Riu 
je osvojila 31. mesto in za šest 
mest izboljšala uvrstitev iz 
Londona. Pred Londonom 
je začela trenirati pod vod-
stvom italijanskega trenerja 
Francesca Fissoreja in, kot je 
dejala, dobila primerno tria-
tlonsko okolje za treninge in 
razvoj. Ob koncu lanskega 
leta je bila znova razglašena 
za triatlonko leta v Sloveniji. 
Mateja pa ni samo športni-
ca, je tudi mama osemletne-
mu Luku.

Katero priznanje triatlonke 
leta je bilo to že za vas?

»Sploh ne štejem več, mi 
pa še vedno veliko pomeni in 
sem ga vesela. Glede na to, da 
je za mano olimpijska sezo-
na, sem naziv seveda priča-
kovala. Razmišljala sem, ko-
liko let sem pri nas nepora-
žena – in to je od leta 1995. 
Od takrat sem najboljša. Prvo 
leto sem se enakovredno bo-
rila še z Natašo Nakrst, ki je 
še vedno moja vzornica, pri-
jateljica, bila je tudi moja pro-
fesorica športne vzgoje na 
Gimnaziji Poljane. Za mano 
prihaja nov rod triatlonk in 
triatloncev, na katerega je tre-
ba računati v prihodnosti.«

V lanskem letu ste vse posve-
tili olimpijskim igram. 
Kakšno leto 2016 je za vami?

»Na začetku je bilo vse pos-
večeno kvalifikacijskim tek-
mam za olimpijske igre, po-
tem pa olimpijskemu nasto-
pu. Zato tudi nisem veliko 

tekmovala. Bila sem samo 
na dveh tekmah svetovne-
ga pokala (v mehiškem Hu-
atulcu je osvojila 11. mesto, v 
Chengduju na Kitajskem pa 
12., op. p.) in na eni v sklo-
pu svetovne triatlonske se-
rije v Dubaju. V primerja-
vi s prejšnjimi sezonami je 
to morda dvajset odstotkov 
tekmovalnega načrta, in to z 
namenom, da bi se čim bo-
lje pripravila na Rio, kar mi 
je tudi uspelo. Trenirala sem 
povprečno od 30 do 35 ur te-
densko, kar je zelo veliko. To 
je na teden pomenilo okrog 
35 kilometrov plavanja, od 
350 do 400 kilometrov kole-
sarjenja in okrog 90 kilome-
trov teka.«

Izboljšali ste rezultat iz Lon-
dona. To pomeni, da je za 
vami najboljša sezona?

»Po pravici povedano re-
zultatsko z nastopom v Riu 
nisem toliko zadovoljna, 
lahko pa rečem, da sem bila 
odlično pripravljena. Žal na 
taktiko nisem mogla vpliva-
ti. Na koncu srebrna Švicar-
ka je tako dobra plavalka kot 
jaz, je pa fenomenalna na 
kolesu. Računala sem, da 
bova prišli iz vode v isti sku-
pini, a je odplavala najbolje 
v življenju in prišla iz vode z 
najboljšimi. Na kolesu se je 
potem razlika toliko poveča-
la, da mi na teku slabših te-
kačic ni več uspelo ujeti. Če 
bi se malce drugače razplet-
lo, bi bila lahko med petnaj-
stim in dvajsetim mestom, 
kar je bil moj cilj. Na sploš-
no moram reči, da sem zado-
voljna, ker sem pokazala vse, 
kar je bilo v moji moči. Nekaj 
mesecev sem se pripravljala 

samo za to tekmo in bila sem 
pripravljena kot še nikoli v 
življenju.«

Je že padla odločitev, kako 
naprej?

»Moram reči, da so olim-
pijske igre velik izziv, ki ga 
je težko preseči. Iščem še 
nove izzive. Ostajam v špor-
tu, tudi treniram, gledam 
pa še za drugimi možnost-
mi v življenju. Konec koncev 
sem tudi študirala in konča-
la študij biokemije zato, da 
bi se v prihodnosti našla tudi 
v drugem poklicu, ne samo v 
športu. Rada bi se vrnila na-
zaj v raziskovanje, v bioke-
mijo. Kar se športa tiče, mo-
ram najti kakšno tekmo, ki 
bi mi bila res izziv, nekaj, če-
sar še nisem poskusila. Za 
mano je veliko sezon, nasto-
pov na evropskih in svetov-
nih prvenstvih, ki jih niti ne 
štejem več, na svetovnih po-
kalih po celem svetu, skrat-
ka na vseh najpomembnej-
ših tekmovanjih. V kvalifi-
kacije za olimpijske igre ne 
bom več šla. Že v Riu sem 
bila najstarejša tekmovalka. 
Triatlon je šport, ki ima zelo 
težke kvalifikacije, ki pote-
kajo dve leti, in v tem času 
se je treba udeležiti čim več 
tekmovanj po celem svetu 
ter nabirati točke. Na olim-
pijskih igrah nastopi 55 
žensk in prav toliko moš-
kih. Na voljo imamo en sam 
start. Sedaj iščem tekmova-
nje, ki bi me tako močno pri-
tegnilo, da bi bila zanj prip-
ravljena trenirati, kot sem za 
Rio. Na športnem področju 
iščem izziv, ki ga še nisem 
poskusila.«

Ironman?
»Ne, to pa ne. Tega nimam 

v načrtu. Ne verjamem, a ni-
koli ne reci nikoli.« 

Triatlonka pred novimi izzivi
Mateja Šimic je triatlonka, ki je ta šport v Sloveniji zaznamovala zadnji dve desetletji. V svoji karieri 
je dosegla tisto, kar se je še njej na začetku zdelo nemogoče: kot prva in doslej edina Slovenka je v 
triatlonu nastopila na olimpijskih igrah, in to kar dvakrat. V novi sezoni si želi novih izzivov.

Mateja Šimic, slovenska triatlonka leta 2016

Igra mladih iz tekme  
v tekmo boljše 

V tednu pred iztekom leta 
2016 so bile aktivne le še ekipe 
v mlajših selekcijah in pri 
hokejistih teh ekip kranjskega 
Triglava je bilo možno videti 
tudi velik napredek v igri. Z 
odličnimi igrami nadaljuje 
selekcija mladincev do 20. 
leta starosti v mednarodni 
ligi EBYSL. V Beljaku so 
potrdili tisto, kar se je od njih 
pričakovalo, domačine so 
premagali s 3:5 (2:1, 0:0, 1:4) in 
s tem tudi povečali prednost 
na tekmovalni razpredelnici. 
Med strelce se je trikrat vpisal 
Matevž Ban, po enkrat pa sta se 
vpisala še Patrik Rozman in Rok 
Mubi. Z zaostankom osmih točk 
so na drugem mestu skupine C 

in imajo osem točk prednosti 
pred tretjeuvrščenim EC VSV. 
Žal pa nekoliko slabše stojijo na 
tekmovalni lestvici mladinci do 
18. leta starosti. Na Jesenicah 
so morali priznati na zadnji 
tekmi premoč domačinov, ki 
so zmagali s 3:1 (1:1, 0:0, 2:0), a 
so domačini njihov odpor strli 
šele v zadnjem delu tekme. S 
šestimi osvojenimi točkami so 
na petem mestu, a je težava v 
tej selekciji pri tem, da se vse 
prevečkrat pokrivajo termini 
igranja tekem s selekcijo U20. 
Viden napredek pa kažejo 
kateti, ki so s 7:6 (2:4, 3:0, 2:2) 
premagali Team Zagreb in na 
lestvici znižali zaostanek. Tri 
zadetke je dosegel Jan Pavlovič, 

Nejc Burgar se je vpisal med 
strelce dvakrat, po enkrat pa sta 
zadela še Nik Mrevlje Lombar 
in Aleks Vidjak. Napredek pa 
kažejo tudi dečki do 12. leta 
starosti. Zadnjo tekmo proti 

mladim iz HDK Maribor so 
dobili s 3:1, potem ko so zadeli 
Matej Kuhar, Jan Bitežnik in Maj 
Bertoncelj. Trenutno pa so na 
šestem mestu s 18 osvojenimi 
točkami.

Mlajši dečki U 12 / Foto: Rok Zupan

Maja Bertoncelj

Kranj – Za smučarskimi ska-
kalci je nemški del novole-
tne turneje. Dve tekmi sta 
dali dva različna zmagoval-
ca, kar kaže na izenačenost 
skakalcev. V Oberstdorfu je 
bil na vrhu Avstrijec Stefan 
Kraft, v Garmisch-Parten-
kirchnu Norvežan Daniel 
Andre Tande, vodeči na tur-
neji pa je Poljak Kamil Sto-
ch. Med omenjeno trojico se 
obeta zanimiv boj za zmago-
valca 65. izvedbe tega presti-
žnega tekmovanja.

Med Slovenci je v sku-
pnem seštevku turneje naj-
višje Peter Prevc na 9. mes-
tu (osvojil je 10. in 11. mesto), 

Domen Prevc je 12., potem 
ko je iz boja za zlatega orla s 
26. mestom izpadel na prvi 
tekmi v Oberstdorfu, v Gar-
mischu pa je bil peti. Še nap-
rej je vodeči v skupnem se-
števku svetovnega pokala. 
Cene Prevc je v seštevku tur-
neje 15., na prvi tekmi je z 
osmim mestom dosegel svo-
jo najboljšo uvrstitev v sve-
tovnem pokalu. 

Po včerajšnjem prostem 
dnevu se turneja nadalju-
je danes s kvalifikacijami v 
Innsbrucku, ki se bodo zače-
le ob 14. uri. Tretja tekma bo 
jutri, zadnja, četrta pa v petek 
v Bischofshofnu. Slovenska 
ekipa do konca novoletne tur-
neje ostaja nespremenjena.

Trije Prevci med petnajst
V seštevku novoletne turneje po nemškem delu 
vsi trije bratje Prevc med petnajsterico.

Na prvi tekmi novoletne turneje se je izkazal Cene Prevc, 
ki je z osmim mestom dosegel svojo najboljšo uvrstitev v 
svetovnem pokalu. / Foto: Gorazd Kavčič

Komenda – V Novem Sadu je pretekli teden potekalo evropsko 
prvenstvo mladih v pospešenem šahu. V konkurenci dečkov 
do 12 let je nastopilo 46 dečkov iz 12 držav. Z osmimi osvoje-
nimi točkami iz devetih partij je prepričljivo zmagal Jan Šubelj, 
ki je bil sicer četrti nosilec po ratingu. Mladi šahist iz Križa 
pri Komendi, član Šahovskega kluba Komenda, je tako v svoji 
starostni kategoriji postal evropski prvak.

Jan Šubelj evropski prvak

Kranj – Smučarji tekači tekmujejo na novoletni tekaški tur-
neji. Tour de Ski tokrat poteka v enajsti izvedbi. Za njimi sta 
tekmi v švicarskem Val Müstairu. V sprintu v prosti tehniki 
je bila z 12. mestom najboljša Slovenka Vesna Fabjan, 14. 
pa je bila Anamarija Lampič, ki je 14. mesto osvojila tudi na 
drugi tekmi v prosti tehniki na pet kilometrov. Po dveh od 
sedmih preizkušenj je skupno na odličnem 11. mestu. Tudi 
na Tour de Skiju je bil včeraj prost dan, danes sledijo tekme v 
Oberstdorfu. V konkurenci ostajajo le še Lampičeva, Alenka 
Čebašek in Lea Einfalt.

Lampičeva turnejo nadaljuje tik za deseterico

Kranj – Alpske smučarke so tekmovalno leto 2016 končale s 
tekmo svetovnega pokala v slalomu v Semmeringu v Avstriji. 
Za vedno si ga bo zapomnila Meta Hrovat, 18-letna članica 
ASK Kranjska Gora, saj je na svojem petem nastopu na tekmah 
svetovnega pokala prvič osvojila točke. S startno številko 63 
je osvojila 28. mesto. »Glede na lanskoletni slalom je dosegla 
velik napredek. Vzporedno pa tudi dobro smuča veleslalom, 
tako da smo z njenim napredovanjem zelo zadovoljni. Še 
enkrat ji čestitam, saj je s številko 63 res težko priti med tride-
seterico,« je Metin nastop pohvalil Denis Šteharnik, odgovorni 
trener za tehnične in hitre discipline za svetovni pokal. Nove 
točke je v Semmeringu s 23. mestom osvojila tudi Maruša Ferk 
(DTV Partizan Blejska Dobrava). Naslednja tekma svetovnega 
pokala bo danes slalom v Zagrebu.

Prve točke za Meto Hrovat
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Jelena Justin

Greben na meji med Pri-
morsko in Gorenjsko običaj-
no imenujemo Spodnje bo-
hinjske gore, čeprav se v ter-
minologiji uporablja tudi iz-
raz Tolminske gore, starejši 
viri govorijo celo o Goriško tol-
minskih gorah. Kakorkoli že, 
v grebenu je ošiljena pirami-
da, ki jo običajno obiščemo z 
Vogla, ali pa čez planino Suha. 
Tokrat bomo naredili spre-
membo in goro obiskali s pri-
morske strani ter uživali v to-
plem decembrskem sončku. 

Zapeljemo se proti Podbr-
du, ali skozi Škofjo Loko in 
Železnike proti Petrove-
mu Brdu, ali pa z bohinjske 
strani čez Soriško planino. 
S Petrovega Brda nadaljuje-
mo proti Podbrdu ter naprej 
proti Tolminu. V vasi Korit-
nica opazimo smerokaz za 
Rut; zavijemo desno. Cesta 
se zlagoma vzpenja. V vasi 
Rut je križišče, kjer gre levo 
cesta v vas Grunt, mi pa gre-
mo desno. Na koncu asfal-
ta je še približno štiri kilo-
metre ceste. Smo v Rutar-
skem gozdu. Na tretji izraziti 

serpentini se z desne priklju-
či markirana pot iz Stržišča, 
mi pa nadaljujemo še nekaj 
100 metrov, ko opazimo pro-
metni znak, ki prepovedu-
je nadaljnjo vožnjo, in ram-
po. Tik pred rampo lahko na 
levi strani parkiramo. S hojo 
nadaljujemo po makadam-
ski cesti, ki se v nadaljevanju 
precej strmo vzpenja in po-
časi prehaja v širok, kamnit 
kolovoz. Tudi v tem delu lah-
ko vidimo še kakšen parki-
ran avto, a ne priporočam, da 
tvegamo. Na ostrem desnem 
ovinku nas smerokaz usmeri 

po kolovozu naravnost in hit-
ro smo pri lovski opazoval-
nici. Pred seboj vidimo vrh 
Jehlc, 1727 m, mimo katere-
ga bo potekala tudi naša pot. 
Nadaljujemo po makadam-
ski poti, ko pridemo do raz-
potja; levo oz. naravnost gre 
pot do Planine Razor, mi pa 

zavijemo desno v gozd. Pri-
jetna pot poteka skozi bukov 
gozd po dobro ohranjeni mu-
latjeri. Na začetku mulatjera 
poteka skozi gozd proti vzho-
du, potem pa se obrne proti 
zahodu in doseže pas rušev-
ja, kjer prečimo nekaj manj-
ših grap. Hodimo tik pod vr-
hom Jehlc, ko se mulatje-
ra začne vzpenjati po stran-
skem grebenu Spodnjih bo-
hinjskih gora. Pot navdušuje 
s svojim razgledom. Rodico 
imamo pred seboj in precej 
hitro dosežemo greben, kjer 
se nam z leve strani priključi 
pot na Rodico iz Bohinja oz. 
z Vogla. 

Nadaljujemo po gre-
benski poti in vrh doseže-
mo v nadaljnjih 10 minu-
tah. Vrh Rodice je v zadnjih 
decembrskih dneh nagra-
dil s čudovitim razgledom, 
v krogu 360 stopinj. Jasno, 

čisto, brez oblakov, brez 
megle … navdušujoče. Če 
začnem na zahodu: Šija, Vo-
gel, Vrh nad Škrbino, Tol-
minski Kuk, Krn v ozadju, 
pa Mahavšček, Bogatin, Ja-
lovec, Mangrt, Lepo špičje, 
Kanjavec, Triglav, greben 
Karavank pa Storžič, Kočna, 
Grintovec, greben proti Črni 
prsti, na jugu pa Blegoš, Po-
rezen, Kojca, Jalovnik, Kobi-
lja glava; in še vse tisto vmes. 

Sestopimo po poti vzpona 
do jeklenega konjička.

Glede na to, da je tole prvi 
Planinski izlet v letu 2017, 
naj vam zaželim dobrega po-
čutja, varnih korakov, sonč-
nih dni in pozitivnih misli. 
Srečno!

Nadmorska višina: 1966 m
Višinska razlika: 940 m
Trajanje: 4 ure in 30 minut
Zahtevnost: 

Planinski izlet: Rodica (1966 m)

Bohinjska gora  
s primorske strani
Priostrena piramida Spodnje bohinjskih gora, ki navduši v vseh letnih časih. 
Tokrat jo bomo obiskali s primorske strani. 

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

Razgled proti Spodnje bohinjskim goram, Krnu, Kaninu, Prestreljeniku, Mangartu; in vsem 
vmes. / Foto: Jelena Justin

Z d r a v j e  i n  j a Z  –  P r i j a t e l j a  ( 1 )

Pogled na prehojeno pot v okljukih; spodaj stranski vrh Jehlc 
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Začetek mulatjere, ki poteka skozi strnjen bukov gozd.  
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Na-ključ-je
Verjamem, da v življenju 

ni naključij. So le »ključi« 
(na-ključ-je), ki nam jih v ob-
liki sinhronih dogodkov po-
nuja življenje, ko smo nanje 
pripravljeni. Na nas pa je, 
da smo pozorni na to, kaj se 
nam dogaja, da te ključe pre-
poznamo, si jih upamo vze-
ti in odkleniti vrata, ki stoji-
jo na naši poti razvoja, in za-
korakati naslednjemu izzi-
vu naproti. 

V Gorenjskem glasu so 
mi s povabilom k pisanju 
podlistkov izročili ključ ru-
brike, v kateri se bomo v pi-
sani besedi srečevali v letu 
2017. Vabilo z veseljem in 
hvaležnostjo sprejemam, 
veselim se novega izziva.  

Največji izziv v življenju 
mi predstavlja premagati 
meje znotraj sebe in jih odri-
niti tja, kamor še v sanjah ne 
bi pomislili, da je to mogoče. 

Ta osebni izziv mi je vo-
dilo pri delu z vrhunskimi 
športniki, poslovneži, pod-
jetji, skupinami in posa-
mezniki, ki želijo tako kot 

jaz iz sebe iztisniti tisto naj-
boljše, kar prinašamo s se-
boj v ta prostor in čas. 

Kdo sem, kaj počnem, kaj 
vam imam povedati?

Po rodu Kranjčanka, po 
duši mavrični metulj, ki ver-
jamem, da so sanje zato, da 
jih sanjamo. Živimo, da le-
timo, se sebe in življenja ne 
bojimo. Da si zaupamo, da 
si upamo. 

Že v mladosti sem sanjala, 
da bom študirala jezike, me-
dicino, ekonomijo, psiholo-
gijo. Po končani Gimnaziji v 
Kranju sem zaključila študij 
Germanistike kot profesori-
ca angleškega in nemškega 
jezika s književnostjo. 

Po zaključenem študiju 
sem odprla eno prvih zaseb-
nih jezikovnih šol, kjer smo 
tuje jezike poučevali v »alfa 
stanju zavesti« – za tiste čase 
pri nas novi in malo znani 
tehniki, ter tako živela svoje 
jezikovne sanje. 

Med bivanjem v tuji-
ni sem se posvečala štu-
diju mentalne dinamike, 

osebnostne rasti, preučeva-
nju in preizkušanju energij-
skih in intuitivnih tehnik. 
Po vrnitvi iz tujine sem delala 
v gospodarstvu, na vodstvenih 
in vodilnih delovnih mestih v 
enem naših največjih podje-
tij. Izpolnile so se mi ekonom-
ske sanje. Ker sem verjela, da 
zmorem uresničiti tudi medi-
cinske, sem ustanovila center 
zdravja in harmonije, v okviru 
katerega delujem.

Bogate izkušnje s peda-
goškega področja in iz go-
spodarstva zadnje desetle-
tje vključujem v svoje seda-
nje delo na področju poslov-
nega, športnega in osebno-
stnega izobraževanja, men-
talnega trenerstva in co-
achinga. Pri svojem delu 
uporabljam inovativne teh-
nike in metode mentalne di-
namike in osebnostne ras-
ti (IMT® intuitivni mental-
ni trening; NLP nevrolingvi-
stično programiranje). 

Sodelujem s posamezni-
ki, podjetji in timi, ki jim 
pomagam pri sebi aktivirati 

in izkoristiti vse svoje po-
tenciale, postati in ostati vo-
dilni na svojem področju, 
pri doseganju in presega-
nju zastavljenih ciljev, ko-
munikacijskih veščinah in 
na ostalih področjih, kjer 
želijo napredovati, doseči 
spremembe. Tako živim še 
psihološki del svojih mla-
dostnih sanj. 

Naše telo je bivališče duha, 
zdravo telo je bivališče zdra-
vega duha. Telo in duh se od-
pirata kot lotos s tisočerimi 
cvetnimi listi. Ranljiva sta, 
zavedajmo se tega in ju skrb-
no negujmo.

Zdravje ni danost ali ne-
kaj samo po sebi umevnega, 
zdravje je darilo za trud, ki 
ga vnašamo v telo in duha. 
Zatorej poskrbimo za svoje 
zdravje, da bova »Zdravje in 
Jaz  – Prijatelja.«  

Ljudje smo celostna bit-
ja, zato je prav, da se ce-
lostno posvečamo svojemu 
dobremu počutju in zdrav-
ju. To bomo počeli v tej ru-
briki. 

Prisrčno vabljeni k bra-
nju. Z vami želim iskreno 
deliti svoja spoznanja in raz-
mišljanja ter drobne trike za 
lepši vsakdan. 

Ob začetku novega leta 
vam želim, naj bo 

ISKRENO

Ko si iskren si nenarejen,
ko si iskren, si pristen,
ko si iskren, si sebi zvest …
Iskren lahko sežeš do zvezd.

Iskrenost naj vodi vse naše poti,
iskrenost sadove bogate obrodi.

Naj bo leto 2017 iskreno,
pristno, nenarejeno, doživeto,
v srčno toploto odeto.

Bodite iskreni in iskreno to, kar ste,
pa vam z lahkoto vse uspe.

Srčno, iskreno, iskrivo, igrivo,
mavrično pravljično leto želim.

Nena
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Miroslav Cvjetičanin

Zadnja tri leta resnično 
doživ lja svojo pomlad. Ta-
ekwon-do mu je popolnoma 
spremenil življenje.

Robert Guštin je Ljubljan-
čan iz Radovljice. Pred tremi 
leti se je na treningu pridru-
žil hčeri Neži, ki je že dvak-
ratna državna prvakinja v 
najmlajši kategoriji. K tre-
ningu ga je povabila prijate-
ljica in članica radovljiškega 

kluba Barbara Sitar, nosilka 
črnega pasu, 2. DAN. Danes 
ves čas trenira pod budnim 
očesom legendarnega tre-
nerja Željka Gvozdiča. Tri-
inšestdesetletni Zagrebčan, 
nosilec črnega pasu 7. DAN, 
pravi, da je Robert lahko za 
vzgled vsem v klubu oziro-
ma kar vsem, ki se ukvarja-
jo s športom. Je marljiv, ved-
no dobre volje in na trenin-
gih nikoli ne popušča. Ta-
ekwon-do je borilni šport in 

tako kot vsak drug zahteva 
marljivost, odrekanje in ga-
ranje. Te tri lastnosti danes 
pri mladih ljudeh le stežka 
najdemo, pravi Gvozdič, ki 
pridnost Roberta Guština 
zelo rad pohvali.

Petsto ur treninga na leto

Robert letno naredi okoli 
petsto ur treninga, kar je več 
kot še enkrat več od povpre-
čja. Vendar kot pravi trener 

Željko, ure ne štejejo, šteje-
jo pridnost, volja, moč in že-
lja po uspehu in napredku. 
In ravno zato je Robertu us-
pelo v treh letih 'iz nič' priti 
do črnega pasu 1. DAN. Iz-
pit za osvojitev pasu je sesta-
vljen iz izvedbe form ali borb 
z namišljenim nasprotni-
kom, ki jo sestavlja od tri-
deset do šestdeset gibov, iz 
borb in specialnih tehnik. 
Robert seveda tudi tekmu-
je. Največkrat v veteranskih 
kategorijah, zelo dober je 
tudi v formah, kategoriji, ki 
je še posebej cenjena v tem 
športu. Teh petsto ur nare-
di z lahkoto, z užitkom, tre-
nira celo med premorom, 
ki ga imajo v klubu vsak ju-
lij in avgust. Da tako rad tre-
nira, je 'kriva' tudi zelo dob-
ra klima v klubu. K tako dob-
remu vzdušju je pripomogel 
tudi Robert, saj si šteje v ve-
lik plus, da je s svojo zagna-
nostjo in nekaterimi inova-
tivnimi posegi skupaj z dru-
gimi člani klub iz čiste ano-
nimnosti pomagal pripelja-
ti do pomembnega društva v 
občini. Naslednje leto bo Ta-
ekwon-do klub Radovljica 
praznoval svojo 25-letnico.

Bistvo je drugje

Bistvo te zgodbe pa ni 
samo, da mu je uspelo črni 
pas opasati v tako kratkem 
času, ampak da je s pomoč-
jo taekwon-doja, postal dru-
gačen, boljši človek. Pred 
15 leti so Robertu diagno-
sticirali multiplo sklerozo. 
Njegova gibljivost je šla str-
mo navzdol, bolezen pa str-
mo navzgor. Zbral je po-
gum, se lotil športa, ki zah-
teva najprej gibljivost, rav-
notežje in natančnost, to-
rej vse, kar multipla skle-
roza onemogoča. Danes 
mu zdravniki ploskajo, se 
čudijo, pravijo, da je veli-
ko bolj gibljiv od zdravega 

človeka. S pomočjo te bo-
rilne veščine je bolezen pod 
popolnim nadzorom, uspe-
lo mu je več, kot so zdravni-
ki sploh pričakovali. Vse to 
mu je dalo dodatni zagon, 
danes pravi, da ne trenira 
taekwon-doja, temveč ga 
živi. Ta šport je postal smi-
sel njegovega življenja. To 
pripoveduje s tako strastjo, 
da sogovornik hitro prepri-
ča, saj njegova pozitivnost 
kar žari okoli njega. Trener 
Gvozdič razlaga, da je Ro-
bert res fenomen, da če bi 
mlajši športniki imeli tako 
voljo do treninga, bi Slove-
nija imela še več vrhunskih 
športnikov, še več svetovnih 
in olimpijskih prvakov.

V treh letih do črnega pasu
Pri šestinštiridesetih letih je Robertu Guštinu uspel velik podvig v športu.

Na treningu z Željkom Gvozdičem / Foto: Gorazd Kavčič

Robert Guštin / Foto: Gorazd Kavčič

Jože Marinček

Kranj – Devet ekip se je od-
zvalo povabilu Akademske-
ga vaterpolskega kluba Tri-
glav za nastop na tradici-
onalnem božično-novole-
tnem turnirju za mlade va-
terpoliste, rojene leta 2004 
in mlajše, kar je bila rekorda 
udeležba.

Ekipe so bile v predtekmo-
vanju razdeljene v dve skupi-
ni. V skupini A so med seboj 
igrali AVK Triglav (Slovenija), 
VK Crvena zvezda 2, VK Va-
lis, VK Zemun (Srbija) in re-
prezentanca U12 Primorsko-
-goranske županije (Hrva-
ška), v skupini B pa VK Crve-
na zvezda 1, VK Radnički, VK 
Bečej (Srbija), VD Kamnik in 

VK Ljubljana Slovan (Sloveni-
ja). »Turnir je bil tokrat rekor-
den po številu nastopajočih. 
Naši mladi so lahko spoznali, 
kako igrajo mladi iz države, ki 
je evropski in svetovni prvak 
ter olimpijski zmagovalec. Vi-
deli smo veliko dobrih tekem, 
kajti v treh dneh so mladi v po-
kritem olimpijskem bazenu 
odigrali kar 25 tekem. Lepo 

je bilo videti napredek v igri 
naših igralcev, ki so dokazali, 
da se lahko kosajo prav z vse-
mi. Tudi v tekmah za končno 
uvrstitev smo lahko uživali. 
S takimi turnirji moramo na-
daljevati tudi v prihodnje,« 
je po končanem turnirju 
povedal trener domače eki-
pe Triglav Tadej Peranovič. 
Že v predtekmovanju je bilo 

odigranih nekaj zelo zanimi-
vih tekem, na katerih je bilo 
že moč ugotoviti, katera eki-
pa se bo potegovala za osvo-
jitev turnirja. Tudi vse tri slo-
venske ekipe so igrale dobre 
in pokazale, da se lahko ena-
kovredno kosajo z drugimi. 
Turnir je osvojila ekipa VK 
Radnički pred VK Valis in 
VK Crvena zvezda 1. Najbolj-
ša slovenska ekipa je bila na 
četrtem mestu AVK Triglav, 
ki je imela v svojih vrstah naj-
boljšega strelca (Rok Bečič je 
dal dvajset zadetkov), šesti 

so bili Kamničani, osmi pa 
Ljub ljančani. 

Organizator AVK Triglav 
je turnir izpeljal z odliko in 
v zadovoljstvo vseh nastopa-
jočih. Tekme so sodili Boris 
Margeta, Čedomir Bojanič, 
Rok Vehovec, Matjaž Ho-
movec, Klemen Podvršček 
in Jaka Mikoletič. Mladi, gle-
de na to, da jim je sodil Boris 
Margeta, ki je sodil že na pe-
tih olimpijskih igrah, so lah-
ko spoznali tudi sojenje sod-
nikov, ki sodijo tudi na naj-
večjih tekmovanjih.

Rekorden turnir za mlade vaterpoliste
Mladi vaterpolisti Triglava so na tradicionalnem božično-novoletnem turnirju v Kranju, ki je bil v znamenju rekordne udeležbe desetih ekip, osvojili četrto 
mesto. Najboljši so bili Srbi. 

Mladi vaterpolisti Triglava (na sliki desno) skupaj s tretjeuvrščeno ekipo iz Srbije / Foto: Primož Pičulin

V bazenu v Kranju so se pomerili mladi vaterpolisti, rojeni 
leta 2004 in mlajši. / Foto: Primož Pičulin
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Simon Šubic

Jesenice – Jeseniški poli-
cisti so pred dnevi obravna-
vali domačina, ker je na Je-
senicah pri parkiranju na 
prostoru za invalide upora-
bil ponarejeno parkirno kar-
to za invalida, izdelano na 
ime že pokojnega upraviče-
nega uporabnika. Sum upo-
rabe je policistom naznanilo 
jeseniško mestno redarstvo. 

Policisti so ugotovili, da vo-
znik ne izpolnjuje nobenega 

od predpisanega razloga za 
izdajo invalidske parkirne. 
Do nje so sicer med drugim 
upravičene osebe, ki imajo 
priznano najmanj 60-odsto-
tno telesno okvaro spodnjih 
ali zgornjih okončin ali me-
denice, ki imajo multiplo 
sklerozo, ki imajo najmanj 
30-odstotno telesno okvaro 
z mišičnimi in živčno-mišič-
nimi obolenji, ki so težko du-
ševno prizadete, ki imajo naj-
manj 90-odstotno telesno 
okvaro zaradi izgube vida ...

Uporabljal ponarejeno 
parkirno karto za invalide

Simon Šubic

Kranj – Če gorenjski policisti 
zaradi silvestrovanja niso 
imeli pretiranega dela, pa je 
bil prehod v novo leto toliko 
bolj naporen za gasilce, ki so 
morali večinoma posredova-
ti zaradi požarov v naravi ali 
zabojnikih, večino pa jih lah-
ko pripišemo uporabi piro-
tehnike in tudi neočiščenim 
dimnikom. Med novoletni-
mi prazniki so namreč za-
radi dimniških požarov ga-
silci posredovali na Hrušici, 
Bledu, Jesenicah, v Bohinj-
ski Bistrici in Spodnjih Gor-
jah. Na Jezerski cesti v Kra-
nju pa je zadnji dan lanskega 
leta zagorelo ob krušni peči 
v stanovanjski hiši. Kranjski 
poklicni gasilci in prosto-
voljni gasilci s Primskovega 
so iz hiše objekta rešili dve 
nepoškodovani osebi in po-
žar pogasili.

Že v soboto popoldne so 
prostovoljni gasilci iz Ka-
mnika in Nevelj morali ga-
siti gorečo podrast v gozdu 
nad naseljem Briše, ki je na 
površini okoli pet tisoč kva-
dratnih metrov zagorela za-
radi spuščanja raket. Jese-
niški gasilci so posredova-
li na Slovenskem Javorni-
ku, kjer je zaradi uporabe pi-
rotehničnega izdelka zago-
relo v zapuščenem objektu. 
Ko je večina Gorenjcev že 
odštevala zadnje ure do pri-
hoda novega leta, pa so mo-
rali gasilci na silvestrski ve-
čer pogasiti goreče ciprese 
na Jesenicah, požar v nara-
vi pa je zaposlil tudi gasil-
ce z Bohinjske Bele. V No-
žicah je zaradi odvrženega 

pirotehničnega sredstva za-
gorelo na kozolcu, požar, ki 
je poškodoval nekaj sena in 
lat, pa so že pred prihodom 
gasilcev iz Domžal in Hom-
ca pogasili domačini. Eden 
od njih se je pri tem nadihal 
dima in je odšel na pregled v 
bolnišnico.

Kmalu po polnoči se je ra-
keta zaletela v ostrešje stano-
vanjskega objekta Frankove-
ga naselja v Škofji Loki. Ga-
silci PGD Trata so jo odstra-
nili in s termo kamero pre-
ventivno pregledali celotno 
ostrešje. V Kamniku, Polj-
čah in na Trati je v noči na 
1. januar zagorelo tudi v za-
bojnikih. Kamniški gasilci 
so na silvestrsko noč posre-
dovali tudi v Keršmančevem 
parku v Mekinjah, saj so jih 
reševalci Nujne medicinske 
pomoči Domžale zaprosili 
za pomoč zaradi poškodova-
ne osebe, ki se je ponesrečila 
na otroških igralih na višini 
šestih metrov. Gasilci so ga s 
pomočjo avto lestve rešili in 
ga predali v nadaljnjo oskrbo 
reševalcem, ti pa so ga odpe-
ljali na urgenco ljubljanske-
ga kliničnega centra. 

Prvega januarja dopol-
dne so gasilci iz društev Ra-
teče-Planica, Kranjska Gora 
in Podkoren v Ratečah ga-
sili gorečo travo, grmičevje 
in manjše smreke. Na Sveti 
Barbari v občini Škofja Loka 
so zagorela drva, požar, ki se 
je razširil še na na skladov-
nico desk in bale sena, pa 
so pogasili gasilci iz Škofje 
Loke in Stare Loke. Suha tra-
va je gorela še v Medvodah, 
Spodnjih Danjah in na Pla-
nini nad Golico.

Za gasilce prazniki delovni
Gasilci so med novoletnimi prazniki gasili tudi 
požare, ki so jih zanetili pirotehnični izdelki. 

Mojstrana – Kranjskogorski policisti so konec prejšnjega leta 
v Mojstrani izsledili tri osebe, ki so domačine vznemirjale s 
ponavljajočim zvonjenjem po hišah in s postavljanjem pred-
metov pred vhode. To početje je v Mojstrani trajalo že nekaj 
dni, v sredo pa se je po izsleditvi teh treh oseb končalo. En 
kršitelj je polnoleten, dva sta mlajša, proti vsem pa policisti 
vodijo postopke.

Zvonili so po hišah

Simon Šubic

Mojstrana – V slovenskih go-
rah je lani umrlo 43 oseb, od 
tega 22 planincev, 21 oseb pa 
se je smrtno ponesrečilo pri 
drugih aktivnostih. Zadnja 
smrtna gorska nesreča se je 
zgodila v petek popoldne na 
Velikem Oltarju nad Moj-
strano, kjer je usodno pa-
del planinec. »O smrtnem 
dogodku policisti še zbirajo 
obvestila, okoliščine pa ka-
žejo na gorsko nesrečo in 
hujši padec planinca v glo-
bino iz skalnatega in zasne-
ženega brezpotja,« je nekaj 
ur po nesreči razložil Bo-
jan Kos, tiskovni predstav-
nik Policijske uprave Kranj. 
Mrtvega planinca so gorski 

reševalci iz Mojstrane ob 
pomoči helikopterja Sloven-
ske vojske prepeljali v doli-
no, kjer ga je prevzela pog-
rebna služba. Obenem je re-
ševalna helikopterska ekipa 
v z gorskega vrha prepeljala 
tudi žensko, ki je hodila s po-
kojnikom, pod Kalvarijo pa 
so v drugem reševanju, ki je 
potekalo sočasno, pomagali 
še moškemu, ki si je poško-
doval nogo. Tudi njega je v 
dolino prepeljal helikopter.

V petek se je planinec poš-
kodoval tudi na Stolu. Posre-
dovali so radovljiški gorski re-
ševalci, ki so poškodovanega 
moškega oskrbeli, nazadnje 
pa so ga ob pomoči helikop-
terja Slovenske vojske prepe-
ljali v jeseniško bolnišnico. 

Na območju Vitranca pa se je 
izgubil planinec, ki so ga naš-
li kranjskogorski reševalci in 
ga varno pospremili v dolino. 
Bohinjski gorski reševalci pa 
so v nedeljo priskočili na po-
moč planincu, ki si je na pla-
nini Zgornja Grintovica poš-
kodoval gleženj. Z vojaškim 
helikopterjem so ga prepe-
ljali v bolnišnico na Jesenice.

Statistični podatki Gorske 
reševalne zveze Slovenije 
razkrivajo, da so gorski re-
ševalci v lanskem letu opra-
vili 483 intervencij v gorah, 
v katerih je skupno sodelo-
valo skoraj štiri tisoč reševal-
cev. Največ (okoli 415) je bilo 
reševalnih akcij, izvedli pa so 
tudi več kot 60 iskanj. V oko-
li 210 primerih je v pomoč 

ponesrečencem poletel tudi 
helikopter. Največ dela so 
imeli reševalci Postaje GRS 
Tolmin, ki so lani izvedli 75 
reševalnih in iskalnih akcij, 
precej zaposleni so bili tudi 
reševalci iz Bohinja s skoraj 
70 intervencijami, med naj-
bolj delavnimi pa so bili še 
gorski reševalci iz Bovca, Ka-
mnika in Mojstrane. 

Kot so ob koncu leta po-
vedali na predstavitvi dežu-
rnih helikopterskih posadk 
Slovenske vojske, ki sodelu-
jejo v sistemu zaščite, reše-
vanja in pomoči, so vojaške 
helikopterske posadke (ima-
jo jih dvanajst) lani posredo-
vale okoli 360-krat, od tega 
so opravili skoraj 200 pole-
tov v gore. 

Planinec usodno padel z brezpotja
Predzadnji dan lanskega leta se je na Velikem Oltarju nad Mojstrano smrtno ponesrečil planinec, ki je 
padel v globino s skalnega in z zasneženega brezpotja. 

Andraž Sodja

Jesenice – Minuli četrtek 
okoli poldruge ure popoldne 
je na Slovenskem Javorniku 
zagorelo v kletnih prostorih 
avtosalona ASP, kjer so skla-
diščili pnevmatike, osebna 
vozila ter odsluženo motor-
no olje. Posredovale so po-
klicna enota GARS Jeseni-
ce ter prostovoljna gasilska 
društva Koroška Bela, Jese-
nice, Hrušica, Blejska Dob-
rava, Zabreznica, Mojstrana, 
Kranjska Gora, Podkoren, 
Rateče - Planica, Radovljica 
in JZ GRS Kranj. Po podatkih 
operative je pri gašenju sode-
lovalo kar 70 gasilcev. Njiho-
vo delo je oteževal gost in ne-
varen dim pa tudi najmanj 

dve eksploziji v kletnih pro-
storih, po katerih so se gasil-
ci iz objekta umaknili. 

Kranjski poklicni gasilci so 
pripeljali na kraj 2400 litrov 
penila, s katerim jim je us-
pelo glavnino požara pogasi-
ti do dvajsete ure, čez noč pa 
so nadzorovali in gasili posa-
mezna žarišča. Cesta Janeza 

Finžgarja na Slovenskem Ja-
vorniku je bila zaradi požara 
zaprta še dan kasneje, ko so 
preiskavo požara začeli go-
renjski kriminalisti s pomoč-
jo strokovnjakov nacionalne-
ga forenzičnega laboratorija.

V požaru je nastala ogrom-
na škoda, saj je zgorelo okoli 
tri tisoč pnevmatik in 23 no-
vih vozil, ki so bila shranje-
na v kletnih prostorih, škodo 
na pisarniškem in stanovanj-
skem delu zgradbe pa je ga-
silcem uspelo preprečiti. Za-
radi zdravju škodljivih vplivov 
dima so v sodelovanju s poli-
cijo izvedli evakuacijo okoli 
deset bližnjih stanovalcev iz 
sosednjih objektov. Štab Ci-
vilne zaščite Občine Jeseni-
ce in Štab Civilne zaščite za 

Gorenjsko regijo sta organizi-
rala začasno nastanitev ogro-
ženih prebivalcev v OŠ Koro-
ška Bela, vendar je bil ukrep 
kasneje preklican. 

Po neuradnih informa-
cijah naj bi zagorelo zaradi 
stropne luči, ki naj bi padla 
na pnevmatike. Eden od za-
poslenih je povedal, da sta s 
sodelavcem poskusila zače-
tni požar pogasiti z gasilnimi 
aparati, in sta že mislila, da 
jima je uspelo, ko se je pros-
tor skoraj nenadoma napol-
nil z gostim črnim dimom. 

S Policijske uprave Kranj 
(PU) so sporočili, da so go-
renjski kriminalisti s po-
močjo nacionalnega foren-
zičnega laboratorija opravi-
li ogled kraja dogodka in v 

preiskovalnih aktivnostih za-
varovali predmete za nadalj-
nje delo. Tiskovni predstav-
nik PU Kranj Bojan Kos je 
ob tem povedal: »Do sedaj je 
znano, da je zagorelo v kleti 
objekta, kjer je prišlo do vži-
ga večjega števila pnevmatik, 
ogenj pa se je v požaru razširil 
še na druge stvari v objektu. 
Trenutne okoliščine ne ka-
žejo, da je bil požar posledica 
kaznivega dejanja, nastala pa 
je velika materialna škoda na 
tem objektu in stvareh.«

Gasilcem, civilni zaščiti 
in Občini Jesenice se je prek 
spletnih družbenih omrežij 
zahvalil tudi lastnik podje-
tja, ki je strankam obljubil, 
da bodo posledice poskuša-
li čim prej odpraviti.

Zgorele gume in avtomobili
Kriminalisti in strokovnjaki nacionalnega forenzičnega laboratorija v preiskavi četrtkovega požara na 
Slovenskem Javorniku niso odkrili znakov kaznivega dejanja. Preiskava požara, v katerem je nastala 
velika gmotna škoda, še ni končana.

Zaradi gostega temnega dima so za nekaj ur evakuirali okoliške prebivalce. / Foto: Andraž Sodja

V požaru je nastala 
ogromna škoda, saj je 
zgorelo okoli tri tisoč 
pnevmatik in 23 novih 
vozil, ki so bila shranjena 
v kletnih prostorih, 
škodo na pisarniškem 
in stanovanjskem delu 
zgradbe pa je gasilcem 
uspelo preprečiti.



Alenka Brun

M
oto priredit-
ve Krog pri-
jateljstva 
2016 je bil: 
Srečo uži-

ti, mir občutiti, prijatelj-
stvo deliti. Pot okrog jeze-
ra so organizatorji razdelili 
na cone, glasbeni spremlje-
valni program pa se je začel 
že v zgodnjih popoldanskih 
petkovih urah. V Milnem so 
ljubitelji narodno-zabavnih 
napevov prisluhnili Veselim 
Begunjčanom, Mala Zaka 
je gostila Čuke, praznična 
Promenada kasneje skupi-
no Kingston, za njimi pa je 
oder zavzela glasbena sku-
pina Trije mušketirji & Ona.

Krog so obiskovalci Ble-
da sklenili točno ob šesti 
uri, zagorele so modre luč-
ke, dejanje je pospremil še 
ognjemet. Čarobnost že 
tako lepo okrašenega Ble-
da je za nekaj minut dobi-
la poseben prizvok in kljub 
mrazu pustila vtis. Za tre-
nutek, ko so zagorele mod-
re lučke ob Blejskem jeze-
ru, je vrvež ob jezeru obstal. 
Gostje v bližnji restavraciji 
so spremljali dogajanje sko-
zi okna, drsališče je obne-
melo, naključni obiskoval-
ci Bleda so se z radovednos-
tjo podali bližje obali jezera. 
Med tistimi, ki so se skleni-
li krog prijateljstva in si zau-
pali želje, pa je bilo veliko 
takih, ki se dogodka udele-
žijo prav vsako leto.

KROG PRIJATELJSTVA
Na predzadnji dan starega leta so na Bledu ponovno sklenili krog prijateljstva. Prvič so si na Bledu podali 
roke pred osmimi leti in tako poskušali objeti danes tudi že svetovno znan gorenjski biser, Blejsko jezero.

Moto prireditve Krog prijateljstva 2016 je bil: Srečo užiti, mir občutiti, prijateljstvo deliti. / Foto: Tina Dokl

Skupina Kingston

Alenka Brun

L
ani novembra je 
minilo že leto dni od 
smrti Jožeta Anto-
niča – glasbenika, 
komponista, kita-

rista in dolgoletnega vodje 
ter tudi ustanovnega člana 
narodno-zabavnega ansam-
bla Alpski kvintet. Med leto-
ma 2002 in 2006 je bil Jože 
tudi župan občine Bled. Lju-
dje se ga velikokrat spomin-
jajo po njegovi humorni pla-
ti. Bil je tudi med pobudni-
ki Alpskih večerov in zadnja 

leta član Max Tria. Umrl je 
star sedemdeset let.

Pobuda za tokratni kon-
cert pa je prišla od Alpske-
ga kvinteta, prisluhnili pa so 
tako na občini kot Zavodu za 
kulturo Bled. Tako bo kon-
cert v njegov spomin v nede-
ljo gostila Festivalna dvora-
na na Bledu.

»Ko je Jože prevzel mesto 
župana na Bledu, sem vode-
nje Alpskega kvinteta pre-
vzel jaz. Ne glede na njego-
vo prezaposlenost z župa-
novanjem sva bila vedno v 
stiku – tudi kasneje, v bis-
tvu do zadnjega dne njego-
vega življenja. S svojo kitaro 
je že upokojen pogosto pris-
kočil na pomoč pri kakšnem 
radijskem, televizijskem ali 
drugem nastopu v živo. Sku-
paj s Simonom Golobičem 
je pripravljal avtobiografijo 
Alpskega kvinteta, ki naj bi 

izšla ob praznovanju petde-
setletnice delovanja ansam-
bla ravno v letu 2016. Zaradi 
prezgodnje smrti žal projek-
ta ni izpeljal do konca in bo 
knjiga izšla z zamudo,« raz-
laga Janez Per. 

Nadaljuje: »Jože je bil 
odličen kitarist in prijatelj, 
poln življenja, dobrih idej 
in humorja. Imel je zelo 
izostren posluh in okus za 
narodno-zabavno glasbo in 
glasbo Alpskega kvinteta. 
Za njim ostaja bogata zbir-
ka skladb in tekstov, veliko 
posvečenih rodnim Gorjam 
in Bledu, ki ju je imel izre-

dno rad in jih je s ponosom 
vsepovsod v tujini in doma 
tudi promoviral. Ker je bil 
tudi pobudnik Alpskih veče-
rov na Bledu, menimo, da si 
njegova glasbena pot, župa-
novanje in predanost Bledu 
in Sloveniji zaslužijo spo-
minski koncert.«

Poleg Alpskega kvinteta 
bo na koncertu sodeloval še 
ansambel Encijan, s katerimi 
je Jože v prostem času ravno 
tako sodeloval, ter dolgoletni 
prijatelj ansambla Miha Dov-
žan. »Namreč, z njim smo 
tudi v zgodnjih letih sku-
paj igrali.« Miha že dve leti 
ne nastopa več, vendar se je 
odločil, da bo v znak spošto-
vanja do Jožeta tokrat spre-
jel povabilo. Spremljal bo 
Jožico Kališnik. Koncert ima 
tudi dobrodelno noto, saj 
bodo organizatorji izkupiček 
namenili družini Antonič.

KONCERT V SPOMIN 
NA JOŽETA ANTONIČA
Festivalna dvorana na Bledu bo v nedeljo, 8. 
januarja 2017, ob 16. uri gostila koncert v spomin 
na Jožeta Antoniča. Koncert ima dobrodelno noto, 
njegov pobudnik pa je Alpski kvintet. Kot gosta 
bosta nastopila tudi ansambel Encijan in Miha 
Dovžan.

Jože Antonič / Foto: arhiv Gorenjskega glasa
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Želje

Okoli mene smeh,
zvok odprte steklenice.
Obkrožen z ljudmi,
iščem tebe, ki te ni.
Ura polnoč bo odbila.
Dvignem čašo
zazrem se v ogledalo,
svojemu odsevu
zaželim na zdravje.
Čaša šampanjca,
a vendar ima vonj
na solze,
na nemoč,
na osamljenost.
Novo leto je pred vrati.
Dvignem čašo,
Odpijem požirek
opojne pijače,
zaželim si vse najboljše.
Janez

Poznamo več oblik samote. Osamljeni so lahko tisti, ki so 
obkroženi z ljudmi, a se počutijo osamljeno, in tisti, ki v 
resnici nimajo nikogar. Upam, da ste prehod v novo leto 
preživeli v dobri družbi in niste bili osamljeni. Meta

PESMI MLADIH

POTOVANJA        VINO        HRANA        DOGODIVŠČINE        MOŠKI        ŽENSKE         POTOVANJA        VINO        HRANA       ŽENSKE  

Grega Flajnik

S
voj sprehod po 
Zagrebu smo nada-
ljevali na Malem 
trgu, kjer sicer v 
toplejšem delu leta 

prodajajo rože. Ogledali smo 
si kip Petrice Krmpuha, ki je 
upodobljen s kitaro in je sim-
bol zatiranih. V svoji knjigi 
ga je opisal hrvaški književ-
nik Miroslav Krleža. Knjigo 
z naslovom Balade Petrice 
Krmpuha so prvič izdali leta 

1936 v Ljubljani. Ogled smo 
nadaljevali po strmi Radiče-
vi ulici, kjer smo najprej nale-
teli na kip svetega Jurija. Kip 
je drugačen od večine dru-
gih, saj uprizarja Jurija v tre-
nutku, ko je že ubil zmaja in 
mu kaže naklonjenost. Ena 
večjih znamenitosti Zagre-
ba so prav gotovo Kamnita 
vrata, edina ohranjena vrata, 
ki vodijo na Grič. V vratih je 
kapela device Marije, ki godu-
je 31. maja, in to je tudi dan 
mesta Zagreb. Zagrebčani se 
pogosto pridejo zahvalit na to 

mesto za ozdravitev, opravlje-
ni izpit ali kaj podobnega. Na 
Gornjem gradu smo si ogle-
dali še cerkev svetega Marka, 
na kateri sta znamenita grba 
Troedine kraljevine Hrvaš-
ke, Dalmacije in Slavonije 
ter mesta Zagreb. V bližini so 
tudi znameniti Banski dvo-
ri, kjer je sedež hrvaške vlade 
in kjer je živel in umrl legen-
darni ban Josip Jelačič. Na 
tej lokaciji zaseda tudi hrvaš-
ki sabor ali parlament, ki ga 
pogosto videvamo na televi-
ziji, ko omenjajo dogodke iz 

hrvaške politike. Sprehodi-
li smo se še do srednjeveš-
ke utrdbe Kula Lotrščak, na 
kateri je top, ki je nekoč opo-
zarjal meščane na nevarnos-
ti. Top simbolično strelja vsa-
ko opoldne še dandanes. Na 
mestu, kjer je stolp, je tudi 
zgornja postaja vzpenjače, 
za katero Zagrebčani pravijo, 
da je s svojimi 66 metri dol-
žine najkrajša žična železni-
ca na svetu, ki je namenjena 
javnim prevozom. Nas pa je 
čakal še spust z Griča na gla-
vni Trg bana Josipa Jelačiča. 

Potem so si naši gostje lah-
ko samostojno ogledovali 
čudovite adventno okrašene 
stojnice na več mestih v okoli-
ci centra. Lahko so doživeli in 
uživali v lepo okrašenem mes-
tu. Zagreb je namreč po mne-
nju spletne strani, kjer opisu-
jejo najboljše evropske desti-
nacije (Best European Desti-
natinos), že drugo leto zapo-
red najlepše okrašeno mesto 
v adventnem času. 

Po ogledu stojnic in mes-
ta smo se vkrcali na avto-
bus in se odpeljali nazaj 
proti Sloveniji. V Kostanje-
vici na Krki smo se ustavili 

v Gostišču Žolnir, kjer smo 
se pogreli in si privošči-
li dobro kosilo. Tako lepo 
smo zaključili zadnji izlet v 
letu 2016. Na koncu smo si 

voščili še vse dobro v letu, ki 
prihaja, in si seveda zažele-
li, da se čim prej zopet sre-
čamo na kakšnem od Glaso-
vih izletov.

GORNJI GRAD IN STOJNICE

Z nami so bile tudi Muce Copatarice.

Klovćevi dvori na Gornjem gradu

Na Trgu bana Josipa Jelačiča

Mateja Rant

P
retekli teden so 
otroci zaman priča-
kovali sneg z neba, 
a v Kranju kljub 
temu niso bili pri-

krajšani za zimske radosti. 
Del Kranja je namreč postal 
območje z lastnim vreme-
nom. Občina je poskrbela 
za zasneževanje Pungerta, 
ki tako otrokom in mladost-
nikom ponuja pravo zimsko 
doživetje, saj je snega dovolj 
za vse otroške radosti, od 

kepanja do oblikovanja sne-
žakov in sankanja z lopatka-
mi. K čarobnemu zimske-
mu vzdušju v mestu prispe-
vata tudi pravljični gozd na 
Glavnem trgu in drsališče 
na Slovenskem trgu.

»Tukaj mi je zelo všeč, led 
je zelo dober, uživamo, ker 
se lahko lovimo s prijatelji,« 
je samo za hipec ob ograji 
drsališča postal Lovro Srakar, 
da sta si s prijateljem Jakom 
Pivkom malce oddahnila po 
vseh norčijah na ledu. Zau-
pala sta nam še, da se vsak 
dan dobivata s prijatelji, da se igrajo skupaj, tisti dan pa so šli 

popoldne tudi v kino, da so si 
ogledali film Zapoj. Tudi Ajda 
Pivk je navdušena nad drsan-
jem na Slovenskem trgu, saj 
pravi, da je zunaj veliko bolj 
prijetno kot v dvorani, sploh 
ko je lepo vreme. Pravi živ žav 
je pretekli teden vladal tudi na 
Pungertu. »Tale sneg je prav 
dobra 'pogruntavščina',« je z 
zadovoljnim nasmehom na 
obrazu opazovala svoje otro-
ke pri norčijah na snegu Jovi-
ta Rajgelj Sušnik. Njena hči 

Nadja se je z navdušenjem 
spuščala po sneženem hrib-
čku z lopatko za sneg in kar 
mimogrede navrgla, da zelo 
hitro leti, saj se ji je mudilo 
spet nazaj na hribček. Užival 
je tudi Luka Hren, ki je poja-
snil, da ima zelo rad sneg. 
»Letos še nisem bil na snegu, 
zato mi je tukaj zelo všeč,« je 
bil navdušen Luka, ki upa, da 
bo v kratkem snežilo, saj bi si 
želel še precej več snega. Do 
tedaj pa mu obilo veselja nudi 
tudi tisti na Pungertu.

ZIMSKA IDILA V MESTU
Vreme je pretekli teden, ko so bili otroci na novoletnih počitnicah, sicer bolj spominjalo na pomlad 
kot na zimo, kljub temu pa so lahko uživali v zimskih radostih tudi sredi mestnega jedra v Kranju. 
Mala zaplata snega na Pungertu je namreč poskrbela za veliko veselja, vsak dan je bilo živahno tudi na 
drsališču na Slovenskem trgu.

Na Pungertu so poskrbeli za pravo zimsko vzdušje.

V pravljičnem gozdu na Glavnem trgu so otroci lahko oddali 
tudi pošto za Božička ali dedka Mraza. / Foto: Gorazd Kavčič

Vsak dan je zelo živahno tudi na drsališču na Slovenskem 
trgu. / Foto: Gorazd Kavčič
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        I HIŠA KULTURE// razstava

Tudi ti si Angel z Janezom Štrosom
Dobrodelni akciji zbiranja sredstev za otroke s posebnimi 
potrebami, v kateri Janez Štros daruje svoje slikarske mono-
grafije Tudi ti si Angel, se pridružujemo tudi na Gorenjskem 
glasu. Vsakemu izmed vas, ki boste v dobrodelni namen 
podarili 10 evrov, bo Janez podaril knjigo s 37 slikami, ki jih 
je naslikal v letošnjem letu. Kdor je pripravljen podariti več, 
lahko dobi tudi digitalni print na platnu ali originalno sliko.

V avli časopisne hiše so že na ogled digitalni printi nje-
govih slik, v  sredo in četrtek, 4. in 5. januarja, med 9. in 
12. uro pa bo avtor knjigo tudi podpisoval, se pogovoril 
z vami in se vam osebno zahvalil za vašo dobrodelnost.

V slikarski svet je Janez Štros, doma iz Bitenj, vstopil pred  
štirinajstimi leti, ko je na slikarsko platno začel prenašati 
svoja čutenja, doživljanja in obujanja spominov. Doslej je 
svoje slike razstavil tako v razstaviščih doma kot v tujini in 
zanje prejel tudi več nagrad. 
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Samo Lesjak

P
raznik svetega Šte-
fana je dan, ko 
Pihalni orkester 
občine Šenčur že 
štirinajst let tradi-

cionalno pripravlja božič-
no-novoletni koncert. God-
benice in godbeniki so zelo 
aktivni preko celotnega leta 
in sodelujejo pri številnih 
dogodkih, enega izmed naj-
pomembnejših pa prav goto-
vo predstavlja božično-novo-
letni koncert, na katerega se 
pripravljajo vse leto.

Vedno se potrudijo, da 
ima koncert neko rdečo nit. 

Tako je bila lani glavna tema 
Slovenija, zimzelene pope-
vke in praznovanje petin-
dvajsetletnice samostojnos-
ti, letos pa so se z naslovom 
Lepo je biti muzikant spom-
nili Slavka Avsenika in neka-
terih njegovih uspešnic ter 
pokazali, zakaj so veseli, da 
so glasbeniki. Seveda pa so 
poskrbeli tudi za ostale glas-
bene okuse in v svoj nas-
top vključili skladbe zasedb 

Queen in Deep Purple, pa 
tudi klasične božične pesmi. 
Koncert so s plesom popes-
trili folklorniki iz Folklor-
nega društva Šenčur in za 
svoj nastop poželi zaslužen 
aplavz. Pihalni orkester ses-
tavlja dobrih trideset nado-
budnih glasbenikov, mla-
dih po srcu, ki so v pripravo 
vložili kar veliko energije in 
prostega časa ter navdušili z 
ubranim nastopom.

LEPO JE BITI MUZIKANT
V prazničnih dneh je Športno dvorano v Šenčurju napolnil tradicionalni nastop tamkajšnjega pihalnega 
orkestra. Koncert so posvetili Slavku Avseniku, v goste pa povabili tudi folklornike.

Godbenice in godbeniki pod vodstvom dirigenta Simona Tavčarja so navdušili polno 
dvorano v Šenčurju. / Foto: Matic Zorman

Tradicionalni koncert so popestrili domači folklorniki. 

Samo Lesjak

P
ihalni orkester 
Alples Železniki 
je bil ustanovljen 
v začetku daljnje-
ga leta 1979, danes 

pa šteje 54 članic in članov, 
ki prihajajo iz Železnikov in 
drugih krajev Selške doline. 
V zadnjih letih se mu je prid-
ružilo veliko mladih godbe-
nikov, zato po starosti spada-
jo med mlajše pihalne orke-
stre v Sloveniji. Njihov zaš-
čitni znak so narodne noše, 
v katerih nastopajo že vrsto 
let. Zadnje desetletje orke-
ster vodi vodi Martin Pusti-
nek. Sodelujejo na prazno-
vanjih, kulturno-etnoloških 
prireditvah ter na drugih 

prireditvah v občini in izven 
nje. Nekateri nastopi so tra-
dicionalni. Mednje spadajo 
prvomajska budnica, sode-
lovanje na Čipkarskih dne-
vih v Železnikih in Dnevu 
teric v Davči ter samostojni 
božično-novoletni koncert, 
na katerega so letos v goste 
povabili priznanega umetni-
ka in ustvarjalca Jureta Iva-
nušiča. Ta se jim je pridružil 
na odru ob nastopu z boga-
tim programom, s katerim 
so navdušili občinstvo.

Ivanušič je kasneje nas-
topil tudi v škofjeloškem 
Sokolskem domu, in sicer 
je pripravil koncert ozi-
roma glasbeno-gledališki 
dogodek, prepleten s šan-
sonom, kabarejem, avtor-
skimi songi in priredbami 

Brela, Brassera, Ferreja – 
prava poslastica za ljubite-
lje dobre glasbe in dožive-
te interpretacije. Sklada-
telj, igralec, režiser, šanson-
jer, pianist, pevec, humorist 
in tekstopisec, ki je študiral 
dramsko igro na ljubljanski 
AGRFT ter klavir na Univer-
zi za glasbo in upodabljajočo 
umetnost v Gradcu. Kot kon-
certni pianist je izvajal dela 
Liszta, Chopina ter Mozarta, 
z Vanesso Redgrave je nas-
topil na koncertih v Londo-
nu, Syracusi in Varšavi. Poz-
nan je po svojih šansonih, s 
katerimi je postregel tudi na 
tokratnem koncertu v Škof-
ji Loki, ob spremljavi kitari-
sta Luka Veharja, kontraba-
sista Roberta Jukiča in bob-
narja Gašperja Peršla.

OD GODBENIKOV  
DO BRELA
Vsestranski umetnik Jure Ivanušič je gostoval na koncertu pihalnega orkestra 
v Železnikih, kasneje pa navdušil občinstvo na koncertu v Sokolskem domu.

Jure Ivanušič na odru s Pihalnim orkestrom Alples iz Železnikov, katerega zaščitni znak so 
narodne noše. / Foto: Andrej Tarfila
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Kranjska Gora – Od četr-
tka, 5. januarja, do sobo-
te, 7. januarja, bo v Ljud-
skem domu v Kranjski 
Gori potekal 1. UNAFF 
Travelling Filmski Festi-
val. Na ogled bo sedem 
popoldansko-večernih 
filmskih projekcij, med 
katerimi prevladujejo 
družbenokritični doku-
mentarci pa tudi filmske 
biografije Harryja Bela-
fonta, Gregoryja Pecka 
in Nikole Tesle. Posebna 
gosta bosta filmski pro-
ducent in kritik David 
Arcy ter Harper Peck, 
vnuk legendarnega film-
skega igralca Gregoryja 
Pecka.

Popotniški filmski 
festival

Bovec – Po štirih dneh projekcij se je bovški festival filmov o 
športu in naravi BOFF (Bovec Outdoor Film Festival) zak-
ljučil s podelitvijo nagrad. Nagrade so osvojili Dodojevo 
zadovoljstvo v kategoriji dolgih športnih filmov, Poumaka 
v kategoriji kratkih športnih filmov in Sveta (ne)sveta reka 
v kategoriji filmov o naravi in ekologiji. Prvi s podpisom 
Seana Villanueva-O'Driscolla prikazuje plezalsko odpravo 
z jadrnico na Grenlandijo in otok Baffin; Poumaka avtorjev 
Andyja Manna in Keitha Ladzinskega pa spremlja odpravo 
na stolp v džungli Francoske Polinezije. Posebno omem-
bo si je tokrat prislužil film Prečkanje Islandije pokojnega 
režiserja Jureta Breceljnika. Občinstvo si je za najljubšega 
izbralo gorskokolesarski film Not2Bad. Poleg projekcij, 
na ogled je bilo 38 filmov, sta dvorano v Stergulčevi hiši 
napolnili tudi predavanji Rožleta Bregarja o snemanju fil-
ma Zadnji ledeni lovci na Grenlandiji in Roka Rozmana 
o naravovarstveni akciji Balkan Rivers Tour. »Z jubilejno 
izvedbo festivala smo zadovoljni,« je po zaključku pove-
dal ustanovitelj in direktor festivala Jan Maček. »Tudi z 
dodatnim dnem v večji dvorani je bil obisk dober, med 
gledalci pa je bilo še več domačinov, ki so vse bolj vtkani v 
festival, neprecenljiva je tudi podpora občine.”

Na 10. BOFF-u nagrade ameriškim filmom
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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

w
w

.g
or

en
js

ki
gl

as
.s

i

»Lastovka«

Pozdravljeni, ponovno se 
obračam na vas. Zelo rada 
prebiram vašo rubriko in jo 
redno spremljam. Znašla sem 
se pred uganko, ki je ne znam 
razvozlati. Najboljši prijatelj 
in zaupnik se mi je odmaknil 
in ne najdeva več stika. Spra-
šujem se, ali je to moja krivda 
ali je pač to njegov način. Prav 
tako me zanima, ali nama bo 
uspelo spet obnoviti odnos, ker 
mi ni vseeno. Želim vam lepe 
in doživete praznike in srečno 
novo leto.
Vsak odnos je treba graditi, 
negovati in ohranjati. Med 
vama je posebna energija, 
posebna vez, ki se je ne da 
kar tako pretrgati. Vidim ga 
kot zelo zahtevnega, odloče
nega, samosvojega, a spet 
po drugi strani je zelo krhek, 
občutljiv, ranljiv in nemočen. 
V njem vihra boj s samim 

seboj. Ko se dobro zaveda, 
kaj vse bi moral v svojem 
življenju spremeniti, pa ne 
upa in si ne dovoli doživeti 
sreče. Umaknil se je največ 
zaradi tega, ker ve, da je pre
več odvisen od vas. Vajinega 
odnosa nikoli ne bo konec. 
Želim vam vse najlepše.

»Sreča 2017«

Prosim vas, da pogledate, 
kaj se mi obeta v prihodno-
sti. Zdravje, osebno počutje in 
finance.
Da, res je, pogum je tisti, ki 
nekaj velja. In k sreči je bil 
pri vas pogum tisti, ki vas je 
vodil v življenju, v dobrem in 
slabem. Črno in belo si ved
no podajata roko. Na splo
šno imate v naslednjem letu 
odprte same spremembe, 
seveda v pozitivnem smislu. 
Zdravje se vam bo kar izbo
ljšalo, vidim tudi zdravljenje 

oziroma zamenjavo tablet, s 
tem pa se popravi tudi vaše 
počutje. Glede financ ste v 
skrbeh že nekaj časa, vendar 
vidim da imate dobre izhode, 
ki so posledica vaše modre 
odločitve. Ste utrujeni, pa 
niti ne toliko zaradi sebe kot 
zaradi drugih v vaši bližini in 
okolici. Eden od vaših otrok 
je zelo obremenjen, vendar 
ima na poslovnem področju 
dobre spremembe. Za dru
gega pa boste dobili v krat
kem dobre novice. Rekla bi, 
da o naraščaju, saj je želja po 
tem zelo velika. Mlajša vnu
kinja se je odločila za težek 
študij, a ji bo zagotovo uspe
lo. Želim vam prijetne dni. 

»Tiger«

Rada bi vedela, kaj me čaka 
v prihodnosti. Zdravje, ljube-
zen, srečne številke. Me kon-
čno čaka kaj lepega?

Zaradi zdravja ste zelo skr
bni in bolezni se otepate. 
Težave, ki jih imate, so stare 
in ste jih že vzeli za svoje. 
Možnost zamenjave stano
vanja se vam odpira v roku 
leta dni, tako da do spre
membe nedvomno pride. 
Odločitev je prava, saj se 
tukaj, kjer ste sedaj, počuti
te zelo utesnjeno. Marsikje 
boste še naprej uspešni, sre
ča se vam kaže v ljubezni, pri 
financah in tudi na splošno. 
V ljubezni boste obnovili 
neko vez iz preteklosti in ne 
bo vam žal. Takrat še ni bil 
pravi čas, sedaj je marsikaj 
drugače. Je čas, da greste 
naprej in si vzamete svoj 
košček sreče. Glede hčerke 
si delate prevelike skrbi, vse 
se bo uredilo in vse bo do
bro. Vaše dobre številke so 
3, 8, 9, 11, 13, 15, 30 in upam, 
da vam prinesejo srečo. Lep 
pozdrav.

Novo leto, nove zgodbe, 
nova presenečenja – taka 
in drugačna. Bralka pod 
šifro Upanje je naredila novi 
sistem od prejšnjega torka, 
sistem pregleda leta. Karte 
so položene v krogu v smeri 
urnega kazalca. Najprej po 
ena karta in v drugem krogu 
še po dve, da imamo na kon
cu pri vsakem mesecu tri kar
te. Začnemo pri januarju in 
nadaljujemo vse do decem
bra. Karte januarja so Zves
toba, Darilo, Sporočilo. Dari
lo lahko pomeni, da bralka v 
tem mesecu praznuje rojstni 
dan. Sicer pa bo ta čas precej 
čustveno obarvan in lahko se 
pričakujejo lepe in romantič
ne izjave. Februar ima kar
te Potovanje, Neiskrenost, 
Upanje. Neiskrenost prina
ša določene dvome, a ker je 
poleg Potovanje, se vse lepo 
uredi, uskladi v celoto in na 
koncu se celo uresniči skrita 
želja. Po drugi strani pa lah
ko prinaša potovanje v tople 
kraje in da se bo zaradi dolo
čenih razlogov težko odlo
čiti. Duhovnik, Hrepenenje, 
Božje oko so karte v mesecu 
marcu. Na področju dela 

se obetata posvet in zelo 
uspešen projekt, ki tudi na 
dolgi rok prinaša same lepe 
spremembe. April ima karte 
Oficir, Vdovec in Sreča. Kot 
vidimo, se nadaljuje zgodba 
iz prejšnjega meseca. Nap
redovanje v poslovnem sve
tu in zelo dobre ter pametne 
odločitve. V mesecu maju so 
karte Nesreča, Vdova, Teža
ve. Tukaj pa se že vidi popol
na izčrpanost, ravno zaradi 
preobilice dela in stalnega 
razmišljanja ter odgovorno
sti. Nadaljujemo naslednji 
torek. Na naslov tanja.70@
hotmail.com ali na Gorenjski 
glas s pripisom 'šola vedeže
vanja' 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

Alenka Brun

I
van Demšar se je rodil 
14. decembra 1946 v 
Železnikih. Že od mla-
dih nog se je rad ukvar-
jal s športom. V mladih 

letih je treniral ju-jitsu, v 
Železnikih igral tudi nogo-
met, ves čas pa bil predan 
igranju odbojke pri Odboj-
karskem klubu Triglav – in 
tako je še danes. Še vedno je 
aktiven, odbojka je 'na spo-
redu' vsak teden, vse leto – 
naj bo na mivki ali v telova-
dnici. Bil je tudi odbojkar-
ski sodnik in delegat kontro-
lor na tekmah po vsej takrat-
ni Jugoslaviji in kasneje tudi 
v samostojni Sloveniji. 

Šolal se je na učiteljišču, 
vedno pa se je navduševal nad 

takratnimi 'miličniki leteč-
mani', zato se je tudi vpisal v 
šolo za 'miličnike' v Ljubljani. 
Po končnem šolanju je dobil 
službo v Kranju na policijski 

postaji, nato osem let v Tac-
nu učil kadete, kasneje pa 
postal inšpektor za promet za 
Gorenjsko. O prometu je kot 
inšpektor za promet predaval 
tudi pri Združenju šoferjev 
in avtomehanikov v več kra-
jih po Gorenjskem, v podje-
tjih, šolah. V tridesetih letih 
dela pri policiji je dobil veliko 
priznanj in odlikovanj. Upo-
kojil se je leta 1997.

V zakonu s soprogo Než-
ko sta si jima rodila sin San-
di in hči Sergeja. Sin je pilot, 
hči pa poučuje in že precej 
let živi v Avstraliji. 

Njegovo življenje upo-
kojenca je postalo popolno 
ob rojstvu vnuka Marka ter 
vnukinje Mie, ki ju Ivan pre-
prosto obožuje. 

Uvod v Ivanovo praznova-
nje rojstnega dne je bil poln 
presenečenj. Večer pred roj-
stnim dnem so mu 'ofirali' 
sorodniki iz Železnikov: ses-
tra Mara z možem France-
ljnom, nečakinja Tadeja in 
mož Jože, brat Jaka z ženo 
Zlato ter nečakova žena Mar-
tina. Najlepše presenečen-
je pa je doživel prav na roj-
stni dan, ko je iz Avstralije na 
obisk nenapovedano prišla 
hči Sergeja s svojim Urošem. 

Ivan je sedemdeseti rojstni 
dan proslavil v krogu dru-
žine in prijateljev v gostilni 
Pri Slavki v Podbrezjah, kjer 
je za veliki finale poskrbela 
zanimiva torta: združevala je 
dve njegovi življenjski temi: 
odbojko in policijo.

NAVDUŠILI SO GA 'LETEČMANI'
V lanskem decembru je sedemdeseti rojstni dan praznoval Ivan Demšar, upokojeni prometni inšpektor 
za Gorenjsko pri Slovenski policiji.

Ivan Demšar v krogu domačih / Foto: Tina Dokl

Ivan Demšar še kot mlad policist pri 'letečmanih' 

V tridesetih letih pri policiji je Ivan prejel veliko priznanj in 
odlikovanj, izbran je bil tudi za Gorenjca leta. / Foto: arhiv slavljenca

Presenečenja so se ob rojstnem dnevu kar vrstila. Največje 
je bil nenapovedan obisk iz Avstralije. / Foto: Tina Dokl

Minuli teden smo na Gorenjskem dobili 29 novih prebival
cev. V Kranju se je rodilo 9 deklic in 10 delčkov. Najtežji je bil 
deček, ki je tehtal 4200 gramov, najlažjemu pa je tehtnica 
pokazala 2820 gramov. Na Jesenicah se je rodilo 7 dečkov 
in 3 deklice. Najlažji je bil deček, ki je tehtal 2950 gramov, 
najtežja pa je bila deklica, ki je tehtala kar 5200 gramov.

Novorojenčki

Fo
to

: a
rh

iv
 s

la
vl

je
n

ca



17

NAGRADNA KRIŽANKA

TOREK_03. 01. 2017

 

w
w

w
.g

or
en

js
ki

gl
as

.s
i

Izberite svoje letošnje darilo

kava  
Barcaffe
250 g

bombažna brisača
      50 x 100 cm

knjiga
Ena  

žlahtna  
štorija

roman
Hči varuha  
spominov

avtomatski  
dežnik

Hči varuHa 
spominov

K i m  E d w a r d s

Prevedla Lili Potpara

Četrt leta zastonj – 25 %
Dragi naročniki, v letu 2017 bodo izšle 104 številke 
Gorenjskega glasa. Cena ene številke je 1,85 evra,  
celoletna naročnina brez popusta znaša 192,40 evra. 

Ob plačilu letne naročnine vam priznamo kar 
25-odstotni popust, kar pomeni prihranek v 
višini 48,10 evra, za letno naročnino pa boste 
odšteli le 144,30 evra!

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

Vabljeni na Gorenjski glas, Bleiweisova 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!

Popust in darilo 
veljata le za 

fizične osebe.  
Daril ne  

pošiljamo po 
pošti. Količina 

daril je omejena.

Vedno aktualen 
priročnik, ki ga 
enostavno vzamemo 
s sabo v gozd, saj 
nam bo prišel prav 
za hitro in natančno 
določanje vrste gob. 
V priročniku najdemo 
več kot 700 fotografij 
in risb evropskih 
gob ter letno uro, ki 
na pregleden način 
prikazuje čas, ko 
gobo lahko najdemo 
v naravi.w
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                      + p oštnin a

10 
EUR

Priročnik lahko kupite na Gorenjskem glasu, Bleiweisova 4 v Kranju, ga naročite po tel. št.: 04/201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si.

Redna cena priročnika je 12,50 EUR.  Če ga kupite ali naročite na  Gorenjskem glasu, je cena le

vodnik  
po naravi
Gobe

vodnik  
po naravi

Drevesa  
in grmi

Nagrade:  3-krat DARILNI BON v vrednosti 10 EUR  
v VITA CENTRU NAKLO

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, 18. 
januarja 2017, 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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Prvo mesto po Forbesovi lestvici največjih 
zaslužkarjev v letu 2016 v Evropi je s 110 mili-
joni dolarjev zasedla britanska skupina One 
Direction. Takoj za njimi na lestvico se je z 
88 milijoni uvrstil portugalski nogometaš 
Christiano Ronaldo, tretje mesto pa si je z 

več kot 80 milijoni pripela britanska pevka Adele. Na lestvici 
so se znašli še Roger Federer, The Rolling Stones, Calvin Har-
ris, Paul McCartney, Novak Djoković, U2 in Gordon Ramsay.

Najbolj dobičkonosni Evropejci

Pevka Pink (37) in njen mož Carey Hart 
(41) sta se razveselila drugega otroka, 
sinčka Jamesona. Ta se je pridružil nju-
ni petletni hčerki Willow. »Svoji hčerki 
želim dati brata ali sestro. Moj brat mi 
pomeni vse na svetu, zato tudi njej želim 

dati najboljšega prijatelja za vse življenje,« je pred časom 
povedala pevka, ki je s svojimi oboževalci že delila Jame-
sonovo prvo fotografijo.

Pink povila sinčka

Po šestih letih zakona se ločujeta raper 
T. I. (36), katerega pravo ime je Clifford 
Harris, in nekdanja članica R&B skupine 
Xscape Tameka »Tiny« Cottle (41). ET 
poroča, da je za ločitev zaprosila pevka, 
ki v ločitvenih papirjih zahteva popolno 

skrbništvo nad njunimi mladoletnimi otroki ter ustrezno 
višino preživnine zanje. Od njega želi dobiti tudi polovico 
premoženja.

Raper T. I. in pevka Tiny se ločujeta

Na tviterju priznane glasbene založbe 
Sony Music je pred dnevi ves svet šokirala 
novica, da je pop princesa Britney Spears 
(35) mrtva. Kmalu se je izkazalo, da je vse 
skupaj le neokusna šala neznanega heker-
ja. Pevka tako ni šla po poti mnogih znanih 
glasbenikov, ki so preminuli v letu 2016.

Britney Spears je živa in zdrava

VRTIMO GLOBUS

Alenka Brun

D
vorana jeseni-
škega gledališ-
ča je bila na sil-
vestrski večer 
polna. Hele-

na je na oder stopila malce 
čez osmo zvečer, zanimi-
va pa sta bila tudi glasbena 
gosta tokratnega koncer-
ta: mlada in živahna Wil-
dArt, zmagovalca zadnjega 
šova Slovenija ima talent. 
Helena je publiko s pesmi-
jo popeljala v preteklost, 
vzbudila v njih nostalgijo, 
slišali so nekaj njenih naj-
večjih uspešnic. Veliko-
krat jo sprašujejo, kako ji 

je uspelo, da se je na sce-
ni obdržala trideset let. 
Meni, da ni recepta, da si 
za to rojen: »To je poslan-
stvo, način življenja. Grlo 
in srce nista vedno dovolj, 
pomembna je tudi glava.«

Po končanem koncer-
tu na domačih Jesenicah 
je Heleno čakal še nastop v 
Mariboru, kjer je dočakala 
tudi 'vstop' v leto 2017. 

»Tole je že moj šestnajsti 
silvestrski večer v gledališ-
ču,« je povedala direktori-
ca Gledališča Toneta Čufar-
ja Jesenice Branka Smole 
in dodala, da so za prvo sil-
vestrsko predstavo takrat 
izbrali Netopirja, vmes pa 
so kakšen zadnji večer v letu 

preživeli tudi v družbi dob-
re glasbe, s koncertom – 
tako kot letos. Spominja se, 
da je Alenka Pinterič, ki so 
jo tudi že gostili, ravno tako 
kot Helena potem nadalje-
vala pot naprej na Štajersko. 

Gledališko novoletno voš-
čilo pa se je glasilo: naj vas v 
novem letu sreča sreča.

Po obisku Jesenic smo se 
odpravili na Bled, sledil je 
obisk Škofje Loke, kjer so na 
Mestnem trgu doživeli skok 
v novo leto s Hozentregarji, v 
Kranju pa so nekaj minut po 
polnoči tradicionalno zavr-
teli valček. Je pa bilo letošnje 
silvestrovo na prostem mrz-
lo, do polnoči pa gorenjske 
ceste praktično prazne. 

V studiu Radia Sora smo 
obiskali še dva večerna gara-
ča: tehniku Tomažu Bogata-
ju je tokrat delal družbo sicer 
še študent, moderator Gaš-
per Murn. Tovrstno delavno 
silvestrovo je bilo zanj prvič.   
Humor, glasba, nagradne 
igre, telefonski pogovori s 
poslušalci.  

Da sta večer in noč zadnje-
ga dne v letu podobna drugim, 
nam je povedal taksist Dejan 
Pajić, ki smo ga srečali v Kra-
nju. Večino voženj je imel za 
silvestrovo vnaprej naroče-
nih. Izstopala sta Ljubljana 
in Bled, poudaril pa je še, da 
ni spreminjal cene. Zgodi se 
namreč, da nekateri za silves-
trovo tarifo tudi podvojijo.

NAJ VAS SREČA SREČA
V leto 2017 smo vstopili ob koncu tedna. Precej ljudi je praznovalo doma, večji kraji po Gorenjskem so 
pripravili tradicionalna praznovanja na prostem, Gledališče Toneta Čufarja na Jesenicah pa je namesto 
predstave gostilo koncert slovenske dive, sicer Jeseničanke Helene Blagne.

Helena Blagne je na silvestrovo nastopila na domačih 
Jesenicah. / Foto: Tina Dokl

Slovenska talenta, glasbenika zasedbe WildArt, v družbi 
Branke Smole / Foto: Tina Dokl

Hozentregarji na Mestnem trgu v Škofji Loki / Foto: Tina Dokl V Kranju so tudi odštevali minute in nazdravljali na prostem. 

Gašper Murn / Foto: Tina Dokl Dejan Pajić / Foto: Tina Dokl

Nasmejane in simpatične hostese, ki so svoj zadnji 
večer v lanskem letu preživele tudi v vlogi garderoberk 
gledališča na Jesenicah: Kaja Novosel (21), Anamarija 
Krajšek (20) in Tjaša Kelbl (18) / Foto: Tina Dokl
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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

Tedenski jedilnik

Nedelja – kosilo: porova juha, svinjska pečenka, francoska 
solata, potica; večerja: narezek, toast, vložene kisle paprike
Ponedeljek – kosilo: zeljnata enolončnica s suhim mesom, 
skutne palačinke, sadni sok; večerja: slani krompirjevi štruklji, 
zelena solata
Torek – kosilo: juha iz bučk z zlatimi kroglicami, ocvrti ribji 
fileji po pariško, okisan krompir, drobno pecivo; večerja: ajdov 
kruh z maslom in medom, bela kava
Sreda – kosilo: telečja rižota z grahom, rdeča pesa s hrenom 
v solati, skutna sadna kupa; večerja: mlečna kaša z orehi, 
bela kava
Četrtek – kosilo: polenta z vampi po tržaško, zelena solata s 
korenjem, sadni puding z malinovcem; večerja: dušena kisla 
repa, krvavice, kruh, bela kava
Petek – kosilo: fižolova juha, ocvrte skuše, sladko zelje s krom-
pirjem po dalmatinsko (blitvo zamenja zelje), banane; večerja: 
široki rezanci z drobtinicami, sladki ali slani, mleko
Sobota – kosilo: ričet z rumeno kolerabo in kračo, okisan 
krompir, jabolčni zavitek; večerja: na maslu popečeni jajčevci, 
mortadela, kruh, jogurt 

Enostavni krompirjevi štruklji

Potrebujemo: 50 dag kuhanega krompirja, 3 žlice olja, 3 žlice 
pšeničnega zdroba, moka, sol, maslo, drobtine.

Vse sestavine zgnetemo v testo, ki mu dodamo toliko moke, 
da ga razvaljamo v klobaso, ki jo zavijemo v kuhinjski prt 
in kuhamo v slani vodi pol ure. Kuhane štruklje odvijemo, 
razrežemo in potresemo z na maslu prepraženimi drobtinami.

Ajdov kruh

Potrebujemo: 50 dag ajdove moke, 70 dag bele moke, 1 l vre-
lega mleka, 1 dl mlačnega mleka, 1 dl olja, sol, 5 dag kvasa.

Ajdovo moko poparimo z vrelim mlekom, dodamo olje in 
zmešamo. Kvas damo v 1 dl mlačnega mleka, primešamo še 
žličko sladkorja in pustimo stati 15 minut. Nato vlijemo kvas na 
ajdovo zmes, dodamo presejano belo moko, sol in zamesimo 
gladko testo, ki naj vzhaja eno uro. Nato ga ponovno pregne-
temo, razdelimo na dva dela in damo v pomaščen pekač. 
Pečemo eno uro pri 200 stopinjah Celzija (pri ventilatorskih 
pečicah na vroči zrak na 180 do 190 stopinjah Celzija).

Mlečna kaša z orehi

Potrebujemo: 1 liter mleka, 20 dag prosene kaše, 10 dag zmletih 
orehov, sladkor po okusu, sol, cimet, po želji eno sladko ali kislo 
smetano.

Kašo najprej dobro operemo, nato jo povremo v prvi vodi, po-
tem pa odcedimo in skuhamo v osoljenem mleku. Tik preden 
je kuhana, dodamo še sladkor in orehe, ko pa jo odstavimo, 
ji po želji primešamo še stepeno sladko ali kislo smetano.

Zeljne krpice
Zeljne krpice, tipična je-

sensko-zimska jed. Poleg 
okusa mi je pri tej jedi veli-
ka prednost to, da lahko te-
stenine na enostaven način 
pripravimo sami doma. Če 
pa nimamo časa za pripravo 
testenin, uporabimo klasič-
ne kupljene testenine in jed 
bo ravno tako okusna. 

Za pripravo zeljnih krpic 
potrebujemo: za krpice: 30 
dag moke, 2 jajci, 1 žličko 
olja, 1 zravnano žličko soli; 
za omako: 60 dag zelja, 3 žli-
ce zaseke, 1 čebulo, 3 ščepce 
soli, 2 ščepca popra.

V skledo presejemo moko. 
Na sredino moke ubijemo jaj-
ce in okrog pokapljamo olje. 
Zalijemo z decilitrom mlač-
ne vode oz. toliko, da zame-
simo testo, ki se ne prijemlje 

prstov. Delovno površino 
potresemo z moko. Testo 
razdelimo na dva ali tri hleb-
čke. Vsak hlebček razvaljamo 
na nekaj milimetrov debel 
pravokotnik. Razvaljano te-
sto pustimo počivati vsaj pol 
ure, da se osuši. Testo obrne-
mo ter ga narežemo na krpi-
ce. V loncu zavremo 1,5 litra 
vode, jo osolimo z žličko soli 
in vanjo stresemo krpice. Po-
čakamo, da ponovno zavre, 
ter kuhamo še nadaljnjih 5 
minut. Kuhane krpice odce-
dimo. Čebulo olupimo in na-
sekljamo. Zelje narežemo na 
krajše trakove, ga damo v lo-
nec in zalijemo s toliko vode, 
da je v celoti pokrito. Zavre-
mo in kuhamo 5 minut ter 
odcedimo. V ponvi na zaseki 
prepražimo čebulo. Dodamo 

zelje, posolimo in popopra-
mo. Dušimo približno 30 
minut, da se zelje zmehča in 
razpusti. Nazadnje vmeša-
mo kuhane krpice, premeša-
mo in vse skupaj pokuhamo 
še 5 minut.

Za pripravo testenin z ze-
ljem potrebujemo: 230 g 

svedrastih testenin, 50 dag 
zelja, 1 žlico zaseke, 1 čebulo, 
2 ščepca soli, 3 ščepce popra.

V ponvi segrejemo zase-
ko in prepražimo nasekljano 
čebulo. Dodamo na krpice 
narezano zelje, posolimo in 
pražimo 30 minut, da se zelje 
zmehča. Medtem v osoljeni 

vodi skuhamo testenine 'al 
dente'. Dodamo jih k zelju, 
bogato popramo, dobro pre-
mešamo in postrežemo.

Nasvet: Namesto zaseke 
uporabimo na kocke nare-
zano slanino. Sestavine so 
navedene za približno dve 
osebi.

Mojca Logar

Končalo se je staro leto in 
začelo se je novo. Nov datum, 
nove ideje, priložnosti, oblju-
be, želje. Vse bo drugače, vse 
bo na novo. Ali pa bo ostalo 
vse tako, kot je bilo.

Novoletne počitnice so 
zame naporne. Moj koledar 
je enak šolskemu koledarju in 
med počitnicami za novo leto 
in božič smo vedno doma. 
Ko smo vsi doma, se intenzi-
teta naše kuhinje še poveča. 
Včasih imam občutek, da 
samo kuhamo in pečemo, 
in preprosto ne vem, kdaj se 
prazniki končajo. Letos smo 
praznovali še polnoletnost 
najstarejšega sina. Porabili 
smo 15 kg moke. Ali naj človek 
temu še pravi počitnice? 

Še sreča, da je bilo lepo, sonč-
no vreme, da smo lahko stopili 
tudi v hribe. Ne vem, kaj bi brez 
vseh teh pobegov v hribe, pogle-
dov na sončne vršace in megle-
no jezero kotline, ki se razprosti-
ra pod nami. S Tolstega vrha se 
lepo vidi na Lom, Potarje in Ko-
šuto. Nekatere hiše se dobesedno 
kopljejo v soncu, druge pa so 
povsem v senci Kukovnice. Nič 
ni sonca. Ko opazujem takšne 
senčne strani in doline, ki pozi-
mi nimajo prav nič sonca, me 
kar strese. Enkrat sem naletela 
na nekega starejšega gospoda, 
ki je rekel, da v zimskem času, 
ko sonca nekaj mesecev ni, pač 
bolj kurijo, pa gre. 

Polnoč smo letos pričakali 
na Joštu. Gor smo se podali 
z besniške strani. Kakšen mir. 
Prav nobenega pohodnika nis-
mo srečali, ko smo stopali pro-
ti vrhu. Pač pa je bila gneča 
pri domu, bilo je polno ljudi, 
mladih, željnih glasbe in za-

bave. Celo Andrej Šifrer jih 
je počastil s svojim obiskom. 
Prijatelji so si obljubili čas in 
potrpljenje, kot že tolikokrat. 
Otroci so najbolj željni ognje-
metov. S hriba se res lepo vidi-
jo. Koliko denarja gre v zrak, 
koliko onesnaževanja. Novo 
leto je zabava, sem sodijo tudi 
ognjemeti in petarde. Pa naj 
še toliko opozarjajo o nevar-
nostih in poškodbah mladih, 
to bodo počeli.  

Kaj bo v novem letu druga-
če? Ljudje si voščijo veliko sre-
če in zdravja. Poudarek je na 
veliko. Jaz bi pa vzela manj 
vsega – nikakor manj zdravja 
in sreče, pač pa manj obve-
znosti in manj dela. Morda bi 
bil v redu sklep, da bi v prihod-
njih praznikih porabila manj 
moke ali da bi odletela kam v 
tople kraje in bi ves božični čas 
preživela brez obveznosti. 

Naj torej novo leto prinese 
tisto, kar potrebujemo in si 
želimo. Eni si želijo nov avto, 
drugi več dela, tretji stano-
vanje, razumevanje, da bom 
zmogel sam skrbeti zase. Ko 
sva se z Evo sprehajali po Lju-
bljani, je rekla, da bi za prihod-
nji rojstni dan rada velikega 
medveda. Takega, ki bo velik 
toliko kot ona. Tudi jaz sem 
imela takšnega medveda. Ko 
me je Eva vprašala, kaj si jaz 
želim, sem ji dejala, da si želim 
večkrat k telovadbi. Vprašala 
me je, zakaj, saj vendar hodim 
v hribe in s psom ven. Ko sem ji 
odgovorila, da moram, da me 
špika v križu, je rekla, da saj 
to pa ni tako težko. Sama sem 
si mislila, da je. Vendar pa, če 
moraš, je lažje.

Staro je proč, vstopilo je novo
Janez Logar

Zadnjič smo zapisali, da 
naj očetje za konec leta po-
hvalijo svoje otroke. Naj ne 
pozabijo pohvaliti tudi svojih 
žena. Še več, ne le da naj jih 
pohvalijo, temveč naj jih kar 
hvalijo. Vsak bo za svojo ženo 
našel veliko dobrega, saj jo je 
sam izbral. Pohvala in hvala 
zelo pozitivno vplivata na oba 
– na tistega, ki daje, in na tis-
tega, ki prejema pohvalo.

Kaj pa naj storijo mame ob 
pohvalah, ki jo dajejo očetje 
svojim otrokom. Ni najbolj 
na mestu pripomba, da je bil 
že skrajni čas. Najprej naj 
mama pozitivno sprejme to 
gesto svojega moža. In naj mu 
to tudi da vedeti, saj so otro-
ci odraz obeh staršev. Iz nju-
nega odnosa črpajo varnost 
za vse življenje. Če mora oče 
dati otroku predvsem trdnost, 
odločnost, samozavest ter za-
upanje vase in v prihodnost, 
naj mati poskrbi za prijetnost 
bivanja. Narava je tako poskr-
bela, da mame znate skrbeti 
za dojenčke in male otroke 
z nežnostjo, igrivostjo, nese-
bično skrbjo … drugače kot 
očetje. Ko malemu otroku kaj 
ne gre najbolje, nehote priteče 
k mami po zavetje, tolažbo, 
spodbudo in sočutje. 

V odrasli dobi odrasli otroci 
obiskujemo starše. Večkrat jih 
obiščemo, sprašujemo, kako 
so, kaj je novega, kaj so počeli, 
kako jim gre življenje v sta-
rosti … Starši pa zelo pogosto 
pozabljamo, da naši odrasli 
otroci k nam prihajajo veli-
kokrat z istim namenom kot 
takrat, ko so bili čisto majhni. 
Pogosto želimo biti slišani, po-
tolaženi, želimo slišati besedo 

spodbude. Zato naj mame 
odrasle otroke predvsem in 
najprej – in to na začetku in 
na koncu obiska oziroma po-
govora – le poslušajo. Ne pot-
rebujemo nasvetov. Mama naj 
predvsem posluša. Predvsem 
naj mame svojih odraslih ot-
rok ne oštevajo, zakaj pa tako 
malokrat prideš, poglej se, 
kako si oblečen(a), sosedovi 
delajo, vi pa samo potujete, 
kdaj pa boste že dokonča-
li fasado, včeraj ste bili spet 
prepozni, kako čudno imate 
vzgojene otroke … Tega noben 
odrasel otrok ne želi poslušati 
in logično je, da noče večkrat 
priti na obisk. Še slabše je, če 
mora odrasel otrok sprejemati 
krivdo, češ boš že še videl, ko 
me ne bo več. 

Naloga mam je preprosto, 
da slišijo svoje odrasle otroke. 
Kako pa to storijo? Prvi korak: 
vprašajte jih: Kako si? Kako ti 
gre življenje? Ali je naporno 
imeti takšno službo in zraven 
še vzgajati otroke? Kako vse to 
zmoreš? Občudujem te! Drugi 
korak: samo poslušajte in ne 
dajajte nasvetov! Tretji korak: 
zaupajte vanje, da bodo uspeli 
in rešili probleme. To bo vašega 
odraslega otroka umirilo, saj ga 
sprašuje, posluša, sliši in vanj 
zaupa ženska, ki ga je rodila. 
Daleč najbolj pomembna ose-
ba na tem svetu je mama. Ko 
gremo na Brezje, nas Marija le 
posluša in gleda. Ne deli nasve-
tov, pa se vendar ob njej umiri-
mo in se radi tja vračamo. Kot 
božje bitje že ve, kaj potrebuj-
mo veliki in mali otroci.

Kaj pa mame!

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

Mojca Logar je profesorica  
geografije in zgodovine.
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desetdnevna vremenska napoved

Torek
3. 1. 

Sreda 
4. 1. 

Četrtek
5. 1. 

Petek
6. 1. 

Sobota
7. 1.

-1/4 °C -6/6 °C -4/4 °C -8/2 °C -7/0 °C

Nedelja 
8. 1.

Ponedeljek 
9. 1.

Torek
10. 1.

Sreda
11. 1.

Četrtek
12. 1.

-8/1 °C -7/2 °C -8/2 °C -4/4 °C -5/5 °C

tedenski koledar
  vzhod zahod 

sudoku_LAZJI_17_01
NALOGA

2 4 6 5
5 2

9 7 4 5
5 7 3 6

4 3 1 2 9 5
8 6 4 2

8 4 3 1
1 7

9 3 1

sudoku_LAZJI_17_01

REŠITEV

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

sudoku_TEZJI_17_01
NALOGA

1 2 3 7
6

4 9 8 5
7 1 2

8 3
2 4 8

2 4 8 1
6

1 2 3 9

sudoku_TEZJI_17_01

REŠITEV

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

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_TEZJI_17_01
NALOGA

1237
6

4985
712

83
248

2481
6

1239

sudoku_TEZJI_17_01

REŠITEV

182543796
596172438
473698215
967835124
815724963
324961857
239486571
758319642
641257389

sudoku_LAZJI_17_01
NALOGA

2465
52

9745
5736

431295
8642

8431
17

931

sudoku_LAZJI_17_01

REŠITEV

281465739
456379128
937218465
125793684
643182957
798654213
864527391
319846572
572931846

KOLOSEJ DE LUXE, KRANJ (CENTER) 

Sreda, 4. 1.
21.35 ASASINOV NAZOR
20.40 SKRITA LEPOTA
19.25, 21.30 POTNIKI
15.50, 18.15 ROGUE ONE: ZGODBA VOJ-
NE ZVEZD
17.25 ZAKAJ RAVNO ON?
15.30 ZAPOJ, sinhro.
15.15, 16.50, 18.25, 20.00 
PR’ HOSTAR

CINEPLEXX, TUŠ, KRANJ

Sreda, 4. 1.
18.10 ASASINOV NAZOR
20.30 ASASINOV NAZOR, 3D
18.50 SKRITA LEPOTA
18.00, 20.50 POTNIKI
20.15 ROGUE ONE: 
ZGODBA VOJNE ZVEZD, 3D
17.30, 21.20 ROGUE ONE: ZGODBA VOJ-
NE ZVEZD, 3D
15.40 VSE ZA PRSTAN
20.05 ZAKAJ RAVNO ON?
17.20 BOŽIČNA ŽURKA V PISARNI
16.40 ZAPOJ, sinhro.

15.50 ZAPOJ, 3D, sinhro.
15.30 VAIANA – ISKANJE 
BAJESLOVNEGA OTOKA, sinhro.
19.30 PR’ HOSTAR

LINHARTOVA DVORANA , RADOVLJICA

Torek, 3. 1.
19.00 NOČNE PTICE

Četrtek, 5. 1.
19.00 BELI LABIRINT

Petek, 6. 1.
20.00 SKRITA LEPOTA

Sobota, 7. 1.
16.00 BALERINA IN VIKTOR, sinhro.
18.00 SKRITA LEPOTA
20.00 DEŽELA LA LA

Nedelja, 8. 1.
16.00 BALERINA IN VIKTOR, sinhro.
18.00 DEŽELA LA LA
20.30 THE BEATLES:  
OSEM DNI NA TEDEN

Organizatorji filmskih predstav  
si pridržujejo pravico do spremembe 
programa.

KINOSPORED

PREŠERNOVO GLEDALIŠČE KRANJ

Torek, 3. januarja, sreda, 4. januarja, in četrtek, 5. januarja
20.00 Ingmar Villqist: HELVERJEVA NOČ (v Stolpu Škrlovec)

GLEDALIŠKI SPORED

3. 1. tor. Genovefa 7.44 16.29

4. 1. sre. Angela  7.44 16.30

5. 1. čet. Simeon 7.44 16.31

6. 1. pet. Gašper 7.44 16.32

7. 1. sob. Zdravko 7.43 16.33

8. 1. ned. Severin 7.43 16.34

9. 1. pon. Julijan 7.43 16.36

Jože Košnjek

Ljubljana – Letna poročila 
Katoliške cerkve v Sloveniji, 
ki jih izdaja Slovenska ško-
fovska konferenca, so vsakič 
pomenljiv kazalnik razmer v 
najštevilnejši cerkvi v drža-
vi, njenega položaja v druž-
bi in stanja katoliške vernos-
ti. V poročilu za leto 2016 
so objavljeni podatki za leto 
2015 in zanimive primerja-
ve oziroma gibanja v Katoli-
ški cerkvi v zadnjem desetle-
tju od leta 2005 do leta 2015. 
Uvodna članka sta napisa-
la novomeški škof in pred-
sednik Slovenske škofovske 
konference Andrej Glavan 
in generalni tajnik konfe-
rence pater dr. Tadej Streho-
vec. Škof Glavan je med dru-
gim zapisal, da stoji za »po-
datki pomembno in preda-
no delo mnogih vernih Slo-
venk in Slovencev kakor tudi 
prijateljev in podpornikov 
Katoliške cerkve«.

Na duhovnika skoraj 
tisoč petsto vernikov

Poročilo je bogato s podat-
ki in primerjavami. Iz nje-
ga izvemo, da je na Sloven-
skem od leta 2006 naprej 
šest škofij (prej tri) in da je 
slovenska Katoliška cerkev 
razdeljena na 60 dekanij in 
785 župnij. Cerkva je bilo 
2386, kapelic in znamenj 

pa 515. Škofov je bilo 14 (leta 
2005 zaradi manjšega šte-
vila škofij devet), škofijskih 
in redovnih duhovnikov pa 
je bilo leta 2005 1182, lani 
pa 1055 ali 137 manj. Upad 
je zaznaven tudi pri novo-
mašnikih. Leta 2005 jih je 
bilo na posvetni škofijski 
ravni, v redovnih skupno-
stih in med Slovenci v za-
mejstvu in izseljenstvu 22, 
lani pa 12. Zaradi manjšega 
števila duhovnikov morajo 
ti skrbeti za vedno več verni-
kov, kar ni le slovenski oziro-
ma evropski, temveč svetov-
ni trend. V Franciji se je na 
primer število duhovnikov v 
obdobju 2001–2012 zmanj-
šalo za 30 odstotkov, v Nem-
čiji v obdobju 2000–2013 za 
dobrih 15 odstotkov, v Avstri-
ji pa v zadnjih desetih letih 

za dobrih pet odstotkov. V 
vesoljni Katoliški cerkvi, ki 
je sinonim za cerkev v sve-
tu, mora duhovnik skrbeti 
povprečno za dobrih 3000 
vernikov. V Sloveniji je leta 
2005 en duhovnik skrbel za 
duhovni blagor 1355 verni-
kov, leta 2015 pa se je njiho-
vo število povzpelo na 1455. 
Našim duhovnikom poma-
ga 30 stalnih diakonov, 498 
redovnic in 673 laiških kate-
hetinj in katehetov. V Slove-
niji deluje 12 moških in 17 
ženskih redovnih skupnos-
ti ter šest svetnih ustanov 
Bogu posvečenega življenja.  

Rastoče zanimanje za 
verske vrtce in šole

Leta 2005 je bilo v vse 
stopnje katoliških šol in za-
vodov v Sloveniji vključenih 

2756 oseb, lani pa 3907 ali 
za 29,4 odstotka več. Pred 
desetimi leti je bilo v kato-
liških vrtcih 499 otrok, lani 
pa 1553, v osnovnih in sre-
dnjih šolah pa leta 2005 
1751 šolarjev in lani 1945. 
Stabilen je tudi vpis v viso-
košolske ustanove. Teh je 
poleg najbolj znane Teolo-
ške fakultete deset. Sloven-
ska Katoliška cerkev ima de-
set študentovskih in štiri di-
jaške domove, štiri gimna-
zije, dve osnovni šoli, de-
set glasbenih šol in dvajset 
vrtcev. 

Najštevilnejšo in najv-
plivnejšo versko skupnost 
v Sloveniji skrbi upada-
nje števila krščanskih kr-
stov, prvih obhajil in birm 
ter porok. Število krstov 
se je v zadnjih desetih le-
tih (2005–2015) zmanjšalo 
za 1876 ali za 14,13 odstot-
ka. Če upoštevamo, da se 
je v enakem obdobju števi-
lo rojstev povečalo za 2233, 
potem je razlika med rojstvi 
in krsti 89.878 otrok. Prvo 
obhajilo je leta 2005 prejelo 
12.076 otrok, deset let kas-
neje pa 9241, kar je za 23,4 
odstotka manj. Krščanski 
zakon je leta 2005 sklenilo 
3495 parov, lani pa 2420 ali 
dobrih 30 odstotkov manj. 
V enakem obdobju se je šte-
vilo civilnih porok povečalo 
s 5769 na 6449.

Manj katoliških krstov in porok
Število otrok v katoliških vrtcih, osnovnih in srednjih šolah v Sloveniji se je v zadnjih desetih letih 
povečalo za skoraj trideset odstotkov.

V Sloveniji je bilo konec leta 2015 2.064.632 
prebivalcev, od katerih jih je bilo 1.535.297 ali 74,36 
odstotka katoličanov. Število slovenskih katoličanov se 
je v zadnjih desetih letih zmanjšalo za 66.822 oseb. 
Leta 2005 je bilo po cerkveni statistiki 79,8 odstotka 
katoličanov. Na svetu je med dobrimi sedmimi 
milijardami ljudi 1,2 milijarde katoličanov. Največji 
delež imajo v Ameriki (63,7 odstotka prebivalstva), v 
Evropi (40,1 odstotka prebivalstva), v Oceaniji (26,1 
odstotka) in v Afriki (19,3 odstotka). V Aziji pa je le 
dobre tri odstotke prebivalstva katoličanov. Katoličanov 
je bilo lani 17,8 odstotka svetovnega prebivalstva, 
njihovo število pa najpočasneje narašča v Evropi.

Preddvor – Tudi letos bo v preddvorskem TIC-u pestro. Kot 
doslej bodo ob sobotah potekale bralne urice za otroke, ki se 
jim bodo med počitnicami pridružile še ustvarjalne delavnice. 
Pripravili bodo zanimive dogodke in delavnice za vse generacije, 
ne le otroke. O vsem bodo sproti obveščali preko elektronskih 
naslovov, informacije o dogodkih pa bodo dostopne tudi na 
spletnih portalih Moja občina, Napovednik, na profilu TIC-a na 
Facebooku, na spletni strani Zavoda za turizem Preddvor in na 
oglasni deski v Info centru. Vrata TIC-a bodo odprta po rednem 
delovnem času. Bralne urice in likovne delavnice bodo potekale 
vsako soboto od 10. do 11. ure. Prva pravljična urica bo to soboto, 
7. januarja, ko bodo prebrali pravljico Mala putka in mala lisička.

Pestro dogajanje v TIC-u
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Vsemogočna komedija

BUH  
POMAGEJBUH  
POMAGEJ

gorenjska 
p r e m i e r a 

Petek, 6. januar, ob 2000
Cerklje
K u l t u r n i  h r a m  
Ignacija Borštnika

vstopnice:  www.mojekarte.si, Petrol, OMV… 
info: 051 606 220 www.smejmo.se
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S l o v e n S k a  k o n j e n i c a  (2 )

Jožef Osterman Prvi slovenski konjeni-
ki kosezi so z reformo leta 
828 izgubili veliko pravic 
in s frankovsko nadoblastjo 
postali samo še posestniki. 
Podložni so bili nemškim 
fevdalcem, ki so dobili v na-
jem posestva in s tem bili 
obvezani, da so morali na 
vladarjev vpoklic priti z vo-
jaki na konjih, dobro obo-
roženi in opremljeni, poleg 
rednih fevdalnih vojakov je 
bila tudi večina oboroženih 
podložnikov.

Kralj Oton je vpoklical 
svoje konjenike, da so se 
udeležili bitke z Madžari 

pri Ausburgu leta 955, kjer 
jih je premagal. Tako so se 
slovenski konjeniki pod 
svojimi fevdalci prvič pri-
silno udeležili bitke pod tu-
jim vladarjem in bili prisi-
ljeni, da se je tako nadalje-
valo stoletja.

Še najbolj so se približa-
li slovenski kneževini in 
s tem slovenski konjeni-
ci celjski knezi s svojo kne-
ževino. Vojne s Turki se je 
udeležil tudi celjski knez 
Urlik II in bil v Beogradu 
leta 1456   zahrbtno umor-
jen. Ker niso imeli potomca, 
so njihova posestva prešla 

v habsburško last, ki so ok-
repili svojo oblast, sloven-
ski konjeniki pa so se morali 
dalje boriti pod tujo zastavo.

Bitko leta 1866 s Prusi 
pri Koniggradcu je Avstro-
-Ogrska izgubila, čeprav je 
že v začetku njihova konje-
nica premagala prusko, ker 
so imeli zastarele puške še 
s polnjenjem spredaj. Zato 
je leta 1867 poleg ostalih 
rodov vojske reorganizi-
rala predvsem konjenico. 
Težko konjenico kirisirjev 
je ukinila, to vlogo so prev-
zeli dragonci, ki so dobili 
poleg pušk s polnjenjem 

zadaj tudi nove uniforme, 
zelene so zamenjali z rde-
čimi kapami, svetlo modri-
mi bluzami in rdečimi hla-
čami. Dalje so še ostali hu-
zarji in ulanci.

Leta 1873 se je 5. konjeni-
ški polk preselil iz Gradca v 
Maribor in se preimenoval 
v Štajersko-koroški-kranj-
ski dragonski polk št. 5. V 
prvi svetovni vojni je sode-
loval v konjeniških bitkah 
na ruski fronti in doživel ve-
like izgube pri naskoku utr-
jenih položajev, saj so glav-
no vlogo odigrale strojnice, 
ki so kosile konjenike. Leta 

1916 pa se je frontalno bo-
jevanje konjenikov popol-
noma ukinilo, ko so se po-
javili minometi.

Dne 18. oktobra 1918 je 
prenehala obstajati Avstro-
-Ogrska. Nekdanji avstro-
-ogrski major Rudolf Mais-
ter, ki so ga kasneje povišali 
v generala, je takoj s prosto-
voljci zaščitil severno mejo. 
Pridružili so se mu tudi dra-
gonci slovenskega rodu in 
tako je nastala slovenska ko-
njenica, še v avstro-ogrskih 
uniformah (slika), ki je sode-
lovala na koroški fronti in pri 
pohodu v Prekmurje.

Slovenski dragonci

Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu,  
Bleiweisova cesta 4, Kranj, jo naročite po tel.: 
04/201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si.
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                        + poštnina

10 
EUR

V tej knjigi boste našli odlične recepte za drobno 
pecivo, rezine, rezinice, minjone, rulade, mafine, 
sadne pite iz krhkega biskvitnega testa, pecivo iz 
listnatega testa, sladice v kozarcu ter sladice sveta.
Redna cena knjige je 12,50 EUR. Če knjigo kupite 
ali naročite na Gorenjskem glasu, je cena le 10 EUR. 
Če jo naročite po pošti, se poštnina zaračuna po 
ceniku Pošte Slovenije.

Samo Lesjak

Podbrezje – Narava je tu pos-
krbela za neverjeten mir, 
košata zelena zavesa smrek 
in drevja varuje zaselek in 
ljudi, skale, poraščene z ma-
hom, pa skrbijo za varnost 
nekaterih hiš. Kadar pa se 
v farni cerkvi sv. Jakoba ali 
v taborski cerkvi na griču 
prebudijo zvonovi, takrat pa 
njihova pesem zaide tudi k 
prebivalcem.

Ideja o postavitvi narav-
nih jaslic se je porodila dru-
žini Finžgar. Seveda je bilo 
votlino treba najprej teme-
ljito očistiti, breg ob skalah 
še dodatno zasaditi, zgradi-
ti manjši podporni zid, obli-
kovati stezice, moteči objekt 
prekriti s sliko, ki jo je pri-
speval domači slikar Zdrav-
ko Purgar, čigar čopič že dol-
go ustvarja in je poznan ne 
samo v občini, temveč tudi 
drugod. Družini Finžgar so 
se pridružili še sosedje, do-
dali svoje ideje in se polotili 
urejanja in oblikovanja. Že v 
letu 2015 so jaslice postavili 
prvič, sedaj pa so se celo raz-
širile. Mlada družina je do-
bila dodatne prostore, še eno 
votlino, srečanje pa željo, 

da bi to postalo tradicional-
no. »Zakaj pa ne? Odvisno je 
samo in predvsem od nas, ki 
tu živimo. Tisti, ki živijo čisto 
blizu, vedo povedati, da ko se 
večer počasi spremeni v noč 
in spet preide v dan, začnejo 
na ogled jaslic prihajati ma-
mice z otroki v vozičkih, pa 
cele družine, pa starejši ljud-
je ter sprehajalci, ki se želijo 
naužiti čistega zraka in mal-
ce razbremeniti želodce, ki v 
božičnem času delajo nadu-
re,« pravi organizatorka in 
povezovalka prijetnega sre-
čanja Milenka Jekovec.

»Čeprav nam je v tej naši 
deželi včasih hudo, smo ven-
darle v bistvu srečni ljud-
je. Lahko se sestajamo brez 
strahu, poslušamo izvaja-
nje prečudovite glasbe na-
ših mladih. In potem, ko vse 
utihne, se začne žuborenje 
besed ob obloženih mizah, 
zadiši po čaju, kuhančku in 
potici, ogenj prasketa v lese-
nih 'šporgetih', ki so največje 
veselje otrokom. Marija in Jo-
žef se skrivnostno nasmiha-
ta: 'Kako vesel in dober je ta 
narod. Niso pozabili na nas.' 
Lučice nad votlino pa se ble-
ščijo v prihajajočo noč,« je 
sklenila Milenka Jekovec.

Jaslice združile 
vaščane
Prebivalci Dolenje vasi v Podbrezjah so složno 
stopili skupaj in pripravili prijeten večer ob 
jaslicah, ki so jih postavili v naravno okolje. 

Ob jaslicah v Bankovi luknji so domačini pripravili tudi 
bogat kulturni program. / Foto: Primož Pičulin

Radovljica – Starši učencev OŠ A. T. Linharta so se med bo-
žično-novoletnimi počitnicami lotili urejanja glasbene sobe, 
v kateri bo odslej lahko vadil šolski ansambel. »Na šoli smo 
lansko pomlad dobili inštrumente, ki nam jih je v okviru do-
brodelne akcije podaril glasbenik Marko Soršak - Soki. Tik 
pred počitnicami sva z ravnateljico našla primeren prostor za 
glasbeno sobo, ki pa še ni bila primerna za igranje. S pomočjo 
šole nam je uspelo dobiti material za obnovo prostora, pri delu 
pa so mi na pomoč priskočili starši,« je povedal predsednik 
sveta staršev Ervin Bec, ki je organiziral tako dobrodelno akcijo 
kot projekt obnove in ureditve glasbene sobe. 

Uredili glasbeno sobo

Ervin Bec, predsednik sveta staršev radovljiške osnovne 
šole, se je urejanja glasbene sobe ob pomoči še nekaterih 
staršev lotil v petek dopoldan. / Foto: Tina Dokl

Planina pod Golico – Tudi letos so pri Šimanu na Planini pod 
Golico na ogled velike lesene jaslice, ki jih rezbar Cena Razin-
gar izdeluje že skoraj dvajset let. Prvič je sveto družino postavil 
na prehodu v novo tisočletje, potem pa je jaslicam vsako leto 
dodal novo figuro iz lipovega lesa. Vse figure so izdelane iz 
lipovega lesa, velike pa so od enega do dveh metrov. Stojijo 
pred hišo rezbarja Cena Razingerja, ki pravi, da so najlepše v 
soju večerne svetlobe. Jaslice so vsako leto na ogled od božiča 
do svečnice (2. februarja).

Lesene jaslice v naravni velikosti

Jaslice bodo na ogled še do svečnice, 2. februarja.
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Tekstilni tehnolog (Lesce)
Naša pričakovanja: vsaj tri leta delovnih izkušenj z uspešnimi rezultati na podro-
čju razvoja ali proizvodnje oblačil;teoretično in praktično poznavanje konfekcijske 
tehnologije, krojenja in procesa produkcije;teoretično poznavanje tekstilne teh-
nologije (tkanje, pletenje, barvanje, tiskanje, lastnosti vlaken ipd.)... Sportina Bled, 
d.o.o., Alpska cesta 43, 4248 Lesce. Prijave zbiramo do 27. 1. 2017. Podrobnosti na 
www.mojedelo.com.

Prodajalec - Kranj in Škofja Loka (Kranj in Škofja Loka) 
Kaj lahko pričakujete, da boste počeli? Ste v ospredju našega poslovanja in imate 
nasmeh na obrazu, kot tudi prepoznaven v vašem glasu, vedno pozdravite in ogo-
vorite kupca, pokažete zanimanje za njegove potrebe, z rednim polnjenjem polic in 
artiklov, ki so vedno na zalogi, ter pravilno označeni in opremljeni s cenami, poveču-
jete prodajo in zadovoljstvo kupcev.... JYSK d.o.o., Tovarniška cesta 10A, 8250 Breži-
ce. Prijave zbiramo do 12. 1. 2017. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Receptor m/ž (Jesenice)
Receptor je prvi kontakt s strankami našega podjetja. Zato je vaša prva skrb prijazen 
in pozitiven sprejem strank, ki mora biti na visokem poslovnem nivoju. SIJ ACRO-
NI d.o.o., Cesta Borisa Kidriča 44, 4270 Jesenice. Prijave zbiramo do 13. 1. 2017. Po-
drobnosti na www.mojedelo.com.

Mesarji na Gorenjskem (Gorenjska) 
Če: imate zaključeno IV. stopnjo izobrazbe živilske ali druge ustrezne smeri, lahko 
pridobite potrdilo o nekaznovanosti, ste spretni pri pripravi mesa, vas veseli delo z 
ljudmi, ste pozitivno naravnani in znate to prenašati tudi na druge ljudi, potem je ta 
priložnost kot nalašč za vas! Mercator d.d., Dunajska cesta 107, 1000 Ljubljana. Pri-
jave zbiramo do 15. 1. 2017. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Mizar m/ž (Bled) 
Ste izkušeni proizvodni delavec (m/ž), pripravljeni na delo v treh izmenah? Potem 
vas vabimo v kolektiv priznanega proizvodnega podjetja s področja lesne industri-
je in k prijavi na delovno mesto. LIP BLED je uspešno slovensko podjetje z več kot 
60 letno tradicijo in največji izvoznik slovenske lesne industrije, ki razpisuje več de-
lovnih mest v različne dele proizvodnje. Trenkwalder d.o.o., Leskoškova cesta 9 e, 
1000 Ljubljana. Prijave zbiramo do 28. 1. 2017. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Kontrolor kakovosti (Medvode) 
Pričakujemo sodelavca/ko ki bo odgovoren za izvajanje analiz papirja in tehnolo-
ških vod, izvajanje medfazne kontrole, v primeru odstopanj obvešča odgovorne, 
kontrola stanja in nastavitev merilnih naprav, obvladovanje predpisanih zapisov, 
zagotavljanje čistoče in urejenosti delovnega okolja. Goričane d.d., Ladja 10, 1215 
Medvode. Prijave zbiramo do 27. 1. 2017. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Voznik tovornega vozila (Jesenice ) 
Vaše delo bo zajemalo: vožnja tovornega vozila (večinoma na relaciji Jesenic).  
Iščemo kandidate: izpit B, C in E kategorije za tovorno vozilo. PP&Tlac d.o.o., Cesta 
železarjev 8, Jesenice 4270. Prijave zbiramo do 26. 1. 2017. Podrobnosti na www.
mojedelo.com.

Razvijalec (Kranj) 
Največja svetovna menjalnica virtualne valute Bitstamp išče nove sodelavce/-ke 
za delo v oddelku razvoja. Bitstamp je vodilno podjetje v Bitcoin ekonomiji, ki svo-
jim strankam nudi varno, zanesljivo, inovativno in uporabniku prijazno storitev. Bit-
stamp Limited, 5 New Street Square, EC4A 3tw London. Prijave zbiramo do 26. 1. 
2017. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Samostojni kuhar (Kranjska Gora)
Gostilna Bor v Kranjska Gori k sodelovanju vabi samostojnega kuharja z delovnimi 
izkušnjami. HIT Larix d.d., Borovška cesta 99, 4280 Kranjska Gora. Prijave zbiramo 
do 26. 1. 2017. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Knjigovodja (Škofja Loka) 
Knjigovodja, naloge: urejanje in knjiženje poslovne dokumentacije, izdajanje 
in knjiženje računov, izdelava knjigovodskih listin, usklajevanje saldakontov, 
izdelava DDV obračunov, vodenje registra osnovnih sredstev.. Najmanj 3 leta 
delovnih izkušenj samostojnega opravljanja knjigovodskih poslov. Razgiba-
no delo v stabilnem, razvijajočem se podjetju. ALMA, D.O.O., Frankovo naselje  
89a, 4220 ŠKOFJA LOKA. Prijave zbiramo do 13. 1. 2017. Podrobnosti na  
www.mojedelo.com.

Delo v strežbi (Kranj)
Iščemo novega Natakarja m/ž, za delo v Škofji Loki. Zadolženi boste za postrežbo 
in dobro počutje gostov. Nudimo zaposlitev za določen čas z možnostjo podaljša-
nja. Želimo si dolgoročnega sodelovanja s pravim kandidatom. Gostinsko podje-
tje Kranj d.o.o., Cesta 1. Maja 1A, 4000 Kranj. Prijave zbiramo do 4. 1. 2017. Podrob-
nosti na www.mojedelo.com.

PLC Programer (Kranj) 
Programiranje PLC kontrolerjev (večinoma Siemens). Od kandidatov pričakujemo: 
samostojno znanje programiranje logičnih kontrolerjev, predvsem Siemens, zaže-
leno je tudi znanje C programskega jezika, poznavanje elektronike na splošno, po-
znavanje okolja Windows,... Iskra PRO Kranj, d.o.o., Savska loka 4, 4000 KRANJ. Prija-
ve zbiramo do 26. 1. 2017. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Delo v strežbi (Kranj)
Iščemo novega Natakarja m/ž, za delo v Škofji Loki. Zadolženi boste za postrežbo 
in dobro počutje gostov. Nudimo zaposlitev za določen čas z možnostjo podaljša-
nja. Želimo si dolgoročnega sodelovanja s pravim kandidatom. Gostinsko podje-
tje Kranj d.o.o., Cesta 1. Maja 1A, 4000 Kranj. Prijave zbiramo do 4. 1. 2017. Podrob-
nosti na www.mojedelo.com.

PLC Programer (Kranj) 
Programiranje PLC kontrolerjev (večinoma Siemens). Od kandidatov pričakujemo: 
samostojno znanje programiranje logičnih kontrolerjev, predvsem Siemens, zaže-
leno je tudi znanje C programskega jezika, poznavanje elektronike na splošno, po-
znavanje okolja Windows,... Iskra PRO Kranj, d.o.o., Savska loka 4, 4000 KRANJ. Prija-
ve zbiramo do 26.01.2017. Podrobnosti 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

Copatki za novorojenčke Drage pletilje,  
na srečanje vas vabimo  
v sredo, 4. januarja 2017,  
ob 16. uri v avlo 
Gorenjskega glasa.

Do snidenja lep pozdrav!
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V gozdu se dogajajo  
neverjetne stvari: drevesa 
se sporazumevajo med 
seboj. Ljubeče skrbijo za 
svoj naraščaj in negujejo 
stare, betežne sosede. 
Drevesa imajo občutke, 
čustva in spomin. Zveni 
neverjetno? Gozdar 
Peter Wohlleben je v 
čudovite zgodbe o  
neslutenih zmožno-
stih dreves vključil 
tudi najnovejša znan-
stvena spoznanja in 
lastne izkušnje.
To je ljubezensko 
pismo gozdu.

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.

www.gorenjskiglas.si

Prevedla Petra Piber

Mehka vezava z zavihki

Format 125 mm x 200 mm 

180 strani
ISBN 978-961-6893-86-2

Cena: 19,90  EUR

Peter Wohlleben 

SKRIVNO ŽIVLJENJE DREVES

Kaj čutijo drevesa, kako se sporazumevajo – odkrivanje skritega sveta

V gozdu se dogajajo neverjetne stvari: drevesa se 

sporazumevajo med seboj. Ljubeče skrbijo za svoj 

naraščaj in negujejo stare, betežne sosede. Drevesa 

imajo občutke, čustva in spomin. Zveni neverjetno? 

Vseeno je res!

Gozd se številnim ljudem zdi pravljičen kraj, saj 

predstavlja mir, tišino in neokrnjeno naravo. Zna-

ni gozdar Peter Wohlleben nam odstira pogled v 

skrivno življenje dreves, ki bo marsikoga preseneti-

lo: drevesa imajo spomin, si izmenjujejo sporočila, 

občutijo bolečino, dobijo lahko celo sončne opekli-

ne in gube. Marsikatere vrste, na primer hrast, se 

sporazumevajo prek kemičnih snovi: ko neko drevo 

napadejo škodljivci, začne oddajati vonjave in vsa 

drevesa na obsežnem območju, ki prestrežejo to 

sporočilo, se oborožijo proti napadalcem, tako da  

v sebi v nekaj minutah nakopičijo posebne grenči-

ne, s katerimi jih odženejo.

Peter Wohlleben črpa iz več desetletij izkušenj kot 

gozdar in nam razkaže gozd s čisto drugačne plati. 

Osvetlil je somrak gozda in nam omogočil never-

jeten vpogled v skrivnostni univerzum. V čudovite 

zgodbe o neslutenih zmožnostih dreves je vključil 

tudi najnovejša znanstvena spoznanja in lastne iz-

kušnje. To je izčrpna in zanimiva knjiga o drevesih 

in gozdovih, ki nas uči občudovati čudeže v naravi.

PETER WOHLLEBEN

SKRIVNO 

ŽIVLJENJE 

DREVES

P
E

T
E

R
 W

O
H

L
L

E
B

E
N

S
K

R
IV

N
O

 Ž
IV

L
JE

N
JE

 D
R

E
V

E
S

Peter Wohlleben, rojen 1964, je že 

kot otrok želel postati okoljevarstvenik. 

Študiral je gozdarstvo in je bil več kot 

dvajset let uradnik na deželnem gozdnem 

gospodarstvu. Ker je želel uresničiti svoje 

ekološke sanje, je dal odpoved, tako da 

danes vodi okolju prijazno gozdarstvo na 

območju gorovja Eifel. Tam si prizadeva 

za obnovitev pragozdov. Je gost številnih 

televizijskih oddaj, pripravlja predavanja 

in seminarje, poleg tega je avtor številnih 

knjig, povezanih z gozdom in varovanjem 

narave. 

Gozd se številnim ljudem zdi pravljičen 

kraj, saj predstavlja mir, tišino in neokrnje-

no naravo. Znani gozdar Peter Wohlleben 

nam odstira pogled v skrivno življenje 

dreves, ki bo marsikoga presenetilo: 

drevesa imajo spomin, si izmenjujejo 

sporočila, občutijo bolečino, dobijo lahko 

celo sončne opekline in gube. Marsikatere 

vrste, na primer hrast, se sporazumevajo 

prek kemičnih snovi: ko neko drevo na-

padejo škodljivci, začne oddajati vonjave 

in vsa drevesa na obsežnem območju, 

ki prestrežejo to sporočilo, se oborožijo 

proti napadalcem, tako da v sebi v nekaj 

minutah nakopičijo posebne grenčine,  

s katerimi jih odženejo. 

 
Peter Wohlleben črpa iz več desetletij 

izkušenj kot gozdar in nam razkaže gozd  

s čisto drugačne plati. To je izčrpna in 

zanimiva knjiga o drevesih in gozdovih,  

ki nas uči občudovati čudeže v naravi. 

Kaj čutijo drevesa, kako se  

sporazumevajo – odkrivanje  

skritega sveta

DRUGAČEN POGLED  

NA STARE PRIJATELJE

V gozdu se dogajajo neverjetne stvari: drevesa se 

sporazumevajo med seboj. Ljubeče skrbijo za svoj 

naraščaj in negujejo stare, betežne sosede. Drevesa 

imajo občutke, čustva in spomin. Zveni neverjetno? 

Vseeno je res!

Gozdar Peter Wohlleben je osvetlil somrak gozda 

in nam omogočil neverjeten vpogled v skrivnostni 

univerzum. V čudovite zgodbe o neslutenih 

zmožnostih dreves je vključil tudi najnovejša 

znanstvena spoznanja in lastne izkušnje. 

To je ljubezensko pismo gozdu. 

9 789616 893862

ISBN 978-961-6893-86-2          19,90€

NOVO iz založbe Narava

Peter Wohlleben, rojen 1964, je že kot 

otrok želel postati okoljevarstvenik. Študi-

ral je gozdarstvo in je bil več kot dvajset let 

uradnik na deželnem gozdnem gospodar-

stvu. Ker je želel uresničiti svoje ekološke 

sanje, je dal odpoved, tako da danes vodi 

okolju prijazno gozdarstvo na območju go-

rovja Eifel. Tam si prizadeva za obnovitev 

pragozdov. Je gost številnih televizijskih oddaj, pripravlja pre-

davanja in seminarje, poleg tega je avtor številnih knjig, pove-

zanih z gozdom in varovanjem narave.

O avtorju 

DRUGAČEN POGLED

NA STARE PRIJATELJE

To je ljubezensko  

pismo gozdu.

Založba Narava d.o.o., Britof 96a, 4000 Kranj • Naročila: tel.: 04-280-2000, prodaja@narava.si, www.narava.si
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Janez Kuhar

Šenturška Gora – Število po-
hodnikov na Mačkovem po-
hodu se vsako leto poveču-
je, letos se ga je na sedem ki-
lometrov dolgi krožni poti 
udeležilo največ pohodnikov 
do sedaj, kar 32, največ iz ko-
mendske in cerkljanske ob-
čine. Do sedaj je bilo na po-
hodih največ 30 pohodnikov. 

Vodja pohoda Franc Dro-
lec je vseskozi pazil, da so 
bili vsi pohodniki v strnje-
ni skupini, ter dodal, da je 
bil letošnji novoletni pohod 
eden lažjih do sedaj. Pred 
desetimi leti so pohodni-
ki gazili po 60 centimetrih 
snega in za vzpon na Šentu-
rško goro potrebovali uro in 
pol. Letos so bili najstarejši 
udeleženci stari več kot se-
demdeset let, največ, 76 let, 
jih je imel Tone Bolka iz Cer-
kelj, na vseh dosedanjih po-
hodih pa je bil tudi 75-letni  
Peter Lončar iz Zaloga. Naj-
mlajša udeleženka pohoda 
je bila tokrat 30-letna Tina 
Verbič iz Borovnice. Kljub 

veselemu silvestrovanju le-
tos nihče od pohodnikov na 
cilju ni kazal znakov utru-
jenosti. Na Šenturški gori 
so se vsi udeleženci Mačk-
ovega pohoda vpisali v po-
hodno knjigo, nato pa so se 
na  Kmečkem turizmu Pa-
vlin okrepčali s toplim ča-
jem in sladicami. Ob vrnit-
vi v dolino pa so bili vsi ude-
leženci deležni pohodniške 
malice, ki jo skupaj  vsa leta 

pripravijo člani pohodniške 
sekcije Škrjančki iz Komen-
de in Okrepčevalnica Ma-
rička v Zalogu pri Cerkljah. 
Osvežitev na svežem zraku 
jim je dala novega zagona 
za pohode v letošnjem letu. 
Med pohodom pa so si Škr-
jančki ogledali tudi vseh tri-
najst jaslic, ki so postavljene 
v skale ob planinski poti na 
Šenturško goro in ob zaloški 
poti nazaj v dolino. Posebej 

organiziran pa je bil na dan 
samostojnosti in enotnosti 
oz. na dan sv. Štefana, 26. 
decembra, pohod Škrjanč-
kov Od jaslic do jaslic, ki se 
ga je udeležilo 42 pohodni-
kov iz petih občin (komen-
dske, kamniške, mengeške, 
cerkljanske in vodiške). Le-
tos so ob poti iz Poženi-
ka na Šenturško goro prvič 
postavljene jaslice z motivi 
iz Velike planine. 

Mačkov pohod letos  
z rekordno udeležbo
Planinsko društvo Komenda, sekcija Škrjančki, je na novega leta dan po naporni silvestrski noči 
organiziralo tradicionalni Mačkov pohod pri minus osmih stopinjah iz Jurčkove Dobrave na Šenturško 
goro. 667 metrov nad morjem jih je pričakalo sončno vreme s plus štirimi stopinjami Celzija. 

Zadovoljni pohodniki Mačkovega pohoda na Šenturški gori

Janez Kuhar

Cerklje – Klekljarice iz sku-
pine Lastovke iz Cerkelj so 
aprila lani župnijski cerkvi 
Marijinega vnebovzetja v 
Cerkljah podarile nov klek-
ljan prt za daritveni oltar, že 
takrat pa se je Zdenki Zajc 
porodila ideja, da bi izdela-
le podoben prt tudi za glav-
ni oltar. Z delom so zače-
le septembra in ga dokon-
čale do božiča. Pri izdelavi 
je sodelovalo 14 članic sku-
pine: Andreja Štern, Maj-
da Androjna, Dragica Zu-
pan, Ivica Sodnik, Joži Me-
zeg, Lojzka Mrgole, Marin-
ka Hudobivnik, Mari Novak, 
Nada Lampe, Nada Jerič, Pa-
vla Zupin, Nada Škofic, Vida 

Plevel in Zdenka Zajc, kot ši-
vilja pa jim je brezplačno po-
magala Slavica Lončar iz Ko-
mende. Naredile so 34 všit-
kov, posamezni všitek zah-
teva okoli 15 ur dela, kar po-
meni, da so opravile najmanj 
510 ur. Vse stroške pri izde-
lavi so poravnale same. Sre-
di decembra lani so ga poda-
rile cerkvi. »Čipka, ki obdaja 
prt, je dolga osem metrov in 
pol in se lahko meri s slika-
mi, freskami in kipi znanih 
in manj znanih ustvarjalcev 
sakralne umetnosti, ki krasi-
jo našo cerkev,« je v zahvalo 
povedal cerkljanski župnik 
Jernej Marenk, ki je prt tudi 
blagoslovil. Z delom kleklja-
ric je bila zelo zadovoljna tudi 
njihova vodja Lojzka Mrgole.

Nove čipke krasijo oltar  
v Cerkljah

Klekljarice skupine Lastovke so župnijski cerkvi v Cerkljah 
podarile nov prt. Za darilo se jim je zahvalil župnik Jernej 
Marenk.
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 Cena priročnika 

Nepogrešljivi del priročnika 
je lunin koledar po mesecih 
s setvenimi podatki. Za 
primeren čas naših aktivnosti 
v skladu z luno nam daje 
napotke za: sajenje in setev, 
hujšanje z luno, ugodne 
dneve za ljubezen, za 
sekanje posameznih vrst 
lesa,  za operacije, za  
parjenje živali,...  
Ne zamudite tudi  
horoskopa za leto 2017. 
Leto bo v znamenju Sonca, 
ta v astrologiji prinaša 
vitalnost, dostojanstvo. V 
poglavju vrtni koledar po 
mesecih je Miša Pušenjak 
pripravila  uporaben in 
natančen koledar opravil  
v sadnem, zelenjavnem in 
okrasnem vrtu.

Priročnik 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

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.

NEPREMIČNINE
HIŠE
NAJAMEM

SMO mlada družina, ki bi se preselila k 
starejši osebi na dom (Bled z okolico, 
Lesce, Žirovnica) in bi zanjo skrbeli. 
Možnost pogodbe o dosmrtnem pre-
življanju, tel.: 051/708-679  
 16004510

STANOVANJSKA 
 OPREMA

GOSPODINJSKI  
APARATI
PRODAM

PRALNI stroj Sidex, po ugodni ceni, v 
dobrem stanju, tel.: 031/430-884  
 16004588

UMETNINE, NAKIT
PRODAM

EZOTERIKA, knjige, razglednice, tapi-
serije. Glej Duhovni utrip 20. 5.  2013, 
tel.: 040/567-544 16004586

TAPISERIJE Križev pot, 14 postaj 
+ vstajenje. Glej Duhovni utrip 6. 4. 
2015, tel.: 040/567-544 16004587

STARINE
KUPIM

ODLIKOVANJA, kovance, ure, slike, 
značke, srebrnino, dokumente in dru-
go, tel.: 030/670-770  
 16004591

VZREJNE ŽIVALI
PRODAM

KOKOŠI – nesnice, jarkice, rjave bar-
ve, pred nesnostjo, pripeljemo na dom, 
tel.: 041/710-113 16004489

ZAPOSLITVE (m/ž)
NUDIM

ZAPOSLIMO izkušenega, samostojne-
ga natakarja m/ž. Nudimo stimulativno 
plačilo, potrebno znanje ang. in nem. 
jezika. Hotel Bellevue, d.o.o., Šmarjet-
na Gora 6, Kranj, tel.: 04/27-00-071  
 16004400

NATAKARJA/ICO redno zaposlimo, 
Restavracija Tonač, Kalera, d.o.o., 
Grad 15, Cerklje, tel.: 041/646-358, 
040/647-663 16004580

ZASEBNI STIKI
MLAD razočaran obrtnik želi spoznati 
zvesto žensko, tel.: 041/959-192 
 16004590

Rezultati 1. kroga – 1. januarja 2017
7, 9, 10, 15, 20, 28, 30 in 21

Loto PLUS: 1, 5, 15, 17, 25, 29, 33 in 28
Lotko: 6 4 2 9 3 7

Sklad 2. kroga za Sedmico: 250.000 EUR

Sklad 2. kroga za PLUS: 400.000 EUR

Sklad 2. kroga za Lotka: 510.000 EUR

LOTO

PODJETJE JURČIČ&CO., 
d.o.o., ZAPOSLI m/ž logi-
sta – organizatorja med-
narodnega transporta,  
voznika tovornega vozila, 
varilca, ličarja, avtokleparja  
in avtomehanika za delo 
na tovornih vozilih. Pisne 
prijave pošljite po pošti na 
naslov Jurčič&Co., d.o.o.,  
Poslovna cona A 45, 4208  
Šenčur ali na info@jurcic.com. 

HALO-HALO GORENJSKI GLAS
telefon: 04 201 42 00

Na ro či la za ob ja vo spre je ma mo po te le fo nu 04/201-42-00, fak su 04/201-42-13  
ali oseb no na 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. 

ROZMAN BUS, T: 04/531 52 49, 041/855 630
SILVESTROVANJE TUHELJ: 30. 12.–2. 1. 2017; TRST: 10. 1. 2017. 
KOPALNI IZLET BIOTERME - AKCIJA: 23. 1.; BANJA VRUĆICA: 
24. 2.–3. 3.; MADŽARSKE TOPLICE - AKCIJA: 5.–9. 2.; STRUNJAN 
19.–22. 3..  www.rozmanbus.si. 
VESELE BOŽIČNE PRAZNIKE IN SREČNO NOVO LETO 2017!

Umrl je naš nekdanji sodelavec 

Franc Korošec - Dane
 predsednik Okrožnega in kasneje Temeljnega sodišča v Kranju od leta 1970 do 1987 

Ohranili ga bomo v lepem spominu. 

Okrožno sodišče v Kranju

Poslovila se je 

Marija Dolinšek 
roj. Korbar, upokojena profesorica, stanujoča Pot za krajem 11 v Kranju,  

zadnja leta oskrbovanka Doma sv. Katarine v Mengšu.

Na zadnjo pot jo bomo pospremili v četrtek, 5. januarja 2017, ob 15. uri  
izpred mrliške vežice v Nevljah pri Kamniku.

 
Vsi njeni

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

PRIREDITVE

V Hiši čez cesto Pr' Franč
Milje – Iz Hiše čez cesto Pr' Franč, Milje 11, v petek, 6. janu-
arja, ob 18. uri vabijo na ljudsko petje. Gostje bodo Veseli 
fantje izpod kamniških gora, s katerimi bodo lahko prepevali 
tudi obiskovalci, ljubitelji ljudskega petja.

Za otroke
Jesenice – V jeseniški knjižnici bodo danes, v torek, 3. janu-
arja, nemške urice ob 17. uri, jutri, v sredo, 4. januarja, bodo 
ustvarjalne delavnice ob 17. uri, v četrtek, 5. januarja, bo ura 
pravljic ob 17. uri, v petek, 6. januarja, pa bo Brihtina pravljič-
na dežela ob 10. uri.

Hrušica – V knjižnici bo v četrtek, 5. januarja, ustvarjalna 
delavnica ob 16. uri.

Slovenski Javornik – V Domu Julke in Albina Pibernika bodo 
danes, v torek, 3. januarja, družabne igre ob 15. uri.

Tržič – V Knjižnici dr. Toneta Pretnarja bo ura pravljic v četr-
tek, 5. januarja, ob 17. uri.

Preddvor – V TIC-u bo bralna urica v soboto, 7. januarja, ob 
10. uri. Otroci bodo lahko prisluhnili pravljici Mala putka in 
mala lisička.

IZLETI

10. Tržiški pohod v Dražgoše
Tržič – Občina Tržič, Občinsko združenje Slovenskih častni-
kov Tržič, Območno združenje veteranov vojne za Sloveni-
jo Tržič, Policijsko veteransko društvo SEVER – Gorenjska, 
Zveza borcev za vrednote NOB Tržič in Združenje vojaških 
gornikov Slovenije organizirajo v nedeljo, 8. januarja, 10. Tr-
žiški pohod v Dražgoše. Začetek pohoda bo ob 5. uri izpred 
gasilskega doma v Bistrici pri Tržiču. Po koncu proslave v 

Dražgošah bo poskrbljeno za brezplačen avtobusni prevoz 
na začetno mesto pohoda. Prijave za pohod sprejemajo 
do zasedbe avtobusov do jutri, srede, 4. januarja: Valentin 
Klemenčič: 041 633 750 ali valentin.klemencic@gmail.com; 
Drago Zadnikar: 031 602 620 ali drago.zadnikar@trzic.si; 
Vojko Damjan: 041 714 752 ali vojko.damjan@siol.net.

Srjanska učna pot
Šenčur – Društvo upokojencev Šenčur organizira v sredo, 11. 
januarja, pohod po Srjanski učni poti: Šenčur–Srednja vas–
Srjanski hrib–Šenčur. Skupne zmerne hoje bo od dve do tri 
ure. V primeru slabega vremena bo pohod teden dni pozne-
je. Informacije in prijave zbira Franci Erzin, tel. 041 875 812.

PREDAVANJA

Transformacija odnosov
Kranj – Humana, združenje svojcev pri skrbi za mentalno 
zdravje, vabi v četrtek, 5. januarja, na brezplačno predavanje 
z naslovom Transformacija odnosov. Začetek predavanja bo 
ob 16. uri v prostorih združenja Humana (Oldhamska 14). 
Predaval bo Andrej Pešec, univ. dipl. pol.

OBVESTILA

Tečaj varstva pred snežnimi plazovi
Tržič – GRS Tržič vabi na tečaj varstva pred snežnimi plazo-
vi, ki bo v soboto, 7. januarja, z začetkom ob 9. uri v planin-
skem domu na Zelenici. 

KONCERTI

Pesmi krajev Mance Izmajlove
Križe – V petek, 6. januarja, se bo ob 19. uri v Kulturnem 
domu Križe začel koncert Mance Izmajlove z naslovom Pe-
smi mojih krajev.

RAZSTAVE

Z vodo in barvo
Bled – Jutri, v sredo, 4. januarja, bo ob 19.30 v Knjižnici Blaža 
Kumerdeja Bled odprtje slikarske razstave Janeza Lipičnika 
Z vodo in barvo. Razstava bo na ogled v čitalnici knjižnice do 
konca meseca januarja.

Svoboda besede, 90 let Slovenskega centra PEN
Radovljica – La Casa de Kamna in Fotografsko društvo Ra-
dovljica vabita v četrtek, 5. januarja, ob 17. uri v Radovljiško 
graščino na odprtje razstave z naslovom Svoboda besede, 
90 let Slovenskega centra PEN. Avtorja razstave sta Samo 
Kristan in Urša Kocjan, Narodna in univerzitetna knjižnica 
Ljubljana, spregovorili bodo: Marjan Strojan in Bogomila 
Kravos (PEN Slovenija), Samo Kristan in Urša Kocjan (NUK), 
prireditev bo vodila Alenka Bole Vrabec.

PREDSTAVE

Buh pomagej
Cerklje – V Kulturnem hramu Ignacija Borštnika Cerklje bo 
v petek, 6. januarja, ob 20. uri gorenjska premiera »vsemo-
gočne komedije« Buh pomagej.
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Anketa

Lea Crnkić, Jesenice:

»Kot hostesa v gledališču 
na Jesenicah delam že nekaj 
časa, ampak za silvestrovo 
pa tokrat prvič. Mi pa ni tež-
ko. S kolegicami se med se-
boj dogovorimo, katera ima 
čas in potem pač tista dela.«

Marinko Railić, Jesenice:

»Moje delo se na silvestrski 
večer ne razlikuje od ostalih 
večerov. Morda je vzdušje 
bolj svečano. Za receptor-
ja so napornejši dnevi pred 
novoletnim večerom in po 
njem, ko gostje odhajajo.«

Jure Kordež, Besnica:

»Po osemnajstih letih v ku-
hinji mislim, da mogoče 
dvakrat nisem delal na sil-
vestrovo. Predvsem je veliko 
priprav na zadnji večer v letu 
pred njim, silvestrovo je po-
tem bolj le še 'finiš'.«

Denis Ramić, Ljubljana:

»Zdravstveni tehnik sem že 
več kot pet let. Tole v Škofja 
Loki je moj prvi delovni sil-
vester, prvo tovrstno dežur-
stvo. Je pa isto kot vsak drugi 
dan. Sem se pa za delo na sil-
vestrovo javil sam.«

Alenka Brun

Ljudje delajo tudi za prazni-
ke. Silvestrovo ni izjema. Eni 
se sami odločijo, da ga bodo 
preživeli delavno; drugi se 
dogovorijo s sodelavci. Zad-
nji dan v letu smo jih za tre-
nutek zmotili in jih povpra-
šali, kako pravzaprav izgleda, 
če na silvestrovo delaš. 

Foto: Tina Dokl

Večer, kot vsak

Janez Usenik, Ljubljana:

»Novinar sem že 15 let in 
v tem času je bilo veliko 
delavnih silvestrov. Jih niti 
ne štejem. Se pa tega malce 
navadiš, čeprav je odvisno, 
pokrivaš silvestrovanje ali 
kaj resnejšega.« 

info@g-glas.si

vre men ska na po ved

TOREK SREDA ČETRTEK
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Agen ci ja RS za oko lje, Urad za me te oro lo gi jo
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Od danes do četrtka bo večinoma sončno in suho ter hladno 
vreme. V gorah se bo v četrtek zelo ohladilo.

Rudnik pri Radomljah  – Člani Združenja borcev za vredno-
te NOB Domžale in Občina Domžale vabita na spominsko 
slovesnost ob spomeniku NOB v Rudniku, ki bo v soboto, 7. 
januarja, ob 10. uri. Slavnostni govornik bo domžalski župan 
Toni Dragar.

Spominska slovesnost v Rudniku

Tržič – Člani vodniškega odseka Planinskega društva Tržič 
vabijo na dvodnevni tečaj, namenjen občasnim ali rednim 
planincem, ki bi radi gore varno obiskovali tudi pozimi. Tečaj 
bo 14. in 15. januarja v Gorniškem učnem centru na Zelenici. 
Na tečaju bodo predstavili uporabo derez in cepina, lavinske 
žolne in sonde, nevarnosti v gorah pozimi, opremo za zimske 
ture … Prijave in informacije: guc.zelenica@gmail.com.

Dvodnevni tečaj zimskega gorništva za planince

Radovljica – Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike 
Slovenije konec leta zapira Območno izpostavo Kranj v Šen-
čurju, na naslovu Delavska cesta 24. Za območje gorenjskih 
občin bo z 9. januarjem 2017 začel poslovati v prostorih občin 
Šenčur, Radovljica in Jesenice. Tako lahko stranke iz občin 
Radovljica, Bled, Bohinj in Gorje storitve opravijo v prostorih 
Občine Radovljica, na naslovu Gorenjska cesta 19, Radov ljica. 
Uradne ure za stranke bodo vsako sredo od 8. do 12. ure. 
Stranke lahko dobijo informacije in se predhodno naročijo 
po telefonu na številki 031 687 260.

Pisarna Sklada kmetijskih zemljišč v Radovljici

Kranjska Gora – Ker je letošnja zima zelo skopa s snegom, 
kranjskogorski žičničarji pospešeno izdelujejo kompaktni 
sneg in postopoma odpirajo proge na smučiščih. Tako od 
prvega januarja naprej obratujejo vlečnice velika in mala Moj-
ca ter Rožle, štirisedežnice Kekec, Vitranc 1, štirisedežnica 
Dolenčev rut in Podkoren ter tekoči trak za otroke. Za nočno 
smuko od 19. do 22. ure do petka obratujeta štirisedežnica Ke-
kec in vlečnica Velika Mojca, v petek in soboto štirisedežnica 
Dolenčev rut in vlečnica Velika Mojca, v nedeljo, 8. januarja, 
pa štirisedežnica Dolenčev rut.

Odprtih vsak dan več smučarskih prog

Mateja Rant

Gorenja vas – S sprejetjem 
občinskega podrobnega pro-
storskega načrta so na obmo-
čju Dobenske Amerike omo-
gočili gradnjo desetih sta-
novanjskih objektov. Na ze-
mljišče, ki obsega okrog se-
dem tisoč kvadratnih me-
trov, so poleg desetih stano-
vanjskih objektov umesti-
li tudi dve dostopni ces-
ti, je na seji svetnikom raz-
ložil arhitekt Marko Peter-
nel. Po njegovih besedah je 
lokacija za potencialne gra-
ditelje zelo zanimiva, zlasti 
po izgradnji obvoznice, zato 

ljudje že povprašujejo po teh 
zemljiščih. Ob tem je svetnik 
Anton Debeljak opozoril na 
povečan promet skozi Dobje. 
»Že zdaj se skozi Dobje vsak 
dan pelje od 100 do 150 av-
tomobilov, zato pričakujem, 
da se bo uredila tudi cesta od 
Dobja do Dobenske Ame-
rike.« Župan Milan Čadež 
je pojasnil, da pri republi-
ški direkciji za infrastruktu-
ro pripravljajo razpis za iz-
bor izvajalca gradbenih del 
za ureditev uvoza v Dobju. 
Na občini bodo v sklopu tega 
uredili dovoz k osnovni šoli, 
da ne bo križanja transpor-
tnih poti in pešpoti. 

Gradnja desetih hiš

Samo Lesjak

Kranj – Drsalni klub že več 
kot desetletje združuje 
umetnostne drsalce in ljubi-
telje umetnostnega drsanja. 
Ti so prav gotovo prišli na 
svoj račun na tokratnem tra-
dicionalnem revijalnem na-
stopu v Ledeni dvorani, na 
katerem so se mladi drsalke 
in drsalci podali na popoto-
vanje in raziskovanje glasbe 
širom sveta. Tako so v dvaj-
setih drsalnih točkah preho-
dili vse od evropskih držav 
in Rusije, pa do Kube, Afri-
ke, Južne Amerike in Tajske. 
Kot vedno so tudi tokrat nav-
dušili z brezhibnimi točkami 
ob razgibani glasbi, usklajeni 

predstavitveni državi. Ob ko-
reografiji pa so se potrudili 
tudi z izbrano kostumogra-
fijo, za idejno zasnovo revi-
je pa je zaslužna Nina Bre-
zar, ki je upravičeno ponos-
na na odlično izvedbo posa-
meznih točk kot tudi celot-
ne revije. Ta je dokazala, da 
je umetnostno drsanje ide-
alen šport za vse generacije, 
saj združuje zabavo, hitrost 
in lepoto, poleg tega pa nudi 
možnost spoznavanja in na-
predka mladih. Člani klu-
ba so zelo aktivni skozi vse 
leto, pozimi drsajo, poleti pa 

trenirajo na suhem, kjer se 
učijo tehnike skokov, nabira-
jo športno kondicijo in vzdr-
žujejo športni duh. Udeležu-
jejo se državnih in mednaro-
dnih tekmovanj, kjer dosega-
jo vidne rezultate v tem kom-
pleksnem športu, ki zdru-
žuje ustvarjalnost, poznava-
nje drsalne tehnike, izvaja-
nje zahtevnih skokov in pi-
ruet kot tudi fizično vzdržlji-
vost. Vse to so pokazali tudi v 
predprazničnem nastopu in 
navdušili zbrano občinstvo, 
ki je uživalo v udobnem sve-
tovnem križarjenju.

Ledena glasba svetov
Novoletna drsalna revija, ki so jo v Ledeni dvorani na Zlatem polju pripravili člani kranjskega Drsalnega 
kluba, je z drsalnimi točkami v sproščenem duhu predstavila mnoge države in kulture celotnega sveta. 

Mladi drsalke in drsalci so v Ledeno dvorano prinesli tudi 
toplino in eksotiko daljnih Havajev. / Foto: Primož Pičulin

Usklajenost gibov vseh nastopajočih se je pokazala tudi pri točki v znamenju Indijancev 
Severne Amerike. / Foto: Primož Pičulin


