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

Avstrija zaostrila  
pravila igre
V Avstriji so s 1. januarjem zaostri-
li pravila opravljanja čezmejnih 
storitev za tuja podjetja, ki jih bo 
moralo upoštevati tudi dobršen 
del gorenjskih podjetij. Po podat-
kih Sloexporta v Avstrijo izvaža 
218 gorenjskih podjetij.

3

KULTURA

Omanovi potni  
prti človeštva
V Tržiču so v četrtek odprli razsta-
vo enega najpomembnejših so-
dobnih avstrijskih umetnikov slo-
venskega rodu, slikarja, grafika in 
kiparja Valentina Omana. Likovna 
dela v galeriji nas navdahnejo z 
občutkom večnosti.

8

REKREACIJA

Planica polna  
otroškega smeha
V Planici so se že šestič pridružili 
svetovni akciji Svetovni dan sne-
ga, ki je povsem navdušila številne 
obiskovalce. Najmlajšim so se pri-
družili tudi slovenski zimskošpor-
tni junaki in skupaj so preživeli 
dva zabavna dneva.

11

ZANIMIVOSTI

Kor sanirali, cerkev  
ni več nevarna
V radovljiški cerkvi svetega Petra 
so dokončno sanirali kor, ki mu je 
grozilo, da se bo zaradi hudo po-
škodovanih podpornih stebrov 
zrušil. Sredstva prispevali občina 
in država, veliko tudi prostovoljne-
ga dela.

21

VREME

Danes bo ponekod 
naletaval sneg. 
Jutri in v četrtek bo delno 
jasno in zjutraj mrzlo.

-12/-1 °C
jutri: delno jasno

Simon Šubic

Kranj – Po podatkih statistič-
nega urada je stopnja regi-
strirane brezposelnosti na 
Gorenjskem še vedno naj-
nižja v Sloveniji in je okto-
bra lani znašala sedem od-
stotkov (v državi 10,5 odstot-
ka). Od leta 2013 za deloda-
jalce, razen javnega sektor-
ja in državnih podjetij, pri-
java prostih delovnih mest 
na zavodu za zaposlovanje 
ni več obvezna, zato podat-
ki o prostih delovnih mestih 
niso natančni. Lani so sicer 
gorenjski delodajalci zavo-
du sporočili 8091 prostih 
delovnih mest, kar je za 32,3 
odstotka več kot v letu 2015. 
Število brezposelnih oseb 

se je tako lani še dodatno 
zmanjšalo, saj je bilo konec 
decembra v evidenci brezpo-
selnih oseb kranjskega zavo-
da za zaposlovanje vpisanih 

6614 brezposelnih, kar je 
skoraj 14 odstotkov manj kot 
decembra 2015. 

Zaradi načrtovane na-
daljnje rasti gorenjskega 

gospodarstva in njegovih 
obetov za leto 2017 pa lah-
ko pričakujemo, da se bo 
brezposelnost zniževala 
tudi letos. 

Zaradi padca brezposel-
nosti se je sicer na Gorenj-
skem že pojavilo nesklad-
je med potrebami in de-
janskim stanjem v eviden-
ci brezposelnih oseb, ki se 
bo nadaljevalo tudi letos, če-
prav števila prostih delovnih 
mest ni možno predvide-
ti, pojasnjuje Dubravka Fu-
rar iz Glavne pisarne Zavo-
da RS za zaposlovanje. 

Že zdaj pa se ve, katere ka-
dre bodo delodajalci na Go-
renjskem v letošnjem letu 
najbolj potrebovali. 

Kateri poklici bodo letos iskani
Gorenjsko gospodarstvo bo tudi letos največ zaposlovalo osebe s tehnično izobrazbo strojne, 
kovinarske, elektro in lesne smeri, iskani bodo še kuharji, varnostniki, diplomirane medicinske sestre ...

Zaradi oživitve gradbeništva bodo letos med bolj iskanimi 
tudi zidarji, fasaderji, krovci, tesarji ... / Foto: Gorazd Kavčič (arhiv)

Priloga:

Loške novice
43. stran

Nagrada za čipko v ledu
Miro Rismondo je na svetovnem festivalu ledu 
in snega na Kitajskem prejel nagrado za idrijsko 
čipko.

Slovensko-katalonska ekipa (Miro Rismondo je v sredini) z 
nagrajeno skulpturo / Foto: osebni arhiv

47. stran

Suzana P. Kovačič

Jesenice, Kranj, Ljubljana – 
V Urgentnem centru Splo-
šne bolnišnice Jesenice so 
od petka do včeraj v kirurški 
urgentni ambulanti obrav-
navali 173 pacientov, ki so se 
poškodovali zaradi vremen-
skih razmer. Največ obrav-
nav je bilo v petek, kar 75. V 
soboto so imeli iz istega ra-
zloga še 50 obravnav, v ne-
deljo pa 48. Paciente so pre-
gledali z obstoječo ekipo in 
zmogli s skupnimi močmi, 
se je pa čas čakanja na pre-
gled zaradi velikega števi-
la pacientov podaljšal, je 

sporočila tamkajšnja pred-
stavnica za odnose z javno-
stjo Sandra Jerebic. Poudari-
la je še, da so manjše poškod-
be, kot so na primer odrgni-
ne, oskrbeli že na primar-
nem zdravstvenem nivoju, 
sicer bi bil pritisk na urgen-
co še večji. 

Tudi urgentna ambulan-
ta kranjskega zdravstvene-
ga doma je imela v petek, ko 
so bile vremenske razmere 
v minulem koncu tedna naj-
bolj neugodne, polno dela, 
kot je pojasnila direktori-
ca zdravstvenega doma Li-
lijana Gantar Žura: »Imeli 
smo 51 voženj z reševalnim 

vozilom. V urgentno ambu-
lanto smo prišli pomagat tri-
je zdravniki, aktivirali smo 
dodatna dva reševalca in do-
datno medicinsko sestro. 
Bilo je približno dvajset zlo-
mov kolka in deset zlomov v 
zapestju. Ker lahko peljemo 
samo enega pacienta z reše-
valnim vozilom leže, si lah-
ko predstavljate, da so reše-
valci res veliko delali in vozi-
li ta dan.« Iz Zdravstvenega 
doma Bled so sporočili, da so 
imeli sicer veliko obravnav,  
da pa je bilo poškodb zaradi 
vremenskih razmer pri njih 
precej manj. 

Polne urgence, krivi so bili zvini, zlomi ...
Petkove vremenske nevšečnosti so povzročile številne padce, za posledico 
pa udarce, zvine in zlome. Tudi na Gorenjskem je imelo zdravstveno osebje 
veliko dela. 

Poledeneli pločniki so polnili urgence. Fotografija je simbolična. / Foto: Gorazd Kavčič46. stran
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izžrebanemu naročniku časopisa

Knjigo prejme MONIKA ČEMAŽAR iz Sorice.

KO TI ČEK ZA NA ROČ NI KE

Matevž Pintar

V anketi je sodelovalo 823 
prebivalcev Kamnika. V Ka-
mniku je veliko prireditev, 
ki so že tradicionalne (dnevi 
narodnih noš, Kamfest, tek 
na Grintovec, kolesarski ma-
raton, starodobniki). Anke-
tirane smo vprašali, če kdaj 
tudi sami obiščejo omenje-
ne prireditve. Projekt Oskr-
ba s pitno vodo poteka v pe-
tih občinah (Trzin, Mengeš, 

Kamnik, Moravče, Domža-
le). Zanimalo nas je, kako so 
vprašani zadovoljni z oskrbo 
s pitno vodo v občini Kamnik. 
Vsako zadnjo soboto v mese-
cu Kamnik vabi s posebno tr-
žnico Okusi Kamnika - Pode-
želje in Eko, kjer ponujajo do-
mače pridelke in izdelke. An-
keto smo zaključili z vpraša-
njem, kako pogosto krajani 
obiščejo omenjeno tržnico. 

16 odstotkov vprašanih re-
dno obiskuje vse prireditve, 

ki potekajo v občini, skoraj 
polovica jih obiskuje občas-
no, petina vprašanih redko 
in 16 odstotkov vprašanih 
jih ne obišče nikoli. 

Velika večina Kamniča-
nov je zelo zadovoljnih z os-
krbo s pitno vodo v občini. Le 
5 odstotkov z oskrbo s pitno 
vodo ni zadovoljnih. 

42 odstotkov vprašanih 
prebivalcev Kamnika obiš-
če tržnico nekajkrat letno, 
za 2 odstotka manjše število 

anketiranih tržnice ne obiš-
če nikoli, skoraj petina vpra-
šanih pa tržnico obiskuje 
vsak mesec.

Zahvaljujemo se vsem, 
ki ste si vzeli čas za našo 
anketo. Če bi želeli Gorenj-
ski glas redno prebirati, 
nas lahko pokličete v kon-
taktni center invalidskega 
podjetja v Škofjo Loko na 
številko 04/51 16 440 in si 
ob naročilu izberete eno od 
daril.

Zelo zadovoljni z oskrbo s pitno vodo

Komedija Buh pomagej

V Dvorani na Češnjici v Železnikih bo v petek, 20. januarja, 
ob 20. uri na sporedu vsemogoč(n)a komedija z naslovom 
Buh pomagej. Zgodba se dogaja v vaškem bifeju Eden, kjer 
gostilničar Marko (Franko Korošec) in pogrebnik Tuljo (Žan 
Papič) vsako nedeljo, ko so ljudje pri maši, modrujeta in re-
šujeta svet. Tistega jutra ju obišče sam gospod Bog (Boris 
Devetak) in jima razočaran nad človeško vrsto naznani nov 
vesoljni potop. 
»V predstavi ne manjka kritičnih in satiričnih osti, naperjenih 
na razmere v svetu in v Sloveniji, ki v komičnih situacijah do-
dobra nasmejejo občinstvo.« (Danica Zavrl Žlebir)
Vstopnice so na voljo v spletni prodajalni in na prodajnih mes-
tih Mojekarte.si (Petrol, OMV, kioski Dela …). Več informacij 
na: www.smejmo.se.

Gorenjski glas bo v sodelovanju s Smejmo se izžrebal naroč-
nika, ki bodo prejeli dve vstopnici za ogled predstave. V žrebu 
boste sodelovali, če boste pravilno odgovorili na vprašanje: 
Franko Korošec v predstavi Buh pomagej igra gostilničarja 
Marka. V kateri priljubljeni televizijski seriji ima zelo podobno 
vlogo? Odgovore s svojimi podatki pošljite do četrtka, 19. 
januarja 2017, na naslov: Gorenjski glas, Bleiweisova 4, Kranj, 
ali na kotiček@g-glas.si.

Hoover Steam Capsule 2 in 1  
– učinkovito čiščenje brez čistil

Parni čistilnik znamke Hoover Steam Capsule 2 in 1 je učinko-
vit, okolju prijazen parni čistilnik, s katerim enostavno in brez 
čistil poskrbite za popolno čistočo svojega doma. Odstrani kar 
99,9 odstotkov običajnih bakterij in mikrobov, primeren pa je 
tako za čiščenje trdih talnih površin kot tudi preprog, kar mu 
omogoča sistem s posebnim adapterjem. Parni curek, dvojna 
krtača in 1700 vatov moči bodo poskrbeli, da boste odstranili 
vse alergene, pršice, vodni kamen in obloge iz različnih vrst ne-
čistoč v kopalnici, kuhinji pa tudi na težko dostopnih mestih.

Naročniku Gorenjskega glasa podarjamo ročni sesalnik znam-
ke Hoover. V žrebu boste sodelovali, če boste pravilno od-
govorili na nagradno vprašanje: Koliko odstotkov bakterij in 
mikrobov lahko brez čistil odstranimo s parnim čistilnikom 
Hoover Stam Capsule 2 in 1? Odgovore s svojimi podatki 
pošljite do ponedeljka, 23. januarja 2017, na naslov: Gorenjski 
glas, Bleiweisova 4, Kranj, ali na: koticek@g-glas.si.

Nagrajenca

V nagradni igri, ki je bila objavljena 6. januarja 2017, prejmeta 
kapo Smučarske zveze Slovenije Mojca Vreček iz Šenčurja in 
Klemen Koblar z Jesenic. Nagrajencema čestitamo!

Danica Zavrl Žlebir

Kranj – Zavezništvo AB na-
merava v državnem zbo-
ru začeti postopek za raz-
pis posvetovalnega referen-
duma o procesu denacio-
nalizacije, kjer želijo dose-
či, da se naravna bogastva 
v postopkih denacionaliza-
cije ne bi več vračala v na-
ravi. Naravna bogastva mo-
rajo ostati v lasti države, 
meni predsednica stranke 
Alenka Bratušek. Doseda-
nji zakon namreč določa, 
da se nepremičnine upra-
vičencem v denacionaliza-
cijskih postopkih vrača v 
naravi, kadar to ni mogo-
če, se zagotovi nadomestno 
nepremičnino ali izplača 

odškodnino. To bi mora-
li po besedah Bratuškove 
spremeniti tako, da v prime-
rih naravnih bogastev vrači-
lo nepremičnin v naravi ne 
bi bilo več mogoče, izplače-
vali bi le še odškodnina. Na-
ravna bogastva, kot so goz-
dovi Triglavskega narodne-
ga parka, obala Bohinjske-
ga jezera ali dostop do slapa 
Savica, morajo namreč os-
tati v državni lasti, je prepri-
čana Alenka Bratušek. To 
pa ne pomeni, da bi dena-
cionalizacijski upravičenci 
ostali praznih rok, ostala bi 
jim odškodnina. Poleg tega 
v Zavezništvu vztrajajo tudi 
pri pobudi, naj se Katoliška 
cerkev v zameno za škodo, 
ki so jo bankam povzročila 

podjetja v njeni lasti, odpo-
ve odškodninam zaradi pre-
dolgih denacionalizacijskih 
postopkov.

 O spremembi denaci-
onalizacijske zakonodaje 
naj bi državljane vprašali 
na referendumu. Če naj bi 
referendum razpisal držav-
ni zbor, je za to potrebnih 
46 poslanskih glasov, o če-
mer bo Bratuškova še iska-
la soglasja pri vodjih pos-
lanskih skupin. 

Na pobudo se je odzvala 
Katoliška cerkev, kjer meni-
jo, da je njen namen zlora-
biti proces denacionalizaci-
je za pridobivanje kratkoroč-
nih političnih koristi, očita-
jo ji tudi posredno spodbuja-
nje nestrpnosti do Cerkve in 

katoličanov v Sloveniji. Od-
škodnine za prepočasno de-
nacionalizacijo so po mne-
nju Slovenske škofovske 
konference zakonite in tudi 
moralno upravičene, češ da 
je Cerkev priznana družbe-
nokoristna organizacija, saj 
uporablja svoja sredstva v 
dobrodelne in vzgojno izo-
braževalne namene, za ob-
novo njene sakralne kultur-
ne dediščine in za izvajanje 
verske dejavnosti. Pobuda je 
po njihovem škodljiva tudi 
za javne finance, ker pos-
vetovalni referendum v fazi 
zaključka denacionalizacije 
ne more imeti pravnih učin-
kov, bo pa zaradi stroškov iz-
vedbe za več milijonov evrov 
prikrajšal državni proračun.

Predlagajo referendum 
o denacionalizaciji
Pobuda stranke Zavezništvo AB za referendum o denacionalizaciji, ki naj bi obstoječi zakon spremenil 
tako, da naravnih bogastev ne bi več vračali v naravi. 

Opravičujem se vsem na-
ročnikom, ki minuli petek nis-
te dobili Gorenjskega glasa, 
čeprav so nam na Pošti Slo-
venije obljubili, da bodo časo-
pis raznosili v petek z redno 
dostavo, ker jutranje dosta-
ve zaradi poledice niso mogli 
izvesti. Največ težav z dosta-
vo časopisa je bilo na širšem 

območju Kranja, od drugje 
nas niste klicali. Tudi infor-
macije, ki smo jih dobili od na-
ročnikov z območja Kranja, 
so bile nekoliko nenavadne, 
saj so denimo v nekaterih uli-
cah na Primskovem časopis 
dobili, v drugih pa ne. Razlog 
torej le ni bila samo poledica, 
kakor se opravičujejo na Pošti 

Slovenije, temveč tudi dru-
gi, verjetno prikriti problemi, 
ki so ob neugodnem vreme-
nu izbruhnili na dan. Tako 
ste nekateri naročniki na ob-
močju Kranju časopis preje-
li šele v ponedeljek, torej s tri-
dnevno zamudo, kar se doslej 
še ni zgodilo. V prihodnjih 
dneh nas torej čaka reševanje 

problema, ki bo lažje, ker 
imamo – spoštovani naročni-
ki – vaše informacije s terena. 
Skupaj smo močnejši, pokliči-
te nas torej, če časopis neobi-
čajno zamuja, saj nam s tem 
pomagate.

Marija Volčjak, 
direktorica 

Gorenjskega glasa 

Opravičilo naročnikom
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V tem času se je že poja-
vilo dvakrat več viru-
snih obolenj kot v obi-

čajnih razmerah, v primerjavi 
s prejšnjimi leti. V naši okolici 
sta Splošna bolnišnica Jese-
nice in Klinika Golnik zaprli 
vrata za obiskovalce, omejitve 
obiskov so uvedle Bolnišnica 
za ginekologijo in porodništvo 
Kranj, Psihiatrična bolnišnica 
Begunje in UKC Ljubljana. 
Predvsem skrbi gripa, ki je zelo 
nalezljiva bolezen, po ocenah 
za gripo vsako sezono zboli 
od pet do deset odstotkov pre-
bivalcev, kar je veliko. Težko je 
sicer napovedati, kaj bo sledilo, 
običajno pa je vsako leto vrh 
sezone gripe konec januarja 
oziroma februarja. 

Za gripo lahko vsakdo zboli, 
vendarle ne gre prezreti, da je 
naraslo predvsem število obo-
lelih med starejšo populacijo, 
posebno tistih, ki imajo že tako 
primarne težke kronične bolez-
ni in potrebujejo hospitalizaci-
jo. V jeseniški bolnišnici imajo 
že izredne razmere zaradi po-
manjkanja postelj in pomanj-
kanja/obolevanja kadra. UKC 
Ljubljana je odprl vrata zača-
snega oddelka za epidemije 
v Bolnici dr. Petra Držaja, v 
katerem lahko sprejmejo do 25 
bolnikov, z dodatnimi kadri 
do 40. Od leta 2011 dalje so na 
oddelku za epidemije zdravili 
834 pacientov; samo v lanskem 
letu so zdravili 284 bolnikov, 34 
bolnikov je umrlo. 

Ena od zaščit proti gripi je 
cepljenje, vendar je delež proti 

gripi cepljenih v Sloveniji med 
najnižjimi v Evropi. Prejšnjo 
sezono je bilo po podatkih Na-
cionalnega inštituta za javno 
zdravje cepljenih rekordno 
malo ljudi – le dobrih 68 ti-
soč, kar je precej manj kot pred 
približno desetimi leti, ko se 
je proti sezonski gripi cepilo 
skoraj dvesto tisoč prebivalcev. 
Zadnja leta se znižuje tudi 
delež cepljenih v najbolj ogro-
ženi skupini prebivalcev, to je 
med starejšimi od 65 let, ki je 
lani znašal le še dobrih deset 
odstotkov. S povečanjem pre-
cepljenosti pri teh skupinah bi 
lahko preprečili težje poteke 
bolezni in številne zaplete, pa 
tudi marsikatero smrt, opozar-
ja stroka. Vzroke, da se ljudje 
ne cepijo, je treba iskati v neza-
upanju do cepljenja, morebiten 
vzrok se skriva tudi v zaraču-
navanju cepljenja. 

Z ministrstva za zdravje so 
sporočili, da spremljajo izrazi-
to povečanje pacientov z okuž-
bami dihal in obolelih za gripo. 
Naj bodo besede tudi dejanja, 
kajti gripa je eno od opozoril, 
da staranje populacije zahteva 
ne samo povečanje kapacitet 
v bolnišnicah, ampak v celoti 
prilagajanje zdravstva demo-
grafski situaciji. Velik pomen 
pa ima tudi preventivno rav-
nanje, za kar je vsak odgovoren 
sam: vsakdo naj bi upošteval 
vsaj splošna priporočila, kakor 
so zdrav življenjski slog in dob-
re higienske navade, če pa že 
zbolimo, ostanimo doma in ne 
širimo okužbe naprej.

V postelji z gripo

KOMENTAR
Suzana P. Kovačič

Simon Šubic

Kranj – Po podatkih Sloe-
xporta v Avstrijo izvaža (bla-
go in storitve) 218 gorenj-
skih podjetij oziroma sko-
raj 2100 slovenskih podje-
tij, ki morajo odslej upošte-
vati nova, precej strožja pra-
vila pri čezmejnem opravlja-
nju storitev. Že po dveh te-
dnih izvajanja nove zako-
nodaje, ki je uvedla tudi ob-
čutno višje kazni za kršite-
lje, pa se je tudi pri gorenj-
skih podjetjih, zlasti prevo-
znikih, ki svoje storitve iz-
vajajo tudi v Avstriji, pojavi-
lo že vrsto vprašanj, na kate-
ra je minuli teden na semi-
narju v organizaciji Območ-
ne gospodarske zbornice za 
Gorenjsko poskušal odgovo-
riti tudi davčni svetovalec iz 
Celovca Johhan Picej. 

Po Picejevih besedah so 
severni sosedi nov Zakon 
o preprečevanju dampinga 
pri plačah in socialnih pri-
spevkih v primeru čezmej-
nega poslovanja sprejeli za-
radi zaščite svojega gospo-
darstva pred dampinškimi 
cenami podjetij iz Sloveni-
je in drugih držav, kjer je de-
lovna sila občutno cenejša 
od avstrijske, hkrati pa želijo 
z avstrijskega trga odstraniti 
vsa tuja podjetja, ki ne upo-
števajo pravil igre. »Vsi, ki 
bodo spoštovali novo zako-
nodajo, bodo v Avstriji stori-
tve še naprej izvajali brez te-
žav,« poudarja. 

Jamstvo naprtili 
končnemu kupcu

»Ključna sprememba je, 
da morajo po novem na pri-
mer tudi vsi prevozniki av-
strijski finančni policiji 

prijaviti vse delavce, ki jih 
napotijo v Avstrijo, razen za 
tranzit. Podobno kot grad-
binci bodo morali za čas 
opravljanja storitev v Avstri-
ji svoje delavce plačati po av-
strijski tarifi. Nova možnost 
je, da lahko te prijave nare-
dijo za tri mesece. Nič več 
ni treba napotenih delavcev 
prijaviti osem dni prej, ob-
vezno pa jih morajo prijaviti 
pred vstopom v Avstrijo, lah-
ko tudi zadnjih deset minut. 
Prijava pa ni potrebna za la-
stnika oziroma najmanj če-
trtinskega solastnika podje-
tja in samostojnega podje-
tnika,« pojasnjuje Picej. 

Zelo pomembna spre-
memba je t. i. jamstvo na-
ročnika. Po novem mora na-
mreč končni naročnik, naj 
bo fizična ali pravna oseba, 
jamčiti za plačilo plač in pri-
spevkov, ki morajo biti pla-
čani v Avstriji, če jih ne bo 
plačal tuji izvajalec, in sicer 

še devet mesecev po opra-
vljeni storitvi. »To pomeni, 
da če tuje podjetje svojih de-
lavcev ne bi plačalo, se lahko 
ti pritožijo na finančno po-
licijo ali inšpekcijo, ki tako 
podjetje kaznuje. Če pa pod-
jetje ne bo zmožno plačila, 
lahko k plačilu prisilijo na-
ročnika storitve, in sicer še 
devet mesecev po opravlje-
ni storitvi. Takšno jamstvo 
ni zahtevano, če naročnik 
najame avstrijsko podjetje, 
prav tako ne za socialne pri-
spevke, ki se plačujejo v Slo-
veniji.« Ob tem Picej poja-
snjuje, da tujemu delavcu 
za čas opravljanja storitev v 
Avstriji poleg pravice plači-
la po avstrijski tarifi pripada 
tudi pravica do plačila nad-
ur, dodatkov, božičnice, tri-
najste in štirinajste plače 
po avstrijskih pravilih. Vsa 
zahtevana dokazila in dru-
go dokumentacijo mora de-
lavec imeti ves čas pri sebi, 

po novem pa je dovoljeno, 
da je shranjena pri avstrij-
skem zastopniku, npr. dav-
čnem svetovalcu, ali na av-
strijski podružnici tujega 
podjetja, kjer lahko inšpek-
cija isti dan preveri ustrez-
nost dokumentacije. 

Kazni so večinoma 
podvojili

Kazni za nepravočasna 
izplačila plač zaposlenim ali 
izplačevanje nižjih plač od 
avstrijskih so visoke. Enako 
velja za neprijavo napotene-
ga delavca, uporabo napač-
nega obrazca ali manjkajo-
čo dokumentacijo. »Predvi-
dene kazni se gibljejo v raz-
ponu od tisoč do dvajset ti-
soč evrov na delavca, lah-
ko pa tudi do petdeset tisoč 
evrov, običajno pa se izreče-
ne kazni gibljejo okoli šti-
ri tisoč evrov na delavca,« 
je pojasnil Picej. Avstrija je 
uvedla tudi posebno eviden-
co, na podlagi katere bodo 
lahko tujemu podjetju celo 
prepovedali čezmejno po-
slovanje, če bo zasačeno pri 
kršitvi zakonodaje in ne bo 
zagotovilo, da bo svoje po-
slovanje ustrezno popravilo 
oziroma kazni ne bo plačalo 
ali pa bo šlo za večkratnega 
kršitelja, je dodal. 

Odločitev, ali je za opra-
vljanje čezmejnih storitev 
najenostavnejše kar odpre-
ti svoje podjetje v Avstriji, 
saj omenjena zakonodaja za 
avstrijska podjetja ne velja, 
naj podjetja sprejmejo šele 
po posvetu z davčnim ali fi-
nančnim svetovalcem, pred-
laga Picej. »Lahko se izkaže, 
da je čezmejno poslovanje še 
vedno ugodneje voditi iz Slo-
venije,« poudarja. 

Avstrija zaostrila pravila igre
V Avstriji so s 1. januarjem precej zaostrili pravila opravljanja čezmejnih storitev za tuja podjetja, ki jih 
bo moral upoštevati tudi dobršen del gorenjskih podjetij. 

Davčni svetovalec Johhan Picej iz Celovca je prejšnji 
teden novo avstrijsko zakonodajo za čezmejno poslovanje 
predstavil tudi predstavnikom gorenjskih podjetij. 

Iz odgovorov delodajalcev 
na anketo, ki jo zavod tradi-
cionalno izvede ob koncu 
leta, je razvidno, da bodo v 
predelovalnih dejavnostih 
poleg delavcev za preprosta 
dela iskali predvsem osebe 
s tehničnimi poklici, kot so 
obdelovalci in oblikovalci 
kovin, ključavničarji, orod-
jarji, operaterji in progra-
merji CNC-strojev, strugar-
ji, rezkalci, varilci, mehat-
roniki, tehniki strojništva, 
elektrotehnike, inženirji, 
kemiki, kemijski tehnolo-
gi, mizarji, obdelovalci lesa 
… Med bolj iskanimi bodo 
tudi varnostniki, čistilke, v 

zdravstvu predvsem diplo-
mirane medicinske sestre, 
tehniki zdravstvene nege, 
bolničarji, negovalci in os-
krbovalci na domu, tudi 
strežniki. Več prostih mest 
bo predvidoma na voljo 
tudi za voznike tovornjakov 
in avtobusov, skladiščnike, 
prodajalce, komercialiste, 
nabavne referente, mesar-
je-prodajalce. V gostinstvu 
bodo iskani predvsem ku-
harji, visoko kvalificirani 
natakarji – tehniki gastro-
nomije, peki in slaščičar-
ji. V informacijskih in ko-
munikacijskih dejavnostih 
napovedujejo zaposlova-
nje razvijalcev programske 
opreme in informacijskih 

sistemov, v gradbeništvu 
pa zidarjev, fasaderjev, te-
sarjev, krovcev, železokriv-
cev in izvajalcev suhomon-
tažne gradnje. Večje bo tudi 
povpraševanje po ličarjih in 
avtoserviserjih. 

Po podatkih zavoda za za-
poslovanje imajo delodajal-
ci največ težav pri iskanju 
zlasti vseh poklicev v tehnič-
ni stroki strojne, kovinar-
ske, elektro in lesne smeri, 
tehnikov metalurgije, zdrav-
nikov, diplomiranih medi-
cinskih delavcev in medicin-
skih tehnikov, kuharjev, raz-
vijalcev programske opre-
me in informacijskih siste-
mov, voznikov, pekov, me-
sarjev, varilcev ...

Kateri poklici bodo letos iskani
31. stran

Naklo – Stečajna upravitelji-
ca Mersteela Alja Markovič 
Čas je preklicala javno draž-
bo za prodajo 100-odstotne-
ga deleža družbe Mersteel 
SSC, ki je bila predvidena 15. 
marca. Kot je pojasnila, so 
od objave dražbe do danes 
nastopile okoliščine, ki bi 
lahko bistveno vplivale na 
vrednost Mersteela SSC, ki 
je bil kot zdravo jedro izčle-
njen iz Mersteela v stečaju in 
nadaljuje osnovno dejavnost 
veletrgovca s kovinami. Zara-
di novih okoliščin je treba do-
polniti cenitev družbe in do-
ločiti novo prodajno ceno, je 
sporočila stečajna upravite-
ljica, ki je sicer Mersteel SSC 
nameravala na javni dražbi 
prodati po izklicni ceni slabih 
6,54 milijona evrov. 

Preklic prodaje 
Mersteela SSC
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Jesenice – Glasbena šola Je-
senice letos praznuje se-
demdesetletnico. Kot je po-
vedala ravnateljica Martina 
Valant, je bila šola ustanov-
ljena 1. septembra 1947, pro-
store je imela v jeseniški gi-
mnaziji, vpisana sta bila 102 
učenca, prva ravnateljica pa 

je bila Boža Černivčeva. Da-
nes glasbeno šolo obiskuje 
431 učencev, v letošnjem šol-
skem letu so odprli tudi od-
delek za orgle, tako da sedaj 
poučujejo vsa glasbila. Za 
najmlajše izvajajo program 
predšolske glasbene vzgoje 
in glasbene pripravnice, po-
leg programa glasba pa izva-
jajo tudi pouk baleta. Poleg 

komornih skupin na šoli de-
luje kar pet orkestrov: mlajši 
in starejši harmonikarski or-
kester, mlajši in starejši go-
dalni orkester, mladinski pi-
halni orkester in Simfonični 
orkester Jesenice. »V šoli si 
želimo, da učenci z nasme-
hom prihajajo in odhajajo v 
glasbeno šolo ter se po kon-
čanem šolanju tudi vračajo, 

bodisi kot poslušalci na kon-
certe bodisi kot člani naših 
orkestrskih oziroma plesnih 
zasedb,« je povedala ravna-
teljica Martina Valant.

Ob jubileju so pripravili 
pester program dogodkov. 
Tako so že decembra lani 
izdali koledar za leto 2017 
s fotografijami učencev in 
datumi najpomembnejših 
prireditev. Izdali bodo tudi 
zbornik, zgoščenko s po-
snetki učencev in priroč-
nik za korepetitorje baleta 
s skladbami učitelja Drej-
ca Pogačnika. Osrednja pri-
reditev praznovanja pa bo 
slavnostni koncert, ki bo v 
četrtek, 20. aprila, v Gleda-
lišču Toneta Čufarja. Med 
koncerti velja posebej ome-
niti tudi Festival družin, ki 
bo potekal 1. aprila v Kolper-
nu. V jubilejnem letu šolo 
čaka tudi izvedba že 9. sre-
čanja harmonikarskih orke-
strov Slovenije, ki bo 8. apri-
la. Ob obletnici pa bodo obe-
ležili tudi sodelovanje s Pi-
halnim orkestrom Jesenice 
- Kranjska Gora. Tako bodo 
na spomladanskem koncer-
tu orkestra 25. marca nasto-
pili tudi štirje solisti, učenci 

Glasbene šole Jesenice: kla-
rinetistka Manca Noč, har-
monikarka Zala Zarja Me-
sec, trobentač Kevin Kuralt 
in tolkalist Valentin Ravnik. 
Z jubilejem pa je povezan 
tudi letošnji glasbeni abon-
ma, ki so ga posvetili jeseni-
škim glasbenikom in skla-
dateljem. 

Pozornost v jubilejnem 
letu bodo namenili tudi dve-
ma še živečima učencema 
prve generacije, to sta dr. 
Breda Oblak in Ludvik Ko-
košinek. Dr. Breda Oblak je 
bila učenka klavirja pri učite-
ljici Boži Černivčevi, šolanje 

je nadaljevala na srednji sto-
pnji in akademiji, zatem pa 
se je na povabilo takratne-
ga ravnatelja Rada Kleča kot 
absolventka vrnila na Jeseni-
ce in v glasbeni šoli pouče-
vala klavir in nauk o glasbi. 
Nato jo je pot vodila nazaj v 
Ljubljano, kjer je poučevala 
na akademiji za glasbo, bila 
je tudi prodekanica, je pa 
tudi prva slovenska avtori-
ca didaktične zbirke za pouk 
glasbe v osnovni šoli. Pre-
jela je tudi naziv častne ob-
čanke občine Jesenice. Lud-
vik Kokošinek pa se je leta 
1947 vpisal v glasbeno šolo 
na violino, njegov prvi uči-
telj je bil Rado Kleč, kasneje 
pa je tudi sam nekaj let pou-
čeval violino v šoli. »Še ved-
no je reden obiskovalec na-
ših koncertov, je član Sim-
foničnega orkestra Jesenice, 
letos pa bo obeležil sedem-
deset let, kar je prvič presto-
pil prag glasbene šole. Tako 
bosta na slavnostnem kon-
certu 20. aprila praznovala 
oba; na koncertu bo seveda 
na odru kot član Simfonič-
nega orkestra Jesenice,« je 
povedala ravnateljica Marti-
na Valant.

Sedemdeset generacij mladih glasbenikov 
Glasbena šola Jesenice letos praznuje sedemdesetletni jubilej. Obeležili ga bodo tako, kot se spodobi: s pestrim programom dogodkov, od izdaje koledarja, 
zgoščenke, zbornika in priročnika do slavnostnega koncerta, Festivala družin, posebnega glasbenega abonmaja ...

Ravnateljica Martina Valant

V letošnjem šolskem letu so začeli poučevati tudi orgle, pouk za zdaj poteka v župnijski 
cerkvi. Na fotografiji sta učenec Kristjan Komloši in učiteljica orgel Barbara Pibernik.

Marjana Ahačič

Radovljica – Radovljiški žu-
pan Ciril Globočnik je v to-
rek na tradicionalni sprejem 
povabil župnike in predstoj-
nike samostanskih redov z 
območja radovljiške občine. 
Pogovorili so se o sodelova-
nju pri ohranjanju sakralnih 
objektov in predstavili svoje 
vključevanje v življenje lo-
kalne skupnosti. Kot je pou-
daril župan Ciril Globočnik, 
je v radovljiški občini delež 
sakralne dediščine razmero-
ma velik, zato se mu zdi po-
membno, da se del občin-
skih sredstev nameni tudi 
za njeno vzdrževanje.

»Hvaležen sem za 
sredstva, ki jih je občina na-
menila za obnovo sakralnih 
objektov, čeprav bi si gle-
de na velike potrebe seveda 
vedno želeli več,« je na sre-
čanju poudaril radovljiški 
župnik, dekan Andrej Žu-
pan. Župnik iz Begunj dr. 
Matjaž Ambrožič je opozo-
ril na še nerešen problem 
parkirnih mest, ki bi jih 

tamkajšnje župnišče žele-
lo imeti ob glavni cesti sko-
zi kraj, kjer so v preteklosti 
že bila, župnik Viktor Pri-
možič iz Krope pa na pro-
blem zemljišč v zasebni las-
ti, ki se uporabljajo kot jav-
ne površine. Ob tem je iz-
razil zadovoljstvo nad tem, 

kako občina obnavlja Kropo 
ter še enkrat opozoril na pot-
rebno izgradnjo klančine na 
poti na pokopališče.

Občina Radovljica je tudi 
v letošnjem proračunu za-
gotovila sredstva za obnovo 
sakralne kulturne dediščine, 
in sicer v višini 25 tisoč evrov. 

Prek javnega razpisa bodo 
maja dodeljevali sredstva za 
obnovo cerkva in kapelic. Kot 
je povedala direktorica ob-
činske uprave Alenka Lan-
gus, je bil javni razpis za so-
financiranje obnove nepre-
mične sakralne kulturne de-
diščine na območju občine 
Radovljica prvič objavljen 
lani. Takrat je župnija Ra-
dovljica prejela 17.500 evrov 
za celostno statično sanaci-
jo kora, Župnija Begunje na 
Gorenjskem pa 1900 evrov 
in izvedla sanacijo talnega 
zidu zvonika ter hidroizo-
lacijo in namestila nov tlak 
pred cerkvene vhode.

Srečanje župana z župniki
Na tradicionalnem ponovoletnem srečanju, ki ga je za župnike in 
predstavnike samostanskih redov pripravil radovljiški župan Ciril Globočnik, 
so se pogovarjali predvsem o sodelovanju pri ohranjanju sakralnih objektov.

Radovljiški župan Ciril Globočnik je v torek pripravil tradicionalno srečanje z župniki in 
predstojniki samostanskih redov.

Cveto Zaplotnik

Kranj – Hranilnica Lon naj 
bi po prvotnem načrtu dru-
gi krog vpisovanja in vplače-
vanja novih delnic končala 5. 
januarja, vendar je na podla-
gi dovoljenja agencije za trg 
vrednostnih papirjev ta rok 
podaljšala do petka, 13. ja-
nuarja. Rezultati dokapitali-
zacije naj bi objavila 23. ja-
nuarja oziroma v dneh oko-
li tega datuma. Kot je zna-
no, je Hranilnica Lon 12. de-
cembra lani začela z javno 
ponudbo delnic, s katerim 

naj bi si zagotovila kapital 
za vzdržno poslovanje in za-
dostila regulatornim kapi-
talskim zahtevam. V ponud-
bi je bilo največ 25.245 no-
vih delnic v skupni emisijski 
vrednosti največ 4.089.690 
evrov. Vpisovanje in vpla-
čevanje delnic je potekalo v 
dveh krogih, v prvem, ki se 
je končal 27. decembra, so 
jih lahko vpisovali le obsto-
ječi delničarji, v drugem, ki 
je trajal od 12. decembra do 
13. januarja, pa poleg obsto-
ječih delničarjev tudi drugi 
mali in veliki vlagatelji.

Podaljšali javno ponudbo

Danica Zavrl Žlebir

Šenčur – Prejšnji teden je 
župan Občine Šenčur Ciril 
Kozjek na tradicionalnem 
sprejemu gostil duhovni-
ke in predstavnike osnovne 
šole. Od duhovnikov so bili 
navzoči šenčurski župnik 
Urban Kokalj, kanonik Vin-
ko Prestor in pater Andrej 
Pirš, z Osnovne šole Šenčur 
pa ravnateljica Majda Veho-
vec s pomočniki Zdravkom 

Potočnikom, Stanko Naglič 
in Darjo Marinšek ter vod-
jo podružnične šole z Olšev-
ka Miro Primožič. Župan 
je gostom predstavil dosež-
ke občine v minulem letu, 
tudi vlaganja v šole in sakral-
ne objekte. Med predstavni-
ki občine, šole in duhovni-
ki se je razvil prijeten dialog 
v prepričanju, da vsi delajo 
za vzgojo mlade generacije, 
vsi pa so poudarili tudi dob-
ro medsebojno sodelovanje. 

Šenčurski župan sprejel 
duhovnike in šolnike
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Aleš Senožetnik

Krvavec – V nedeljo se je na 
smučišču na Krvavcu ura-
dno začela tretja akcija Smu-
čar na smuči, projekt smu-
čarskega ozaveščanja šol-
skih otrok. V tem času se 
bo na Krvavcu, Rogli, Ma-
riborskem Pohorju, Voglu 
in Cerknem skupaj s Smu-
čarsko zvezo Slovenije, Za-
vodom za šport RS Planica 
in Policijo smučanja učilo 
2582 slovenskih otrok. Akci-
ji se letos pridružujejo tudi 
Slovenske železnice, ki so z 
Bleda na Vogel odpeljale več 
kot 70 otrok.

V prejšnjih dveh letih se 
je tako s smučanjem spoz-
nalo skoraj štiri tisoč šolar-
jev, število pa se vsako leto 
povečuje, s čimer je zado-
voljen tudi pobudnik akci-
je Uroš Zupan iz RTC Krva-
vec. »Projekt so v šolah že 
prvo leto sprejeli z odprtimi 
rokami. Organizatorji vsako 
leto uspemo prepričati ved-
no več pokroviteljev in tudi 
z njihovo pomočjo še več ot-
rokom omogočimo to izku-
šnjo,« pravi Zupan, ki se mu 
ob takšnem zanimanju tudi 
ambiciozen cilj, da bi nekoč 
celotno generacijo spravili 
na smuči, zdi izvedljiv. 

Vsako leto se akciji prid-
ruži več šol, ki morajo v pro-
gram prijaviti vsaj devetde-
set odstotkov celotne ciljne 
populacije, s čimer vključi-
jo tudi tiste, ki niso še niko-
li stali na smučeh. Brezplač-
na akcija je namenjena četr-
to- in petošolcem, ki se poleg 
osnov smučanja naučijo tudi 
pravilnega vedenja na smu-
čišču in varnega smučanja.

Prav zgodnje učenje smu-
čanja pa je naložba v varno 
smučanje v kasnejšem ob-
dobju, meni Alojz Sladič z 
Generalne policijske upra-
ve. »Treba je vlagati v zna-
nje, učenje smučanja in v 
stalno opozarjanje, ne zgolj 
otrok, temveč tudi odraslih, 
naj smučajo odgovorno, 
naj ne precenjujejo svojih 
zmožnosti in naj upošteva-
jo mednarodna pravila FIS 
ter navodila nadzornikov in 
upravljavcev smučišč,« pra-
vi Sladič, ki ocenjuje, da ne-
srečam na smučiščih veli-
kokrat botrujejo precenjeva-
nje lastnih zmogljivosti, ut-
rujenost in prevelika hitrost. 
V večini nesreč je sicer ude-
ležen en sam smučar.

Najbolj ranljivi so mladi

»Otroci in mladostni-
ki od četrtega do 17. leta so 

najbolj ranljiva skupina na 
smučiščih in delež njihove 
udeležbe v nesrečah je naj-
večji. Na srečo ne prihaja 
do tako hudih poškodb kot 
pri odraslih smučarjih. Na-
ložba v znanje je s tega vidi-
ka gotovo dobrodošla,« pra-
vi Sladič, ki sicer meni, da 
je nivo varnosti na sloven-
skih smučiščih zadovoljiv, 
kar pa ne pomeni, da smo 
z njim lahko zadovoljni. 
Prepričan je, da bo tokratna 
akcija prispevala k izboljša-
nju varnosti na smučiščih.

Nekdanji smučar in am-
basador akcije Jure Košir pa 
meni, da je tudi dobra pro-
mocija smučanja, ki je sicer 
v upadu. »Časi so se spre-
menili, otroci imajo na vo-
ljo več različnih športov, po-
leg tega tudi zabavnih de-
javnosti, od računalnikov in 
pametnih telefonov do tele-
vizije. Na splošno je prema-
lo spodbujanja otrok v kate-
rikoli šport ali pa preživlja-
nje prostega časa v naravi,« 
meni Košir, ki je prepričan, 
da smučanje ni nujno drag 
šport. »Smučanje ni naj-
cenejše, a z malo iznajdlji-
vosti, nakupom rabljene 
opreme, si lahko privošči-
mo zelo poceni smučarski 
dan,« pravi Košir.

Za varno smučanje od mladih nog
Z akcijo Smučar na smuči bodo v prihodnjih dneh organizatorji smučanje približali več kot 2500 šolarjem in jih poučili tudi o varnosti na smučiščih. 

Mlade smučarje je pozdravila tudi ministrica za 
izobraževanje, znanost in šport Maja Makovec Brenčič.

Akcija Smučar na smuči poteka do petka na petih 
slovenskih smučiščih. Ambasador Jure Košir in pobudnik akcije Uroš Zupan

Danica Zavrl Žlebir

Šenčur – Vi povejte, kako vi-
dite razvoj občine Šenčur v 
prihodnjih letih, je k snova-
nju nove razvojne strategi-
je občine do leta 2030 ude-
ležence ene prvih delavnic 
na to temo pozvala Slavka 
Zupan, avtorica že prejšnje 
strategije. Z namenom obli-
kovanja razvojnega doku-
menta, ki bo postavil ključ-
ne cilje in projekte razvoja 
občine, so mnenja občanov 

že poiskali z anketo, sedaj 
pa potekajo delavnice po po-
sameznih tematskih sklo-
pih. Na splošni delavnici, ki 
se je je udeležilo okoli dvaj-
set udeležencev, sta sodelo-
vala tudi prvi in sedanji žu-
pan, Franc Kern in Ciril 
Kozjek. Oba sta kot pomem-
ben dejavnik razvoja v obči-
ni poudarila nastanek prve 
poslovne cone na Gorenj-
skem, Kern pa tudi na lepo 
lego, urejen prostor, poveza-
nost krajev in zadovoljstvo 

tukajšnjih ljudi. Čeprav se 
je število prebivalcev v ne-
kaj letih povečalo na 8500 
in čeprav je razvoj poslovne-
ga središča (kot cono želijo 
imenovati z lepšim sloven-
skih izrazom) te kraje iz po-
deželja v razvoju naredil po-
dobne razvitemu primestju, 
pa Šenčurjani to nikakor ne 
želijo biti. Ohraniti želijo 
svojo vaško identiteto.

Kako sicer vidijo obča-
ni Šenčurja svojo identi-
teto, kaj je zanjo najbolj 

značilno? Udeleženci so 
naštevali: podjetnost, dob-
ra razvitost, enakovredno 
spodbujanje razvoja vseh 
krajev, inovativnost, po-
slovna cona v vzponu, ga-
zele, kultura, šport, kerami-
ka, godla in godlarji v pust-
ni povorki, krompir, bližina 
letališča in avtoceste, zara-
di odlične lege visoke cene 
nepremičnin, Šenčurjani 
pa so znani tudi po prete-
pih. Eden od mlajših ude-
ležencev, nedavno prise-
ljen v Šenčur, je dejal, da 
so Šenčurjani v Ljubljani 
prepoznavni po krompirju, 
protibegunskem shodu in 
po tem, da so vsa dobra pod-
jetja iz Kranja prišla v Šen-
čur. V skupinah so udele-
ženci strnili nekatere ugo-
tovitve. Na področju okolja 
jih moti smetenje po gozdo-
vih, čeprav imajo v Šenčur-
ju zbirni center za odpad-
ke. Varovati je treba narav-
ne znamenitosti, med njimi 
tudi Trbojsko jezero, ki ima 

velik turistični potencial. Le-
tališče in avtocesta s svojim 
vplivom na okolje otežujeta 
ekološko kmetovanje. Vpra-
šali so se tudi o nadaljnjem 
širjenju poslovnega središ-
ča, kamor si želijo predvsem 
ekološko čista podjetja. Go-
spodarstvo želijo bolj pove-
zati s turizmom in kulturo, 
oživi naj združenje obrtni-
kov in podjetnikov, v kra-
ju bi imeli tudi večjo trgovi-
no. Kolesarske poti niso po-
vezane s sosednjimi občina-
mi. Šenčur tudi nima izra-
zitega centra. Dobro delujo-
čo kulturo, šport, turizem, 
društva in šolo kaže bolj po-
vezati med seboj, bolj je tre-
ba vključevati mlade in jim 
vcepljati zavest o pripadno-
sti kraju. Na področju kul-
ture in turizma predlaga-
jo vzpostavitev transverza-
le, ki bo kraje v občini pove-
zala med seboj. Dogajanja v 
občini naj povežejo v kole-
dar dogodkov, o njih pa ob-
veščajo na sodoben način.   

Podjetnost, krompir, godla, pretepi ...
Udeleženci delavnice o razvojni strategiji občine Šenčur do leta 2030 so razmišljali o identiteti Šenčurja. Najpogosteje ga 
povezujejo s podjetnostjo, razvojem, krompirjem, godlo, pustno povorko, Šenčurjani pa so znani tudi po pretepih. Želijo ostati 
vaščani, ne prebivalci primestnega okolja.

Udeleženci delavnic za pripravo razvojne strategije v Šenčurju

Jesenice – Od ponedeljka 
dalje organizacija Alpe Adria 
Green posameznikom, ki 
potrebujejo pravne nasvete, 
ponuja brezplačno svetova-
nje na sedežu organizacije, 
na cesti Borisa Kidriča 37c, 
Slovenski Javornik, Jesenice. 
Projekt je predvsem name-
njen socialno šibkejšim posa-
meznikom, ki jim želijo olaj-
šati vključevanje v družbo in 
dostop do pravnih nasvetov. 
Prav tako pa bodo še naprej 
pomagali civilnim iniciati-
vam, društvom in posame-
znikom, ki imajo probleme 
na področju okolja, narave 
ter zdravja zaradi nezdravega 
okolja, v katerem živijo.

Nudijo brezplačno 
pravno pomoč

Kranj – Nadzorni svet Pošte 
Slovenije je v četrtek potrdil 
izplačilo poslovne uspešnos-
ti zaposlenim za leto 2016 v 
višini 1,5 milijona evrov bru-
to, ki jo bodo izplačali v drugi 
polovici januarja. Neto izpla-
čilo poslovne uspešnosti za-
poslenim bo tako v povpre-
čju približno enako kot v letu 
2015. Pošta Slovenije je lani 
od januarja do novembra iz 
poslovanja ustvarila 9,8 mi-
lijona evrov čistega dobička. 

Tudi poštarjem nagrada 
za poslovno uspešnost
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Tržič – Torkov dogodek se 
navezuje na devetdeseto 
obletnico povišanja Tržiča v 
mesto. Kljub temu da ni na 
voljo kaj dosti virov o tem, 
sta se bibliotekar Nejc Per-
ko in gost, etnolog dr. Bo-
jan Knific, potrudila in v be-
sedi postregla z zanimivimi 
podatki. Da bo Tržič mes-
to postal, je nakazal že re-
gent kralja Aleksandra Kara-
džordževića z obiskom Trži-
ča junija leta 1920. Regentov 
obisk v naših krajih so napo-
vedovali časopisi, Slovenec 
ga je pospremil z naslovom 
Triumfalni sprejem regenta 
v Sloveniji. Tržičanka Draga 
Koren, kot je povedala Boja-
nu Knificu, se regentovega 
obiska ne spominja, spomi-
nja pa se, da so o njegovem 
obisku še dolgo govorili. 

Tržič se je z letom 1926 
poslovil od trškega naslova 
in si nadel mestni pridevek, 
o tem je poročalo nekaj ča-
sopisov že na naslovnicah. 
Nejc Perko sluti, da se od-
govor, zakaj je Tržič postal 
mesto, skriva v tem, da je bil 
Tržič tedaj industrijsko raz-
vit, imel je ugodno prometno 
lego, dejavne so bile obrtni-
ške delavnice, omenja se več 
gostiln in lovski turizem. Tr-
žič je imel deško in dekliško 
šolo pa tudi meščansko, pre-
dilnica je namenjala denar 

za socialo in so jo imenova-
li kar Mati Tržiča, organizi-
rano je bilo dnevno varstvo 
otrok pri nunah, imel je ko-
munalno ureditev, javno 
razsvetljavo, vodovod, av-
tobusni prevoz, kmalu tudi 
zdravstveni dom (tedaj sicer 
pod drugačnim imenom) in 
živahno društveno življenje, 
kar velja še danes. Perko je 
kot verjeten razlog in zas-
luge za to, da je Tržič postal 
mesto, pripisal tudi politič-
nem udejstvovanju tedanje-
ga župana Ivana Lončarja, ki 
je bil spoštovana osebnost, 
mož resnega in strokovne-
ga dela ter požrtvovalnega 

javnega delavca, kot je bilo 
zapisano v Tedenskih sli-
kah. Ne drži pa, kot je pojas-
nil Perko in kar se kdaj ome-
nja, da je kralj osebno pode-
lil Tržiču listino. Res pa je 
bil kralj istega leta (avgusta 
1926) udeleženec prve lju-
beljske cestne gorske hitro-
stne avtomobilske in moto-
ciklistične dirke.

Bojan Knific je povedal ne-
kaj na temo Vaščani, tržani, 
meščani in oblačenje, segel 
je globlje v zgodovino, ko so 
bile razlike v oblačilni kul-
turi velike. Četudi so se te 
razlike v 20. stoletju zače-
le manjšati, pa se je vedelo, 

da se meščani oblečejo raz-
lično za različne priložnos-
ti in uporabljajo boljše ma-
teriale, medtem ko so bila 
kmečka oblačila različna le 
glede na letni čas in glede na 
delo oz. praznik. Narodna 
noša je bila rezultat oblače-
nja meščanov, z njo so žele-
li pokazati, da so Slovenci, je 
še dodal Knific. Drugi del ve-
čera so člani KD Kruh Križe 
in Mladinskega gledališča 
Tržič v režiji in priredbi Da-
vida Ahačiča zaigrali kome-
dijo Branislava Nušića Anal-
fabet, ki je hudomušen spo-
min na napovedani prihod 
kralja v Tržič.

Tržičan je postal meščan
Knjižnica dr. Toneta Pretnarja skupaj z gosti pripravlja občasne domoznanske večere, na katerih odstira 
tančice preteklosti iz življenja Tržiča. Skupni naslov letošnjih večerov je Gor pa dol po pvac, naslov 
prvega, na katerega so povabili v torek zvečer, je bil Tržičan je postal meščan. 

Nejc Perko in Bojan Knific sta podoživela čas, ko se je Tržič poslovil od trškega naslova in 
si nadel mestni pridevek. 

Suzana P. Kovačič

Kokra – Krajevna organizacija 
borcev za vrednote NOB Kok-
rica je v soboto organizirala 
tretji spominski pohod in slo-
vesnost s kulturnim progra-
mom pri spominskem obe-
ležju v dolini Lobnice, posve-
čeni 72. obletnici napada na 
partizansko tehniko Jošt, pri 
čemer je bil ubit njen vodja 
Lojze Dežman - Branko. Slav-
nostni govornik je bil predse-
dnik Krajevne organizacije 
borcev za vrednote NOB Kok-
rica Brane Virant, povedal je, 
da je od pomladi leta 1944 do 
15. januarja leta 1945 v doli-
ni Lobnice delovala partizan-
ska tiskarna in da je imela ti-
skana beseda pogosto učin-
kovitejšo moč od bojev, zato 
je bila sovražniku toliko bolj 
trn v peti. Partizanska tiskar-
na je bila dobro skrita, a so jo 
15. januarja 1945 domobranci 
odkrili in napadli. »V tiskar-
ni sta bila tedaj partizan Loj-
ze Dežman - Branko in par-
tizanka Tatjana. Boj je bil ne-
enak, Tatjano so zajeli, Bran-
ka ubili in ga pustili tam. Po 
Branka je prišla z lojtrskim 

vozom soproga Jožica z otro-
koma Lojzetom in Brankom. 
Očeta so pripeljali domov, a 
župnik ga na pokopališču ni 
dovolil pokopati. Pokopati so 
ga morali za pokopališkim zi-
dom,« je dejal Virant, ki je še 
poudaril, da je na partizan-
ski boj treba pogledati širše, 
saj so se mu pridružili števil-
ni intelektualci, kulturniki, 
zelo dobro so bile organizira-
ne partizanske bolnice in par-
tizanske tiskarne, ki so širile 
besede boja o svobodi. Virant 
je omenil tudi vzpostavljanje 
ljudskih oblasti na osvoboje-
nih ozemljih in narodnoo-
svobodilne odbore, za katere 
so se izvajale volitve leta 1944 
in v okviru katerih so volile 
tudi slovenske ženske in bile 
tudi izvoljene v narodnoosvo-
bodilne odbore. 

Obletnici napada so se 
udeleženci pohoda pokloni-
li s kulturnim programom, 
nastopili so operni pevec 
Tone Habjan v spremstvu 
harmonikarja Nejca Jem-
ca, recitator Tine Miklavžič, 
program je vodila Ana Pav-
lovska. Položili so venec in 
prižgali svečko.

Spominski pohod
V soboto sta bila tretji spominski pohod in 
slovesnost pri obeležju v dolini Lobnice.

Udeleženci spominskega pohoda / Foto: Primož Pičulin

Mateja Rant

Kranj – Ideja o pripravi sku-
pne predstave je vzniknila 
preteklo šolsko leto, ko so 
člani gledališke in lutkovne 
skupine Raglje z Osnovne 
šole (OŠ) Franceta Prešerna 
nastopili v Iđošu. Takrat so si 
zastavili izziv, da bodo v pe-
tih dneh, ko bodo sredi no-
vembra znova gostovali pri 
srbskih prijateljih, pripravili 
skupno predstavo. Takrat so 
tri dni šivali, barvali, peli in 
plesali ter tako ustvarili prve 
obrise predstave, ki so jo do 
konca izpilili pretekli teden, 
ko so jim srbski učenci vrnili 
obisk. Pretekli četrtek so na 
generalki nastopili najprej 
za učence četrtih in petih ra-
zredov, zvečer pa je sledila 
premiera.

Pri predstavi sodeluje pet 
učencev OŠ Franceta Pre-
šerna in pet učencev OŠ Mi-
livoja Omoraca. Predstava 

je po prepričanju ravnatelja 
OŠ Franceta Prešerna Aleša 
Žitnika dokaz, da gledališka 
umetnost tudi med mladimi 

ne pozna meja. Scenarij je 
pripravila učiteljica sloven-
skega jezika Vika Šuštar, za 
kostume je poskrbela Tadeja 
Murn, Marko Kern in Tina 
Habjan Lavtar pa za glasbo. 
»Predstava, ki je pretežno 
zasnovana kot pantomima, 
govori o pripravi razstave 
na temo srbsko-slovenske-
ga prijateljstva,« je pojasnila 
Vika Šuštar. Dva delavca v ga-
leriji imata nalogo, da pripra-
vita vse potrebno za razstavo, 
in čeprav sprva kaže, da ne bo 
težav, do teh vseeno pride, a 
jih bolj ali manj uspešno re-
šita. Ker pa ni šlo vse čisto 
gladko, so ob tem občinstvo 
od srca nasmejali. Ker da-
nes niti nekateri mlajši uči-
telji ne razumejo srbskega je-
zika, so uporabili univerzal-
ni jezik, gib, obenem pa so 
zgodbo pripovedovali tudi s 
pomočjo kostumov in glas-
be. Po premieri si je bilo mo-
goče ogledati še razstavo roč-
nih del žensk iz vasi Iđoš, 
Kranjčani pa so se predsta-
vili s kulinaričnimi dobrota-
mi. V šolski čitalnici so obe-
nem razstavili fotografije s 
priprav na predstavo.

Umetnost ne pozna meja
Na Osnovni šoli Franceta Prešerna Kranj so pretekli četrtek premierno 
uprizorili gledališko predstavo z naslovom Razstava, ki je nastala kot skupni 
projekt omenjene šole in Osnovne šole Milivoja Omoraca iz Iđoša pri 
Kikindi.

Gledališka predstava z naslovom Razstava je nastala kot 
skupni projekt OŠ Franceta Prešerna Kranj in OŠ Milivoja 
Omoraca iz Iđoša pri Kikindi. / Foto: Primož Pičulin

Nadzorni travmatolog Ur-
gentnega kirurškega bloka 
Kirurške klinike UKC Lju-
bljana Marko Jug pa je pove-
dal, da so v petek do 17. ure 
na tamkajšnji kirurški ur-
genci pregledali 250 pacien-
tov, 15 ljudi je bilo težje po-
škodovanih in so potrebovali 
operacijo. Odprli so štiri do-
datne ambulante. Glede na 

okoliščine so morali aktivira-
ti zeleni alarm za množične 
nesreče, s katerim bi okrepili 
dodatne ambulante glede na 
razpoložljive dodatne vire. 
Na srečo se je stanje kasneje 
umirilo, Marko Jug pa je poz-
val prebivalce, naj upoštevajo 
izredne vremenske razmere 
in naj v takšnih primerih, če 
to ni nujno potrebno, ne ho-
dijo ven, kar je splošno pripo-
ročilo tudi za naprej. 

Polne urgence, krivi so bili 
zvini, zlomi ...
31. stran

Šenčur – Ob 73. obletnici streljanja štiridesetih talcev bo pri 
spomeniku v Šenčurju v soboto, 21. januarja, ob 10.30 spo-
minska slovesnost. Zbrane bo nagovoril predsednik Zveze 
društev upokojencev Janez Sušnik, v programu pa bodo so-
delovali še učenci in mentorji Osnovne šole Šenčur, mešani 
pevski zbor Kokrški odred Preddvor ter člani krajevne organi-
zacije Združenja borcev Šenčur. 

V spomin na streljanje talcev
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Železniki – Na regionalni 
cesti proti Davči, dvesto me-
trov naprej od davškega mo-
stu, udeležence v prome-
tu ogroža kamenje, ki pada 
s strmega pobočja. Proble-
matika je zelo pereča, opo-
zarja železnikarska občin-
ska svetnica Erika Drobnič, 
prepričana, da bi se Direkci-
ja RS za infrastrukturo mo-
rala nemudoma lotiti sana-
cije.

»Direkcija je pred leti ob 
gradnji ceste brežino po-
manjkljivo sanirala. Včasih 
se je kamenje z brega pri-
valilo na cesto, potem pa so 
naredili steno, zaradi nje pa 
zdaj pada direktno na ces-
to z več kot desetih metrov 
višine. Zgodilo se je že, da 
je na cesto padla tako veli-
ko skala in se razletela, da 
je bil levi pas neprevozen,« 

je na eni od zadnjih sej ob-
činskega sveta v Železnikih 
stanje opisala Drobničeva, 
ki ve povedati tudi, da je ena 
od skal padla celo na vozilo 
vaščanke in ji razbila steklo. 
»Velika sreča je, da se doslej 
ni še nikomur nič zgodilo,« 
je dejala in dodala, da je ne-
zadovoljna z odgovorom, ki 
ga je Občina Železniki že je-
seni prejela od direkcije, in 
sicer da bodo sanacijo breži-
ne uvrstili v plan za letošnje 
leto. Po mnenju Drobniče-
ve s sanacijo ne gre prav nič 
odlašati, zato je občina na 
njeno pobudo na direkcijo 
poslala še en dopis, čeprav 
se na podlagi preteklih iz-
kušenj zavedajo, da proble-
matike zaradi procedur na 
direkciji ni mogoče uredi-
ti čez noč, kar se je pokaza-
lo tudi pri sanaciji brežine 
nasproti kulturnega doma v 
Železnikih.

Na direkciji za infrastruk-
turo so nam pojasnili, da so 
6. januarja opravili terenski 
ogled pobočja, na katerem 
sta že nameščeni dve podaj-
no-lovilni ograji. »Ugoto-
vljeno je bilo, da gre za pa-
danje kamenja iz zalednega 

pobočja, zato bo predvido-
ma še ta mesec, če bodo do-
puščale vremenske razme-
re, izveden inženirsko-geo-
loški pregled zalednega po-
bočja. Če se izkaže potreba 
po sanaciji, bo ta uvrščena 
v predlog plana sanacij bre-
žin za leto 2017, po priorite-
tnem vrstnem redu.«

Na direkciji so še poveda-
li, da bodo predvidoma še 
letos sanirali skalno breži-
no ob državni cesti pri odce-
pu za Davčo. »Za zaščito ce-
lotne brežine v dolžini 140 
metrov je že izdelana nova 
investicijska projektna do-
kumentacija. Sanacija bo 
obsegala razširitev ceste ter 
odstranitev dela skalne bre-
žine ter njeno zaščito z vi-
sečimi mrežami. V sklopu 
del bo saniran tudi podpor-
ni zid ob potoku,« so napo-
vedali. Projektantska ocena 
stroškov sanacije je 342 ti-
soč evrov.

Skale padajo na cesto
Direkcija RS za infrastrukturo namerava letos sanirati skalno brežino ob državni cesti pri odcepu za 
Davčo, ta čas pa obravnavajo tudi problematiko padajočega kamenja s pobočja dvesto metrov naprej 
od davškega mosta.

Inženirsko-geološki pregled pobočja, s katerega pada 
kamenje na cesto proti Davči, nameravajo opraviti še ta 
mesec. / Foto: Gorazd Kavčič

Pri odcepu za Davčo bodo odstranili del skalne brežine in jo zaščitili z visečimi mrežami, 
poleg tega pa bodo razširili cesto v smeri proti Zalemu Logu. / Foto: Ana Šubic

Danica Zavrl Žlebir

Šenčur – Že ob prejšnji raz-
pravi so aktivno sodelovali 
tudi osnovnošolci, ki so tok-
rat v Osnovni šoli Šenčur pri-
redili razstavo o mobilnosti. 
Najmlajši so z različnimi li-
kovnimi tehnikami predsta-
vili svoje zamisli o tem, kako 
bomo v prihodnje potovali 
in kdo ima pomembno vlo-
go v prometu. V vrtcu so iz-
delali tudi didaktično igro, 
šolarji pa prikazali delova-
nje robota, ki so ga pod vod-
stvom mentorice Špele Jen-
ko pri izbirnem predmetu 
Robotika v tehniki izdela-
li osmošolci Tomaž Žugec, 
Klemen Osterman, Gašper 

Knific in Tim Eling. Izdelo-
valci prometne strategije pa 
so razstavi dodali še plakate, 
ki ponazarjajo namen strate-
gije in vizijo mobilnosti v ob-
čini Šenčur, kot je bila obli-
kovana na predhodnih sre-
čanjih z občani in ključnimi 
deležniki, sta sporočili Mile-
na Škrl Marega in Tjaša Pe-
telin Bačar v imenu izdelo-
valcev pod vodstvom podje-
tja Locus. Razstava bo v avli 
šenčurske šole na ogled še 
do konca januarja.

Na četrtem srečanju z ob-
čani so v strategiji oprede-
lili najpomembnejše ukre-
pe. Izbrani so bili naslednji: 
ureditev pešpoti med nase-
lji; izgradnja manjkajočih 

odsekov kolesarske mre-
že med naselji, ki naj teče-
jo ločeno od prometnic; re-
dno sodelovanje s sosednji-
mi občinami glede gradnje 
kolesarskih povezav in iz-
posoje koles; izboljšanje ko-
lesarskih poti in pločnikov v 
naseljih ter ponudbe javne-
ga potniškega prometa; po-
ostren nadzor prometa v na-
seljih, posebej na območju 
vrtca in šole; rekonstrukci-
ja ceste Kranj–Brnik; izbolj-
šanje obstoječih postajališč 
(nadstrešnice, klopi, smeti, 
stojala za kolesa, informacij-
ske table z voznimi redi, ure-
ditev postajališč na vozišču, 
približanju postajališč bli-
že vhodom v večja podjetja 

in ustanove, enoten izgled 
postajališč). Na podlagi ce-
lostne prometne strategije se 
občina prijavi vsaj na vsakih 
pet let na en evropski ali dr-
žavni razpis s področja traj-
nostne mobilnosti, sicer pa 
naj poskrbi za redno zagota-
vljanje sredstev v proračunu 
za izvajanje ukrepov. Z akci-
jami pa naj prek mlajših (šo-
larjev) vplivajo na obnaša-
nje staršev kot udeležencev v 
prometu. V pripravi strategi-
je so v vseh fazah upoštevali 
mnenja, predloge in predsta-
ve udeležencev. Končne vse-
bine strategije so objavlje-
ne na občinski spletni stra-
ni, dokument pa bo predsta-
vljen tudi v posebni brošuri. 

O strategiji še zadnjič z občani
Osem mesecev že poteka priprava celostne prometne strategije v občini Šenčur, januarja so v četrti, 
zadnji razpravi z občani strnili najpomembnejše ukrepe za prihodnost prometa in mobilnosti v občini. 

Aleš Senožetnik

Cerklje – V soboto dopoldne 
je Kulturnih hram Ignaci-
ja Borštnika v Cerkljah obi-
skalo okoli 180 otrok in nji-
hovih staršev, ki so si ogle-
dali predstavo Juri Muri iz 
Afrike. Ogled predstave, ki 
je bila dobrodelnega znača-
ja, so si zagotovili z menja-
vo igrače za vstopnico. Tako 
so po besedah Urše Šeruga z 
zavoda Zabavno je zbrali več 
škatel igrač, ki jih bodo po-
darili pediatričnemu oddel-
ku Splošne bolnišnice Jese-
nice ter otrokom iz socialno 
šibkih družin.

»Že nekaj časa tli ideja, 
kako otroke spodbuditi k do-
brodelnosti oziroma razu-
mevanju darovanja. Ko smo 
začeli z organizacijo otro-
ških predstav, pa smo dobi-
li možnost, da krogu, ki ga 
nagovarjamo, to tudi pove-
mo. Zelo lepo je, če otroci 
v okviru vrtcev in organiza-
cij pomagajo zbirati hrano, 
oblačila ali igrače. Je pa res, 
da največkrat te stvari le pri-
nesejo. Pri pripravi tokratne 

dobrodelne gledališke pred-
stave smo želeli, da se otro-
ci aktivno vključijo v daro-
vanje in sami izberejo igra-
če, ki jih podarijo, ter so za 
to celo nagrajeni – z vstopni-
co za gledališko predstavo,« 
pravi Urša Šeruga, ki jo vese-
li, da so se za sodelovanje us-
peli dogovoriti prav z bolni-
šnico na Jesenicah, o končni 
količini zbranega pa še nima 
podatka, saj zbiranje še po-
teka. »Zbrali smo ogrom-
no plišastih igrač, veliko di-
daktični igrač, knjig, igrač 
za majhne otroke, družab-
nih iger, sestavljank ...«

S plišastimi, didaktičnimi 
in drugimi igračami bodo 
tako oskrbeli jeseniško bolni-
šnico, preostale igrače in hra-
no pa bodo predali družin-
skemu in mladinskemu cen-
tru iz Cerkelj, kjer bodo zago-
tovili, da bo zbrano prišlo v 
prave roke. Pri projektu sode-
lujeta tudi enoti vrtca iz Cer-
kelj in Zaloga, kjer otroci po-
leg igrač zbirajo tudi živila za 
socialno ogrožene družine.

Po besedah Urše Šeruga 
so z odzivom zadovoljni.

Dobrodelni  
z Jurijem Murijem
Z dobrodelno predstavo Juri Muri iz Afrike so 
otroci zbirali igrače za pediatrični oddelek Splošne 
bolnišnice Jesenice in socialno ogrožene.

Igračo so otroci lahko zamenjali za vstopnico za predstavo 
Juri Muri iz Afrike, s čimer so jih organizatorji želeli 
spodbuditi k dobrodelnosti.

Maja Bertoncelj

Valburga – Miro Rismondo 
se je drugič udeležil najve-
čjega festivala ledu in snega 
na svetu, ki poteka v Harbi-
nu na Kitajskem. Poleg im-
presivnega ledenega mes-
ta, ki ga vsako leto zgradijo, 
poteka tudi največje tekmo-
vanje v izdelavi ledenih in 
snežnih skulptur. 

Tekmovalci s celega sve-
ta tri dni ustvarjajo čudo-
vite skulpture. Lani se je 
ledni mojster iz Valburge 
predstavil s skulpturo mor-
skega pajka, letos pa je v 

ledeni blok izklesal idrijsko 
čipko in osvojil nagrado za 
kreativnost. S skulpturo z 
naslovom Lace blow in the 
wind je želel poudariti krh-
kost in hkrati moč ledene-
ga kristala s formo idrijske 
čipke. Slovenija je s tem 
sploh prvič osvojila nagra-
do na svetovnem festivalu 
ledenih skulptur. 

Rismondo je tudi avtor 
projekta Ledena dežela, ki si 
ga ob Vodnem mestu Atlan-
tis v Ljubljani lahko ogledate 
še do 5. marca. Ledena pra-
vljica, izdelana iz šestdese-
tih ton ledu, nas letos pope-
lje v čas naših prednikov Slo-
vanov.

Nagrada za čipko v ledu
31. stran
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Igor Kavčič

Tržič – Umetnik slovenskih 
korenin Valentin Oman, 
ki živi in deluje na Duna-
ju in v Bekštanju na avstrij-
skem Koroškem, je tako kot 
v domovini zelo željen gost 
in razstavljavec tudi v Slo-
veniji. Pred leti je razsta-
vljal v Kranju, Tolminu, Ko-
pru, lansko pomlad je bila 
v Kostanjevici na Krki na 
ogled velika retrospektivna 
razstava njegovih del, ki je 
svojo pot sicer začela v Ce-
lovcu in jo nadaljevala na 
Dunaju. Po desetih letih se 
Oman vrača v Tržič, v Gale-
rijo Paviljon, ki s kvalitetni-
mi razstavami v okviru Trži-
škega muzeja vse od lanske 
obnove izpolnjuje svoje pos-
lanstvo. »Vesel sem, da se 
spet predstavljam v Tržiču, 
še zlasti ker gre za zelo inti-
mno razstavo, za katero sem 
izbral doslej še nerazstavlje-
na dela. Zelo sem zadovoljen 

s postavitvijo. To je ena lep-
ših predstavitev mojih del,« 
je ob odprtju razstave z nas-
lovom Sic transit gloria ho-
minis oziroma Tako mine 

slava človeka, kot bi zapisali 
v slovenščini, dejal Valentin 
Oman, ki ustvarja že več kot 
pet desetletij.

V svojem bogatem likov-
nem opusu se Oman na-
mreč osredotoča na eno 
najobčutljivejših tem člo-
veštva – izražanje človeške 

eksistence in z njo pove-
zane družbene in socialne 
konotacije, ki jo upodablja 
z dematerialnimi podoba-
mi človeške figure. »Na raz-
lične načine oziroma s po-
močjo abstraktnih formal-
nih elementov jo transfor-
mira po eni strani v jasno 

pomenljive, razumljive sli-
ke, lastne izjave in mnenja, 
po drugi strani pa v simbol-
na sporočila. Pogosto se do-
tika vprašanj, kot so usoda 
posameznika in skupnos-
ti, bivanje, obstajanje, mi-
nevanje, spominjanje in po-
zaba,« ob razstavi razmišlja 
umetnostna zgodovinar-
ska Janita Košir iz Tržiškega 
muzeja. Na ogled je 21 del 
predvsem iz zadnjih dveh 
let, od Omanovih značil-
nih ozkih in visokih platen 
iz cikla Ecce homo ter figur, 
združenih na enem platnu, 
katerih naslov povzema raz-
stava v celoti, do malih for-
matov, ki jih avtor naslavlja 
Tihožitje in Homo sapiens. 

Že ob vhodu v galerijo nas 
pozdravita dve monumental-
ni platni z naslovom Železna 
figura. »Prvič razstavljam sli-
ki, pri katerih sem uporabljal 
nov material, ki ga v zadnjem 
letu intenzivno obdelujem. 
Gre za železni prah, ki na sli-
ki pokaže tudi rjo. Z njo naka-
zujem človeško minljivost,« 
pojasni umetnik. »Zanima 
me človek v vseh pogledih. 
Ob tem iščem in odkrivam 
vedno nove materiale in teh-
nike, s katerimi se lahko prib-
ližam tej tematiki, ki zame 
zagotovo še ni končana. Če 
pogledamo, kaj se danes do-
gaja v družbi, lahko ugotovi-
mo, da se določne stvari ved-
no znova ponavljajo. Zato je 
moje zanimanje za to temati-
ko tudi v slikanju tako močno 

in ne pojenja.« Avtor gledal-
cu dopušča njegovo lastno 
interpretacijo slike, da lahko, 
kot pravi Oman, v lastni kre-
ativnosti odkrije svojega člo-
veka, ki tako zaživi na novo. 
»Torej ne gre le za minljivost. 
Gledalec postane moj sode-
lavec, saj v sliki odkriva novo 
podobo, novega človeka.« Na 
razstavi je na ogled tudi ne-
kaj njegovih malih plastik in 
dokumentarni film iz Galeri-
je Prešernovih nagrajencev v 
Kranju, posnet v Omanovem 
ateljeju.

Priznani umetnik se v Tr-
žiču predstavlja s temami, ki 
ga miselno in čustveno oku-
pirajo ter mu dajejo ustvar-
jalni zagon. Ali kot o njem 
razmišlja Janita Košir: »Vsa-
ko srečanje, vsak moj pogo-
vor z Valentinom Omanom 
me je zanesel v njegov svet 
in me navdihnil z občut-
kom, da sem v družbi velike-
ga umetnika in izredno čut-
nega človeka, da sem v druž-
bi svetovljana, ki je vse, kar 
je srečal, pretehtal, predelal, 
premagal v sebi, in ki je zmo-
gel vsa vsebinska izhodišča 
v duhovnem bistvu preobli-
kovati v lastno umetniško 
izrazno moč. To je Valentin 
Oman.«  Ta kljub zrelim le-
tom, predlani jih je dopolnil 
osemdeset, ustvarja s pol-
no močjo. »Včasih sem ča-
kal na muzo, da me poljubi. 
Že mnogo let tega ne potre-
bujem več. Preprosto grem v 
atelje in delam.«

Omanovi potni prti človeštva
V Galeriji Paviljon v Tržiču so v četrtek odprli razstavo enega najpomembnejših sodobnih avstrijskih 
umetnikov slovenskega rodu, slikarja, grafika in kiparja Valentina Omana. Če naslov razstave Sic transit 
gloria hominis odraža človekovo minljivost, nas likovna dela v galeriji navdahnejo z občutkom večnosti.

Ob odprtju razstave: direktorica Tržiškega muzeja Jana Babšek, umetnik Valentin Oman in 
umetnostna zgodovinarka Janita Košir / Foto: Igor Kavčič

V Galeriji Paviljon bo 8. februarja ob 11. uri srečanje z 
Valentinom Omanom. Pogovor bo vodila Janita Košir.

Igor Kavčič

Kranj – Avtorska likovna 
oprema z ilustracijami, ris-
bami, grafikami, tudi foto-
grafijami je zelo pogosta so-
potnica knjižnih izdaj poe-
zije. Bolj poredko pa pesni-
ške zbirke dopolnjujejo sli-
ke na platnu. Tokrat v svoji 
peti pesniški zbirki z naslo-
vom Sprehajanke skozi tur-
bulence pesnica Breda Ko-
njar sodeluje s slikarjem 
Zmago Puharjem. Konjar-
jeva piše od mladosti, obja-
vljati pa je začela v zrelih le-
tih. »Samokritika je prema-
lo, čutila sem potrebo po 
kritični presoji, izmenjavi 
mnenj, komentarjev, suge-
stij, predvsem pa sem ime-
la željo po pesniški rasti v 
spopadanju z različnimi pe-
sniškimi oblikami, kot so 
prosti verz, sonet, kvartine, 

prizmat, haiku, tanka, pe-
terostišje …« Po tem, da da 
svoje pesmi v branje ponudi 
tudi drugim in s tem boga-
ti tudi samo sebe, pove Bre-
da Konjar. Od leta 2011, ko je 
prvo zbirko Pesmi miselnih 
pohajkovanj izdala v samo-
založbi in ob tem še zbirko 
izštevank, ugank in pesmi 
za otroke, je kasneje pri za-
ložbi Narava izdala še zbir-
ko pesmi Na krilih besed in 
za njo še ponovno zbirko za 
otroke z naslovom Za iskri-
ce v očeh. »Poezija je nekaj 
posebnega, uporabna v dob-
rem in slabem, je kot ena od 
odej, ki pomagajo prekriti ali 
pa izpostaviti močna dožive-
tja,« še dodaja avtorica pe-
smi, ki je vesela sodelovanja 
z Zmagom Puharjem.

»Z Bredo sva dobra znan-
ca, in ko me je povabila k 
sodelovanju, sem bil takoj 

zato. Izbrala je šest minia-
tur z abstraktnimi motivi 
v tehniki akrilne barve na 
papirju,« je povedal Zma-
go Puhar, ki je ob predsta-
vitvi zbirke pripravil tudi 
razstavo svojih del. Prvi po 
letu 2014, ko se je predsta-
vil v Škofji Loki. Poleg slik 

iz zbirke je tokrat razstavil 
predvsem dela iz zadnjega 
obdobja. Med drugim nas 
vzradostijo motivi očišče-
nih morskih krajin, njego-
vih duhovitih ribjih pogle-
dov s človeškimi značaji, del 
razstave je namenjen geo-
metrijskim abstrakcijam, 

s kolaži pa se podaja tudi v 
nadrealistične krajine, ka-
mor bi si sam želel. Pa ne 
samo on. Ne manjkajo tudi 
njegove aluzije na rojstno 
mesto Kranj in Prešerna, 
navduši pa nas tudi slika 
Novi svet. »Iz starih avstro-
ogrskih zemljevidov sem 
naredil kolaž zemeljske 
oble, kot jo najdemo v atla-
su, le da so kontinenti ne-
koliko drugačne razporeje-
ni in tvorijo nekakšen novi 
svet,« razloži Puhar. 

V družinskem podjetju 
Steklarstvo Jugovic so po-
magali pripraviti še en zani-
miv kulturno-umetniški do-
godek, čemur gre zagotovo 
vse priznanje.

Turbulence v 
besedi in sliki
V Razstavnem paviljonu Jugovic v Spodnjih 
Bitnjah so združevali poezijo in likovno umetnost. 
Ob predstavitvi pesniške zbirke Sprehajanke skozi 
turbulence avtorice Brede Konjar so odprli še 
razstavo likovnih del akademskega slikarja Zmaga 
Puharja, ki je zbirko likovno opremil.

Akademski slikar Zmago Puhar ob svojih namišljenih svetovih / Foto: Igor Kavčič

Beseda  
preglasna neprimerna prenapeta 
beseda polni svet tišine 
osamljenega ega 
da prekleta 
izleže se zalega 
podtaknjena med mojstrovine 
kjer jo prešine jeza bes kleveta                   (Breda Konjar)

Kranj – Gorenjski muzej v če-
trtek, 19. januarja, ob 18. uri, 
vabi v Vojnomirovo dvorano 
Ullrichove hiše na muzej-
ski večer z naslovom Zakaj 
v muzeju zbiramo gradivo 
sodobnega časa? V Gorenj-
skem muzeju že več kot tri 
desetletja sprotno spremljajo 
dogajanje na Gorenjskem in 
zbirajo aktualne predmete, 
drobni tisk in fotografsko 
dokumentacijo. Iz množice 
gradiva na terenu odbirajo 
tisto, za katero menijo, da 
na različnih področjih življe-
nja najbolje označuje pros-
tor, čas in dogajanje tega 
trenutka. Predavala bo mag. 
Monika Rogelj, ki nas bo tudi 
popeljala po razstavi Gorenj-
ska 1991—2016.

Predavanje o zbirki 
sodobnosti

Škofja Loka – V četrtek, 19. 
januarja, ob 18. uri, bo v Ka-
peli Puštalskga gradu koncert 
Komornih zasedb najboljših 
učencev Glasbene šole Ško-
fja Loka. Tokrat se jim bodo 
pridružili gostujoči glasbeni-
ki, dijaki s Konservatorija za 
glasbo in balet Ljubljana ter 
študenti Akademije za glas-
bo Ljubljana. Koncert bodo 
posvetili v spomin na lani 
preminulega prof. Tomaža 
Lorenza.

Koncert komornih 
zasedb
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S popolnim izkupičkom  
le kategorija U 20
Dečki so odigrali dve tekmi in 
na obeh tudi zmagali. Najprej 
so na  domačem igrišču 
premagali Crveno zvezdo 3 : 
2, potem pa so na gostovanju 
v Celju še drugič zmagali z 
rezultatom 5 : 4. Mlajši dečki 
do 12. leta starosti so igrali 
dve tekmi, in sicer na prvi 
tekmi izgubili proti ekipi HK 
MK Bleda, nato pa so naslednji 
dan premagali ekipo HDD 
Bleda.
Kadeti Triglava so morali 
priznati premoč ekipi HK 
Slavija, saj so izgubili na 
domačem igrišču.
Mladinci do 18 let so v torek 
gostovali v Ljubljani pri HK 
Olimpiji in doživeli poraz s 3:0, 

v sredo pa so doma gostili HK 
Slavijo Junior in zmagali s 5 : 2.
Težek in naporen začetek leta 

2017 pa so imeli hokejisti do 
20. leta starosti. Prvi četrtek 
v letu 2017 so gostovali v 

Salzburgu in osvojili točko, 
ko so po kazenskih strelih 
z  2 : 1 izgubili s mladimi iz 
Red Bull Salzburga. V nedeljo 
so že gostovali v Gradcu in 
domačine premagali s 3 : 
0. Konec drugega tedna v 
novem letu pa so v domači 
dvorani Zlato polje odigrali še 
dve tekmi. Prvo so v soboto 
s premagali s 3 : 0 hokejiste 
HK Slavija Junior. Težje delo 
pa so imeli nato v nedeljo, ko 
so v domači dvorani gostili 
avstrijski  Okanagan Hockey 
Club  in zmagali z rezultatom 3 
: 2. Na omenjenih tekmah sta 
se posebej izkazala branilec 
Jan Lampič in napadalec Žan 
Markič.

Kapetan ekipe U 20 Miha Vilfan in napadalec Krištof Potočnik

Maja Bertoncelj

Domžale – Za košarkarji v 
Ligi Nova KBM so tekme 14. 
kroga. Postregel je z obraču-
nom državnih prvakov Heli-
os Suns z gorenjskimi tek-
meci, košarkarji Šenčurja 
Gorenjske gradbene druž-
be. Presenečenja ni bilo. V 
primerjavi z visokim pora-
zom Šenčurjanov na tekmi 
doma oktobra je bilo tokra-
tno srečanje precej bolj ize-
načeno, Domžalčani pa so 
pred domačimi navijači 
zmagali z 79 : 71 (23 : 21, 17 
: 19, 14 : 10, 25 : 21). Osvoji-
li so pomembni točki v boju 
za uvrstitev med prvih šest 
ekip, ki bodo napredovale v 
Ligo za prvaka.

Ekipa Helios Suns je v le-
tošnjem prvenstvu zabeleži-
la osem zmag, Šenčurjani 
ostajajo pri petih. Pri zma-
govalcih sta bila najboljša 
strelca Marcel Jones in Simo 
Atanacković (oba po 17 točk), 
pri gostih pa Marko Pajić in 
Nejc Martinčič (14 točk). 
Jakša Vulić, trener ekipe He-
lios Suns, je po tekmi pove-
dal: »Za nami je precej tež-
ka tekma, na kateri smo po-
rabili kar nekaj moči. Ritem 
dveh tekem na teden igramo 

z manjšo rotacijo. Težko ga 
bomo vzdržali le s takšnim 
številom košarkarjev, zato 
menim, da bomo morali hit-
ro nekaj ukreniti. Obračun s 
Šenčurjani je bil takšen, kot 
smo pričakovali. Tekmo je 
odločila naša dobra obram-
ba v drugem polčasu, v ka-
terem smo na drugi strani 
slabo realizacijo metov pod 

obročem kompenzirali s 
skoki v napadu.« V 15. kro-
gu bo Šenčur gostil Zlatorog 
(21. januarja), Helios Suns 
pa dvoboj z Unionom Olim-
pijo čaka 8. februarja. 

Nov, visok poraz so zabe-
ležili košarkarji LTH Castin-
gsa, ki so izgubili v gosteh 
pri Krki s 110 : 56 (24 : 15, 24 
: 19, 24 : 15, 38 : 7). Danes jih 

čaka tekma 20. kroga v gos-
teh z Unionom Olimpijo, 21. 
januarja pa bodo v 15. krogu 
doma gostili Polzelo. Na le-
stvici vodi Zlatorog Laško, 
Helios Suns so na sedmem 
mestu (21 točk), Šenčurjani 
na devetem (19 točk), Škof-
jeločani pa na enajstem (15 
točk). Prvi del tekmovanja 
bo končan sredi marca.

Blizu zmagi proti prvakom
Druga medsebojna tekma v letošnjem državnem prvenstvu med aktualnimi košarkarskimi prvaki 
Helios Suns in Šenčurjem Gorenjsko gradbeno družbo je bila precej bolj izenačena, tako kot prvo  
so tudi to dobili Domžalčani.

Košarkarji Šenčurja (v modrih dresih) so bili enakovreden tekmec državnim prvakom  
iz Domžal. / Foto: Gorazd Kavčič

Maja Bertoncelj

Kranj – Nogometaši so začeli 
s pripravami na spomladan-
ski del tekmovanja.

Prejšnji ponedeljek so se 
prvič zbrali nogometaši Tri-
glava, vodeči po jesenskem 
delu v drugi slovenski nogo-
metni ligi. Trener Siniša Br-
kič je zbral devetnajst nogo-
metašev, pred katerimi so 
osemtedenske zimske pripra-
ve. Treningi so tudi po dvak-
rat na dan, v načrtu je nekaj 
pripravljalnih tekem, sredi fe-
bruarja imajo pa tudi pripra-
ve v Umagu, kjer so bili že 
lani. V prvem delu sezone je 
Triglav odigral 14 prvenstve-
nih tekem in dosegel kar 12 
zmag, remi in poraz. Najbliž-
ji zasledovalec na lestvici je 
NK Dob, pred katerim ima-
jo štiri točke prednosti. Ome-
njeni ekipi bosta pomladi 11. 
marca začeli z medsebojnim 
dvobojem, z zaostalo zadnjo 
tekmo jesenskega kroga, ki je 
bila zaradi obilnega deževja 

prestavljena. Prav tako 9. ja-
nuarja so s pripravami zače-
li tudi v drugoligašu NK Za-
rica Kranj, ki so potekale že 
pod vodstvom novega trener-
ja Erika Kržišnika, ki je v je-
senskem delu prvenstva vodil 
mladinsko ekipo NK Triglav. 
Zamenjal je Janeza Zupanči-
ča. Prva tekma, ki bi prav tako 
morala biti odigrana jeseni, 
tudi njih čaka 11. marca z NK 
Veržej. 

Do nove zamenjave je priš-
lo na trenerskem mestu Ra-
domelj, zadnjeuvrščene eki-
pe v prvi ligi Telekom. Že če-
trti trener v tej sezoni je Ro-
bert Pevnik. Na nadaljevanje 
sezone se pripravljajo tudi 
Domžalčani, tretji v prvi ligi, 
ki so imeli kar osem svojih 
članov v slovenski B-repre-
zentanci na tekmah pretek-
li konec tedna v Abu Dhabi-
ju (Jure Balkovec, Jure Ma-
tjašič, Gaber Dobrovoljc, Žan 
Majer, Amedej Vetrih, Elvis 
Bratanović, Miha Blažič in 
Matija Širok).

Nogometaši začeli 
s pripravami
Menjave trenerjev pri Zarici in Radomljah

Maja Bertoncelj

Kranj – Tretje in peto mes-
to je rezultatski izkupiček 
Domna Prevca z Wisle na 
Poljskem, kjer so skakalci 
na tekmah svetovnega poka-
la skakali pretekli konec te-
dna. Za njimi je prva polovi-
ca sezone.

Domen Prevc je bil na ne-
deljski tekmi blizu zmagi, saj 
je za domačinom Kamilom 
Stochom, ki je dobil obe tek-
mi na domačih tleh, zaostal le 
za 1,3 točke. »Zdi se mi, da je 
bil prvi skok za odtenek bolj-
ši kot drugi. Če pri drugem 
odštejemo to, kar sem počel 
v zraku, je bil dokaj podoben 

prvemu. Po prvem sem bil 
zadovoljen, ker sem počasi 
začutil, kako je treba skakati. 
Mislim, da znova skačem ved-
no bolje,« je povedal 17-letni 
skakalec Triglava. V svetov-
nem pokalu vodi Stoch pred 
Norvežanom Danielom An-
drejem Tandejem, Domen je 
tretji. Naslednji tekmi bosta 

konec tedna v Zakopanah na 
Poljskem, kjer bo v karavani 
znova Peter Prevc. 

Smučarske skakalke tek-
mujejo na Japonskem. V 
Sapporu je Ema Klinec na 
prvi tekmi osvojila četrto 
mesto, na drugi je bila enaj-
sta. Skakalke ostajajo na Ja-
ponskem in se selijo v Zao.

Domen znova skočil na stopničke

Kranj – Smučarski tekači so tekme svetovnega pokala nada-
ljevali v italijanskem Dobbiacu. V sprintu v prosti tehniki se je 
Vesna Fabjan po dolgem času veselila uvrstitve v finale, prvič 
v sezoni. Tekačica TSK Triglav Kranj je bila na koncu šesta. To 
je bil tudi prvi slovenski finale v sezoni. »Šesto mesto je po 
vseh težavah, ki sem jih imela v zadnjem času, super rezultat. 
Pred tekmo je bil cilj polfinale, res pa je, da po bolezni nikoli 
ne veš, do kam lahko sežeš. Ostaja grenak priokus, da bi bilo 
lahko še bolje, saj sem imela v finalu zelo slabe smuči in nisem 
imela nobenih možnosti,« je povedala Besničanka. Sprinterski 
konec tedna se je končal v nedeljo z ekipnim sprintom v prosti 
tehniki, v katerem sta Katja Višnar in Anamarija Lampič osvojili 
odlično osmo mesto.

Fabjanova po dolgem času znova v finalu

Kranj – Konec tedna bodo s tekmami državnega prvenstva po 
enomesečnem premoru nadaljevali odbojkarji. Kranjčani bodo 
v 15. krogu v soboto igrali doma proti Mariboru, Calcit Volleyball 
pa čaka gostovanje pri Fužinarju. Prav tako bodo v soboto s pr-
venstvom v prvi ligi nadaljevale odbojkarice. Zgornja Gorenjska 
v 12. krogu odhaja v goste v Koper, Calcit Volleyball pa k Aliansi. 

Pred nadaljevanjem odbojkarskega prvenstva

Škofja Loka – Konec tedna se je nadaljevalo tekmovanje v 
balinarski super ligi. Po tekmah osmega kroga sta ekipi Trate 
in Hrasta le še povečali prednost pred zasledovalci. Vodilni 
Škofjeločani so drugi del prvenstva odprli z gostovanjem v 
Sežani, kjer so Skalo premagali z 8 : 18.

Tračani drugi del začeli z zmago

Kranj – Telemark smučarji so se pomerili na tekmi FIS v švi-
carskem Thyonu. Na sprintu je Jure Aleš osvojil tretje mesto. 
Naslednje prizorišče tekem je italijanski La Thuile, kjer bodo 
v četrtek in petek tekme svetovnega pokala.

Aleš tretji pred začetkom svetovnega pokala

Kranj – Hokejisti v Alpski hokejski ligi so bili konec tedna 
prosti, do konca rednega prvega dela pa morajo odigrati še 
dve tekmi. Prva bo na sporedu že jutri, ko bodo Jeseničani 
gostovali v Kitzbühlu. Člani HK MK Bled so v soboto odigrali 
tekmo članskega državnega prvenstva. Doma so z 9 : 8 (3 : 
3, 3 : 2, 3 : 3) premagali HDK Maribor. Danes ob 18. uri bodo 
hokejisti Triglava doma začeli zaostalo tekmo s hokejisti KHL 
Zagreb, na kateri bodo lovili svojo 14. zaporedno zmago.

Zmaga hokejistov Bleda, danes igrajo triglavani
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Nena Veber,  
IMT® & NLP® trenerka in 
coach, ALTHEA® center 
Zdravja in Harmonije

Z d r a v j e  i n  j a Z  –  P r i j a t e l j a  ( 3 )Novoletne zaobljube malo drugače
Verjetno smo si vsi ob na-

stopu novega leta obljubili 
vsaj eno stvar, ki jo želimo 
v tem letu spremeniti. Kako 
težko je včasih to veličastno 
besedno zaobljubo potem 
izvesti še v praksi, se mnogi 
spomnimo še od lani. Z ve-
liko vztrajnosti in delom na 
sebi uspemo. Bolj ali manj 
uspešno. Zakaj eni da, dru-
gi pa ne?

Zakaj novoletne zaobljube 
ne delujejo ali vsaj ne tako, 
kot bi si želeli?

Kar nekaj razlogov je. Zač-
nimo z enostavnejšimi in 
poglejmo, kako se izvajanja 
zaobljub lotiti drugače. Da, 
zdaj je pravi čas, da – preden 
berete dalje – prinesete še 
svoj listek z zaobljubami. Na 
koncu branja ga spet poglejte 
in ustrezno spremenite svoje 
izjave, če boste ugotovili, da 
niso zapisane učinkovito.

Lotili se bomo dveh zaob-
ljub, običajno precej priljub-
ljenih pri večini od nas. 

1. Sprememba prehrane: 
preveč smo drastični in že-
limo vse narediti naenkrat.

Če smo se odločili, da 
bomo spremenili svoje pre-
hranjevalne navade, ne bo-
dimo prezahtevni do sebe 
in ne spremenimo naenkrat 
vse prehrane. Tako telo spra-
vimo iz enega šoka (neustre-
zne prehrane) v drugega (si-
cer ustreznejša prehrana, pa 
ob tem čustvena stiska in ne-
lagodje). 

Spremembe uvajajmo po-
stopno. Saj veste, tudi Rima 
niso zgradili čez noč! 

Izberimo si en dan v ted-
nu, na primer torek, in uve-
dimo prve spremembe. 
Tako vztrajajmo 2–3 tedne 
oziroma toliko časa, da nam 
bo udobno, in potem do-
dajmo naslednji dan, ki naj 
bo vsaj en dan oddaljen od 
prvega. Če smo začeli s tor-
kom, je to lahko četrtek. Čez 
čas dodajmo dodaten dan 
in tako naprej do končne 

spremembe. Konce tedna in 
dneve, ko imamo največ pra-
znovanj, službenih kosil, ve-
čerij s prijatelji … pustimo za 
na konec, ko bomo že utrje-
ni in nas nič več ne bo mog-
lo odvrniti od naše namere 
po spremembi. 

2. Želimo shujšati, izgu-
biti kilograme. Pa ne gre in 
ne gre. Bolj se trudimo, slab-
še je. 

Ali so vas starši kot otroka 
kdaj učili, da pazite na klju-
če, da jih ne boste izgubili? 
Če dobro pomislimo, se celo 
življenje učimo, kako paziti 
na pridobljene dobrine, da 
jih ne izgubimo. Ker potem 
bo hudo. Če pa kaj izgubi-
mo večkrat, bo pa še hujše. 
To slišimo tako pogosto, da 
se nam dobro usidra v pod-
zavest. In glej, glej, ko odras-
temo in skrbno prigaramo 
in pridobimo odvečne kilo-
grame, se pojavimo z novo-
letno zaobljubo, da jih hoče-
mo zdaj izgubiti. In shujšati.

Si predstavljate, kakšen 
alarm se sproži v podzaves-
ti. To pa že ne, saj izgublja-
ti svojih dobrin in stvari, pa 
četudi odvečnih kilogramov, 
pa že ne smemo. In še shuj-
šati hočemo, da bo še hujše. 
Kaj pa uboga podzavest ve, 
da smo tej izgubi sedaj dali 
pozitiven predznak. In se 
bori z nami in mi s kilogra-
mi. Delno nam uspe shuj-
šati in že se sproži nekaj v 
nas, kar nas premami, da 
se spet do sitega najemo (in 
to večkrat) in pridobimo za 
podzavest dragocene izgub-
ljene kilograme nazaj. 

In kaj zdaj? 
Preoblikujmo svojo name-

ro. Tako, da jo bo tudi naša 
podzavest prepoznala kot 
nekaj varnega in za nas po-
zitivnega. Pomemben je naš 
namen, zakaj želimo doseči 
spremembo. V svojo name-
ro vključimo svoje vrednote, 
ki nas bodo podprle. Ko za-
dovoljujemo svoje vrednote, 

je naša motivacija veliko več-
ja kot sicer. 

Ne: želim shujšati, izgubi-
ti kilograme. Ampak: tehtam 
XY kilogramov in sem vitalen 
in zdrav. V mislih pred seboj 
vidimo svojo novo podobo in 
se opazujemo, kako funkcio-
niramo v novi podobi. Kako 
se vidimo, kako nas vidijo 
drugi. Začutimo, zaznajmo, 
kako se po novem počutimo. 
Novi sliki dodajmo barve, ki 
so nam všeč, zvoke. Ko smo 
s spremembo popolnoma za-
dovoljni v mislih vstopimo v 
sliko, vase in v svoje novo telo 
z idealnimi kilogrami. Začu-
timo, kako se počutimo v svo-
ji novi koži. Stanje, ki nam 
ustreza, še na neki svoj na-
čin 'zaklenimo', fiksirajmo, 
da bomo vedeli, da je to tisto, 
kar želimo. Kot da smo že se-
daj taki, kot želimo biti. S tem 
pospešimo manifestacijo že-
lenega stanja. 

Srečno pri izpolnjevanju 
zaobljub.

Jelena Justin

Ko smo pred kakšnim te-
dnom stali na vrhu Kavči-
ča, prepadne skale na meji 
med Slovenijo in Hrvaško, 
nam je pogled uhajal še bolj 
na jug, kjer se je pred nami 
pokazala Žbevnica, skrajni 
jug Kraškega roba in najza-
hodnejši vrh Čičarije. Izho-
dišče vzpona na Žbevnico je 
lahko tudi na naši strani, a 
mi si bomo tokrat za izhodi-
šče izbrali hrvaško stran. 

Po Primorski avtocesti se 
zapeljemo proti Kopru in jo 

zapustimo na izvozu Kozi-
na. V prvem križišču nada-
ljujemo naravnost oziroma 
po stari cesti proti Kopru. Po 
nekaj kilometrih zavijemo 
desno proti Podgorju. Zape-
ljemo po »deteljici« na dru-
go stran ceste, ki se povzpne 
in položi. Vozimo skoraj na-
ravnost približno sedem ki-
lometrov, ko prečkamo žele-
zniško progo in se pripelje-
mo do vasi Podgorje. Pelje-
mo skozi vas, cesta se še mal-
ce zoži in že smo na mejnem 
prehodu Podgorje. Preč-
kamo mejo in se peljemo 

skozi vasi Jelovice in Vodi-
ce, kjer zavijemo desno proti 
vasi Dane. Nadaljujemo pro-
ti vasi Brest. Na naši desni 
strani je pobočje Žbevnice in 
nad seboj zagledamo radij-
ski stolp na njenem južnem 
pobočju. Takrat na blagem 
desnem ovinku opazimo 
makadamsko pot in smero-
kaz Žbevnica – 1 ura. Zavije-
mo desno in po kratkem bla-
gem klancu parkiramo.

Z vzponom začnemo po 
makadamski cesti, ki ji sle-
dimo kakšnih petsto me-
trov, ko cesta zavije levo, nas 

pa smerokaz na skali usme-
ri desno. Začnemo s preče-
njem travnatega pobočja, 
poraščenega s številnimi bo-
rovci. Lahko sledljiva steza, 
ki jo označujejo markaci-
je, nas v 15 minutah pripelje 
do vrat starega rova. Na bo-
rovcu desno od rova opazi-
mo markacijo in nadaljuje-
mo po travnati stezi prečno 
po pobočju navzgor. Pot se 

ponekod precej strmo dvig-
ne in stezo označujejo koli 
z belo-rdečimi črtami, ki 
označujejo Istrsko planin-
sko pot. Po prečenju trav-
natega pobočja dosežemo 
kolovoz, ki se po slemenu 
Žbevnice povzpne do vrha. 
Na travnatem vrhu je ka-
mnita kupola.

Z vrha Žbevnice se odpre 
razgled na Učko v Istri in z 
malce domišljije lahko pred 
seboj zagledamo cel polo-
tok. Na severu je planota s 
Kavčičem, Lipnikom in Go-
ličem, bolj vzhodno je Slav-
nik, še vzhodneje pa planota 
Nanos. V daljavi dominirajo 
Julijske Alpe in s kančkom 
sreče vidimo celo Dolomite. 

Ob mojem obisku je na 
Žbevnici kraljevala bur-
ja, zato sem bila primorana 
turo skrajšati; predlagam, 
da se sprehodimo po stezi, 
ki nas usmeri proti Sloveniji 
vsaj do Špičastega vrha. Ses-
topimo na drugi strani proti 

Sloveniji, premagamo prvi 
klanec pred seboj, ponovno 
rahlo sestopimo in še enkrat 
zakorakamo v breg do Špi-
častega vrha. 

Vzpon nazaj na Žbevnico 
poteka po isti poti, potem pa 
na vrhu Žbevnice sledimo 
markacijam proti Planin-
skemu domu. Pot se pone-
kod strmo spusti čez prepa-
den skalnat rob, nato pa v ok-
ljukih skozi gozd. Pred nami 
je Planinski dom, za katere-
ga skrbi društvo iz Umaga. 
Pri domu zavijemo na maka-
damsko cesto, ki nas pripelje 
na glavno cesto Dane–Brest. 
Asfaltirani cesti sledimo levo 
in po približno kilometru 
smo na odcepu, kjer zavije-
mo levo na makadam in se 
v dveh minutah povzpnemo 
do jeklenega konjička. 

Nadmorska višina: 1014 m
Višinska razlika: 300 m
Trajanje: 3 ure
Zahtevnost: 

Planinski izlet: Žbevnica (1014 m) in Špičasti vrh (957 m)

Hrvaški del  
Kraškega roba
Delček Kraškega roba in skrajni zahod Čičarije. Planinski izlet čez mejo, na 
Hrvaškem. Kucelj, ki navduši s svojim razgledom, saj so bližnji in daljnji hribi 
videti povsem drugače.

Pogled s Kavčiča na Žbevnico / Foto: Jelena Justin Vrh Žbevnice / Foto: Jelena Justin

Grebenska pot, ki iz Hrvaške vodi v Slovenijo proti Kavčiču, Lipniku in Goliču / Foto: Jelena Justin
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Andraž Sodja

Planica – Pod okriljem orga-
nizacijskega komiteja Plani-
ca pri Smučarski zvezi Slove-
nije so se tudi v Planici, tok-
rat že šestič pridružili pobudi 
mednarodne smučarske or-
ganizacije Svetovni dan sne-
ga, ki je tokrat potekal v štiri-
desetih državah s kar 478 pri-
reditvami. Ena od teh je bila 
znova tudi v Planici, kjer je bil 
kar ves konec tedna posvečen 
igram na snegu. 

Najmlajšim so se pridruži-
li tudi slovenski zimskošpor-
tni junaki in skupaj so prežive-
li dva zabavna dneva. V soboto 
so gostili tudi otroke z motnja-
mi v razvoju, v sklopu gibanja 
Specialna olimpijada Sloveni-
je z motom Pustite mi zmaga-
ti, če pa ne morem zmagati, pa 
naj bom pogumen v svojem 

poskusu. V pogovoru s star-
ši, ki so svoje najmlajše pripe-
ljali na planiški sneg in sonce, 
so poudarili potrebo po več to-
vrstnih dogodkih, saj pravijo, 
da je tako otroke lažje odtrgati 
od elektronike, ki jim vse bolj 
polni vsakdan. Glede na pest-
rost programa otrokom ni bilo 
dolgčas, lahko so se preizkusi-
li v skoraj vseh zimskih špor-
tih, ki si jih lahko predstavlja-
jo, od teka na smučeh do de-
skanja na snegu, smučarskih 
skokov, hokeja, iskanja skri-
tega zaklada, sankanja, odboj-
ke na snegu ... Pri vsaki izmed 
aktivnosti so lahko srečali svo-
je športne idole, ki jih sicer bolj 
kot ne opazujejo le po televizi-
ji. Pri skokih jim je družbo de-
lal ambasadorja Planice Fran-
ci Petek z mini Planico, priš-
li so tudi skakalci Anja Tepeš, 
Mitja Oranič, Aleš Hlebanja, 

deskar Žan Košir in številni 
drugi. Po besedah vodje orga-
nizacije Nataše Albreht jim je 
letos neverjetno služilo tudi 
vreme: »Če so pravi ljudje na 
kupu, tudi vreme zraven drži. 
Nordijske discipline se pred-
stavljajo v celoti, ne vidim pa 
popolnoma nobene težave, za-
kaj se nam nebi pridružili tudi 
drugi zimski športi, ne nazad-
nje je zima zima in sneg sneg, 
otroci pa ne vidijo takšnih raz-
lik. Slovenci smo sicer takšni 
kot veliko drugih narodov, ki 
jih je treba kar naprej nekam 
tiščati, da nekaj počnejo. Ta 
mladina pa potrebuje še več 
tiste spodbude, da jim pokaže-
mo, da se da uživati tudi drug-
je kot med štirimi stenami s 
tipkovnico. Verjamem, da se 
bodo tega spet naučili in na 
nas je, da pri tem vztrajamo in 
jim to pokažemo.«

Ambasador Planice Fran-
ci Petek pa je povedal: »Mis-
lim, da so prav takšni dogod-
ki namen Planice. Ponuditi 
ljudem, najširši množici čim 
več dejavnosti in možnosti, 
pa četudi samo gledajo svoje 
otroke, kako uživajo na sne-
gu, in jim omogočiti, da pre-
živijo dan v tem okolju, ki je 
najlepše na svetu. Mislim, da 
nekaj zelenih zim ni izkore-
ninilo slovenskega smučar-
skega gena, to je nekaj naše-
ga.« Kot je še dodal, bi bilo 
odlično, da bi takšni dogod-
ki v Planici postali stalnica in 
bi se odvijali vsaj enkrat me-
sečno, s čimer se strinjajo 
tudi starši, enako pa velja za 
najmlajše, ki so svoje zado-
voljstvo pokazali s širokimi 
nasmehi in navdušenimi ob-
razi ob srečanju z idoli zime 
in snega.

Planica polna  
otroškega smeha
V Planici so se že šestič pridružili svetovni akciji Svetovni dan snega, ki je povsem navdušila  
številne obiskovalce.

Mini Planica s Francijem Petkom

Igrali so lahko tudi hokej na snegu.

Maja Bertoncelj

Žlebe – Timoteja Bečana se 
spomnim, ko je bil še fan-
tič. Na kolesarski dirki na 
Osolnik je v težke vzpone 
kolesaril kot najmlajši ude-
leženec, v medvoškem ko-
šarkarskem klubu pa so ga 
omenjali kot veliki talent. V 
letošnji zimi je na vrhu na 
večini rekreativnih tekov, na 
katerih nastopi. V lanski se-
zoni slovenskega pokala v 
gorskem teku je med člani 
osvojil četrto mesto. Z dvaj-
setletnikom iz Žlebov sva se 
pogovarjala o njegovi zani-
mivi športni poti.

Vaša pot v šport? 
»Star sem bil okrog osem 

let, ko sva z očetom na 
podstrešju našla star obroč. 
Imel sem željo, da bi metal 
na koš, in zato mi je oče na-
redil še tablo. Vse to je pre-
raslo v željo, da bi začel tre-
nirati košarko. Začel sem v 
tretjem razredu pri šolski 
ekipi na Osnovni šoli Preska 
pod vodstvom Jožeta Omer-
zuja. Čez eno leto sem nato 
začel trenirati v klubu, pri 
KK Medvode. Deset let sem 
igral košarko. Bil sem v član-
ski ekipi Medvod in nastopal 

v tretji slovenski ligi, pri mla-
dincih pa sem z Jančami os-
vojil četrto mesto v državi. 
Vmes sem tudi kolesaril in 
tekel, zadnja leta predvsem 
tekel. V lanski sezoni sem 
pristal v gorskem teku.«

Koliko je treninga in kdo je 
vaš trener?

»Sem študent drugega 
letnika Fakultete za šport. 

Imamo veliko predmetov, 
ki mi pomagajo pri tem, 
tako da sem sam svoj trener. 
Tečem vsak dan. Običajno 
imam na teden dva regene-
racijska treninga, kar pome-
ni po eno uro teka v lahkot-
nem tempu. V zimskih me-
secih imam za konec tedna 
eno ali dve tekmi, dan prej in 
dan kasneje regeneracijski 
trening, vmes pa dva dni za 

ravnino in dva dni za vzpon. 
Tekmujem za KGT Papež.«

Kaj kažejo številke?
»Zanimiva številka je na 

temo moje višine, 191 cen-
timetrov, kar ni ravno obi-
čajna višina za tekača. V letu 
2016 sem pretekel 5500 ki-
lometrov, 180 tisoč višin-
skih metrov. Tedensko po-
zimi pretečem od 100 do 
110 kilometrov, poleg tega 
imam še veliko drugih ak-
tivnosti. Na fakulteti smo 
kar aktivni in s tem dopol-
njujem trening. Za sprosti-
tev hodim tudi plavat. Poleti 
bo treninga na teden še ka-
kšnih deset, dvajset kilome-
trov več, dodal bom še kolo. 
In še številke glede srčne-
ga utripa: maksimalni utrip 
sem dosegel lani na tekmi 
na Šmarni gori, in sicer 197 
utripov na minuto. Od tak-
rat se temu nisem približal. 
Osnova za trening je pogo-
vorni tempo, ki je pri meni 
do 135 utripov v minuti in v 
tem območju naredim polo-
vico treninga. Na tekmah je 
utrip verjetno nad devetde-
set odstotkov maksimuma, 
pri tempo tekih v klanec ali 
po ravnini pa od sedemdeset 
do osemdeset odstotkov.«

Napredek?
»Napredek kažejo rezulta-

ti. Po lanski sezoni sem vzel 
malce počitka, potem pa za-
čel s pripravami na novo se-
zono gorskega teka, v kateri 
bo Kamnik s tekom na Ve-
liko planino gostil evrop-
sko prvenstvo. Tekme, ki 
se jih udeležujem v letošnji 

zimi, kažejo, da napredek 
je. Imam primerjavo z lan-
skimi časi. Lani sem imel 
na primer na teku na Uršljo 
goro čas 46 minut, letos pa 
sem s 40:42 postavil rekord 
proge.« 

Največji uspehi?
»Za uspeh štejem, da sem 

se lani uvrstil v slovensko re-
prezentanco za svetovno pr-
venstvo v gorskih tekih, ki 
je bilo v Bolgariji. To je bila 
zame lepa izkušnja. Poleg 
tega mi vsaka zmaga nekaj 
pomeni, predvsem, da sem 
dobro treniral in se dobro 
pripravil na tekmo.«

Cilji?
»Letošnji cilj je uvrstitev 

v reprezentanco za doma-
če evropsko prvenstvo, kar 
bo zelo težko, ker bo to že-
lja tudi številnih drugih teka-
čev. Prvenstvo na domačih 
tleh je zagotovo nekaj poseb-
nega. Tudi če mi ne uspe, ne 
bom razočaran. Z gorskim 
tekom sem šele dobro začel 
in mislim, da imam še čas.«

Je gorski tek šport, v katerem 
boste ostali dlje časa, ali vas 
morda vleče v atletiko?

»V mislih imam trenutno 
le gorski tek, morda v po-
znejših letih tudi maraton. 
Letos sem ga tekel v Ljublja-
ni, a sem ugotovil, da to še ni 
zame, da potrebujem še pre-
cej več kilometrov v nogah. 
Končal sem ga s časom 2 uri 
in 56 minut, kar ni slabo, a 
glede na druge rezultate, bi 
moralo biti bolje. Je pa ma-
raton posebna disciplina.«

Iz košarke v gorski tek
Timotej Bečan je eden izmed upov slovenskega gorskega teka. Njegova 
višina, 191 centimetrov, je malce neobičajna za tekača. Deset let je treniral 
košarko in igral za člansko ekipo Medvod.

Timotej Bečan se je po desetih letih v košarki našel  
v gorskem teku. 

Kranj – Bliža se tretji Inter-
sportov Zvoh night attack 
na Krvavcu, ki bo v soboto, 
4. februarja. Tako kot lani se 
bodo najhitrejši tekači v ne-
posrednem dvoboju pomeri-
li s turnimi smučarji. Kdo bo 
koga letos? Na tekmovanje se 
lahko prijavite v predprijavi, in 
sicer kot pohodnik navijač, te-
kač ali turni smučar, prijave 
pa bodo možne tudi na dan 
tekmovanja. Start nočnega 
teka po smučišču od spodnje 
postaje sedežnice Gospinca, 
mimo Plaže do vrha smučišča 
Zvoh bo ob 17.45. Letošnja 
novost je leteči cilj na Plaži. 
Vzpon je dolg 2,4 kilometra 
in se vzpne za 500 višinskih 
metrov. Poteka po snegu, ob 
robu smučišč, proga bo oz-
načena z baklami, obvezna 
oprema sta čelna svetilka in 
vetrovka za spust s cilja do 
Plaže. Uporaba palic za tekače 
je dovoljena. Kdo je bil hitrejši 
lani, ko so se turni smučarji 
in tekači prvič pomerili na 
tekmi s skupinskim startom? 
Razmere so bile bolj pisane 
na kožo tekačem. Zmagal je 
Simon Novak, minuto in šest 
sekund je za njim na drugem 
mestu zaostal prvi turni smu-
čar Luka Kovačič, ki je tudi v 
tej sezoni v odlični priprav-
ljenosti (ta konec tedna je bil 
šesti v močni konkurenci na 
Mountain Attack Marathonu 
v Saalbachu v Avstriji). V prvi 
deseterici lanskega Krvavca je 
bilo pet tekačev in pet turnih 
smučarjev. Obeta se zanimiv 
zimski večer na Krvavcu. Or-
ganizatorja sta ŠD Divji zajci 
in RTC Krvavec. 

Nočni napad na Zvoh
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Simon Šubic

Kranj – Neprilagojena hit-
rost, alkohol in nepravilnos-
ti pešcev so ključni vzroki 
za nastanek prometnih ne-
sreč v lanskem letu, ko se 
je predvsem poslabšalo sta-
nje prometne varnosti na av-
tocestah, kjer je umrlo sko-
raj dvakrat toliko udeležen-
cev kot leto prej, so v anali-
zi lanskoletnih prometnih 
nesreč pred dnevi poudarili 
na Javni agenciji za varnost 
prometa (AVP). Najbolj kri-
tični meseci na podlagi pet-
letnega povprečja so v letu 
2016 bili april z velikim šte-
vilom motorističnih nesreč, 
maj, ko je med vzroki nesreč 
izstopal alkohol, in avgust, 
ko je bilo zaradi dopustov in 
turistične sezone več tran-
zitnega prometa. Stanje se 
je poslabšalo tudi v zadnjem 
tednu lanskega leta, ko je na 
naših cestah umrlo kar se-
dem ljudi. »Kljub izboljša-
nju stanja v drugi polovici 
leta in dejstvu, da se je trend 
varnosti v zadnjih štirih me-
secih v letu izboljšal že dru-
go leto zapored, s stanjem 
v letu 2016 ne moremo biti 
zadovoljni. Zato smo delež-
niki na področju prometne 
varnosti razmeram prilaga-
jali svoje aktivnosti in uk-
repe, prav tako pa jih bomo 
nadgradili v letu 2017 in iz-
vedli še dodatne ukrepe za 
boljšo prometno varnost« 
je napovedal direktor AVP 
Igor Velov.

»Kot država smo padli na 
izpitu glede vožnje pod vpli-
vom alkohola. V letu 2016 
je policija sankcionirala kar 
devet tisoč voznikov zaradi 

alkohola, zasegli smo tri ti-
soč motornih vozil večkra-
tnih kršiteljev cestnoprome-
tnih predpisov, tistih, ki ni-
majo veljavnih vozniških do-
voljenj, in nekaj predelanih 
motornih koles. V lanskem 
letu je bila posebna pozor-
nost namenjena tudi upora-
bi drog in drugih psihoaktiv-
nih snovi med vožnjo, v de-
cembru smo v času nacio-
nalne akcije testirali 89 vo-
znikov, od katerih je bilo kar 
45 pozitivnih,« pa je opozo-
ril Ivan Kapun, vodja Sektor-
ja prometne policije, ob tem 
pa izdvojil tudi problemati-
ko pešcev in kolesarjev, ki so 
zakrivili kar polovico nesreč, 
v katere so bili udeleženi. 

Pri varnosti v cestnem pro-
metu ima še vedno najve-
čjo vlogo človeški dejavnik, 
je poudaril psiholog Marko 
Polič: »Na izboljšanje stanja 
ne moremo vplivati samo s 
kaznovanjem, temveč pred-
vsem s prometno vzgojo. Pri 

tem imajo velik vpliv tudi 
mediji, ki lahko prikažejo 
določeno ravnanje, npr. vo-
žnjo pod vplivom alkohola, 
kot zavrženo,« je dejal. 

AVP je za izboljšanje var-
nosti na slovenskih cestah 
predlagala nove ukrepe in 
dodatne aktivnosti, kot so 
okrepitev nacionalnih akcij 
(za mobilne telefone, hitrost 
in alkohol), več napora bodo 
vložili za izboljšanje varnos-
ti pešcev in motoristov ter v 
raziskovanje pravih vzrokov 
in dejavnikov prometnih ne-
sreč. Velov je ob tem opozo-
ril tudi na novi zakon o vo-
znikih, s katerim agencija 
pridobiva večja pooblasti-
la za kakovostnejše usposa-
bljanja bodočih voznikov in 
ukrepanje na področju nad-
zora delovanja šol vožnje in 
varne vožnje, in predlog za-
kona o motornih vozilih, ki 
bo omogočil boljši nadzor 
nad opravljanjem tehničnih 
pregledov. 

»Prelaganje odgovorno-
sti za povečanje najhujših 
posledic prometnih nesreč 
v letih 2015 in 2016 na ude-
ležence v cestnem prome-
tu je sprenevedanje in beg 
pred slabim delom in vo-
denjem Javne agencije RS 
za varnost prometa,« pa se 
je na zgornje navedbe kri-
tično odzval Robert Štaba, 
predsednik Zavoda Varna 
pot, ki opozarja, da je v zad-
njih dveh letih v Sloveniji 
umrlo več oseb od povpre-
čja Evropske unije. »Drža-
vljani in udeleženci se, že-
leli ali ne, ravnamo v skladu 
s sistemom, ki nam ga kre-
ira odgovorna organizaci-
ja in za to odgovorni nosilci 
najvišjih funkcij v državi,« 
poudarja Štaba in še pravi, 
da bi se »nesposobnost in 
triletno eksperimentiranje 
vodstva AVP že lahko zak-
ljučilo v dobro vseh sloven-
skih udeležencev cestnega 
prometa«.

Izstopala alkohol in hitrost
»Kot država smo padli na izpitu glede vožnje pod vplivom alkohola,« ugotavlja prvi prometni policist 
v državi Ivan Kapun. Prelaganje odgovornosti na udeležence cestnega prometa je sprenevedanje, pa 
pravi Robert Štaba iz Zavoda Varna pot. 

V lanskem letu je po podatkih policije na slovenskih cestah umrlo 129 ljudi, kar je devet več 
kot predlani. (Slika je simbolična.) / Foto: arhiv Gorenjskega glasa

Simon Šubic

Kranj – Po sneženju konec 
prejšnjega tedna bo razme-
roma lepo vreme v visoko-
gorje privabilo večje število 
obiskovalcev, predvsem tur-
nih smučarjev. Zato Agenci-
ja RS za okolje opozarja, da 
je v večjem delu visokogor-
ja, kjer je v noči na soboto 
zapadlo od 25 do več kot 70 
centimetrov snega, nevar-
nost pred snežnimi plazo-
vi znatna, tretje stopnje po 
evropski petstopenjski le-
stvici. Spontanega plazenja 
bo sicer bolj malo, lahko pa 

se snežni plaz sproži že ob 
manjši obremenitvi snežne 
odeje, predvsem na mestih 
z napihanim snegom (juž-
ni grebeni) ter na strmejših 
pobočjih, še zlasti tam, kjer 
je snežilo na kopna, travna-
ta tla. V visokogorju je bil na-
mreč sneg ves čas suh, zato 
je povezava s podlago slaba. 
V sredogorju in v nižjih hri-
bih so nevarna le strma, trav-
nata pobočja, kjer je snežilo 
na kopno podlago. Na meji 
sneženja, ki je bila med 900 
in 1300 metri ter nižje, je bil 
namreč sneg sprva moker 
in se je zato bolje sprijel s 

podlago. 
Na vetru izpostavljenih le-

gah je snežna odeja močno 
spihana in ponekod prekri-
ta s tanko skorjo, drugod pa 
je sneg še razmeroma rahel 
in mehak. Nižje, v gričevju, 
je na prisojnih pobočjih na 
snegu nastala tanka skor-
ja zaradi dnevnega segreva-
nja in nočnega zmrzovanja, 
v senčnih legah pa je sneg 
tudi do nižin mehak.

Pred nami je obdobje su-
hega ali vsaj večinoma su-
hega vremena, predvsem 
danes bo možno le rahlo 
sneženje v južni polovici 

Slovenije. Zaradi nizkih 
temperatur se bo snežna 
odeja le počasi sesedala in 
preobražala, poudarjajo na 
Agenciji RS za okolje. Sneg 
bo ostal mehak, le na vetru 
izpostavljenih legah bo lah-
ko nastala skorja. Okrepljen 
severovzhodni do vzhodni 
veter bo prenašal sneg in de-
lal nove zamete. Tveganje 
pred snežnimi plazovi se bo 
le počasi zmanjševalo, pred-
vsem bo vse manjša mož-
nost spontanega plazenja, 
medtem ko bo snežna ode-
ja ostala potencialno nesta-
bilna, še opozarjajo. 

V gorah znatna nevarnost plazov
Snežna odeja se bo zaradi nizkih temperatur le počasi preobražala, zato se bo tudi tveganje pred 
sprožitvijo snežnih plazov le počasi zmanjševalo.

V visokogorju je nevarnost pred snežnimi plazovi tretje 
stopnje po evropski petstopenjski lestvici. / Foto: Maja Čujež (PZS)

Simon Šubic

Kranj – Včeraj je po vsej 
državi stekla nacionalna ak-
cija, s katero opozarjajo vo-
znike na nevarnost uporabe 
mobilnih telefonov med vo-
žnjo. V okviru akcije, ki bo 
potekala do 29. januarja, so 
ljubljanski in gorenjski po-
licisti že prvi dan poostre-
no preverjali, ali so vozni-
ki telefonirali oziroma kako 
drugače uporabljali mobil-
ne telefone ali tablične raču-
nalnike. Rezultati dveurne-
ga nadzora so bili porazni, 
saj so ugotovili kar 132 kr-
šitev. Na Gorenjskem jih je 
bilo 33, na območju Ljublja-
ne pa 99. Kršitelji so najpo-
gosteje povedali, da so tele-
fon med vožnjo uporabljali 
zaradi nujnega službenega 
klica ali pa da so se samo na 
hitro oglasili na klic. V štiri-
najstdnevnem poostrenem 
nadzoru nad uporabo mo-
bilnikov za volanom poleg 

policistov sodelujejo tudi 
občinski redarji. 

Zaradi množične upora-
be mobilnih telefonov med 
vožnjo, ki vpliva predvsem 
na zbranost voznika in nje-
govo pozornost na dogaja-
nje na cesti in njeni okolici, 
je Javna agencija RS za var-
nost prometa na pristojne 
institucije podala predlog, 
da se omogoči dostop do 
podatkov mobilnih opera-
terjev in se na ta način pre-
veri, ali je voznik v času pro-
metne nesreče uporabljal 
telefon. S tem bi zagotovi-
li prave podatke, v kolikšni 
meri je mobilni telefon de-
javnik nastanka prometnih 
nesreč v Sloveniji, so po-
jasnili. Agencija je poleg 
tega predlagala tudi strož-
je sankcioniranje uporabe 
mobilnega telefona za vo-
žnjo, ki naj bi postala hujši 
prekršek, za katero bi krši-
telj poleg denarne kazni do-
bil tudi 5 kazenskih točk. 

Na telefonu, tudi ko vozijo
Porazen že začetek štirinajstdnevnega nadzora 
nad uporabo mobilnikov v prometu

Kranj – Kljub vsem opozorilom se precej voznikov ni najbolje 
pripravilo na prvo letošnje sneženje in napovedano poledico, 
za nameček se jih je kar nekaj kljub slabim voznim razmeram 
(ali prav zaradi njih) na ceste podalo v vinjenem stanju. Go-
renjski policisti so namreč zadnji konec tedna obravnavali 
kar 22 prometnih nesreč, večino je povzročila neprilagojena 
hitrost vožnje na spolzki, zasneženi ali poledeneli cesti, zara-
di česar so vozniki izgubili nadzor nad vozili. Za primerjavo: 
vikend pred tem je bilo policiji prijavljenih devet nesreč. Tri 
nesreče so zadnji konec tedna povzročili vozniki, ki so vozili 
pod vplivom alkohola, policisti pa so poleg tega iz prometa 
izločili še več kot deset vinjenih voznikov. 

Zaradi snega in poledice več nesreč

Jesenice – Jeseniški policisti bodo kazensko ovadili Jeseničana, 
ki ga utemeljeno sumijo vloma v stanovanjsko hišo, iz katere je 
odnesel orožje in alkohol. Lastnika je o vlomu obvestil sosed, 
osumljenca pa so kriminalisti po intenzivnem zbiranju obves-
til razmeroma hitro izsledili, saj so vse ukradene predmete 
zasegli, še preden jih je spravil v promet. 

Ukradel orožje in alkohol



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

Vstopnice: www.mojekarte.si, Petrol

www.smejmo.se / INFO: 051 606 220

Dvorana na Češnjici

Prešernovo GLEDALIŠČE

ŽELEZNIKI

K R A N J
PETEK, 20. januar, ob 2000

Sobota, 28. januar, ob 2000
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Alenka Brun

K
ranjskogorčanom 
je bilo zadnje dni 
vreme naklonje-
no. Nasulo jim je 
kar nekaj snega 

in njihova 'sanjska Kranj-
ska' je dobila končno podo-
bo, kakršna ji najbolj pris-
toji: belo. Za nameček pa je 
bilo potem ob koncu tedna 
lepo vreme, kar je seveda v 
kraj privabilo številne ljubi-
telje narave, snega in užit-
kov na snegu. 

V soboto zvečer so v dvo-
rani Vitranc, v centru kra-
ja, pripravili kar odmeven 
koncert. Tradicionalno smo 
sicer bolj kot ne vajeni, da 
na koncertih glasbeniki radi 
zamujajo, a tokrat je malo 
po deveti uri zvečer dvorano 
že krepko grel nastop skupi-
ne Pop Design, kasneje pa 
je na oder prišel še Danijel 
Popović oziroma Daniel, ki 
se ga še vedno radi spomi-
njamo po njegovem evrovi-
zijskem uspehu iz leta 1983, 
simpatični pesmi Džuli. 

Pevec, kitarist in tekstopi-
sec zadnja leta živi v Slove-
niji: s svojo Aleksandro v 
Domžalah. Daniela pozna-
mo po kar nekaj pesmih, a 
naslova najmanj dveh sta še 
vedno prepoznavna širšemu 
krogu publike: Ma daj obuci 

levisice in Đeni nosi kečke. 
Rodil se je v Podgorici v Črni 
gori, glasbeno kariero nare-
dil na Hrvaškem. Šteje 61 
let, pred leti pa smo ga lah-
ko spremljali tudi v sloven-
skem resničnostnem šovu, v 
Kmetiji slavnih. 

Pop Design pa so ved-
no znali in še vedno znajo 
narediti žur. Na odru pevec 
Miran Rudan še vedno 
obvlada, saj ni minilo ravno 
veliko časa od prve pesmi, ko 
so pod odrom tudi v 'sanski 
Kranjski' že plesali prvi pari.

SNEG IN GLASBA Z ROKO V ROKI
Kranjska Gora je tokrat gostila stalnico slovenskih glasbenih odrov: priljubljeno skupino Pop Design. 
Miran Rudan še vedno obvlada, kot gost pa je tokrat nastopil Danijel Popović, ki se ga radi spominjamo 
po njegovi pesmi Džuli.

Pevca Danijela Popovića večina pozna pod imenom Daniel. 
V Kranjski Gori ga je spremljala soproga Aleksandra. 

Šef kranjskogorskega Javnega zavoda za turizem Blaž Veber 
in igralec ter komedijant Matjaž Javšnik

Pop Design ostajajo priljubljena skupina na slovenski glasbeni sceni.

Se ga še spominjate, Emija iz Bara? Spremljali pa smo 
ga tudi v voditeljski vlogi v zadnjem Velikem bratu. Zad-
nje čase fant največ časa posveti sebi, pridno trenira, kar 
mu ostane prostega časa, pa potuje. Škofjeločana Emi-
ja Nikočevića smo tokrat srečali v kranjskem Prošportu. 
Ravno je odhajal, za seboj pa je imel kar naporen trening. 
Odločil se je, da bo poskusil novo in revolucionarno vad-
bo v svetu fitnesa: Xbody, pri tem pa mu pomaga kar 
Damjan Fras. »V 25 minutah narediš toliko, kolikor v treh, 
štirih urah v fitnesu.« Seveda pa Emi še vedno pridno teče 
in hodi v hribe. » Vadbe mi koristijo tudi kot dobra pripra-
va na teke.« Lubnik je lani obiskal kar 66-krat. Trenutno 
je prehitro tema in zato pridejo v poštev le konci tedna, 
ko ima čas. Upa, da bo aprila obiskal Beograd, kjer bi se 
udeležil svojega prvega letošnjega polmaratona. Febru-
arja bo obiskal Prago, tradicionalno kot vsako leto, marca 
pa načrtuje obisk severne Finske. »Vedno sem želel vide-
ti polarni sij. Ponudila se je priložnost – in sem si rekel, 
zakaj pa ne.« Njegovo zadnje potovanje je bil lani skok 
do Londona, pred tem pa je pretekel göteborški polma-
raton. Po Švedski je sledila Ljubljana in oktobra še deset 
kilometrov na Brdu. Počasi, a uspešno napreduje, in če 
bo šlo tako naprej, potem mu bo 21-kilometrska razdalja 
kmalu postala prekratka. Pa je tudi že za to našel rešitev: 
maraton v Stockholmu junija 2017.

Polmaratonec Emi

Emija smo ujeli ravno pri odhajanju. Damjan mu je 
dajal še zadnje nasvete, a že za naslednji trening.
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RUBRIKO MULARIJA ureja Mateja Rant.  
Pišite ji na mateja.rant@g-glas.si.

POTOVANJA        VINO        HRANA        DOGODIVŠČINE        MOŠKI        ŽENSKE         POTOVANJA        VINO        HRANA       ŽENSKE  

Alenka Brun

M
ed dve-
ma reka-
ma, Saale in 
Unstrut, je v 
zraku ogro-

mno zgodovine. Poleg mest 
in vinogradov ter gradov 
pa najdemo tu tudi moder-
no zgradbo, ki gosti še bolj 
oddaljeno preteklost. Rav-
no ob našem obisku pa je 
gostila tudi zelo zanimi-
vo razstavo: zbirko manj-
ših in večjih igralnih zgodb 

Playmobil Oliverja Schaffer-
ja, ki nas je morda v tistem 
trenutku celo bolj pritegnila 
kot sam center Arche Neb-
ra, kjer vas popeljejo tisoč-
letja nazaj, v čase nebesne-
ga diska iz Nebre in njegove-
ga odkritja. Poskušajo odgo-
voriti na obiskovalčeva vpra-
šanja, ki se nanašajo na izje-
mno odkritje, disk iz brona-
ste dobe, ter odpirajo vpraša-
nja o arheologiji, astronomi-
ji, religiji, umetnosti, času 
... Originalni disk je sicer 
na ogled v muzeju v mes-
tu Halle, medtem ko Arche 

Nebra obiskovalca na bolj 
poljuden, celo rahlo zaba-
ven način popelje na pot, ki 
je tlakovana s fascinantnimi 
zgodbami okoli diska. Jedro 
centra Arche Nebra pa je pla-
netarij.

In kaj nebesni disk iz Neb-
re sploh je? Gre za odkritje, 
disk iz brona z modro-zele-
no patino, z zlatimi simbo-
li ali znaki, ki naj bi pona-
zarjali zvezde, luno, sonce. 
Kar nekaj časa po odkritju 
so se številni modri in uče-
ni možje ukvarjali z odkri-
vanjem, ali je ponarejen ali 
avtentičen. Danes velja za 
najstarejši prikaz neba v zgo-
dovini. Star naj bi bil okoli 
3600 let. Različna vprašanja 
se kar vrstijo: Ali je njegova 
narava religiozna ali ne? Gre 
za instrument v astronomi-
ji? Je starodavna ura, kole-
dar ...? Pa še kakšno zanimi-
vo zgodbo lahko doživimo 
v omenjenem centru v zve-
zi s tem fascinantnim odkri-
tjem. Arche Nebra je pravza-
prav neke vrste njegov oseb-
ni muzej. 

(Nadaljevanje prihodnjič)

Nemčija: Halle Saale (2)

NEBESNA NEBRA

Arche Nebra

Ko te razstava popelje v otroštvo ...

Mateja Rant

V 
okviru progra-
ma FLL mla-
dim približu-
jejo znanost in 
jih navdušuje-

jo za raziskovanje. Tako pri 
mladih spodbujajo radoved-
nost, kreativnost, sodeloval-
no učenje in skupinsko delo, 
je razložila mentorica eki-
pe Kavalirji z Osnovne šole 
Staneta Žagarja Kranj Luci-
ja Orehar. Ekipo sestavlja 
osem učencev devetega raz-
reda, ki so v okviru letošnje 
teme raziskovalnega projek-
ta z naslovom Živalski zave-
zniki izdelali nahrbtnik za 
prenašanje štirih jagenjčkov 
naenkrat, kar omogočajo 
posebni pasovi.

»Dolgo smo razmišljali, 
kaj učinkovitega, inovativ-
nega in praktičnega bi lahko 
naredili, da bi pomagali živa-
lim in ljudem,« je pojasnila 
Lucija Orehar in dodala, da 
so spoznali okoliškega kme-
ta, ki svoje črede ovac pase 

na visokogorskih pašnikih. 
»Ob koncu pašne sezone je 
ovce treba prignati nazaj v 
dolino, jagnjeta pa te poti še 
niso sposobna opraviti. Pas-
tirji tako v naročju prenaša-
jo jagnjeta, ob tem pa se čre-
da pogosto razgubi, ko ovce 
gledajo za svojimi mladiči,« 
je opisala problem, za kate-
rega so našli rešitev. Po vzo-
ru nahrbtnikov za prenašan-
je manjših psov so si namreč 
zamislili posebni nahrbtnik, 
ki bi pastirjem olajšal tran-
sport jagnjet v dolino. »Gna-
ti čredo ovac v dolino in nes-
ti jagnje v rokah je za pas-
tirje zelo naporno, nevarno 
in dolgotrajno, saj naenkrat 
lahko nesejo samo eno jag-
nje.« Pri tem bi si sicer lahko 
pomagali z osli, a ta rešitev 
za pastirje ni prav uporabna, 
so pojasnili člani ekipe, saj 
jim trmasti osli povzročijo 
preveč težav. Za pravo reši-
tev se je tako izkazal nahrb-
tnik, ki s pomočjo posebnih 
pasov omogoča prenašan-
je štirih jagnjet. »Ker izdel-
ka na trgu še ni moč najti, 

smo se povezali s krojačem, 
ki nam je pomagal narediti 
načrt in sešiti nahrbtnik,« 

je razložila Lucija Orehar in 
dodala, da so izdelek tudi že 
preizkusili.

POMAGALI PASTIRJEM
V okviru mednarodnega multidisciplinarnega raziskovalnega programa First lego league (FLL) se je 
ekipa Osnovne šole Staneta Žagarja Kranj lotila izdelave nahrbtnika za prenašanje jagnjet.

Nahrbtnik Kavalirjev za prenašanje jagnjet / Foto: arhiv šole

Ko so našli disk, se je pojavila kopica vprašanj. V centru 
poskušajo na kakšno tudi odgovoriti.

Svet, ki ni tvoj,
si vzel za svojega.
Blišč,
neomejena svoboda,
neiskreni dotiki,
ki nezavedno hromijo.
Hromijo čute,
ki so tako nežni.
Svet, ki je tvoj,
ni moj.

Blišč,
dolgočasje,
neiskreni objemi,
ki so le balast.
Hromijo čute,
ki so tako lepi.
Svet, ki je moj,
naj bo najin.

Vesna

Tvoj svet

PESMI MLADIH

Vsak od nas živi v svojem svetu, pa vendar smo vsi v 
istem. So dnevi polni dobre volje in veselja in so dnevi, ko 
na obrazu ni nasmeha. Naj bodo dnevi, ki so pred nami, 
dnevi veselja. Meta

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

OTROCI USTVARJAJO

Ajda, 5 let
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Izberite svoje letošnje darilo

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

kava Barcaffe 250 g

Kranj – V soboto je Trainstation SubArt utripal v ritmih 
metala. Poleg brežiških 'grinderjev' Dickless Tracy, ki letos 
praznujejo dvajsetletnico ustvarjanja, in briških thrash 
metalcev Lintver, je nastopila tudi zasedba Sen. Gre za 
progresivno death metal zasedbo iz Kranja, ki ravno zače-
nja svoj pohod po slovenskih odrih. Bend napada z žanr-
skimi klasikami stare šole in dobro izpiljenim avtorskim 
repertoarjem. Razgibani inštrumentalni sekciji poveljuje 
močan in brutalen vokal simpatične Nine Brezar, zasedbo 
pa sestavljajo še kitarista Urban Valjavec in Domen Gabri-
jel, basist Luka Kejžar in bobnar Krištof Brezar.

Skupina Sen orje metalsko ledino

Zasedba Sen na odru kranjskega Traina / Foto: Zoran Kozina

Škofja Loka – V sredo, 18. januarja, ob 19.30 bo v Kris-
talni dvorani Sokolskega doma koncert Mednarodnega 
ansambla za staro glasbo Canso. Ta je nastal ob ustvar-
jalnih srečevanjih izvajalcev zgodnje glasbe s področja 
nekdanje Jugoslavije. Privlačnost mu dajejo zelo razno-
vrstne glasbene izkušnje posameznih članov, ki segajo 
od evropske klasične in zgodnje glasbe prek džeza do 
različnih ljudskih tradicij, ki so na Balkanu mnogokrat 
zakoreninjene daleč v srednjem veku. Želja po odkriva-
nju, posredovanju in ob tem oplajanju različnih glasbenih 
govoric daje ansamblu posebno privlačno svežino. Njiho-
ve izvedbe stremijo k prvinski spontanosti, ki pa hkrati ne 
zanika poznavanja izvajalske prakse obdobja, v katerem je 
glasba nastala. Na koncertu bodo premierno predstavili 
program, ki bo v kratkem izšel na njihovi prvi zgoščenki.

Kristalni abonma: koncert zasedbe Canso

Samo Lesjak

Z
imski Čarobni 
dan je že šesto 
leto v Kranj-
sko Goro pri-
vabil ljubitel-

je zimske idile vseh gene-
racij, ki so lahko uživali v 
smučanju in ostalih zim-
skih radostih, med drugi-
mi tudi v koncertih mlaj-
ših in starejših glasbenih 
talentov. Med njimi sta bili 
posebna atrakcija najmlaj-
ši, komaj šestletna Patrici-
ja Dornik s Kočne in osem-
letna Taja Glavič iz Radov-
ljice, ki ima kljub mladosti 
že bogate izkušnje z med-
narodnih tekmovanj. Ob 

najmlajših so si solistič-
ni mikrofon podajali učen-
ci in učenke odličnih pev-
skih šol, in sicer glasbene-
ga studia Osminka, pevske 
šole  Orfeus, šole pop pet-
ja Popsing z Ulo Ložar na 
čelu in pevske šole  Silveli 
Grosek.

Med drugimi so obisko-
valci videli nastopiti veči-
no pevske ekipe, ki je odli-
čno zastopala Sloveni-
jo na mednarodnem pev-
skem festivalu Singer Sta-
ge lani na Malti: Ajo Koblar 
Tutič, Anejo Lončarič, Tio 
Gabrijel,  Tima Vogelni-
ka in Zarjo Robar, ki je pre-
jela nagrado za najobetav-
nejšo mlado pevko.

Tudi posebni glasbeni 
gostje so bili v barvah talen-
tov, saj so glasbeno doga-
janje na Čarobnem odru 
popestrili  Sergej in Petra 
Rupreht, finalista šova Slo-
venija ima talent 2015 in 
letošnja finalistka, lahko 
rečemo domačinka,  Alek-
sandra Vovk, sicer zmago-
valka glasbenega tekmo-
vanja Glas mladih 2015, ki 
se redno vrača z nagrada-
mi z mednarodnih tekmo-
vanj. Aleksandra je s svoji-
mi nastopi že večkrat nav-
duševala obiskovalce prire-
ditev Čarobni dan, tako v 
Kranjski Gori, na Bledu in v 
Arboretumu kot tudi jeseni 
v Zagrebu. Nastopajoči so 
predstavili pester glasbeni 
program s skladbami za vse 
generacije in okuse.

ZIMSKI ČAROBNI ODER
Na glasbenem odru tradicionalnega Zimskega Čarobnega dne v Kranjski Gori so se v nedeljo 
vrstili nastopi številnih pevskih talentov, od najmlajših nadebudnežev do bolj izkušenih glasbenikov.

Glasbeno zimsko veselje: Barbara Novak, Sergej in Petra 
Rupreht, Sandi in Aleksandra Vovk ter Ula Ložar 

Mladi glasbeni talenti so z nastopi na Čarobnem dnevu ponovno navdušili. / Foto: Primož Pičulin
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Ljubljana – V petek, 20. januarja, ob 20. uri bo v Orto Baru 
gorenjska hard rock zasedba Tomcat premierno predsta-
vila svoj drugi album Something's Coming On Wrong. V 
pestri paleti nastopajočih bodo gostje koncertnega veče-
ra tudi gorenjski thrash metalci Sarcasm.

Tomcat predstavlja nov album
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TANJIN KOTIČEK

TANJA ODGOVARJA

tanja.70@hotmail.com

Lahko se udeležite tečaja vedeževanja. 
Naročniki Gorenjskega glasa, izkoristite popust  
v višini 10 %.  Za več informacij čim prej pokličite  
Tanjo na tel. št.:  040 514 975w
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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 sme-
ri urnega kazalca. Najprej 
po ena karta in v drugem 
krogu še po dve, da imamo 
na koncu pri vsakem mese-
cu tri karte. Začnemo pri 
januarju in nadaljujemo vse 
do decembra. Karte meseca 
septembra so Žalost, Pismo, 
Otrok. Sam začetek je morda 
malo melanholičen v iskanju 
novih izhodov in premikov 
proti cilju. Pismo, ki prihaja, 
bo namenjeno čustvom in 
romantiki in vsekakor prina-
ša lepe novice. Otrok je zače-
tek nečesa novega in v tem 
primeru je ljubezen tista, ki 
začne cveteti. Mesec oktober 
ima karte Veselje, Ljubimec, 
Ljubica. Zgodba prejšnjega 
meseca se nadaljuje. Ljubica 
in Ljubimec se končno zdru-
žita na isti poti in karta Veselje 
še bolj potrdi partnerstvo ozi-
roma zvezo. November ima 
karte Nenadna sreča, Hiša, 

Mislec. Lepo vidimo pove-
zavo v vseh teh mesecih in 
letu. Nenadna sreča prinaša 
prave odločitve ob pravem 
času in karta Hiša predstav-
lja trdnost v spremembah, ki 
prihajajo. Mislec je preudar-
nost in trezno razmišljanje, 
kaj je najboljše, vse gre v pra-
vo smer. Denar, Obisk, Tat so 
karte v zadnjem mesecu leta, 
v decembru. Denar je uspeh 
na vseh področjih, zadnji dve 
karti napovedujeta selitev ali 
pa večjo preureditev doma. 
Veliko druženja z ljudmi, ki 
so polni energije. Na naslov 
tanja.70@hotmail.com ali 
na Gorenjski glas s pripisom 
'šola vedeževanja' 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

»Mama« in »Veza«
Že tolikokrat ste mi poma-
gali in zopet se obračam na 
vas. Mama je bila na opera-
ciji kolka in ji pomagam pri 
vsakdanjih opravilih. Zaradi 
maminega grdega obnaša-
nja do nas sem že velikokrat 
obupala. Mami je bila vedno 
na prvem mestu moja sestra. 
Sem tudi večkrat klicala vede-
ževalko in mi odgovarja, kaj 
mi je, da se tako ponižujem, 
odgovarja mi, da bi ona rekla 
mami samo »hvala in adijo« 
in, ko bi umrla, bi jo hodila kle-
ti na grob. Tanja, še vaš cenjeni 
odgovor pričakujem. Pa še to 
bi vas prosila, v primeru, če 
bom še kdaj šla k mami, kako 
bo z drugo operacijo kolka. V 
primeru operacije me zanima, 
koliko pomoči bo potrebova-
la. Skrbi me za hčerko in njen 
odnos s partnerjem. Zveza 

med njima se vse bolj krha. 
Želim vam vse lepo in da bi 
nas še dolgo razveseljevali z 
vašo pozitivno energijo.
Jaz v življenju vedno vse 
gledam s pozitivne smeri. 
V vsakem še tako slabem 
človeku je nekaj dobrega in 
prepričana sem, da tudi v 
vaši mami. Poznate zelo star 
pregovor »mama je mama, 
tudi če je bukov štor«. Ima-
mo pet prstov na eni roki in 
vsak od prstov je drugačen. 
Tako so tudi otroci vsi od ene 
mame, vsi so si različni med 
seboj. Lahko bo otrok deset, 
a ko bo mama potrebovala 
pomoč, bo pomagal samo 
eden. S svojo sestro nimate 
nič skupnega in sta si popol-
noma različni. Naj vam ne bo 
žal za nobeno dobro stvar, ki 
jo naredite za svojo mamo, 
kajti vaši otroci vse to vidijo, 

in če ter ko pride čas, bodo 
vaši otroci dali vam vse tisto, 
kar sedaj vi dajete mami. 
Pa naj bo to prijazna bese-
da, čas, oskrba in vsa druga 
pomoč. Vsaka dobra stvar, ki 
jo naredimo za nekoga, tvo-
ri mozaik našega življenja. 
Vaša mama se ne bo spre-
menila, to veste. Ne bom 
rekla, da ima sestro raje kot 
vas. Prepričana je, da jo je 
ona vedno bolj potrebovala 
kot vi, ki ste bili vedno samo-
stojni in odgovorni. Vi ste 
taki, kot ste, najboljši, zato je 
moj nasvet, da ostanite taki, 
kot ste, dobrosrčni, nesebič-
ni in prijazni. Ni treba, da jo 
obiskujete vsak dan, obiščite 
jo dvakrat na teden, je dovolj. 
Kaj in kako se obnaša sestra, 
naj vam ne bo mar, vsak 
polaga račune samo zase. 
Ko ima nekdo nekoga rad, in 

vi mamo imate, ni ponižanja, 
ker ga ne more biti. Odvisno 
je le od vas, koliko mami 
dovolite nesramnost, in ko 
začne z negativnimi bese-
dami, se poslovite in odidi-
te domov do naslednjega 
srečanja. Besede, ki vam jih 
govori vedeževalka, s katero 
ste v kontaktu, so pod nivo-
jem in nimam komentarja. 
Operacijo kolka mami sve-
tujem, saj se ji s tem izbolj-
ša kvaliteta življenja, ki je še 
pred njo. V celoti bo nekaj 
časa odvisna od vaše pomo-
či in vi ji pomoči ne boste 
odklonili. Hčerin partner 
je veliko pod stresom, zato 
tudi tako negativno razmiš-
lja. V roku dveh let imata lepe 
spremembe in takrat je tudi 
možnost za še enega otroka. 
Vnukinja je en velik sonček in 
taka tudi ostane. Srečno.

Janez Kuhar

V 
soboto, 14. janu-
arja, sta svojo 
zaobljubo v pod-
ružnični cerkvi 
sv. Janeza Krst-

nika po petdesetih letih skup-
nega življenja obnovila zlato-
poročenca Irena in Jože Pre-
stor. Ta obljuba je imela trd-
ne temelje v iskreni ljubezni 
in medsebojnem spoštovan-
ju, zato je njuna zveza ostala 
čvrsta vseh petdeset let. Tokrat 
sta bila njuni poročni priči 
vnuka Jakob in Anja, zahval-
no sveto mašo ob zlati poro-
ki pa je daroval Jože Poje, žup-
nik z Brezovice pri Ljubljani, ki 
jima je čestital ob jubileju, čes-
titko pa je slavljencema pos-
lal tudi cerkljanski župnik Jer-
nej Marenk. Pri bogoslužju so 
prepevali sorodniki z Zgornje-
ga Brnika, po sveti maši pa so 
jima sosedje in sorodniki pred 
domačo hišo pripravili šrango. 

Irena, rojena Žagar, se 
je rodila leta 1948 kot prva 
izmed dveh deklet v delav-
ski družini v Kamniku očetu 
Karlu in mami Ivanki. Jože 
pa se je rodil tri leta prej – kot 
tretji otrok v kmečki družini 
s šestimi otroki mami Ivanki 
in očetu Jožetu na Zgornjem 

Brniku. Osnovno šolo je obi-
skoval v Cerkljah, kasne-
je pa se je zaposlil v takrat-
nem Tekstilindusu, kjer je 
delal kot mojster in tu doča-
kal tudi upokojitev. Irena pa 
je bila zaposlena v Iskri in na 
Letališču Brnik. Rada skrbi 
za rože, ki krasijo njun dom 
in okolico, ter plete. Da pa je 
vrt resnično lepo urejen, pos-
krbi Jože, pove Irena. Od leta 
1988 dalje sta oba opravljala 
tudi delo na kmetiji. Sedaj je 
kmetijo prevzel sin Marko. 

Na Zgornjem Brniku, kjer 
sta zgradila novo hišo, pa z 
njima živi sin Jože z družino. 

Prestorjeva sta se poroči-
la leta 1967 v Kamniku – tako 
civilno kot cerkveno. Tokrat 
sta se na slavnostno kosilo 
odpeljala s tremi vnuki v gostil-
no na Trojane, kjer sta bila tudi 
pred petdesetimi leti. Ohcet 
pa je bila pred petdesetimi leti 
doma, pri Mušču na Zgor-
njem Brniku. Po poroki sta 
skupno življenjsko pot nadal-
jevala na moževi domačiji na 

Zgornjem Brniku. Svojo lju-
bezen sta okronala z rojstvom 
štirih otrok Jožeta, Lili, Marka 
in Sandija. Danes jima življen-
je lepša pet vnukinj in pet vnu-
kov. Kadar ju obiščejo, pravita, 
se jima razvedri obraz in jima 
zapoje srce. 

Zaključno slavje ob zla-
ti poroki se je nadaljevalo v 
gostilni Pri Cilki na Zgor-
njem Brniku. Svatje pa so 
obljubili, da se znova snidejo 
ob praznovanju njune biser-
ne poroke.

ZLATA POROKA ZAKONCEV 
PRESTOR
Zakonca Prestor z Zgornjega Brnika sta praznovala zlato poroko. Vedno sta se trudila, da bi bila  
vsem dobra vzornika za vnaprej, za popotnico za življenje. Njuno največje bogastvo je, da sta bila 
srečna s tistim, kar sta ustvarila, želita pa si, da bi bila zdrava še naprej.

Mladoporočenca Irena in Jože Prestor na poroki pred  
50 leti / Foto: osebni arhiv zlatoporočencev

Zlatoporočenca Irena in Jože Prestor / Foto: Janez Kuhar

Minuli teden se je na Gorenjskem rodilo 36 novorojen-
čkov. V Kranju je prvič zajokalo 12 dečkov in 13 deklic. Naj-
težji deček je tehtal 4535 gramov, najlažji pa 2525 gramov. 
Na Jesenicah se je rodilo 6 deklic in 5 dečkov. Najlažja 
je bila deklica z 2800 grami, najtežji pa je bil deček, ki je 
tehtal 4120 gramov.

Novorojenčki

V soboto, 17. decembra 2016, so v Kranju sklenili zakon-
sko zvezo: Jelena Stanisavljević in Bojan Arsić ter Pia 
Bečan in Matej Ropoša. V soboto, 14. januarja 2017, so 
na Bledu sklenili zakonsko zvezo: Vesna Česen in Uroš 
Rošker, Daša Kolar in Aleš Kaluža ter Aida Hadžimujić in 
Damir Bučić.

Mladoporočenci
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Nagrade:
 1. nagrada:  paket treh ur osebnega trenerstva  (individualne vadbe)
2. in 3. nagrada: mesečna karta za BvF skupinsko vadbo
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) 
pošlji te do srede, 1. februarja 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.

BODI V FORMI
Kidričeva cesta 56,  
4420 Škofja Loka
www.bodivformi.si
E: bodivformi@gmail.com
GSM: 0 41 217 772, 040 540 808

TRENING STUDIO  
V ŠKOFJI LOKI!

SPREMENI SVOJE TELO, 
DUHA IN ŽIVLJENJE!

GREGA KRIŽAJ IN JERNEJ KALAN, OSEBNA TRENERJA Z LICENCO FITNES ZVEZE  
SLOVENIJE, V NOVEM STUDIU SKRBITA ZA: 

 individualno vadbo g BvF skupinsko vadbo (vadbo v majhnih skupinah 
do 12 vadečih)  g delo s športniki in kondicijsko pripravo g osebno trenerstvo  
v paru ali v majhni skupini g svetovanje o prehrani g postrehibilitacijska vadba

PREDNOSTI STUDIA IN OSEBNIH TRENERJEV:

g strokovnost g licenciranost Fitnes zveze Slovenije g individualen pristop  
g večletne izkušnje g profesionalnost g  prilagodljivost g doslednost g korektnost  
g  zagotovljena zasebnost (na individualnem treningu imate lahko  celoten studio 
samo zase) g parkirno mesto tik pred vhodom
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Igralka in manekenka Molly Sims je pri 
triinštiridesetih tretjič postala mamica. 
Grey Douglas se je pridružil še ne dve-
letni sestrici Scarlett May in štiriletnemu 
bratcu Brooksu Alanu. Igralka, ki je novi-
co o še enem družinskem članu objavila 

avgusta, je priznala, da jih je nosečnost malo presenetila.

Molly Sims tretjič mamica

Kirsten Dunst (34) in njen 
soigralec iz serije Fargo, 
Jesse Plemons (28), sta 
zaročena. Plemons naj bi 
Dunstovo zaprosil za roko 
tik pred podelitvijo globu-

sov. To bo za par, ki svojo zasebnost skriva pred javnostjo, 
prvi zakon. 

Kirsten Dunst kmalu pred oltar

Igralka Paula Patton (40) je 
vložila tožbo zoper nekda-
njega moža pevca Robina 
Thickeja (39). Pattonova 
želi dokazati, da je pevec 
udaril njunega sina in mu 

odvzeti pravico do skrbništva. Par je bil do leta 2014 
poročen devet let, skupaj pa sta bila kar 21 let. Igralka vse 
dokler ji Jullian ni potožil o očetovem nasilnem vedenju, 
ni imela nič proti skupnemu skrbništvu.

Pattonova Thickeja obtožila zlorabe sina

V seriji Urban Myths ne 
bomo videli legendarnega 
dogodka o pobegu treh 
zvezdnikov, Michaela Jac-
ksona, Elizabeth Taylor 
in Marlona Branda pred 

terorističnim napadom v New Yorku 11. septembra. Pro-
dukcijska hiša Sky Arts je sporočila, da zaradi pomisle-
kov družine Jackson, dela, v katerem Joseph Fiennes igra 
pokojnega kralja popa, ne bodo predvajali. Jacksonovi 
svojci so bili namreč popolnoma zgroženi, ko so izvedeli, 
da bo pokojnega kralja popa upodobil belec.

Fiennes ne bo upodobil Michaela Jacksona

VRTIMO GLOBUS

Alenka Brun

V
ečer je bil ses-
tavljen iz dveh 
delov, telovad-
nica osnovne 
šole v Gorjah 

pa polna do zadnjega koti-
čka. Skozi pestro dogajanje 
na odru sta spretno krmari-
la Nenad Pilipović in Mate-
ja Erman Repe. Nekaj poz-
dravnih besed je občins-
tvu namenil tudi domači 
župan Peter Torkar. Sicer 
pa je imela na koncertu gla-
vno besedo tako kot vsako 
leto predvsem glasba. Uvod 
v koncertni del je pripadal 
članom Okteta Lip Bled. 
Z njimi je na odru zapela 

tudi umetniški vodja Vida 
Mihelčič, na harmoniki jih 
je pospremil Niko Kraig-
her. Gorjanski pevski talent 
je ponovno pokazala Ana 
Skumvač, o kateri smo že 
slišali, in kot kaže, se njena 
pevska pot počasi in zanes-
ljivo vzpenja. Domačini so 
nanjo zelo ponosni. 

Občinstvo je spoznalo 
tudi mlade gorjanske špor-
tnike, izvedelo, kako pote-
ka letošnja tekaška in biat-
lonska sezona v ŠD Gorje, 
kako je bilo z lansko, v kateri 
so se 'gorjanski svizci' dob-
ro odrezali, in pogledali tudi 
v prihodnost. Prijetno pre-
senečenje je doživel Miha 
Ličef, ki je ravno na sobo-
to praznoval dvajseti rojstni 

dan in so mu kot naravnost 
na oder dostavili torto. 

Tokrat so otroški zborček 
Gorje pod vodstvom zboro-
vodkinje Bernarde Poklu-
kar Novak spremljali še Ana 
Medja na klavirju, Matej 
Naglič na bobnih, Staš Hre-
nić na kitari in David Man-
deljc na harmoniki.

In potem je sledil še naj-
bolj pričakovan del večera. 
Najprej je nastopil vsestran-
ski Tilen Artač. Magistriral 
je na Akademiji za glasbo, 
zmagal v oddaji Znan obraz 
ima svoj glas, sinhroniziral 
številne risanke, je član sku-
pine imitatorjev in ustvarjal-
cev Radia Ga Ga. Z liki, ki jih 
upodablja na odru ali pred 
kamero občinstvo vedno 

nasmeje do solz. Za konec 
pa sta letos gorjanski oder 
zasedla godalca, zmagoval-
ca resničnostnega šova Slo-
venija ima talent, Timotej in 
Lenart, duo WildArt. Fan-
ta zadnje čase veliko nasto-
pata, pa tudi publika ju ved-
no z veseljem pride poslu-
šat. Tokrat smo na violini in 
violončelu slišali tako Whe-
re the streets have no name 
skupine U2 kot Smooth cri-
minal Michaela Jacksona pa 
tudi Guns n' Roses s svojo 
Welcome to the jungle dob-
ro zvenijo na godalih.

»Kdor ne laufa ni Gor-
janc,« je bil poslovilni stavek 
na odru letošnjih Zvezd na 
snegu, se pa prav vsi veselijo 
že prihodnjega v letu 2018.

ZVEZDE NA SNEGU
Športno društvo Gorje je že sedmič organiziralo dobrodelni koncert Zvezde na snegu, kjer so bili glavni 
zvezdniki domači glasbeniki in talenti, predvsem pa mladi gorjanski športniki. Občinstvo pa se je 
veselilo tudi nastopa Tilna Artača ter mladega in energičnega dvojca, dua WildArt.

Mateja Erman Repe ter župan občine Gorje Peter Torkar Člani Okteta Lip Bled in umetniški vodja Vida Mihelčič

Nenad Pilipović Tilen Artač

Tudi letos je nastopil otroški zborček Gorje pod vodstvom zborovodkinje Bernarde Poklukar Novak. Na odru pa so jih 
pospremili še Ana Medja na klavirju, Matej Naglič na bobnih, Staš Hrenić na kitari in David Mandeljc na harmoniki.

Šestnajstletna Ana Skumvač v petju zelo uživa. Doma 
je iz Zgornjih Gorij, odkar je pri osmih letih zmagala 
na Prvem glasku Gorenjske, pa nastopa na večjih in 
manjših, domačih in tujih odrih, pobira nagrade in 
dobiva priznanja. / Foto: A. B.
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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

Mojca Logar

»Ves ta svet je oder in moš-
ki in ženske samo igralci. 
Nastopajo in spet odhajajo 
in vsak igra v življenju razne 
vloge.« Tako je napisal Sha-
kespeare. Nekaterim sta oder 
in gledališče bližje, drugim 
ne pomenita ničesar, za tret-
je sta neumnost in potrata 
časa. Pa vendar obstajata že 
dolgo, vsaj od antike dalje, ko 
ljudje ob trpljenju doživljajo 
katarzo, očiščenje, se ob ko-
mediji nasmejijo, zamislijo, 
jim igralci kažejo ogledalo. 
Vedno znova nas prevzame-
jo večna besedila, ki govorijo 
o človeški šibkosti, napakah, 
pohlepu, ljubezni, sovraštvu. 
In oder je glasba, ples, gib, go-
vor, scena. 

Ob koncu leta sva si z Evo 
ogledali balet Hrestač. Ker 
sva si to omislili prepozno, sva 
zadnji hip lahko dobili le še 
stojišče. Nič ni bilo težko stati 
dve uri in gledati prizore ra-
dosti, osamljenosti, ljubezni. 
Kadar na predstavi ne zehaš, 
se ti ne spi in ne pogleduješ po 
ljudeh ali na uro, takrat ti je 
bila všeč. Za tisti hip. Šolarje 
vozimo na kulturne dni, tudi 
na balet in morda mnogi med 
njimi dolgo časa ne bodo spet 
vstopili v baletno hišo. Učitelj 
torej večkrat stopi v kulturni 
hram, če ne drugače, kot spre-
mljevalec dijakov. Kadar mi je 
predstava všeč, tedaj peljem še 
svoje domače. Takšna je bila 
zadnja Alica v čudežni deže-
li. Muzikal, ki ga igrajo dijaki 
II. gimnazije Maribor. Alico 
predstavljajo v angleškem je-
ziku, z glasbo in gibom. Za 
tem stoji cela vrsta strokov-
njakov, igralci pa so domači 
dijaki. Veselje je popolno, ko 

dvorano zapuščajo mladi, 
vrstniki, ki so nasmejani, za-
dovoljni. Za nastopajoče je 
to neke vrste opoj, nekaj, po 
čemer bodo hrepeneli, kajti 
odrsko življenje te omami. Je 
kot balonček, ki živi samo tis-
ti hip. Samo tisti čas si lahko 
nekaj povsem drugega – in to 
je odklop. Alica v čudežni de-
želi je pravzaprav v celoti svet 
domišljije. Alica stopi v ču-
dežni svet, kjer je narobe prav 
in prav je narobe. Tako redko 
se upamo spustiti tja dol. Kot 
da nimamo zajca, za katerim 
bi skočili, in ne srečamo srčne 
kraljice niti velikanskega čaj-
nika, mačka ali hecnih dvojč-
kov. Tako sem naslednji teden 
natovorila cel kombi otrok, 
svojih in še drugih, in smo se 
odpeljali ponovno gledat Ali-
co v čudežni deželi. 

Približuje se osmi februar, 
naš kulturni praznik, in po 
mnogih vaških odrih prip-
ravljajo predstave kulturi in 
umetnikom na čast. Pa vse 
skupaj nima smisla, če igra-
mo sami sebi. Ustvarjalci pot-
rebujejo gledalce in obratno. 
Tako velika vrednota naroda 
je, da je toliko ljubiteljskih 
gledališč, skupin in posame-
znikov, ki na oder postavljajo 
komične in tragične prizore, 
nas nasmejijo in stresejo. To 
na Slovenskem počnemo že 
dolgo let in tujci nas v tem 
občudujejo. Pogosto sprašuje-
jo, koliko so plačani. Njihovo 
veselje in naše zadovoljstvo. 
Altruizem, dobrodelnost ali 
družbena angažiranost. Za 
svoje in naše veselje. Da bi še 
dolgo bilo tako.

Življenje je oder
Janez Logar

Konec leta 2016 sem en ko-
nec tedna preživel s skupino 
zakoncev v mirnem ozračju 
naših hribov. Vsako leto se 
enkrat dobijo in preživijo sku-
paj konec tedna. To delajo že 
18 let. So zelo različnih pokli-
cev, starosti in izobrazbe. Ved-
no povabijo gosta. Skupno jim 
je, da imajo že odrasle otroke, 
so zahtevni do sebe in do svo-
jega zakonskega odnosa. Tako 
si ves konec tedna pripovedu-
jejo, kaj so doživeli, kaj poseb-
nega so se naučili, kje je kaj ali 
kdo, ki ga je vredno poslušati, 
kako se vsak posameznik sko-
zi leta spreminja in seveda 
kakšne načrte imajo. Večera 
sta bila namenjena gurman-
ski užitkom.

Skupno nam je bilo razmi-
šljanje, da smo imeli v začetku 
zakonske poti precej različna 
izhodišča. Način spoznava-
nja, razlika v letih, reševanje 
stanovanjskega problema, 
(ne)pomoč staršev, kariera 
in finančni položaj. Več raz-
lik kot pa podobnosti. Zato 
je tako zelo normalno, da si 
vsak zakonski ali partner-
ski par zgradi zelo svojsko in 
samo njemu lastno dinamiko, 
vzdušje, način spoznavanja 
in reševanja vsakdanjih te-
žav. Zakaj se takšne skupine 
zakoncev ali partnerjev sploh 
dobivajo? Poslušanje različ-
nosti, pripravljenost sprejema-
nja drugačnega pogleda brez 
vrednotenja in opravljanja ter 
predvsem zanimanje za izku-
šnje drugih, ki nas bogatijo.

Na druženju sem opazil 
dostojanstveno deljenje njune 
zakonske zgodbe. In spoštljivo 
poslušanje drug drugega. Vi-
deti je bilo srkanje tujih zgodb: 

kaj to pomeni meni in nama, 
kako si ti in vidva reagirala ob 
smrti starša, ob hudi bolezni 
otroka, ob propadu podjetja ali 
ob izgubi službe ... Ranljivost 
vedno povečuje medsebojno 
spoštovanje. Nihče nikogar ni 
komentiral, saj vemo, da drug 
drugemu ne moremo diktirati 
življenja. Vsem udeležencem 
je bil skupen dolgoletni trud 
za dober zakonski odnos. Ko 
predelamo svoje otroške zgod-
be in jih posujemo z ljubezni-
jo, nam ostane več časa zame 
in za naju v tem trenutku. 
Vsi zakonci so izražali visoko 
hvaležnost, da so skupaj. Tega 
niti ni treba poudarjati, ker 
se preprosto čuti. Zelo lepo je 
gledati moškega in žensko, ki 
uživata in sta srečna po dvaj-
setih in več letih zakona. In 
humor tudi pride sam od sebe. 
Nihče ni dejal, da je bilo lahko 
zgraditi takšen odnos, vsi pa 
pravijo, da je se je splačalo. 
Vsak par tudi pove: »Oh, ja, 
imela sva marsikaj.« Skupno 
pa je bilo vsem parom, da so 
težave reševali sproti in toliko 
časa, da so jih rešili.

Nismo imeli televizije in ra-
čunalnikov. Imeli smo dovolj 
časa za izmenjavanje mnenj, 
preprostih in vsakdanjih tem. 
Ni treba, da smo nadpov-
prečni. Govoriti o lepem in 
hudem ter poslušati – to zna 
vsak. Meni je bilo v čast, da 
sem bil lahko del njihovega 
druženja. Zelo cenim ljudi, 
ki si priznajo, da jim pripada 
srečno življenje in se počutijo 
vredne, da si to vzamejo.

Zakonci

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.

Kruh malo drugače
Fokača  (italijansko foca-

ccia) je italijanski kruh, ki 
se od klasičnega razlikuje 
predvsem po tem, da je tanj-
ši in bolj hrustljav. Pripravi-
mo ga lahko v kombinaciji s 
številnimi dodatki, med ka-
terimi ne smejo manjkati 
mediteranske začimbe. 

Za pripravo fokače pot-
rebujemo: 0,5 kg moke, 3 
ščepce soli, 2-krat po 3 žlice 
olivnega olja, pol kocke kva-
sa (21 g), 1 žličko sladkorja, 
po 1 dl, 2 dl in 3 žlice mlač-
ne vode, 150 g izkoščičenih 
zelenih ali črnih oliv, 1 žli-
co suhega rožmarina, 1 žli-
co olja za pekač.

Olive narežemo na 4 ali 5 
kolobarjev, jih položimo na 

papirnato brisačo, pokrije-
mo z drugo papirnato bri-
sačo in malo pritisnemo, da 
se olive osušijo. Kvas nad-
robimo v skodelico, prime-
šamo eno žličko sladkor-
ja in eno žličko moke. Za-
lijemo z enim decilitrom 
mlačne vode, premešamo 
in pustimo stati na toplem 
10 minut, da vzhaja. V po-
sodo presejemo moko, jo 
ob robu posolimo, na sre-
dini naredimo jamico ter 
vanjo vlijemo tri žlice oliv-
nega olja in vzhajan kvas. 
Vse skupaj zgnetemo v te-
sto in med gnetenjem do-
dajamo 2 decilitra mlačne 
vode. Testo pokrijemo in ga 
pustimo vzhajati na toplem 

od 30 do 45 minut. Nato na 
pomokani mizi sploščimo 
vzhajano testo. Na sredino 
testa položimo nekaj oliv 
ter zavijemo robove, kot da 

bi zaprli knjigo. Postopek 
ponavljamo, dokler v testo 
ne vgnetemo vseh oliv. Pe-
kač premažemo z oljem in 
vanj raztegnemo testo tako, 

kot da bi delali malo debe-
lejše testo za pico. Po celot-
ni površini testa s prstom 
naredimo luknje, ki naj 
bodo približno 4 centime-
tre narazen. Pokrijemo in 
pustimo vzhajati še prib-
ližno 30 minut. V skodeli-
ci zmešamo tri žlice oliv-
nega olja in tri žlice vode. S 
pripravljeno mešanico pre-
mažemo fokačo. Nazad-
nje jo potresemo še z rož-
marinom. Pečemo v pečici, 
ogreti na 200 stopinj Celzi-
ja, 25 minut.

Nasvet: Po tem receptu do-
bimo malo debelejšo fokačo. 
Če želimo tanjšo fokačo, te-
sto na pekaču raztegnemo 
nekoliko tanjše.

Tedenski jedilnik

Nedelja – kosilo: goveja juha z rezanci, puranji zvitki, dušen 
riž z bučko, radič s krompirjem v solati, buhteljni; večerja: 
domača pica, jogurt ali mošt
Ponedeljek – kosilo: zelenjavna juha s proseno kašo, kuhana 
govedina, ajdovi cmoki, mešana solata; večerja: testenine z 
ohrovtom in parmezanom, bela kava
Torek – kosilo: enolončnica s pljučki in krompirjem, ajdovi 
žganci, mleko, drobno pecivo; večerja: zrezki iz sladkega zelja 
in kosmičev, solata iz cvetače, graha in korenja
Sreda – kosilo: korenjeva juha s kosmiči, zrezki iz mešanega 
mletega mesa, okisan krompir, lepinje; večerja: toast, namaz 
iz jajčevcev, bela kava
Četrtek – kosilo: jetrni zrezki, zeljne krpice, zelena solata s 
fižolom in jajcem; večerja: palačinke z lešnikovo kremo, sadni 
čaj ali kakav
Petek – kosilo: cvetačna juha z riževimi rezanci, ocvrti ribji fi-
leji, radič s krompirjem v solati; večerja: sladki mlinci, kompot 
iz suhega sadja, sadni puding s stepeno smetano
Sobota – kosilo: bučna juha, pečen piščanec s pehtranom 
in pečen krompir iz pečice, zelena solata; večerja: ocvrt sir, 
narezek, francoska solata, francoska štruca, čajni punč

Puranji zvitki
Za puranje zvitke meso narežemo na tanke zrezke, jih rahlo 
potolčemo, solimo, premažemo z gorčico ter obložimo z re-
zinami kuhane šunke. Zvite spnemo z zobotrebci, povalja-
mo v moki, stepenem jajcu in drobtinah in v vroči maščobi 
svetlo rjavo ocvremo. Preden jih ponudimo, jim odstranimo 
zobotrebce in pokrite pustimo nekaj časa na toplem.

Ajdovi cmoki
Potrebujemo: 3 dl ajdove moke, 2 žemlji, 10 dag slanine, sol.
Žemlje narežemo na kocke, jih popražimo na slanini in pome-
šamo z ajdovo moko. To mešanico solimo in poparimo, nato 
pa temeljito zmešamo, da dobimo enakomerno testo. Iz testa 
oblikujemo cmoke. Če pripravljamo cmoke za juho, oblikujemo 
manjše, če pa jih namenimo za samostojno jed ali prilogo, 
oblikujemo večje. Cmoke ponudimo takoj, ko so kuhani.

Zrezki iz sladkega zelja in kosmičev
Potrebujemo: 25 dag sladkega zelja, 1 jajce, 1 čebulo, 10 dag 
ovsenih kosmičev, 10 dag sira, sol, poper, peteršilj, majaron.
Sladko zelje skuhamo in sesekljamo, sir naribamo. Zmešamo 
vse sestavine in pustimo stati 15 minut, da se kosmiči napijejo. 
Če je masa preredka, dodamo še toliko moke, da lepo obliku-
jemo zrezke. Na olju jih popečemo z obeh strani.

Čajni punč
Pogrejemo 1 liter borovničevega, bezgovega ali drugega soka 
z malo limonine lupinice, vanilijevega in navadnega sladkorja 
in ga zmešamo z vročim pravim čajem.
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2 7 1 8 6 4 9 5 3
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5 3 4 9 8 2 1 7 6
7 1 6 5 4 3 2 8 9
1 2 3 6 9 7 8 4 5
8 9 7 4 3 5 6 2 1
4 6 5 1 2 8 3 9 7
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3 5 4 7 6 1 8 2 9
8 7 1 4 9 2 6 5 3

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.
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KOLOSEJ DE LUXE, KRANJ (CENTER) 

Sreda, 18. 1.
19.00 ČREDA
20.50 AMERIŠKA PASTORALA
17.50, 20.10 DEŽELA LA LA
21.20 HUDIČ V MENI
16.10 BALERINA IN VIKTOR, sinhro.
17.00 ZAKAJ RAVNO ON?
16.20, 18.00, 19.40 PR’ HOSTAR

CINEPLEXX, TUŠ, KRANJ

Sreda, 18. 1.
19.00, 21.00 ČREDA
20.40 DEŽELA LA LA
20.30 KITAJSKI ZID
15.30 SKRITA LEPOTA
21.10 ASASINOV NAZOR
18.20 ASASINOV NAZOR, 3D
15.50 BALERINA IN VIKTOR, sinhro.
18.15 POTNIKI
17.40 ROGUE ONE: 
ZGODBA VOJNE ZVEZD, 3D
16.00, 20.15 ZAKAJ RAVNO ON?
16.50 ZAPOJ, sinhro.

16.10 ZAPOJ, 3D, sinhro.
17.30, 19.20 PR’ HOSTAR

LINHARTOVA DVORANA , RADOVLJICA

Torek, 17. 1.
19.00 PR’ HOSTAR

Četrtek, 19. 1.
19.00 LOVING

Petek, 20. 1.
18.00 ASASINOV NAZOR, 3D
20.00 KITAJSKI ZID

Sobota, 21. 1.
16.00 POŠAST MOLI, sinhro.
18.00 DOTIK VODE
20.00 POTNIKI

Nedelja, 22. 1.
16.00 POŠAST MOLI, sinhro.
18.00 POTNIKI
20.15 DOTIK VODE

Organizatorji filmskih predstav si  
pridržujejo pravico do spremembe  
programa.

KINO SPORED

PREŠERNOVO GLEDALIŠČE KRANJ

Četrtek, 19. januarja
20.00 Ingmar Villqist: HELVERJEVA NOČ (v Stolpu Škrlovec)

GLEDALIŠČE TONETA ČUFARJA JESENICE

Četrtek, 19. januarja
18.00 Dobrodelni koncert Gimnazije Jesenice: SPROSTITE DOBROTO V SEBI

GLEDALIŠKI SPORED

desetdnevna vremenska napoved

Torek
17. 1. 

Sreda 
18. 1. 

Četrtek
19. 1. 

Petek
20. 1. 

Sobota
21. 1.

-4/0 °C -6/-2 °C -8/-3 °C -7/-2 °C -9/-2 °C

Nedelja 
22. 1.

Ponedeljek 
23. 1.

Torek
24. 1.

Sreda
25. 1.

Četrtek
26. 1.

-12/-2 °C -11/-1 °C -11/0 °C -5/3 °C -3/4 °C

tedenski koledar
  vzhod zahod 

17. 1. tor. Anton 7.39 16.46

18. 1. sre. Marjetka  7.38 16.47

19. 1. čet. Marij 7.37 16.48

20. 1. pet. Boštjan 7.35 16.51

21. 1. sob. Neža 7.35 16.53

22. 1. ned. Cene 7.34 16.54

23. 1. pon. Rajko 7.33 16.56

Marjana Ahačič

Radovljica – Tudi pretek-
li konec tedna je okoli 250 
prostovoljcev iz vse Sloveni-
je sodelovalo na tradicional-
nem januarskem štetju vod-
nih ptic, najobsežnejšem 
sistematičnem organizira-
nem popisu ptic, ki ga v Slo-
veniji že dvajset let organizi-
ra Društvo za opazovanje in 
proučevanje ptic Sloveniji. 
»Osnovni cilj štetja vodnih 
ptic je spremljanje zimskih 
populacij vodnih ptic in zbi-
ranje informacij, ki prispe-
vajo k ohranjanju njihovih 
populacij in mokrišč,« je po-
vedal ornitolog Tomaž Mi-
helič. »V svetovnem merilu 
akcijo že od leta 1967 koordi-
nira organizacija Wetlands 
International, v popisu so-
deluje več kot sto držav sve-
ta. V Sloveniji je v januarsko 
štetje vključenih 250 popiso-
valcev,« pojasnjuje Mihelič.

Kot pravi, je razlog za zim-
sko štetje predvsem dejstvo, 
da so ptice ob vodah pozi-
mi relativno stacionarne, 
in ker jih sočasno štejejo po 
vsej Evropi, lahko ornitolo-
gi precej natančno ocenijo, 
kakšno je stanje ptičjih po-
pulacij. 

»Stanje je glede na doseda-
nje podatke stabilno, število 
nekaterih vrst celo narašča, 
na primer kormoranov, ki 
so pri nas avtohtona ptica in 
ki sedaj tukaj tudi gnezdijo. 

Očitno se pozna odsotnost 
lova, ki je v preteklosti neka-
tere vrste ptic praktično zde-
setkal. Število velikih belih 
čapelj je tako zaradi zašči-
te po Evropi v zadnjem času 
zelo naraslo, kar kaže na to, 
da se je na nekatere vrste v 
preteklosti izvajal pritisk, ki 
ga nismo niti slutil,« pravi 
Mihelič, pri tem pa opozar-
ja, da se v zadnjih letih zelo 

zmanjšujejo populacije ptic 
kmetijske krajine. 

Na vsakokratnem štetju v 
Sloveniji naštejejo povpreč-
no nekaj čez 51 tisoč vodnih 
ptic, ki pripadajo šestdese-
tim različnim vrstam. Sku-
paj je bilo v preteklih dvaj-
setih štetjih v Sloveniji za-
beleženih 99 vrst vodnih 
ptic – 32 vrst v vseh štetjih, 
59 v vsaj polovici štetij. 

Najštevilnejše vrste pri nas 
so: mlakarica, ki predstavlja 
povprečno štirideset odstot-
kov vseh ptic, sledijo liska, 
rečni galeb, kormoran, ru-
menonogi galeb in labod gr-
bec, na Gorenjskem mlaka-
rica, sledijo sive čaplje, kor-
morani, veliki žagar, povo-
dni kos ... 

Največ ptic, štirideset od-
stotkov vseh, preštejejo na 
števnem območju reke Dra-
ve, na območju Zgornje Save 
pa povprečno dobrih šest ti-
soč osebkov (25 vrst). Vseh 
ugotovljenih vrst na obmo-
čju Zgornje Save doslej je 
54. Rezultati letošnjega te-
dna bodo načeloma znani 
že konec tega tedna.

Šteli ptice ob vodah
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije je pretekli konec tedna organiziralo tradicionalno štetje 
vodnih ptic. Tovrstno popisovanje po vsem svetu poteka že petdeset let, v Sloveniji skoraj tri desetletja.

Tudi na Gorenjskem je pretekli konec tedna potekal tradicionalni januarski popis vodnih ptic. 

Na vsakokratnem štetju v Sloveniji naštejejo 
povprečno nekaj več kot 51 tisoč vodnih ptic, ki 
pripadajo šestdesetim različnim vrstam. Največ jih je 
na števnem območju Drave. Na območju Zgornje Save 
na vsakoletnem januarskem štetju naštejejo okoli šest 
tisoč ptic oziroma 25 različnih vrst.
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Aleš Senožetnik

Kamnik – Daniel Artiček se 
že vrsto let ukvarja s pesni-
štvom in glasbo. Lani je iz-
dal svojo prvo zgoščenko 
Slep, ki obsega 16 avtorskih 
skladb. Navdih za dve pesmi 
je dobil ob prostovoljskem 
delu v dnevnem centru Štac-
jon v Kamniku, sicer pa nam 
pripovedujejo zgodbe iz živ-
ljenja. Posebnost Daneto-
vega glasbenega ustvarja-
nja je lasten glasbeni slog, ki 

ga imenuje tranquee. »To je 
svojstven, igriv in življenjski 
glasbeni izraz. Je poezija z 
glasbo, ki pomirja in radosti. 
Sočutna, spoštljiva in obzir-
na pa tudi kritična, zbadlji-
va in šegava … taka kot življe-
nje,« o svoji glasbi pravi Ar-
tiček, ki se je v zadnjem času 
skupaj glasbenim kolegom, 
kitaristom Markom Fuja-
nom, posvetil širši promoci-
ji svoje glasbe z akustičnimi 
nastopi v živo. Še vedno pa 
ostaja zvest prostovoljstvu, 

za katerega je prepričan, da 
lahko osebnostno obogati 
prav vsakega posameznika. 

»Tegobe nas učijo, obilje nas 
preizkuša in deliti ga, je na-
grada,« je njegov moto.

Predstavlja glasbo

Daniel Artiček - Dane

Kranj – V četrtek bo na Osnovni šoli Orehek podelitev medna-
rodnih priznanj za mlade MEPI na lokalni ravni. Na prireditvi, 
ki jo pripravljajo v sodelovanju z Zavodom MEPI Slovenija 
in kranjskimi izvajalci programa, se bo srebrnih in bronastih 
priznanj razveselilo 55 mladih z Gimnazije Kranj, Gimnazije 
Franceta Prešerna, Šolskega centra Kranj, Osnovne šole Ore-
hek in Osnovne šole Matije Valjavca Preddvor. MEPI je sve-
tovno priznani program, ki mlade spodbuja k ustvarjalnemu 
in ciljno naravnanemu preživljanju prostega časa.

Podelili bodo priznanja programa MEPI
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S l o v e n S k a  k o n j e n i c a  (4 )

Jožef Osterman

Po 1177 letih ponovno 
slovenska konjenica

Prvi eskadron 8. konje-
ničkega puka, ki so ga ses-
tavljali sami Slovenci v Ča-
kovcu na Hrvaškem, je bil 
leta 1921 s t. i. vidovdansko 
ustavo ukinjen. Od takrat 
dalje pa so slovenske rekru-
te za konjenico razvrščali po 
vsej državi.            

Po drugi svetovni vojni 
v skupni državi Jugoslaviji 
ni bilo borbene konjeniške 
enote.

Leta 1991 se je osamosvo-
jila in postala nova država 
tudi Slovenija. S tem se je or-
ganizirala tudi naša vojska. 
Dne 1. aprila 2005 pa se je 

ustanovila konjeniška eno-
ta Slovenske vojske (SV). Po 
1177 letih (828–2005), ko je 
frankovska nadoblast ukini-
la slovensko konjenico, je 
po dolgi trnovi poti ponov-
no ponosno vzklila nova slo-
venska konjenica.

Iz revije Slovenska vojska 
z dne 20. maja 2005, leto 
XIII/9, avtor VŠ/BT, pred-
stavljam kratek povzetek 
novinarske konference ob 
predstavitvi ustanovitve ko-
njeniške enote SV. Takra-
tni direktor Kobilarne Li-
pica Vojtovszky je govoril 
o prilagoditvi in treniranju 

lipicancev za potrebe eno-
te SV. Poveljnik enote SV za 
protokol nadporočnik Uroš 
Trinko pa je seznanil z de-
lovanjem konjeniške eno-
te, da je cilj njenega delo-
vanja vključitev konjeniške 
enote v sprejem z vojaškimi 
častmi in preostali protokol, 
da pa bo teh nalog vsako leto 
več. Konjeniki bodo imeli 
dve uniformi, in sicer bojno 
in gardno uniformo SV (sli-
ka). Dodatki pa se bodo pos-
topoma dopolnjevali.

Tri konjenike so že 10. 
maja 2005 predstavili v Li-
pici. Ob tradicionalnem 

praznovanju Dneva lipican-
ca, ki je bilo 22. maja 2005 
na Bledu, pa sta bila pred-
stavljena dva konjenika ko-
njeniške enote SV, 20. maja 
2007 pa so na hipodromu 
Brdo prikazali dresurno ja-
hanje trije konjeniki SV.

Evropska ekonomska kri-
za je leta 2008 povzroči-
la tudi v Kobilarni Lipica 
težave ter tako upočasnila 
njen nadaljnji razvoj in na-
črte. Konec leta je zbolelo 
nekaj lipicancev tako hudo, 
da sta dva od osmerice pro-
tokolarnega programa po-
ginila. Tako se je upočasnil 

razvoj Kobilarne Lipica in 
leta 2009 se je ustavilo delo-
vanje konjeniške enote SV.

Za vedno mi je ostal v spo-
minu dogodek, ko je konje-
niška enota SV končala svo-
jo točko v programu na hi-
podromu Brdo ter svoje lipi-
cance usmerila s prizorišča 
in se je začelo bučno ploska-
nje gledalcev, da so vojaki 
obrnili konje, se vrnili in se 
poklonili navdušeni mno-
žici. Za trenutek je utihnil 
aplavz, kot da bi hotela nav-
dušena množica prisluhni-
ti duhu Primoža Trubarja: 
Stati inu obstati!
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ENERGIJSKA KAVICA  
za nasmejan, energije poln vsakdan
Vabljeni, da se nam pridružite. Naučili se bomo nekaj osnovnih vaj. 
 Vaje lahko izvajamo vsi – od otroštva do pozne starosti.
 Imajo celostni učinek (fizično telo, nivo energije v telesu, čustva, misli).
 Splošno počutje je boljše, telo prožnejše.
 Misli so bolj bistre in fokusirane.
 Bolj smo notranje umirjeni, v celostnem ravnovesju.
 Krepimo mišice in notranje organe.

Po jutranji energijski kavici bo vaš dan bolj nasmejan, poln lažje uresni-
čenih idej in sanj.

Brezplačna predstavitev osnovnih vaj z nekaj uporabnimi nasveti za  
boljše počutje in ohranjanje zdravja bo potekala v četrtek, 19. januarja          
2017, ob 11. uri na vsakoletnem srečanju, ki ga za svoje zveste naročnike  
organizira Gorenjski glas.
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Nena Veber,  
IMT & NLP trenerka, 
NLP master coach

Bil sem pri rojstvu nove Slove-
nije, upam, da ne bom tudi pri 
pogrebu, kjer bo govornik ope-
val samo dobre stvari. Zakaj 
to pišem? Dobil sem certifikate 
od države v vrednosti ..., danes 
pa sem dobil obvestilo, da je to 
vredno 10 evrov. Prvo, kar je: ali 
se je ta denar toliko skrčil ali je 
bila zamenjava v evrih toliko 
različna, ali je denar izpuhtel 
v drugih državah, odkup gra-
dičev, jaht ali mogoče še kaj 
drugega? Torej, kar razumem 
iz dopisa, ki so mi ga poslali, so 
moji certifikati vredni 10 evrov, 
če pa jih želim še imeti, bom 
vsako leto plačal zanje 20 evrov. 
Pa naj bo za danes dovolj. Aja, 

Mogoče je pa res

kaj pa naše tovarne, ki ste jih 
nacionalizirali, sindikalni do-
movi na morju ali še kje, ki so 
bili last sindikatov itd.? Torej 
spet nekaj o resnici. Je res, da 
so ti fantje, ki smo verjeli vanje 
in jim zaupali, sedeli za mizo 
kot pri zadnji večerji in se dogo-
vorili, kako čim prej družbeno 
lastnino med seboj razdeliti, 
navadnim ljudem do zadnjega 
pobrati denar, da bodo tiho, saj 
ste dobili, kar ste zaslužili? Ve-
čini, ki niso nič delali, so delili 
vse bogastvo, bi rekel »mastili so 
se z našimi žulji«. Nisem slab 
človek, vendar vam želim, da bi 
bilo v tej maščobi veliko slabega 
holesterola. Torej, kaj imam od 
certifikatov, tovarn, ki smo jih 
zgradili itd.?

V imenu »nemaničev« 
Cveto B.

PREJELI SMO

Marjana Ahačič

Radovljica – Še poleti leta 
2015 je bilo na koru v rado-
vljiški cerkvi svetega Petra na 
slovesnosti ob novi maši do-
mačega duhovnika Gašper-
ja Mauka okoli sto pevcev. Le 
malo kasneje je župnik An-
drej Župan v podpornih ste-
brih opazil razpoke in ugoto-
vili so, da pravzaprav segajo 
do sredine posameznih ste-
brov in grozijo, da se bodo 
stebri porušili in kor nad nji-
mi podrl. »Sprva smo menili, 
da je vzrok zanje posedanje 
in da bo postopoma potrebna 
le razbremenitev obokov. Ob 
minimalnem odpiranju raz-
pok pa smo ugotovili, da je 
resnični vzrok za ogroženost 
spomenika raztezanje zara-
di korodiranja vertikalnih si-
der v posameznih stebrih, ki 

je povzročilo, da so skoraj vsi 
nosilni stebri popokali,« je 
takrat pojasnila dr. Nika Le-
ben, odgovorna konservator-
ka, svetnica na kranjski eno-
ti Zavoda za varstvo kulturne 
dediščine. 

Kor so zato izpraznili in 
konstrukcijo zavarovali z le-
seno oporo ter se v začetku 
preteklega leta pod nadzo-
rom Zavoda za varstvo kul-
turne dediščine lotili zah-
tevne obnove. »V enem letu 
smo ogromno naredili. Na 
novo smo izkopali temelje 
in jih povezali s starimi, za-
menjali smo vse stebre, ki so 
bili še v slabšem stanju, kot 
smo ocenjevali na začetku, 
in umestili novo betonsko 
ploščo kora, ki smo jo s po-
sebnim polnilom povezali 
z obokom. Vse skupaj smo 
povezali s pročelno steno 

cerkve, ki je bila v višini kora 
zamaknjena kar za štiri cen-
timetre,« je povedal župnik 
Župan. Za zahtevno sanaci-
jo so do sedaj porabili oko-
li 115 tisoč evrov, ob tem da 
so v treh prostovoljnih ak-
cijah ogromno dela opravili 
župljani. »Polovico stroškov 
za gradbena dela je prispeva-
lo ministrstvo za kulturo, saj 
je cerkev kulturni spomenik 
državnega pomena, nekaj 
več kot 17 tisoč evrov je pri-
spevala Občina Radovljica.«

Cerkev je tako zdaj statič-
no sanirana in ni nevarna ne 
za vernike ne za obiskovalce. 
V prihodnje bodo, ko bodo 
zbrali dodatna sredstva, ob-
novo zaključili: montirali og-
rajo, prebarvali notranjost in 
za kor vrnili skoraj 130 let sta-
re orgle, ki so zdaj shranjene 
v kleti župnišča.

Kor sanirali, cerkev ni več nevarna
V radovljiški cerkvi svetega Petra so dokončno sanirali kor, ki mu je grozilo, da se bo zaradi hudo poškodovanih podpornih stebrov zrušil.  
Sredstva prispevali občina in država, veliko tudi prostovoljnega dela.

Radovljiški župnik Andrej Župan na novem koru. Ko ga bodo dokončno uredili,  
bodo tja vrnili tudi Goršičeve orgle iz leta 1889, ki so jih medtem obnovili in so zdaj 
shranjene v kleti župnišča.

Bled – Člani Društva rejcev 
drobnice Zgornje Gorenjske 
se bodo v soboto, 21. januarja, 
ob 11. uri zbrali v hotelu Astoria 
na Bledu na občnem zboru, na 
katerem bodo pregledali delo 
v lanskem letu in letošnji pro-
gram dela. V okviru občnega 
zbora bosta tudi predavanje 
o zajedavcih pri drobnici in 
predstavitev predenja volne.

Občni zbor in 
predavanje

Kamnik – V sredo, 18. januar-
ja, ob 18. uri bo v Rojstni hiši 
Rudolfa Maistra na Šutni pre-
davanje z naslovom Judovski 
vojaki na Soški fronti. Preda-
val bo dr. Renato Podberšič.

Soška fronta na 
Maistrovem večeru
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Pomočnik v kuhinji m/ž (Lesce) 
Gostišče Tulipan Lesce je gostišče z dolgoletno družinsko tradicijo. V svoj izredno 
dober in v povprečju dokaj mlad kolektiv vabi nove sodelavce: pomočnik v kuhinji. 
Izobrazba: dokončana osnovna šola ali poklicna šola. Izkušnje: poznavanje dela v 
profesionalni kuhinji, pomivanje, priprava solat, sladic in prilog; desna roka kuhar-
ja. Gostišče Tulipan Franc Ažman, s. p., Tržaška ulica 1, 4248 Lesce. Prijave zbiramo 
do 11. 2. 2017. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

3D-oblikovalec m/ž (Mengeš) 
Interblock išče 3D-oblikovalca okolja s poudarkom na tehničnem znanju. Potre-
bujemo nekoga, ki ima izkušnje z modeliranjem in pripravo tekstur ter ima znanje 
za vzpostavitev in optimizacijo učinkovitega delovnega procesa znotraj omejitev 
uveljavljenih igralnih pogonov. Interblock, d. d., Gorenjska cesta 23, 1234 Mengeš. 
Prijave zbiramo do 1. 2. 2017. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Administrator prodaje m/ž (Mengeš) 
Pričakujemo: zaključeno vsaj V. stopnjo izobrazbe, vsaj tri leta delovnih izkušenj s 
področij opisanih nalog, zanesljivost, odzivnost, komunikativnost, prilagodljivost 
in organiziranost, veliko mero natančnosti ter samostojnosti pri delu ... Interblock, 
d. d., Gorenjska cesta 23, 1234 Mengeš. Prijave zbiramo do 1. 2. 2017. Podrobnosti 
na www.mojedelo.com.

Kuhar m/ž (Lesce) 
Gostišče Tulipan Lesce je gostišče z dolgoletno družinsko tradicijo. V svoj izred-
no dober in v povprečju dokaj mlad kolektiv vabi nove sodelavce: kuhar. Zahte-
ve: vsaj 3 leta delovnih izkušenj. Ponujamo razgiban delovnik, razpored vnaprej, 
možnost dopusta tudi v sezoni. Gostišče Tulipan Franc Ažman, s. p., Tržaška ulica 
1, 4248 Lesce. Prijave zbiramo do 11. 2. 2017. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Delavec na zlaganju m/ž (Škofja Loka) 
V naš tim vabimo novega sodelavca na delovnem mestu delavec na zlaganju, ki se 
bo pridružil proizvodni ekipi tovarne v Škofji Loki. Knauf Insulation, d. o. o., Trata 32, 
4220 Škofja Loka. Prijave zbiramo do 20. 1. 2017. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Izkušen natakar m/ž (Zbiljsko jezero, Medvode) 
V svoj kolektiv vabimo novega sodelavca za delo v strežbi – izkušenega natakarja. De-
lovne naloge: sprejem naročil hrane in pijače, strežba hrane in pijače, priprava in ure-
ditev jedilnih prostorov, blagajniško poslovanje. Stimulativna in redna plačila, dvo-
izmensko delo. Dotik gostinstvo in turizem, d. o. o, Ulica Pohorskega bataljona 34, 
1000 Ljubljana. Prijave zbiramo do 23. 1. 2017. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Operater v proizvodnji m/ž (Kranj) 
Od kandidatov pričakujemo: pripravljenost na delo v več izmenah (4 izmene), zaže-
lene izkušnje z delom v proizvodnji ter nočnim delom, spretne, prilagodljive, moti-
virane in odgovorne kandidate, osnovno znanje slovenskega jezika, urejeno delov-
no dovoljenje. Goodyear Dunlop Sava Tires, d. o. o. , Škofjeloška 6, 4000 Kranj. Prija-
ve zbiramo do 12. 2. 2017. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Vzdrževalec m/ž (Kranjska Gora) 
Ključne delovne naloge: izvajanje nalog investicijskega načrta (investicijsko vzdrže-
vanje), izvajanje rednih vzdrževalnih del opreme in objekta za zagotavljanje tehnične 
brezhibnosti, odpravljanje napak in okvar na opremi in objektu ter sporočanje o odpra-
vi, pisanje delovnih nalogov, spremljanje porabe goriv, elektrike in vode, vzdrževanje 
čistoče in nadzor nad ravnanjem z odpadki ... Hit Alpinea, d. d., Borovška cesta 99, 4280 
Kranjska Gora. Prijave zbiramo do 20. 1. 2017. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Kontrolni tehnik m/ž (Kranj) 
Pričakujemo: VI. ali VII. stopnjo izobrazbe strojne ali druge ustrezne tehnične sme-
ri, odlično znanje angleškega jezika (govorno in pisno), odlično poznavanje MS Of-
fice/MS Outlook, zaželeno poznavanje SAP-a, zaželene delovne izkušnje na podro-
čju kontrolnih procesov, ISO-sistemov vodenja, dela s podizvajalci itd. Schäfer Ro-
lls, d. o. o., Škofjeloška cesta 6, 4000 Kranj. Prijave zbiramo do 23. 1. 2017. Podrob-
nosti na www.mojedelo.com.

Prodajni zastopniki m/ž (Gorenjska, osrednja Slovenija (Ljubljana z okolico), 
Štajerska (Celje, Maribor z okolico), Dolenjska, Primorska, Goriška) 
Na svojem prodajnem področju boste odgovorni za obiskovanje trgovin ali lokalov, po-
polno distribucijo trgovskega blaga, oskrbo trgovin s promocijskim materialom, ure-
janje in nameščanje blaga na police, izvedbo prodajnih aktivnosti, pridobivanje novih 
strank/prodajnih mest in vzdrževanje odnosov s strankami. ARC - Kranj, d. o. o., Hrastje 
52k, 4000 Kranj. Prijave zbiramo do 11. 2. 2017. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

STYRIA DIGITAL MARKETPLACES, d.o.o., Verovškova ulica 55,  
1000 Ljubljana, Slovenija,  T: 01 51 35 700  
VEČ INFORMACIJ IN ZAPOSLITVENIH OGLASOV (1200+)  
NA: www.mojedelo.com, info@mojedelo.com
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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
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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
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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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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.
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200 preprostih 
receptov za zelo 
zaposlenega 
kuharja: zdravi 
prigrizki,  
družinska kosila, 
hitro  
pripravljene 
poslastice in 
druge dobrote; 
več kot 750 
fotografij.

Cena knjige je 11,90 EUR + poštnina
256 strani; 300 x 230 mm; mehka vezava

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. 

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

PRIREDITVE
Vatikanska cvetličarja
Naklo – Turistično društvo Naklo vabi v torek, 17. januarja, 
ob 18. uri v Gostilnico Kresnik. Dr. Sabina Šegula, priznana 
slovenska floristka, in Peter Ribič, strokovnjak za hortikultu-
ro, sodelavca Biotehniškega centra Naklo, bosta predstavila 
sodelovanje pri velikonočnem in božičnem krašenju bazilike 
sv. Petra in papeževega balkona v Vatikanu.

Smučarski skoki
Sebenje – Nordijski smučarski klub Tržič FMG v četrtek, 19. 
januarja, ob 16.30 vabi navijače in vse ljubitelje smučarskih 
skokov v Sebenje na ogled tekmovanja za Odprto šolsko ob-
činsko prvenstvo v smučarskih skokih za osnovne šole. 

IZLETI
Pohod po Mamutovi poti
Kranj – Društvo diabetikov Kranj vabi svoje člane in poho-
dnike na letošnji prvi pohod v soboto, 21. januarja. Krenili 
bodo s Kokrice in se podali po Mamutovi poti ter si vmes 
ogledali nekaj zanimivosti v teh krajih. Pohod bodo zaključili 
v brunarici Štern. Zbirno mesto pred Ljudsko univerzo ob 9. 
uri. Prijave v pisarni DD Kranj po tel.: 04 202 83 10 in 031 485 
490 (Ivan) do četrtka, 19. januarja.

Kopalni izlet v Bioterme
Šenčur – Društvo upokojencev Šenčur vabi na kopalni izlet 
v Bioterme, in sicer v četrtek, 26. januarja. Informacije in 
prijave v prostorih društva, pri poverjenikih in na tel. 04 25 
11 022 in 064 117 135.

Jančmanov pohod prestavljen
Kranj – Zaradi snega in nevarnosti plazov je Jančmanov po-
hod na Triangel prestavljen na soboto, 21. januarja.

PREDAVANJA
Muzejski večer
Jesenice – V torek, 17. januarja, bo ob 16.30 v Železarskem 
muzeju v Ruardovi graščini na Stari Savi potekal muzejski 

večer Jesenice – mesto železarjev, arhitektura in kultura. 
Predaval bo kustos Gornjesavskega muzeja Aljaž Pogač-
nik.

Naravno načrtovanje družine 
Žiri – V četrtek, 19. januarja, bo ob 19. uri predavanje Na-
ravno načrtovanje družine v čitalniških prostorih Krajevne 
knjižnice. Predavala bosta Ana in Andrej Praznik

Po dolini Loare do Atlantika
Tržič – V sredo, 18. januarja, ob 19. uri bo v večnamenskem 
prostoru Knjižnice Toneta Pretnarja potopisno predavanje z 
naslovom Po dolini Loare do Atlantika. Na predavanju do-
mačinke Jelke Snedic se bodo obiskovalci podali v osrčje 
Francije.

OBVESTILA
Zimski planinski tabor
Tržič – Mladinski odsek PD Tržič organizira Zimski planinski 
tabor za mlade planince na Zelenici v soboto, 21., in nedeljo, 
22. januarja. Prijave do torka, 17. januarja, oz. do zasedbe 
mest sprejemajo mentorice po šolah in vodnik PZS Stanko 
Koblar. Planinski tabor organizira in izvaja Mladinski odsek 
PD Tržič s prostovoljnim delom svojih vodnikov, mentorjev 
in drugih sodelujočih, zato je za udeležbo na taboru obve-
zna plačana letna članarina za PD Tržič. Več informacij po 
tel.: 040 627 808.

Predstavitev knjige Poslušaj me, tebi pojem
Škofja Loka – V torek, 17. januarja, bo ob 19. uri v Miheličevi 
galeriji v Kašči potekala predstavitev knjige Poslušaj me, tebi 
pojem avtorice Katarine Nadrag. Pogovor bo vodila Majda 
Lovrenčič.

Prevarana Slovenija
Jesenice – V sredo, 18. januarja, bo ob 19.30 novinar Matej 
Šurc v Občinski knjižnici na Jesenicah prestavil svojo naj-
novejšo knjižno uspešnico Prevarana Slovenija, za katero je 
lani dobil nagrado Društva novinarjev Slovenije za izstopa-
joče dosežke. Pogovor z avtorjem bo vodila dramska igralka 
in pisateljica Draga Potočnjak.

Dogodki v Večgeneracijskem centru Gorenjske
Kranj – V sredo, 18. januarja, bo ob 9.30 v Domu upokojen-
cev Kranj potekala delavnica Biosinhron. S kombiniranjem 
refleksne masaže, gibanja in magnetne terapije lahko ob re-
dni uporabi svoje zdravje ter počutje izboljšate na številnih 
področjih. Ob 17. uri bo potekala delavnica Zdrave mamice 
za zdrave otročičke, predstavitev naravnih izdelkov za upo-
rabo v času nosečnosti, dojenja in za otroke. Delavnico bo 
vodila Marjeta Hudobivnik. V četrtek, 19. januarja, bo ob 18. 
uri potekala delavnica Berimo s srcem – bralna skupina. De-
lavnico vodi Sergeja Kovše. V petek, 20. januarja, bo ob 18. 
uri potekal družabni večer – tombola. Izvaja MD Z roko v 
roki.

Za otroke
Jesenice – V Občinski knjižnici Jesenice bodo v torek, 17. 
januarja, ob 17. uri potekale nemške urice. V sredo, 18. ja-
nuarja, bodo ob 17. uri ustvarjalne delavnice. V četrtek, 19. 
januarja, bo ob 17. uri ura pravljic. V petek, 20. januarja, bo 
ob 10. uri Brihtina pravljična dežela za otroke od 4. leta, ki 
ta čas niso v vrtcu.

Preddvor – V prostorih TIC-a Preddvor bo v soboto, 21. janu-
arja, ob 10. uri bralna urica za otroke. Prebrali bodo knjigo 
Kravica Katka: Zimski mraz.

KONCERTI
Koncert zasedbe Jazzva
Komenda – V soboto, 21. januarja, bo ob 19. uri v Kulturnem 
domu Komenda dobrodelni novoletni koncert Ustanove Pe-
tra Pavla Glavarja z vokalno skupino Jazzva.

Koncert skupine Kreativo
Jesenice – V Gledališču Toneta Čufarja bo v petek, 20. janu-
arja, ob 19.30 koncert vokalne zasedbe Kreativo.

RAZSTAVE
V objemu gora
Šenčur – V torek, 17. januarja, bo ob 19. uri v Muzeju Občine 
Šenčur odprtje slikarske razstave Alojza Štirna z naslovom V 
objemu gora. Razstava bo odprta do 5. februarja.



GLASBILA
PRODAM

4-VRSTNO diatonično harmoniko Me-
lodija, Be-Es-As-Des, lepo ohranjena, 
tel.: 041/236-237 17000185

OBLAČILA IN 
OBUTEV
PODARIM

ZIMSKI in jesenski plašč, črne barve, 
št. 54, tel.: 031/316-511 17000186

OTROŠKA OPREMA
PRODAM

VOZIČEK Quinny Speedy, košara in 
športni del in nahrbtnik za nošenje ot-
roka, tel.: 040/391-314  
 17000177

ŽIVALI IN  
RASTLINE
PRODAM

KANARČKE, lanske 2016, obročka-
ne, tel.: 031/395-545 17000068

KMETIJSKI STROJI
KUPIM

OHRANJEN trosilec  hlevskega gno-
ja in samonakladalko Sip 20, tel.: 
041/608-765 
 17000182

TRAKTOR, kiper prikolico in kosilnico, 
lahko v okvari, tel.: 031/500-933  
 17000019

ZETOR,  IMT, Deutz ali Ursus oziro-
ma podobno, lahko s priključki, tel.: 
041/680-684 
 17000127

VZREJNE ŽIVALI
PRODAM

CIKO s teletom, telica LS, stara 9 me-
secev in bika ČB, star 14 mesecev, 
možna dostava, tel.: 041/211-602 
 17000184

EN teden staro teličko simentalko, tel.: 
041/840-724 17000183

ŽREB JE ODLOČIL
Sponzor nagradne križanke, objavljene v Gorenjskem glasu 
27. decembra 2016, je bila Kitajska restavracija Azija, Gospo
svetska 1, Kranj. Žreb je odločil, da prejmejo nagrado, kosilo za 1 
osebo, naslednji reševalci: IVANA GAČNIK, ROMAN ŠALAMON,  
MARTINA OMAN, TINA ZUPANČIČ , IVA  DOLŽAN, RUDI ŠKO-
FIC, vsi iz Kranja, MARIJA ŽVAN iz Bohinjske Bistrice, IDA HAB-
JAN iz Škofja Loke, IRENA ŽAKELJ iz Žirov in VIDA BOBNAR iz 
Cerkelj. Nagrajenci bodo obveščeni po pošti. Čestitamo!

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

RADIO SORA, D.O.O., KAPUCINSKI TRG 4, ŠKOFJA LOKA
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PEKARNA OREHEK, 
M SFINGA, d.o.o., Zbilje 
20c, Medvode, zaposli 
peka, trgovca, šoferja 
in natakarja (m/ž). Prija
ve zbiramo na enaslov: 
uros@pekarnaorehek.si 
in po tel.: 051 363 090.

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

w
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                        + poštnina

25 
EUR

Avtorica v knjigi s 350 stranmi piše o najbolj skritih, intimnih  
dejanjih spolnosti naših prednikov, o življenju dekel in  
hlapcev, o otroštvu dedov in babic, zidavi hiš po 2. svetovni  
vojni  in o okoliščinah, v katerih so se včasih rojevali otroci.  
Zanimive so zgodbe o tem, kako in zakaj so se ljudje  
sovražili, se ženili, umirali. Posebno poglavje je namenjeno  
dedu Luki, ki je bil znana žirovska legenda. Redna cena knjige je 30 EUR.  
Če jo kupite ali naročite na Gorenjskem glasu je cena le 25 EUR + poštnina.

Knjigo lahko kupite ali naročite 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.

OSMRTNICA

Svojo življenjsko pot je sklenil naš upokojeni sodelavec

 Anton Vidic
 Na zadnjo pot ga bomo pospremili danes, 17. januarja 2017, ob 14. uri  

na pokopališču na Bledu.

Ohranili ga bomo v lepem spominu.

Elektro Gorenjska, d. d.

Nema govorica postala je resnica.
Odšel si tja, kjer ni bolečin in ne gorja.

Umrl je dragi ati, ata in tast

Anton Tischler
Na njegovo željo se bomo od njega poslovili v družinskem krogu.  

Žara bo v četrtek, 19. januarja 2017, v mrliški vežici  
na pokopališču v Bitnjah od 9. do 12. ure.

Žalujoči: hči Irena z Janezom, vnuka Luka s Špelo in Miha z Judito ter pravnuk Samo

ZAHVALA

V 90. letu starosti se je poslovila

Marija Janc
p. d. Mihovčeva Marica iz Spodnje Besnice

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in znancem  
za vsa izrečena sožalja, darovane sveče, sosedom za darovano pomoč.  

Iskrena zahvala zaposlenim Doma starejših občanov Preddvor, gospodu župniku  
za lep pogrebni obred, pogrebni službi Navček in pevcem iz Predoselj.
Vsem, ki ste jo pospremili na njeni zadnji poti, še enkrat iskrena hvala.

Žalujoči vsi njeni
Spodnja Besnica, 8. 1. 2017 

MALI OGLASI
T: 201 42 47, F: 201 42 13 
E: malioglasi@gglas.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.

Rezultati 5. kroga – 15. januar 2017
3, 14, 15, 17, 30, 34, 39 in 29

Loto PLUS: 3, 4, 9, 18, 19, 30, 32 in 11
Lotko: 7 7 0 5 1 8

Sklad 6. kroga za Sedmico: 250.000 EUR
Sklad 6. kroga za PLUS: 460.000 EUR
Sklad 6. kroga za Lotka: 565.000 EUR

LOTO

NEPREMIČNINE
STANOVANJA
PRODAM

1-SS v Radovljici, 41.70 m2, 4. nad., 
balkon, vseljivo takoj, vredno ogleda, 
tel.: 030/251-632 
 17000124

MOTORNA VOZILA
AVTOMOBILI
KUPIM

VOZILO od 1. lastnika, 5 vrat, servisna 
knjiga, nekaramboliran, ohranjen, do 
14.000 EUR, tel.: 041/543-876 
 17000180

GRADBENI  
MATERIAL
KURIVO
PRODAM

4 M3 bukovih drv, tel.: 040/756-996  
 17000194

HRASTOVA, bukova, gabrova in meša-
na drva, razžagana in možna dostava, 
tel.: 031/330-425 
 17000168

SUHA bukova drva, lokacija Poljanska 
dolina, tel.: 04/51-91-868, 031/201-
467  
 17000181

STANOVANJSKA  OPREMA
POHIŠTVO
PRODAM

6 KUHINJSKIH stolov, temno rjave 
barve, tel.: 031/424-567 
 17000193

SEDEŽNO garnituro, štirised in dvo-
sed, v bež barvi, zelo ugodno, tel.: 
04/23-32-361, 031/675-915 
 17000192

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

KUNEC Orjaški lisec, samec, tel.: 
041/724-123 
 17000189

KUPIM

BIKCA simentalca, starega do 10 dni, 
tel.: 041/756-022  
 17000195

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  
 17000096

SUMONT d.o.o., Savska loka 21, 
Kranj zaposli izkušenega samostojne-
ga monterja suho montažnih sistemov, 
ter pomočnika monterja. Informacije in 
prijave na, tel.: 041/629-736, info@
sumont.si 17000187

ZAPOSLIMO mizarja s prakso. Delo 
samo v delavnici, brez terenskega 
dela, sobote proste. Prijave na: zapo-
slitev@smolej.si do vključno 27.1.2017, 
041/619-302, Smolej d.o.o., Kovor, 
Pod gozdom 30, 4290 Tržič 17000190

GOSTILNA v Kranju išče kandidata 
(m/ž) za delovno mesto natakarja. 
Štibelj Špela s.p., Partizanska c. 17, 
Kranj, tel.: 04/23-67-070, 040/646-
174 17000174

STORITVE
NUDIM

FLORJANI, d.o.o., C. na Brdo 33, 
Kranj izvaja vsa gradbena dela od te-
meljev do strehe, adaptacije, omete, 
omete fasad, kamnite škarpe, tlakova-
nje dvorišč, tel.: 041/557-871  
 17000191

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

RAZNO
PRODAM

CISTERNO za olje, 1000-litrska, ITPP 
Ribnica, tel.: 041/724-123  
 17000188

www.gorenjskiglas.si

Naši gorski strelci
Mojstrana – V Slovenskem planinskem muzeju bo v petek, 
20. januarja, ob 18. uri odprtje muzejske razstave Naši gor-
ski strelci.

PREDSTAVE
Opereta Planinska roža
Tržič – Kulturno društvo Ignacij Hladnik Tržič je z izvedbo 
Gobčeve operete Planinska roža tako navdušilo občinstvo, 
da se je odločilo za dve ponovni izvedbi, in sicer v petek, 20. 
januarja, ob 20. uri, in v soboto, 21. januarja, ob 19. uri v Kul-
turnem centru Tržič. Vstopnice po 10 evrov so še naprodaj 
v TPIC-u. Odprto od ponedeljka do petka od 9. do 17. ure.

OSMRTNICA

Vsem sorodnikom, prijateljem in znancem sporočamo žalostno vest,  
da je v 94. letu starosti odšla k Bogu naša draga mama

Jožefa Kern 
rojena Bidovec

 
Pogreb drage pokojnice bo v četrtek, 19. januarja 2017, ob 14. uri na  

Mestnem pokopališču v Kranju. Žara bo na dan pogreba od 10. ure dalje  
v tamkajšnji poslovilni vežici. 

Žalujoči vsi njeni

A eden je, 
ki neizmerno nežno 
to večno padanje
v rokah drži.
(R. M. Rilke)
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Anketa

Petra Vidmar s Trstenika:

»Ne obremenjujem se s tem, 
kako skrbim za zdravje. Sku-
šam čim bolj normalno živeti 
in grem skozi dan v skrbi za 
družino, gospodinjstvo in 
službo. Če me zebe, skuham 
čaj in 'fejst' zakurim.«

Milan Zebec iz Preddvora:

»V svojih sedemdesetih letih 
sem bil samo pri zobozdrav-
niku in zdravniku zaradi 
prehlada. Rad dobro jem in 
kdaj spijem tudi en 'štampr-
le šnopčka' za zdravje. Veliko 
se gibljem.« 

Jože Snedic iz Gorič:

»V mojih letih človek že mora 
skrbeti za zdravje. Redno ho-
dim na zdravniške preglede, 
pazim na prehrano in osta-
jam aktiven. V hribe rad ho-
dim, še največkrat na Kriško 
goro.«

Stanko Zupanec iz Hrastij:

»Tečem vsak dan petnajst 
kilometrov – ne glede na 
vremenske razmere, vsak 
dan spijem 'štamprle' do-
mačega žganja za zdravje in 
proti prehladu ter pozitivno 
razmišljam.«

Suzana P. Kovačič

Gripa in druga sezonska viru-
sna obolenja so že na poho-
du, nekaj naključnih sogovor-
nikov smo zato vprašali, kako 
skrbijo za svoje zdravje, da 
se, kolikor se le da, ubranijo 
pred prehladi, gripo ...

Foto: Gorazd Kavčič

Proti virusom se 
različno »borijo«

Nada Tomc s Trstenika:

»Pozorna sem na to, da v tem 
času vzamem še več vitami-
nov. Veliko hodim v hribe, v 
nedeljo sem bila na Govejku. 
Poleg gibanja na svežem zra-
ku je pomembna tudi zdrava 
prehrana in pozitivne misli.«

info@g-glas.si

vre men ska na po ved
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Danes bo ponekod naletaval sneg. Jutri in v četrtek bo delno 
jasno in zjutraj mrzlo.

Mateja Rant

Kranj – Glasove pletilje že 
šest let pletejo copatke za no-
vorojenčke in z njimi nekaj-
krat na leto razveselijo ma-
mice, ki svoje otroke povije-
jo v Bolnišnici za ginekologi-
jo in porodništvo Kranj. Ok-
rog dvesto parov so jih v po-
rodnišnico prinesle tudi pre-
tekli petek in tako poskrbele, 
da bo male nogice tudi v teh 
mrzlih zimskih dneh grela 
topla volna.

»Mamice se copatk ved-
no zelo razveselijo, saj veči-
na nima več možnosti dobiti 
pletenih copatk pri babicah, 
zato jih z veseljem vzamejo 
domov,« je razložila direk-
torica Bolnišnice za gineko-
logijo in porodništvo Kranj 
Andreja Cerkvenik Škafar. 
V njihovi porodnišnici se je 
lani rodilo 1405 otrok oziro-
ma približno štirje na dan, 
je postregla še s povsem sve-
žimi podatki za lani. Leto so 
končali z rojstvom deklice, 
ki je bila zadnji novorojenec 
v Sloveniji v letu 2016, saj je 
na svet prijokala 31. decem-
bra ob 23.12. Obenem pa se 
lahko pohvalijo s prvim no-
vorojencem v Sloveniji le-
tos, ki se je rodil le minuto 
čez polnoč. »To bo očitno res 

naše leto,« se veseli Andreja 
Cerkvenik Škafar. Ministr-
stvo za zdravje jim je namreč 
odobrilo tudi sredstva za pre-
novo porodnega bloka. Ta 
čas po njenih besedah uskla-
jujejo zadnje načrte in do po-
letja naj bi začeli urejati pet 
sodobnih apartmajev, v kate-
rih bodo porodnicam omo-
gočili intimnost pri rojeva-
nju, obenem pa bodo poskr-
beli za maksimalno varnost. 

Ob tem se je Andreja Cerkve-
nik Škafar še pohvalila, da so 
lani kot prva bolnišnica na 
svetu prejeli mednarodni 
certifikat klinične odličnosti 
v porodništvu. »To je nagra-
da za desetletja dobrega dela 
in obenem obveza, da nada-
ljujemo s kakovostnim de-
lom, po novem tudi v sodob-
nih prostorih.« 

Zaradi večjega števila vi-
rusnih obolenj in drugih 

okužb med prebivalstvom 
so morali v preteklih dneh 
sicer omejiti obiske v po-
rodnišnici, večjih težav pri 
organizaciji dela pa zaradi 
tega niso imeli, je zagotovi-
la Andreja Cerkvenik Ška-
far. Kot zanimivost je še na-
vedla, da se je v noči z 12. na 
13. januar rodilo pet zdravih 
otrok. Čeprav ima petek 13. 
slab sloves, je bil pri njih to-
rej zelo srečen dan.

Topli copatki za mrzle dni
Glasove Muce Copatarice so spet poskrbele, da novorojenčkov iz kranjske porodnišnice ne bo zeblo  
v nogice. Zanje so napletle okrog dvesto parov copatk.

Glasove Muce Copatarice so za novorojenčke v kranjski porodnišnici tokrat napletle dvesto 
parov copatk. / Foto: Gorazd Kavčič

Danica Zavrl Žlebir

Ljubljana, Škofja Loka – Iz 
Muzejskega društva Škofja 
Loka so sporočili veselo no-
vico: v Slovenijo, natančne-
je v Narodno in univerzite-
tno knjižnico v Ljubljani, je 
prispela literarna zapušči-
na dr. Tineta Debeljaka, li-
terarnega kritika, pesnika, 
pisatelja, urednika, preva-
jalca, sicer Ločana in tudi 
ustanovnega člana Muzej-
skega društva. 

Ob tej priložnosti v sode-
lovanju s Svetovnim sloven-
skim kongresom in Naro-
dno in univerzitetno knji-
žnico pripravljajo večer, pos-
večen dr. Tinetu Debeljaku 
z naslovom Literarna zapu-
ščina dr. Tineta Debeljaka v 
Sloveniji, ki bo jutri, 18. ja-
nuarja, ob 17. uri, v prosto-
rih Svetovnega slovenskega 

kongresa na Cankarjevi 1 v 
Ljubljani. Na njem bodo so-
delovali: Helena Janežič, so-
delavka NUK-a in podpred-
sednica Muzejskega društva 
Škofja Loka, s predstavitvi-
jo Debeljakove literarne za-
puščine, ki je pravkar pri-
spela v Slovenijo, akademi-
kinja ddr. Marija Stanonik s 
predstavitvijo dveh del dr. Ti-
neta Debeljaka Velike črne 
maše za pobite Slovence in 
Kyrie eleison, in vnukinja 
dr. Debeljaka Mojca Vom-
bergar s spomini na »atka«. 
Večer bo glasbeno obogatil 
Ivan Vombergar, prav tako 
vnuk Tineta Debeljaka, nje-
gove pesmi pa bo recitiral 
Boris Rifl, sodelavec NUK-
-a. Večer bo povezoval Ale-
ksander Igličar, predsednik 
Muzejskega društva Škofja 
Loka, ki bo osvetlil pomen 
tega škofjeloškega rojaka. 

Prispela zapuščina  
dr. Tineta Debeljaka

Kranj – Medtem ko se cene 95-oktanskega motornega bencina 
in dizelskega goriva na črpalkah ob avtocestah in hitrih cestah 
oblikujejo prosto, država v skladu z vladno uredbo še naprej na 
vsaka dva tedna določa cene teh goriv na preostalih črpalkah. 
Danes, v torek, se bo tako na teh črpalkah cena 95-oktanskega 
motornega bencina znižala za 0,4 centa na 1,298 evra za liter, 
cena »dizla« pa prav tako za 0,4 centa na 1,198 evra za liter. 
Na vseh črpalkah se že od aprila dalje prosto oblikujeta ceni 
100-oktanskega motornega bencina in kurilnega olja.

Malenkostna pocenitev bencina in »dizla«

Suzana P. Kovačič

Ljubljana – Prejšnji ponede-
ljek opolnoči se je zaključi-
lo glasovanje v akciji Beseda 
leta, ki jo je po vzoru podob-
nih tujih izborov prvič izpe-
ljal ZRC SAZU oziroma In-
štitut za slovenski jezik Fra-
na Ramovša ZRC SAZU. 
Predloge za besedo leta, ki 
so jih zbirali med 1. in 20. 
decembrom, je oddalo ne-
kaj več kot sto ljudi. V fina-
le je prišlo deset besed, ki so 
najbolj prepričale komisijo: 

prekarec, trumpizem, begu-
nec, uberizacija, zareciklira-
ti se, deležnik, družina, prib-
ližnjakarstvo, žica, zdravje 
(vrstni red je poljuben; vse 
oblike veljajo tudi za ženski 
spol). Za eno od desetih fina-
listk je glasovalo skoraj 1100 
ljudi. Ljudski glas je za be-
sedo leta 2016 – besedo, ki 
je najbolj zaznamovala leto, 
izbral besedo begunec. Dru-
go mesto je zasedla beseda 
žica, tretja pa prekarec. De-
cembra 2017 se izbor začne 
znova.

Beseda leta je begunec


