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

Vse težje do zdravnika
V gorenjskem zdravstvu na pri-
marnem nivoju primanjkuje 
zdravnikov splošne oziroma dru-
žinske medicine, pediatrov ... 
Zdravniška zbornica je opozorila 
tudi na pomanjkanje ginekologov, 
nekateri skrbijo tudi za več kot se-
dem tisoč bolnic.

3

GORENJSKA

Evropski denar za  
Triglavski narodni park
Evropske evre bo po odločitvi vla-
dne službe za razvoj in evropsko 
kohezijsko politiko dobil projekt 
Izboljšanje stanja vrst in habita-
tnih tipov v Triglavskem naro-
dnem parku – Vrh Julijcev. Projekt 
bo prejel 3,7 milijona evrov.

5

KULTURA

Lani največ  
uprizarjali Cankarja
V Prešernovem gledališču v Kra-
nju se že pripravljajo na 49. Teden 
slovenske drame, ki bo potekal od 
27. marca do 8. aprila. Selektor 
Marko Sosič je predstavil svoj iz-
bor predstav v tekmovalni in spre-
mljevalni program.

8

REKREACIJA

Zmagovalec v akciji, 
zmagovalec v življenju
Jeseničan Janko Meglič se je s tež-
ko boleznijo spopadel tudi tako, 
da je začel vsak dan hoditi na Špa-
nov vrh. Lani je tako vrh dosegel 
kar 333-krat, s čimer je postal tudi 
zmagovalec akcije Osvajalec Špa-
novega vrha 2018.

11

VREME

Danes bo dokaj jasno. Ju-
tri bo delno jasno z obča-
sno povečano oblačnostjo. 
V četrtek bo oblačno z  
občasnimi padavinami.

-5/7 °C
jutri: delno jasno

Priloga:

Loške novice

Jože Košnjek

Dražgoše – Več tisoč ljudi je 
v nedeljo obiskalo Dražgoše, 
kjer je bila opoldne pri spo
meniku slovesnost v poča
stitev 77. obletnice tridnev
nega boja Cankarjevega ba
taljona z Nemci in v spomin 
na porušeno vas, padle par
tizane in pobite domačine. 
Množici, ki je v lepem vre
menu prišla v Dražgoše z 
osebnimi avtomobili, z av
tobusi in peš, so se pridruži
li tudi predsednik republike 
Borut Pahor, predsednik dr
žavnega zbora Dejan Židan, 

nekateri ministri in poslan
ci, predstavniki gorenjskih 
občin in odporniških orga
nizacij iz Koroške in Italije, 
častni predsednik slovenske 
borčevske organizacije Ja
nez Stanovnik ter prvi pred
sednik Republike Slovenije 
Milan Kučan. Vsem je izre
kel dobrodošlico predsednik 
organizacijskega komite
ja letošnje že 62. prireditve 
Po stezah partizanske Jelo
vice generalmajor Ladislav 
Lipič. Praznično kuliso pod 
Dražgoško goro je polepša
lo nad 150 praporov, kultur
ni program pa so oblikovali 

orkester Slovenske vojske in 
njegov kvintet trobil, parti
zanski pevski zbor iz Ljub
ljane, učenci Osnovne šole 
Naklo, raper Primož Siter 
in povezovalka Damjana Pe
ternelj. Osrednji govornik 
na letošnji slovesnosti je bil 
predsednik državnega zbora 
Dejan Židan. Spomnil je na 
odločilne datume in dogod
ke v rojevanju narodnosvo
bodilnega boja na Gorenj
skem, kjer so se konec leta 
1941 ljudje množično pri
družili oboroženi vstaji in 
Cankarjevemu bataljonu. 

Dražgoše so vredne našega spomina
Vas pod Jelovico je danes lepa kot številne vasi po širni slovenski deželi, 
vendar je po svoji zgodovini nekaj posebnega. Je tudi simbol slovenske 
razklanosti, je povedal v nedeljo na proslavi v Dražgošah predsednik 
državnega zbora Dejan Židan. 

Na osrednji opoldanski slovesnosti pri spomeniku se je zbralo več tisoč ljudi, ki so uživali 
v prijetnem, sončnem dnevu. / Foto: Gorazd Kavčič42. stran

Simon Šubic

Kranj – Včeraj so za učence 
Osnovne šole Stražišče prvič 
izvedli pouk športne vzgoje 
v novozgrajeni telovadnici, 
za katero so v petek vendarle 
prevzeli uporabno dovolje
nje, čeprav je ob novembr
skem ogledu tedanji župan 
Boštjan Trilar napovedal, da 
ga bodo prejeli v treh tednih. 

Ravnatelj Pavel Srečnik je 
ob začetku uporabe nove te
lovadnice dejal, da je prido
bitev najpomembnejša za 
skupno vsaj petsto otrok, ki 
bodo odslej imeli ustreznej
še pogoje za izvedbo pouka 
športne vzgoje. Del učencev 
iz nižjih razredov bo sicer še 
vedno uporabljal tudi stari 
telovadnici.

Končno v novi 
telovadnici
Pred dnevi je bilo izdano uporabno dovoljenje za 
telovadnico v Stražišču. 

43. stran

Simon Šubic

Kranj – Na Direkciji RS za 
infrastrukturo načrtujejo v 
letu 2019 kar precej investi
cij na državnih cestah, naj
večja med njimi bo rekon
strukcija regionalne ceste 
skozi Bohinjsko Češnjico v 
dolžini 620 metrov in isto
časna ureditev komunalne 
infrastrukture, odvodnjava
nja ter prometne opreme in 
signalizacije. Vrednost del, 
ki bodo predvidoma poteka
la od aprila od konca leta, je 
2,2 milijona evrov. 

V Bohinju nameravajo 
preurediti tudi regionalno 
cesto skozi Staro Fužino v 
dolžini 960 metrov. 

Katere ceste čaka letos obnova
Pred tednom smo pogledali, katere investicije bodo letos potekale na gorenjski avtocesti, zdaj je čas, 
da enako storimo še za državne ceste na Gorenjskem.

Predvidoma maja bodo začeli preurejati krožno križišče Primskovo v Kranju. Dela, vredna 
1,3 milijona evrov, naj bi potekala do jeseni. / Foto: Gorazd Kavčič 46. stran
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Knjigo prejme ALOJZ KEJŽAR iz Sorice.

KO TI ČEK ZA NA ROČ NI KE

AKTUALNO info@g-glas.si

Otroška predstava Živ žav

V nedeljo, 27. januarja 2019, ob 17. uri si v Kulturnem domu 
na Kokrici lahko ogledate čudovito predstavo Živ žav. Pujsa 
Vita, zajček Mini in prijatelji gledalci pripravljajo zabavo za 
rojstni dan. Ob napetem dogajanju spoznavajo pomen zdrave 
prehrane za rast, igro in otroško energijo. Predstava je na za-
baven način izjemno poučna, saj nazorno prikazuje znan zajčji 
pregovor: Če zajtrk izpustimo, za svoj rojstni dan zbolimo. 

Naročniku Gorenjskega glasa bomo podarili dve vstopnici za 
predstavo Živ žav. Nagradno vprašanje: Kako je ime pujsi in 
zajčku? Odgovore s svojimi podatki pošljite do ponedeljka, 
21. januarja 2019, na naslov: Gorenjski glas, Nazorjeva ulica 1, 
4000 Kranj, ali na koticek@g-glas.si.

Profesor Kuzman mlajši prihaja v Železnike

Monokomedija doktorja matematike in asistenta na Fakul-
teti za matematiko in fiziko ponovno prihaja na Gorenjsko. 
Predstavo, ki je tako rekoč čez noč postala odrska uspešnica, 
so organizatorji prepoznali kot eno tistih z največ iskrenimi, 
spontanimi in nasmejanimi aplavzi na odprti sceni. V zgodbah 
o šolanju in izobraževanju na vseh področjih in nivojih se najde 
prav vsak, in če spomini na redno šolanje niso preveč bleščeči, 
so tukaj še zgodbe in anekdote z vseh drugih področij in nivojev 
izobraževanja, od avtošole do šole za starše … Tisti, ki spremlja-
jo gostovanja Uroša Kuzmana, vedo povedati, da je prav vsaka 
predstava nekoliko drugačna, obogatena z aktualnimi dogodki 
in anekdotami. Že veste, v čem je Cene Prevc boljši od bratov 
Petra in Domna? Pridite v Železnike, pa boste izvedeli! Predsta-
va bo v soboto, 26. januarja, ob 20. uri v Dvorani na Češnjici v 
Železnikih. Vstopnice so na voljo v Restavraciji Lušina (041 825 
292) ter spletni prodajalni in na prodajnih mestih Mojekarte.si 
(Petrol, trafike 3DVA, kioski Dela …). 

Naročniku Gorenjskega glasa podarjamo dve vstopnici za 
predstavo Profesor Kuzman mlajši. Nagradno vprašanje: Kje 
je zaposlen komik Uroš Kuzman? Odgovore s svojimi podatki 
pošljite do ponedeljka, 21. januarja 2019, na naslov: Gorenjski 
glas, Nazorjeva ulica 1, Kranj, ali na: koticek@g-glas.si.

Cankarjev bataljon je bil 
takrat največja partizanska 
enota na Gorenjskem in se 
je v začetku leta 1942 raz-

mestil po dražgoških hišah 
in drugih poslopjih. Parti-
zani pa niso premagali bo-
jazni vaščanov, kaj bo z nji-
mi, če bodo Nemci vas na-
padli. Slutili so, da nenava-
dno ponovoletno zatišje v 
dolini ne obeta nič novega, 
je povedal predsednik Ži-
dan. Zla slutnja se je uresni-
čila. Dražgoše s takratnimi 
81 hišami in 444 prebivalci 

so bile izbrisane s sveta, do-
mačini, ki se niso umaknili s 
partizani ali pobegnili, pa so 
bili vrženi v ogenj ali postre-
ljeni, odpeljani v taborišča, 
razseljeni in pregnani.

»Dražgoše so danes vas, 
podobno lepa v svoji enkra-
tnosti kot številne vasi po 
širni slovenski deželi. Pa je 
vendarle posebna,« je dejal 
Dejan Židan. »Nevidne roke 
so po tragediji še naprej ob-
delovale dražgoška zapušče-
na polja in vrtove ter pobira-
le njihove plodove, na zapuš-
čenem pokopališču pa so 
vsa leta vojne brleli plameni 
spomina na mrtve. Domači-
ni so si morali zgraditi nove 
domove in si tako ustvari-
li človeka vredno življenje. 
Prav tako na Slovenskem ni 
kraja, ki bi glede na število 

prebivalcev premogel toli-
ko spomenikov in spomin-
skih znamenj. Kar osem jih 
je in tudi sama vas je sama 
po sebi spomenik.« So pa 
Dražgoše postale »posve-
čen in neposvečen kraj ro-
manja ljudi s čisto vestjo 
in občutjem krivde, neka-
kšen univerzalni simbol 

slovenske razklanosti«. 
Vendar so Dražgoše za veči-
no simbol poguma sloven-
skega človeka, ki je preživel 
in živi. Zato se danes pokla-
njamo vsem, ki so prispeva-
li, da danes kot narod zma-
govalcev živimo pod svo-
bodnim soncem, je povedal 
slavnostni govornik.

Dražgoše so vredne spomina
31. stran

Slavnostni govornik, predsednik državnega zbora Dejan 
Židan, letos tudi sam dražgoški pohodnik, je opozoril na 
nevarnost ksenofobije, rasizma in populizma. / Foto: Gorazd Kavčič

H kostnici pod spomenikom je položila venec tudi 
delegacija Krajevne skupnosti Rudno - Dražgoše. 

V kulturnem programu so sodelovali tudi učenci Osnovne šole Naklo. / Foto: Gorazd Kavčič

Organizirani pohodi 
so dražgoška tradicija. 
Dva najtežja pohoda sta 
bila jubilejna. Pohod 
po poti Cankarjevega 
bataljona s Pasje ravni 
do Dražgoš je bil že 
štirideseti. Letošnjega 
se je udeležilo 312 
pohodnic in pohodnikov. 
Pohod iz Železnikov čez 
Ratitovec v Dražgoše 
je bil jubilejni, dvajseti. 
Udeležilo se ga je 125 
pohodnikov in šest 
gorskih reševalcev. 
Na pohod iz Tržiča v 
Dražgoše je letos odšlo 
172 pohodnikov. Med 
njimi je bilo veliko 
mladih. Najmlajši 
pohodnik je bil star  
pet let!

Nagrajenca

V nagradni igri, ki je bila objavljena 31. decembra 2018, prej-
meta koledar članic PGD Jošt Angelca Bunič iz Kranja in Jernej 
Kocjančič iz Zgornjih Gorij. Nagrajencema čestitamo!

Dejan Židan je v dražgoškem govoru opozoril na 
naraščajoče pojave fašizma in nacizma v Evropi. 
»Upali smo, da je evropska zgodovina z dvajsetim 
stoletjem izčrpala zalogo temačnega zla. A sodobne 
oblike fašizma v Evropi znova dvigajo glave. Ta se ne 
kaže kot pobesnela zver. Ima človeški obraz in je vse 
bolj prefinjeno zasidran v naši družbeni realnosti. 
Standardi o tem, kaj je javno dopustno in sprejemljivo, 
vse bolj padajo,« je povedal predsednik državnega 
zbora Židan.

Preddvor – V četrtek, 17. januarja, ob 19. uri bo v prostorih 
TIC-a v Preddvoru pogovor s socialno delavko Lidijo Kos, ki 
bo predstavila novosti na področju družinskih socialnih trans-
ferjev in odgovarjala na vprašanja. Beseda bo o tem, kaj bo 
novega na področju pravic iz naslova starševskega varstva 
in nadomestil v zvezi s tem, katere pravice in družinski pre-
jemki še pripadajo družinam, pojasnili pa bodo tudi vsebino 
odločb centrov za socialno delo, ki so včasih staršem težko 
razumljive. Porajajo se jim tudi vprašanja glede upoštevanja 
dohodkov, premoženja, samega izračuna in uvrstitve družine 
v določen plačni razred. 

Pogovor o družinskih prejemkih

Stražišče – Civilna iniciativa za zeleno Stražišče je pobudnik 
za današnji zbor krajanov Stražišča, ki se bo ob 17. uri začel 
v Baragovem domu. Govora bo o kanalizaciji v Lazah v luči 
celostne ureditve. Kot pravi Marko Špolad, sta zbor krajanov in 
tožba okoljevarstvene organizacije Alpe Adria Green (AAG) na 
upravnem sodišču posledici načrtnega nezakonitega izločanja 
argumentov civilne družbe, ki si jih je privoščila prejšnja občin-
ska garnitura. »Ne glede na to ostajamo konstruktivni in sode-
lovalni. Zlasti ko gre za projekte, ki bi lahko izboljšali kvaliteto 
življenja ljudem in celostno reševali okoljsko problematiko,« v 
imenu Civilne iniciative za zeleno Stražišče pojasnjuje Špolad.

Danes zbor krajanov Stražišča
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Podatki o posledicah pro-
metnih nesreč v letu 2018, 
ki sta jih prejšnji teden 

predstavila Javna agencija RS 
za varnost prometa in Policija, 
so spodbudni. Slovenske ceste 
so namreč lani vzele 92 človeš-
kih življenj, dvanajst manj kot 
leto poprej in najmanj po letu 
1954, odkar pri nas vodimo 
uradno statistiko prometnih 
nesreč. Izboljšanje beležimo 
tudi pri številu hudo telesno 
poškodovanih, ki jih je bilo lani 
798, kar je šest odstotkov manj 
kot v letu 2017 in najmanj v 
zadnjih petih letih. 

Poglejmo še posebej Gorenj-
sko: lani je v prometnih nesre-
čah umrlo šest oseb, dve manj 
kot v letih 2017 in 2016. Gorenj-
ska je bila lani statistično gleda-
no tretja prometno najbolj var-
na regija v Sloveniji, ki je imela 
0,29 umrlega udeleženca na 
deset tisoč prebivalcev. Pred 
njo sta bili le osrednjeslovenska 
regija z indeksom 0,20 in Ko-
roška (0,28). Še za primerjavo: 
pri številu umrlih udeležencev 
prometnih nesreč na deset tisoč 
prebivalcev se je lani najslabše 
odrezala jugovzhodna Slove-
nija (0,84), sledita ji Goriška 
(0,77) in primorsko-notranjska 
regija (0,76). 

Cilj nacionalnega programa 
prometne varnosti je, da na 
slovenskih cestah konec leta 
2022 ne bo umrlo več kot se-
demdeset oseb oziroma več kot 
35 oseb na milijon prebivalcev. 
Za Gorenjsko lahko torej ugo-
tovimo, da ta cilj že dosega. A 
naj nas dobri rezultati vendar-

le ne zaslepijo. Lani najmanj 
varna regija jugovzhodna Slo-
venija s statistično gledano 84 
mrtvimi na milijon prebivalcev 
je še predlani dosegla indeks 
0,28 oz. 28 umrlih na milijon 
prebivalcev. Kar je bil, če po-
tegnemo črto, celo boljši stati-
stični rezultat od gorenjskega v 
letu 2018. Stanje v prometu se 
lahko torej hitro poslabša ... 

Izboljšanje prometne var-
nosti je tek na dolge proge, pou-
darjajo na Agenciji za varnost 
prometa. Dosedanji rezultati 
so pokazali, da se nam splača 
biti dolgoprogaš. Z današnjega 
zornega kota je prav nepred-
stavljivo, da so slovenske ceste 
leta 1994 terjale kar 506 živ-
ljenj, lani pa – kljub enormne-
mu povečanju prometa na na-
ših cestah v 25 letih – manj kot 
sto. V četrt stoletja pa se nekaj 
vendarle ni spremenilo: najpo-
gostejši vzrok smrtnih nesreč je 
bila in še vedno ostaja prehitra 
vožnja. 

Na prometno varnost vse 
bolj negativno vpliva tudi zelo 
pogosta uporaba mobilnih te-
lefonov pri voznikih, kolesarjih 
in pešcih, kar je razlog, da se 
je včeraj začela nova nacio-
nalna preventivna akcija, s 
katero intenzivno opozarjajo 
na nevarnost uporabe mobil-
nih telefonov v prometu. Ker 
pa tovrstna opozorila doslej 
niso zalegla, bo najverjetneje 
treba zaostriti sankcioniranje 
takšnega prekrška. Če bo pred-
log sprejet, bo kršitelj po novem 
prejel denarno kazen 250 evrov 
in tri kazenske točke. 

Tek na dolge proge

KOMENTAR
Simon Šubic

Suzana P. Kovačič

Kranj – Pereč problem na 
Gorenjskem ostaja po-
manjkanje zdravnikov splo-
šne oziroma družinske me-
dicine, opozarja direktor 
Osnovnega zdravstva Go-
renjske (OZG) Jože Veter-
nik. V Zdravstvenem domu 
(ZD) Kranj kljub stalnim 
odprtim razpisom manjka-
jo najmanj štirje zdravni-
ki, premalo jih je tudi v ZD 
Bled, Jesenice in Radovlji-
ca. Delo bi takoj dobilo tudi 
več pediatrov, po eden na 
Jesenicah, v Bohinju, Kra-
nju, Škofji Loki, v Železni-
kih pediatra sploh nima-
jo. Manjka okulist na po-
dročju Tržiča in Radovlji-
ce, želeli bi zaposliti spe-
cialista dermatologa v ZD 
Kranj in specialista urgen-
tne medicine v ZD Škofja 
Loka. Kranj ostaja s prvim 
februarjem brez specialista 
radiologa, je napovedal Ve-
ternik in dodal: »Vse na ul-
trazvočne preiskave čakajo-
če paciente bo prevzel kon-
cesionar iz Kranja, nemo-
teno naj bi izvajali slikanje 
RTG. OZG čaka na speciali-
sta radiologa iz tujine, ki pa 
mora še zaključiti dodatno 
usposabljanje.«

Jože Veternik poudarja, da 
je na področju splošne ozi-
roma družinske medicine 
še posebno pereča situaci-
ja v ZD Kranj, zato pacien-
te iz kranjske občine, ki še 
nimajo izbranega osebnega 
zdravnika, naproša, naj se 
vpišejo v enega od sosednjih 
ZD; v Tržiču in Škofji Loki v 

novih splošnih ambulantah 
vpisujejo paciente.

Opozorili tudi na 
pomanjkanje ginekologov

Zdravniška zbornica Slo-
venije je pred dnevi sklica-
la novinarsko konferenco, 
na kateri so opozorili na vse 
slabšo dostopnost do gine-
kologov na primarni ravni. 
Kot so pojasnili, bi potrebo-
vali najmanj trideset novih 
ginekoloških timov, saj je 
bilo lani na ginekologa pov-
prečno opredeljenih oko-
li 4.800 žensk, nekateri gi-
nekologi skrbijo tudi za več 
kot sedem tisoč bolnic. Še 
sprejemljivo število po oce-
ni razširjenega strokovne-
ga kolegija za ginekologijo 
in porodništvo pa je štiri ti-
soč bolnic na en ginekolo-
ški tim. Plačilo je za vse gi-
nekologe enako, ne glede na 

to, za koliko žensk skrbijo, 
je opozorila ginekologinja v 
domžalskem zdravstvenem 
domu Petra Meglič, ki ima 
opredeljenih okoli 6.200 
bolnic. V njeni ambulan-
ti na dan zavrnejo od deset 
do dvajset žensk, ki še nima-
jo izbranega ginekologa. V 
prihodnjih petih letih bi lah-
ko zaradi upokojevanja brez 
svojega ginekologa v Slove-
niji ostalo tristo tisoč žensk. 

Kot so sporočili z ministr-
stva za zdravje, je speciali-
zacije s področja ginekolo-
gije in porodništva, ki traja-
jo pet let, do julija 2017 na-
črtovala Zdravniška zborni-
ca Slovenije. Zatem je na-
črtovanje prevzelo ministr-
stvo, in kot dodajajo, so lani 
prvič določili število specia-
lizacij za celo leto; za celotno 
območje Slovenije so glede 
na potrebe, kot so poudarili, 

določili 18 specializacij. Po 
podatkih Zavoda za zdra-
vstveno zavarovanje Slo-
venije je povprečno število 
opredeljenih žensk na gine-
kološki tim (konec leta 2018) 
5033 žensk, od tega gineko-
loga obišče letno 48-odstot-
kov opredeljenih žensk.

Ginekološka ambulanta 
ponovno v Poljanski 
dolini?

Primarna ginekologija na 
Gorenjskem se izvaja v okvi-
ru OZG, ki ima svoje ambu-
lante v Škofji Loki, Kranju, 
Tržiču in na Jesenicah. Na 
Bledu in v Radovljici se de-
javnost izvaja le v koncesio-
narski ambulanti, delno tudi 
v Škofji Loki. »Trenutno je 
stanje v ambulantah OZG 
stabilno, problemi so delo-
ma v Tržiču, kjer gre za dalj-
šo odsotnost zaradi bolezni, 
zato je vskočil upokojeni gi-
nekolog. V roku petih let se 
bo verjetno upokojila speci-
alistka iz Kranja. Trenutno 
ima OZG zaposlenega ene-
ga specializanta ginekolo-
gije in porodništva. V drugi 
polovici leta 2019 naj bi za-
poslili specialistko gineko-
logije v Škofji Loki z name-
nom, da OZG ponovno od-
pre ginekološko ambulan-
to v Poljanski dolini,« je po-
jasnil Veternik. Delno se de-
javnost izvaja v Kranju tudi 
v Bolnišnici za ginekologijo 
in porodništvo, kjer je veči-
na ginekologov polno zase-
dena, nove pacientke vpisu-
jeta samo dva, in pa v Splo-
šni bolnišnici Jesenice, kjer 
še vpisujejo pacientke. 

Vse težje do zdravnika
Na Gorenjskem na primarnem nivoju zdravstva primanjkuje zdravnikov splošne oziroma družinske 
medicine, pediatrov ... Zdravniška zbornica Slovenije je opozorila tudi na pomanjkanje ginekologov na 
primarni ravni, nekateri ginekologi skrbijo tudi za več kot sedem tisoč bolnic.

Direktor OZG Jože Veternik (na sliki) poudarja, da je na 
področju splošne oziroma družinske medicine še zlasti 
pereča situacija v ZD Kranj, zato paciente iz kranjske 
občine, ki še nimajo izbranega osebnega zdravnika, prosi, 
naj se vpišejo v enega od sosednjih zdravstvenih domov; v 
Tržiču in Škofji Loki v novih splošnih ambulantah vpisujejo 
paciente. / Foto: Tina Dokl

V njih bodo zdaj zamenja-
li tlake, medtem ko ostali po-
segi zaradi spomeniške zaš-
čite niso dovoljeni, so razlo-
žili že pred časom. 

Na Osnovni šoli Stražišče, 
ki jo sicer na matični šoli obi-
skuje okoli 750 učencev, so 
bili doslej zaradi prostorske 
stiske primorani športno 
vzgojo izvajati tudi v učil-
nicah in ob ustreznem vre-
menu na prostem, zato so si 
več kot dve desetletji priza-
devali za novo telovadnico. 
Občina je ob pomanjkanju 
lastnih sredstev leta 2017 
sklenila javno-zasebno par-
tnerstvo z Gorenjsko grad-
beno družbo, ki je financi-
rala gradnjo in bo telovadni-
co petnajst let tudi upravljala 

in vzdrževala, nakar bo priš-
la v last občine, ki pa bo dot-
lej zasebnemu investitorju 

za izvajanje šolskega pro-
grama športa plačevala upo-
rabnino v višini trideset tisoč 

evrov mesečno. Telovadni-
ca je bila v celoti zgrajena iz 
lesa in je energetsko varčna.  

Končno v novi telovadnici
31. stran

Učenci Osnovne šole Stražišče so včeraj prvič preskusili novo telovadnico. / Foto: Gorazd Kavčič
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Naklo – Krajevna knjižnica 
v Naklem je bila lani zara-
di širitvenih del na občin-
ski stavbi nekaj časa zapr-
ta, proti koncu leta so jo že 
odprli. Knjižnica je v dru-
gem nadstropju in meri ok-
rog dvesto kvadratnih me-
trov. »Zelo smo navdušeni 
nad večjimi prostori, pano-
ramska okna nudijo dovolj 
dnevne svetlobe in čudovit 
razgled. Izrazito se nam po-
večuje število obiskovalcev, 
prejšnji ponedeljek si jih je 
knjige v petih urah izposo-
dilo 115; samih obiskovalcev 
je sicer še več, saj imamo v 
knjižnici zdaj dovolj pros-
tora, da se obiskovalci use-
dejo, v miru kaj preberejo, 
študirajo ... Gostimo vrtce, 
šolo, stanovalce bližnjega 
doma upokojencev, dopol-
dne prihajajo upokojenci, 
popoldne družine v otroški 
kotiček. Vsak ponedeljek 
ob 17.30 imamo Pravljico 
na obisku,« je navdušenje 
delila vodja krajevne knji-
žnice Helena Krampl Ni-
kač. Knjižnica je odprta vse 
dni od ponedeljka do petka, 
obiskovalci pa pridejo tudi 
iz Kranja, kot opaža in po-
jasni vodja krajevne knji-
žnice: »Člani Mestne knji-
žnice Kranj namreč lahko 

obiskujejo tudi vse njene 
krajevne enote.« Krajev-
na knjižnica v Naklem ima 
skoraj vse, kar imajo ''veli-
ki'': e-točko, bralne krožke, 
akcijo Družinsko branje ... 
Dobili so dva sodobna ra-
čunalnika, ker jim je bilo 
dodeljenih več občinskih 
sredstev, so povečali in po-
sodobili knjižni fond. Knji-
žnica je dostopna tudi inva-
lidnim osebam, saj je na vo-
ljo dvigalo.

Občinske stavbe pa 
niso širili samo za namen 

knjižnice. Župan Občine 
Naklo Ivan Meglič je pojas-
nil novo razporeditev: »Ob-
činska sejna soba se je prese-
lila iz kleti v prvo nadstropje, 
poleg sejne sobe je v prvem 
nadstropju še večja pisarna 
župana in pisarna tajništva. 
Skupno je v prvem nadstro-
pju občina pridobila okrog 
120 kvadratnih metrov po-
vršin. V pritličju dejavnosti 
ostajajo nespremenjene, in 
sicer lekarna, očesna ambu-
lanta, optika in splošna am-
bulanta v sklopu Osnovnega 

zdravstva Gorenjske (OZG). 
Očesna ambulanta je zaseb-
na, koncesijska. Z OZG po-
tekajo dogovori o ureditvi 
fizioterapije in referenčne 
ambulante v kleti, kjer je bila 
prej sejna soba. Za ta sklop 
so pogovori v začetni fazi. »V 
občinski upravi je trenutno 
zaposlenih 12 oseb, od kate-
rih sta dva zaposlena na po-
dročju komunale (komunal-
na delavca). Meglič je dejal, 
da obnova stavbe še ni čisto 
dokončana, treba je urediti 
še zadnje malenkosti.

Še več vsebin na enem mestu
S širitvijo občinske stavbe v Naklem je krajevna knjižnica pridobila več prostora, vodja knjižnice Helena 
Krampl Nikač je pohvalila tudi obisk. Župan Ivan Meglič pa je povedal, da so že stekli prvi pogovori, da 
bi v stavbi, ki že ima več dejavnosti, pridobili tudi fizioterapijo in referenčno ambulanto.

Vodja Krajevne knjižnice Naklo Helena Krampl Nikač je navdušena nad prenovljeno in 
večjo knjižnico. Posnetek je nastal v otroškem kotičku knjižnice. 

Marjana Ahačič

Radovljica – Delo je eden 
pomembnejših faktorjev 
za kvaliteto življenja vsake-
ga posameznika. Ne zgolj z 
vidika finančne neodvisno-
sti. Občutek pomembnos-
ti in koristnosti, zavedanje, 
da posameznik s svojim de-
lom prispeva k izboljšanju 
življenja drugih, dajejo sa-
mozavest in izpopolnjujejo 
kvaliteto življenja, poudar-
ja Jelena Horvat, ravnatelji-
ca Osnovne šole Antona Jan-
še, šole s prilagojenim pro-
gramom v Radovljici.

Vključeni na trg dela

In če imajo mladi pri nas 
pogosto težave pri vstopanju 
na trg dela, je za mlade ose-
be s posebnimi potrebami ta 
korak še mnogo težji. Drža-
va v zadnjih letih sicer izvaja 

številne projekte, namenjen 
mladim. V nacionalno stra-
tegijo je tako vključena tudi 
skrb za mlade osebe s po-
sebnimi potrebami v smislu 
vključevanja v družbo, spod-
bujanja njihove aktivnosti 
ter možnosti zaposlovanja in 
vključevanja na trg dela. Del 
populacije mladih s posebni-
mi potrebami se po tako za-
ključenem srednješolskem 
izobraževanju lahko vključi 
na trg dela, drugi del so ose-
be z večjimi ovirami in ne-
zmožnostjo za popolnoma 
samostojno življenje, ki pa si 
prav tako želijo možnost in 
priložnost za delo. 

Kot pravi Horvatova, svoje 
učence skušajo že v osnovni 
šoli čim bolj pripraviti tudi na 
nadaljnje izobraževanje ozi-
roma delo. Tiste z manj teža-
vami pred vpisom v srednjo 
šolo intenzivno usmerjajo, 

z njimi obiskujejo šole, spo-
znavajo delovne postopke in 
zaposlitve ... Ostale učitelji-
ce v vseh stopnjah usmerja-
jo v pridobivanje izkušenj in 
vključevanje v številne aktiv-
nosti zunaj šole. 

Delo na kmetiji, v 
pekarni, knjižnici ...

»Imamo nekaj dobrih 
kontaktov in izkušenj s po-
samezniki in organizacija-
mi, ki so odprti in priprav-
ljeni mladim ponuditi pra-
kso. Eni od naših učenk tako 

enkrat tedensko nudi pra-
kso Knjižnica Antona To-
maža Linharta, naši učenci 
so tudi na praksi pri šivilji, v 
pekarni, slaščičarni. Srednja 
gostinska šola enkrat meseč-
no gosti skupino, ki kuha 
skupaj z dijaki: pripravlja-
jo jedi, napitke in pogrinj-
ke. Najbolj aktivna med na-
šimi učenci pa skrbi za eko 
vrt pri sosednji osnovni šoli. 
Tu je še skupina učencev, ki 
dela na eko kmetiji Mulej, 
občina Radovljica pa neka-
terim omogoča opravljanje 

različnih del, kot so čišče-
nje, brušenje, barvanje, ure-
ditev okolice spomenikov v 
Dragi … Naši partnerji nam 
omogočajo tedensko delo v 
varstveno-delovnem centru 
ter individualne prakse po-
sameznih učencev mladih 
pred vključitvijo v VDC,« je 
pojasnila Jelena Horvat in 
poudarila, da si v šoli priza-
devajo, da javnost in skup-
nost sprejmeta njihove 
učence kot svoje, enakovred-
ne ljudi in jim omogoči ak-
tivno življenje. 

Želijo prispevati po svojih 
močeh

»Želimo, da osebe s poseb-
nimi potrebami lahko s svo-
jim delom aktivno prispeva-
jo v družbenih procesih in 
razvoju ter da jih samostoj-
ni podjetniki, organizacije in 
zasebniki sprejmejo in jim 
dajo to možnost, da se uve-
ljavijo kot delavci. Želimo, da 
država s svojimi mehanizmi 
k temu prispeva toliko, da jih 
bodo delodajalci lahko – ne v 
svojo škodo – zaposlili ter da 
njihovi starši, ki v največ pri-
merih vedno skrbijo zanje, 
čutijo, da niso osamljeni in 
sami pri skrbi za vključeno-
st otrok v družbo.«

Dajo jim možnost, da se uveljavijo
Na srečanju, ki ga je organizirala Osnovna šola Antona Janše Radovljica, so poudarili položaj otrok 
in mladih odraslih v lokalnem okolju s poudarkom na zaposlovanju in vključevanju na trg dela. Mladi 
delovne izkušnje že pridobivajo v knjižnici, pri šivilji, na kmetiji, pri urejanju občinskih površin in v 
varstveno-delovnem centru.

Učenci so na praksi v knjižnici, pri šivilji, v pekarni, 
slaščičarni. Srednja gostinska šola enkrat mesečno 
gosti skupino, ki kuha skupaj z dijaki, najbolj aktivna 
učenka skrbi za eko vrt. Skupina učencev pomaga 
na ekološki kmetiji, občina pa nekaterim omogoča 
opravljanje različnih del, kot so čiščenje, brušenje, 
barvanje, ureditev okolice spomenikov …

Marjana Ahačič

Radovljica – Prejšnji teden 
so najmlajši otroci, ki so po 
začetku šolskega leta izpol-
nili minimalni starostni po-
goj, začeli obiskovati novo 
enoto vrtca v stavbi na Go-
renjski cesti 25 v Radovlji-
ci. Občina je prostor uredi-
la in opremila konec lanske-
ga leta in s tem omogočila 
obisk vrtca v Radovljici do-
datni skupini desetih otrok 
prvega starostnega obdobja. 
V ta namen sta bili zaposle-
ni vzgojiteljica in pomočni-
ca vzgojiteljice, so sporočili 
z Občine Radovljica. Enota, 

poimenovana Čebelica, je 
urejena v visokem pritlič-
ju. Na površini devetdeset 
kvadratnih metrov obsega 
igralnico, sanitarije, razde-
lilno kuhinjo, garderobo in 
balkon, s katerega je ure-
jen dostop na ograjeno igri-
šče, ki meri 250 kvadratnih 
metrov. Občina je za uredi-
tev in opremo prostorov ter 
igrišča namenila približno 
75 tisoč evrov. V sklopu ra-
dovljiškega vrtca sicer delu-
je sedem enot, poleg osre-
dnje radovljiške še enote še 
v Lescah, Begunjah, Kro-
pi, na Brezjah, Posavcu in v 
Kamni Gorici.

Nova enota za najmlajše

V novi enoti vrtca, ki jo je občina uredila v stavbi ob 
nekdanji knjižnici, je trenutno deset otrok prvega 
starostnega obdobja.

Jezersko – Že decembra se je 
občinski svet Jezersko sestal 
na seji, ki je obravnavala pro-
račun za leto 2019. Predvido-
ma naj bi znašal 1,3 milijona 
evrov, o njem pa bodo od-
ločili na drugi obravnavi 30. 
januarja. Na decembrski seji 
so se svetniki seznanili tudi 
z imenovanjem podžupana. 
Župan Drejc Karničar je za 
to nalogo imenoval Iztoka 
Tonejca, ki je drugi mandat 
zapored občinski svetnik, 
svetniške izkušnje pa ima že 
z začetkov samostojne obči-
ne Jezersko. 

Podžupan je Iztok 
Tonejec

Medvode – V Centru starej-
ših Medvode bo v četrtek, 
17. januarja, z začetkom ob 
9.30 potekal Dan odprtih 
vrat za aktivno varstvo (dnev-
no varstvo) in Aktivni dan 
(dnevna vadba in druženje 
starejših, ki poteka dvakrat 
tedensko). Predstavili bodo 
aktivno varstvo za starostni-
ke in potek Aktivnega dne. 
Program bo dodatno pope-
stril kulturni program.

Dan odprtih vrat 
aktivnega varstva

Breznica – Na prvi redni seji žirovniškega občinskega sveta so 
imenovali nadzorni odbor občine. Sestavljajo ga Bojan Vene 
(Neodvisna lista za Žirovnico), Andraž Starič (SD) in Damjana 
Tavčar Panjtar (SDS), ki odboru tudi predseduje.

Nov nadzorni odbor Občine Žirovnica
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Na podlagi 50. in 60. člena Zakona o prostorskem načrtovanju 
(Uradni list RS, št. 33/07, 108/09, 57/12, 109/12), v povezavi z 
273. členom Zakona o urejanju prostora (ZUreP-2, Ur. list RS, 
št. 61/2017) in 18. člena Statuta Občine Žirovnica (Ur. list RS, št. 
23/99, 66/2018-UPB2), župan Občine Žirovnica objavlja 

JAVNO NAZNANILO
o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnut-
ka občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) 

za območje Obvoznica Vrba (ŽA 1/E)

I.
Javno se razgrne:

1.  Dopolnjen osnutek občinskega podrobnega prostorskega 
načrta za izgradnjo zahodne obvoznice naselja Vrba (v na-
daljnjem besedilu OPPN Obvoznica Vrba), tekstualni in gra-
fični del;

2. Strokovne podlage, na katerih temelji OPPN Obvoznica Vrba.

II.
Območje OPPN za razširitev in rekonstrukcijo ceste v Završni-
co obsega zemljišča naslednjih parcelnih št.: 63/3, 63/4, 63/5, 
63/6, 65/2, 66, 67/1, 71/1, 71/2, 72/1, 72/2, 73, 75, 77/1, 78, 
79, 1714/1,  1714/2, 1717/1, 1717/2, 1721 vse k.o. Doslovče in 
435/7, 497, 498, 499/2, 500, 501, 502, 503, 505, 507/1, 507/2, 
507/3, 508/1, 509, 510, 511, 834, 539, 516/8, 519/1, 520, 521, 
522, 523, 524, 569/1, 570, 572/1, 574, 575, 576/3, 577, 578/1, 
579, 580/1, 581, 622, 623/1, 624/2, 624/3, 960/2, 961/2, 382, 
962/2, 963/1, 963/2, 964/1, 964/3, 965/1, 965/2, 966/1, 966/2, 
967, 968/1, 968/2, 969/1, 969/2, 971/1, 971/2, 972/1, 972/2, 
973/3, 974/2, 975/2, 976/2, 977/1, 978/1, 1144, 1145, 1147/1, 
1147/2, 1167/1, vse k.o. Zabreznica.

III.

Javna razgrnitev se izvede na sedežu Občine Žirovnica od po-
nedeljka, 28. januarja 2019, do četrtka, 28. februarja 2019, 
v delovnem času občinske uprave in na spletnih straneh Obči-
ne Žirovnica http://www.zirovnica.si.

Javna obravnava bo potekala v sredo, 27. februarja 2019, ob 
17.30 v sejni sobi Občine Žirovnica.

IV.
Pisne pripombe in predloge, ki se nanašajo izključno na 
razgrnjeno gradivo, lahko dajo vsi zainteresirani organi, orga-
nizacije in posamezniki. Pripombe in predlogi se lahko poda-
jo pisno ali ustno na javni obravnavi, na mestu javne razgrnit-
ve kot zapis v knjigo pripomb in predlogov ali se posredujejo 
pisno na naslov: Občina Žirovnica, Breznica 3, 4274 Žirovnica. 

Rok za oddajo pripomb poteče zadnji dan javne razgrnitve.

V.
To javno naznanilo začne veljati z dnem objave.

Številka: 350-0001/2017
Datum: 11. 1. 2019 Leopold POGAČAR
 Župan občine Žirovnica

Suzana P. Kovačič

Kranj – Osnovno zdravstvo 
Gorenjske (OZG) ima spre-
jet začasni finančni načrt 
za leto 2019, ki vključuje 
tudi plan investicij. Direktor 
OZG Jože Veternik je pred 
nekaj dnevi na novinarski 
konferenci predstavil nekaj 
največjih investicij. »V Rado-
vljici skupaj z občino že gra-
dimo prizidek k tamkajšnje-
mu zdravstvenemu domu. 
OZG bo prispeval petdeset 
odstotkov sredstev za grad-
njo, kar je približno osemsto 
tisoč evrov. OZG bo v celo-
ti financiral tudi vso opre-
mo za prizidek v vrednos-
ti okrog 240 tisoč evrov,« je 
Veternik predstavil letošnjo 
največjo investicijo. V Zdra-
vstvenem domu (ZD) Kranj 
se bo v okviru projekta Cen-
ter za krepitev zdravja izva-
jala prenova prostorov, kjer 
je trenutno bazen. Vrednost 
prenove je ocenjena na prib-
ližno 420 tisoč evrov, od tega 

jim je uspelo pridobiti tristo 
tisoč evrov od Mestne obči-
ne Kranj, ki je uspešno kan-
didirala na razpisu ministr-
stva za zdravje. Na Jesenicah 
se izvaja prenova otroškega 
in šolskega dispanzerja ter 
razvojne ambulante v vred-
nosti okrog 220 tisoč evrov, 
gre za lastna sredstva OZG. 

Veternik je omenil tudi dve 
energetski sanaciji objektov: 
»V Bohinju občina načrtuje 
energetsko sanacijo ZD Bo-
hinj. Energetska sanacija 
naj bi bila izvedena tudi v ZD 
Tržič v vrednosti okrog 260 
tisoč evrov, financirala naj bi 
se iz sredstev tržiške občine, 
OZG in Gorenjskih lekarn.« 

V ZD Škofja Loka OZG na-
črtuje nakup novega digital-
nega RTG aparata v vrednos-
ti približno 380 tisoč evrov. 
Letos bodo kupili tudi tri re-
ševalna vozila za postaje na 
Bledu, v Kranju in na Jeseni-
cah v skupni vrednosti okrog 
štiristo tisoč evrov, je še na-
povedal Jože Veternik.

Večje investicije na področju 
primarnega zdravstva
Osnovno zdravstvo Gorenjske bo letos za investicije v objekte in opremo namenilo približno pet 
milijonov evrov in še 420 tisoč evrov za investicijsko vzdrževanje. Največja bo investicija v prizidek 
Zdravstvenega doma Radovljica. 

Rok za zaključek gradbenih del v prizidku k Zdravstvenemu domu Radovljica je 30. junij 
letos. V treh etažah (klet, pritličje, nadstropje) bodo prostori za ambulante s skupno neto 
tlorisno površino 855 kvadratnih metrov. / Foto: Marjana Ahačič

Danica Zavrl Žlebir

Kranj – Evropske evre bo po 
odločitvi vladne službe za ra-
zvoj in evropsko kohezijsko 
politiko dobil projekt Izbolj-
šanje stanja vrst in habita-
tnih tipov v Triglavskem na-
rodnem parku – Vrh Julij-
cev. Projekt bo prejel slabih 
3,7 milijona evrov, od tega 
2,9 milijona iz Evropskega 
sklada za regionalni razvoj. 

»Namen projekta je vzpo-
staviti primerne pogoje za 
dolgoročno ohranitev osmih 
kvalifikacijskih vrst in štirih 
habitatnih tipov na območjih 
Nature 2000 v Triglavskem 
narodnem parku, in sicer z 
varstvenimi ukrepi izločit-
ve ali vsaj omilitve ključnih 
znanih pritiskov nanje. Med 
drugim bodo projektni par-
tnerji uveljavili mirna obmo-
čja, poskrbeli za uravnavanje 
prometne obremenitve na 
Pokljuki, posadili prehran-
sko ugodne rastlinske vrste 

in izvedli določene aktivnosti 
na območju Dvojnega jeze-
ra,« sporočajo z vladne služ-
be. Poleg neposrednih učin-
kov pri upravljanju območij 
Natura 2000 bodo načrtova-
ne projektne aktivnosti vza-
jemno prispevale tudi k po-

dročjem varstva kulturne de-
diščine, turizma (interpreta-
cija varstva narave, usmer-
janje obiskovanja, promoci-
ja), gozdarstva in kmetijstva 
v narodnem parku.

Za natančnejša pojasnila 
o namenu evropskih evrov 
smo se obrnili na ministrstvo 

za okolje. »Z različnimi ukre-
pi se bo neposredno izboljša-
lo stanje habitatov na 303 hek-
tarjih površine. Projektne ak-
tivnosti bodo v TNP izboljša-
le stanje osmih vrst (alpska 
možina, veliki pupek, hrib-
ski urh, divji petelin, gozdni 

jereb, belka, kotorna, triprsti 
detel) in štirih habitatnih ti-
pov (vrstno bogata travišča 
s prevladujočim navadnim 
volkom (Nardus stricta) na si-
likatnih tleh, gorski eksten-
zivno gojeni travniki, aktivna 
visoka barja, trde oligo-me-
zotrofne vode z bentoškimi 

združbami parožnic (Cha-
ra spp.)). Stanje naštetih vrst 
in habitatnih tipov je trenu-
tno ocenjeno kot neugodno 
ali celo slabo,« razložijo na 
ministrstvu. »V projektu se 
bodo na z obiskom najbolj iz-
postavljenih predelih (na pri-
mer Pokljuka, Mangartsko 
sedlo, okolica Triglava) uve-
ljavila mirna območja za div-
jega petelina, belko in aktiv-
na visoka barja. Na vseh mir-
nih območjih bo poostren 
nadzor z vključevanjem pro-
stovoljnih nadzornikov. Na 
Pokljuki bodo izvedeni ukre-
pi za zmanjšanje prometne 
obremenitve, denimo prila-
gojeno zimsko vzdrževanje 
cest, vzpostavitev hitrostne 
omejitve, uvedba sezonske 
avtobusne linije. Stanje tra-
viščnih habitatnih tipov, ko-
torne in alpske možine se 
bo izboljšalo z odstranitvi-
jo lesne zarasti, ki je posle-
dica opuščanja ekstenzivne 
kmetijske dejavnosti v alp-
skem prostoru. Primeren 
gozdni habitat za divjega pe-
telina in gozdnega jereba bo 
vzpostavljen z ukrepi svetlit-
vene sečnje in sadnje za vrsti 
prehransko ugodnih grmov-
nih in drevesnih vrst, za trip-
rstega detla pa z izključitvi-
jo gozdov iz gospodarjenja, 
kar bo dolgoročno zagotovi-
lo potrebno količino odmrle-
ga drevja.«

Za Triglavski narodni park 
dobili evropski denar
Evropski denar za izboljšanje stanja nekaterih vrst in habitatov v Triglavskem 
narodnem parku

V projektu bodo sodelovali Javni zavod Triglavski 
narodni park, Društvo za opazovanje in preučevanje 
ptic Slovenije, Kmetijsko-gozdarska zbornica Slovenije 
– Kmetijsko-gozdarski zavod Kranj, Občina Tolmin, 
Planinska zveza Slovenije, Turizem Bohinj – zavod za 
pospeševanje turizma, Zavod RS za varstvo narave, 
Zavod za gozdove Slovenije in Zavod za ribištvo 
Slovenije.

Aleš Senožetnik

Vodice – Decembra so na ko-
masacijskem območju Vo-
dice začeli agromelioracij-
ska dela. Kot pojasnjujejo 
na občinski upravi, se obči-
na ni mogla prijaviti na raz-
pis za pridobitev nepovra-
tnih sredstev za agromelio-
racijo, dokler ni bila pravno-
močna odločba o komasaci-
ji, zaradi česar so urejanje 
poljskih poti začeli kasneje, 
kot je bilo predvideno. 

Po pravnomočnosti odloč-
be je občina na razpisu pri-
dobila sredstva agencije za 
kmetijske trge in razvoj po-
deželja v skupni višini slabih 
265 tisoč evrov.

»Agromelioracijska dela 
obsegajo razgradnjo starih 
poti, izgradnjo novih polj-
skih poti, krčitev grmov-
ja in dreves, nasipavanje 

rodovitne zemlje ter obno-
vo in izgradnjo jarkov za od-
vodnjavanje. Zgrajeno bo 
približno devet kilometrov 
javnih poljskih poti, ki bodo 
omogočale nemoten dostop 
do kmetijskih površin. Iz-
vedba navedenih del pred-
stavlja zaključek komasaci-
je, saj bo z izvedenimi ukre-
pi omogočena nemotena in 
učinkovitejša raba kmetij-
skih zemljišč v osrednjem 
delu občine, ki so se vzposta-
vila v okviru postopka koma-
sacije, s tem pa bodo še dodat-
no izboljšani pogoji za izva-
janje kmetijske dejavnosti,« 
pravijo na občinski upravi, 
kjer lastnike zemljišč na ko-
masacijskem območju pozi-
vajo, da upoštevajo potek no-
vih poti in pri oranju ne po-
segajo v javne poti in pas, ki 
je namenjen za transport in 
obračanje strojev.

Nove poljske poti



6 Gorenjski glas
torek, 15. januarja 2019

Vrednost investicije je 1,1 
milijona evrov. Načrtujejo 
tudi rekonstrukcijo regio-
nalne ceste skozi Ribčev Laz 
v dolžini 920 metrov, ki bo 
stala 1,5 milijona evrov. Na 
obeh cestah bodo gradbena 
dela predvidoma stekla apri-
la, uredili pa bodo tudi ploč-
nike, cestno razsvetljavo 
in ostalo komunalno infra-
strukturo, odvajanje vode, 
cestno opremo in signali-
zacijo. Poleg tega bodo spo-
mladi nadaljevali urejanje 
ceste, površin za pešce in av-
tobusnega postajališča v Bo-
hinjski Bistrici. Dela na 968 
tisoč evrov vrednem projek-
tu namreč trenutno zaradi 
vremenskih razmer stojijo. 

V Kranju dve krožišči

V Kranju, kjer bodo mar-
ca (če ne bo nepredvidene-
ga zamika) končali obno-
vo nadvoza čez Savski otok, 
bosta letos, kot so že večkrat 
napovedali, potekala dva po-
membna projekta na držav-
nih cestah. Gre za rekon-
strukciji križišča v Bitnjah in 
krožišča ob nakupovalnem 
centru Mercator Primskovo 
v Kranju. Prvega bodo preu-
redili v krožno križišče, kar 
bo stalo pol milijona evrov, 
drugega pa bodo povečali, 

investicija pa je vredna 1,3 
milijona evrov. Na obeh lo-
kacijah bodo dela potekala 
od maja do oktobra.

Prav tako letos bodo pred-
vidoma uredili vozišče na 
cesti skozi Tupaliče oziro-
ma od Tupalič do Preddvora 
na regionalnih cestah Spo-
dnje Jezersko–Preddvor in 
Preddvor–Kranj. Med dru-
gim bodo uredili tudi ploč-
nik, javno razsvetljavo in 
avtobusno postajališče. 

Gradnja, vredna 1,9 milijo-
na evrov, se bo začela po pri-
dobitvi gradbenega dovolje-
nja. Letos, po pridobitvi ze-
mljišč, na Direkciji načrtu-
jejo še ureditev avtobusne-
ga postajališča s površina-
mi za pešce in voziščem v 
Kokri (vrednost 270 tisoč 
evrov). Tudi v Rudnem bodo 
letos najbrž uredili avtobu-
sno postajališče in površino 
za pešce. Zemljišča za 135 ti-
soč evrov vredno investicijo 

še pridobivajo. Pločnik bodo 
najverjetneje uredili tudi na 
700-metrskem cestnem od-
seku Goriče–Golnik (vred-
nost 279 tisoč evrov), razpi-
sna dokumentacija za grad-
njo je namreč že v pripravi. 

V Škofji Loki načrtuje-
jo preureditev semaforizira-
nega križišča Lipica v krož-
išče (945 tisoč evrov), v na-
selju Godešič pa bodo iz-
vedli ukrepe za umiritev 
prometa, uredili avtobusni 

postajališči, površine za 
pešce, javno razsvetljavo in 
semaforizirano križišče (1,2 
milijona evrov). Oba projekta 
naj bi izvedli v letih 2019/20. 

Končno razpis za 
Hotemaže–Britof

Z Direkcije so še sporoči-
li, da bodo predvidoma spo-
mladi objavili razpis za težko 
pričakovano gradnjo nove 
ceste Hotemaže–Britof v 
dolžini približno 3,5 kilome-
tra. Investicija, ki je ocenje-
na na 4,8 milijona evrov, bo 
vključevala tudi rekonstruk-
cije križišč in podvozov ter 
ureditev vse ostale cestne in 
komunalne infrastrukture. 
Objava razpisa je odvisna od 
pridobitve gradbenega dovo-
ljenja, so razložili. 

Predvidoma jeseni bodo 
objavili tudi javno naroči-
lo za preureditev ceste sko-
zi Žirovnico z rekonstruk-
cijo krožnega križišča za 
Begunje, katere vrednost 
je ocenjena na 1,6 milijo-
na evrov. Objava razpisa je 
odvisna od pridobitve vseh 
potrebnih zemljišč, so doda-
li. Jeseni načrtujejo tudi za-
četek postopka javnega na-
ročila za ureditev regional-
ne ceste v Spodnjih Gorjah, 
ki bo po zdajšnjih ocenah 
stala okoli 700 tisoč evrov. 
Tudi v tem primeru je objava 

razpisa odvisna od pridobi-
tve zemljišč. 

Letos bodo morda na Di-
rekciji za infrastrukturo šli 
tudi v postopek javnega na-
ročila za 2,2-kilometrsko 
obvoznico Vodice v sklo-
pu rekonstrukcije ceste Že-
lodnik–Vodice. Projekt ob-
voznice Vodice do pridobi-
tve gradbenega dovoljenja 
in vseh zemljišč vodi Druž-
ba za avtoceste v RS, zato bo 
Direkcija razpis za izbiro iz-
vajalca gradbenih del lah-
ko objavila po predaji doku-
mentacije, so pojasnili. Oce-
njena vrednost investicije je 
sicer 9,8 milijona evrov. 

Več kot osem milijonov 
evrov za preplastitve

Dodatnih 8,5 milijona 
evrov bodo letos predvidoma 
namenili tudi za preplastitve 
sedemnajstih odsekov držav-
nih cest na Gorenjskem, za 
katere pa morajo še izpelja-
ti javna naročila. Med daljše 
cestne odseke, ki naj bi dobili 
novo asfaltno prevleko, so na 
Direkciji našteli ceste Bled–
Soteska, Zgornja Radovna–
Dovje, Begunje–Bistrica pri 
Tržiču, Javornik–Gorje, Kok-
rica–Kranj, Preddvor–Kranj 
(Primskovo), Lipnica–Go-
bovce, Podkoren–Kranjska 
Gora in tri odseke na cesti 
Spodnje Jezersko–Preddvor.

Katere ceste čaka letos obnova
31. stran

V Direkciji za infrastrukturo načrtujejo, da bodo spomladi objavili razpis za gradnjo nove 
ceste Hotemaže-Britof. / Foto: Gorazd Kavčič 

Urša Peternel

Breznica – Občina Žirovni-
ca je dobila proračun za leto 
2019, ki bo na prihodkov-
ni strani znašal 4,1 milijo-
na evrov, na odhodkovni pa 
4,4 milijona evrov. Primanj-
kljaj bodo pokrili z zmanj-
šanjem sredstev na računih 
in zadolžitvijo v višini ne-
kaj manj kot 65 tisoč evrov. 
Gre za brezobrestno poso-
jilo, ki občinam pripada po 
zakonu o financiranju ob-
čin in se ne šteje v kvoto za-
dolženosti občine. Za teko-
čo porabo bo šlo 64 odstot-
kov proračunskih sredstev, 
za investicijske izdatke pa 
36 odstotkov. Največje inve-
sticije bodo sofinanciranje 
začetka gradnje pločnika in 
avtobusnih postajališč (dru-
ga faza), menjava strehe na 
večnamenski dvorani, grad-
nja parkirišča na Rodinah in 
izdelava dokumentacije ter 
odkup zemljišč za gradnjo 
(zahodne) obvoznice mimo 
Vrbe. Prav pri tej investici-
ji pa se je zapletlo, saj je na 

seji občinskega sveta, na ka-
teri so potrjevali proračun, 
občinska svetnica z opozicij-
ske Liste za vasi pod Stolom 
Mojca Vene vložila aman-
dma, s katerim bi ustavili 

gradnjo obvoznice. Po nje-
nem predlogu naj bi 94 tisoč 
evrov namesto za obvoznico 
namenili za pomoč soboda-
jalcem in sofinanciranje za-
gonskih podjetij. Nekate-
ri vaščani Vrbe se namreč z 
zahodno varianto obvoznice 
še vedno ne strinjajo. 

A kot je poudaril župan 
Leopold Pogačar in tudi več 

občinskih svetnikov z njego-
ve liste, je gradnja obvozni-
ce ena najpomembnejših 
investicij v občini, na kate-
ro čakajo že štiri desetletja. 
Župan je tudi pokazal do-

pis s podpisi 86 domačinov 
Vrbe, s katerim so ga ponov-
no pozvali, naj nadaljuje ak-
tivnosti za čim hitrejši zače-
tek gradnje prepotrebne ob-
voznice. Na koncu je večina 
občinskih svetnikov aman-
dma zavrnila in denar za ob-
voznico ostaja v proračunu.

Občinski svetniki z opo-
zicijske Liste za vasi pod 

Stolom so vložili še nekaj 
amandmajev, Franc Zu-
pan je med drugim pred-
lagal, naj 15 tisoč evrov na-
mesto za nadaljevanje ure-
janja Završnice nameni-
jo za opremo pastoralnega 
doma. Tudi ta amandma ni 
bil sprejet.

Zanimiv pa je bil še en 
amandma, ki ga je vložil Ju-
rij Dolžan (NSi) in po kate-
rem naj bi v proračunu za-
gotovili dodatna sredstva za 
pomoč staršem vrtčevskih 
otrok, ki so zaradi bolezni 
daljši čas odsotni. V takem 
primeru morajo namreč 
starši plačevati polno ceno 
oskrbe, razen stroškov pre-
hrane. Občinski svetniki so 
v razpravi menili, da je ome-
njeni problem treba rešiti, a 
se ga je treba lotiti celostno, 
saj je treba urediti tudi pro-
blem rezervacij v času pole-
tnih počitnic. Tako aman-
dmaja za zdaj niso podprli, 
bodo pa o problemu še go-
vorili in skušali najti rešitev, 
morda tudi v sklopu rebalan-
sa proračuna.

Obvoznica Vrba ostaja v proračunu
Občina Žirovnica je dobila proračun za leto 2019. Poskus opozicije, da bi z amandmajem k proračunu 
ustavili gradnjo obvoznice mimo Vrbe, ni uspel.

V proračunu je zagotovljen tudi denar za pripravo 
dokumentacije za gradnjo prizidka vrtca in pripravo 
raziskovalnega projekta, ki bo osnova za načrtovano 
gradnjo doma starostnikov. Je pa iz proračuna izpadel 
Čebelji park Breznica, saj so po županovih besedah 
projekt zamaknili na obdobje po letu 2022. Ocenili so 
namreč, da je več nujnejših investicij. A kot je poudaril 
Pogačar, v projekt še vedno iskreno verjame, gradbeno 
dovoljenje je veljavno, zemljišča odkupljena, bodo pa 
iskali tudi druge vire sofinanciranja.

Simon Šubic

Kranj – Iz Mestne občine 
Kranj (MOK) so sporočili, da 
so po energetski prenovi in 
posodobitvi opreme Kegljiš-
ča Triglav Kranj, končani lani 
spomladi, pred dnevi prejeli 
tudi sredstva Fundacije za 
šport. Ta je s 14.897 evri so-
financirala nekaj več kot 22 
odstotkov investicije v vred-
nosti skoraj 66 tisoč evrov, s 
katero je kranjsko kegljišče 
postalo eno najsodobnejših 
v Sloveniji, ki zdaj omogo-
ča kar najboljše pogoje tako 
za rekreacijo kot tudi za pro-
fesionalno kegljanje, so po-
udarili na občini. Kegljišče 
je v lasti MOK in je edino 
8-stezno kegljišče v gorenj-
ski in osrednjeslovenski re-
giji, zato je zelo pomembno 
za razvoj kegljaškega špor-
ta, obenem pa omogoča tudi 
množičnost obiska.  

Kranjsko kegljišče je ure-
jeno v nekdanjem industrij-
skem objektu, ki je bil brez 

toplotne izolacije in central-
nega ogrevanja, zato je bila 
energetska sanacija nuj-
na. Tudi razsvetljava je bila 
v nekaterih prostorih ener-
getsko potratna. Pred sana-
cijo se je v zimskem času 
kegljišče ogrevalo s pihal-
nikom toplega zraka na ku-
rilno olje, obenem pa je bil 
nujen tudi nakup opreme, 
ki zagotavlja organizacijo 
vrhunskih tekem, so razlo-
žili na MOK. 

V okviru investicije so po-
leg toplotne izolacije kegljiš-
ča in prostora za druženje 
zamenjali tudi okna, objekt 
pa po novem ogrevajo z ze-
meljskim plinom. Keglji-
šče in naprave so posodo-
bili z opremo, ki je name-
njena tudi širšemu krogu 
rekreativnih uporabnikov, 
med pridobitve sodijo tudi 
novi kegeljni križi, keglja-
ške krogle za odrasle, mladi-
no in otroke, kompleti keg-
ljev in video ter računalniška 
oprema.

Prispela tudi 
sredstva fundacije
Kranjska občina je od Fundacije za šport prejela 
slabih 15 tisoč evrov za prenovo kegljišča. 
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V Šentvidu ob Glini na avstrijskem Koroškem (A-9300 St. Veit an der Glan) 
zaposlimo na osnovi dela za polni delovni čas (38,5 ure/teden)

programerja 
avtomatizacijske tehnike m/ž

(Programmierer für Automatisierungstechnik)

Vaš izziv
• Programiranje in zagon avtomatizacijskih naprav v sklopu močne 
   in hitro rastoče stroke

Vaš profil
• Zaključena izobrazba višje oz. srednje tehnične šole z enega od področij, 
   kot so npr. merilna tehnika, vodilna tehnika oz. informatika; 
   oz. zaključena poklicna šola z večletnimi delovnimi izkušnjami 
   programiranja na področju avtomatizacijske tehnike
• Zelo dobro poznavanje SPS-programiranja (Yaskawa ali Siemens)
• Zelo dobro znanje angleščine (pogovorni jezik na delovnem mestu)
• Poznavanje sistemov Feldbus, industrijskih povezav in pogonskih sistemov
• Izkušnje s področja programiranja robotov (po možnosti Yaskawa)
• Izkušnje s področja varnostne tehnike (CE)
• Najmanj 3 leta delovnih izkušenj (čas izobrazbe ni vračunan)
• Pripravljeni ste na kariero na tehničnem področju (kot ekspert) in tudi 
   na področju vodenja delovne ekipe

Nudimo vam
• V sklopu mednarodno delojočega koncerna delo za nedoločen čas  
• Izvrstne možnosti nadaljnje izobrazbe
• Samostojno in pestro delo
• Dolgoročne perspektive
• Delo v sklopu motivirane delovne ekipe s prijetnim delovnim vzdušjem
• Odvisno od kvalifikacije in delovnih izkušenj nadpovprečno visoko plačo,
   mesečno plačo po kolektivni pogodbi za kovinsko stroko najmanj 
   2.763,23 evrov bruto; po želji vam nudimo tudi stanovanje

Veselimo se vaše vloge z vsemi potrebnimi podatki na hr@nittoku.eu 
oziroma se nam javite po telefonu +43 676 8970 20209.

Nittoku Europe GmbH
Solarstraße 1 · A-9300 St. Veit an der Glan / Šentvid ob Glini

www.nittoku.eu

Aleš Senožetnik

Ljubljana – Evropski sklad za 
regionalni razvoj bo prispe-
val dobrih 339 tisoč evrov, 
Evropski kmetijski sklad za 
razvoj podeželja pa dobrih 
67 tisoč evrov za šest projek-
tov, ki se bodo izvajali v ob-
činah Medvode, Domžale, 
Komenda, Mengeš, Trzin 
in Vodice v okviru Lokalne 
akcijske skupine (LAS) Za 
mesto in vas. Skupna vred-
nost potrjenih projektov v 
drugem javnem pozivu pa 
znaša slabih 584 tisoč evrov.

»Potrjeni projekti prina-
šajo inovativne ideje in nova 
partnerstva, ki bodo prispeva-
la k razvoju vaških in mestnih 
središč, vključevanju ran-
ljivih družbenih skupin ter 
omogočanju aktivnega pove-
zovanja prek glasbe, kulture 
in športa,« pravijo v LAS. 

Med večjimi projekti v 
LAS poudarjajo projekt Ve-
sela igrala, v katerem je vo-
dilni partner Občina Trzin, 
ki z oživitvijo vaških jeder in 
ureditvijo otroških igrišč ob-
čanom Vodic in Trzina omo-
goča kvalitetno preživljanje 
prostega časa na območju 
občine, v kateri živijo.

Tenis klub KUBU Vodi-
ce je pripravil projekt Raz-
ličnost povezuje, s katerim 
želijo spodbuditi medgene-
racijsko sodelovanje prek 

delavnic vseživljenjskega 
učenja in aktivnega staranja 
ter rekreacijskih dejavnosti, 
Glasbena šola Lartko iz Trzi-
na pa bo s projektom Lartko 
združuje glasbo približala 
vsem, ki si jo želijo spoznati.

Nadaljevali bodo tudi tri 
projekte, ki so jih začeli iz-
vajati že v času prvega pozi-
va in jih nameravajo v priha-
jajočem obdobju še nadgra-
diti. V projektu starih hišnih 
imen, katerega vodilni par-
tner je Občina Vodice, bo 
identificiral vsaj 620 hišnih 
imen na območju LAS ter z 
njimi označil vsaj 310 doma-
čij. Inštitut Antona Trstenja-
ka za gerontologijo in medge-
neracijsko sožitje nadaljuje 
projekt Krekovo središče II, 
s katerim med drugim želijo 
vzpostaviti pogoje za dolgo-
ročno zagotavljanje socialne 
vključenosti, kakovostnega 
in aktivnega staranja in med-
generacijskega sodelovanja.

Javni zavod Cene Štupar 
pa skupaj s partnerji razvi-
ja projekt Za vas, podjetni-
ki, v okviru katerega se za-
gotavljajo podporne, stro-
kovne in izobraževalne ak-
tivnosti, ki omogočajo zvi-
šanje podjetniške usposo-
bljenosti in kompetenc ude-
ležencev, vključenih v izo-
braževanje oz. mentorstvo 
na področju zaposlovanja in 
podjetništva.

Potrdili projekte
Lokalna akcijska skupina Za mesto in vas je konec 
lanskega leta potrdila šest projektov za razvoj na 
območju občin Medvode, Domžale, Komenda, 
Mengeš, Trzin in Vodice v skupni vrednosti skoraj 
šeststo milijonov evrov.

Danica Zavrl Žlebir

Žiri – Tudi Žirovci so se pred 
stoletjem, v letih 1918 in 
1919, dejavno vključili v prvo 
slovensko vojsko v moderni 
zgodovini in kot prostovolj-
ci sodelovali v bojih za slo-
vensko severno mejo na Ko-
roškem. Vojaška in politič-
na zasluga generala Rudol-
fa Maistra in njegovih bor-
cev je, da so v tem obdobju 
rešili za Slovenijo štajersko 
Podravje, od Koroške pa Me-
žiško dolino. Žal so bila vo-
jaška, diplomatska in dru-
ga prizadevanja za vključi-
tev preostalega slovenske-
ga dela Koroške v Slovenijo 
manj uspešna kot odločna 
akcija generala Rudolfa Ma-
istra na Štajerskem, vendar 
predstavljajo enega od te-
meljev, na katerih je kasneje 
nastala slovenska država. Iz 
Žirov je v bojih sodelovalo 33 
mož, Franc Mlakar (1900–
1919) pa je bil v bojih na Ko-
roškem 11. ali 12. januarja 
1919 ranjen in je 13. januar-
ja umrl v vojaški bolnišnici 

v Ljubljani. V spomin na ro-
jaka so v Žireh prav na oble-
tnico njegove smrti na roj-
stni hiši odkrili spominsko 
ploščo. 

Župan Janez Žakelj, ki je 
skupaj z gospodarjem An-
tonom Mlakarjem ob častni 
straži vojakov Slovenske 

vojske odkril spominsko 
ploščo, je ob tem dejal, da 
smo se Slovenci v dvajsetem 
stoletju borili v štirih vojnah, 
v prvi in drugi svetovni in v 
slovenski osamosvojitveni 
vojni, ne smemo pa ob tem 
pozabiti na vojno za sever-
no mejo v letih 1918 in 1919. 
Franc Mlakar, ki je bil poprej 
v prvi svetovni vojni mobili-
ziran v avstrijsko vojsko, se 
je borcem za severno mejo 
pridružil kot prostovoljec. 
Žal se ni vrnil »pod ljubo 
streho domačo«, padel je pri 
Podrožci na Karavankah. 

V Muzeju Žiri so zatem 
odprli razstavo, ki v besedi 
in sliki predstavlja potek bo-
jev za severno mejo in može 
iz Žirov, ki so po koncu prve 
svetovne vojne znova vzeli 
orožje v roke in kot prosto-
voljci odšli v boj. Avtorja raz-
stave, ki bo odprta do 3. fe-
bruarja, sta Alojz Demšar 

in Janez Jereb, postavil jo je 
Stanko Kosmač. Poleg tega 
spomin na rojake ohranja 
zapis v Žirovskem občasni-
ku. Ob odprtju razstave je 
o pomenu bojev za severno 
mejo in o uspehu Rudolfa 
Maistra, ki je Sloveniji uspel 
obraniti Štajerko, spregovo-
ril podpredsednik društva 
General Maister Vitko Roš. 
Dejal je, da je takrat prvikrat 
zadišalo po slovenski vojski, 
in meni, da bi bila tudi južna 
meja danes rešena drugače, 
če bi še živel general Mais-
ter. Nedavno pa je bilo tudi v 
Žireh ustanovljeno društvo 
General Maister, vodi ga Ja-
nez Jereb, ki je na prireditvi 
sodeloval z društvenim pra-
porom. V programu so na-
stopili učenci Osnovne šole 
Žiri z glasbenimi točkami in 
recitacijami pesmi Rudol-
fa Maistra ter Moški pevski 
zbor Alpina Žiri.

Borili so se za severno mejo
Pri Žnidarju v Žireh, na pročelju rojstne hiše Franca Mlakarja, ki je januarja 1919 padel v bojih za 
severno mejo, so ob obletnici njegove smrti odkrili spominsko ploščo, v muzeju pa odprli razstavo o 
Žirovcih, borcih za severno mejo.

Župan Janez Žakelj in Anton Mlakar sta odkrila spominsko 
ploščo v bojih za severno mejo padlemu Francu Mlakarju. 

V žirovskem muzeju je na ogled razstava o Žirovcih, ki so sodelovali v bojih za severno 
mejo. / Foto: Gorazd Kavčič
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Ana Šubic

Železniki – Občina Železni-
ki bo že tretje leto zapo-
red s pomočjo evropskih 
sredstev obogatila program 
Čipkarskih dnevov. V okvi-
ru programa Evropa za dr-
žavljane jim je znova uspe-
lo pridobiti 25 tisoč evrov, 
in sicer za projekt Evropske 
manjšine – njihova dediš-
čina, jezik, tradicija boga-
tijo našo skupno evropsko 
kulturo. Partnerji v projek-
tu so hrvaška Lepoglava, ita-
lijanski Innichen, belgijski 
Maasmechelen, madžarski 

Budaors, makedonsko 
Skopje in Narodni svet ko-
roških Slovencev iz Avstri-
je, sodelovali bodo tudi dru-
gi zamejski Slovenci in Slo-
venci iz Argentine.

Projekt bo potekal od 27. 
junija do 2. julija, je poveda-
la njegova vodja Andreja Me-
gušar, tudi članica občinske 
komisije za mednarodno so-
delovanje. Poleg Čipkarskih 
dnevov bo vključeval med-
narodno konferenco, pogo-
vorne večere in delavnice, 
teme pa bodo vloga manj-
šin v Evropi, njihov vpliv na 
razvoj kulturne dediščine v 

posameznih državah, Slo-
venci v zamejstvu in Sloven-
ci po svetu. »Pri izboru ide-
je sem izhajala iz lokalnega 
okolja, saj so Železniki in ce-
lotna Selška dolina zaznamo-
vani z železarstvom in čipko, 
hkrati pa so v tem okolju po-
tekala tudi poseljevanja iz 
drugih držav, tudi manjšin, 
ki so s svojo dediščino zazna-
movale tudi razvoj naše kul-
ture. Zaradi narave razpisa 
sem idejo razširila na evrop-
sko raven in Evropsko ko-
misijo smo prepričali, da so 
tudi manjšine skozi zgodovi-
no sooblikovale našo družbo 

in lokalno identiteto,« je po-
jasnila Megušarjeva.

Tudi župan Železnikov 
Anton Luznar je zadovoljen, 
da bodo znova lahko oboga-
tili Čipkarske dneve: »Po-
dobno kot že dve pretekli leti 
bodo tudi letos dogajanje po-
pestrile različne mednaro-
dne skupine obiskovalcev, 
ki rade prihajajo v Železni-
ke in z veseljem sodelujejo 
na našem čipkarskem festi-
valu. Lažje pa bo tudi za or-
ganizatorja Turistično dru-
štvo Železniki, ker bomo del 
stroškov lahko pokrili preko 
evropskega projekta.«

Znova denar za Čipkarske dneve
V Železnikih bodo v času Čipkarskih dnevov izvajali evropski projekt o vlogi manjšin in njihovem vplivu 
na kulturno dediščino.
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Igor Kavčič

Kranj – Do odprtja Tedna slo-
venske drame, našega osre-
dnjega festivala uprizori-
tev, nastalih po slovenskih 
dramskih besedilih, je sicer 
še dobra dva meseca, orga-
nizator Prešernovo gledali-
šče pa je na novinarski kon-
ferenci že predstavil za širši 
krog gledalcev zagotovo naj-
bolj interesantni del festiva-
la – selektorjev izbor pred-
stav, ki si jih bomo lahko 
ogledali v letošnjem tekmo-
valnem in spremljevalnem 
programu.

Selektor, pisatelj, režiser 
in publicist Marko Sosič si 
je v preteklem letu ogledal 
57 predstav, med njimi so jih 
38 prijavila gledališča, druge 
pa je, preden je sestavil pro-
gram, spremljal po lastni 
presoji. Kot je povedal, je bil 
njegov osnovni kriterij pri 
izboru vsebinska in estet-
ska slojevitost ter celovitost 
izvedbe posameznih pred-
stav, hkrati pa tudi, ali se je 
uprizoritev dotaknila dolo-
čenih registrov, ki izrazito 
vzpostavljajo dialog s sodob-
no civilno zavestjo. »Dram-
ska besedila so leta 2018 
zaznamovali večja navzoč-
nost del Ivana Cankarja ter 
besedila in performansi Si-
mone Semenič, lanskole-
tne nagrajenke Prešernove-
ga sklada. Ob tem bi pouda-
ril še zastopanost tekstov in 

priredb slovenskih avtorjev 
v domala vseh institucional-
nih gledališčih, ki so krsti-
la marsikatero novost tako 
uveljavljenih piscev kot tis-
tih, ki šele prihajajo v gle-
dališko javno zavest. Opa-
zen je še velik delež režiser-
jev mlade in najmlajše ge-
neracije, ki z izostreno idej-
no zasnovo močno prispeva-
jo k rasti in razvoju sodobne-
ga slovenskega teatra,« je ob 
izboru povedal Marko Sosič, 
ki si je ogledal tako predsta-
ve institucionalnih gledališč 
kot drugih profesionalnih 

skupin in tudi ljubiteljskih 
gledališč. 

Pri tem se v program ni od-
ločil vključiti performativnih 
in gibalnih predstav ter pred-
stav brez besedila. Pojasnju-
je, da čeprav so te lahko kva-
litetne in na visokem nivo-
ju, niso zasnovane na dram-
skih besedilih in nekako ne 
sodijo na festival. Za glav-
no festivalsko nagrado se bo 
v tekmovalnem programu 
po selektorjevem izboru po-
tegovalo sedem predstav: še 
ni naslova Simone Semenič 
v režiji Tomija Janežiča in 

produkciji Slovenskega mla-
dinskega gledališča Ljublja-
na; V imenu matere Iva Sve-
tine v režiji Ivice Buljana in 
produkciji SNG Drama Lju-
bljana; Fant, dekle in gospod 
Vinka Möderndorferja v reži-
ji Mateje Kokol in produkci-
ji Drame SNG Maribor; av-
torski projekt Ob zori Ivana 
Cankarja v režiji Žige Divja-
ka in produkciji Prešernove-
ga gledališča Kranj; Ta vese-
li dan ali Matiček se ženi An-
tona Tomaža Linharta v re-
žiji Janusza Kice in produk-
ciji SNG Drama Ljubljana; 

Visoška kronika Ivana Tav-
čarja v režiji Jerneja Loren-
cija in produkciji SNG Dra-
ma Ljubljana in avtorski pro-
jekt 6 v režiji Žige Divjaka in 
produkciji Slovenskega mla-
dinskega gledališča in Maske 
Ljubljana (v okviru projekta 
Nova pošta).

Kot je v veljavi, je selektor 
izbral tudi predstave v spre-
mljevalni program. Vanj je 
uvrstil pet predstav: Realisti, 
kabaret za pet igralcev, pi-
janca in občinstvo Jureta Ka-
rasa v režiji Tijane Zinajić in 
produkciji SNG Nova Gori-
ca, predstavo Heroj 2.0 Uro-
ša Kaurina in Vita Weisa v 
produkciji KUD Moment in 
Zavoda EN-KNAP, Tih vdih 
avtorja in režiserja Nejca Ga-
zvode v produkciji Mestnega 
gledališča ljubljanskega, Po-
hujšanje v dolini šentflor-
janski Ivana Cankarja v reži-
ji Eduarda Milerja ter kopro-
dukciji SNG Drame Ljublja-
na, Mestnega gledališkega 
ljubljanskega in Cankarje-
vega doma ter Kralja na Be-
tajnovi Ivana Cankarja v re-
žiji Maše Pelko in produk-
ciji študentov šestega seme-
stra dramske igre in gledali-
ške režije AGRFT.

Da so lani zabeležili porast 
uprizoritev slovenskih bese-
dil v tujini, je povedala direk-
torica gledališča Mirjam Dr-
novšček, koliko predstav pa 
bodo povabili na Teden slo-
venske drame, bo odvisno od 

sredstev, ki jih bodo kot orga-
nizatorji imeli na voljo. Festi-
valsko dogajanje bo tudi letos 
spremljal bogat dodatni pro-
gram z okroglimi mizami in 
predstavitvami knjig. Ume-
tniška vodja Prešernovega 
gledališča Mirjam Poštrak je 
najavila letošnjo delavnico 
dramskega pisanja. Ta naj bi 
pod vodstvom Kim Komlja-
nec potekala v okviru rezi-
dence za štiri mlade drama-
tike ali dramatičarke ter v so-
delovanju z Layerjevo hišo in 
Festivalom Vzkrik, ki ga or-
ganizirata Javni sklad Repu-
blike Slovenije za kulturne 
dejavnosti in KUD Krik. »Več 
let smo si želeli vzpostaviti re-
zidenčni način dramskih de-
lavnic, ki je v svetu že uveljav-
ljen, in zdaj se nam je z Layer-
jevo hišo v Kranju uspelo do-
govoriti o tem,« je povedala 
Poštrakova.

Zaključena sta tudi nateča-
ja za nagrado Slavka Gruma, 
ki jo vsako leto podelijo naj-
boljšemu novemu slovenske-
mu dramskemu besedilu, ter 
nagrado za mladega drama-
tika, za katero se potegujejo 
nova slovenska dramska be-
sedila avtorjev, starih do tri-
deset let, organizatorji pa so 
prejeli tudi predloge za Grün-
Filipičevo priznanje 2019, ki 
ga bienalno podeljujejo posa-
meznikom, gledališčem ali 
skupinam za izjemne dosež-
ke v slovenski dramaturgiji v 
zadnjih desetih letih.

Lani največ uprizarjali Cankarja
V Prešernovem gledališču se že pripravljajo na 49. Teden slovenske drame, ki se bo v Kranju tradicionalno začel na svetovni dan gledališča, to je 27. marca, 
in bo predvidoma trajal do 8. aprila. Selektor Marko Sosič je predstavil svoj izbor predstav v tekmovalni in spremljevalni program. 

Predstavili so nekatere novosti in dve tretjini festivalskega programa letošnjega Tedna 
slovenske drame: ob selektorju Marku Sosiču umetniška vodja in direktorica Prešernovega 
gledališča Marinka Poštrak in Mirjam Drnovšček. / Foto: Igor Kavčič

Igor Kavčič

Kranj – Mešani pevski zbor 
je v novo leto vstopil z no-
vim dirigentom. Na začet-
ku novembra je umetniško 
vodenje zbora prevzel mladi 
kranjski glasbenik Jan Gor-
janc. Zbor je v mesecu in pol 
skupnega dela že pripravili 
prvi Božično-novoletni kon-
cert in ga izvedel 28. decem-
bra v cerkvi sv. Petra v Rado-
vljici (pred tem so sodelova-
li še na koledovanju na Lin-
hartovem trgu), prvo soboto 
po novem letu pa še v doma-
či cerkvi Marije vnebovze-
te na Primskovem, ki je bila 
premajhna za vse, ki so jim 
želeli prisluhniti.

Koncert je bil tematsko 
sestavljen iz dveh delov. V 
prvem je zbor ob orgelski 
spremljavi Matica Podobni-
ka začel na cerkvenem koru 

z Molitvijo iz Wagnerjeve 
opere Mojstri pevci nürnber-
ški. Pevke in pevci so se po-
tem spustili v cerkveno ladjo 
in nadaljevali s tradicional-
nimi božičnimi pesmimi – 
Hitite kristjani, Zvezde gori-
jo, Otrok v božični noči, Glej 
zvezdice božje in Po koncu 
narodi, v kateri se je kot so-
list predstavil baritonist Bo-
rut Rojc. Prvi del so zaklju-
čili s Sveto nočjo, s katero so 
obeležili tudi dvestoto oble-
tnico njene prve izvedbe. Ta 
je bila v izvirniku zapisana 
za moški glas ob spremljavi 
kitare, Musico vivo pa je na 
harfi spremljal dirigent Jan 
Gorjanc, kar je bilo še pose-
bej čarobno. Drugi del je bil 
novoleten, slovesen. Sesta-
vili so ga iz tako imenova-
nih »opernih zborov«. Pos-
lušalci so tako slišali Spla-
vaj misel iz Verdijeve opere 

Nabucco, Poročne korač-
nice iz Wagnerjeve opere 
Lohengrin in Vojaške korač-
nice iz Straussove operete 
Cigan baron, vse z orgelsko 
spremljavo. Za dodatek so 
navdušeni publiki ponovi-
li Sveto noč. Za vezno bese-
dilo sta poskrbeli pevki Meta 
Herman in Tjaša Rezar.

Kot je povedala predse-
dnica zbora Tanja Jamnik, 
so v zboru zelo ponosni, da 
si je Jan Gorjanc za svoj novi 
glasbeni izziv izbral prav nji-
hov zbor. Svojo glasbeno pot 
je začel leta 2004 v Glasbeni 
šoli Kranj pri prof. Bronisla-
vi Prinčič, učenje harfe je na-
daljeval na Konservatoriju 
za glasbo v Novem mestu in 
nato v Londonu, kjer je leta 
2016 na Kraljevem glasbe-
nem kolidžu (Royal College 
of Music) diplomiral iz kom-
pozicije in harfe. Prejel je 

več nagrad na mednarodnih 
harfističnih tekmovanjih in 
kot solist nastopil tako v Buc-
kinghamski palači za angle-
ško kraljevo družino kot tudi 
v Cankarjevem domu s Sim-
foničnim orkestrom RTV 
Slovenije pod taktirko diri-
genta Georga Pelhivania-
na. Poleg solističnih nasto-
pov se ves čas tudi ukvarja s 
kompozicijo in tako njegov 
skladateljski opus že obsega 
številne solistične, komorne 
in tudi orkestralne skladbe. 

Njegova tretja opera je bila 
premierno izvedena januar-
ja 2017 v SNG Opera in balet 
v Ljubljani, v Londonu pa bo 
v sezoni 2018/2019 premi-
erno uprizorjen njegov balet 
Attis. Aktivno se izpopolnju-
je na drugih glasbeno-ume-
tniških področjih, tudi kot 
dirigent.

Zbor ima v pripravi že nov 
projekt. Kot vsako leto bodo 
8. februarja ob 19. uri na-
stopili v Galeriji mizarstva 
Ovsenik, kjer bodo izvedli 

recital ob slovenskem kul-
turnem prazniku z naslo-
vom Od železne ceste. Diri-
gent Jan Gorjanc je za to pri-
ložnost na novo uglasbil to 
Prešernovo pesem. V goste 
bodo tokrat povabili še Ko-
morni zbor Glasis iz Markov-
cev, s katerim sodelujejo že 
nekaj let. Kot dodaja Jamni-
kova, pa v zbor vabijo nove 
pevke in pevce, naj se pridru-
žijo na vajah vsak ponedeljek 
ob 20. uri v novem prizidku 
Doma KS Primskovo.

Nov dirigent, novi izzivi
Mešani pevski zbor Musica viva s Primskovega v Kranju se je na dveh 
božičnih koncertih prvič predstavil z novim dirigentom Janom Gorjancem.

Mešani pevski zbor Musica viva se je pod vodstvom novega dirigenta in odličnega harfista 
Jana Gorjanca prvič predstavil na Božično-novoletnem koncertu v Radovljici. 
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Kranj – Po premoru so na 
parket znova stopili odboj-
karji. Odigrali so tekme 11. 
kroga. V najboljšem položa-
ju so se v nadaljevanje poda-
li odbojkarji ACH Volleyja 
Ljubljana in pri dekletih eki-
pa GEN-I Volley.

Pri odbojkarjih sta bili 
gorenjski ekipi polovično 
uspešni. Calcit Volley je 
zmagal v gosteh. Kamni-
čani so bili z 1 : 3 boljši 
od Krke. Kranjčani, eki-
pa Hiša na kolesih, je prav 
tako igrala v gosteh, a izgu-
bila s 3 : 1. »Poudarjal sem, 
da je Krka dvignila raven 
svoje igre, saj dela bistve-
no manj lastnih napak, kot 
jih je na začetku sezone. Za 
nami je težka tekma, v ka-
teri smo se morali pošte-
no potruditi, da smo prišli 
do zmage. Navkljub izgub-
ljenemu nizu sem zadovo-
ljen,« je povedal Aleš Hri-
bar, trener Calcit Volleyja. 
Odbojkarji iz Kamnika so 
na lestvici na drugem mes-
tu. V naslednjem, 12. kro-
gu, ki bo odigran v sobo-
to, 19. januarja, bo na vrsti 

derbi, saj se bodo pome-
rili z vodilnim ACH Vol-
leyjem. Tekma v ŠD Ka-
mnik se bo začela ob 19.30. 
Kranjčani, ki so na lestvici 
na šestem mestu, bodo go-
stovali v Murski Soboti. 

Boj za naslov državnih pr-
vakinj so nadaljevale tudi 
odbojkarice. Kamniški eki-
pi sta bili polovično uspeš-
ni. Calcit Volley je v gosteh 

premagal Luko Koper (1 : 3), 
Calcit Volley II pa je doma 
izgubil z Ankaranom Hrva-
tini (1 : 3). Prva ekipa iz Ka-
mnika je s tem prevzela tudi 
vodstvo na lestvici, njihova 
druga ekipa je osma. Gre-
gor Rozman, trener Calcit 
Volleyja, je po tekmi pove-
dal: »Zadovoljen sem samo 
s tremi točkami, ne pa tudi 
s samo igro, ki je bila za čim 

hitrejšo pozabo. Na ta na-
čin v nadaljevanju sezone 
ne bomo več mogli igrati ne 
trenirati, to ni tista prava pot 
in to bo od ponedeljka nap-
rej nujno treba spremeni-
ti.« V naslednjem krogu se 
bosta kamniški ekipi pome-
rili med seboj, in sicer ta če-
trtek, 17. januarja. Tekma se 
bo v dvorani OŠ Stranje za-
čela ob 18.15.

Odbojkarji po premoru
Po zimskem premoru se je konec tedna nadaljevalo državno odbojkarsko prvenstvo, lov za naslov 
državnih prvakov. V naslednjem krogu se bosta pri ženskah med seboj pomerili obe kamniški ekipi, pri 
moških bodo Kamničani gostovali pri vodilnem ACH Volleyju, Kranjčani pa odhajajo v Mursko Soboto.

Odbojkarice Calcit Volleyja so z zmago proti Koprčankam prevzele vodstvo na lestvici. 

Maja Bertoncelj

Kranj – S tekmami svetovne-
ga pokala so pretekli konec 
tedna nadaljevali v Dresdnu 
v Nemčiji. Šesti sprint sezo-
ne je bil zgodovinski, saj se 
je prvič enemu od sloven-
skih tekačev uspelo uvrstiti 
v polfinale. Miha Šimenc je 
bil na koncu deseti.

Do rezultata kariere je 
pritekla tudi Blejka Alenka 
Čebašek. Prvič je tekla v fi-
nalu in po padcu sprint, ki 
je potekal v prosti tehniki, 

končala na šestem mestu. 
Deseta je bila Katja Višnar, 
26. pa Vesna Fabjan. »Dres-
den mi res ustreza. Že lani 
sem tu zelo dobro tekla. Le-
tos sem prvič prišla v fina-
le. Škoda potem padca, ker 
vem, da bi se lahko borila 
za višja mesta. Bila sem od-
ločna kot že celo sezono, in 
vesela sem, da mi je uspel 
tako lep rezultat. Pripravlje-
na sem najbolje doslej. Te-
čem veliko samozavestne-
je, ni me strah ostalih tek-
movalk. To se kaže tudi na 

rezultatih. Danes sem ime-
la odlične smuči,« je po svo-
jem najboljšem dosežku na 
tekmah svetovnega pokala 
povedala Alenka Čebašek. 
V tekaški reprezentanci so 
naredili opazen korak nap-
rej, česar je vesel tudi novi 
glavni trener Nejc Brodar, 
ki mu pomaga Norvežan 
Ola Vigen Hattestad. »No-
bena stvar v vrhunskem 
športu, sploh v vzdržljivo-
stnem, ni podarjena. Re-
zultati so posledica dobrega 
dela poleti, so plod celotne 

ekipe skupaj s servisom. V 
prihodnje se lahko nadeja-
mo še boljših rezultatov,« je 
dejal Brodar. V Dresdnu je 
potekal tudi ekipni sprint, v 
katerem sta se Čebaškova in 
Višnarjeva prav tako uvrstili 
v finale, končali pa sta ga na 
devetem mestu.

Svetovni pokal se bo na-
daljeval ta konec tedna v 
estonskem Ötepääju, ka-
mor bodo odpotovali Ana-
marija Lampič, Katja Vi-
šnar, Anita Klemenčič in 
Miha Šimenc.

Čebaškova do uvrstitve kariere
Smučarski tekači nadaljujejo dobre nastope v tej zimi. Za njimi je zgodovinski konec tedna.

Kranj – Žan Kranjec je na veleslalomu v Adelbodnu s petim 
mestom dosegel nov odličen rezultat. Po prvi vožnji je bil 
deseti. »V drugi vožnji sem smučal, kot znam, v prvi ne. To je 
bilo dovolj za peto mesto. Če bi še v prvi vožnji smučal bolje, 
bi bilo dovolj za kakšno mesto višje. Treba je iti iz tekme v 
tekmo, pokazati, kar znaš, in upati na čim boljši rezultat,« je 
povedal Kranjec.

Kranjec peti v AdelbodnuMaja Bertoncelj

Jesenice – V vrstah hokeji-
stov moštva SIJ Acroni Je-
senice je novo ime, še dru-
ga okrepitev v zadnjem ted-
nu dni. Po Mihi Pesjaku 
je obrambe vrste okrepil 

26-letni Kanadčan Mathieu 
Gagnon. 

»Iskali smo predvsem 
defenzivnega branilca. 
Všeč sta mi njegova eno-
stavna igra in njegova 
osebnost. Je odličen men-
tor mladim. V garderobo 

bo prinesel potrebno eno-
tnost. Vedno pravim, da ko 
bo garderoba povsem eno-
tna, bo veliko lažje. Je zelo 
pozitiven človek in prina-
ša nam večjo stabilnost 
v obrambi,« je za klub-
sko spletno stran povedal 

trener Jeseničanov Marcel 
Rodman, ki ima zaradi po-
škodb igralcev kar nekaj te-
žav s sestavo napadov. 

Oslabljeni so odšli Jese-
ničani tudi na sobotno go-
stovanje v Alpski hokejski 
ligi k ekipi HC Gherdeina. 
Kljub temu so se veselili 
zmage. Boljši so bili s 5 : 6. 
Nova tekma jih čaka že da-
nes, znova v gosteh. Pome-
rili se bodo s hokejisti Red 
Bull Hockey Juniors, peto 
ekipo na lestvici.

Nova okrepitev na Jesenicah
Železarje je okrepil kanadski branilec Mathieu Gagnon.

Fo
to

: K
le

m
en

 B
ru

m
ec

Maja Bertoncelj

Kranj – Nogometaši kranj-
skega Triglava so začeli 
priprave na spomladanski 
del sezone, v katerem pa za 
Gorenjce ne bo več igral bra-
nilec Rok Elsner. Iz kluba so 
sporočili, da je uradno rea-
liziran njegov prestop v Al-
-Nasr, klub iz Omana. 

Ljubljančan, ki bo v krat-
kem dopolnil 33 let, je v 
Kranj prišel februarja 2018, 
za Orle pa je odigral 32 
prvoligaških tekem in do-
segel en zadetek. »Roku se 
v imenu kluba zahvaljujem 
za vse, kar je storil v obdob-
ju v bordo-belem dresu. Je 

vzoren profesionalec in je 
storil vse, kar smo se do-
govorili. Igral je nadvse po-
membno vlogo pri obstan-
ku v ligi v minuli sezoni, 
vselej pa je bil zgled mlaj-
šim tako na terenu kot izven 
terena. Čestitam mu za pre-
stop, ob tem so zadovoljne 
vse vpletene strani, je pa to 
nov primer, da se s pravim 
odnosom in dobrimi igrami 
lahko v Triglavu stori velik 
korak na poti v tujino. Želi-
mo mu vse najboljše v pri-
hodnje in vrata našega klu-
ba mu bodo vselej odprta,« 
je ob prestopu dejal športni 
direktor NK Triglav Kranj 
Siniša Brkič.

Elsner iz Kranja v Oman
Siniša Brkič: »To je nov primer, da se s pravim 
odnosom in dobrimi igrami lahko v Triglavu stori 
velik korak na poti v tujino.«

Maja Bertoncelj

Kranj – Slabe snežne raz-
mere v Sloveniji so razlog 
za prestavitev začetka tek-
movalne sezone v turnem 
smučanju. Prvo tekmo za 
državni pokal so prestavili 
na Zvoh night attack 2019 
& Lumarjev vertikal, ki bo 9. 
februarja. To bo državno pr-
venstvo v vzponu.

Še prej je predvideno tur-
nosmučarsko tekmovanje 
v parih na Jezerskem, ki bo 
prva tekma za slovenski po-
kal v turnem smučanju; 22. 
Memorial Luke Karničarja 
in Rada Markiča 26. januar-
ja bo štel za državno prven-
stvo parov. Medtem pa ne-
kateri naši turni smučarji 
tekmujejo v tujini, tudi Kra-
njčan Luka Kovačič. Minuli 
konec tedna je bil na 21. Mo-
untain Attacku v Saalbachu 
v Avstriji, kjer je bilo na star-
tu okrog sedemsto tekmo-
valcev. V močni konkurenci 
je v maratonu osvojil osmo 
mesto. Zmagal je Michaele 

Boscacci. Organizatorji so 
imeli drugačne težave, in si-
cer izobilje snega, zaradi če-
sar so se odločili, da na mara-
tonu skrajšajo drugi vzpon, 
saj je bil zgornji del smu-
čišča zaradi nevarnosti pla-
zov zaprt.

Kovačič je bil z uvrstitvi-
jo zadovoljen, še zlasti glede 
na slabe pogoje za trening, 
ki jih ima pri nas. 

Kovačič osmi v Saalbachu
Turnosmučarska sezona se v Sloveniji zaradi 
pomanjkanja snega še ni začela.

Luka Kovačič je med 
najboljšimi na svetu tudi v 
turnem smučanju. 
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Kranj – Pretekli konec tedna je Plavalni klub Zvezda v Kranju 
gostil tradicionalni mednarodni miting Star. Tako v soboto kot 
nedeljo je za najboljši slovenski izid dneva poskrbela Radov
ljičanka Anja Klinar, in sicer na štiristo metrov prosto in na 
dvesto metrov prosto. Med tistimi, ki so izstopali, je bila tudi 
plavalka kluba organizatorja Tjaša Vozel, ki je bila najboljša 
na petdeset, sto in dvesto metrov prsno ter sto metrov delfin. 
Plavalci bodo čez slabega pol meseca v Ljubljani imeli državno 
prvenstvo v 25metrskih bazenih.

Klinarjevi slovenska rezultata dneva 
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Robert Šifrer

Domače samooskrbne FN-elektrarne

V elektroenergetiki poteka 
silovit razvoj obnovljivih vi-
rov energije. Še pred dobrimi 
desetimi leti je bila cena ener-
gije iz fotonapetostnih (FN) 
sončnih elektrarn (SE) deset-
krat višja kot danes. Zato so 
bile tako visoke subvencije za 
podjetnike, ki so si upali tve-
gati. Zadnjih deset let pa so 
azijska podjetja, ki so vodilna 
na področju polprevodnikov, 
začela prodajati vedno cenej-
še FN-panele in razsmernike 
(inverterje). Investicija je da-
nes le en evro na instaliran 
vat elektrarne in pada pov-
prečno deset odstotkov le-
tno. Zato so tudi danes sub-
vencije minimalne, čeprav 
kupcem elektrike prejšnje 

subvencije precej dvignejo 
ceno elektrike (v prispevku 
za OVE).

Največji problem je neza-
nesljivo delovanje, ki zelo 
moti togo javno električno 
omrežje. Ta problem bi reši-
li kvalitetnejši megahranil-
niki, ki danes zmorejo samo 
450 Wh/kg (npr. nafta shrani 
11.000 Wh/kg). Z novo ured-
bo o samooskrbi pa so nizko-
napetostna omrežja postala 
danes »baterija«, dokler ne 
bodo baterije precej cenejše 
in višjih kapacitet. Pred krat-
kim je evropski trgovec s po-
hištvom začel prodajati pake-
te FN SE za domačo streho po 
4.700 evrov. Največji sloven-
ski trgovec elektrike že tretje 

leto omogoča izgradnjo SE 
slovenskim gospodinjstvom. 
Trenutno imamo v Sloveniji 
3.300 SE z dvajsetodstotnim 
izkoristkom, ki letno naredijo 
tisoč obratovalnih ur (TE Šo-
štanj in JE Krško po osem ti-
soč ur). Novi FN-moduli ima-
jo vgrajene optimizatorje, ki 
v primeru težav znižajo na-
petost modula s 180 voltov na 
en volt, kar poveča varnost.

Samooskrbne SE so da-
nes konkurenčne in ima-
jo RoI (DVS, doba vračanja 
sredstev) med sedem in de-
set let (moč 4–11 kW). Nas-
lednjih dvajset let elektrar-
na prinaša zastonj elektri-
ko. Manjšo naredimo za na-
pajanje razsvetljave in hišnih 

naprav. Srednjo naredimo, 
če imamo še ogrevanje s to-
plotno črpalko. Večjo pa, če 
napajamo še e-avto. Dr. R. 
Golob napoveduje, da se bo 

v 10–15 letih večina gospo-
dinjstev v Sloveniji osamo-
svojila od javnega električne-
ga omrežja in postala samo-
oskrbna.

Jelena Justin

Ja, tokrat bomo obiskali 
Ciprnik. Ne, ne bomo prvič 
na njem, a vzpona iz Plani-
ce še nismo opravili, zato bo 
danes prišel na vrsto. Cipr-
nik mi je v poletnih mese-
cih asociacija na muhe; hja, 
prva izkušnja je bila taka. 
Razglednik, ki ga je najbolj-
še obiskati jeseni, ko zažari-
jo macesni, ali pa pozimi, ko 
se pred nami odpre celotna 
dolina Tamar s skakalnim 
centrom v Planici. 

Zapeljemo se do Rateč, 
kjer v krožišču zavijemo na 
tretji izvoz proti Tamarju. 
Parkirišče nas bo stalo 2,50 
evra, predlagam pa, da parki-
ramo pri Olimpijskem špor-
tnem centru Dom Planica. 

Sprehodimo se po asfaltira-
ni cesti, ki nas pripelje do 
prodišča hudournika. Ne-
kaj minut se zložno vzpe-
njamo po njem, ko pred se-
boj zagledamo leseno tabli-
co z napisom Ciprnik. Sme-
rokaz nas usmeri levo, pre-
čimo pas ruševja, ko dose-
žemo udobno, a neozna-
čeno lovsko stezico. Udob-
na steza se v okljukih prijet-
no dviga skozi gozd. Strmi-
ne pravzaprav niti ne opazi-
mo. Po približno pol ure do-
sežemo manjšo leseno bru-
narico, nekakšen bivak, a 
vse skupaj služi snemalcem 
v času skokov v Planici. Sle-
di vzpon na manjši greben, 
a pot se nadaljuje po strmih 
gozdnih pobočjih. Vzpon je 
res strm in pot je v mokrem 

nevarna za zdrs. In potem 
se kar naenkrat spet pojavijo 
markacije in smerokaz Cip-
rnik in Vitranc. Kako to? Za-
kaj? Zato, ker je včasih obsta-
jala še ena pot iz Planice na 
Ciprnik, markirana; a zara-
di težavnega in nestabilnega 
terena je pot zaprta. Marka-
cije so ostale. Nadaljujemo 
v smeri markacij in pot nas 
pripelje na prepadno pobo-
čje. Na naši desni je globo-
ka grapa, ki jo tisočletja raz-
jeda voda, globoko so vidni 
ogromni balvani. Razdrapa-
no pobočje Ciprnika je sko-
raj strašljivo. Ker smo že pre-
cej visoko, se lepo vidi Jalo-
vec, Kotova špica, Strug in 
vse Ponce. Pot preide nazaj v 
gozd, kjer se strmo povzpne 
na manjše sedelce, kjer se 

pridruži markirani poti, ki 
pelje z Vitranca na Ciprnik. 
Smo na glavnem grebenu, ki 
mu sledimo v desno. Gozd 
okoli nas postaja redkejši, 
zamenja ga ruševje. Pred 
nami je še vršni in zelo strm 
del vzpona do vrha. Vzpon je 
ponekod zavarovan z jekle-
nico, poteka čez skalne sko-
ke. Na vrhu skalnih skokov 
dosežemo še vršni greben, 
po katerem se sprehodimo 
do vrha Ciprnika. 

Vrh navduši z razgle-
dom, saj se pred nami odpre 

celotna dolina Tamar, z di-
amantom na koncu, Jalov-
cem. Levo od njega je Go-
ličica, pa Travnik, greben 
Mojstrovk, zadaj je Prisank 
pa Razor, Škrlatica, Oltar-
ji, Špik. Na naši desni strani 
je greben Ponc, še bolj pro-
ti zahodu se pokaže Sloven-
cem najbolj znan del Karnij-
skih Alp, vrhovi nad prela-
zom Mokrine. V daljavi pro-
ti severu so Visoke in Niz-
ke Ture, pa Dobrač, vrhovi 
Karavank … Navdihujoče in 
navdušujoče. 

Ker nas jekleni konjiček 
čaka v Planici, moramo ses-
topiti po poti vzpona, sicer bi 
lahko mimo Vitranca sesto-
pili tudi do Jasne ali v Kranj-
sko Goro. Na koncu še opo-
zorilo. Če se bomo na Cipr-
nik odpravljali pozimi, pre-
verimo, kakšna je snežna 
podlaga, in ne pozabimo na 
zimsko opremo. Pa srečno!

Nadmorska višina: 1745 m
Višinska razlika: 850 m
Trajanje: 5 ur
Zahtevnost: 

Planinski izlet: Ciprnik (1745 n. m.)

Visoko nad planiško 
velikanko
Slemenova špica je dobro znan razglednik na Jalovec. A nasproti planiških 
skakalnic je še en razglednik, ki ponudi ta čudoviti razgled. Opisana pot je 
prav navdušujoča. 

Lesena hišica, ki jo uporabljajo snemalci med prenosi skokov iz Planice / Foto: Jelena JustinRazgled na Jalovec z vrha Ciprnika / Foto: Jelena Justin

Vršni greben Ciprnika / Foto: Jelena Justin
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Urša Peternel

Planina pod Golico – Tri
stotriintridesetkrat se je lani 
na Španov vrh (1334 metrov 
nadmorske višine) nad Jese
nicami povzpel Janko Meg
lič, štiriinpetdesetletni Jese
ničan, Podmežaklar, ljubi
telj hribov in športa. S tem 
je postal zmagovalec akcije 
Osvajalec Španovega vrha 
2018, ki jo že nekaj let prire
ja Zavod za šport Jesenice. A 
Janko ni samo zmagovalec v 
akciji, temveč bi lahko rekli, 
da je tudi zmagovalec v živ
ljenju. Predlani je namreč 
zbolel za težko boleznijo, ra
kom na glasilki, zaradi česar 
je moral prestati pet opera
cij in trideset obsevanj. Ta
koj po zadnjem obsevanju 
septembra tistega leta pa se 
je odločil, da se bo proti bo
lezni boril tudi tako, da bo 
vsak dan začel hoditi v hri
be. Najprej počasi, kolikor 
mu je dopuščalo po bolezni 
oslabelo telo, dokler ni poča
si prišel v formo. Tako se je 
na Španov vrh začel vzpenja
ti (z redkimi izjemami) vsak 

dan. Že v letu 2017 je tako 
opravil 85 vzponov, lani pa 
že neverjetnih 333.

»Najprej je bila hoja na 
Španov vrh del rehabilita
cije, zdaj pa je to prešlo že 
kar v neke vrste zasvojenost 
in ne znam več živeti brez 

gibanja. Če kakšen dan za
radi pregleda pri zdravniku 
ali res slabega vremena ne 
morem iti, se prav slabo po
čutim,« pripoveduje Janko, 
ki je še vedno na bolniškem 
dopustu (sicer je zaposlen 
na finančni upravi). Glede 

na ostale opravke se na po
hod včasih poda zjutraj, dru
gič čez dan, včasih tudi pro
ti večeru.

Pri tem ne gleda na čas, 
hodi v svojem ritmu in od 
Čopa do zgornje postaje žič
nice običajno potrebuje 45 

minut. »Če je lepo vreme, 
pot podaljšam na Belško 
planino ali proti Golici, tako 
da naredim cel krog. Najlep
še je hoditi, ko zapade sneg, 
a ni poledenelo. Najbolj zo
prno pa je pomladi, ko je 
pot blatna,« pripoveduje. V 

nahrbtniku ima pozimi ves 
čas mini dereze, uporab
lja tudi pohodne palice. Ne 
hodi pa samo na Španov 
vrh, obiskuje tudi druge hri
be, lani je bil tako kar trik
rat na Triglavu. A kot pravi, 
gre še isti dan, ko se vrne z 
drugih hribov, vedno še na 
– Španov vrh ... »To je moja 

terapija, brez tega ne znam 
več živeti,« dodaja.

Z vzponi nadaljuje tudi 
letos. A ne zaradi rekorda, 
temveč zase, za svoje zdrav
je. S svojo zgodbo želi biti 
tudi navdih drugim, ki se 
spopadajo s težkimi bolez

nimi. »Če bi takrat obležal v 
postelji, ne vem, če bi bil da
nes še tukaj ... Prav aktivnost 
in hribi me držijo pokonci,« 
še pravi in dodaja, da v hri
bih srečuje številne planin
ce, ženske in moške, ki na 
enak način, z gibanjem v na
ravi, premagujejo težke ži
vljenjske preizkušnje.

Zmagovalec v akciji, zmagovalec v življenju
Jeseničan Janko Meglič se je s težko boleznijo spopadel tudi tako, da je začel vsak dan hoditi na Španov vrh. Lani je tako vrh dosegel kar 333-krat, s čimer je 
postal tudi zmagovalec akcije Osvajalec Španovega vrha 2018.

Janko Meglič je štiriinpetdesetletni Jeseničan, ljubitelj hribov, ki je s svojo življenjsko 
energijo lahko zgled vsem: tako zdravim kot tistim, ki se borijo z boleznijo.

Grega Flajnik

Kranj – Pozimi se s cest pre
selijo v dvorano, kjer svo
jo aktivnost nadaljujejo na 
dvoranskih kolesih, ki se 
sicer vrtijo, vendar ostaja
jo na miru. Tako lahko raz
lično pripravljeni starostni
ki kolesarijo skupaj in nih
če ni »boljši« ali hitrejši od 
drugega. Tovrstno druženje 
in aktivno preživljanje pro
stega časa je za starejše še 
kako pomembno, da osta
nejo zdravi.

Kranjski Zavod za šport 
na čelu z direktorjem Bran
kom Fartkom ima posluh 
za rekreacijo občanov in 
omogoča zimsko rekreacijo 
tudi ljubiteljem kolesarje
nja. Enkrat tedensko se zbi
rajo v Mega centru v Kranju 
in pod vodstvom trenerja 
Naceta Korošca vrtijo peda
le na sobnih kolesih.

Dvoranskega kolesarje
nja se povprečno udeležu
je dobrih dvajset kolesar
jev, od tega več kot polovi
ca žensk. Trener Nace Ko
rošec iz Kolesarskega klu
ba Kranj program enour
ne vadbe prilagaja zmoglji
vosti kolesarjev. Vadba je 

sestavljena iz več delov. Na 
začetku je na vrsti ogreva
nje, sledijo intervali z več
jo in manjšo obremenitvi
jo, vadbo pa zaključi z raz
tezanjem in telovadbo na 

blazinah. Prav razgibava
nje in vaje za moč je pohva
lil tudi Jože Cimeprman, si
cer reden udeleženec kole
sarjenja, poleti pa navdušen 

udeleženec Glasovih kole
sarskih izletov.

Poleg telesne aktivnosti je 
med dvoranskim kolesarje
njem torej pomembno tudi 
druženje. Tako je nastala 

prava druščina, ki si želi sku
pinskega kolesarjenja. Zato 
se je v pogovorih že pojavi
la ideja, da bi spomladi, ko 
se preselijo na ceste, trenerja 

prosili za nekajkratno skup
no vajo elementov kolesar
jenja. Na teh srečanjih naj 
bi pokazal najpomembnej
še zakonitosti vožnje s ko
lesom: pozicijo na kolesu, 
pritiskanje na pedale, vo
žnjo v skupini, vožnjo v kla
nec in podobno. Pobudnik 
te rekreacije Marjan Bajt je 
obljubil, da se bo prek Komi
sije varno kolesarim še nap

rej trudil in spodbujal rekre
acijo starejših ter intenzivno 
delal za izboljšanje kolesar
ske infrastrukture v mestni 
občini Kranj.

Starejši kolesarji aktivni tudi pozimi
Kolesarjenje je gibanje, pri katerem sklepi in mišice ne trpijo tako kot pri hoji ali teku. Kolesarjenje v 
skupini pa starejšim omogoča tudi, da se družijo s sebi enakimi in podobno mislečimi.

Rekreacija v skupini je tudi družaben dogodek. 

Maja Bertoncelj

Rateče – Svetovni dan snega 
je posvečen promociji raz
ličnih aktivnosti na snegu. 
Dvodnevno dogajanje bodo 
ob tem znova pripravili v No
rdijskem centru Planica – že 
osmič zapored. Aktivnosti 
ob dnevu snega se tam lah
ko udeležite ta konec tedna, 
19. in 20. januarja.

Oba dneva bo prireditev 
Dan snega potekala od 9. do 
14. ure. Poudarek bo na pro
mociji nordijskih športov, 
smučarskih skokov in teka 
na smučeh. Pripravljeni bos
ta dve mali sneženi skakalni
ci, tekaške proge, zasneženo 

nogometno igrišče, poli
gon za deskanje na snegu z 
Žanom Koširjem in sanka
ški poligon. Vso opremo si 
bodo otroci lahko brezplač
no izposodili, poskrbljeno 
bo tudi za strokovno vodstvo 
in animacijo. Poleg športnih 
aktivnosti bodo v sodelova
nju s partnerji na voljo tudi 
druge družabne aktivnosti, 
nagradne igre in predvsem 
veliko zabave. Obisk prizori
šča, ki bo postavljeno v izte
ku malih skakalnic v Planici, 
bo za vse brezplačen. 

Dan snega istočasno pote
ka po mnogih prizoriščih po 
svetu. Planica je eno izmed 
njih.

Svetovni dan snega
V Planici bo znova dvodnevno dogajanje, in sicer 
19. in 20. januarja.

Udeleženci bodo lahko brezplačno preizkusili številne 
aktivnosti na snegu. / Foto: Gorazd Kavčič

V lanskem letu je v akciji Osvajalec Španovega vrha 
sodelovalo 85 pohodnikov, ki so skupaj opravili 7320 
vzponov. Priznanja so jim podelili sinoči, po zaključku 
pohoda ob polni luni na Španov vrh. Priznanje za vsaj 
šestdeset vzponov je prejelo 38 pohodnikov, podelili 
pa so tudi srebrna in bronasta priznanja. Prvega 
januarja se je začela že nova akcija za leto 2019. Trajala 
bo do 31. decembra do 23.59. Z novim letom je za 
vse pohodnike pripravljena tudi nova vpisna knjiga 
Osvajalec Španovega vrha 2019.

Kranjski Zavod za šport na čelu z direktorjem 
Brankom Fartkom ima posluh za rekreacijo občanov 
in omogoča zimsko rekreacijo starejšim ljubiteljem 
kolesarjenja.
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Andraž Sodja

Kranj – Zoper Občino Bo-
hinj na kranjskem okrož-
nem sodišču poleg štiristo ti-
soč evrov vredne odškodnin-
ske tožbe družine Bremec 
zaradi zemeljskega plazu 
poteka še ena tožba, poveza-
na z gradnjo fekalne kanali-
zacije. Maja 2014 je namreč 
pri gradnji prišlo do težav na 
Grajski ulici v Bohinjski Bi-
strici, kjer so se na dveh hi-
šah zaradi geološke poseb-
nosti pojavile hude poškod-
be, ki so na koncu terjale tudi 
rušenje objektov. Trojica to-
žnikov – Marija Duić, Mari-
ja Repaš in Jakob Podbevšek 
– zdaj od Občine Bohinj kot 
naročnika gradnje, izvajalca 
Kovinar Gradnje, podizva-
jalca Profi-L-Gracelj, projek-
tanta in Zavarovalnice Tri-
glav terjajo 634.700 evrov 
odškodnine za vznemirja-
nje lastninske pravice. Prav-
da poteka že nekaj časa, prej-
šnji teden pa so se vpleteni 
spet srečali na sodišču, kjer 
je potekalo zaslišanje prič. 

Sanacija neuspešna

Prva tožeča stranka Mari-
ja Duić je obsežno pojasnila, 
kako so se po zasutju izko-
pa za kanalizacijo na hiši za-
čele pojavljati razpoke, kako 
se je stanje poslabševalo, za-
radi česar so se dogovarjali 
za sanacijo in tudi sanacij-
ske ukrepe s podbetonira-
njem temeljev. A stanje se je 
še dodatno poslabšalo, saj je 
hiša še bolj razpokala in se 
posedla, tako da se tudi vho-
dna vrata niso več dala zap-
reti, gradbena inšpektorica 
pa je zato odredila rušenje 
nevarnega objekta in izseli-
tev edinega stanovalca, bra-
ta oškodovanke. Druga tože-
ča stranka Marija Repaš je 
pojasnila, kako so se pri iz-
kopu za kanalizacijo začele 

pojavljati razpoke na steni, 
okna se niso več dala zapre-
ti in podobno. Na sestankih 
je bilo odrejeno, da je teme-
lje hiše treba podbetonirati, 
a sanacija ni bila uspešna. 

Na prostor za priče je sto-
pil tudi bohinjski župan Jože 
Sodja, ki je pojasnil, da je s 
primerom seznanjen samo 
v tistem delu, ko so za oško-
dovanca urejali nadomestno 
stanovanje, občina pa je no-
sila tudi vse stroške in naje-
mnine, do sedaj v znesku 
21 tisoč evrov. Direktor Ko-
vinar Gradenj Mirko Kraše-
vec je razložil, da med grad-
njo niso opazili nobenih te-
žav, vse dokler se niso zače-
le pojavljati razpoke. Tak-
rat so gradnjo tudi ustavi-
li in kanalizacijo speljali po 
obvodnem kanalu. Kraševec 
je še ocenil, da je bila sanaci-
ja objekta na Grajski 5 uspe-
šna, saj se plombe na razpo-
kah niso premaknile, med-
tem ko se je na Grajski ulici 6 
kljub izvedeni sanaciji stanje 
še poslabšalo. Na podrobnej-
ša vprašanja, kako je potekala 
gradnja, je Kraševec odvrnil, 
da bo odgovore nanje vedel 
vodja projekta in delovodja. 

Projektantu ni jasno,  
od kod razpoke

Najbolj izstopajoče je bilo 
pričanje projektanta Emila 
Brenceta, ki je ocenil, da je 
bil projekt gradnje kanaliza-
cije pripravljen skrbno, za-
radi poznavanja terena pa 
ni zahteval dodatnih geolo-
ških raziskav, v primeru po-
java posebnosti pa so ime-
li izvajalci navodila, naj dela 
ustavijo in opravijo raziska-
ve. »Ni mi jasno, kako se je to 
lahko zgodilo. V dnevnikih 
in gradbeni knjigi podizvaja-
lec ni zaznal anomalij, teren 
pa je označil s peto kategori-
jo, ki pomeni skalo, stabilno 
zemljišče.« Kot najbolj bega-
joč podatek je Brence ome-
nil, da so sanacijski ukrepi 
trajali več kot sto dni, in opo-
zoril, da je to mnogo prepo-
časi, pri čemer je za zavlače-
vanje postopkov okrivil to-
žeče stranke, ki naj bi zah-
tevale preveč gotovosti in s 
tem predolgo zavlekle sana-
cijske posege. Po pregledih 
vse dokumentacije projek-
tant ni našel razloga, zakaj je 
prišlo do poškodb na objek-
tih, zaznamb o opažanjih 

nenavadnih pojavov ali mo-
rebitnih napak izvajalcev ni 
bilo: »Ne vem, koga bi lah-
ko okrivil, prišlo je do ogro-
mne neumnosti povsem po 
naključju. Pri tovrstnih linij-
skih objektih ne moreš ved-
no predvideti vsake stvari.« 

Po informacijah Obči-
ne Bohinj so imeli gradnjo 
zavarovano, a oškodovanci 
niso hoteli prijaviti škodne-
ga primera na zavarovalni-
co, občina pa tega ni mogla 
storiti, saj ni bila oškodova-
nec. Tudi kasneje so se po 
naših informacijah še do-
govarjali o različnih oblikah 
rešitve, vključno z odkupom 
hiš po tržni ceni in gradnjo 
novih objektov. Zadevo je 
večkrat obravnaval tudi ob-
činski svet, a do dogovora ni 
prišlo, saj so se oškodovanci 
raje odločili za tožbo. Tože-
če stranke vztrajajo, da sana-
cijska dela niso bila pravilno 
izvedena, da so s podbetoni-
ranjem temeljev le dodatno 
obremenili razpokano steno 
in da je bil izkop opravljen 
preblizu objekta. 

Sojenje se bo z zasliša-
njem prič nadaljevalo sredi 
februarja.

Namesto dogovora tožba
Minuli ponedeljek so se na okrožnem sodišču v Kranju znova srečali Marija Duić in Marija Repaš ter 
predstavniki Občine Bohinj, podjetja Kovinar Gradnje in drugih soobtoženih na odškodninski pravdi za 
visoko odškodnino za poškodbe na dveh hišah, ki so nastale pri gradnji kanalizacije v Bohinjski Bistrici.

Grajska ulica v Bohinjski Bistrici bo do sodnega epiloga od hišne številke 4 naprej zaprta, 
hišo na naslovu Grajska ulica 6 pa so zaradi poškodb že porušili. / Foto: Andraž Sodja

Simon Šubic

Ljubljana – Lani je na slo-
venskih cestah umrlo 92 
oseb (104 v letu 2017), kar 
je najnižje število smrtnih 
žrtev v 64 letih, kar vodi-
mo uradno prometno stati-
stiko, manj kot leta 2017 je 
bilo tudi huje (798) in laž-
je poškodovanih (6778), so 

prejšnji teden ob predstavi-
tvi stanja varnosti cestnega 
prometa poudarili na Javni 
agenciji RS za varnost pro-
meta (AVP). »Izboljšanja 
prometne varnosti nikakor 
ne smemo jemati za samou-
mevno, saj se statistike lah-
ko hitro obrnejo oz. močno 
zanihajo,« je poudaril Igor 
Velov, direktor AVP.  

Lani se je povečalo število 
umrlih voznikov osebnih av-
tomobilov (za deset odstot-
kov na 33 umrlih) ter število 
umrlih pešcev (za 30 odstot-
kov na 13 umrlih). Po drugi 
strani je umrlo za 38 odstot-
kov manj motoristov (18), za 
27 odstotkov se je zmanjša-
lo tudi število umrlih kole-
sarjev.  

Najpogostejši vzrok za na-
stanek prometnih nesreč je 
bila znova neprilagojena hit-
rost, zaradi katere je umrlo 
36 oseb, med vzroki sta sledi-
la nepravilna stran oz. smer 
vožnje (28 smrtnih žrtev) in 
neupoštevanje pravil o pred-
nosti (9 umrlih). Največ pro-
metnih nesreč s smrtnim 
izidom se je pripetilo na 

regionalnih cestah (31 umr-
lih), cestah v naselju in lokal-
nih cestah (25), glavnih ce-
stah (21), sledijo avtoceste in 
hitre ceste (15 umrlih). 

Mobilni telefoni postaja-
jo vse večji motilci pozornos-
ti pri voznikih, kolesarjih in 
pešcih, na kar bodo opozar-
jali tudi v včeraj začeti nacio-
nalni preventivni akciji, ki bo 

potekala dva tedna. Na AVP 
se zavzemajo tudi za strož-
je sankcioniranje uporabe 
mobilnih telefonov med vo-
žnjo – predlagajo globo v vi-
šini 250 evrov in tri kazenske 
točke. Zavzemajo se tudi za 
preučitev znižanja dovoljene 
stopnje alkohola na 0,2 pro-
mila, vzpostavitev sekcijske-
ga merjenja hitrosti na celot-
nem avtocestnem križu in za 
vključitev prometne vzgoje v 
izvedbene kurikule. Na Mini-
strstvo za infrastrukturo bodo 
podali tudi pobudo za izvedbo 
mobilnih enot nadzornih or-
ganov, ki bi preverjali tehnič-
no brezhibnost vozil na cesti. 

Ceste terjale najmanj smrtnih žrtev doslej
V Sloveniji smo lani drugo leto zapored zabeležili izboljšanje prometne varnosti, lansko leto je bilo z vidika prometnih nesreč z 
najhujšimi posledicami celo najboljše po letu 1954.

Podreča – V četrtek popoldne so gasilci odhiteli v Podrečo, kjer 
je izbruhnil požar na gospodarskem poslopju. Po ugotovitvah 
policije je zagorelo zaradi vžiga vnetljive snovi (nafte) med 
delom v domači delavnici, ki je del gospodarskega poslopja. 
Poškodovan ni bil nihče, požar pa je uničil delavnico in poš-
kodoval del ostrešja, tako da je po nestrokovni oceni nastalo 
za nekaj deset tisoč evrov gmotne škode. Požar je pogasilo 32 
kranjskih poklicnih gasilcev in njihovih prostovoljnih kolegov 
iz gasilskih društev Mavčiče in Breg ob Savi. »Zgorelo je prib-
ližno tri kubične metre nafte, glede na velikost ognja pa se je 
intervencija kar dobro izšla,« je povedal poveljnik operative v 
Gasilsko reševalni službi Kranj Andraž Šifrer. 

Zagorela nafta v delavnici

Simon Šubic

Kranj – Gorenjski policisti so 
v zadnjem tednu obravnava-
li kar pet prometnih nesreč, 
v katerih so vozniki spreg-
ledali skupno osem pešcev 
na označenih prehodih čez 
cesto. Nazadnje je v nede-
ljo voznica v Kranjski Gori 
na prehodu za pešce trčila v 
dva pešca, medtem ko je tret-
ji pešec odskočil tik pred vo-
zilom in se tako izognil po-
voženju. Pešca sta po podat-
kih policije utrpela lahke te-
lesne poškodbe. 

Policisti na podlagi zad-
njih nesreč pozivajo voz-
nike in voznice, naj se pre-
hodom za pešce približuje-
jo previdno, z zmanjšano 

hitrostjo in na zadostni var-
nostni razdalji do vozil pred 
njimi. Pešcem naj odstopi-
jo prednost, omogočijo var-
no prečkanje in upoštevajo, 
da se pešci skoraj v vsakem 
trčenju vozila vanje huje po-
škodujejo. Stopnja poškodb 
razumljivo narašča s hit-
rostjo. »Po nekaterih podat-
kih trčenja pri 40 km/h ne 
bi več preživel šestletni ot-
rok, pri 50 km/h bi bilo tr-
čenje usodno za desetletne-
ga otroka, pri 60 km/h pa za 
odraslo osebo,« je navedel 
Bojan Kos s Policijske upra-
ve Kranj. Opozorilo seveda 
velja tudi pešcem, ki mora-
jo cesto prečkati šele tedaj, 
ko se prepričajo, ali to lahko 
varno storijo.

Petkrat spregledali pešce 
na prehodih čez cesto

Kranj – Kriminalisti so v petek prijeli pet osumljencev, ki so tega 
dne popoldan pod Joštom vlomili v avtomobila. Iz enega so 
vzeli denar, iz drugega pa ničesar, ker v njem niso našli ničesar 
vrednega. Peterico sumijo tudi štirih vlomov v avtomobile, ki 
naj bi jih v četrtek izvedli v Povljah, Naklem in pod Joštom. Iz vo-
zil so jemali predvsem denar. Kazensko ovadbo že sestavljajo. 

Peterica vlamljala v vozila



Alenka Brun

V 
goste so tokrat 
organizator-
ji povabili zna-
ne gorenjske 
ansamble, med 

katerimi večino poznamo 
po njihovih polkah in valč-
kih, a to še zdaleč ne pome-
ni, da fantje in dekleta ne 
znajo »urezati« tudi kakšne 
bolj zabavne melodije.

Najprej je prisotne poz-
dravila predsednica Druš-
tva kranjske in tržiške pode-
želske mladine Barbara 
Lombar. Z nekaj besedami 
je predstavila društvo, ki je 
v zadnjih dveh letih pridobi-
lo krepko čez dvesto članov, 
njegovo delovanje in pouda-
rila zadnji vidnejši projekt 
društva – Član tedna. Priso-
tnim je nekaj besed namenil 
tudi Rok Damijan, predsed-
nik Zveze slovenske pode-
želske mladine. Za govor-
jeno besedo sta med kon-
certom skrbela Janez Rako-
vec in Maja Konc, najprej pa 
so na oder prišli člani naro-
dno-zabavnega ansambla 
Šus. Sledil je nastop skupi-
ne Joker, ansamblov Galop 
in Marcele IN; zaplesa-
li so člani Folklorne skupi-
ne Iskraemeco Kranj, ki so 
se sem in tja na odru zavrte-
li tudi med nastopi ansam-
blov. Za konec pa so nasto-
pili še Veseli Begunjčani.

Predsednica Lombarje-
va nam je zaupala še, da 
so se ansambli povabilu za 
nastop na koncertu odzvali 

z veseljem, koncert pa so 
dobronamerni poimenova-
li zato, ker se je – kot smo že 
omenili – članstvo v društvu 
zelo povečalo, pa so se domi-
slili, da bi organizirali kon-
cert in s pomočjo denarja 
od prodanih vstopnic izbo-
ljšali finančno stanje v bla-
gajni društva, kar jim bo še 
kako prav prišlo pri razvo-
ju in izobraževanju v druš-
tvu. »Zanimanje za koncert 
je bilo veliko, saj smo več kot 
polovico vstopnic prodali že 
v predprodaji,« je še poveda-
la Lombarjeva. To je bil prvi 
tovrstni koncert, a organi-
zatorji že razmišljajo o dru-
gem drugo leto; razmišljajo, 
da bi koncert postal tradici-
onalen.

DOBRONAMERNI KONCERT 
PODEŽELSKE MLADINE
V nedeljo zvečer je bila dvorana Doma krajanov v Šenčurju polna. Društvo kranjske in tržiške 
podeželske mladine je namreč pripravilo Dobronamerni koncert taprave podeželske mladine, kot so ga 
poimenovali.

V zaodrju: člani ansamblov Šus in Galop ter skupine Joker

Člana glasbene skupine Folklorne skupine Iskraemeco 
Kranj vnuk in dedek Tijan in Dušan Stanjko. Oba igrata 
violino: Tijan je pri skupini dve leti, Dušan pa dvanajst.

Ansambel Marcela IN

Adrijan Galjot, Barbara Lombar in Ana Roblek

Nejc Plahuta je član skupine Joker. Njegov globoki in mehki 
glas je med nastopajočimi ta večer zagotovo izstopal.

Še zadnji trenutki priprav: članici Folklorne skupine 
Iskraemeco Kranj Neja Vončina in Lucija Mikelj

Kot zadnji so nastopili Veseli Begunjčani.
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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  

Maša Likosar

P
rvi januar je obi-
čajno po najdaljši 
noči v letu namen-
jen poležavanju. V 
Sloveniji je to dela 

prost dan, zaprte so trgovine, 
uradi, banke, podjetja, ljudje 
so radostni in polni pričako-
vanj, kaj jim bo novo časovno 
obdobje namenilo. V Londo-
nu ni tako. Angleži so angleš-
ko hiteli, dvonadstropni avto-
busi in londonski taksiji so 
drveli sem ter tja, trgovine, 

pubi, restavracije so obrato-
vali. Zdelo se je, kot da je obi-
čajen delovni dan. Ležerno-
sti prvega januarja tudi slo-
venski turisti v Angliji nismo 
občutili. Zlili smo se z okol-
jem in se takoj po obilnem 
zajtrku odpravili tja, kamor 
so bile na prehodu leta upr-
te vse oči: na znameniti Lon-
don Eye oziroma Londonsko 
oko, eno izmed novejših lon-
donskih znamenitosti, ki so 
jo odprli leta 2000 v sklopu 
praznovanja novega tisočlet-
ja. To ogromno panoramsko 
kolo je visoko kar 135 metrov 

in ima 32 »kapsul«, v eno se 
lahko vkrca največ 25 ljudi, let-
no pa beleži 3,5 milijona obi-
skovalcev. V pol ure omogo-
či panoramski pregled mesta 
z okolico – od Buckingham-
ske palače do parlamenta z 
Big Benom, Westminstrske 
opatije; ob sončnem vreme-
nu sega razgled vse do štiri-
deset kilometrov oddaljenih 
vasi. Ponoči je obarvan rdeče, 
zaščitno barvo Coca-Cole, ki 
je njegov glavni sponzor.

Po sproščujoči panoram-
ski vožnji smo se nagnet-
li med množico ljudi, ki je 

za ogradami spremljala eno 
največjih novoletnih parad 
na svetu. Parado so prvič 
organizirali leta 1987 in ima 
poleg obeležja novega leta 
tudi dobrodelno noto. Orga-
nizira jo londonska občina 
z aktualnim županom na 
čelu, domačinom pa je bolj 
znana pod kratico LNYDP. 

Letos so jo naslovili London 
je odprt. S tem so želeli sporo-
čiti, da bo London ostal kul-
turno in narodnostno pisano 
mesto in bo odprtih rok spre-
jel vse turiste, tudi ko bodo 
bodisi po poti sporazumnega 

dogovora ali po poti brexi-
ta 29. marca letos izstopili iz 
Evropske unije. Brexit v Lon-
donu nima podpore, naspro-
tuje mu kar šestdeset odsto-
tkov ljudi, med njimi tudi 
trenutni londonski župan 
Sadiq Khan, ki je, zanimivo, 
prvi muslimanski župan v 
zgodovini Londona. Podpo-
ro Evropski uniji so izkaza-
li tudi ob vstopu v novo leto 
2019, ko se je še pred veliča-
stnim ognjemetom London-
sko oko zasvetilo v barvah 
zastave Evropske unije, mod-
ro in rumeno. 

Novoletna parada je bila 
letos zato mednarodno obar-
vana. Nastopilo je deset tisoč 
ljudi iz dvajsetih držav vseh 

celin. Triurni spektakel, ki 
se je začel točno ob dvanajst-
ih, se je vil po ulicah Lon-
dona, od trga Piccadilly do 
Big Bena, trasa je bila dol-
ga tri kilometre. Mimohod 
akrobatov, plesalcev, navi-
jačic, godbenikov, starodo-
bnikov, znamenitih london-
skih avtomobilov, avtobu-
sov, maskot in drugih nas-
topajočih je spremljala tra-
dicionalna glasba vseh dvaj-
setih sodelujočih držav, v 
zraku pa so plapolali konfe-
ti, zastave in živopisni balo-
ni. Parado je v živo spremlja-
lo več kot pol milijona ljudi, 
med njimi tudi mi, evropski 
Slovenci. 

(Nadaljevanje prihodnjič)

Decembrski skok v London (2)

LONDON SPOROČA, DA JE ODPRT

Londonsko oko in ena izmed 32 »kapsul« / Foto: Maša LikosarDvaintrideseta londonska novoletna parada / Foto: Maša Likosar

Parado so naslovili London je odprt. / Foto: Maša Likosar

Povsod same volitve, 
vsi kandidati hočejo potrditve. 
Kar naprej razprave v medijih
in besedni dvoboji po kafičih bližnjih. 
Nam živce napenjajo,
plakate, brošure, letake pošiljajo. 
Vsi pregovarjajo nas, 
da bi dobili naš glas,
in obljubljajo nam, 
da Kranj ne bo več usran. 
Dan pred volitvami tišina nastopi,
takrat nas pri razmišljanju nihče ne moti. 
Molče obkrožimo pravo številko
in …
odidemo na kosilo. 

Jože Zlate, 8. a,
OŠ Orehek Kranj

Volitve so resda že za nami, a pesem je vedno aktualna. 
Objavila sem jo v originalu, ker mislim, da je tako prav. Saj 
kakorkoli – na mladih svet stoji. Meta.

Pes mi po šlji te na elek tron ski na slov 
pes mi.mla dih@gma il.com ali pis no na na slov:  
Go renj ski glas, Nazorjeva ulica 1, 4000 Kranj.

Volitve

PESMI MLADIH

Samo Lesjak

P
red tremi leti se je 
na pobudo predse-
dnice društva Aloj-
zije Murn zbra-
la skupina mla-

dih, predvsem učencev viš-
jih razredov OŠ Naklo, ki je 
pod imenom Mladi talen-
ti v okviru društva začela z 
rednimi likovnimi delav-
nicami. Začeli so z osnova-
mi, z risanjem geometrij-
skih teles, nato pa z akril-
nimi barvami slikali tihoži-
tja, pri čemer jim je bil za 
vzgled italijanski mojster 
Giorgio Morandi. Dodob-
ra so spoznali zakonitosti 
mešanja barv, o čemer pri-
čajo tudi razstavljeni leseni 
pladnji, poslikani s cvetlični-
mi motivi, slike živobarvnih 
rib, v obliki silhuet izdelani 
lastni profili, slike z motivi 
slaščic ter znane naklanske 
potice. Preko ustvarjanja so 
mladi spoznali pomembna 
dejstva o lastni deželi, pred-
vsem z vidika kulturne dedi-
ščine: o rojaku, zdravniku 

ruskega carja in plemiču 
Gregorju Voglarju, ob sveto-
vnem dnevu čebel so na pla-
tnih zaživeli motivi panjskih 
končnic, pa do prizora cesar-
ja, postreženega s kranjsko 
klobaso v naklanski gostil-
ni. Pod mentorstvom Biser-
ke Komac, mojstrice slika-
nja v tehniki akvarela, so 
se seznanili tudi s to tehni-
ko, posvetili pa se bodo tudi 
fotografiji in ročnim delom, 
kot so vezenje, kvačkanje in 

šivanje – včasih so se takšne 
veščine poučevale v šoli, zdaj 
pa žal že dolgo ne več.

V Pavlinovi galeriji Doma 
Janeza Filipiča v Naklem, 
ki so jo ob odprtju razsta-
ve napolnili številni ljubite-
lji likovnega ustvarjanja, so 
se s svojimi deli predstavili: 
Katarina Babič, Nikita Pes-
tar Baltič, Ana Ferjanc, Til-
ka Hutter, Ana Ivanc, Tina 
Ivanc, Nika Klančar, Kla-
ra Koncilja, Brina Marčun, 

Martin Mežek, Tjaša Žibert, 
Lea Pavlič, Lana Pivk, Ana 
Stevanovič, Aljaž Šparovec 
in Urban Šparovec. Alojzi-
ja Murn je poudarila pomen 
vizualne pismenosti v sodo-
bnem času, ko se morajo 
mladi znajti pri razumeva-
nju pomena videnega, obe-
nem pa morajo biti vešči 
tudi oblikovanja – tu pa so 
zelo koristne likovne vešči-
ne, ki jih mladi v Naklem vse 
bolj obvladajo.

MLADI TALENTI
Razstava raznolikih likovnih del sekcije Mladi talenti, ki marljivo ustvarjajo v okviru KUD LIK Naklo,  
je pokazala, da se za prihodnost umetniškega ustvarjanja pri nas ni bati.

Prihodnost likovne ustvarjalnosti: skupina Mladi talenti / Foto: Gorazd Kavčič

Barvita dela so pritegnila veliko pozornosti. / Foto: Gorazd Kavčič
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Peter Colnar

T a  č u d o v i T i  n o r i  s v e T

Samo Lesjak

T
ako je že ta konec 
tedna postregel z 
bogatim koncer-
tnim sporedom. 
V petek sta se na 

januarskem Svežnju, glas-
benem projektu, ki mladim, 
vzhajajočim skupinam olaj-
šuje preboj na domačo glas-
beno sceno, predstavili sku-
pina Apory Museum, potu-
joči muzej ubranih post sen-
tiš instrumentalov in blago-
glasnih vokalnih izbruhov, 
in Barking Jacqueline, ener-
gični trio, ki na odru preple-
ta funk, metalne in rokov-
ske ritme. Obe skupini sta 
upravičili olimpijski izrek 
o pomembnosti častnega 
sodelovanja – glavna ideja 
Svežnja po besedah soorga-
nizatorjev s Kluba študen-
tov Kranj namreč ni bru-
talna bitka na odru, tem-
več izvajalcem ponujajo 
možnost, da svojo energi-
jo in strast do glasbe pred-
stavijo širši publiki, z žel-
jo, da se jim nekega dne vlo-
ženi trud poplača. Za raz-
gibano nadaljevanje večera 
je poskrbel Noair, štiričlan-
ski alternativni pop band, 
ki s svojimi zvoki jadra med 
radoživo melanholijo, idili-
čnimi melodijami in samo-
destruktivnim kaosom.

Večer kasneje je KRDM, 
društvo za razvoj in promo-
cijo alternativne umetno-
sti na Gorenjskem, poskr-
belo za nov glasbeni vihar 
na Trainu: prvi Distoržn v 
novem letu je postregel z 
obilno dozo čistokrvnega 
metala. Zobobol občinstvu 
so povzročali domači Amal-
gam, ki zvok, baziran v pro-
gresivnih in matematičnih 
stilih agresivnega izražan-
ja, divje popeljejo po vseh 
možnih avenijah shizofre-
nih melodij in pretepaških 
ritmov. Zvočni zid so ruši-
li hardkoraši Iamdisease, 
katerih glasba govori o tem-
nih plateh človeške narave 
in o grozljivostih informacij-
ske družbe, njihovo sporoči-
lo pa ni predanost v usodo in 

obup, temveč upanje za bolj-
ši jutri. Za brezkompromis-
no težek uvod pa je poskrbe-
la Ambra, zasedba iz megle-
nega ljubljanskega podzem-
lja, ki navdih išče v alterna-
tivnih glasbenih žanrih trše-
ga konca spektra, ob tem pa 
ne zanemarja svoje progre-
sivne zapuščine, ki jo po pre-
mišljenih odmerkih priliva 
na ogenj.

V sredo, 16. januarja, se 
bo na Trainovi galeriji ob 19. 
uri z minimalističnimi zim-
skimi podobami predstavi-
la fotografinja Katja Pokorn. 
Njen najljubši letni čas je 
zima – ob pogledu na nedo-
taknjena zasnežena poboč-
ja, kjer se izmenjavajo sence 
in svetloba, mnogim zaigra 
srce, saj se pred njimi odpre 

platno, ki le čaka na podpis.
Minilo pa je že leto dni, 

odkar nas je zapustil legen-
darni Slavko Manfreda, 
upravičeno samooklicani 
večni župan Kransterdama. 
V spomin nanj bo v soboto, 
19. januarja, potekalo druže-
nje ob koncertu dua Samu-
el Blues in Miha Erič, nasto-
pili bodo sveži novinci Gri-
mase iz Tržiča, večer pa se 
bo nadaljeval s pristnim t. 
i. jam sessionom. To pa še 
zdaleč ni vse – naslednji pet-
ek, 25. januarja, bodo kranj-
sko Metelkovo obiskali kam-
niški temačni hiphoperji 
Matter, ki bodo predstavili 
album Troglav: po uspešnih 
albumih Amphibios in Mrk 
končna postaja njihovega 
magičnega realizma.

KONCERTI ZA BOLJŠI JUTRI
Prvi tedni leta po navadi prinesejo koncertno zatišje po decembrskem glasbenem vrtincu – to pa ne 
drži za kranjski Trainstation SubArt, ki tudi v januarju ostaja s polnim urnikom koncertnih in ostalih 
dogodkov.

Divja glasbena vožnja na konec noči: Amalgam / Foto: Zoran Kozina

Svetohlinstvo in licemerstvo
Petnajstega januarja leta 

1622 se je rodil eden najve-
čjih dramskih piscev vseh 
časov francoski komedio-
graf Jean-Baptiste Poquelin, 
znan pod umetniškim ime-
nom Molière. Diplomiral je 
iz prava, vendar se je odre-
kel pravniškemu poklicu in 
je postal igralec. V Parizu je 
osnoval gledališko skupino. 
Ko je finančno propadel, je 
moral zaradi dolgov v zapor. 
Ko je prišel iz zapora, se je 
z gledališko skupino 12 let 
potikal po Franciji.

Napisal je 33 gledaliških 
del. Med tistimi, ki izsto-
pajo, omenimo predvsem 
dve: Tartuffe in Don Juan. 
Posebno ob izidu Tartuffa 
ga je močno napadla reak-
cionarna aristokracija, saj 
je z njim razgalil licemer-
stvo duhovščine, medtem 
ko je v Don Juanu prikazal 

amoralnega plemiča tedan-
jega časa.

* Molièru so po predsta-
vi Namišljeni bolnik pove-
dali, da je eden od gledal-
cev prepoznal v glavni ose-
bi sebe in da hoče zara-
di tega obračunati z avtor-
jem. Moliere je odgovo-
ril: »Ustvaril sem osebo, ki 
ima mnogo dobrih lastnos-
tih in jo opisal kot hipohon-
dra. Veliko je takih, ki bi jo 
radi odnesli tako poceni. 
Povejte mu, da se res nima 
nad čim pritoževati.«

* Po bolezni je Moliè-
re srečal prijatelja, ki se je 
razveselil in začudil. »Si 
res ti? Mislil sem, da si 
umrl!« Molière ga je pogle-
dal izpod čela in zamrmral: 
»Res dober prijatelj, ki niti 
na pogreb ne pride.«

* Ko so Molièra vpra-
šali, kako je mogoče, da 

v nekaterih državah lah-
ko prevzamejo oblast že s 
13 leti, poročijo pa se lah-
ko šele, ko so stari 18 let, je 
odgovoril: »To je zato, ker 
je veliko lažje vladati kralje-
stvu kot ženi.«

* Molière je čutil velik 
odpor do zdravnikov. 
Nekoč je o njih dejal: »Dob-
ra stran tega poklica je, da 
vlada med mrtvimi poš-
tenost in največja obzir-
nost. Nihče se še ni prito-
žil čez zdravnika, ki ga je 
ubil. Vedno je kriv tisti, ki 
umre.«

* Molière si je s svoji-
mi deli nakopal veliko nas-
protovanje katoliške cer-
kve. Po njegovi smrti pari-
ški nadškof ni dovolil, da 
bi ga pokopali v blagoslov-
ljeni zemlji. Ko je za to sli-
šal Ludvik XIV., je nadško-
fa vprašal, kako globoko 

sega blagoslovljena zem-
lja. Nadškof mu je dejal, da 
deset čevljev. »Če je tako, 

pa ga pokopljite dvanajst 
čevljev globoko,« je odločil 
Sončni kralj.

Iskrice, izreki
   Angleški pregovor: Denar ne naredi toliko iskrenih 

prijateljev kot pravih sovražnikov. 
   Neprestano tarnanje kaže bolj slabost duha kakor 

pravo bolečino. (Jean-Jacques Rousseau)
   Samo en način je, da postaneš srečen: da imaš vest 

čisto ali pa da je sploh nimaš. (Ogden Nash)
   Spomin živi svoje življenje.

Smeh ni greh
    Žena možu: »Želim si, da bi končno dobila otroka.«
 Mož: »Mar misliš, da sem štorklja?«
   Porodnica, ki je rodila točno opolnoči na novoletno 

noč, zaprosi porodničarja, ali lahko zapiše, da se je 
otrok rodil minuto pred novim letom.

 »Zakaj pa bi to radi?«
  »Otrokov oče mi bo potem moral plačati preživnino 

za eno leto več.«

Škofja Loka – V sredo, 16. januarja, se bo nadaljeval spo-
red Kristalnega abonmaja v Sokolskem domu. Ob 19.30 
bo nastopil Komorni zbor Dekor, ki se je že ob ustanovitvi 
pred štirimi leti zapisal med vidnejše slovenske vokalne 
ansamble z usmeritvijo v visoko kakovost, programsko 
inovativnost, zrelost in raznolikost. Pevke in pevci iz 
vse Slovenije vsako leto medse povabijo uveljavljenega 
slovenskega ali gostujočega tujega dirigenta, pred dve-
ma letoma pa je stalnejše umetniško vodstvo prevzela 
tržaška Slovenka Petra Grassi. Komorni zbor Dekor, zma-
govalec lanskega državnega tekmovanja Naša pesem, v 
tej sezoni razgrinja svež programski spored z naslovom 
Ko mak zardi. Glasbeno-literarne zgodbe odstirajo več-
plastno problematiko vojnega časa in večnega iskanja 
izgubljenega miru, s čimer se posredno dotikajo tudi 
stote obletnice konca prve svetovne vojne. Hkrati nam 
z ljudsko motiviko razkrivajo čarobnost preprostega vsa-
kodnevnega življenja, h kateremu se človek vedno znova 
vrača. Izbrana dela Hindemitha, Poulenca, Ešenvaldsa, 
Lauridsena, Martinuja so pri nas redko izvajani zakladi 
svetovne zborovske glasbe, koncertni spored pa obsega 
tudi priredbe slovenskih ljudskih pesmi ter drugih del 
Gobca, Vremšaka, Lebiča, Kumarja, Lavrenčiča, Čopija 
in Makorja. Preplet skladb in besedil francoskega, nem-
škega, latvijskega, italijanskega, češkega in slovenskega 
prostora vodi v razmislek o minevanju, izgubi, ljubezni, 
upanju, pogumu, predvsem pa poslušalce skozi temne 
čase pripelje k ponovni harmoniji, preprostosti in med-
sebojnemu sožitju.

Kristalni abonma nadaljuje KZ Dekor

Komorni pevski zbor Dekor / Foto: arhiv zbora

Begunje – V torek, 15. januarja, bo ob 17. uri v dvorani Psi-
hiatrične bolnišnice Begunje koncert pevskega zbora Vivo 
pod vodstvom Janje Hvala. Zbor bo spremljala pianistka 
Špela Torkar.

Koncert pevskega zbora Vivo
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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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Bralka pod šifro Maja piše: 
»Za šolo vedeževanja me 
zanima, ali mi lahko poma-
gate razložiti, kaj pomeni 
kombinacija kart, dela mi 
težave kombinacija Otrok in 
Smrt, ne vem, kako si razlo-
žiti. Vprašanje je bilo, kako 
se bo razpletlo glede službe 
nekje v enem letu. Vrgla sem 
pet kart: Otrok, Smrt, Hiša, 
Oficir, Poroka. Hvala.« Karti 
Smrt in Otrok sta si v bistvu 
zelo podobni. Obe pred-
stavljata konec ali pa zače-
tek nečesa. Sta dokončni, 
ne omahujeta, ampak jasno 
izražata dejstva. Seveda je 
kot vedno vse odvisno od 
ostalih kart in le tako lahko 
ugotovimo, na kaj se nana-
ša. V tej kombinaciji pome-
nita obe oboje, tako konec 
kot začetek. Neka služba 
se bo prekinila in istočasno 
spet začela. Zanimive so tudi 
ostale karte. Vse tri predstav-
ljajo družinski posel, ali neki 
čisto nov ali pa se prevzame 
od nekoga iz družine in delu-
je naprej. V vsakem primeru 
se lahko pričakuje pomoč od 
družinskih članov. Če nič od 

tega ni možno, lahko govori-
mo o nekem manjšem zase-
bnem podjetju, v katerem 
se vsi zaposleni počutijo 
kot doma oziroma kot dru-
žina. Karta Oficir nakazuje 
privatno osebno poslova-
nje. V karti Poroka se skriva 
družina ali bližnji, lahko je 
tudi posvet z neko nevtralno 
osebo, ki nam hoče dobro. 
Smrt sporoča, da je samo še 
vprašanje časa, kdaj se bo to 
zgodilo. In seveda karta Hiša 
pomeni stalnost in trdnost te 
službe, o kateri ste vprašali. 
Na naslov tanja.70@hotma-
il.com ali na Gorenjski glas 
s pripisom »šola vedeževa-
nja« in svojo šifro pošljite tri, 
pet ali sedem poljubnih kart 
ali pa karte za druge sisteme, 
ki ste jih že do sedaj spoznali. 
 
Srečno! Vedeževalka Tanja

ŠOLA VEDEŽEVANJA IZ 
CIGANSKIH KART

»Srednja šola«
Imam vnuka. On želi po sred-
nji šoli na strojno šolo. Malo 
me skrbi zanj, ker ni dovolj 
natančen. Je bolj miren in ne 
vem, ali je dovolj samozave-
sten. Kakšno šolo bi mu vi sve-
tovali? Prosim vas za odgovor 
in vam želim vse dobro.
Moje mnenje, ki ga podpi-
ra pogled v karte, je enako 
vašemu. Strojno šolo bi 
sicer naredil, a kasneje ga ne 
vidim v tem poklicu. Jaz mu 
svetujem medijsko, tukaj bi 
se najbolje znašel. Tudi če 
bo sam vztrajal pri svojem, 
se po določenem času prepi-
še na drugo smer. Lepo vas 
pozdravljam.

»Služba in partner«
Pozdravljeni, draga Tanja! 
Zopet se obračam na vas. Žal 
še čakam odgovor na svoje 
vprašanje. Sedaj vas prosim, 

da pogledate za sedanjo slu-
žbo. V januarju mi poteče 
pogodba. Zanima me, ali 
ostanem v tej službi? Pa še 
zanima me, ali dobim resne-
ga partnerja. Če ga dobim, 
kdaj, kje in kakšen se mi obe-
ta. Želim si še enega otroka; ali 
se mi želja izpolni? Ali lahko 
pogledate še za hčerko in mi 
poveste, na kaj moram biti 
pozorna pri njej, na kaj paziti, 
kaj si želeti in kaj dobrega in 
slabega pričakovati? Upam 
na vaše odgovore in vam želim 
srečo na vseh področjih.
Se opravičujem tudi tukaj, ne 
vem, zakaj pošta ni prišla do 
mene. Skušam biti poštena 
do vseh in se trudi odgovori-
ti vsem, ki potrebujejo mojo 
pomoč. Pokaže, da vam bodo 
službo podaljšali, a na daljši 
rok vas kasneje ne vidim več 
tukaj. V roku enega leta boste 
dobili zelo dobro priložnost 

za novo zaposlitev. Tudi 
dobre finančne spremembe 
se vam obetajo. Hrepeni-
te po ljubezni, po dvojini in 
pripadnosti. Zaradi preteklih 
izkušenj vas je strah, a kljub 
vsemu niste nehali verjeti v 
ljubezen. Resna partnerska 
zveza ni več daleč, že v tem 
poletju se bodo začele doga-
jati iskrice, iz katerih bo nastal 
ogenj, ki nikoli ne bo ugasnil. 
Partner bo dobro situiran, 
poslovno na čisto drugačnem 
področju kot vi, približno istih 
let in iskren. Želja po še enem 
otroku se vam bo izpolnila. 
Hčerka lepo odrašča, ima 
posebno energijo, kar vam 
tudi vsak dan pokaže. Je zelo 
dojemljiva in že sedaj ima 
močen značaj in ne odstopa 
od svojih načel. Ne sedaj in 
ne kasneje ne mara nobe-
nih omejitev. Je pa tudi zelo 
nežna in umirjena. Poskrbeti 

morate, da se ji bo vedno kaj 
dogajalo. Na vašem mestu 
bi jo vpisala na plesne urice. 
Želim vam vse lepo.

»Primorka 1976«
Sprašujem, ali naj se zadolži-
va in vzameva kredit s prijate-
ljem za nakup stanovanja ali 
naj bova podnajemnika? Pa 
zanimajo me zdravje in odno-
si s hčerkami in prijateljem in 
sestrino družino? Lep pozdrav.
Vsekakor se odločita za kre-
dit, saj vidim, da vama bo 
uspelo kupiti stanovanje, 
tudi na dolgi rok je to dobra 
odločitev. Pri zdravju bo vse 
v redu. Odnosi v vaši družini 
se bodo precej izboljšali in 
glede tega vas čaka presene-
čenje. Odnosi, ki so poveza-
ni s sestrino družino, so tre-
nutno napeti in zdi se, da ni 
izhoda, vendar se ta pojavi še 
v pravem času. Srečno.

Minuli teden se je na Gorenjskem rodilo 37 novorojenč-
kov. V Kranju je prvič zajokalo 14 dečkov in 7 deklic. Najte-
žji in najlažji sta bila dečka – prvemu je tehtnica pokazala 
3980, drugemu pa 2520 gramov. Na Jesenicah se je rodilo 
10 deklic in 6 dečkov. Najtežja je bila deklica, ki je tehtala 
4290, najlažji pa deček, ki se mu je kazalec na tehtnici 
ustavil pri 2660 gramih.

Novorojenčki

Tjaša Dobravec (na fotografiji) je začela uresničevati 
svoje želje. V soboto popoldne je zmagovalka zadnjega 
šova Slovenija ima talent na Bohinjski Češnjici odprla D' 
plac, prostor, kjer se bodo lahko vsi zainteresirani naučili 
marsikaj zabavnega. Tu bo Tjaša svoje znanje in veselje 
predajala naprej. Odprtje je pospremil tudi pester pro-
gram, zbirali so prostovoljne prispevke za nakup opreme 
za dvorano, potekali pa so tudi že vpisi na treninge, ki jih 
ponuja ekipa D'placa. 

Dobila svoj prostor

Alenka Brun

A
nsambel Galop 
(na fotografiji) 
ima sedež v Tun-
jicah pri Kamni-
ku in že deset 

let razveseljuje ljudi na raz-
ličnih dogodkih, hkrati pa 

bogati kulturno zakladnico 
slovenske narodno-zabavne 
glasbe tudi z lastnimi skla-
dbami, s katerimi se uspeš-
no predstavlja na festivalih 
narodno-zabavne glasbe po 
Sloveniji. Ker je letošnje leto 
za ansambel jubilejno, 16. 
februarja 2019 v kamniški 
športni dvorani pripravljajo 

koncert ob desetletnici delo-
vanja in izdaji zgoščenke. 
Koncert bo imel dobrodelno 
noto, naslovili so ga Od lju-
di za ljudi, obeta pa se pester 
glasbeni program, saj je lista 
nastopajočih glasbenih gos-
tov dolga: od Uroša in Tja-
še, Ansambla bratov Poljan-
šek, Mladih godcev, Tomaža 

Plahutnika do Veselih sva-
tov in Veselih muzikantov 
ter številnih drugih nasto-
pajočih. Zaigral bo harmo-
nikarski orkester, zavrteli 
se bodo kamniški folkloris-
ti, po končanem koncertu pa 
bo sledila zabava s plesom. 
Koncert bo povezovala Maja 
Oderlap.

DESETI ROJSTNI DAN

Zabava v ljubljanskem Kurzschlussu je bila razproda-
na. Na odru se je deseturnemu rajanju, ki ga je pripravil 
Umek, pridružilo dvanajst didžejev, s katerimi je sodelo-
val v svoji karieri. Večer se je začel s house glasbo, ki je 
zaznamovala začetek njegove kariere, nadaljeval je astro 
diskom in stopnjeval s technom, ki je razplesal več kot 
tritisočglavo množico. Ob jubileju so mu med drugim 
čestitali tudi najuspešnejši techno izvajalec na svetu Carl 
Cox, glasbeniki iz skupine Siddharta ter Magnifico. Pose-
bno zahvalo za dosežke in promocijo Slovenije v svetu pa 
mu je podelil tudi predsednik Borut Pahor.

Didžej Umek je praznoval četrt stoletja 
ustvarjanja
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Nagrade: 1. nagrada – vzglavnik Slovenska postelja, 
2. in 3.  nagrada – knjiga Melanda

Re šit ve kri žan ke (ges lo, se stav lje no iz črk z ošte vil
če nih polj in vpi sa no v ku pon iz kri žan ke) po šlji te do 
srede, 30. januarja 2019, na Go renj ski glas, Nazorje
va ulica 1, 4000 Kranj. Rešitve lah ko od da te tudi v na
bi ral nik Go renj ske ga gla sa pred po slov no stav bo na 
Nazorjevi ulici 1.
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Marijan Peternelj:  
Melanda

Erika Jesenko:  
Recepti za vse  

letne čase

  bombažna brisača

kava  
Barcaffe,  

250 g

avtomatski dežnik

Ivan Sivec:  
Karantanski rokopisi

20
EUR

180 strani, 145 x 205 x 18 mm, trda vezava

www.gorenjskiglas.si

Mojca Logar Več kot sanje

Janez Logar Jaz, midva, mi Mojca Logar Več kot sanje

Janez Logar Jaz, midva, mi

Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu,  

Nazorjeva ulica 1 v Kranju, jo naročite po tel.  

št.: 04 201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si.  

Če jo naročite po pošti, se poštnina zaračuna  

po ceniku Pošte Slovenije.

Dve knjigi v eni. Janez piše o notranjem svetu človeka in o odnosih v zakonu 

in v družini. Predvsem, kako lažje zaživeti. Mojca poudari lepoto mame velike 

družine, žene, učiteljice in raziskovalke bližnje in daljne okolice. Skupaj želita 

povedati, da je v zakonu in družini lahko zelo lepo. Lepo je skupaj spoznavati 

drug drugega, našo deželo in potovati po svetu.

Popust in darilo veljata le za fizične osebe. Daril ne pošiljamo po pošti. Količina daril je omejena.

Cesta Staneta Žagarja

Cesta Staneta Žagarja

Nazorjeva ulica

Nazorjeva ulica

Kebetova ulica
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Oldhamska cesta

Oldhamska cesta

Bl
ei

w
ei

so
va

 c
es

ta

Zo
is

ov
a 

ul
ic

a

Zo
is

ov
a 

ul
ic

a

Bl
ei

w
ei

so
va

 c
es

ta

Gorenjske lekarne

Ljudska 
univerza 
Kranj

Optika Clarus
NKBM

NKD

Pošta 4101 Kranj

Art optika

Območno združenje
Rdečega križa

Zavarovalnica 
Triglav

Porodnišnica Kranj

NIJZ Kranj

Avtobusna 
postaja 
Kranj

Mercator

Policija Kranj

Gorenjska banka

Spar

Okrajno sodišče 
v Kranju

Osnovna šola 
Simona Jenka Center

Abanka

NOVA 
LOKACIJA

Nazorjeva ulica 1

Stara lokacija 
Gorenjskega glasa

PRESELILI SMO SE NA  
NAZORJEVO ULICO 1Četrt leta zastonj –25 %

Dragi naročniki, v letu 2019 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 lahko v naših novih prostorih tudi popili kavico 
ter izbrali eno od daril na fotografiji. 

Vabljeni na Gorenjski glas, Nazorjeva ulica 1, Kranj, v drugem nadstropju, pon.–čet. od 8. do 16. ure,  
ob sredah do 17. ure, v petek do 15. ure. Se vidimo!

Izberite letošnje darilo
Janez Logar: Jaz, midva, mi 
Mojca Logar: Več kot sanje

Nena Veber: 
 Zdravje in Jaz 

 – Prijatelja
Nena Veber

Zdravje in Jaz – Prijatelja  
Oranžni naslanjač Avtorica: Nena Veber / Foto: Tina Dokl

Ljudje smo celostna bitja, zato je prav, da 

se celostno posvečamo svojemu zdravju 

in dobremu počutju. 

V knjigi so s pomočjo zgodb in primerov 

opisane tehnike, ki nam pomagajo skrbeti 

za mentalno dobro počutje (mentalni 

trening IMT in NLP). Starodavna znanja 

tradicionalne kitajske medicine (TKM) 

nam pomagajo razumeti, kako smo 

povezani z naravo in vesoljem, kako se 

ritmi in cikli narave odslikavajo v našem 

telesu in njegovem delovanju. Poglavje o 

hrani odstira pogled na prehranjevanje z 

energijskega vidika. Dodana so še moja 

razmišljanja in osebna dognanja, ki so 

mi pomagala, ko sem zbolela. Takrat sem 

se morala ustaviti, se s pozornostjo vrniti 

k sebi. Se začutiti. R
aziskati, kaj so tisti 

»ključi«, ki mi bodo pomagali ponovno 

vzpostaviti ravnovesje in se pozdraviti.  

Z veseljem vam jih posredujem. 

Izberite tiste, za katere začutite, da so 

pravi za vas.

Naše telo je bivališče duha, zdravo telo  

je bivališče zdravega duha. Telo in duh  

se odpirata kot lotos s tisočerimi cvetnimi 

listi. Ranljiva sta, zavedajmo se tega in 

ju skrbno negujmo. Zdravje ni danost ali 

nekaj samo po sebi umevnega. Zdravje  

je darilo za trud, ki ga vnašamo v telo  

in duha. 

Zatorej poskrbimo za svoje zdravje, da 

bova »Zdravje in Jaz  – Prijatelja.«  

 
Prisrčno vabljeni k branju. 

Nena Veber

MELANDA

Marijan Peternelj

Cena: 15 Eur
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Potem ko je podjetje Metel preklicalo 
posel s starleto Kim Kardashian (38), da 
po njeni podobi izdelajo punčko Barbie, 
je svojo soprogo presenetil Kayne West 
(41) in ji delno le uresničil željo. Dobila 
je svoj lasten prototip punčke, ki pa jo bo 

imela le zase. Zakaj je znano podjetje preklicalo dogovor z 
zvezdnico, ni znano. »Za tem videzom je super zgodba,« 
je pod fotografijo, ki naj bi jo uporabili za izdelavo pun-
čke Barbie in na kateri pozira v črni oblekici s spuščenimi 
valovitimi lasmi, zapisala zvezdnica.

Kim Kardashian vendarle do punčke Barbie

Igralec Tom Hardy (41) in njegova 
soproga Charlotte Riley (37) sta se 
razveselila drugega skupnega otro-
ka. Tudi tokrat sta dobila sina, ki sta 
mu nadela ime Forrest. Po poročanju 
tujih medijev je ime dobil po igralče-

vem najljubšem filmu Forrest Gump. Hardy vesele novice 
ni delil z javnostjo, saj je znano, da rad ohranja zasebnost 
zase. To je zanj že tretji sin, saj ima iz prejšnje zveze še 
desetletnega Louisa.

Tom Hardy tretjega sina poimenoval Forrest

O R Kellyju (52) je izšel dokumentarec, v 
katerem zvezdnice opisujejo kruto fizič-
no in spolno zlorabljanje, ki ga je nad nji-
mi izvajal znani raper. Stvari so vzele pod 
drobnogled celo oblasti, ki so že začele 
preiskavo. Domnevne žrtve so podprli 

številni znani, med njimi tudi John Legend in Lady Gaga, 
ki pravi, da bo umaknila pesem Do What U Want, ki jo 
je posnela z raperjem. Organizatorji so preklicali njegov 
koncert, raperjeva dvajsetletna hčerka pa je očeta ozna-
čila za pošast.

Raper R Kelly naj bi zlorabljal ženske

Igralec Steve Buscemi (61), med drugimi 
znan tudi po vlogi v seriji Sopranovi ter 
filmu Stekli psi, je postal vdovec. Njego-
va soproga, režiserka, umetnica in kore-
ografinja Jo Andres je umrla stara petin-
šestdeset let. Andresova je bila najbolj 

znana po režiji kratkega filma Črni zmaj, ki je dobitnik 
mnogih nagrad filmskih festivalov. Z igralcem sta bila 
poročena trideset let in imata sina Luciana.

Steve Buscemi žaluje za soprogo

VRTIMO GLOBUS

Maša Likosar

Športna dvorana 
Osnovne šole Gor-
je je bila v sobo-
to polna podpor-
nikov in staršev, 

ki spremljajo in spodbuja-
jo svoje mlade športnike ter 
prispevajo k uspehu in raz-
voju gorjanskega teka na 
smučeh in biatlona. Tomaž 
Žemva, vodja tekaške sekci-
je ŠD Gorje in eden izmed 
organizatorjev, pojasni, da 
je glavni namen dobrodel-
nega koncerta zbiranje sred-
stev, s katerimi bodo izbolj-
šali pogoje treningov njiho-
vih članov. »Sredstva so pris-
pevali sponzorji, zbirali smo 
jih s prodajo kart, obiskovalci 

pa so nam namenili pros-
tovoljne prispevke,« pove 
Žemva in doda: »Med pes-
trim in sproščenim glasbe-
nim programom smo pred-
stavili tudi naše mlade teka-
če na smučeh in biatlonce, 
njihove rezultate in nadalj-
nje načrte.«

O tekaški in biatlonski 
sekciji je spregovorila tre-
nerka Neva Pančur, ki se ji 
je na odru pridružilo 13 naj-
mlajših tekačev na smučeh 
oziroma gorjanskih Svizcev, 
kot jim pravijo. »Naša mla-
da zasedba nastopa na sve-
tovnih pokalih in prvens-
tvih, kjer dosega lepe uspe-
he, udeležili pa se bomo 
tudi Evropskih mladinskih 
olimpijskih iger,« je poveda-
la Pančurjeva. Osrednjega 

dobrodelnega koncerta Zve-
zde na snegu se je udeleži-
la le peščica njihovih šport-
nikov, glavnina se jim je pri-
družila po njem. »Naši špor-
tniki so se v Ameriki udeleži-
li šolskih svetovnih iger, kjer 
so prejeli številne medalje v 
svojih kategorijah. Z njimi 
so bili predsednik ŠD Gor-
je Grega Repe, trener Miha 
Vindišar in učitelj športne 
vzgoje Nenad Pilipovič. Vse 
skupaj smo slavnostno spre-
jeli po koncertu,« pojasni 
Tomaž Žemva. 

Tokratne Zvezde na snegu 
so z Avsenikovo Zvezde na 
nebu žare, kot je že tradicio-
nalno, »prižgali« člani okte-
ta LIP Bled pod umetniškim 
vodstvom Vide Mihelčič. 
V nadaljevanju je tri pesmi 

zapel pevski zbor Vivo, ki so 
ga prvič gostili lani in upa-
jo, da bodo njihova stalnica. 
Pozitivno in otroško energi-
jo je razširila otroška skupi-
na OtAnaBer. Meh harmoni-
ke je raztegnil mladi gorjan-
ski harmonikar David Matej 
Mandeljc, zaigral je pesmi 
Pastirček in Slovenija, od kod 
lepote tvoje. Redna gostja na 
njihovem odru je tudi pevka 
Ana Skumvač, ki se petja uči 
pri Evi Černe. Sklepni nas-
top je bil namenjen Andre-
ju Šifrerju, a je žal zbolel, 
zato so namesto njega pova-
bili Ansambel Aufbiks. Trije 
člani – Miha in dva Mateja – 
so se spoznali pred devetimi 
leti na Fakulteti za šport in 
ugotovili, da jih poleg športa 
povezuje tudi glasba.

ZA ZVEZDE NA SNEGU
Tekaška sekcija Športnega društva Gorje je tokrat že devetič organizirala dobrodelni koncert Zvezde na 
snegu, katerega namen je zbiranje sredstev za njihove nadobudne tekače na smučeh in biatlonce. Tako 
so bili v Gorjah ponovno dobrodelni za svoje zvezde na snegu.

Pevski zbor Vivo – vodi ga Janja Hvala, s klavirjem pa 
spremlja Špela Torkar. / Foto: A. B.

Vokalna skupina Oktet Lip Bled, ki jo vodi Vida Mihelčič, je 
zapela uvodno pesem. / Foto: A. B.

Člani otroške skupine OtAnaBer, v njihovi sredini pevka iz 
Zgornjih Gorij Ana Skumvač / Foto: A. B.

Ansambel Aufbiks – Miha, Matej in še en Matej – so 
nastopili namesto Andreja Šifrerja. / Foto: A. B.

Na Dobronamernem koncertu taprave podeželske 
mladine v Šenčurju sta bili Ana Lombar iz Babnega 
Vrta in Maja Kuralt iz Cerkelj zadolženi za trganje 
vstopnic pred vstopom v dvorano; zaupali pa so jima še 
nalogo razdeljevanja daril na odru takoj po nastopu – 
simpatična gesta v zahvalo nastopajočim. / Foto: A. B.

Domačinki Tatjana Klemenčič Mulej in Jana Zupan sta v 
zaodrju pomagali pri pripravi pogostitve za nastopajoče. 

Fo
to

: A
. B

.

Vodja tekaške sekcije ŠD Gorje in eden izmed organizatorjev 
Tomaž Žemva / Foto: A.B.
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Prazniki so mimo in čas je že, da začnemo po novem zdravo 
živeti. Saj ste si tudi vi ob novem letu zadali, da boste redno 
telovadili, vsak dan prehodili deset tisoč korakov ali pa vsaj 
polovico tega, nobenega kruha več ali pa le košček, dva pri 
solatah, nobenih žganih pijač, samo pol kozarčka dobrega vina 
pri kosilu in več zelenjave in sadja bo na mizi ...?

Pa začnimo z zimskimi solatami. Za večerjo bi lahko zados-
tovale samo malo bolj izdatne solate, obogatene z mesom, 
sirom, fižolom itd.

Radič s piščancem

Potrebujemo: 40 dag mladega radiča, 2 kuhani jajci, 50 dag 
piščančjega fileja, olje in začimbe.

Radič operemo, odcedimo in razrežemo, če je treba. Solimo 
ga, prelijemo z oljem in potresemo z najljubšimi začimbami, 
premešamo, prelijemo z dobrim domačim kisom, še enkrat 
premešamo in porazdelimo po krožnikih. Zdaj solato le še 
potrosimo z naribanimi trdo kuhanimi jajci. Zraven naložimo 
kose piščanca, ki smo ga zrezali na trakove, solili in na malo 
olja hrustljavo zapekli.

Solata iz belega in rdečega zelja

Potrebujemo: 25 dag rdečega in 25 dag belega zelja, 2 banani, 
1 limono, 3 do 5 žlic majoneze in začimbe.

Obe vrsti zelja tanko zrežemo ali naribamo, malo posolimo 
in pomečkamo z rokami, da se zmehča. Banani zrežemo na 
kolobarje, dodamo k zelju, pokapamo z limoninim sokom, 
dodamo majonezo in premešamo. 

Endivija z ocvirki

Potrebujemo: srednje veliko glavico endivije, 4 krompirje, 3 žlice 
ocvirkov, olje in začimbe.

Endivijo očistimo, operemo, odcedimo in natrgamo na košč-
ke. Krompir skuhamo v lupini, ga olupimo in še vročega na-
režemo na solato. Solimo in premešamo. V ponvi na žlici olja 
pogrejemo ocvirke, dodamo 2 žlici kisa in pol kozarca vode, 
zavremo in prelijemo po solati. Še enkrat jo dobro premešamo 
in se je takoj lotimo. K topli solati lahko ponudimo hrenovke.

Fižol z redkvijo

Potrebujemo: pol litra kuhanega fižola, 4 rezine pršuta, majhno 
črno redkev, 3 zelene čebulice, bučno olje, kis in začimbe.

Fižol stresemo v skledo, dodamo na trakove narezan pršut, 
grobo naribano redkev, na kolesca narezano čebulo, malo soli 
in popra ter 2 žlici bučnega olja. Solato okisamo po okusu, 
premešamo in pustimo pol ure stati, preden jo ponudimo. Fi-
žolova solata je zelo nasitna, ne le za večerjo, tudi za kosilo bi 
zadostovala. 

NASVETI info@g-glas.si
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Erika Jesenko

Testenine s paprikašem ali po morsko
Jedi s testeninami se nam 

na prvo asociacijo ne zdijo 
nič posebne. Vendar s pra-
vo izbiro in pripravo omake 
lahko postanejo kaj kmalu 
naša najljubša jed. Poskusi-
mo s telečjim paprikašem ali 
z omako iz morskih sadežev.

Za pripravo telečjega pa-
prikaša potrebujemo: 600 g 
telečjega fileja, 1 rumeno pa-
priko, 1 rdečo papriko, 1 čebu-
lo, 2 stroka česna, 200 g para-
dižnikove mezge, približno 3 
dl jušne osnove, 2 žlički mle-
te rdeče sladke paprike, 1 žlič-
ko majarona, 2 ščepca soli, 1 
ščepec popra, 3 lovorjeve lis-
te, 1 žlico moke, 1 žlico olja, 
150 g kisle smetane.

Telečje meso operemo in 
ga narežemo na približno 2 

cm velike kocke. Čebulo in 
česen olupimo ter naseklja-
mo. Papriki operemo, očis-
timo semena ter ju nareže-
mo na krajše rezine. V po-
sodi na žlici olja prepraži-
mo čebulo in česen. Praži-
mo vsaj 10 minut, da se če-
bula nekoliko razpusti. Po-
višamo temperaturo in do-
damo pripravljeno meso. 
Pražimo 5 minut, vmes pa 
večkrat premešamo, da se 
meso z vseh strani zapeče. 
Dodamo narezane paprike, 
lovorjev list, posolimo, po-
popramo, posujemo z ma-
jaronom, mleto papriko in 
z žlico moke. Dobro pre-
mešamo in zalijemo s pa-
radižnikovo mezgo. Ko se 
vse sestavine enakomerno 

razporedijo, prilijemo juš-
no osnovo. Premešamo, 
pokrijemo in kuhamo 30 
minut. Nazadnje v paprikaš 
vmešamo še kislo smetano. 
Odstavimo s štedilnika in 
pustimo stati 5 minut. 

Nasvet: Paprikaš je najbolj 
okusen, če ga prelijemo čez 
široke rezance. Postrežemo 
ga lahko tudi k pire krompir-
ju, njokom, vlivancem …

Za pripravo testenin z 
morskimi sadeži potrebuje-
mo: 400 g rezancev, 700 g 
morskih sadežev, 800 g sve-
žega paradižnika, 4 stroke 
česna, 1 šopek peteršilja, 2 
žlici olivnega olja, dva ščep-
ca soli.

Morske sadeže odtali-
mo pod tekočo vodo in jih 

osušimo na cedilu. Para-
dižnik narežemo na manj-
še kocke, peteršilj naseklja-
mo. Česen nasekljamo in 
ga prepražimo na olivnem 
olju. Dodamo morske sa-
deže in jih pražimo, dokler 
ne izhlapi vsa voda. Prime-
šamo paradižnik, posolimo 
ter potresemo s peteršiljem. 

Premešamo, pokrijemo in 
kuhamo 15 minut. Rezance 
skuhamo po navodilu pro-
izvajalca, jih serviramo na 
krožnik ter prelijemo z oma-
ko. Po želji potresemo z na-
ribanim sirom.

Nasvet: Za polnovre-
den obrok uporabimo pol-
nozrnate rezance.

Mojca Logar

Retorika je veščina, spret-
nost, ki se je človek lahko 
priuči. Kdor za to nima ta-
lenta, bo z vajo postal boljši 
govorec, kdor pa ima nekaj 
daru, bo z vajo postal še bolj-
ši. Spretnosti nagovarjanja, 
pregovarjanja, prepričevanja 
ljudi nam praktično povsod 
pridejo prav. Skoraj ni poklica, 
kjer ne bi bilo treba storitve ali 
izdelka na koncu tudi prodati 
ali nagovoriti vodstva za to ali 
ono spremembo, novost, ki bi jo 
uvedli v naš delovni proces. V 
srednjem veku je bila retorika 
eden od predmetov na srednje-
veških šolah. Tam so poučevali 
le sedem svobodnih znanosti in 
umetnosti, in sicer gramatiko, 
dialektiko, retoriko, aritmeti-
ko, geometrijo, astronomijo in 
glasbo. Če bi to prevedli v da-
našnje predmetnike, dobimo 
književnost, filozofijo, mate-
matiko, fiziko, glasbo in retori-
ko. Predmet retorika danes ni 
umeščen v učni program. Lah-
ko bi rekli, da je integriran v 
predmete, kjer dijaki in učenci 
predstavijo referat, seminarsko 
nalogo, govorni nastop. Vešči-
ne retorike pa so še marsikaj 
drugega kot predstavitev semi-
narske naloge.

V petek sva imela z Janezom 
predavanje. Pravzaprav ga je 
imel Janez, jaz sem na koncu 
nekaj malega povedala o naji-
ni knjigi. Učitelj je neprestano 
govorec, malo sem se smukala 
po gledaliških odrih, tako da 
mi nikoli ni problem nastopati 
pred občinstvom. Priznam, da 
sem dober govorec. Janez pri 
govoru včasih požira besede. 
Ne mara, da ga poslušam, ker 
vedno pripomnim kakšen nas-
vet, govori razločneje, uporabi 

mikrofon in podobno. Sedela 
sem v prvi vrsti in ga opazova-
la. Zgodi se, da ima na začet-
ku človek malo treme, in tedaj 
so besede še manj razumljive. 
Lahko bi oblekel lepše hlače. 
Sama pri sebi mislim, zakaj 
se nisi bolj uredil. On pa se s 
tem sploh ne obremenjuje. Po 
nekaj minutah je v prostoru 
nastala grobna tišina. Ozrla 
sem se po prostoru in ljudje so 
napeto poslušali, nepremično 
gledali, nekateri so imeli odpr-
ta usta. Slišal bi miško, ki bi 
letela čez dvorano. Ko človek 
ve, kaj govori, ko govori tisto, 
kar živi, ko se besede dotaknejo 
ljudi tam, kjer jih boli, ko na-
govarjajo globino slehernega 
izmed nas, tedaj teatralnost 
govornega nastopa ni tako po-
membna; ali pa je sploh nepo-
membna. Če Janezov glas ni 
tako močan, so pač ljudje bolj 
zbrano poslušali. Pravzaprav 
so zaman vsi zavestno naštu-
dirani gibi, premiki, intonaci-
ja glasu, načrtno izbran stil in 
barva obleke, če človek ne go-
vori iz sebe. Neki pregovor pra-
vi: Če ne gori v meni, ne mo-
rem zanetiti ognja v drugih. 
In kadar težko tematiko lahko 
poveš s preprostimi besedami, 
tedaj ti ljudje prisluhnejo. 

Ne morem in tudi nočem se 
obremenjevati za njegova pre-
davanja. Hlače lahko sama 
nesem v čistilnico, Janez jih 
še nekaj časa ne bo. Če se 
skrbnost žene pozna po zli-
kani moževi srajci, bi bila jaz 
slabše ocenjena. Tudi ko bom 
nesla hlače v čistilnico, učinek 
predavanj zaradi tega ne bo 
nič večji. Morda bo drugačen 
le moj občutek. 

Retorika

Mojca Logar je profesorica  
geografije in zgodovine. WWW.GORENJSKIGLAS.SI

Janez Logar

Naša razpoloženja se po-
gosto menjajo. V sebi nosimo 
možnosti, priložnosti za ra-
dost in žalost, za prijetna in 
težka stanja, za vzhičenost in 
potrtost. Smo veseli in kar na-
enkrat veselje mine. Menjava-
nje razpoloženj je nekaj najbolj 
normalnega in naravnega. Le 
dobro ni, kadar več časa preži-
vimo v neugodnih, neprijetnih 
vzdušjih. Žal je tako, da je ce-
lota našega bivanja sestavljena 
iz pozitivnih in negativnih 
strani, težkih noči in lepih dni, 
iz občutij, ki jih imamo radi, in 
iz vzdušij, ki jih prav sovraži-
mo. Velja zlato pravilo: zdrži-
mo s težkimi občutji, ohrani-
mo sebe in si naredimo pot do 
lepih vzdušij in razpoloženj. 

Kako to storimo? Najprej 
se moramo zavedati, kaj se z 
nami dogaja. Vzeti si moramo 
čas in se poslušati. Najbolj na-
tančno in zagotovo pravilno se 
bomo ocenili, če bomo poslušali 
svoje telo. Telo in njegove reak-
cije nam bodo vedno povedale 
resnico. Notranje reakcije tele-
sa (utrip srca, krvni tlak, gla-
vobol, stiskanje v prsih, pekoči 
občutki v pljučih, mravljinci, 
težke roke …) so namreč izven 
kontrole naše zavesti. Tudi me-
njavanje naših razpoloženj je 
izven naše zavesti. Kar zgodi 
se. Kaj storiti, medtem ko pos-
lušamo reakcije telesa? Najprej 
nič! Vztrajajmo in se opazuj-
mo. Nato se bodo pripeljala, 
pojavila včasih bolj počasi, vča-
sih hitro, vendar bodo vedno 
prišla čudna in neprijetna sta-
nja. Telesne senzacije se bodo 
še povečale ali pa bodo prišle 
nove, drugačne. Naša naloga 
je, da se začnemo zavedati 
čustvenih stanj, ki se začnejo 

prebujati. Sami sebi jih v mis-
lih poimenujmo. Na primer: 
Stiska me v prsih, verjetno je to 
neki strah. Roke mi postajajo 
težke in imam občutek, da bi 
nekoga udaril, verjetno je to 
jeza. Razbija mi srce, to mora 
biti neki močan strah, itd. Ta 
čustvena stanja, pomešana z 
notranjimi stanji telesa, so sko-
raj vedno zelo močna, mi mo-
ramo le vzdržati, kajti od tega 
ne bomo umrli. Ko začnemo 
to vajo, je na začetku precej 
mučno, nato se na to navadi-
mo. Zdržati moramo približ-
no dvajset minut, nato se zač-
ne telo umirjati. Umirijo se pa 
tudi težka stanja, od katerih 
bi radi pobegnili (in večina 
ljudi to dela vse življenje). Za-
kaj naj bi to počeli? Zato, ker 
je to zavestni vstop v drugi del 
naših doživljanj. Ne smemo se 
ustrašiti hudih čutenj (straho-
vi, jeza, žalost, razočaranja 
…), ki nas preplavijo. Takrat 
moramo vzdržati. Pomirili 
se bomo, če se bomo zavedali 
notranjih reakcij telesa. Že 
samo zavedanje kombinacije 
čustev in telesnih reakcij nas 
bo pomirilo. 

Vstop v drugi in lepši del na-
šega doživljanja je veličasten. 
Doživlja ga vsak po svoje. Opi-
sovanje tega sveta nima besed 
nad nebeško lepoto bivanja. 
Bralce bi oropali lastnega do-
življanja, če bi opisovali posa-
mične primere. Zato so ljudje, 
ki to doživljajo tiho in držijo 
te skrivnosti zase, ker so samo 
njihove. Hkrati pa upajo, da se 
bodo ljudje ob njih odločili za 
skok v neznano.   

Zdržati moramo

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

Škofja Loka 

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

dobrodelni
koncert
pomagajmo 

skupaj

Lions klub
Škofja Loka

organizator

Športna dvorana 
TRATA Škofja Loka 

sobota, 2. februar 2019,
ob 19. uri

RAUBARJI 

Prifarski
    muzikanti in 
          Andraž Hribar
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Mateja Rant

Britof – Iz hiše, ki so jo po-
imenovale Kajžica, od lan-
skega poletja vsak dan od-
meva razposajen otroški vri-
šč. Ada Šubic, Ajda Kristi-
na Vučajnk, Marša Jović in 
Tjaša Rebolj namreč v njej 
vzgajajo in poučujejo tako 
svoje otroke kot otroke dru-
gih staršev, saj so pridobile 
status varuhinj predšolskih 
otrok na domu. Spoznale so 
se na Inštitutu montessori v 
Ljubljani, kjer so bile prej za-
poslene, saj so vse diplomi-
rane pedagoginje montes-
sori. Po principih omenjene 
pedagogike, ki je po njiho-
vem prepričanju najboljša 
za razvoj otrok, so želele za-
gotoviti varstvo tudi lastnim 
otrokom. To jih je pripelja-
lo do hiše v Britofu, kjer zdaj 

skrbijo za dvanajst predšol-
skih otrok, oblikovale pa so 
tudi skupino šoloobveznih 
otrok, v kateri se poleg njiho-
vih otrok prav tako po prin-
cipih pedagogike montesso-
ri šolajo še trije drugi otroci.

Dolgoletni študij, stro-
kovno usposabljanje, dra-
gocene delovne izkušnje in 
veliko ljubezni so v Kajži-
ci ustvarili okolje, ki otro-
ke podpira v samostojnosti 
ter ohranja njihovo radove-
dnost in strast do učenja, po-
udarjajo. »Velik poudarek 
namenjamo izkustvenemu 
učenju,« je ob tem poudarila 
Marša Jović, kar je bilo mo-
goče občutiti tudi ob našem 
obisku, saj se je skupina šo-
loobveznih otrok prav takrat 
pripeljala s smučanja. Lep 
dan so namesto v zaprtem 
prostoru preživeli v naravi 

in ga tako izkoristili za uče-
nje na prostem z Ado Šubic, 
ki je tudi profesorica športne 
vzgoje. Okolje v hiši, v kateri 
v zgornjih nadstropjih Ada 
Šubic in Marša Jović z dru-
žinama tudi živita, so v celo-
ti prilagodili otrokom in ga 
oblikovali po principih pe-
dagogike montessori. Hiša 
tako po besedah Marše Jović 
predstavlja podaljšek doma. 
»Naš cilj je bil, da se otro-
ci v njej srečajo s podobni-
mi vrednotami, kot jih ima-
jo doma, podobna je tudi 
prehrana, tako da prehod v 
to okolje pri njih ne povzro-
ča negativnega stresa. V Kaj-
žici se otroci počutijo varne, 
sprejete in ljubljene.« Velik 
poudarek namenjajo vzgo-
ji, predvsem vljudnosti in 
spoštovanju, prav tako si 
prizadevajo za mediacijo 

konfliktov. »Zato smo žele-
le majhne skupine otrok, saj 
je le tako to mogoče izpelja-
ti v obliki, kot smo si jo za-
mislile.« Ker želijo, da bi se 
v takem okolju njihovi otro-
ci tudi šolali, so oblikovale še 
šolsko skupino, v kateri je ta 
čas sedem otrok. Za potrebe 
šoloobveznih otrok so ure-
dile učilnico v nekdanji ga-
raži, ob tem pa poudarjajo: 
»Naša šola je svet okrog nas, 
in ne le naš prostor, omejen 
s štirimi stenami.« Šolski ot-
roci si tudi sami kuhajo ozi-
roma sodelujejo pri pripra-
vi obrokov. Tako vrtčevski 

kot šolski otroci jedo samo 
rastlinsko hrano, pri čemer 
dan začnejo z močnim zaj-
trkom, običajno mlečnim, 
za kosilo si pripravijo krepke 
juhe in enolončnice, popol-
danska malica pa je pravza-
prav glavna jed, navadno so 
to rižote, testenine in podob-
no. Občasno spečejo še do-
mače pecivo, slajeno z datlji 
ali koščkom črne čokolade. 

Po besedah Marše Jović 
so se za ustanovitev Kajžice 
odločile, ker so si želele bolj 
zdravega ravnovesja med 
delovnikom in prostim ča-
som. Kajžica jim omogoča, 

da kakovostno preživljajo 
čas z družino, obenem pa 
jim služba nudi obilo mož-
nosti za ustvarjalno delo. Po-
leg varstva in poučevanja ot-
rok v okviru Kajžice enkrat 
tedensko nudijo tudi urice 
montessori za predšolske in 
šolske otroke. Urice mon-
tessori za otroke, stare od 
treh do šestih let, bodo po-
tekale ob torkih popoldne, 
in sicer bo uvodno srečanje 
danes, 15. januarja. Šolski 
otroci pa se jim lahko prid-
ružijo ob petkih popoldne. 
Pripravljajo še predavanja 
za starše.

Vrtec deluje kot 
podaljšek doma
Štiri mame so v hiši v Britofu zasnovale vrtčevsko in šolsko skupino, v kateri 
otroke vzgajajo in poučujejo po principih pedagogike montessori.

Kajžica deluje kot »podaljšek doma«. / Foto: Tina Dokl

Neža Rozman

Kranj – Čeprav je december, 
mesec, ko se največ obdaru-
jemo, že mimo, se je obda-
rovanje potegnilo tudi v ja-
nuar. Rotaract klub Kranj je 
pripravil dobrodelno mul-
timedijsko-plesno predsta-
vo z naslovom Življenje je 
vrednota, ki so jo v kranj-
skem Prešernovem gleda-
lišču uprizorili plesalci stu-
dia Katja Dance Company. 
Celoten izkupiček od pro-
danih vstopnic je bil name-
njen Ustanovi Mali vitez, ki 
skrbi za otroke in mladostni-
ke, ozdravljene od raka. S to 
boleznijo je bila povezana 

tudi vsebina predstave, ki si-
cer govori o mladi zdravni-
ci, ki svoj čas posveča zdra-
vljenju obolelih za rakom, 
ko za njim zboli tudi sama. 
V trenutku se ji podre svet 
in razpeta je med življenjem 
in smrtjo. Želi si živeti, biti 
s svojim ljubljenim, prija-
telji, a jih na drugi strani ne 
želi prizadeti s svojimi pro-
blemi. 

Predstava poteka pod ča-
stnim pokroviteljstvom 
Vlaste Nussdorfer, varuhi-
nje človekovih pravic, ki je 
obiskala tudi predstavo, 25. 
po vrsti. Dejala je, da je sreč-
na, ker lahko spremlja, kako 
se Katja Vidmar, avtorica 

predstave, in njeni plesal-
ci in sodelavci trudijo, da 
bi zbrali čim več denarja za 
male borce. Nussdorferjeva 
je povedala tudi, da bi mora-
la država poskrbeti za tiste 
mlade, ki zbolijo za rakom, 
in nato za njihovo normalno 
življenje po ozdravitvi, na-
mesto da so primorani za to 
sami zbirati sredstva. 

Neža Kozelj, predsednica 
Rotaract kluba Kranj, je ob 
tem dodala še, da je predsta-
va nagovor k razmisleku o 
življenju, ljubezni in bolez-
ni, ki nas lahko doleti, ter 
spodbuda, da vedno najde-
mo pot k svetlobi in cenimo 
vsak trenutek življenja. 

Življenje je vrednota
Rotaract klub Kranj in plesni studio Katja Dance Company sta združila moči 
in v Kranj že drugič pripeljala dobrodelno predstavo Življenje je vrednota. 

Plesalci s častno pokroviteljico predstave Vlasto Nussdorfer, člani kluba Rotaract Kranj in 
predstavnika Malih vitezov ob predaji sredstev / Foto: Gorazd Kavčič
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sudoku_LAZJI_19_04
NALOGA

5 4 8 2
3 8 6

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

3 9 1 8
6 3 9 8 4

1 9 5
2 1 3 7

sudoku_LAZJI_19_04

REŠITEV

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

sudoku_TEZJI_19_04
NALOGA

5 8 4
3 6 4 9

1 9 6
1 9 3

9 5 1 7
4 2 6
5 6 8

7 8 5 6
8 7

sudoku_TEZJI_19_04

REŠITEV

5 2 9 6 8 3 7 4 1
3 6 8 7 1 4 5 9 2
7 4 1 9 5 2 6 3 8
6 1 7 4 9 8 3 2 5
9 3 2 5 6 1 4 8 7
8 5 4 3 2 7 1 6 9
2 9 5 1 3 6 8 7 4
1 7 3 8 4 9 2 5 6
4 8 6 2 7 5 9 1 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. Sestavil: B. F.

TEŽJI  
SUDOKU

Rešitev:

Rešitev:

LAŽJI  
SUDOKU 

sudoku_TEZJI_19_04
NALOGA

584
3649

196
193

9517
426
568

7856
87

sudoku_TEZJI_19_04

REŠITEV

529683741
368714592
741952638
617498325
932561487
854327169
295136874
173849256
486275913

sudoku_LAZJI_19_04
NALOGA

5482
386

48296
4253
8971

3918
63984

195
2137

sudoku_LAZJI_19_04

REŠITEV

596174823
382569174
174823956
417286539
865937241
239451768
653798412
748612395
921345687

KOLOSEJ DE LUXE, KRANJ (CENTER) 

Sreda, 16. 1.
20.15 NAJLJUBŠA
18.00 PRIJATELJA ZA VEDNO
14.20, 16.20 RALPH RUŠI INTERNET: 
RAZBIJAČ RALPH 2, sinhro.
16.10 STAREC IN PIŠTOLA
14.30 GRINCH, sinhro.
18.20 BOHEMIAN RHAPSODY
20.45 ZVEZDA JE ROJENA

CINEPLEXX, TUŠ, KRANJ

Sreda, 16. 1.
17.30, 20.00 PRIJATELJA ZA VEDNO
16.00, 18.15 RALPH RUŠI INTERNET: 
RAZBIJAČ RALPH 2, sinhro.
17.20 RALPH RUŠI INTERNET: RAZBIJAČ 
RALPH 2, 3D, sinhro.
16.20 SNEŽNA KRALJICA: DEŽELA 
ZRCAL, sinhro.
15.30 SNEŽNA KRALJICA: DEŽELA 
ZRCAL, 3D, sinhro.
21.10 JUŽNI VETER
18.50 BUMBLEBEE

19.40 ZDAJ ALI NIKOLI
20.30 AQUAMAN
15.40 ASTERIX: SKRIVNOST  
ČAROBNEGA NAPOJA, sinhro.
17.00 GRINCH, sinhro.
18.10, 20.50 BOHEMIAN RHAPSODY

LINHARTOVA DVORANA , RADOVLJICA

Torek, 15. 1.
19.00 BOHEMIAN RHAPSODY

Sreda, 16. 1.
19.00 VDOVE

Četrtek, 17. 1.
11.00 PRIJATELJA ZA VEDNO
19.00 MARIJA ŠKOTSKA

Sobota, 19. 1.
16.00 A JE TO!
18.00 TIHOTAPEC
20.15 PRIJATELJA ZA VEDNO

Nedelja, 20. 1.
16.00 A JE TO!
18.00 MARIJA ŠKOTSKA
20.15 TIHOTAPEC

KINOSPORED

Organizatorji filmskih predstav si pridržujejo pravico do spremembe programa.

GLEDALIŠČE TONETA ČUFARJA JESENICE

Torek, 15. januarja
19.30 MENOPAVZA (glasbena komedija; gostuje Špas Teater)

Četrtek, 17. januarja
19.30 STENICA (avtorski projekt; gostuje Prešernovo gledališče Kranj) 

GLEDALIŠKI SPORED

desetdnevna vremenska napoved

Torek
15. 1.

-4/6 °C

Nedelja 
20. 1.

-7/2 °C

Sreda 
16. 1.

Četrtek
17. 1. 

Petek
18. 1. 

Sobota
19. 1.

-5/6 °C -1/4 °C -3/4 °C -4/2 °C

Ponedeljek 
21. 1.

Torek
22. 1.

Sreda
23. 1.

Četrtek
24. 1.

-8/0 °C -9/-1 °C -3/2 °C -4/2 °C

tedenski koledar
       vzhod  zahod 

15. 1.  tor. Pavel 7.40 16.42

16. 1. sre. Marcel 7.40 16.44 

17. 1. čet. Anton 7.39 16.45           

18. 1. pet. Marjetka 7.38 16.46

19. 1. sob. Marij 7.38 16.48

20. 1. ned. Boštjan 7.37 16.49

21. 1. pon. Neža 7.36 16.51

Sponzor nagradne križanke, ki je bila objavljena 24. 12. 2018 v 
Gorenjskem glasu,  je bilo podjetje AVTOHIŠA VRTAČ, D.O.O., 
iz Stražišča pri Kranju. Nagrajenci: 1. nagrada: enodnevna upo-
raba avtomobila VW T-ROC – Vincencij Langerholc, Škofja 
Loka, 2. nagrada: enodnevna uporaba avtomobila VW POLO – 
Klemen Nartnik, Bohinjska Bistrica, 3. nagrada: poklanja Go-
renjski glas – Marija Zevnik, Mavčiče.  Nagrajencem čestitamo!

Aleš Senožetnik

Kamnik – Na Zavodu za tu-
rizem, šport in kulturo Ka-
mnik bodo v kratkem zače-
li čiščenje obzidja Starega 
gradu. To je namreč na ne-
katerih delih že tako zaraš-
čeno, da ga zelenje že pov-
sem prekriva in tudi ogro-
ža. Kot pravijo na zavodu, 
je s tem onemogočena tudi 
natančna analiza, s katero 
bi ugotovili, kje je potrebna 
dolgoročna sanacija zidu. 

Vodja sektorja za turizem 
na zavodu Nina Irt ter pred-
stavnica Zavoda za varstvo 
kulturne dediščine Kranj 
Judita Lux sta si skupaj s 
predsednikom Planinske-
ga društva Kamnik Mar-
kom Petkom, arhitektom 
Tomažem Schleglom in 
najemnikom lokala na Sta-
rem gradu Borisom Golo-
bom pred kratkim ogleda-
li območje. »Ogled je poka-
zal, da je to šele prvi korak 
k celostni ureditvi območja 
Starega gradu. Namreč, či-
ščenje obzidja bo pokaza-
lo, v kakšnem stanju je ob-
zidje in kje bi bila potreb-
na dolgoročna sanacija ob-
zidja ter kako zahtevna bi ta 
dejansko bila. Zato je naša 
želja, da bi po čiščenju ob-
zidja pripravili načrt dolgo-
ročne sanacije, kar pa je tudi 
zaradi finančne konstrukci-
je projekt za naslednjih de-
set let. Zadnja sanacija je 

namreč potekala pred sko-
raj desetimi leti,« je pove-
dala Nina Irt. 

Vsa dela, ki se bodo zače-
la takoj, ko bodo vremenske 
razmere to dopuščale, bodo 
potekala v sodelovanju z Za-
vodom za varstvo kulturne 
dediščine Kranj, saj bi se za-
radi nestrokovno opravlje-
nega posega obzidje lahko 
tudi porušilo. 

Kot je znano, lastnik več-
jega dela zemljišč na obmo-
čju Starega gradu načrtuje 
tudi postavitev razgledne 

ploščadi, ki jo je zasno-
val kamniški arhitekt To-
maž Schlegl. Kot pravijo 
na kamniškem zavodu za 
turizem, šport in kulturo, z 
obema sodelujejo. »Čeprav 
Zavod za turizem, šport in 
kulturo Kamnik in Občina 
Kamnik nista investitorja 
razgledni ploščadi, si želi-
mo sodelovanja, saj bomo 
le tako zagotovili najbolj-
šo izkušnjo za obiskovalce. 
Kot kaže, pa bo projekt mo-
ral še počakati, saj se dela 
za razgledno ploščad ne 

morejo začeti, dokler ni sa-
nirano obzidje.

Že decembra pa je Pla-
ninsko društvo Kamnik 
po naročilu zavoda uredi-
lo del pešpoti na priljublje-
no razgledno točko nad Ka-
mnikom. Pot so očistili, ob-
novili ter markirali do Stare-
ga gradu in sosednje Špice. 
Med drugim so na poti pos-
tavili tudi dvajset stopnic iz 
macesnovega lesa in moč-
virnati del uredili s hrastovi-
mi plohi in protizdrsno na-
meščenimi letvami.

Uredili bodo obzidje
V Kamniku so pred kratkim uredili prvi del poti na Stari grad. V prihodnje načrtujejo tudi čiščenje obzidja.

Del poti na Stari grad so že uredili, obzidje pa obnovo še čaka. / Foto: Zavod za turizem, šport in kulturo Kamnik

Neža Rozman

Kranjska Gora – Naše najsta-
rejše smučišče je v tej sezoni 
zelo dobro obiskano, še zlas-
ti pa je poželo interes tujih 
smučarskih reprezentanc in 
klubov. Predvsem se za tre-
ning v Kranjski Gori odlo-
čajo avstrijski klubi. Temu 
botrujejo skoraj nemogoče 
razmere na njihovih doma-
čih smučiščih, saj so v prete-
klih tednih prejeli zelo velike 

pošiljke snega. Obenem se 
bliža tudi tekmovanje svetov-
nega pokala v alpskem smu-
čanju na podkorenski strmi-
ni, kar klube še posebno pri-
vablja, saj lahko tako preiz-
kušajo terene. V RTC Žični-
ce Kranjska Gora pa pravijo, 
da se za treninge pri njih klu-
bi odločajo tudi zato, ker ima-
jo poligone za trening odlič-
no pripravljene, prilagodljivi 
pa so tudi glede zgodnejših 
ali poznejših ur treningov. 

Kranjska Gora magnet 
za treninge

Medvode – V Knjižnici Medvode bo jutri, 16. januarja, ob 
19.30 odprtje razstave lesenih izdelkov Andreja Mraka, ki rad 
ustvarja oziroma načrtuje izdelke iz lesa. Izdelovati jih je začel 
iz potrebe, na primer škatlo za voščilnice, knjige in podobno. 
Glavno vprašanje je bilo, kako bi lahko določen izdelek nare-
dil sam, saj ima gospod cerebralno paralizo in težko žaga, 
zabija... Ko je videl, kako se z laserskim žarkom reže lesena 
plošča, pa je z navdušenjem začel pripravljati predloge, po 
katerih je bila plošča potem razrezana. Posebnost izdelkov je 
v tem, da niso zlepljeni. Razstava bo na ogled do 1. februarja.

Odprtje razstave Andreja Mraka

Radovljica – Plavalni klub Gorenjska banka Radovljica in nek-
danja plavalka Sara Isaković bosta tudi letos podelila štipen-
dijo za najuspešnejšega plavalca v kadetski kategoriji. To je 
bil lani Nejc Pšeničnik. Štipendijo mu bosta v petek podelila 
Isakovićeva in predsednik kluba Aleš Klement. 

Štipendija obetavnemu plavalcu Nejcu Pšeničniku 
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Monter in serviser klimatskih naprav, hladilnih sistemov in toplotnih črpalk, 
m/ž (Kranj) 
Zaradi povečanega obsega dela bi radi v svoje vrste povabili kader, ki že obvlada 
oziroma se je pripravljen usposobiti za dinamično delo na terenu: montažo klimat-
skih naprav – split sistemov, toplotnih črpalk, servis prezračevalnih, ogrevalnih in 
hladilnih naprav, priklop in vezavo stikal ter avtomatike. Klima Belehar prezrače-
vanje in klimatizacija, d. o. o., Savska Loka 21, 4000 Kranj. Prijave zbiramo do 10. 2. 
2019. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Vodja servisa, m/ž (Kranj) 
Naloge: organiziranje, vodenje, razporejanje delovnih ekip na področju prezrače-
vanja in hlajenja, ogled objektov in priprava ponudb, dogovarjanje s strankami, iz-
delava normativov in kalkulacij, spremljanje predpisov in novosti s področja dela. 
Klima Belehar prezračevanje in klimatizacija, d. o. o., Savska Loka 21, 4000 Kranj. Pri-
jave zbiramo do 10. 2. 2019. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Voznik tovornega vozila, m/ž (mednarodno) 
Za nedoločen čas zaposlimo voznika vlačilca (C-, E-kategorije) v mednarodnem 
transportu. Nudimo prijetno delovno okolje, urejene odnose, proste konce tedna 
in dobro plačilo. Transport Bogataj, d. o. o., Brebovnica 8b, 4224 Gorenja vas. Prija-
ve zbiramo do 8. 2. 2019. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Kuhar à la carte, m/ž (Bled)
Pričakujemo: izkušnje z delom v velikih kuhinjah, poznavanje področja priprave 
hrane – predpriprava, samostojno pripravljanje in kuhanje jedi, poznavanje pod-
ročja priprave hrane, zaželena izobrazba gostinske ali živilske smeri, osebna ureje-
nost in čistoča, komunikativnost, natančnost, prilagodljiv delovni čas, lastni prevoz 
(vozniško dovoljenje B-kategorije). Jezeršek gostinstvo, d. o. o., Sora 1a, 1215 Med-
vode. Prijave zbiramo do 12. 2. 2019. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Skrbnik ključnih kupcev v OEM segmentu, m/ž (Škofja Loka)
Od kandidata pričakujemo univerzitetno izobrazbo ekonomske ali tehnične smeri, 
aktivno znanje angleškega jezika (zaželeno je tudi znanje drugega tujega jezika), 
visok nivo organizacijskih in komunikacijskih spretnosti, zanesljivost in odgovor-
nost, prepričljiv in samozavesten nastop, sposobnost dela v timu, zmožnost dela 
pod pritiskom, samoiniciativnost in željo po stalnem učenju in razvoju. Knauf Insu-
lation, d. o. o., Trata 32, 4220 Škofja Loka. Prijave zbiramo do 31. 1. 2019. Podrobno-
sti na www.mojedelo.com.

Prodajalec v letališki prodajalni/AP Shop Assistant, m/ž (Brnik) 
Če ste komunikativni in samoiniciativni, vam je blizu mednarodno okolje ter raz-
lične kulture in navade kupcev, iščete prilagodljiv delavnik in želite iz nakupova-
nja narediti prijetno izkušnjo za naše stranke, je delo prodajalca v naši prodajal-
ni na Letališču Jožeta Pučnika (Brnik) odlična priložnost za vas. Bi želeli izvedeti 
več? Regal-Gebr.Heinemann trgovina in zastopanje, d. o. o., Bleiweisova cesta 30, 
1000 Ljubljana. Prijave zbiramo do 3. 2. 2019. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Avtomehanik, m/ž (Gorenja vas) 
Za nedoločen čas zaposlimo avtomehanika z izkušnjami za popravilo osebnih, 
poltovornih in tovornih vozil. Nudimo prijetno delovno okolje, urejene odnose 
in dobro plačilo. Delavnica je v Gorenji vasi. Transport Bogataj, d. o. o., Brebovni-
ca 8b, 4224 Gorenja vas. Prijave zbiramo do 8. 2. 2019. Podrobnosti na www.mo-
jedelo.com.

Nočni receptor, m/ž (Sava Hoteli Bled)
Pričakujemo: najmanj V. stopnja hotelske, turistične ali druge ustrezne smeri, ak-
tivno znanje dveh tujih jezikov od naslednjih navedenih: angleški, nemški ozi-
roma italijanski jezik, poznavanje dodatnih jezikov je prednost. Sava Turizem, d. 
d., Dunajska 152, 1000 Ljubljana. Prijave zbiramo do 20. 1. 2019. Podrobnosti na 
www.mojedelo.com.

Ravnatelj višje strokovne šole, m/ž (Naklo)
Kandidat mora k prijavi predložiti življenjepis s podrobnim opisom delovnih iz-
kušenj, program vodenja zavoda za mandatno obdobje in izpis dejstev iz kazen-
ske evidence ter potrdilo sodišča, da zoper njih ne teče kazenski postopek, doka-
zilo o izobrazbi, dokazilo opravljenem ravnateljskem izpitu (če je že opravljen), 
za ravnatelja Višje strokovne šole potrdilo o nazivu predavatelj. Biotehniški cen-
ter Naklo, Strahinj 99, 4202 Naklo. Prijave zbiramo do 19. 1. 2019. Podrobnosti na 
www.mojedelo.com.

Sobarica, m/ž (Krvavec)
Opis del in nalog: čiščenje sob, apartmajev in ostalih prostorov hotela, pranje, li-
kanje perila, urejanje savne, ostala dela po nalogu nadrejenih. RTC Krvavec, d. d., 
Grad 76, 4270 Cerklje na Gorenjskem. Prijave zbiramo do 10. 2. 2019. Podrobno-
sti na www.mojedelo.com.

Inženir za avtomatizacijo testiranja, m/ž (Šenčur)
Iščemo motiviranega inženirja za avtomatizacijo testiranja z željo po neprestanem 
učenju. S kolegi v Šenčurju boste v sodelovanju z ekipo iz Seattla, soustvarjali Shi-
pRush – rešitev, ki zagotavlja hitro in enostavno pošiljanje paketov za eCommerce 
(www.shiprush.com). Descartes labs, d. o. o., Delavska cesta 24, 4208 Šenčur. Prija-
ve zbiramo do 18. 1. 2019. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Inženir elektrotehnike – 2 kandidata, m/ž (Jesenice)
Kandidat mora izpolnjevati naslednje pogoje: univerzitetna ali visokošolska izo-
brazba elektrotehnične smer, tri leta delovnih izkušenj na primerljivih delovnih 
mestih, znanje tujega jezika, poznavanje dela z računalnikom, poznavanje stan-
dardov s področja kakovosti, varstva pri delu in okolja. SIJ Acroni, d. o. o., Cesta 
Borisa Kidriča 44, 4270 Jesenice. Prijave zbiramo do 10. 2. 2019. Podrobnosti na 
www.mojedelo.com.

STYRIA DIGITAL MARKETPLACES, d.o.o., Verovškova ulica 55,  
1000 Ljubljana, Slovenija,  T: 01 51 35 700  
VEČ INFORMACIJ IN ZAPOSLITVENIH OGLASOV (1200+)  
NA: www.mojedelo.com, info@mojedelo.com

MojeDelo.com

delavnica
ZDRAVO JEM!
Neža Smrkolj, Tinka Gasser Gruden
torek, 15. 1., ob 18.00, dvorana

Mestna knjižnica Kranj • prireditve@mkk.si • www.mkk.si
• prijava na e-obveščanje: http://info.mkk.si • portal za 
otroke: www.modripes.si • spletni leksikon: www.gorenjci.si
Vsi dogodki, prireditve in izobraževanja so brezplačni.

delavnice
GLASBALIŠČE ZA OTROKE
Urška Košir, Tri ptičice
1. do 6. let: soboti, 19. in 26. 1., 
ob 10. uri, pravljična soba

pogovor
#ZOBOTREBEC! 
ZLOČIN IN HUMANA KAZEN
Zoran Smiljanić in dr. Dragan Petrovec
sreda, 16. 1., ob 19.00, dvorana
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V priročniku je nazorno 
prikazana pot lesa 
od hloda do izdelka. 
Poleg vseh postopkov 
obdelave in zaščite lesa 
ter potrebnega orodja so  
dodani natančni načrti 
za izdelavo nekaterih 
najbolj uporabnih 
izdelkov. Priročnik je 
namenjen vsem, ki 
se bodo sami lotili 
obdelave lesa in si za 
dom in vrt izdelali kaj 
praktičnega. Koristil 
bo tudi študentom in 
dijakom  lesarstva.Z A L O Ž B A  K M E Č K I  G L A S

Vladimir Stegne, Boštjan Bračič
Drevesne vrste v slovenskih gozdovih

Uporaba in zaščita lesa

Ročno orodje in pripomočki za obdelavo lesa

Načrti in navodila za izdelavo izdelkov

+ načrti za izdelavo različnih izdelkov
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Priročnik lahko kupite na Gorenjskem glasu,  
Nazorjeva ulica 1 v Kranju, jo naročite po tel. št.: 
04 201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si.  
Če ga naročite po pošti, se poštnina zaračuna  
po ceniku Pošte Slovenije.

www.gorenjskiglas.si

144 strani, 200x 230 mm, SPIRALNA VEZAVA.
Cena priročnika je 

                        + poštnina

EUR
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HALO-HALO GORENJSKI GLAS
telefon: 04 201 42 00

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

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

PRIREDITVE

Tolminsko sirarstvo – tisočletna kultura
Stara Fužina – V petek, 18. januarja, bo ob 18. uri v Centru 
TNP Bohinj predstavitev knjige Tolminsko sirarstvo – tisoč-
letna kultura. Predstavil jo bo avtor, ljubiteljski raziskovalec 
Vojko Žagar.

Predstavitev potopisa Apalaška pot
Škofja Loka – V Kašči na Spodnjem trgu bo danes, v torek, 
15. januarja, ob 19. uri predstavitev potopisa Jakoba J. Kende 
z naslovom Apalaška pot – 3500 kilometrov hribov in Ameri-
ke. Avtor potopisa, najbolj znan po prevodih Harryja Potter-
ja, je kot prvi Slovenec prehodil Apalaško pot.

Medgeneracijske delavnice
Kranj, Cerklje, Šenčur, Preddvor – V Medgeneracijskem cen-
tru Kranj bo jutri, v sredo, 16. januarja, ob 17. uri mesečno 
srečanje Življenje z izgubo – o izgubi otroka, ob 18.15 pa pre-
davanje Gobe in gobarjenje. Predaval bo Bojan Arzenšek. V 
Cerkljah bo v torek, 29. januarja, ob 17. uri delavnica Posli-
kava keramike. V Šenčurju bo v torek, 22. januarja, ob 17. uri 
v Domu krajanov šiviljska delavnica, v Preddvoru pa jutri, v 
sredo, 16. januarja, ob 17. uri delavnica Poslikava keramike. 
Za vse dejavnosti so obvezne prijave na telefon 041 724 134 
ali na e-naslov mck-prijava@luniverza.si.

PREDAVANJA

Slovenija, čarobna dežela
Vodice – V Knjižnici Vodice bo v torek, 22. januarja, ob 19.30 
predavanje Simona Prosena Slovenija, čarobna dežela. V 
vsebini predavanja se prepletajo vidni del (narava, pros-
tor), nevidni del (energije, zmajeve črte) ter naša preteklost. 
Predstavljena bodo sveta mesta v naravi, megaliti, tičnice, 
tročani, staroselska arhitektura in nesnovna dediščina. Av-
tor pravi, da vse to potrjuje, da živimo na enem izmed naj-
bolj čarobnih delov sveta, imenovanem Slovenija.

Po poti Alpe Adria Trail
Tržič – Knjižnica dr. Toneta Pretnarja Tržič vabi na prvi del 
predavanja Tržičanke Jelke Snedic Po poti Alpe Adria Trail ali 
Pohodništvo po rajskem vrtu. Predavanje bo jutri, v sredo, 
16. januarja, ob 19. uri v prostorih knjižnice.

S krepitvijo črevesne flore do boljšega zdravja
Lesce – Društvo Ajda Gorenjska prireja v četrtek, 17. janu-
arja, v Čebelarskem centru Lesce, Rožna Dolina 50a, ob 18. 
uri predavanje Kako prepoznati, ali je črevesna flora poru-
šena, in kako jo celostno okrepiti in tako obvladati težave, 
kot so vnetja kože, glivična vnetja, alergije, anemije, skle-
pne bolečine in težave s počutjem. Predavala bo Adriana 
Dolinar. Zbirali bodo prostovoljne prispevke. Informacije: 
041 948 336.

Vzgoja za smisel
Žiri – Inštitut Stopinje v četrtek, 17. januarja, ob 19. uri vabi 
v prostore Krajevne knjižnice Žiri na predavanje Vzgoja za 
smisel. Predavanje, ki bo govorilo o trenutkih ali obdobjih v 
človekovem življenju, ko se nam zdi, da pred sabo nimamo 
več pravih izbir, ko se razblinijo sanje, pričakovanja, ko se 
zalomi pot življenja …, bo vodil mag. Martin Lisec, logotera-
pevt, mediator in predavatelj.

IZLETI

Pohod Predoslje–Suha
Kranj – Društvo diabetikov Kranj vabi svoje aktivne člane in 
pohodnike na pohod Predoslje–Suha, in sicer v soboto, 19. 
januarja. Pot ni zahtevna, hoje je za dve uri, pohod bo za-
ključen v Brunarici Štern. Zbirno mesto bo ob 9. uri na par-
kirnem prostoru pred cerkvijo v Predosljah. Prijave sprejema 
Ivan na telefon 031 485 490 do srede, 16. januarja.

Kopalni izlet v Šmarješke Toplice
Preddvor – Društvo upokojencev Preddvor vabi na kopalni 
izlet v Šmarješke Toplice, ki bo v četrtek, 24. januarja, z od-
hodom iz Preddvora ob 8. uri in nato naprej po običajnih po-
stankih. Prijave in informacije na tel. št. 040 557 363 (Marija).

Jakobova pot po šenčurski veji
Šenčur – Turistično društvo Šenčur organizira v soboto, 19. 
januarja, pohodniški izlet po Jakobovi poti po šenčurski veji. 
Skupne zmerne lahke hoje bo štiri do pet ur, možna bo tudi 
krajša varianta. Informacije in prijave zbira do četrtka, 17. 
januarja, Franci Erzin, tel. 041 875 812.

OBVESTILA

Začetni tečaj biodinamike
Radovljica – Društvo Ajda Gorenjska prireja v soboto, 19. 
januarja, v Osnovni šoli A. T. Linharta začetni tečaj biodina-
mike. Prvi del predavanja bo potekal od 9. do 16. ure, drugi 
del predavanja bo 26. januarja od 9. do 16. ure. Informacije 
in obvezne prijave na telefon 041 948 336.

Izdelovanja rož iz krep papirja
Milje – V Hiši čez cesto Pr' Franč na Miljah 11 se bo v četr-
tek, 17. januarja, ob 19. uri začela delavnica izdelovanja rož 
iz krep papirja, ki jo bodo organizirale kmečke žene. S seboj 
prinesite dobre škarje. Predhodna najava ni potrebna.

Srečanja ob humanistiki
Škofja Loka – V okviru mesečnih Srečanj ob humanistiki 
bodo udeleženci lahko na tokratnem srečanju z naslovom 
Filozofi in človekova sreča, ki bo v četrtek, 17. januarja, ob 
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Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu, Nazorjeva ulica 1,  

v Kranju, jo naročite na telefonski številki 04/201 42 41 ali na  

narocnine@g-glas.si. Če jo naročite po pošti, se poštnina 

zaračuna po ceniku Pošte Slovenije.

Ernest Petrič: Spomini in spoznanja

Profesor dr. Ernest Petrič velja za enega najvplivnejših in 

najuglednejših intelektualcev, ki holistično združuje vloge 

mednarodnega pravnika, profesorja, pisca, diplomata, 

politika in ustavnega sodnika, predvsem pa mu kot 

pokončnemu in izjemno delavnemu človeku nikdar ni 

vseeno, kaj se dogaja s preprostimi ljudmi, domovino, 

človeštvom in celotnim planetom.

www.gorenjskiglas.si

ZAHVALA

V 96. letu starosti nas je za vedno zapustila naša draga mama, 
babica, prababica, tašča, sestra in teta

Marija Domitrovič 
z Orehka pri Kranju

Iskreno se zahvaljujemo sorodnikom, sosedom, prijateljem in 
znancem za izrečeno sožalje, darovano cvetje, sveče in darovane 
maše. Iskrena hvala g. župniku Cirilu Plešcu za lepo opravljen 
pogrebni obred s sveto mašo, osebju Doma upokojencev Kranj, 
kolektivu Zdravstvenega doma Kranj, pogrebni službi Komunala 
Kranj in pevcem. 
Vsem imenovanim in neimenovanim še enkrat iskrena hvala!

Žalujoči vsi njeni    
Kranj 

ZAHVALA

V 86. letu nas je zapustil naš dragi mož, ata, stari ata in tast

Đuro Milešević
iz Podbrezij

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijate-
ljem in znancem, za besede tolažbe, izrečena sožalja, darovane 
sveče. Posebna zahvala velja dr. Cvetki Grašič, dr. Ani Stare in 
medicinski sestri Moniki iz ZD Radovljica, dr. Martini Horžen 
in medicinski sestri Tanji iz ZD Kranj, patronažni sestri Katji 
in še posebej paliativi dr. Mateje Lopuh z negovalkama Špelo 
in Andrejo. Hvala g. župniku Mihaelu Lavrincu, pogrebni služ-
bi Navček s pevci, nosačem, za lep pogrebni obred. Hvala tudi  
g. Stanetu Miheliču za lep govor.
Hvala vsem imenovanim in neimenovanim.

Žalujoči vsi njegovi
Podbrezje, 13. januarja 2019

Čeprav tvoj glas se več ne sliši,
beseda tvoja v nas živi,
povsod te slišimo mi vsi,
med nami si …

ZAHVALA

V 92. letu nas je zapustila naša draga mama 

Zofija Pušavec
Prinčeva mama iz Hudega

Hvala osebju Bolnišnice Golnik in vsem, ki ste našo mamo spremili na njeni zadnji poti. 
Posebna zahvala gospodu župniku za lepo opravljen obred, pevcem, trobentaču in Komu-

nalni službi Tržič. Vsem iskrena zahvala za izrečene besede, darove in misli.

Žalujoči vsi njeni

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

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

De lo vni čas: 
ponedeljek, to rek, čet rtek 
nep rekinjeno od 8. do 16. ure,  
sreda od 8. do 17. ure,  
petek od 8. do 15. ure,  
sobote, nedelje in prazniki 
zaprto.

NEPREMIČNINE
POSESTI
PRODAM

KMETIJSKO zemljišče 2.500 km2, 
k.o. Hraše, zemlja se nahaja pod 
vasjo Studenčice, tel.: 031/415-875 
 19000116

GRADBENI  
MATERIAL
KURIVO
PRODAM

SUHA bukova drva, stara 4 leta, pri-
bližno 6 m3, tel.: 041/642-281  
 19000114

SUHA bukova drva, tel.: 041/652-
801 19000127

STANOVANJSKA 
 OPREMA

OGREVANJE,  
HLAJENJE
PRODAM

ZELO ugodno prodam gorilec Api, 
malo rabljen, 30 EUR, tel.: 031/413-
808 19000125

HOBI
KUPIM

ODLIKOVANJA, medalje, značke, 
razglednice, kovance, bajonete, sab-
lje, čelade, uniforme, tel.: 051/740-
430 19000128

UMETNINE, NAKIT
PRODAM

TAPISERIJE, unikati, izjemne umetni-
ške, sporočilne in energijske vrednosti, 
tel.: 040/567-544  
 19000027

STARINE
KUPIM

ODLIKOVANJA, kovance, ure, slike, 
značke, srebrnino, luči, kipe in drugo, 
tel.: 030/670-770  
 19000130

OBLAČILA IN 
OBUTEV
PRODAM

HUNTER plašč, usnjen, št. 38, cena 
po dogovoru, tel.: 040/372-355 
 19000121

VOJAŠKO srajico Labod, št. 43, cena 
10 EUR, tel.: 040/232-490 19000122

KMETIJSKI STROJI
PRODAM

TRAKTORSKO desko za pluženje sne-
ga, tel.: 031/278-763 19000123

KUPIM

HUSQVARNA motorne žage v okvari, 
359, 357 xp, 371, 372, tel.: 031/884-
940 19000119

TRAKTOR od 50 do 100 KM in mlin 
za mletje žita za krmo, 031/604-918, 
Gorje 19000131

TRAKTOR, kiper prikolico in mini 
bager, lahko v slabšem stanju, tel.: 
031/500-933 19000014

TRAKTOR, lahko je tudi slabše ohra-
njen, tel.: 041/872-029 19000135

VILE za grajfer, za vleko sena od izde-
lovalca Janeza Aumana, tel.: 068/607-
942 19000129

PRIDELKI
PRODAM

KROMPIR, beli in rdeči, motorno žago 
Stihl ter bikce simentalce, težke 200 
kg, tel.: 031/585-345 19000026

KVALITETNO domače žganje, kuhano 
iz neškropljenega sadja, jabolk, hrušk, 
sliv, tel.: 040/389-518 19000126

VZREJNE ŽIVALI
PRODAM

BIKCA simentalca, starega en teden, 
tel.: 051/336-288 19000115

KOKOŠI – nesnice, jarkice, rjave, pred 
nesnostjo, pripeljemo na dom, Matej 
Bulovec, s.p., Mlakarjeva ul. 45, Šen-
čur, tel.: 041/710-113 18003876

ZELO ugodno prodam prašiče pitance, 
težke okoli 290 kg, cena 1,30 EUR/
kg, možna dostava, tel.: 031/554-743 
 19000024

KUPIM

BIKCA simentalca, starega do 10 dni, 
tel.: 041/756-022 19000132

NAKLADALKO za seno, lahko ne-
izpravno, tel.: 041/204-925 19000133

OSTALO
PRODAM

BREZOVA drva, brusilni avtomat za bu-
satis kline Rasant, tel.: 031/696-944  
 19000118

SILAŽNE bale in kokoši za zakol ali na-
daljnjo rejo, tel.: 040/384-187 19000117

KUPIM

KOTEL za žganjekuho, 60 litrov, tel.: 
04/25-23-078 19000120

ZAPOSLITVE (m/ž)
NUDIM

IŠČEMO sodelovca – voznika dostav-
ljalca – dostava blaga gostinskim loka-
lom. Nudimo delo po pogodbi ali redno 
zaposlitev. Marco's, d.o.o., Zg. Bitnje 
245, Žabnica, tel.: 041/633-195 
 19000032

AGRARNA SKUPNOST ZASIP za paš-
no sezono 2019 išče pastirja (pastirico)  
na planini Spodnja in Zgornja Krma. 
Kandidati naj pisne prošnje  pošljejo 
na naslov: Agrarna skupnost Zasip, Se-
benje 17, 4260 Bled, do 22. 1. 2019. 
 19000021

IŠČEMO – mizar-monter, pomočnik-
monter, kot okrepitev za našo ekipo, 
redna zaposlitev, delo v Avstriji in Nem-
čiji. Veselimo se vašega klica +386 
30 758 314, g. Varga, Diaplan Stahl 
+ Holz GmbH, Bahnhof str. 9, Klagen-
furt/Celovec 19000022

IŠČEM

SKUPINA Stari sablji vas zabava na 
obletnicah, porokah, zabavah  s plesno 
glasbo, tel.: 031/325-654 19000134

STORITVE
NUDIM

ADAPTACIJE od temelja do strehe, 
omete, fasade, kamnite škarpe, tlako-
vanje dvorišč, tudi manjša gradbena 
dela – z vašim ali našim materialom, 
Gradton, d.o.o., Valjavčeva ulica 8, 
Kranj, 041/222-741, www.gradton.si 
 18003877

ZASEBNI STIKI
ŽENITNE ponudbe za iskrene ljudi zre-
lih ter starejših let. http://www.zau.si, 
tel.: 031/836-378 18003879

RAZNO
PRODAM

2 VZGLAVNIKA z ajdovimi lušinami, 
nova - pomaga pri glavobolih in migre-
nah, tel.: 051/670-138 19000124

Rezultati 4. kroga – 13. januar 2019
5, 9, 10, 15, 18, 19, 39 in 13

Loto PLUS: 6, 9, 16, 26, 29, 32, 38 in 28
Lotko: 7 7 8 0 3 0

Sklad 5. kroga za Sedmico: 400.000 EUR
Sklad 5. kroga za PLUS: 70.000 EUR

Sklad 5. kroga za Lotka: 100.000 EUR

LOTO

Svet zavoda Dom starejših občanov Preddvor  
razpisuje delovno mesto 

DIREKTORJA/ICE (M/Ž)
DOMA STAREJŠIH OBČANOV PREDDVOR, POTOČE 2, 
4205 PREDDVOR.

Razpis je objavljen v Uradnem listu RS št. 3/2019,  
z dne 11. 1. 2019, razglasni del.

Svet Doma starejših občanov Preddvor

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

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

17. uri v Knjižnici Ivana Tavčarja, s filozofom mag. Markom 
Ogrisom ob knjigah pretresali temeljne ideje in vprašanja 
človekovega bivanja.

RAZSTAVE

Zgodbe minljivosti
Jesenice – V sredo, 16. januarja, bo ob 19. uri v Fotogaleriji 
v avli Gledališča Toneta Čufarja odprtje razstave fotografij 
fotografa Antona Tratnika s Cola nad Vipavsko dolino.

S kolesom ob reki Vltavi
Naklo – Turistično društvo Naklo vabi danes, v torek, 15. ja-
nuarja, ob 18. uri v Gostilnico Kresnik na predavanje Mojce 
Logar o kolesarjenju ob reki Vltavi na Češkem.

Magična narava
Bled – Jutri, v sredo, 16. januarja, bo ob 19. uri v Infocentru 
Triglavska roža Bled odprtje fotografske razstave najboljših 
fotografij mednarodnega fotografskega natečaja naravo-
slovne fotografije Magična narava 2017, ki ga je organiziralo 
Združenje naravoslovnih fotografov Slovenije. Razstava bo 
na ogled do 18. februarja vsak dan med 8. in 16. uro.
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Anketa

Vesna Lušina, Dražgoše: 

»Sem članica domačega ga-
silskega društva, ki poskrbi, 
da obiskovalci niso lačni in 
žejni in da so prijazno spreje-
ti. Kako se imamo v Dražgo-
šah? Odlično. Še posebej 
danes, ko je lepo vreme.«

Martina Šmid, Železniki: 

»Na pohodih smo doživeli 
že marsikaj, mraz, sneg, led 
... Letos je bila hoja zelo pri-
jetna. Še bom šla na ta po-
hod. Letos sem prejela tudi 
priznanje za udeležbo na do-
sedanjih dvajsetih pohodih.«

Jože Rogelj, Ljubljana: 

»Zadnja leta prihajam v 
Dražgoše s kolesom, letos iz 
Žirov. Pred tem sem bil tukaj 
kot smučarski tekač in kas-
neje kot pevec Partizanskega 
pevskega zbora. Letos je vre-
me enkratno.«

Primož Studen, Senično: 

»V Dražgoše sem prišel sku-
paj s pohodniki iz Tržiča. 
Dražgoše so v mojem srcu. 
Moj stari oče je bil Dražgo-
šan in je kot sedemletni fant 
bežal pred Nemci v pokljuške 
gozdove.«

Jože Košnjek

Veliko ljudi je prišlo v nedeljo 
v Dražgoše peš – po tradici-
onalnih pohodniških poteh. 
Kako doživljajo Dražgoše in 
kakšen je bil njihov sončni 
pohodniški dan, smo vpra-
šali naključno izbrane obi-
skovalce Dražgoš.
Foto: Gorazd Kavčič

Spomin in 
uživanje v naravi

Janez Žnidaršič,  
Stari trg pri Ložu: 

»V Dražgoše prihajam zaradi 
tradicije. Dokler bom zmo-
gel, bom prihajal. Doslej sem 
se udeležil sedem pohodov 
prek Ratitovca, tokrat sem bil 
drugič s Pasje ravni.«

info@g-glas.si

vre men ska na po ved

TOREK SREDA ČETRTEK
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Danes bo dokaj jasno. Predvsem v višjih legah bo pihal zmeren 
severni veter, ki se bo popoldne obračal v zahodno smer in ne-
koliko oslabel. Jutri bo delno jasno z občasno povečano oblač-
nostjo. Še bo pihal veter zahodnih smeri. V četrtek bo oblačno 
z občasnimi padavinami, po nižinah deloma dež, deloma sneg.

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

Suzana P. Kovačič

Ljubljana – Inštitut za slo-
venski jezik Frana Ramovša 
ZRC SAZU vsako leto zbi-
ra predloge za besedo leta. 
Komisija je pred nekaj dne-
vi sporočila, da je za besedo 
leta 2018 največ glasov zbra-
la beseda čebela. Sledi ji mi-
kroplastika, tretja je skodeli-
ca kave (ki je besedna zveza, 
ampak tudi te štejejo). V fi-
nalnem izboru so bile še be-
sede generalka, orbanizaci-
ja, risoroman, sovraštvo, te-
kstati, tipanka in varda. Le-
tos je svoj glas v anketi, ki so 
jo objavljali na spletnih stra-
neh ZRC SAZU, ZRCalni-
ka, portala MMC in na ne-
katerih družbenih omrež-
jih, oddalo rekordno število 

glasovalcev. Vseh skupaj je 
bilo več kot dva tisoč. Organi-
zatorjem je v veselje, da je ak-
cija Beseda leta v pičlih treh 
letih doživela tak odmev. 
Med predlogi je vedno veliko 
novotvorjenk, zato so se tok-
rat prvič odločili tudi za izbor 
najizvirnejše nove besede. 
Komisija je za najbolj obe-
tavno novo besedo izbrala iz-
raz drečka, ki pomeni vrečko 
za pobiranje pasjih iztrebkov 
na javnih površinah, navdu-
šena pa je bila tudi nad izra-
zom (po)franati, ki je tvorjen 
po analogiji s (po)guglati ter 
pomeni iskati na slovarskem 
portalu Fran. Nekatere nove 
predlagane besede se znaj-
dejo tudi v Sprotnem slovar-
ju slovenskega jezika, od ko-
der nekatere preidejo v SSKJ. 

Beseda leta je čebela, 
najizvirnejša pa drečka

Kranj – Jutri, v sredo, 16. januarja, ob 19. uri bo v dvorani 
Mestne knjižnice Kranj pogovor z dr. Draganom Petrovcem, 
kriminologom penologom in profesorjem na Pravni fakulte-
ti v Ljubljani. Ukvarja se s filozofijo in prakso kaznovanja, 
obravnavo obsojenih in kriminalitetno politiko. Nekaj let je bil 
vodja ženskega zapora na Igu, kjer je sodeloval pri uspešnem 
eksperimentu, katerega posledica je bilo odpiranje zaprtega 
režima. Je zagovornik drugačnega pogleda na kaznovanje, 
nasprotuje represiji, dosmrtnemu zaporu in smrtni kazni. Po 
oceni tujih strokovnjakov velja za vodilnega strokovnjaka na 
področju izvrševanja zapornih kazni v svetu. Je avtor števil-
nih študij, člankov in raziskav, odmevnih kolumn v časniku 
Dnevnik ter strokovnih knjig. Z njim se bo pogovarjal – kot je 
dejal – še nekaznovani Zoran Smiljanić.

Z Draganom Petrovcem o zločinu in humani kazni

Žabnica – Uporabnike poštnih storitev so že decembra ob-
vestili, da ukinjajo pošto v Žabnici. Razlogi so skromen obseg 
opravljenih storitev in pričakovani nadaljnji negativni trendi. 
Od 1. februarja naprej bodo poštne in druge storitve na tem 
območju zagotavljali prek pismonoš v pismonoški pošti 4209 
Žabnica, ki bo delovala v dostavnem avtomobilu in bo zago-
tavljala poštne in druge storitve na terenu. Poleg dostave in 
izročitve pošiljk od ponedeljka do petka bo pismonoška pošta 
zagotavljala še: sprejem pošiljk, sprejem plačila položnic, vpla-
čilo poštnih nakaznic, izplačilo zneskov z osebnih računov pri 
Novi KBM, prodajo znamk, ovojnic in dopisnic ter nekaterega 
trgovskega blaga. Mogoče se bo dogovoriti tudi za obisk pis-
monoše na domu v okviru njegovega delovnega časa, kar pa 
bo treba prej sporočiti na telefon Pošte 4103 Kranj (04 231 90 
30). Če bodo želeli poštne storitve opraviti še isti dan, bodo 
moral naročilo oddati najkasneje do 8. ure zjutraj.

Zapirajo pošto v Žabnici

Simon Šubic

Kranj - »Rad bi se opravičil 
vsem svojcem. Kaznivo de-
janje močno obžalujem in 
ga bom obžaloval do konca 
življenja. Trezen kaj takega 
ne bi storil. Zelo mi je težko 
in obljubim, da se bom spre-
menil in postal boljši člo-
vek,« je na včerajšnjem pre-
dobravnavnem naroku na 
kranjskem sodišču povedal 
47-letni Jeseničan Alen Lo-
vić, ki je priznal, da je sku-
paj z zakoncema Glorio in 
Francem Kleindienst 8. sep-
tembra lani v bivalniku je-
seniškega zavetišča za brez-
domce 36-letnemu Matevžu 
Potočniku Muzgi povzro-
čil posebne hude telesne 
poškodbe, ki so povzročile 
smrt brezdomca. Obsodili 
so ga na sedem let zapora, 
kakor je zaradi takojšnjega 
priznanja krivde tudi predla-
gala okrajna državna tožilka 
Lea Martinjak. Na tožilkin 
predlog je sodnica Andrija-
na Ahačič obtoženemu tudi 
podaljšala pripor do pravno-
močnosti sodbe. Za očitano 
kaznivo dejanje je sicer zag-
rožena kazen od treh do pet-
najst let zapora. 

Tožilka je v končni besedi 
poudarila, da mora sodišče 

pri izreku kazenske sankci-
je upoštevati, da je obtoženi 
Lović sodeloval pri izredno 
brutalnem pretepu oškodo-
vanca, ki mu za to ni dal no-
benega povoda. »Vse tri so-
obtožene je gostil v svojem 
bivalniku, pili so njegovo pi-
jačo, kljub temu pa je obto-
ženec sodeloval pri brutal-
nem pretepanju. Brcal ga 

je s svojo težko obutvijo, 
večkrat ga je brcnil v glavo, 
brcal ga je tudi po drugih de-
lih telesa. Močno krvavečega 
oškodovanca, ki je bil po vsej 
verjetnosti v nezavesti, je za-
pustil, ne da bi mu nudil po-
moč,« je izpostavila in doda-
la, da tudi ni poiskal zdrav-
niške pomoči za pretepene-
ga prijatelja, s katerim se je 

vsakodnevno srečeval in nis-
ta bila nikdar v sporu. 

Lovićeva zagovornica Špe-
la Voršič je predlagala izrek 
milejše kazni od predloga to-
žilke. Kot olajševalne okoliš-
čine je naštela Lovićevo pri-
znanje krivde, iskreno ob-
žalovanje kaznivega deja-
nja, opravičilo pokojniko-
vim svojcem, ki so spremlja-
li včerajšnji narok, in pre-
cejšnjo alkoholiziranost ob-
toženega v času storitve ka-
znivega dejanja, saj sta z 
žrtvijo pred tem ves dan po-
pivala. Dodala je še, da je ob-
toženi odvisnik od alkoho-
la, da je sodni izvedenec kli-
nični psiholog Emil Benedik 
ugotovil, da zloraba alkoho-
la pri obtožencu bistveno 
poslabšuje možnost nadzo-
ra nad svojimi čustvi in rav-
nanjem in da zato lahko od-
reagira impulzivno, za kar 
pa mu je kasneje žal. Pou-
darila je še, da je obiskoval 
Osnovno šolo Poldeta Stra-
žišarja na Jesenicah, ki je na-
menjena otrokom s poseb-
nimi potrebami. »V takem 
stanju je bil močno pod vpli-
vom dejanj in izjav Glorie in 
Franca Kleindienst, sam od 
sebe takega kaznivega deja-
nja zagotovo ne bi mogel sto-
riti,« je dejala. 

Sedem let za smrt brezdomca
Jeseničana Alena Lovića so včeraj na kranjskem sodišču po priznanju krivde za nasilno smrt jeseniškega 
brezdomca Matevža Potočnika Muzge obsodili na sedem let zapora. 

Medtem ko je Alen Lović (levo) včeraj priznal, da je kriv 
za smrt 36-letnega Matevža Potočnika Muzge, pa je 
soobtoženi Franc Kleindienst (desno), tako kot prejšnji 
teden njegova žena Gloria, očitke tožilstva zavrnil. 
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