
AKTUALNO

Lahko bodo delali in 
prejemali pokojnino
Sprememba zakonodaje bo v pri-
hodnje uredila dvojni status upo-
kojencev. Upokojenci z izpolnjeni-
ma pogojema za upokojitev bodo 
lahko ob ponovni vključitvi na trg 
dela in plačevanju vseh prispevkov 
prejemali celotno pokojnino.

2

GORENJSKA

Konec enoletne  
prepovedi
Srbska AIK Banka bo v kratkem 
lahko objavila prevzemno ponud-
bo za odkup še preostalih delnic 
Gorenjske banke. V teh dneh bo 
namreč poteklo enoletno obdobje, 
v katerem ni smela dati nove pre-
vzemne ponudbe.

5

KULTURA

Na ogled doslej  
neznani Hodnik
V Bohinjski Bistrici je na ogled raz-
stava doslej še nikoli predstavlje-
nih del bohinjskega slikarja Valen-
tina Hodnika (1896–1935). Gre za 
izbor likovnih del iz donacije nje-
gove sestre Angele Hodnik Go-
renjskemu muzeju.

8

RAZVEDRILO

Jubilejno srečanje  
kračarjev
Anton Puščavnik goduje 17. janu-
arja in v njegovo čast v cerkev k 
blagoslovu prinašajo mesne izdel-
ke, po maši pa poteka licitacija 
mesa. Tradicijo ohranjajo tudi v 
Mačah, posebno pa se zanjo nav-
dušuje skupina t. i. kračarjev.

13

VREME

Danes bo oblačno. Zvečer 
in ponoči bo snežilo, jutri 
bo sneženje oslabelo in 
ponehalo. V četrtek bo 
oblačno in brez padavin. 

–1/–1 °C
jutri: sneženje bo ponehalo
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72 let Gorenjski časnik od leta 1947
Prvi predhodnik tednika Gorenjec leta 1900
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127.
Glasova preja

Napisal je že 150 knjig!

Gorenjski rojak Ivan Sivec, ki bo maja 2019  
dopolnil sedemdeset let, je gotovo najbolj  
plodovit slovenski pisatelj vseh časov: napisal je  
že 150 knjig. Vseh besedil skupaj pa je za več kot 
1500 avtorskih pol, kar znese 45 milijonov udarcev 
na tipkovnico. Sodi tudi med najbolj brane avtorje. 
Povabili smo ga na Glasovo prejo, z njim se bo 
pogovarjal Miha Naglič.

Preja bo v četrtek, 31. januarja 2019, ob 17. uri  
v Sokolskem domu v Škofji Loki, Mestni trg 17.

Pokrovitelj Preje je Občina Škofja Loka.

Veseli bomo, če boste svojo udeležbo na Glasovi 
preji najavili na tel. št.: 04/201 42 10 v času uradnih 
ur:  v ponedeljek, torek in četrtek od 8. do 16. ure, 
v sredo do 17. ure in v petek do 15. ure,  
ali po e-pošti na: info@g-glas.si.
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Aleš Senožetnik

Ljubljana – Triglavski lede
nik razen ledeniškega ledu 
nima več drugih ledeniških 
značilnosti, zato o ledeniku 
lahko govorimo le še zara
di njegove preteklosti, pra
vi Miha Pavšek z Geograf
skega inštituta Antona Me
lika na ZRC SAZU, kjer že 
od leta 1946 izvajajo redne 
meritve ledenika. Pavšek je 
izsledke več kot sedmih de
setletij meritev predstavil na 
nedavnem predavanju ob 
odprtju razstave Zeleni plaz 
– včeraj, danes, jutri: 70 let 
rednih opazovanj Triglav
skega ledenika na Oddelku 

za geografijo ljubljanske Fi
lozofske fakultete.

Ob začetku stalnih meri
tev je meril še okoli 14 hek
tarov, danes pa le še slab hek
tar in je po površini že manj
ši od ledenika pod Skuto, 
ki skupaj s Triglavskim ve
lja za najbolj jugovzhodno 
ležeči ledenik v Alpah. Tri
glavski ledenik imenujemo 
tudi Zeleni plaz. »Že samo 
to ime nam pove dve stvari. 
Prvič, da ga ne bi bilo, če ga 
ne bi hranili plazovi. V naših 
geografskih širinah in na ta
kšnih nadmorskih višinah 
praviloma namreč ni ledeni
kov. Drugič pa, da je pred le
deniškim ledom firnov led, 

ki lomi svetlobo z zelenimi 
barvnimi odtenki. Prvopri
stopniki so zaradi tega dolo
čene dele ledenika videli ne
koliko zelenkasto,« je vzde
vek Triglavskega ledenika 
pojasnil Pavšek. 

Ledenik v svoji dolgi živ
ljenjski dobi ni bil priča le 
menjavanju hladnejših in 
toplejših obdobij, temveč 
tudi številnim povsem člo
veškim dejavnostim. Tako je 
denimo »nastopal« v filmih 
in svojo snežno površino od
stopal smučarjem za trenin
ge in tekme, v svoji zgodovi
ni pa žal beleži tudi dve ne
sreči letal. 

Ledenik brez ledeniških značilnosti
Posledice podnebnih sprememb se odražajo tudi na Triglavskem ledeniku. 
Ledenik postaja vse manjši, razen ledu nima več drugih ledeniških značilnosti.

Miha Pavšek ob razstavi Zeleni plaz – včeraj, danes, jutri: 70 let rednih opazovanj 
Triglavskega ledenika45. stran

Simon Šubic

Kranj – Na sojenju zaradi na
silne smrti jeseniškega brez
domca Matevža Potočnika 
Muzge 8. septembra lani, ki 
se je včeraj začelo na kranj
skem okrožnem sodišču, sta 
obtožena zakonca Gloria in 
Franc Kleindienst predstavi
la svoja zagovora. Oba sta za
trdila, da je pokojnega Potoč
nika Muzgo pretepel samo 
soobtoženi Alen Lović, zato 
nista kriva očitane povzroči
tve posebno hudih telesnih 
poškodb s posledico smrti, 
česar ju v sostorilstvu z Lo
vićem obtožuje kranjsko to
žilstvo. Poročali smo že, da je 
Lović prejšnji teden na pred
obravnavnem naroku svojo 

krivdo priznal in bil obsojen 
na sedem let zapora. Na vče
rajšnji obravnavi se je tudi iz
kazalo, da so jeseniški polici
sti le nekaj minut po obrav
navanem dogodku pridržali 
Franca Klein diensta, a zara
di spleta naključij niso posu
mili in niti niso šli preverit, 
kako kruto dejanje (obdukci
ja je pokazala, da je pokojni 
prejel vsaj 65 brc) se je pred 
tem zgodilo v bivalniku je
seniškega zavetišča za brez
domce. 

Franc Kleindienst je so
dnici Andrijani Ahačič ra
zložil, da ga je kritičnega ve
čera poklicala žena Gloria, 
da jo Lović in Potočnik Muz
ga želita tepsti. 

Oba zanikala, da bi tepla Matevža
Zakonca Gloria in Franc Kleindienst sta včeraj na kranjskem sodišču zatrdila, da nihče od njiju ni 
sodeloval pri brutalnem pretepanju jeseniškega brezdomca Matevža Potočnika Muzge septembra lani. 

Obtožena Gloria Kleindienst je na sodišču zatrdila, da bi 
poklicala pomoč, če bi vedela, kako resno je bil pretepen 
brezdomec Matevž Potočnik Muzga. / Foto: Tina Dokl 412. stran
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izžrebanemu naročniku časopisa

Knjigo prejme ALOJZ PREŽELJ, Srednja vas v Bohinju

KO TI ČEK ZA NA ROČ NI KE

Tom Odell in Tom Speight prvič v Ljubljani

V soboto, 9. febru-
arja, bo v ljubljanski 
Hali Tivoli nasto-
pal kantavtor Tom 
Odell, ki vas bo na-
mesto s kitaro zača-
ral z zvoki klavirja. 
Prodal je že okoli 
dva milijona plošč, 
s čimer se je več kot 
dokazal. Zagotovo 
poznate njegovo 
uspešnico Another 
Love, priredbo pe-
smi Real Love slav-
nih Beatlov, Grow 
Old With Me, Heal 
ali Can’t Pretend. 
Kako novi album in 
ostale njegove otož-

ne in milo zveneče ljubezenske pesmi zvenijo v živo, pa boste 
lahko slišali že malo pred valentinovim v Ljubljani. Občinstvo 
bo pred koncertom Toma Odella ogreval angleški kantavtor 
Tom Speight iz britanske prestolnice, ki igra mešanico folka 
in sodobnega popa. Vstopnice si lahko zagotovite na spletu 
(https://goo.gl/PwZNx8) in na vseh Eventimovih prodajnih 
mestih. 
Naročniku Gorenjskega glasa bomo podarili dve vstopnici. 
Nagradno vprašanje: Kdo bo glasbeni gost na koncertu Toma 
Odella v Ljubljani? Odgovore s svojimi podatki pošljite do 
torka, 29. januarja, na naslov: Gorenjski glas, Nazorjeva ulica 1, 
4000 Kranj, ali na koticek@g-glas.si.

Matevž Pintar

Turistično društvo Že-
lezniki je letos organizira-
lo že 24. Andrejev sejem, 
kjer na stojnicah ponuja-
jo različne izdelke čebelar-
jev, sirarjev, mesne izdel-
ke, kozmetične izdelke, ple-
tenine, čipke itd. V naši an-
keti je tokrat sodelovalo 282 
prebivalcev Železnikov in 
okolice. Zanimalo nas je, ali 
tudi oni kdaj obiščejo ome-
njeni sejem. Da ga obiščejo 
vsako leto, je odgovorilo 13 
odstotkov vprašanih, dobra 

petina se jih sejma udele-
ži občasno, 16 odstotkov pa 
redko. Slaba polovica sode-
lujočih sejma še ni obiskala. 

Pred kratkim je bila kon-
čana obsežna sanacija pla-
zu in obnova ceste nad špor-
tnim parkom Dašnica. An-
ketirane smo povprašali po 
njihovem zadovoljstvu s 
prometno infrastrukturo v 
občini Železniki. Slaba četr-
tina vprašanih je zelo zado-
voljnih z infrastrukturo, 65 
odstotkov jim meni, da bi 
lahko na tem področju stori-
li več, desetina sodelujočih 

pa je nezadovoljnih. En od-
stotek vprašanih o omenje-
ni temi nima mnenja. 

Gorenjski glas v sodelova-
nju z Občino Železniki izda-
ja tudi revijalno prilogo Ra-
titovška obzorja, ki jo občani 
brezplačno prejmejo v svoj 
nabiralnik. Zanimalo nas je, 
kako pogosto vprašani pre-
birajo omenjeno prilogo. 

Da prilogo prebirajo re-
dno, nam je odgovorilo 72 od-
stotkov vprašanih, 15 odstot-
kov vprašanih jo prebira ob-
časno, štirje odstotki redko. 
Šest odstotkov sodelujočih 

omenjene priloge ne prebi-
ra, kot razlog za to pa so naj-
večkrat navedli, da jih ne za-
nimajo lokalne novice in da 
nimajo časa za branje. Trije 
odstotki vprašanih ne spada-
jo v občino Železniki in Rati-
tovških obzorij ne prejemajo.

Zahvaljujemo se vsem, ki 
ste si vzeli čas za našo an-
keto. Če bi želeli Gorenj-
ski glas redno prebirati, nas 
lahko pokličete v kontaktni 
center invalidskega podje-
tja v Škofjo Loko na številko 
04/51 16 440 in si ob naroči-
lu izberete eno od daril.

Večina prebivalcev Železnikov redno 
prebira Ratitovška obzorja

Danica Zavrl Žlebir

Kranj – Takšnih sprememb 
si denimo želijo obrtniki, ki 
bi radi ureditev statusa upo-
kojenih obrtnikov na način, 
da bi upokojeni obrtniki in 
podjetniki lahko nadalje-
vali svojo dejavnost tudi po 
upokojitvi in ob tem ohrani-
li polno pokojnino. Na mini-
strstvu za delo, družino, so-
cialne zadeve in enake mož-
nosti so trenutno v pripra-
vi spremembe zakona o po-
kojninskem in invalidskem 
zavarovanju, ki se nanaša-
jo na obvezno pokojninsko 
in invalidsko zavarovanje in 
bodo zajemale nadgradnjo t. 
i. »dvojnega statusa upoko-
jencev« (hkratnega opravlja-
nja dela in prejemanja po-
kojnine) ter dvig odmerne-
ga odstotka. Na ministrstvu 
o podrobnostih niso žele-
li govoriti, povedo le: »Gle-
de na to, da so priprave spre-
memb na tem področju še v 
teku, o konkretnih rešitvah 
še ne moremo govoriti. Bi pa 

poudarili, da bo ministrstvo 
skladno s koalicijskim spo-
razumom pripravilo pred-
log zakona, ki bo področje 
dvojnega statusa uredil ce-
lovito ob spoštovanju načela 
enakosti, pri čemer bodo re-
šitve tudi ustrezno obravna-

vane s strani vseh socialnih 
partnerjev. Vlada bo predlog 
zakona v državni zbor pred-
vidoma posredovala v prvi 
polovici tega leta.«

O prihodnjih spremem-
bah zakona, ki bo urejal dvoj-
ni status upokojencev, so sko-
pi tudi na Zavodu za pokoj-
ninsko in invalidsko zavaro-
vanje: »Predloge sprememb 
zakonodaje sicer pripravlja 
Ministrstvo za delo, druži-
no, socialne zadeve in enake 

možnosti, menimo pa, da je 
treba pri pripravi sprememb 
zakonodaje upoštevati po-
stopnost in finančne učin-
ke ter vgraditi ustrezne po-
goje (npr. dolžina pokojnin-
ske dobe brez dokupa, do-
polnjena starost, odmera 

pokojnine od vplačanih pri-
spevkov in posameznikove 
pokojninske osnove, status 
zavarovanca oziroma upo-
kojenca).«

Tudi po sedanji zakono-
daji imajo upokojenci mož-
nost opravljanja dela. Toda 
ko človek izpolni pogoja do-
polnjene pokojninske dobe 
in starosti, mora za prido-
bitev pravice do pokojni-
ne prenehati tudi njegovo 
obvezno zavarovanje. To 

pomeni, da je v sistem vgra-
jeno načelo nezdružljivosti 
opravljanja kakršnega koli 
dela ali dejavnosti in hkra-
tnega uživanja pravice do 
pokojnine, razen tistih, ki 
jih zakon izrecno dovolju-
je. Med temi so institut del-
ne pokojnine (pravico do 
nje pridobi, če ostane v ob-
veznem zavarovanju v ob-
segu, ki ustreza sorazmer-
nemu delu polnega delov-
nega časa, vendar najmanj 
dve uri dnevno ali deset ur 
tedensko), ponoven vstop 
v obvezno zavarovanje in 
hkratno izplačevanje so-
razmernega dela že prizna-
ne pokojnine, izplačevanje 
dvajset odstotkov predčas-
ne ali starostne pokojnine, 
delo upokojenca v okviru 
drugega pravnega razmer-
ja ter nekatere druge oblike 
dela uživalcev pokojnin (za-
časno ali občasno delo upo-
kojencev, osebno dopol-
nilno in kratkotrajno delo, 
opravljanje dopolnilne de-
javnosti na kmetiji). 

Upokojenci bodo lahko delali 
in prejemali pokojnino
Sprememba zakonodaje bo v prihodnje uredila dvojni status upokojencev. Upokojenci z izpolnjenima 
pogojema za upokojitev bodo lahko ob ponovni vključitvi na trg dela in plačevanju vseh prispevkov 
prejemali celotno pokojnino. 

Nagrajenci

V nagradni igri, ki je bila objavljena 11. januarja 2019, prejme 
dve vstopnici za koncert skupine The Dire Straits Experience 
Igor Križnar iz Tržiča.
V nagradnih igrah, ki sta bili objavljeni 15. januarja 2019, prej-
me dve vstopnici otroško predstavo Živ žav Majda Vuk iz 
Kranja, dve vstopnici za predstavo Profesor Kuzma mlajši pa 
Vera Nemec iz Smlednika. Nagrajencem čestitamo!

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake 
možnosti bo skladno s koalicijskim sporazumom 
pripravilo predlog zakona, ki bo urejal področje dvojnega 
statusa upokojencev, obravnavali ga bodo tudi socialni 
partnerji, vlada pa ga bo v parlamentarni postopek 
predvidoma posredovala v prvi polovici tega leta.

Danica Zavrl Žlebir

Kranj – Po javnomnenjski 
anketi Vox populi, ki jo za 
nekatere slovenske medi-
je izvaja agencija Niname-
dia, se podpora vladi Mar-
jana Šarca zvišuje že četrti 
mesec zapored. Dobrih 56 
odstotkov anketiranih vla-
do ocenjuje kot uspešno, 
29 odstotkov kot neuspe-
šno. Anketa vprašuje tudi, 
kako bi glasovali za posame-
zne stranke, če bi bile volitve 
to nedeljo. Največ glasov bi 
prejela stranka LMŠ (18 od-
stotkov), za njo je SDS s sla-
bimi 17 odstotki, na tretjem 
mestu je SD z blizu 12-odsto-
tno podporo. Levici bi name-
nili sedem odstotkov, NSi 

štiri, SMC in SLS bi prejeli 
tri odstotke, manj kot tri par-
lamentarne SAB, DeSUS in 
SNS, vse ostale pa manj od 
odstotka. Neodločenih osta-
ja skoraj 22 odstotkov vpra-
šanih, sedem odstotkov pa 
jih sploh ne bi šlo na volitve.

Na lestvici priljubljenosti 
posameznih politikov pa je 
Marjan Šarec prehitel Boru-
ta Pahorja, ki je bil na prvem 
mestu vse od marca 2015. Na 
tretjem in četrtem mestu sta 
Violeta Bulc in Tanja Fajon, 
za njima Ljudmila Novak in 
Dejan Židan. Na lestvici sta 
novi imeni okoljski minister 
Jure Leben in Zmago Jelin-
čič, na zadnjih mestih pa sta 
Eva Irgl in Branko Grims iz-
padla z lestvice. 

Šarec prehitel Pahorja
Na lestvici najbolj priljubljenih politikov je premier 
Marjan Šarec prehitel predsednika države Boruta 
Pahorja.
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Večina se zaveda, da je 
zdravo življenjsko oko-
lje pomembna vredno-

ta. Tako pomembna, da je 
zapisna v ustavi in številnih 
dokumentih, ki govorijo o člo-
vekovih pravicah. 

O skrbi za okolje se učijo že 
najmlajši v vrtcih, različne in-
stitucije pa skrbijo, da na to ne 
bi pozabili niti odrasli. A živ-
ljenje ne poteka vedno po pra-
vilih in denar, brezbrižnost in 
še kaj imajo mnogokrat večjo 
moč kot želje in zakoni. 

To smo prav gotovo premiš-
ljevali tisti, ki smo bili prejšnji 
teden zbrani na zboru kraja-
nov v Stražišču. Predstavniki 
Civilne iniciative za zeleno 
Stražišče so obupani opisova-
li svoj boj za rešitev okolja in 
ljudi, ki živijo v Lazah in delu 
Stražišča. To še zdaleč ni le 
kanalizacija, za katero tudi 
strokovnjaki priznavajo, da je 
neprimerna, pač pa je proble-
mov veliko. Pretreseni domači-
ni so pripovedovali o nočnem 
hrupu in prevozih s težkimi 
tovornjaki, o sivih oblakih na 
jutranjem nebu, kazali barvo 
vode pred industrijsko cono 
in pod njo, se pritoževali nad 
smradom in se seveda upra-
vičeno spraševali, kdaj bodo 
vendarle pričakali odgovor na 
vprašanje, kdo je tisti, ki vse to 
povzroča, in zakaj ni nikogar, 
ki bi za to odgovarjal. 

Seveda so vsi vedeli, da 
obstajajo inšpekcijske službe, 

da so inšpektorji v preteklosti 
odredili tudi že nekaj sankcij, 
toda njihovo življenje se zato 
zadnja leta ni bistveno spre-
menilo. V Lazah je še vedno 
industrija, ki si je ne želijo in 
zaradi katere tudi protestira-
jo v obliki civilne iniciative ter 
zadnja leta tudi s pomočjo 
okoljevarstvene organizacije 
Alpe Adria Green. 

Prav z njihovo pomočjo 
so svojo upravičeno skrb za 
okoljsko škodo že dokazovali 
in še vedno dokazujejo tudi 
na upravnem sodišču. Žal 
pa to še zdaleč ne pomeni, 
da bi se zadeve, zaradi kate-
rih protestirajo, začele hitreje 
urejati. 

Po torkovem zboru kraja-
nov se jim je prižgala iskrica v 
daljavi. Ne le zato, ker bi šest 
sprejetih sklepov, s katerimi 
so novemu županu kranjske 
občine Matjažu Rakovcu in 
občinski upravi naložili, da 
razmisli o njihovih predlogih 
za rešitev Laz, pač pa zato, 
ker je peščica vztrajnih čla-
nov civilne iniciative in kra-
janov Laz prvič po vseh letih 
boja za to, kar jim pripada 
in je zapisano tudi v ustavi, 
dobila občutek, da so bili tudi 
preostali krajani Stražišča in 
novi župan odločno na nji-
hovi strani. In da se vsi sku-
paj zavedajo dejstva, da čisto 
okolje mora biti tudi v praksi 
človekova pravica. Ne le za 
nas, tudi za naše potomce.

Čisto okolje je tudi  
naša pravica

KOMENTAR
Vilma Stanovnik

Maja Bertoncelj

Škofja Loka – Janja Boga-
taj Skupnost vrtcev Slove-
nije vodi drugo leto, Roma-
na Epih je funkcijo predse-
dnice Združenja ravnateljic 
in ravnateljev vrtcev Slove-
nije prevzela konec lanskega 
leta. Sta tudi ravnateljici vrt-
ca. Epihova je na čelu Vrtca 
Medvode, ki ima osem enot, 
štirideset oddelkov, okrog 
740 otrok in blizu 130 zapo-
slenih. Bogatajeva je ravna-
teljica Vrtca Škofja Loka, ki 
posluje na osmih lokacijah, 
ima 49 oddelkov – tudi ra-
zvojnega, v katere je vključe-
nih okrog devetsto otrok, za-
poslenih je 164.

O problematiki vrtcev

Obe prihajata iz Škofje 
Loke. »Zagotovo je to, da sva 
obe iz istega kraja in se poz-
nava, prednost, predvsem pa 
vidim veliko prednost v tem, 
da sva obe ravnateljici z dol-
goletnimi izkušnjami in pri-
hajava iz periferije, kjer je 
sistem vodenja vrtcev dru-
gačen kot v večjih središčih. 
Obe sva tudi vodji regijskih 
aktivov. Že nekaj let sva 
usklajevali različne interese 
in tudi znali prisluhniti pro-
blematiki. Upava, da bova s 
skupnimi močmi poskuša-
li vplivati na državno politi-
ko, da bo ravnala tako, da bo 
za vse vrtce v Sloveniji dob-
ro,« pravi Janja Bogataj. Ro-
mana Epih je povedala, da se 
vrtci trenutno v prvi vrsti sre-
čujejo s problematiko zago-
tavljanja sredstev za plače, 
ponekod še vedno tudi s po-
večanim vpisom, posledično 
s prostorskimi težavami. Bo-
gatajeva poudarja še potre-
ben maksimalen vložek dr-
žave in lokalne skupnosti na 
področju otrok s posebnimi 
potrebami in izvajanje pro-
storskega normativa, kar po-
meni v igralnici zagotoviti tri 
kvadratne metre na otroka. 

Ko je govora o slovenskih 
šolah, so pogoste primerja-
ve s tujino. Kako primerljivi 
pa so slovenski vrtci? »Dob-
ro je pogledati prakse v tu-
jini, si izmenjati izkušnje. 

Vsakokrat, ko se vrneš, lah-
ko s ponosom ugotoviš, da 
so slovenski vrtci dobri, da 
smo povsem primerljivi s tu-
jino, ponekod tudi boljši. Ob 
tem zavedanju pa nikoli ne 
smemo biti toliko zadovolj-
ni, da ne bi bili odprti za pri-
mere dobrih praks iz tujine. 
Vedno lahko še kaj dodamo. 
Prav tako se mi zdi prav, da 
smo vrtci trendovsko narav-
nani, da se razvijamo in da 
znamo v svojo stroko spreje-
ti tudi še kakšen drug pog-
led,« pravi Bogatajeva.

 

Cilji petletnega mandata

Obe sta bili izvoljeni za pet-
letni mandat. Kakšne cilje 
sta si zastavili? »Možnost ka-
riernega razvoja ravnateljev, 
spremeniti postopek imeno-
vanja ravnatelja, v vrtcih pos-
topna uvedba delovnih mest 
pravnik in računalničar, po-
iskati rešitve za opravljanje 
pripravništva strokovnih de-
lavcev, urediti delovno mes-
to za izvajalce dodatne stro-
kovne pomoči, vplivati na 
postopno povečevanje sa-
mostojnih vrtcev, izboljšati 
opremljenost zavodov z in-
formacijsko-komunikacij-
sko tehnologijo,« je pouda-
rila Epihova, Bogatajeva pa 

k temu dodala: »Zelo dob-
ro bi bilo urediti pravilnik o 
plačilih staršev, samo meto-
dologijo. Smiselno bi bilo v 
zakonu navesti dietnega ku-
harja v vrtcih. Omenila sem 
že prostorski normativ za ot-
roke. Glede na to, da se zako-
nodaja na področju javnega 
sektorja tako zelo hitro spre-
minja, da ravnatelji postaja-
mo samo še menedžerji, da 
imamo mnogo premalo časa 
za delo z ljudmi, bi bilo dob-
ro, kot je omenila že Epiho-
va, da bi dobili podporo prav-
nih služb, tudi računalničar-
ja, da bi lahko več teh nalog 
ravnatelji delegirali in osta-
li še naprej tudi pedagoške 
vodje. Cilj in smisel vodenja 
šol in vrtcev je, da gre stro-
ka naprej s pravim zgledom, 
strokovno podporo, ki ju obe 
združenji lahko ponujata 
vsaka po svoji strokovni pla-
ti in zmožnosti svojim upo-
rabnikom.«

 

Vrtec včasih, danes, jutri

Med vrtcem, kakršen 
je danes, in vrtcem, kot je 
bil včasih, je velika razli-
ka. V kakšni smeri bodo šle 
spremembe v prihodnje? 
»Razvoj gre naprej. Kate-
ri bodo poklici prihodnosti, 

ne vemo, zato je naša nalo-
ga, da pripravimo otroke na 
življenje, da imajo pozitivno 
samopodobo, maksimalno 
razvite kompetence, pred-
vsem v smislu, kaj narediti, 
če nisi uspešen, in kako raz-
iskovati in razvijati svojo ra-
dovednost,« je dejala Epiho-
va, njenemu razmišljanju 
se je pridružila tudi Bogata-
jeva: »Tehnologija vdira sko-
zi vse pore, a nad človekom 
ne bo mogla prevladati. Vsi v 
celotni vertikali bomo mora-
li poskrbeti, da bodo v pred-
nosti odnosi. Ta individua-
lizem opažamo že pri otro-
cih, česar si ne želimo. Že-
limo in med otroki spodbu-
jamo čim več sodelovanja, 
skupne medsebojne podpo-
re, skupnih raziskovanj ... 
Ravno v vrtcu je idealna pri-
ložnost za to, saj lahko že v 
tej zgodnji fazi oblikujemo 
kombinirane ali heteroge-
ne oddelke. Zelo velika do-
dana vrednost pa je, če je v 
skupini še kakšen otrok s po-
sebnimi potrebami. To je de-
jansko pravi odraz družbe, 
kjer ni vse idealno, kjer mo-
ramo znati živeti drug z dru-
gim. Čim več takšnih sporo-
čil bodo otroci dobili že v tem 
zgodnjem obdobju, tem laž-
je bo potem vsem skupaj.«

Predsednici sta Škofjeločanki
Stanovski organizaciji na področju predšolske vzgoje in izobraževanja vodita Škofjeločanki. Janja 
Bogataj, sicer ravnateljica Vrtca Škofja Loka, je predsednica Skupnosti vrtcev Slovenije, Romana Epih, 
ravnateljica Vrtca Medvode, pa predsednica Združenja ravnateljic in ravnateljev vrtcev Slovenije. 

Janja Bogataj (levo), predsednica Skupnosti vrtcev Slovenije, in Romana Epih, predsednica 
Združenja ravnateljic in ravnateljev vrtcev Slovenije

Kranj – Davčni zavezanci, ki za lani niso uveljavljali olajšave 
za vzdrževane družinske člane ali želijo podatke glede uve-
ljavljanja olajšave še spremeniti, morajo najpozneje do 5. fe-
bruarja vložiti na finančno upravo (Furs) Vlogo za uveljavitev 
posebne olajšave za vzdrževane družinske člane. Finančna 
uprava spodbuja elektronsko poslovanje, zato bodo vsi, ki 
bodo oddali obrazec preko mobilne ali spletne aplikacije 
eDavki, v primeru priznane olajšave in preplačila dohodnine 
prejeli preveč plačani znesek na račun trinajst dni prej, kot je 
zakonsko določen rok.

Vračilo dohodnine trinajst dni prej

Medvode – Na lokalnih volitvah 18. novembra lani je bilo v svet 
KS Pirniče izvoljenih le šest članov sveta, namesto predvidenih 
devet. V eni izmed volilnih enot namreč sploh ni bilo nobenega 
kandidata za dve prosti mesti, v eni pa je bila le ena kandidatka 
za dve mesti. Poleg tega je bil v svet KS izvoljen tudi Ivo Rep, 
novi medvoški podžupan. Ta je zato z mesta člana sveta KS 
Pirniče odstopil, saj funkciji nista združljivi. Ker tako v svetu 
krajevne skupnosti manjka več kot tretjina članov, je občin-
ska volilna komisija Občine Medvode razpisala nadomestne 
volitve, ki bodo 31. marca, in sicer za volilne enote 1, 3 in 4.

Nadomestne volitve v svet KS Pirniče
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TERENSKA KRVODAJALSKA AKCIJA – JANUAR 2019
Območno združenje Rdečega križa Kranj vas vabi, da se 

pridružite družini krvodajalcev in se udeležite januarske 
terenske  krvodajalske akcije, ki bo v  

ČETRTEK, 24. JANUARJA 2019, 
v prostorih Gasilsko reševalne službe Kranj,  

Bleiweisova c. 34 – nasproti AMZS Kranj.  Odvzemi krvi 
bodo v času od 7.00 do 13.00.

 RKS Območno združenje Kranj
 Bleiweisova 16, 4000 Kranj
 Tel.: 04 20 18 672 B
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Andraž Sodja

Bohinjska Bistrica – Minuli 
četrtek so se na drugi redni 
seji sešli novi občinski sve-
tniki Občine Bohinj, in si-
cer z osrednjo temo prora-
čun občine za leto 2019, ki je 
na odhodkovni strani težak 
12,5 milijona evrov. Za izved-
bo proračuna predvidevajo 
tudi novo zadolževanje, saj 
so odplačali dosedanje več-
je posojilo ter s tem sprostili 
novo možnost zadolževanja. 
Proračun je znova močno in-
vesticijsko naravnan, pred-
vsem na področjih, ki so jim 

že v preteklih letih posveča-
li posebno pozornost. Tako 
dvesto tisoč evrov namenjajo 
nadaljevanju ukrepov meh-
ke mobilnosti, okoli 240 ti-
soč za ureditev mostu na 
Logu in za staro vaško jedro 
na Stari Fužini, 529 tisoč za 
pločnik na Ribčevem Lazu, 
380 tisoč za energetsko sa-
nacijo zdravstvenega doma, 
poleg tega pa še za vrsto dru-
gih investicij, ki so namenje-
ne izboljševanju kakovosti 
življenja. Iz Ljubljane posku-
šajo tudi s pomočjo poslan-
ca Franca Kramarja pridobi-
ti sredstva za gradnjo novega 

vrtca iz neporavnanih obve-
znosti države po zakonu o 
Triglavskem narodnem par-
ku. Svetniki so med razpravo 
poudarili vrsto manjših pro-
jektov in pobud ter predlo-
gov za premestitev sredstev 
znotraj proračuna, ki jih bo 
občinska uprava poskušala 
do drugega branja čim bolj 
tudi upoštevati. Med najbolj 
izpostavljenimi temami je 
bila znova zimska turistič-
na sezona, kjer bohinjski tu-
rizem ob vse toplejših zimah 
ne najde prave rešitve.

Poleg proračuna so obrav-
navali še spremembo odloka 

o koncesiji za žičniške na-
prave za novo vlečnico na 
Voglu, glede cen občinske 
takse in točk za odmero na-
domestila za stavbna zem-
ljišča pa so odločili, da osta-
neta nespremenjeni. Podpr-
li so tudi pobudo za pokritje 
Bohinja z radijskim signa-
lom, ki jo je najprej poslal 
Radio Ognjišče, potem pa 
še drugi radii, saj namerava-
jo kandidirati na Javni raz-
pis za dodelitev radijskih fre-
kvenc na območju severoza-
hodne Slovenije, ki ga je ob-
javila agencija za komunika-
cijska omrežja in storitve.

V prvem branju sprejeli dvanajst 
milijonov evrov težak proračun
Na drugi redni seji so se sestali svetniki občinskega sveta občine Bohinj in v prvem branju soglasno 
potrdili predlog občinskega proračuna z vrsto sprememb in dopolnitev, ki jih bodo do drugega branja 
poskusili v kar največji meri upoštevati.

Marjana Ahačič

Mošnje – Ko so se v Mošnjah 
jeseni odločili, da po tride-
setih letih na novo prebeli-
jo župnijsko cerkev svetega 
Andreja, so se pri odstranje-
vanju plasti starih ometov 
na obokih in stebrih cerkve-
ne stavbe pokazale razpoke, 
ki so napovedale nujno sta-
tično sanacijo objekta. Za 
ta zahteven projekt bo, kot 
kaže, treba zagotoviti kar 
okoli sto tisoč evrov, sanaci-
ja pa bo, če bo šlo vse po na-
črtih, zaključena v treh letih.

»Ko smo se odločili za be-
ljenje cerkve, je spomeniško 
varstvo odločilo, da je še pred 
tem treba obnoviti dotraja-
no električno napeljavo. Ko 
smo jeseni odstranili vse be-
leže, so se pokazale prve raz-
poke na stebrih; ko smo nato 
odstranili še klopi na severni 
strani cerkve, so se tako raz-
širile, da smo cerkev takoj 
zaprli, boke in stebre podpr-
li in se začeli pogovarjati o te-
meljiti sanaciji cerkve, pred-
stavlja eno redkih ohranje-
nih triladijskih romanskih 
arhitektur,« je povedal žu-
pnik Milan Kadunc.

Zdaj je pred župnijo zah-
teven projekt sanacije, ki po-
teka pod nadzorom Zavoda 
za varstvo kulturne dedišči-
ne. Načrtujejo, da bodo letos 
obnovili najbolj poškodo-
vani severni del, prihodnje 
leto južnega in nato še sredi-
no cerkve. V sklopu obnove 
bodo uredili tudi talno ogre-
vanje v cerkvi – sosednje 

župnišče ima namreč od 
lanske pomladi toplotno čr-
palko, s katero so zamenjali 
dotedanje ogrevanje na plin 
in stroške ogrevanja obču-
tno zmanjšali.

Sredstva za obnovo se zbi-
rajo počasi – šest tisoč evrov 
so zbrali domačini, 11 tisoč 
je za projekt že lani name-
nila Občina Radovljica, na 
razpis za občinska sredstva 
se bo župnija prijavila tudi 
letos. »Del potrebnega de-
narja smo si izposodili, za 
finančno pomoč smo zap-
rosili tudi škofijo. Žal do 
sredstev države ne more-
mo, dokler cerkev ni tudi 
formalno priznana kot kul-
turni spomenik, najprej 
krajevnega, nato pa naci-
onalnega pomena. Ker pa 
je načeloma v območje za-
varovanja vedno vključena 
še okolica objekta v radiju 
približno petdeset metrov, 
občina z zavarovanjem od-
laša, saj bi to lahko pred-
stavljalo obremenitev za la-
stnike okoliških stavb,« je 
še povedal Kadunc.

Cerkev svetega Andreja 
v Mošnjah naj bi bila zgra-
jena že v desetem stoletju, 
pisno pa je prvič omenjena 
leta 1154. V osnovi je trila-
dijska romanska bazilika, ki 
je bila kasneje večkrat prezi-
dana, najprej v gotskem in 
kasneje v baročnem slogu. 
Kot je povedal župnik Milan 
Kadunc, pa najstarejši do-
mačini še pomnijo, kako so 
pred drugo svetovno vojno 
lahko hodili po grobnicah, 

vkopanih pod cerkveno stav-
bo. Grobnice je, verjetno ker 
se je bal stroškov spomeni-
ške zaščite, po vojni dal za-
suti tedanji dolgoletni žu-
pnik Franc Bleiweis (1869–
1951). »Ne vemo še, kaj toč-
no je spodaj pod cerkvijo. 
Spomeniško varstvo pravi, 

da gre za starejše romanske 
grobove, menda naj bi bile 
med njimi tudi grobnice 
nekdanjih podvinskih gro-
fov ... Kaj vse bo torej pri-
nesla obnova cerkve, za zdaj 
tako zagotovo še ne more-
mo predvideti,« je še pove-
dal Milan Kadunc.

V Mošnjah obnavljajo cerkev
Septembra se je začela temeljita obnova cerkve v Mošnjah, ki bo trajala tri leta. Cerkev je statično 
ogrožena, najbolj poškodovani deli so že zaščiteni s podporno konstrukcijo.

Najprej so se lotili obnove najbolj poškodovanega 
severnega dela cerkve, je povedal župnik Milan Kadunc.

Cerkev svetega Andreja v Mošnjah, prvič pisno omenjena 
leta 1154, je najstarejši evidentiran objekt v občini Radovljica.

Urša Peternel

Planina pod Golico – Na 
smučišču Španov vrh nad 
Jesenicami je še premalo 
snega, da bi lahko uredili 
smučarsko progo in pognali 
sedežnico, je povedal direk-
tor Športnega centra Španov 
vrh Milan Klinar. 

»Naprava je sicer priprav-
ljena, in kakor hitro bodo 
snežne razmere ugodne, jo 
bomo zagnali,« je zatrdil Kli-
nar in povedal, da so med le-
tom opravili redna vzdrže-
valna dela, med drugim sa-
nacijo betonskih temeljev 
vseh enaindvajsetih stebrov, 
izvedli redni letni pregled 
prijemal za pritrditev stolov 
na žično vrv, v sklopu poseb-
nih zahtev pa so zamenja-
li tudi napenjalno žično vrv. 
Od Občine Jesenice so odku-
pili tudi teptalni stroj in na 
njem opravili reden servis. 
»V poletnih mesecih smo iz-
vedli tudi dodatno izsekava-
nje trase žičniške naprave in 
na zgornjem delu smučišča 
poskrbeli za odstranitev 

vsega podrastja ter s tem raz-
širili smučišče,« je dodal.

Klinar je tudi poudaril, da 
imajo zdaj lasten izšolan ka-
der, ki je potreben za obra-
tovanje smučišča. Na zgor-
nji postaji deluje tudi gos-
tišče, ki je odprto ob sobotah 
in nedeljah, še letos pa naj bi 
objekt tudi prenovili.

Zanimanje za smučanje 
na Španovem vrhu je sicer 
med Jeseničani precejšnje, 
je dodal Klinar, napovedal 
pa še, da bo ekipa Športnega 
centra Španov vrh na pust-
no nedeljo, 3. marca, prip-
ravila tradicionalno priredi-
tev Smuk za trofejo Svinjska 
glava, ki ima dolgoletno tra-
dicijo. Prireditev bodo izved-
li v sodelovanju z Društvom 
za razvoj turizma Jesenice. 
»Žal bi nam namreč bilo, da 
bi tako tradicionalen dogo-
dek, ki so ga gojile predho-
dne generacije, prešel v po-
zabo. Upamo, da nam bo 
vreme na dan prireditve nak-
lonjeno in da bomo ponovno 
privabili številne obiskoval-
ce,« je še dejal Milan Klinar.

Na Španovem vrhu 
še premalo snega
Takoj ko bo zapadlo dovolj snega, bodo pognali 
sedežnico in odprli smučišče Španov vrh.
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Kranj – »Leto 2018 je bilo za 
nas res uspešno. Zabeležili 
smo največ projektov v zgo-
dovini BSC in tudi prihodek 
je skoraj dva milijona evrov. 
Poleg tega smo v zadnjem 
letu zaposlili deset novih so-
delavcev, saj smo bistveno 
povečali obseg poslovanja. 
Tudi v Kovačnici smo odpr-
li novo poslovno enoto, kjer 
so sedaj zaposleni že štirje, 
marca pa se jim bo pridru-
žil še eden, saj pripravlja-
mo še en nov projekt,« je po-
slovanje Regionalne razvoj-
ne agencije Gorenjske Po-
slovno podpornega centra 
Kranj (BSC) v minulem letu 
strnil direktor Rok Šimenc 
in spomnil na dogovor za ra-
zvoj regij, s katerim je Go-
renjska pridobila dobrih tri-
deset milijonov evrov za po-
dročje poslovnih con, kole-
sarskih poti, kanalizacij in 
vodovoda. Poleg tega imajo 
na Lokalni akcijski skupini 
(LAS) osem potrjenih pro-
jektov v višini dva milijona 
evrov. 

Zadovoljni so tudi s Ko-
vačnico, ki je pred kratkim 
praznovala tri leta in se hitro 

razvija. »V treh letih je bilo 
v Kovačnici 187 dogodkov 
z več kot 2800 udeleženci. 
Prav tako se je v njej izme-
njalo že 41 podjetnikov. Tre-
nutno jih je 27 in je praktič-
no vse zasedeno. Tako se tre-
nutno dogovarjamo za širi-
tev prostorov,« je povedal Ši-
mec ter pojasnil, da so dobili 
tudi nov pomemben projekt 
Karierni center za mlade, s 
projektom Podjetno nad iz-
zive pa bodo v naslednjih le-
tih na podjetništvo priprav-
ljali kar devetdeset ljudi.

Na BSC so ponosni tudi na 
trajnostni energetski načrt 
Gorenjske, ki je prvi v Slove-
niji in s katerim so se vsi go-
renjski župani zavezali, da 
bodo ogljikov dioksid do leta 
2030 znižali na izhodiščno 
leto 2005. 

Šimenc je spomnil tudi na 
spodbujanje bogate gorenj-
ske industrijske dediščine s 
projektom InduCult 2.0 in 
tudi na projekt Regijska šti-
pendijska shema. Ta teme-
lji na partnerstvu med Re-
gionalno razvojno agencijo 

Gorenjske, delodajalci v re-
giji ter državo. »To je eden 
od instrumentov, da naše 
dijake in študente zadrži-
mo v regiji,« pravi direktor 
Šimenc.

Pri projektu Alpe Adria 
regija doživetij se je poveza-
lo več slovenskih in avstrij-
skih partnerjev z namenom 
razvoja turizma in specia-
lizirane turistične ponud-
be na čezmejnem območju 
zahodnih Karavank. »Po 
Julijskih in Kamniško-Sa-
vinjskih Alpah menimo, 
da so pomembna blagov-
na znamka lahko tudi Ka-
ravanke, zato smo pripravi-
li predstavitev pohodniških 
in kolesarskih poti,« je po-
vedal Rok Šimenc, Franja 
Gabrovšek Schmidt, vodja 
programov Razvoj človeš-
kih virov, pa je predstavi-
la tudi nov zemljevid Alpe 
Adria Karavanke. 

Za turizem je pomemben 
tudi projekt Kulinarično 
popotovanje, pri sodelova-
nju med mladimi in starej-
šimi pa se uveljavljajo med-
generacijski centri. Po no-
vem naj bi bil center druže-
nja generacij Blagneča hiša 
v Šenčurju.

Največ projektov in zaposlenih
Na BSC Kranj so uspešno zaključili minulo leto, saj so bistveno povečali obseg poslovanja in zato dobili 
tudi kar deset novih sodelavcev.

Rok Šimenc in Franja Gabrovšek Schmidt sta z 
zadovoljstvom predstavila številne projekte. / Foto: Gorazd Kavčič

Cveto Zaplotnik

Kranj – Srbska AIK Banka, 
ki je formalno 33,06-odsto-
tna lastnica Gorenjske ban-
ke, sklenila pa je že tudi po-
godbo za nakup 37,65-od-
stotnega deleža Save v ban-
ki, bo v kratkem lahko ob-
javila prevzemno ponudbo 
za odkup še preostalih del-
nic. V teh dneh bo namreč 
poteklo enoletno obdobje, v 
katerem ni smela dati nove 
prevzemne ponudbe. 

AIK banka je namreč 16. 
decembra predlani javno ob-
javila namero, da bo najka-
sneje v tridesetih dneh, a ne 
prej kot v desetih dneh od ob-
jave prevzemne namere ob-
javila prevzemno ponudbo. 
Ker banka v napovedanem 
roku ni pridobila vseh do-
voljenj bančnih regulatorjev 
za prevzem, prevzemne po-
nudbe ni mogla objaviti, za-
konska pravila o prevzemih 
pa določajo, da prevzemnik 
v primeru, ko po objavi prev-
zemne namere odstopi od 
objave prevzemne ponudbe, 
eno leto po tem ne sme dati 
nove prevzemne ponudbe. 
Enoletno obdobje prepovedi 
bo v teh dneh poteklo, to pa 
omogoča AIK Banki, da ob-
javi prevzemno ponudbo in 
postopek lastniškega prev-
zemanja Gorenjske banke 
spelje do konca. Sava je svoj 

delež v Gorenjski banki na-
mreč že prodala, skupšči-
na delničarjev Save je o tem 
sklepala junija lani, kupec pa 
je kupnino do objave prev-
zemne ponudbe deponiral 
pri klirinško-depotni družbi. 
Cena je bila 298 evrov za del-
nico, takšno ceno pa pričaku-
jejo v okviru prevzemne po-
nudbe tudi preostali delni-
čarji, saj prevzemna pravila 
določajo, da cena v prevzem-
ni ponudbi ne sme biti niž-
ja od najvišje cene, po kate-

ri je prevzemnik kupoval del-
nice v zadnjem letu pred ob-
javo ponudbe. 

Gorenjska banka ima 403 
lastnike. Največji je formal-
no še vedno Sava, na drugem 
mestu je AIK Banka, več kot 
en odstotek delnic imajo še 
štirje lastniki – Zavarovalni-
ca Triglav 4,05 odstotka, Te-
lekom Slovenije 1,63 odstot-
ka, Domel 1,37 in Turistič-
no društvo Lesce 1,22 od-
stotka, ob tem pa ima ban-
ka še 8,3 odstotka lastnih del-
nic. Gorenjska banka je si-
cer upravljavsko že pod ve-
činskim vplivom AIK Banke, 
njeni predstavniki imajo ve-
čino v nadzornem svetu, ki je 
septembra lani tudi imeno-
val Maria Henjaka za novega 
predsednika uprave. Henjak 
je po pridobitvi dovoljenja 
Banke Slovenije svoj petletni 
mandat začel 10. decembra.

Konec enoletne 
prepovedi
AIK Banka, ki jo lastniško obvladuje poslovnež 
Miodrag Kostić, bo lahko kmalu objavila 
prevzemno ponudbo za Gorenjsko banko.

Miodrag Kostić, ki lastniško obvladuje AIK Banko, 
je prek svojih podjetij postal pred novim letom tudi 
večinski lastnik portoroškega letališča, po neuradnih 
podatkih naj bi oddal ponudbo še za nakup Abanke, 
poteguje pa se tudi za nakup Istrabenzovih hotelov.

A slovenskima ledeniko-
ma se ne piše nič dobrega. 
Med desetimi najtoplejšimi 
talilnimi dobami so jih na-
mreč kar devet zabeležili po 
letu 2000. »Podnebne spre-
membe so tu, ne moremo si 
zatiskati oči,« je dodal Miha 
Pavšek, ki je segrevanje 
ozračja ponazoril tudi s teo-
retičnim primerom: »Tem-
perature tako rastejo, da je 
učinek enak, kot da bi lede-
nik vsakih 15 let prestavili za 
sto višinskih metrov nižje.«

Krčenje ledenika pa raz-
kriva tudi številna brezna, 
ki so nastala prav zaradi 
odtekanja vode pod ledeni-
kom. Najbolj znano je Tri-
glavsko brezno, ki so ga ja-
marji raziskali do globi-
ne 274 metrov, sicer pa so 
evidentirali tudi več deset 
manjših. »Pred časom smo 
se tako nekoliko provoka-
tivno vprašali, ali se led seli 
pod zemljo. Kot kaže, ima-
mo namreč v Triglavskem 
breznu eno največjih teles 
jamskega ledu na obmo-
čju Alp,« je še dodal Miha 

Pavšek, ki skupaj s kolegi 
nadaljuje raziskave obmo-
čja in kot pravi, raziskoval-
nih izzivov, kljub temu da 
je ledenika le še za vzorec, 
ostaja še dovolj.

Če se danes zaradi pod-
nebnih sprememb sooča-
mo s taljenjem ledenikov, 
pa je bilo povsem drugače v 
zadnjem poledenitvenem 
sunku pleistocena. Dr. 
Uroš Stepišnik je predsta-
vil povzetke dosedanjih 
raziskav poledenitve v Al-
pah in Dinarskem gorovju 
Slovenije, ko so se ledeniki 

razraščali čez večje obmo-
čje Julijskih in Kamniško-
Savinjskih Alp, ter na juž-
nih pobočjih Snežnika, na 
Pohorju in v Trnovskem 
gozdu. Po Stepišnikovih 
besedah v Sloveniji v raz-
iskavah na tem področju 
zaostajamo za večino dru-
gih evropskih držav. Na 
različna vprašanja o zna-
čilnostih in natančnih raz-
sežnostih ledenikov, gla-
ciologi še čakajo odgovore 
oziroma sredstva za pro-
jekte, s katerimi bi jih lah-
ko našli.

Ledenik brez ledeniških značilnosti
31. stran

Aleš Senožetnik

Črna pri Kamniku – V no-
vembru so v Občini Ka-
mnik začeli z rekonstrukci-
jo in dozidavo vodohrana v 
Črni, saj je bil ta dotrajan in 
predvsem v času povečanih 
dotokov vode ni več zagota-
vljal ustreznih higienskih 
pogojev, zaradi česar so 

morali uporabniki večkrat 
vodo prekuhavati. 

Komunalno podjetje 
Kamnik bo skupaj z Go-
renjsko gradbeno druž-
bo dela zaključil v febru-
arju. V okviru rekonstruk-
cije bodo vodohran na juž-
ni strani dozidali, obstoje-
čo konstrukcijo pa se v ce-
loti obnavljajo, prav tako je 

v sklopu investicije predvi-
dena zamenjava vseh vodo-
vodnih inštalacij, vključno 
z opremo, ki bo omogoča-
la prepoznavanje, mikro-
bioloških, kemičnih in fi-
zikalnih parametrov pi-
tne vode. »S tem bo omo-
gočen ustrezen in kontinu-
iran nadzor nad kvaliteto 
pitne vode, ki je osnova za 

dobre sanitarno-tehnične 
pogoje in ustrezno izvaja-
nje postopkov priprave pi-
tne vode v skladu z načeli 
HACCP sistema. V sklopu 
rekonstrukcije bodo zgra-
dili tudi nov električni niz-
konapetostni vod in obno-
vili vodovod v dolžini 115 
metrov,« sporočajo z Obči-
ne Kamnik.

Dela na vodohranu se končujejo
V Črni pri Kamniku bodo predvidoma prihodnji mesec zaključili dela na vodohranu.

Tržič – Na podlagi že javno predstavljenih idejnih zasnov 
ureditve poplavne problematike na območju Pristave, Križ, 
Sebenj in Žiganje vasi ter podanih pripomb in predlogov je 
Občina Tržič pridobila končno različico idejnih zasnov, ki jo 
bodo predstavili Direkciji za vode RS zaradi možnosti pri-
dobitve sredstev za izvedbo določenih ukrepov izboljšav pri 
republiškem vodnem skladu. Letos je v osnutku občinskega 
proračuna že predvidenih nekaj sredstev za izdelavo projektne 
dokumentacije, v kateri bo obdelana povezava potoka prek 
Snakovške ceste (mimo Šinkota po obstoječem potoku) in 
pred začetkom naselja Sebenje prečno čez polja in travnike 
do lokalne ceste in naprej po trasi nekdanje železnice v smeri 
proti Zadraškemu mostu oziroma v vodotok Draga.

Reševanje poplavne problematike

Kranj – Vlada je na četrtkovi seji sprejela letošnji koledar dr-
žavnih proslav. V Sloveniji bo letos šest proslav – ob sloven-
skem kulturnem prazniku, dnevu upora proti okupatorju, dne-
vu državnosti, združitvi prekmurskih Slovencev z matičnim 
narodom, dnevu reformacije ter od dnevu samostojnosti in 
enotnosti. Proslava ob 27. aprilu, dnevu upora proti okupa-
torju, bo v Kranju, in sicer na predvečer praznika, 26. aprila, 
ob 20. uri v dvorani na Zlatem polju.  

Ena od državnih proslav tudi v Kranju
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Vstopnice: Restavracija Lušina, Mojekarte.si 
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Najprej bi se zahvalil Koroški, posebno Svečanom, da so 
sestro Marinko sprejeli medse tedaj, ko je bil pri nas, na juž-
ni strani Karavank, še vedno rdeči kaos, ki ga je mnogo kas-
neje pisatelj Drago Jančar opisal v treh besedah: »ena je gro-
za«. Med vami je pognala dodatne korenine, ki so ji zago-
tavljale trdoživost, vztrajnost in posledično tudi uspehe. Ne 
bom poudarjal znanih dejstev, ki govorijo o veliki vpetosti 
med Koroško in Gorenjsko, ter o njenem deležu pri tem. Do-
taknil bi se le nekaj zadnjih ur njenega življenja.

Ko smo z njenim sinom Zdravkom in mojo ženo prišli k 
njej na obisk, je ležala negibno – odsotno. Ni se odzivala na 
ogovarjanje, dokler nismo zapeli stare pesmi Prelepa je vo-
diška fara. Naenkrat se je stresla, odprla oči in se rahlo nas-
mehnila – mi trije pa smo med tem odpeli vse štiri kitice, ki so 
jo popeljale v otroštvo in zgodnjo mladost. V tem miselnem 
izletu po oazah preteklosti se je gotovo z realno sliko male 
Slovenije, obkrožene z večjimi narodi, srečala tudi z naši-
mi pesniki, pisatelji, z duhovniki, ki so s svojimi dosežki pre-
rasli v evropski vrh. Preveč jih je, da bi jih našteval, toda vsaj 
mimo Prešerna, Gregorčica, Cankarja, Balantiča se ne da!

Ti miljniki niso bili le smerokazi, ampak tudi svetilniki, 
ki so nas obžarjali v temnih obdobjih naše dokaj kratke, a 
burne zgodovine in varovali pred nedoumljivim valovanjem 
časa, v katerem še živimo. Vzdržala si v tako tesnem kori-
dorju, kot nam ga je dodelila usoda. 

Vzdržala in prišla do cilja. 
Vsa čast in hvala Ti in z Bogom!
Marinka, se vidimo!

Brat Franc Ziherl, Vodice

V slovo

Sestri Marinki Inzko  

Danica Zavrl Žlebir

Škofja Loka – Šolski center 
Škofja Loka je gostil prvi 
TOP industrijski izziv, z 
njim sicer nameravajo obi-
skati tudi druga sloven-
ska industrijska središča 
in predstaviti SRIP Tovar-
ne prihodnosti, strateško 
razvojno inovacijsko par-
tnerstvo. Kot je pred posve-
tom pojasnil direktor centra 
SRIP ToP Rudi Panjtar, gre 
za dolgoročno javno-zaseb-
no partnerstvo, ki združu-
je zainteresirane predstav-
nike gospodarstva, razisko-
valnih organizacij, držav-
nih institucij, nevladnih or-
ganizacij in drugih. V Slo-
veniji sicer deluje devet raz-
ličnih strateških razvojno-
-inovacijskih partnerstev, 
ki so nastala na osnovi leta 
2014 sprejete državne stra-
tegije s tega področja. Koor-
dinira jih Institut Jožef Ste-
fan, kjer so ustanovili cen-
ter SRIP ToP. Ta bo zbral 
in povezoval slovenska razi-
skovalna in inovacijska zna-
nja ter izkušnje iz industrij-
ske in akademske sfere ter 
v ospredje postavil priorite-
tna prebojna področja no-
vih izdelkov, storitev in teh-
nologij za tovarne priho-
dnosti. Pomagal bo podje-
tjem pri vstopu na svetovni 

trg, pri čemer se bo osredo-
točil na na nišna področja in 
s tem dosegel, da postanejo 
slovenska podjetja pomem-
ben evropski ponudnik. 

V uvodu je udeležence 
srečanja pozdravil direktor 
Šolskega centra Škofja Loka 
Martin Pivk, ki je izrazil za-
dovoljstvo, da takšni dogod-
ki povezujejo izobraževalno 
sfero z industrijo. Predsta-
vil je delo šole s 130-letno 
tradicijo poklicnega izobra-
ževanja in poudaril, da bi 
podjetja danes želela ime-
ti še več tovrstnega kadra, 

a med mladimi danes žal 
ni dovolj zanimanja za pot-
rebe, ki jih izkazuje gospo-
darstvo. O tem izzivu je go-
vorila tudi Jadranka Švarc, 
direktorica gorenjske regio-
nalne zbornice GZS, in ob 
tem omenila dobro sodelo-
vanje z izobraževalnimi in-
stitucijami in podporo pro-
gramov delodajalcev. Rudi 
Panjtar pa je ob predstavitvi 
TRIP ToP ocenil, da je Slo-
venija precej tradicional-
no usmerjena in je potre-
ben premik, da ustvarimo 
proizvode z višjo dodano 

vrednostjo, kar predvide-
va tudi slovenska strategi-
ja pametne specializacije. S 
tem namenom ustvarjajo in 
podpirajo poslovne in razi-
skovalne sinergije. 

V nadaljevanju so predsta-
vili grozde in področja SRIP 
ToP, tehnološke rešitve pa-
metne tovarne, uspešno par-
tnerstvo znanosti in proizvo-
dnje (na primeru Domela), 
model kompetenc za kadre 
prihodnosti, Šolski center 
Škofja Loka pa je v ospredje 
postavil vajeništvo kot svojo 
zgodbo o uspehu. 

Povezujejo raziskovalna 
znanja in izkušnje industrije
V Škofji Loki so na prvem TOP industrijskem izzivu predstavili SRIP Tovarne prihodnosti, ki združuje 
slovensko akademsko znanje in prodorna podjetja, v industrijska okolja pa prinaša tehnologije 
prihodnosti in znanja.  

Rudi Panjtar je v Škofji Loki predstavil SRIP Tovarne prihodnosti. / Foto: Gorazd Kavčič

Kranj – Na Primskovem v Kranju (nekdanji IBI) bodo v četrtek, 
24. januarja, odprli pisarno, kjer bodo na enem mestu ponu-
dili finančno svetovanje v obliki drugega mnenja, ponudbe 
različnih finančnih produktov in zagona osebnih zagonskih 
podjetij. Partnerji v projektu so Moje premoženje, Kriptova-
lute.si, Auvesta in Natabli.si. »V pisarni bo mogoče urejati 
več zadev s sicer različnih področjih upravljanja premoženja. 
Vse obravnave bodo individualne z izjemo delavnic, ki bodo 
namenjene ozaveščanju in pridobivanju finančne inteligence,« 
je povedal Simon Kumer, vodja kranjske PE Kriptovalute.si. 
Kranjska pisarna Kriptovalute.si dopolnjuje zgodbo, ki jo par-
tnerji že izvajajo v Ljubljani in Mariboru. V četrtek ob odprtju 
v Kranju bodo za informacije na voljo med 14. in 20. uro. 

Svetovali bodo s področja upravljanja financ

Mateja Rant

Bled – Za delovanje zavoda 
bodo imeli v Triglavskem 
narodnem parku letos na vo-
ljo slabih 2,7 milijona evrov. 
Ta čas tako še nimajo zago-
tovljenih sredstev za razvoj 
in naravovarstvo, za kar po 
besedah predstavnice za od-
nose z javnostmi Tine Mar-
kun računajo še na doda-
tnih približno štiristo tisoč 
evrov. Člani sveta TNP so 
sprejeli tudi sklep o sklicu 
foruma zainteresirane jav-
nosti za obravnavo izvaja-
nja načrta upravljanja TNP 
in spremljanja obiska. Na 
forumu, ki ga bodo predvi-
doma sklicali v aprilu, bodo 
obravnavali dokumente, ki 

so pomembni za življenje 
ljudi v parku, in organizaci-
je, ki delujejo v parku.

Na področju varstva nara-
ve bodo v zavodu letos na-
daljevali in nadgradili siste-
matično zbiranje, urejanje 
in vzdrževanja podatkov o 
stanju prostoživečih vrst in 
habitatnih tipov ter vplivih 
človekove dejavnosti nanje. 
»Zbrani podatki bodo iz-
boljšali poznavanje prostora 
narodnega parka, kar bo po-
membno prispevalo k spre-
jemanju pravilnih odločitev 
na področju upravljanja za-
varovanega območja in ob-
močij Natura 2000 v na-
rodnem parku,« je razloži-
la Tina Markun in dodala, 
da naj bi država odkupila še 

dodatna zemljišča na nara-
vovarstveno pomembnih 
območjih. Obenem bodo na 
najbolj obremenjenih ob-
močjih izvajali neposredni 
nadzor, tudi letos pa bodo še 
naprej zagotavljali upravlja-
nje lovišča s posebnim na-
menom Triglav. Uresniče-
vanje nekaterih načrtova-
nih nalog temelji na projek-
tnem delu, je pojasnila, zato 
si bodo prizadevali za kako-
vostno izvajanje odobrenih 
projektov.

Z namenom ohranjanja 
krajinske pestrosti bo za-
vod TNP v sodelovanju z 
Zavodom RS za varstvo na-
rave in Zavodom za varstvo 
kulturne dediščine Slove-
nije nadaljeval pripravo 

strokovnih podlag za krajin-
sko tipologijo. Na področju 
kulturne dediščine bo pou-
darek na svetovanju investi-
torjem pred gradnjo. Pri ra-
zvojnih vsebinah bo zavod 
aktivno sodeloval z deležni-
ki Biosfernega območja Ju-
lijske Alpe in parkovnimi 
občinami predvsem s pod-
poro pri oblikovanju trajno-
stnih turističnih produktov, 
ki so skladni s cilji parka, na-
daljevali bodo tudi aktivno-
sti za spremljanje obiska. 
Še naprej bodo nudili po-
moč posameznikom, kme-
tijskim gospodarstvom in 
nevladnim organizacijam 
pri pripravi novih razvojnih 
projektov, je razložila Tina 
Markun. 

Čakajo še sredstva za razvoj
Svetniki javnega zavoda Triglavski narodni park (TNP) so na seji pretekli teden potrdili program dela in 
finančni načrt za letos. 
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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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Ana Šubic

Železniki – Železnikarski 
občinski svetniki se bodo v 
četrtek srečali na tretji redni 
seji. Osrednja točka bo prva 
obravnava letošnjega prora-
čuna, na dnevnem redu pa 
je tudi razrešitev člana nad-
zornega odbora občine Bo-
ruta Šmida, ker ne dosega 
zahtevane izobrazbe. Pred-
lagal ga je občinski odbor 
SD, ki sedaj za nadomestne-
ga člana predlaga Jožeta Ka-
menška.

Že na decembrski seji so 
nekateri svetniki ob ime-
novanju nadzornega odbo-
ra imeli pomisleke o ustrez-
nosti dveh članov, zato je bilo 
slišati celo predloge, naj raz-
pis ponovijo ali pa namesto 
petih nadzornikov, kot jih je 
predlagala komisija za man-
datna vprašanja, volitve in 
imenovanja, raje imenujejo 
zgolj tri. A ker mora občin-
ski svet nadzorni odbor ime-
novati v 45 dneh po svoji prvi 
seji, je direktorica občinske 

uprave Jolanda Pintar pre-
dlagala, naj o predlogu ko-
misije vseeno glasujejo. De-
jala je, da ne morejo kar na 
osnovi nepreverjenih pomi-
slekov izločiti dveh predla-
ganih članov, je pa napove-
dala, da bodo do januarske 
seje izpostavljene dileme 
preverili in ustrezno ukre-
pali, če se bodo izkazale za 
upravičene.

V primeru Boruta Šmida 
so očitno bile, saj so ugoto-
vili, da nima šeste stopnje 
strokovne izobrazbe, ki jo 
mora imeti član nadzornega 
odbora, zato ga nameravajo 
s funkcije razrešiti. Občin-
ski svetniki bodo pojutriš-
njem glasovali tudi o ime-
novanju nadomestnega čla-
na Jožeta Kamenška, ki ima 
sicer sedmo stopnjo strokov-
ne izobrazbe. Če ga bodo po-
trdili, se bo pridružil nadzor-
nemu odboru, ki ga v man-
datu 2018–2022 sestavlja-
jo še: Janez Trojar, Maja Je-
lenc, Valerija Čemažar Čikič 
in Franci Mihelčič.

Menjava v nadzornem 
odboru občine
Novemu nadzornemu odboru Občine Železniki se 
že obeta menjava člana.

Suzana P. Kovačič

Ljubljana – Vse testirane bri-
sače so bile zgledno vpoj-
ne, prav tako ni bilo težav s 
pretržno silo, štirje vzorci pa 
so bili manj primerni za bri-
sanje gladkih površin, saj so 
za njimi ostajali drobni os-
tanki. Bistveno bolj kritična 
sta bila vzroka za slabo oce-
no pri pomanjkljivo ocenje-
nih vzorcih, saj so ti izločali 

optična belila ali imeli slabe 
mikrobiološke značilnosti. 
Za testirane kuhinjske bri-
sače so na ZPS odšteli med 
1,69 in 3,29 evra na paket 
(različno število zavitkov in 
posameznih brisač), cena za 
sto brisač pa je bila med 0,37 
in 1,83 evra.

Kot so poudarili na ZPS, 
je na trgu kar nekaj brisač, 
ki naj bi jih uporabljali zgolj 

za določeno opravilo, na pri-
mer za čiščenje stekel ali 
pivnanje oziroma zavija-
nje prehranskih izdelkov. A 
tudi te brisače, ko so enkrat 
postavljene v kuhinji, potro-
šniki uporabljajo za vse mo-
goče namene. »Štirje vklju-
čeni vzorci imajo na emba-
laži oznako, da je izdelek pri-
meren za stik s hrano, a tudi 
na nekaterih drugih vzor-
cih slike na embalaži naka-

zujejo, da gre za izdelek, ki 
ga lahko uporabljamo v sti-
ku s hrano. Prav tako me-
nimo, da potrošniki ob na-
kupu kuhinjskih brisač ne 
razmišljajo o tem, da mor-
da niso primerne za vpija-
nje maščobe ali celo zavi-
janje živil. Ne nazadnje jih 
uporabljamo v kuhinji, zato 
smo enako obravnavali vse 
vzorce, ne glede na oznake 

na embalaži,« je pojasnil Bo-
štjan Okorn, vodja testiranja 
na ZPS, in dodal: »V labora-
toriju smo najprej izmerili 
fluorescenco, ki nastane za-
radi optičnih belil. Vsebuje-
jo jih predvsem reciklirane 
brisače, ki so izdelane iz od-
padnega papirja, med dru-
gim tudi takšnega, ki vsebu-
je belila. Fluorescenca sama 
po sebi ni nič nevarnega ali 
nenavadnega, a le če se med 
uporabo ne prenaša na ma-
teriale, s katerimi je brisača v 
stiku – a test je pokazal, da se 
pri nekaterih brisačah ta op-
tična belila izločajo. To smo 
zaznali le pri nekaterih bri-
sačah iz recikliranega papir-
ja.« Na ZPS so prepričani, da 
potrošniki na ta način po ne-
potrebnem prihajajo v stik 
s kemikalijami. Pod drob-
nogled so vzeli tudi mikrobi-
ološke značilnosti. Nekateri 
rezultati so precej skrb vzbu-
jajoči, saj večje število bakte-
rij bistveno poveča možnost, 
da so med njimi tudi patoge-
ne bakterije.

V zvezi z uporabo papir-
natih kuhinjskih brisač za 
čiščenje steklenih površin 
pa so štirje vzorci dobili naj-
višjo oceno in trije najnižjo. 
S slednjimi bo verjetno treba 
več truda, da boste odstranili 
drobne ostanke brisače.

Niso vse dobre za stik z živili 
Na Zvezi potrošnikov Slovenije (ZPS) so testirali papirnate brisače in njihovo 
uporabo v različne namene. Od devetih vzorcev so le štirje prejeli oceno 
dobro, dva povprečno in kar trije pomanjkljivo.

Na ZPS svetujejo, naj bo kuhinjska brisača iz 
nerecikliranega papirja, saj boste s tem zmanjšali 
možnost prenosa nečistoč (optičnih belil) na živila. 
Brisač ne uporabljate za zavijanje hrane za daljši čas, 
saj so na kar nekaj vzorcih odkrili povečano število 
bakterij. Kuhinjske papirnate brisače sodijo med 
biološke odpadke. Če je le možno, se izognite uporabi 
papirnatih kuhinjskih brisač in raje uporabite krpe in 
brisače iz blaga.

Aleš Senožetnik

Kamnik – Nedavno se je na 
turističnem sejmu Vakan-
tiebeurs v Urechtu, ki ve-
lja za največji sejem na ob-
močju držav Beneluksa, 
predstavilo Združenje Kam-
niško-Savinjske Alpe skupaj 
s Termami Snovik in Kam-
pom Menina. Združenje po-
leg kamniške občine in ob-
čin Luče ter Solčava pokri-
va tudi območja občin Jezer-
sko, Preddvor in Cerklje.

Po besedah koordinator-
ja združenja so opazili po-
rast zanimanja za obisk re-
gije predvsem pri obiskoval-
cih sejma iz Nizozemske, 
veljajo za turiste, ki Slove-
nijo radi obiskujejo. »Letos 
smo na sejmu zabeležili pre-
cej velik porast zanimanja 
za območje Kamniško-Sa-
vinjskih Alp. Predvsem Ni-
zozemci so znani po tem, da 
radi obiščejo naše kraje, pre-
den pot nadaljujejo proti so-
sednji Hrvaški. Poleg Krvav-
ca in Logarske doline jih je 

najbolj zanimal obisk Veli-
ke planine. Presenetilo nas 
je, da se je veliko obiskoval-
cev zanimalo tudi za zimski 
obisk, pomoč pri promociji 

območja kot zimske desti-
nacije, pa nam je zagotovilo 
tudi naše veleposlaništvo na 
Nizozemskem,« je po sejmu 
povedal Ugovšek.

V januarju je na Dunaju 
potekal tudi sejem za poči-
tnice Ferienmesse, kjer je 
Kamnik kot turistično de-
stinacijo zastopala Zavod 
za turizem, šport in kultu-
ro Kamnik skupaj z Arbore-
tumom Volčji Potok in Ter-
mami Snovik. Po besedah 
vodje sektorja za turizem na 
ZTŠKK Nine Irt je predsta-
vitev Kamnika obiskalo oko-
li petsto različnih obiskoval-
cev sejma, največ pa so pov-
praševali po aktivnem pre-
življanju počitnic v kombi-
naciji s sproščujočim oddi-
hom, precej zanimanja je 
bilo tudi za Kneipp progra-
me Term Snovik. »Udelež-
ba na takšnih sejmih in bor-
zah je nujno potrebna, ker 
na ta način destinacijo celo-
vito na enem mestu predsta-
vimo turistom, novinarjem 
in turističnim agencijam iz 
vsega sveta,« še pravi Irtova.

Kot pravijo na ZTŠKK, 
bodo do sredine marca Ka-
mnik predstavljali še na šes-
tih turističnih sejmih.

Zanimanje za Kamniške Alpe
Na turističnih sejmih je precej zanimanja tudi za obisk Kamnika in območja Kamniško-Savinjskih Alp.

Po besedah Nine Irt je bilo med obiskovalci dunajskega 
sejma veliko zanimanje za obisk Kamnika in okolice.
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Igor Kavčič

Bohinjska Bistrica – Sli-
kar Valentin Hodnik je, 
čeprav so se od njegovega 
zemeljskega bivanja in pre-
rane smrti zvrstile že vsaj 
tri, štiri generacije Bohinj-
cev, še vedno eden najbolj 
prepoznavnih domačinov. 
To med drugim dokazuje 
tudi pred tednom dni dober 
obisk odprtja razstave nje-
govih likovnih del v Muze-
ju Tomaža Godca v Bohinj-
ski Bistrici.

Slikarjeva mlajša sestra 
Angela Hodnik, ki je dan 
pred dogodkom praznova-
la 104. rojstni dan, je apri-
la 2017 Gorenjskemu mu-
zeju podarila del slikarske 
dediščine svojega najsta-
rejšega brata. »Zelo je po-
nosna na svojega brata in 
na njegova dela, ki jih je vsa 
leta hranila v domači hiši v 
Stari Fužini, saj je bila to 
edina stvar, ki je ostala za 
njim. Sedaj je stanovalka v 
Domu sv. Martina v Sred-
nji vasi in se mi zdi, da je 
imela občutek, da je treba 
bratovo zapuščino nekako 
''ohraniti'' na enem mes-
tu, da se ta ne bi porazgu-
bila. Že ob donaciji je rek-
la, da si želi stalnega pros-
tora, ki bi bil posvečen Va-
lentinu Hodniku,« je pove-
dala vodja Muzeja Tomaža 
Godca Anja Poštrak, ki je v 
muzeju sprejela dragoceno 
donacijo: »Veliko stvari se v 
domači hiši ni ohranilo, kar 
je bilo, nam je Angela poda-
rila. Vse gradivo, razen ne-
kaj del v okvirjih, je Angela 
hranila v stari skrinji, s ka-
tero je njen brat nekoč poši-
ljal slike na železniško po-
stajo v Radovljici, da so šle 

potem v prodajo v Ljublja-
no. Skrinjo je kasneje sama 
tudi poslikala.« 

Donacija obsega 63 del na 
papirju, kip golega moške-
ga v gibanju (patinirani ma-
vec), skicirko, pet lesenih 
matric z desetimi motivi za 
lesoreze, risbe, ki jih je Va-
lentin Hodnik risal na Ume-
tnoobrtni šoli v Ljubljani, 
nekaj dokumentacije, pripo-
močke za kiparsko obliko-
vanje v glini in njegovo sli-
karsko stojalo. Hodnik pa 
je bil tudi fotograf – kot do-
daja Poštrakova, so tik pred 
odprtjem razstave prejeli še 
škatlo steklenih plošč, ki jo 
bodo v muzeju naknadno 
pregledali in po potrebi foto-
grafije tudi razvili.

Med Bohinjci spoštovan 
slikar

V družini Hodnikovih je 
bilo osem otrok, Valentin je 
bil najstarejši. Že v osnovni 
šoli je nadučitelj Ivan Rih-
taršič opazil njegovo nadar-
jenost za slikarstvo in z žu-
pnikom Ivanom Pibrom sta 
mu omogočila nadaljnje šo-
lanje. Tako je med leti 1909 
in 1914 obiskoval Umetnoo-
brtno šolo v Ljubljani. Ob za-
četku prve svetovne vojne se 
je javil v vojaško enoto, a se 
je po nekaj mesecih moral 
vrniti, ker je obolel na oče-
su, že od otroštva je namreč 
imel poškodovano desno 
oko. Med vojno si je v doma-
či hiši uredil skromen atelje, 
izdeloval slike za častnike in 
tudi fotografske portrete, ki 
so jih ti pošiljali domov. Sli-
karsko se je usmeril na slika-
nje gorskih motivov. 

Ker se je zavedal, da je 
njegovo likovno znanje 

pomanjkljivo, se je leta 
1921 vpisal na Akademijo za 
umetnost in umetno obrt v 
Zagrebu, na kateri je bil naj-
manj dva semestra, modra 
pa tudi dlje, kot ugotavlja 
kustos razstave ddr. Damir 
Globočnik: »Večina risb je 
prav iz obdobja študija v Za-
grebu, kjer sta bila med so-
šolci tudi Miha Maleš in Ni-
kolaj Pirnat. Šest risb štu-
dijskih aktov je avtor dati-
ral z letnico '23, kar pome-
ni, da je bil vsaj še leto dlje v 
Zagrebu. Kasneje je želel v 
Prago, pa mu niso odobrili 
štipendije, zato se je ustalil v 
domačem okolju. V Ukancu 
je zgradil vilo Rušo (pravza-
prav je šlo za leseno hiško), 
ki jo je imenoval po simpati-
ji Urši iz Srednje vasi, ki pa 
se na prigovarjanja okolice 
ni odločila za slikarja.« 

Ni bil le slikar gora

Globočnik je za razstavo 
pripravil nekaj več kot dvaj-
set originalnih del, od teh 
jih je nekaj zaradi občutlji-
vosti materiala reproducira-
nih na pano. Predvsem gre 
za akte, portrete, nekaj ža-
nrskih motivov ter grafike, 
ki so bile pred leti natisnje-
ne z lesoreznih plošč. V vi-
trini je na ogled tudi Hodni-
kova skicirka. 

»Tako donacija kot raz-
stava opozarjata na Hodni-
ka kot slikarja figuralnih 
motivov in žanrskih prizo-
rov kmečkega dela. Veči-
noma ga namreč poznamo 
kot mojstra gorskih in pla-
ninskih motivov, s katerimi 
se je nekajkrat predstavil na 
skupinskih razstavah, med 
drugim v Ljubljani in Beo-
gradu, leta 1928 pa za 14 dni 

tudi v Jakopičevem paviljo-
nu,« poudarja Globočnik. 
Prodal je veliko slik z gorsko 
motiviko, menda pa je bil 
tudi cenovno zelo ugoden. 
Slikal je hitro, pogosto tudi 
v naravi, eden redkih slikar-
jev, ki so se s stojalom v gore 
odpravili tudi pozimi. Sicer 
pa se je Hodnik ukvarjal z 
različnimi dejavnostmi, po-
vezanimi z likovnim – nje-
gova je na primer freska na 
gasilskem domu v Bohinj-
ski Bistrici, slikal je kulise 
za gledališče v Češnjici, ri-
sal satirične razglednice, iz-
deloval je križe za vojaško 
pokopališče prve svetovne 
vojne v Ukancu, fotografi-
ral, vodil turiste na gorske 

ture … Izdelal je tudi make-
to Triglava, ki je v Ukancu 
tudi po skoraj devetdesetih 
letih še danes na ogled.

Ko ga je v nekem pretepu 
med bohinjskimi in blejski-
mi fanti, ko je hotel posre-
dovati, nekdo udaril po des-
ni roki in mu zdrobil zape-
stje, potem ni več mogel sli-
kati. Na robu preživetja je to 
pomenilo tudi konec njego-
ve življenjske usode.

»Bohinjci imajo zelo 
spoštljiv odnos do Valenti-
na Hodnika in so tudi zelo 
čustveno navezani na Hod-
nikova dela, ki jih imajo v 
lasti. Marsikdo ima doma 
kakšno njegovo sliko, pa 
se tega sploh ne zaveda. 

Nujno bi bilo, da bi se nje-
gova dela, ki so v zasebni 
lastni, čim bolje evidenti-
rala,« meni Anja Poštrak, 
ki še posebno ceni, da ljud-
je z donacijami prepoznajo 
vlogo, ki jo ima muzej: »V 
muzeju lahko ustrezno po-
skrbimo za predmete, jih 
zaščitimo in shranimo za 
prihodnje rodove. In tudi 
gospe Angeli sem obljubila, 
da bomo dobro poskrbeli za 
ta likovna dela in predme-
te, da ohranimo spomin na 
njenega brata.« Donacija je 
vsekakor tudi prispevek k 
novemu pogledu na Valen-
tina Hodnika in njegov sli-
karski opus. Razstava bo na 
ogled še ves februar.

Na ogled doslej 
neznani Hodnik
V Muzeju Tomaža Godca v Bohinjski Bistrici je na ogled razstava doslej 
še nikoli predstavljenih del bohinjskega slikarja Valentina Hodnika (1896–
1935). Gre za izbor likovnih del iz donacije njegove sestre Angele Hodnik 
Gorenjskemu muzeju.

Na odprtju razstave: vodja Muzeja Tomaža Godca Anja Poštrak, Angela Hodnik, ki je 
Gorenjskemu muzeju donirala bratova likovna dela, in kustos tokratne postavitve ddr. 
Damir Globočnik. / Foto: Jelena Justin

V izboru del iz donacije je največ risb iz Hodnikovih študijskih let na zagrebški Akademiji za 
umetnost in umetno obrt.

Igor Kavčič

Kranj – V Galeriji Prešerno-
vih nagrajencev so v petek 
pripravili vodenje po aktu-
alni fotografski razstavi Bo-
risa Gaberščika, nagrajenca 
Prešernovega sklada za leto 
2018. Zbrane je umetnik 
najprej popeljal po razsta-
vi, v nadaljevanju pa je sle-
dila predstavitev knjige fo-
tografij, ki jih je Gaberščik 
ustvaril v zadnjih letih. V 

pogovoru o njegovem delu, 
ki ga je vodil umetniški vod-
ja galerije Marko Arnež, so 
poleg umetnika sodelova-
li še Hana Čeferin, Renata 
Štebih, Aleksander Bassin 
in Sarival Sosič. 

Jutri, v sredo, 23. januar-
ja, ob 13. uri, bo ob donaci-
ji likovnih del akademske-
ga slikarja Valentina Oma-
na, v Galeriji Mestne občine 
Kranj odprtje razstave doni-
ranih del. 

Predstavili Gaberščikovo knjigo fotografij

V Galeriji Prešernovih nagrajencev so predstavili knjigo 
fotografij Borisa Gaberščika.

Kranj – V četrtek, 24. januarja, ob 18. uri bo v Galeriji Mestne 
hiše odprtje razstave akademskega slikarja Borisa Jesiha.

Slike Borisa Jesiha

Kranj – Na Gimnaziji Franceta Prešerna bodo v četrtek, 24. 
januarja, ob 18. uri predstavili donacijo likovnih del članov 
Likovnega društva Kranj Jaka Bonče, Klementine Golija in Cve-
ta Zlateta. Kulturni program bodo pripravili dijaki gimnazije, 
razstavo pa bo odprl minister za kohezijo dr. Iztok Purič.

Likovna donacija na Gimnaziji Franceta Prešerna

Kranj – V sredo, 23. januarja, bo ob 18. uri v dvorani mestne 
knjižnice koncert zasedbe Tomi Purich trio. V ciklu svojih kon-
certov po knjižnicah, ki so jih poimenovali Jazz med knjigami, 
skupina predstavlja svoj album #balkanjazz.

Jazz med knjigami
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Vilma Stanovnik

Škofja Loka – Minuli pe-
tek so se v dvorani na Pod-
nu zbrale članske ekipe Ro-
kometnega kluba Maribor 
Branik, Rokometnega klu-
ba Celje Pivovarna Laško in 
domačega prvoligaša iz Ro-
kometnega kluba Urbans-
cape Loka. Loški rokometni 
delavci so se namreč s spo-
minskim turnirjem drugo 
leto zapored spomnili svo-
jega nekdanjega prijatelja, 
športnika, trenerja in funk-
cionarja Jožeta Galofa, ki je v 
klubu pustil velik pečat. 

»Dejstvo je, da je Jože Ga-
lof živel za rokomet, in po 
njegovi smrti smo v klubu 
razmišljali, kako primerno 
obeležiti njegov spomin. 
Mislim, da je takšen turnir 
primeren poklon. Odločili 
smo se za januarski termin, 
saj želimo odmor pred na-
daljevanjem prvenstva iz-
koristiti za kvalitetne prip-
ravljalne tekme. Zato smo v 
Škofjo Loko povabili močni 
ekipi Celje Pivovarna Laško 
in Maribor Branik, ki sta se 
našemu vabilu odzvali, saj 
cenita našo kvaliteto in igra-
nje v najmočnejši slovenski 
ligi,« je ob turnirju povedal 
predsednik Rokometne-
ga kluba Urbanscape Loka 
Matjaž Ljubec in dodal, da 
si po dveh ponovitvah želi-
jo, da bi turnir postal tradi-
cionalen.

Veliko željo po uspešnih 
nastopih pred domačimi 

navijači so prikazali škofje-
loški rokometaši, ki so na 
prvi tekmi turnirja prema-
gali Maribor Branik z rezul-
tatom 29 : 24. Sledil je obra-
čun med Celjem Pivovarno 
Laško in Mariborom Brani-
kom, ki so ga z 31 : 20 dobi-
li Celjani. Za vrhunec dneva 
je bila na sporedu še tekma 
med domačini in Celjani. 
Po vodstvu gostov na sredini 
tekme s 13 : 8, so domači ro-
kometaši deset minut pred 
koncem srečanja izenači-
li na 20 : 20, nato pa so ob 
glasnem navijanju še šest-
krat zatresli mrežo gostov. 
Ti so razpoloženega doma-
čega vratarja Miho Božnarja 

uspeli premagati le enkrat in 
končni rezultat je bil 26 : 21.

Za najboljšega vratarja je 
bil razglašen Miha Božnar 
iz domače ekipe, najboljši 
igralec turnirja pa je bil Wil-
liam Accambray iz Celja Pi-
vovarne Laško, ki je bil sku-
paj z domačinom Timom 
Jenkom Bogdanićem tudi 
najboljši strelec. 

»Igrati dve tekmi v kratkem 
času je velik zalogaj. Lahko pa 
rečem, da smo na tekmi pro-
ti Celjanom začutili svojo pri-
ložnost in na koncu zasluže-
no zmagali. Veselje v ekipi je 
neverjetno in mislim, da smo 
si pokal res zaslužili,« je po-
vedal najstarejši v moštvu, 

29-letni Alen Šibanc, ki ima 
tudi veliko spominov tudi na 
sodelovanje z Jožem Galo-
fom. »Spomnim se ga kot tre-
nerja in tudi kot klubskega 
funkcionarja in zagotovo je 
za loški rokometni klub nare-
dil daleč največ. Zato mu tudi 
na tak način skušamo poka-
zati spoštovanje in se res pot-
ruditi,« je še dodal Šibanc, ki 
se skupaj z ekipo pripravlja na 
nadaljevanje sezone. 

»Čez dva tedna nas čaka 
nadaljevanje sezone, in če 
bomo v ligi nastopali tako, 
kot smo na tem turnirju, 
za uvrstitev med najboljšo 
šesterico ni skrbi,« je še po-
vedal Alen Šibanc.

Ločani so ugnali tudi Celjane
V Rokometnem društvu Urbanscape Loka so pripravili drugi Memorial Jožeta Galofa, kljub močnim 
nasprotnikom pa so se domači rokometaši na koncu veselili zmage in osvojili prehodni pokal.

Škofjeloški rokometaši so na odločilni tekmi turnirja premagali Celje Pivovarno  
Laško. / Foto: Gorazd Kavčič

Marjana Ahačič

Radovljica – Štipendijo Sare 
Isaković in Plavalnega klu-
ba Gorenjska banka Rado-
vljica v višini sto evrov bruto 
bo v letošnjem letu prejemal 
mladi plavalec s Slovenske-
ga Javornika Nejc Pšeničnik, 
lani najuspešnejši plavalec v 
kadetski kategoriji. Najbolj-
ši rezultat v disciplini 1500 
metrov prosto (17:15,89 v 
petdesetmetrskem bazenu, 
tretje mesto v kadetski kate-
goriji) je dosegel konec juli-
ja na Združenem prvenstvu 
Slovenije v Kopru.

»Upam, da ti bo ta štipen-
dija, ki sicer ni visoka, ven-
darle predstavljala spodbu-
do za naprej, da boš ostal 
motiviran, da si boš skupaj 
z odličnim trenerjem, ki ga 
imaš, zastavil visoke cilje. Če 
boš potreboval kakšen doda-
ten nasvet, sem pa seveda 
tu, da ti pomagam,« je Nej-
ca Pšeničnika, sicer dijaka 
prvega letnika Srednje go-
stinske in turistične šole v 
Radovljici, nagovorila Sara 
Isaković.

Kot pravi Nejc, brez težav 
usklajuje šolske in športne 
obveznosti. V šoli mu gre dob-
ro, na treninge, ki jih ima vsa-
ko jutro že pred začetkom po-
uka, pa ga z domačega Javor-
nika vozi mama. Za cilj si ne 
postavlja samo dobrih rezul-
tatov na različnih tekmova-
njih, temveč tudi to, da na tre-
ningih uživa. Že več kot osem 
let trenira pod vodstvom Ale-
ša Rebca. »Nejc je eden tistih 
plavalcev, ki res zelo redno 
trenirajo. Posluša navodila in 
se jih trudi izpolnjevati, tako 
da mislim, da si za prihodnost 
lahko postavi visoke cilje,« je 
povedal trener Rebec.

»Zelo sem vesela, da sem 
spet v družbi radovljiških pla-
valcev; ker sem se nedavno 
preselila nazaj v Slovenijo, 
prav v Radovljico, upam, da 
se bom lahko večkrat oglasila. 
Veseli me, da je v klubu veliko 
mlajših plavalcev – in seveda 
tudi tako perspektivnih, kot je 
Nejc,« je še povedala Sara Isa-
ković, ki pravi tudi, da bi v pri-
hodnje rada več sodelovala z 
radovljiškim plavalnim klu-
bom.

Štipendija letos 
Nejcu Pšeničniku
V Plavalnem klubu Gorenjska banka Radovljica  
so v petek podelili letošnjo štipendijo Sare 
Isaković. Prejel jo je Nejc Pšeničnik, mladi 
plavalec s Slovenskega Javornika.

Štipendijo sta Nejcu Pšeničniku podelila nekdanja plavalka 
in dobitnica olimpijske medalje Sara Isaković in predsednik 
kluba Aleš Klement. / Foto: Gorazd Kavčič

Vilma Stanovnik

Kranj – V plavalnem klubu 
Triglav Kranj so pred kul-
turnim praznikom poskrbe-
li še za eno odmevno med-
narodno športno prireditev, 
ki je vsako leto namenjena 
tako mladim športnikom 
kot spominu na največjega 
slovenskega pesnika Fran-
ceta Prešerna. Od lani, ko je 
tekmovanje posvečeno tudi 
idejnemu vodji plavalnega 
spektakla Boštjanu Pavliču, 
se prireditev imenuje Bo-
štjanov Dr. Fig, mlada pla-
valca pa v klubu razveselijo 
s tako imenovano Boštjano-
vo štipendijo. Letos sta si jo 
zaslužila Zoja Šiler Klemen-
čič in Benjamin Ključanin. 

Prav tako so si na finalnih 
sobotnih nastopih v kranj-
skem olimpijskem baze-
nu glasen aplavz navijačev 

zaslužili finalisti tekmo-
vanja in tudi igralca Bojan 
Bešter in Delajda Didi So-
lin, ki sta v spektakularni 
točki v bazenu predstavljala 
dr. Franceta Prešerna in Ju-
lijo Primic. V soju žarome-
tov so nastopile tudi plesalke 
Baletne šole Stevens, mlade 
plavalke in plavalce pa sta 
nagovorila kranjski župan 
Matjaž Rakovec in predse-
dnica Plavalnega kluba Tri-
glav Kranj Maša Jamnik. 

»Za današnje tekmovanje 
je prijavljenih skoraj petsto 
otrok, ki bodo skupaj zabe-
ležili dobrih 1600 nastopov. 
Poleg domačih slovenskih 
klubov so tudi tekmovalci iz 
Madžarske, Avstrije, Hrva-
ške in Srbije. Za klub je prire-
ditev zato velik zalogaj, ven-
dar si želimo, da si spektakel 
otroci zapomnijo za vedno,« 
je povedala Maša Jamnik. 

Uspešen plavalni praznik
Minulo soboto se je blizu petsto mladih plavalcev in plavalk pomerilo na 21. Boštjanovem Dr. Figu.

Boštjanovo štipendijo sta dobila perspektivna mlada plavalca 
Benjamin Ključanin in Zoja Šiler Klemenčič. / Foto: Primož Pičulin

Jesenice – V Dvorani Podmežakla je domače moštvo SIJ Acroni 
Jesenice v Alpski hokejski ligi v soboto gostilo Red Bull Hockey 
Juniors ter po napeti zadnji tretjini moralo priznati premoč 
gostov, saj je bil končni rezultat 5 : 6. To soboto ob 18. uri na 
Jesenice prihaja ekipa EK Zeller Eisbären. 

Nesrečen poraz jeseniških hokejistov

Planica – V soboto so se v Planici za točke celinskega pokala 
merile smučarke skakalke. Odlično so nastopile tri Slovenke, 
svoje prve zmage na mednarodni članski ravni pa se je raz-
veselila Jerneja Brecl. Prve stopničke v karieri na tej ravni je 
z drugim mestom zasedla Katra Komar. Rezultat kariere je s 
petim mestom vpisala tudi Pia Mazi. Dve zmagi je naši ekipi 
v Planici na tekmi pokala FIS priboril Cene Prevc, saj je bil naj-
boljši tako v soboto kot v nedeljo. S tem je Sloveniji priskrbel 
dodatno kvoto za tekme celinskega pokala v naslednji periodi, 
ki se začne s koncem prihodnjega tedna prav po tekmah v 
Planici na veliki skakalnici. Izkazal se je tudi Jaka Hvala, ki je 
bil v soboto tretji, v nedeljo pa drugi. 

V Planici celinski pokal in pokal FIS
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Matjaž Šegula

Sevanja v vsakdanjem življenju
Elektromagnetna sevanja 

(EMS) so prisotna od same-
ga nastanka človeštva. Šele 
v zadnjih desetletjih so hit-
remu razvoju telekomuni-
kacijskih in radarskih sis-
temov sledile študije o mo-
rebitnih škodljivih učinkih 
EMS na živa bitja. EMS do-
loča frekvenca ter pripada-
joča energija, pri čemer se 
le redko zavedamo, da je to 
postalo del našega vsakda-
na. Čim višja je frekvenca 
sevanja, tem višja je njego-
va energija – in nasprotno. 
EMS glede na energijo de-
limo na ionizirna in neioni-
zirna. lonizirna sevanja ima-
jo precej višje frekvence in s 
tem več energije kot neioni-
zirna, zato lahko ionizirajo 

snov – iz atomov izbijejo 
elektrone. Od tod tudi ime, 
saj procesu izbijanja elektro-
nov iz atomov pravimo ioni-
zacija. Ionizirna sevanja iz-
bijajo elektrone iz atomov v 
človeškem telesu, zato lahko 
ogrozijo zdravje. Med ioni-
zirna sodijo rentgenska ter 
radioaktivna sevanja v ze-
meljski skorji in zunaj nje. 
Neionizirna sevanja imajo 
nižje frekvence kot ionizirna 
ter tako premajhno energijo 
za ionizacijo snovi. Delimo 
jih na enosmerna električna 
in magnetna polja, sevanja 
nizkih in visokih frekvenc 
ter infrardečo, vidno in ul-
travijolično svetlobo. Sem 
sodijo daljnovodi, podzem-
ni vodi, transformatorske 

postaje (distribucija elek-
trične energije), visokona-
petostni prenosni napajalni 
sistemi in množica porabni-
kov (mali porabniki z vrsto 
gospodinjskih aparatov), 
priključenih na razdelilne 

transformatorske postaje, ki 
povzročajo v bivalnem oko-
lju nizkofrekvenčna elek-
trična in magnetna polja fre-
kvence 50 Hz. 

Visokofrekvenčna EMS 
med 100 kHz in 300 GHz 
so v našem okolju sestavlje-
na iz oddajnikov, ki jih lah-
ko najdemo v bivalnem oko-
lju (mobilni telefon, mikro-
valovna pečica, radioamater-
ski oddajniki, radijski oddaj-
niki …), v industriji (predelo-
valni, lesni, kovinski …), kjer 
uporabljajo visokofrekvenč-
ne generatorje standardnih 
frekvenc (od 0,2 do 2450 
MHz) in različnih moči (od 
0,1 do 100 kW) ter v zdra-
vstvu na področju fiziotera-
pije (do 500 W). 

Visokofrekvenčni viri ve-
likih moči generirajo v svoji 
bližini precej visoke poljske 
jakosti. Običajno so name-
ščeni v ograjenih območjih, 
na nenaseljenih lokacijah. 
Energija sevanja telekomu-
nikacijskega oddajnika na 
deset metrov visoki hiši na 
razdalji deset metrov v sme-
ri, ki je pravokotna na os an-
tene, se zmanjša za stokrat. 
Električno in magnetno po-
lje se zmanjšujeta s kvadra-
tom oddaljenosti od vira se-
vanja.

Namig: Za manj stresa in 
boljše spanje v spalnici ne 
imejte brezžičnega usmer-
jevalnika (Wi-Fi routerja), 
če pa že, naj bo od glave od-
maknjen vsaj meter in pol.

Jelena Justin

Obisk Višarij je lep v vseh 
letnih časih. Pozimi so v svo-
ji beli preobleki še posebej 
pravljične. V zimskih me-
secih so Višarje priljublje-
no smučišče, ki smučarskim 
navdušencem nudi vse: tež-
ke, strme proge in lažje, pri-
merne za začetnike in otro-
ke. Nad Višarjami proti nebu 
kipi dvatisočak, Kamniti lo-
vec. Zakaj takšno ime? Po le-
gendi naj bi neki lovec stre-
ljal na Marijino svetišče. Kaz-
novan je bil tako, da je okam-
nel in obiskovalci ga lahko 
opazijo v steni gori. Le mal-
ce domišljije je potrebne. Pa 
obiščimo Višarje in se danes 
povzpnimo še na Kamnitega 

lovca. A naj tukaj opozorim, 
da vzpona niti poleti, še manj 
pozimi ne smemo podcenje-
vati in da pozimi potrebuje-
mo obvezno cepin in dereze. 

Peljemo se čez nekdanji 
mejni prehod Rateče proti 
Trbižu. Nadaljujemo skozi 
mesto in po stari cesti pro-
ti Udinam. V drugem krož-
išču zavijemo na prvi izvoz 
proti Svetim Višarjam. Pri-
peljemo do parkirišča pri 
kabinski žičnici, kjer par-
kiramo, kupimo vozovnico 
in si skrajšamo vzpon. No, 
če pa želimo na vrh povsem 
iz doline, se pa zapeljemo 
od kabinske žičnice še mal-
ce naprej in se po kalvariji 
povzpnemo skozi Višarski 
graben. 

Na vrhu kabinske žični-
ce nadaljujemo skozi vas in 
sestopimo po enem od smu-
čišč, ki nas pripelje do zgor-
njega roba Višarske plani-
ne, kjer je kapelica s spo-
minskim obeležjem trbiške-
mu alpinistu Luci Vuerichu, 
ki se je leta 2010 smrtno po-
nesrečil pri plezanju ledene-
ga slapu v Prisojniku. 

Mimo kapelice nadaljuje-
mo proti Kamnitemu lovcu. 
Pot je običajno že zgažena, 
sem ter tja bomo opazili tudi 
kakšno markacijo. Zavedati 
se je treba, da vzpon zahteva 
zimsko opremo, saj vstopa-
mo v svet visokogorja. 

Nekaj časa pot poteka sko-
raj vodoravno, potem pa se 
začne strmo vzpenjati in se 

rahlo spusti. Če bi hodili po-
leti, bi bili na melišču pod 
Beraškim križem. Na me-
lišču je običajno plazovina. 
Po prečenju plazovine se 
v okljukih strmo povzpne-
mo do začetka krnice Klo-
buk pod Kamnitim lovcem. 
Obhodimo Klobuk po desni 
strani in steza nas pripelje 
do grape, preko katere pole-
ti poteka zavarovana plezal-
na pot. Ob božiču je večina 
jeklenic gledala izpod sne-
ga, a vseeno je cepin še kako 
prišel prav. Prvi skok je pre-
cej strm, nato pa pot zavije v 
desno, se rahlo spusti, tudi 
tukaj so jeklenice, nato se pa 
strmo dvigne do sedla, s ka-
terega se zazremo v Viševo 
kraljestvo. Do vrha nas čaka 

še nekaj višinskih metrov in 
eden od korakov je precej iz-
postavljen. Vrh seveda nav-
duši z razgledom. Kaj več 
bi si človek še želel kot pog-
led na divja severna ostenja 
mogočnega Montaža, Špika 
nad Cijanerice, Špika Hude 
Police, na dosegu roke je se-
verna stena Viša pa Gamso-
va mati, Mala špica, Divja 
koza, pred njimi pa Mali in 
Veliki Nabojs. Na levi strani 
so Mangart, Ponce in Jalo-
vec, desno pa Krniška glavi-
ca in Poldašnja špica. Nazaj 
na Višarje previdno sestopi-
mo po poti vzpona. Dolžina 

ture je seveda odvisna tudi 
snežnih razmer. 

Svete Višarje so bile za Slo-
vence zelo pomembna ro-
marska pot, vse do nastanka 
brezjanske romarske poti. 
Prepovedi romanja, narav-
ne nesreče in prva svetovna 
vojna so omajale obiskova-
nje Višarij. A Marijin kip je 
bil vedno rešen in na Višarje 
dokončno vrnjen leta 1925, 
kjer je še danes. Cerkev kra-
sijo freske Toneta Kralja.
Nadmorska višina: 2071 m
Višinska razlika: 450 m
Trajanje: 3 ure
Zahtevnost: 

Planinski izlet: Kamniti lovec (2071 n. m.)

Obisk romarske cerkvice
Višarje se bile stoletja znana slovenska romarska pot. Idilična romarska vasica v zimski preobleki je 
skoraj pravljična. Od snežnih razmer je odvisno, ali bomo obiskali sosednji dvatisočak  
Kamniti lovec ali ne.

Svete Višarje, ta pravljična vasica, s Kamnitim lovcem na desni strani ter z Mangartom in 
Jalovcem v ozadju / Foto: Jelena Justin

Ponekod izpostavljena pot vzpona zahteva zimsko opremo, saj vstopamo v svet 
visokogorja. / Foto: Jelena Justin

Vrh Kamnitega lovca in zvonček za srečo / Foto: Jelena Justin
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Andraž Sodja

Planica – Narava je tik pred 
svetovnim dnevom snega 
poskrbela za obilnejše snež-
ne padavine, tako so se pod 
skakalnicami v Planici mi-
nuli konec tedna razlegali 
veseli otroški vriski. 

Na prireditvi, katere pobu-
dnik je svetovna smu čarska 

zveza FIS, se je v sklopu ak-
cije Pripeljite otroke na sneg 
pod skakalnicami odvijala 
vrsta zabavnih športnih pre-
izkušenj, na katerih so otro-
ci lahko spoznavali tako pa-
radna športa Planice smu-
čarski tek in skoke kot tudi 
druge zimske športe. Poskr-
bljeno pa ni bilo samo za 
športne, ampak tudi vrsto 

drugih zabavnih aktivnosti. 
Poleg smučarskih skokov 
je največje število otrok za-
gotovo privabila strmina za 
sankanje, kjer se je zvrstila 
nepregledna vrsta nasmeja-
nih otroških obrazov. Otroci 
so se pomerili tudi na spret-
nostnem poligonu, se foto-
grafirali na fotomatu, po-
skusili deskanje na snegu, 

snežni nogomet, z inštruk-
torji preizkusili tek na smu-
čeh, skoke na manjši in več-
ji skakalnici, poslikavo ob-
razov ... Tako je vsakdo lah-
ko našel nekaj zase in preži-
vel zabaven dan na snegu, 
ki so ga predvsem najmlaj-
ši, ki jim je prireditev name-
njena, že celo zimo zelo tež-
ko čakali.

Snežne radosti v Planici
V Planici so minuli konec tedna ob svetovnem dnevu snega potekale številne aktivnosti, na katerih so 
predvsem najmlajši lahko spoznavali zimske športe.

Otroci so spoznavali smučarske skoke.Delavnice poslikave obraza z maskoto Kekcem

Maša Likosar

Šenčur – Prvo savate društvo 
so že leta 1863, samo petde-
set let po razpadu Napoleo-
novih Ilirskih provinc, us-
tanovili slovenski Sokoli. 
V takratni prestolnici pro-
vinc Ljubljani bi savate naj-
verjetneje lahko vadili fran-
coski vojaki. Za prvega Slo-
venca, ki je predstavil vešči-
no savate slovenski javnosti, 
velja Bojan Drenik. Aktiven 
je bil kot prosvetni delavec, 

publicist, deloval je kot na-
čelnik ljubljanskega Soko-
la. Živel naj bi na Rožniku, 
od koder je dosegal različne 
lokacije svojega delovanja, 
med drugim Škofjo Loko, 
Domžale in Jesenice.

Pestenje in borenje  
z dolgo palico

Ob pomoči Škofjeloškega 
muzeja, NUK in profesorjev 
s Fakultete za šport je Sava-
te zveza Slovenije ob 15-le-
tnici delovanja predstavila 
ljubljanskega Sokola Boja-
na Drenika kot avtorja ene 
prvih borilnih knjig v Slove-
niji, namenjene trenerjem. 
V knjižnem delu Pestenje 
in borenje z dolgo palico je 
avtor podal natančne popise 
tehnik brc in udarcev. Pred-
sednik zveze Jurij Obreza 
pojasni, da to še ni bil sava-
te v modernizirani športni 
obliki, kot ga poznamo da-
nes. »Je bil pa dovolj karak-
terističen in prepoznaven z 

vsemi potrebnimi elemen-
ti in tehnikami, ki so še da-
nes v uporabi na mednaro-
dnih tekmovališčih. V pri-
meru pugilističnih tehnik 
ne gre za kontinuirani boks, 
pač pa lahko kontaktno eno-
točkovno borjenje s preki-
nitvijo in naznanilom zadet-
ka med vadbencema. Zani-
mivo je tudi, da so franco-
ski boks Sokoli imenovali 
pestenje, izraz, ki ga ni več 
v slovenskem besednjaku.« 
Delo Bojana Drenika je Sa-
vate zveza Slovenije lansko 
leto digitalizirala v NUK, in 
sicer z namenom osvetliti 
sokolsko borilstvo, in jo po-
nudila trenerskemu kadru 
v primerjavo z današnjimi 
sodobnimi tehnikami sava-
te. »To delo pa zagotovo uvr-
šča slovenski sokolski sava-
te med prve borilne vadbe v 
Sloveniji, ki se vsaj šestdeset 
let pred prihodom prvih azij-
skih borilnih veščin, karate-
ja ter juda, vpiše v slovensko 

športno zgodovino,« pravi 
Jurij Obreza. 

Savate klub Gorenjska

Prva borilna vadba v Slo-
veniji je v sodobni inačici 
razširjena tudi na Gorenj-
skem, kjer v okviru Savate 
zveze Slovenije v Šenčurju 
deluje Savate klub Gorenj-
ska. Predsednik Mitja Lu-
znar pojasni, da je savate 
borba, ki zahteva razmišlja-
nje o morebitnih reakcijah 

nasprotnika in naših odgo-
vorih nanje, zato bistri tudi 
misli in um. »Poleg tega, da 
odlično razgibamo telo, obe-
nem izboljšamo koordina-
cijo zgodnjih in spodnjih 
okončin. Pri nožnih brcah 
francoskega boksa je dovo-
ljena uporaba stopal brez 
golenic in kolen. Dinamič-
na borba lahkih kontaktov 
tako ves čas poteka na naj-
večji možni razdalji in po-
sledično redko prihaja do 

klinča. Ročna tehnika je kla-
sična boksarska, ključne so 
tekoče izpeljave, igrivo giba-
nje in razvijanje taktike, s ka-
tero izigramo nasprotniko-
vo obrambo,« pove Luznar 
in doda: »Savate je prime-
ren za vse starostne skupine, 
moške in ženske. Predhod-
no znanje ni potrebno niti 
moč ali kondicija, saj vse to 
pridobimo na treningih, ki 
potekajo trikrat na teden v 
šenčurski športni dvorani.«

Savate prva borilna vadba v Sloveniji
Savate oziroma francoski boks je stara tradicionalna evropska borilna veščina, ki je nastala v Franciji in se razvila v šport vzporedno z razvojem angleškega 
boksa. Lansko leto je Savate zveza Slovenije obeležila petnajst let delovanja, v njenem okviru pa že osem let deluje tudi Savate klub Gorenjska.

Savate klub Gorenjska trenutno šteje deset članov, ki se redno udeležujejo državnih, 
evropskih, svetovnih in drugih odprtih prvenstev. / Foto: Tina Dokl

Sokol Bojan Drenik je leta 
1934 napisal eno prvih 
borilnih knjig v Sloveniji 
z naslovom Pestenje in 
borenje z dolgo palico. 

Rudno polje – V soboto, 26. januarja, se bo na Rudnem polju 
na Pokljuki ob 11. uri začel tradicionalni, 27. Smučarski tek 
gospodarstvenikov, diplomatov in politikov Pokljuka 2019. 
Organizator prireditve je Športno društvo Strelica, poleg tek-
movanja pa predstavlja tudi neformalno srečanje slovenskih 
gospodarstvenikov s politiki ter diplomati in dokazuje, da je 
z dobro voljo in športnim duhom možno premagati vsa na-
sprotja in ovire. 

Tekli bodo gospodarstveniki, politiki in diplomati

Rateče – Hokejska zveza Slovenije in agencija Extrem bosta 
ob podpori Občine Kranjska Gora v soboto, 26. januarja, na 
presihajočem jezeru Ledine v Ratečah gostila drugi dogodek 
Ledena trofeja/Ice Trophy. Hokejski turnir tri na tri za rekrea-
tivce je letos v mednarodnem koledarju in je že polno zaseden. 
Organizatorji pa posebej omenjajo tudi drugi del dogodka, ki 
je namenjen otrokom, najstnikom in družinam – dan na ledu 
z brezplačno izposojo drsalk, malo šolo hokeja, spretnostnimi 
izzivi na ledu in drugo zabavno ponudbo. Vstop na dogodek 
je prost, potekal pa bo med 7.30 in 16. uro.

Ledena trofeja na jezeru Ledine

V Ratečah bo konec tedna drugič Ledena trofeja. / Foto: Andraž Sodja
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Za prvega Slovenca, ki je predstavil veščino savate 
slovenski javnosti, velja Bojan Drenik. Aktiven je  
bil kot prosvetni delavec, publicist, deloval je kot 
načelnik ljubljanskega Sokola. Živel naj bi na  
Rožniku, od koder je dosegal različne lokacije svojega 
delovanja, med drugim Škofjo Loko, Domžale in 
Jesenice.
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Kamnik – Kamniški policisti 
so pred tednom dni odvzeli 
prostost 32-letnemu moške-
mu, ki ga sumijo, da je de-
cembra in januarja oropal 
tri prodajalne na območju 
Kamnika. Da je prav on sto-
rilec, so sicer sumili že ne-
kaj časa, česar pa brez trdnih 
dokazov niso mogli potrditi. 
Vse se je spremenilo minu-
li torek, ko so na osumljen-
čevem domu posredovali 
zaradi nasilja v družini, pri 
tem pa naleteli tudi na ma-
terialne dokaze o obravnava-
nih ropih, so razložili minu-
li petek na novinarski konfe-
renci Policijske uprave Lju-
bljana. Osumljenca, gre za 

specialnega povratnika, so 
že pred tem privedli tudi 
pred preiskovalnega sodni-
ka, ki je zanj odredil pripor. 
Za rop je sicer zagrožena ka-
zen od enega do desetih let 
zapora. 

Dvaintridesetletnik je 
osumljen treh ropov trgo-
vin v Kamniku. Prvega naj 
bi izvedel 19. decembra po-
zno popoldne na Ljubljan-
ski cesti, drugega naslednji 
dan zgodaj zjutraj na Kranj-
ski cesti in tretjega 4. janu-
arja popoldan na Ljubljanski 
cesti. Vse rope naj bi 32-le-
tnik izvršil na podoben na-
čin, z uporabo noža in grož-
nje. Z ropi je skupno prido-
bil manj kot tristo evrov. Iz-
kupiček bi sicer bil višji, a 

mu je med begom po dru-
gem ropu iz žepa padel sko-
raj ves denar, ki ga je pred 
tem vzel iz blagajne. 

Kamniški policisti so v 
okviru preiskave med dru-
gim opravili oglede krajev 
kaznivih dejanj, zavarovali 
sledove, opravili številne in-
formativne pogovore in pri-
dobili posnetke videonad-
zornih kamer. Opravljene 
so bile tudi prepoznave oseb 
po fotografijah, s katerimi 
pa identitete storilca niso 
mogli zadostno potrditi, saj 
je ropar svoj videz prikrival s 
pomočjo pokrival preko gla-
ve in obraza. »V sklopu prei-
skave smo policisti na podla-
gi načina izvrševanja kazni-
vih dejanj in delnega videza 

in opisa storilca nakazali 
možno identiteto tega, ki je 
z gotovostjo niso mogli potr-
diti vse do dne, ko so obrav-
navali in preiskovali dru-
go kaznivo dejanje, pri ka-
terem smo ugotovili uje-
manje osumljenčevih zna-
čilnosti, torej videza, obla-
čil in obutve, s storilcem ka-
znivih dejanj ropov,« je po-
jasnil komandir Policijske 
postaje Kamnik Aleksander 
Perklič. Na podlagi zbranih 
dokazov in potrditve identi-
tete osumljenca so mu poli-
cisti odvzeli prostost in pri-
dobili odredbo sodišča za hi-
šno preiskavo, pri kateri so v 
nadaljevanju našli in zaseg-
li oblačila in nož, ki ga pove-
zujejo z obravnavanimi ropi. 

V Kamniku prijeli roparja z nožem
Kamniški policisti so 32-letnega moškega kazensko ovadili za tri rope trgovin, ki jih naj bi decembra in 
januarja izvedel na njihovem območju. 

Kranj – V petek ob 11.20 je zagorela izolacija na strehi proizvo-
dnega objekta Iskre ISD na Savski loki v Kranju. Posredovali so 
gasilci Gasilske reševalne službe Kranj ter prostovoljnih gasil-
skih društev Stražišče, Kokrica, Bitnje, Britof in Primskovo, ki 
so del strehe odkrili in poiskali izvor ognja. Ko so ga pogasili, 
so pred odhodom požarišče pregledali še s termovizijsko ka-
mero. Nastalo je za 1500 evrov gmotne škode, so sporočili s 
Policijske uprave Kranj. 

Požar na strehi Iskre ISD
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Kranj – Prvi letošnji sneg je takoj povzročil tudi težave v pro-
metu. V petek dopoldan so namreč gorenjski policisti v slabih 
voznih razmerah, ki jih je povzročilo sneženje, obravnavali kar 
sedem prometnih nesreč. Med drugim je v Kranju voznik na 
prehodu za pešce trčil v peško, v Struženem sta zaradi nepra-
vilnega premika trčila dva voznika, pri čemer je bil povzročitelj 
tudi pod vplivom alkohola (0,63 mg/l). V Lahovčah sta trčili 
osebno in tovorno vozilo, ki je nato podrlo še električni drog 
(na sliki). Kranjski poklicni gasilci so izklopili akumulatorja 
na obeh vozilih in podrti drog odstranili s tovornega vozila, 
za odpravo poškodbe na električnem drogu in žicah pa je 
poskrbel serviser elektro podjetja. Ceste so mokre in spolzke 
tudi v teh dneh, zaradi nizkih temperatur pa je tudi možnost 
poledice, zato policisti svetujejo previdnost pri vožnji. Sredi 
tedna pričakujemo tudi novo pošiljko snega. 

Več nesreč v snežnih razmerah
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Kranj – Gorenjski policisti 
so zadnji konec tedna v re-
dnih nadzorih prometa ugo-
tovili več hujših kršitev pro-
metnih pravil, predvsem v 
povezavi s hitrostjo, alkoho-
lom in drogami. 

Prometni policisti, ki so 
nadaljevali z meritvami hi-
trosti, so tako v dveh dneh 
izmerili 39 prekoračitev hi-
trosti na avtocesti in šest na 
cestah v naselju. Najvišja 
izmerjena hitrost na avto-
cesti je bila 202 km/h, v na-
selju pri omejitvi 50 km/h 
pa 83 km/h. Iz prometa so 
izločili tudi voznika, ki sta 
bila pod vplivom alkohola, 
in tri voznike zaradi suma 
vožnje pod vplivom prepo-
vedanih drog. Zaradi več 
kršitev prometnih pravil so 
na primer v soboto obrav-
navali voznico, ki je oseb-
ni avtomobil po avtocesti 

vozila brez veljavnega voz-
niškega dovoljenja. Čeprav 
je imela v vozilu tri otroke, 
ki pa niso bili zavarovani z 
zadrževalnim sistemom, je 
ob omejitvi 110 km/h pelja-
la s hitrostjo 172 km/h. Vo-
zniškega dovoljenja vozni-
ca nikoli ni imela, so pou-
darili na Policijski upravi 
Kranj. 

Voznike pod vplivom alko-
hola ali drog so obravnavale 
tudi vse ostale policijske po-
staje na Gorenjskem. Skup-
no so jih od petka do nede-
lje obravnavali kar 27, še šti-
ri pa zaradi vožnje brez voz-
niškega dovoljenja. V Kranj-
ski Gori je na primer voznik 
povzročil prometno nesre-
čo in po trčenju kraj zapus-
til. Policisti so ga izsledili v 
gostinskem lokalu, preizkus 
alkoholiziranosti je pri njem 
pokazal pozitiven rezultat, 
odredili pa so mu tudi stro-
kovni pregled. 

Vinjenih na pretek

S kolesom se je zato takoj 
odpravil k bivalniku za brez-
domce, čeprav z ženo nista 
bila v kaj prida dobrih odno-
sih. Ker je bilo tam vse mir-
no, se je čudil, zakaj ga je 
Gloria sploh klicala. V bi-
valniku je bil le nekaj mi-
nut, pokadil je pol cigarete, 
ko je Lović nenadoma s pon-
vijo udaril Matevža po glavi, 
na tleh ga je tudi nekajkrat 
brcnil. Tedaj je, tako je zatr-
dil obtoženi, Lović oba za-
konca vprašal: »Kaj gledata, 
a naj ga kar jaz ubijem?« Ker 
je Matevžu iz ustnic pritek-
la kri, drugih ran ni opazil, 
mu je Gloria z brisačo podlo-
žila glavo. Pri tem ga je mor-
da enkrat brcnila v stegno ali 
pa ji je tako le spodrsnilo, je 
dodal. Nato je ženo odvlekel 
stran in sta odšla. Iz bival-
nika je slišal še nekaj ropo-
ta, nakar je šel Lović za nji-
ma. Zakaj se je Lović spravil 
nad Potočnika Muzgo, obto-
ženi včeraj ni znal povedati. 
Kmalu po odhodu iz bivalni-
ka so ga sicer pridržali jese-
niški policisti in ga odpeljali 
na policijsko postajo, kjer je 
tudi vprašal, ali je z Matevž-
em vse v redu. Na dodatno 
vprašanje je pojasnil, da po-
licistom sicer ni razkril, da je 
bil Matevž pretepen.  

Včerajšnji zagovor Fran-
ca Kleindiensta je bil pre-
cej drugačen od njego-
ve predstavitve dogodkov v 
sodni preiskavi, ko je nava-
jal, da sta tako Lović kot nje-
gova žena aktivno sodelo-
vala pri pretepanju njiho-
vega brezdomnega prijate-
lja. Gloria naj bi pri tem vpi-
la: »Ti boš mene posiljeval!« 
Zaradi tega je tedaj sklepal, 

da je bil vzrok za pretepanje 
posilstvo iz lanske pomladi, 
o katerem pa včeraj na sodi-
šču obširneje ni hotel govo-
riti. Na vprašanje, zakaj zdaj 
trdi, da je Gloria pokojne-
ga kvečjemu enkrat brcni-
la, je obtoženi pojasnil, da je 
bil tedaj zbegan in jezen na 
ženo. Slednje je sicer še da-
nes, je dodal. 

Gloria Kleindienst je pove-
dala, da sta bila z Lovićem na 
obisku v bivalniku za brez-
domce, kjer so pili, Matevž 
pa je kuhal štruklje. Nena-
doma se je Lović odločil, da 
želi jesti, a mu je gostitelj de-
jal, naj počaka, da se štruklji 
skuhajo. Lović ga je zato za-
čel tepsti, kar je sama najprej 
želela ustaviti, a je udaril še 
njo in ji zagrozil. Ker se ga 
je bala, si ni upala poklica-
ti policije, zato je z Loviće-
vim telefonom raje poklica-
la moža, čeprav je imel pre-
poved približevanja. Ko je 
mož prispel, je Lović pre-
nehal s pretepanjem Ma-
tevža, ta tedaj tudi še ni krva-
vel. Kmalu zatem je Lović s 
pretepanjem Matevža nada-
ljeval, udaril ga je tudi s po-
krovko ali ponvijo, se spomi-
nja. Z možem sta želela pok-
licati pomoč, a sta zaradi raz-
burjenosti pozabila ona vzo-
rec odklepanja zaslona in on 
PIN-kodo, neuspešno pa sta 
menjavala tudi SIM-kartici. 
Ko je Matevž na tleh začel 
krvaveti iz ust, mu je z mo-
kro brisačo podložila vrat. 
»Usta je tedaj odpiral in ne-
kaj momljal, gledal je na eno 
oko,« se spominja. Potem 
sta z možem zapustila bival-
nik, da bi uredila mobitel, te-
daj pa so prispeli policisti in 
vklenili moža. Policistom je 
sicer skušala dopovedati, da 

Franci ni nič kriv, a je niso 
poslušali, je poudarila. 

»Ko sem šla k Matevžu, 
nanj nisem bila jezna. To, 
kar sva imela pred časom, 
sem predelala sama pri sebi, 
nobenega uradnega postop-
ka nisem sprožila,« je še po-
vedala Gloria in pojasnila, 
da ni vedela, da je imel Lović 
tedaj obute težke delavske 
čevlje. »Če bi vedela, kakšno 
obutev je imel, bi verjetno 
zbrala več poguma, ker bi ve-
dela, kakšne poškodbe lahko 
sledijo zaradi take obutve,« 
je dodala. 

Jeseniška policistka Tina 
Šmid Zajc je razložila, da so 
Franca Kleindiensta tedaj 
pridržali zaradi kršitve pre-
povedi približevanja njegovi 
ženi, do katere je bil v prete-
klosti nasilen. Ko so se pripe-
ljali k bivalniku za brezdom-
ce, so na travniku opazili Lo-
vića in zakonca Kleindienst, 

pri čemer je Franc znova vle-
kel Glorio in jo udarjal. Nje-
ni kolegi so ga zato vklenili, 
Gloria pa je začela tedaj vpi-
ti, da naj ga pustijo in da njen 
mož ni ničesar kriv. Opazi-
la je tudi, da ima Gloria peto 
in meča popackana s krvjo, 
vendar si ni znala razloži-
ti, zakaj. Matevža Potočni-
ka Muzgo ni nihče omenil, 
poleg tega pa so ravno malo 
pred tem prejeli obvestilo, 
da naj bi se Matevž naha-
jal pri svoji nekdanji druži-
ni, kjer je prišlo do nasilja, 
zato so tja napotili drugo pa-
truljo. Njene besede je potr-
dil tudi njen sodelavec in do-
dal, da je skušal od Glorie iz-
vleči, kaj se je zgodilo, a mu 
ni uspelo povezati njenih 
besed. Prav tako se je Glo-
ria vedno nesramno obnaša-
la do policistov, čeprav jih je 
prej sama poklicala kot žrtev 
nasilnega moža.

Zanikala, da bi tepla Matevža
31. stran

Franc Kleindienst je pojasnil, da je bil v bivalniku le nekaj 
minut. / Foto: Tina Dokl



Neža Rozman

M
inuli teden je 
godoval An 
ton Pušča
vnik, znan 
tudi kot An

ton Kračman, sicer zavet
nik mesarjev, živinorejcev 
in svinjskih pastirjev. Nek
daj so njegov dan praznovali 
z mašo in darovanjem mes
nih izdelkov, ponekod so po 
maši organizirali tudi licita
cijo mesnin pred cerkvijo, 
izkupiček pa je šel za lokal
no cerkev. Danes ta običaj ni 
več tako pogost, a po nekate
rih gorenjskih vaseh tradicijo 
še ohranjajo.

V Mačah pri Preddvo
ru je običaj še kako živ. Vča
sih so Kračmana praznova
li prav na njegov dan, danes 
mu je posvečena prva nedelja 
po njegovem godu. Ljudje se 
zberejo ob maši in se zahva
lijo za dobro letino in zdravje 

živine, zavetnika pa prosijo, 
naj jim nameni še eno debe
lo letino v naslednjem letu. Po 
maši poteka licitacija mesnin, 
kruha in podobnih izdelkov.

Anton Kračman pa je še 
posebno ljub skupini kra
čarjev, kot se imenujejo, ki 
se vsako leto z velikim vesel
jem udeležijo maše v Mačah, 
nato pa se skupaj odpravi
jo še v Bašelj, na turistično 
kmetijo pri Majerčku, kjer 
imajo pravo malo veselico. 
Letos so se kračarji zbrali že 
deseto leto zapored, kar so se 
odločili še posebno slovesno 
obeležiti. 

Na idejo je prišel Jože Šte
fe, po domače Bevčkov, sku
paj s svojo svakinjo. »Kaj če 
bi se vsi prijatelji in sorodni
ki enkrat skupaj odpravili v 
Mače, nato pa še na kakšno 
kračo,« razlaga Jože. Ideja se 
je dobro prijela, vsako leto 
se na skupnih pohod kra
čarjev odpravi okoli trideset 

prijateljev, sorodnikov in 
vseh, ki se jim želijo prid
ružiti. »Večinoma smo bolj 
upokojenci, včasih nas je 
več, včasih manj, odvisno od 
zdravja in vremena,« doda
ja Jože. 

Pri Majerčku v Bašlju jih 
počakajo s kračami, kislim 
krompirjem in ješprenjem, 
razlaga Dragica Barle, ki vsa
ko leto na domači kmetiji pri 
Majerčku pripravi pojedino. 
Ker je letos jubilejno srečan
je kračarjev, je Štefka, Jože
tova žena, skupaj s sestro 
Angelo napekla krofe. Da so 
še malo zaplesali, pa so ime
li s seboj tudi muzikante. Za 
spomin na vesel dogodek, pa 
seboj odnesejo majhen roč
no izdelan spominek, letos 
so to leseni prašički. 

JUBILEJNO SREČANJE 
KRAČARJEV
Anton Puščavnik goduje 17. januarja in v njegovo čast ljudje v cerkev k blagoslovu prinašajo mesne 
izdelke, po maši pa marsikje potekajo licitacije mesa. Tradicijo ohranjajo tudi v Mačah pri Preddvoru, 
posebno pa se zanjo navdušuje skupina t. i. kračarjev.

Kračarji so se zbrali že desetič. Za veselo razpoloženje nista manjkali niti kitara in 
harmonika. / Foto: Gorazd Kavčič

Dragica in Janez Barle s turistične kmetije pri Majerčku v 
Bašlju; v rokah držita bistvo srečanja – kračo in krompirjevo 
solato. / Foto: Gorazd Kavčič

Maša Likosar

K
rajevna skupnost 
Trata ji je skupaj z 
Občino Škofja Loka 
v prostoru podjet
ja Knauf Insulati

on na Trati pripravila sloves
nost in pogostitev. Voščili so 
ji številni prijatelji, sorodni
ki, sosedje in tudi škofjeloš
ki župan Tine Radinja. 

Doroteja Vidmar je bila 
poročena dvakrat, rodili 
so se ji štirje otroci, pohva
li pa se lahko že z desetimi 
vnuki, 19 pravnuki in štiri
mi prapravnuki. Zaposle
na je bila v predilnici, obe
nem je zelo rada pomaga
la okoliškim kmetom, velja
la pa je za skromno gospo, 
ki se nikoli ni izpostavljala. 

Danes dneve najraje preži
vlja ob branju časopisov in 
knjig; gledanje televizije pa 
je, kot sama poudari, opus
tila. Kljub zavidljivim letom 
docela skrbi sama zase, pot
rebuje le osnovno pomoč. 
Pred petimi leti si je zlomi
la vretence in poškodba se 
je zacelila v šestih tednih, 
kar njena družina pripisuje 
odličnemu zdravju, dobrim 
genom in trdoživemu rodu. 

Zgovorna slavljenka nam 
je še zaupala, da je dolgo živ
ljenje plod delavnosti, pri
dnosti in večnega veselja. 
»Nikoli se nisem obremen
jevala ali bila žalostna, ved
no sem bila dobre volje in 
nikoli pri miru. Moja edi
na želja je le, da bi živela še 
nekaj let, ker je živeti življen
je pri stotih letih lepo.« 

ZGOVORNA 
STOLETNICA
Četrtega januarja je stoti rojstni dan praznovala 
Doroteja Vidmar s Trate v Škofji Loki. 

Slavljenka skupaj z najbližjimi sorodniki in škofjeloškim 
županom Tinetom Radinjo / Foto: Tina Dokl

Doroteja Vidmar je četrtega januarja praznovala stoti 
rojstni dan. / Foto: Tina Dokl

Kulturno-umetniško društvo Valentin Kokalj Visoko se je 
odločilo, da bo leto 2019 začelo dobrodelno. Zato vas v 
svojo družbo vabijo 26. januarja ob 19.30, na ogled kome-
dije Kokoš avtorja Nikolaja Koljade. Izkupiček od proda-
nih kart in druge zbrane donacije bodo namenili družini 
v stiski. Komu rečemo kokoš in v kakšnem kontekstu? O 
tem in še marsičem bo pripovedovala tokratna predstava.

Dobrodelna predstava Kokoš
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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  

Prijateljstvo je kot vreme, 
ki ima slabe in dobre dneve. 
Ni nujno, da vedno sonce sije, 
včasih je tudi dobro, da burja brije. 
Ko se ta pomiri,
pride čas, ko prijateljstvo se utrdi. 

Ko zunaj pade prvi sneg, 
prijatelj je tisti, ki s tabo zapodi se v beli breg. 
S prijateljem se najbolje nasmeješ, 
ko z njim ob toplem čaju se pogreješ. 
Za konec pa še en piškot poješ
in z njim skupaj na izlet v neznano greš. 

Jerca Bizjak, 7. b

»Prijateljstvo je kot vreme, ki ima slabe in dobre dneve.« 
Pravo prijateljstvo ostane za vedno, čeprav kdaj vmes 
dežuje. Kajti zemlja je okrogla zato, da jo lahko obkroža 
prijateljstvo. 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.

Prijateljstvo

PESMI MLADIH

Maša Likosar

V
elemesto Lon-
don ima kar šti-
rikrat toliko pre-
bivalcev kot Slo-
venija. Več kot 

osem milijonov ljudi je 
naseljenih na tisoč petsto 
kvadratnih metrih london-
skega območja. Vprašanje 
pa je, koliko je tistih pristnih 
Angležev, oranžnolasih, ble-
de polti, elegantne drže in 

strastne pripadnosti angleš-
ki monarhiji. 

Tudi Slovenci zelo radi 
poiščemo svoje mesto pod 
soncem v angleški prestolni-
ci, kar za ljudi širokega uma 
in duha sploh ni presenet-
ljivo, saj London dejansko 
nudi vse. Je eno najpomem-
bnejših poslovnih,  kultur-
nih,  političnih  izobraževal-
nih in modnih središč na sve-
tu, katerega zgodovina sega 
v rimske čase. Ustanovlje-
no je bilo kot Londinium, 

središče  rimske  provin-
ce Britanije, in je pozneje 
postal glavno mesto Britan-
skega imperija. V mestu je 
leta  1666  divjal  ogromen 
požar, ki je uničil večino 
mestnega središča. Ponov-
na izgradnja mesta je traja-
la okoli deset let in na začet-
ku 18. stoletja je bil London 
že največje mesto na svetu. 

V Londonu so živeli in 
delovali ali so z njim pove-
zani ljudje oziroma juna-
ki, katerih imena pozna ves 
svet. Če izvzamemo pripad-
nike kraljeve družine, bi na 
prva tri mesta lahko posta-
vili Williama Shakespeara, 
Sherlocka Holmesa in Jacka 
Razparača. 

Videli smo izjemne dosež-
ke prvega, začutili vpliv dru-
gega in krutost tretjega. 

Utrip angleškega dramati-
ka iz 16. stoletja, ki je v Ham-
letova usta položil besede 
»biti ali ne biti«, Williama 
Shakespeara, je moč obču-
titi v repliki gledališča Glo-
be, ki stoji ob reki Temzi. 
V gledališču, ki je postalo 
najznamenitejše angleško 

gledališče v  elizabetinski 
dobi, je danes muzej, v polet-
nem času pa v njem uprizar-
jajo slovite predstave. Geni-
alnost in boemski, nekoliko 
raztreseni stil življenja izmi-
šljenega detektiva  Sherloc-
ka Holmesa iz pozne vikto-
rijanske dobe, ki ga je ustva-
ril škotski  pisatelj  in  zdra-
vnik  Arthur Conan Doyle, 
doživiš kar v Holmesovem 
stanovanju. Stoji se na zna-
menitem naslovu  221b 
Baker Street,  kjer je danes 
muzej. Po najbolj strašlji-
vih in temačnih predelih 
Londona pa nas je popeljal 
Jack Razparač, ki je London 
leta 1888 podvrgel vladan-
ju terorja. Jack Razparač je 
psevdonim, ki ga je medij-
ska javnost nadela nezna-
nemu serijskemu morilcu, 
ki je na grozovit način umo-
ril vsaj pet žensk v obuboža-
nem londonskem okrožju 
Whitechapel v vzhodnem 
delu Londona. Zalezoval je 
londonske prostitutke in jih 
nato na krut način umoril. 
Organiziran je voden ogled 
po poteh Jacka Razparača, 

na katerem obiščete lokaci-
je, kjer so bile umorjene pri-
jateljice noči, med njimi pa 
je tudi sloviti Whitechapel's 
Bells Pub. 

To so le trije angleški pose-
bneži, a o Londonu in nje-
govih ljudeh, arhitekturnih 
presežkih, muzejih, galeri-
jah, trgih, parkih, cerkvah 
in palačah bi lahko pisali še 
in še. Naš novoletni izlet v 
angleško prestolnico je res 
trajal le štiri dni, a v 96 urah 
smo občutili vsaj kanček tis-
te brezmejne veličine mesta, 

ki ne samo prevzame, tem-
več popolnoma osvoji. In ko 
smo ponovno stopili na slo-
venska tla, smo za trenutek 
obstali: kje je angleška vlju-
dnost, angleška gracioznost, 
angleške stavbe, ki se dotika-
jo neba, mogočnost angleš-
kega kulturnega in umetni-
škega naboja, so kje angleški 
ljudje, ki si drznejo izstopa-
ti in biti drugačni? London 
in Slovenija, Angleži in Slo-
venc – nas je sploh moč pri-
merjati? 

(Konec)

Decembrski skok v London (3)

PO POTEH ZNAMENITIH ANGLEŽEV

Kraljeva družina: princ Filip, vojvoda Edinburški, kraljica 
Elizabeta II., Catherine Middleton, vojvodinja Cambriška, in 
princ William, vojvoda Cambriški

Arhitekturna veličina angleške prestolnice – žal velikokrat v 
megli

Suzana P. Kovačič

O
snovnošolke 
Blerta, Elio-
na in Erinda, 
ki so v Slove-
niji šele nekaj 

mesecev, so povedale, da na 
delavnico rade prihajajo, 
tudi zato, ker jim je všeč uči-
teljica Polona Žagar. Dela-
vnice Jezikam slovensko 
potekajo enkrat na teden v 
popoldanskem času in niso 
samo poučne, ampak je uče-
nje slovenščine tudi zaba-
vno, kot so zatrdili mladi 
udeleženci. Prejšnjo sredo 
so imeli bolj klasičen način 
učenja v šolskih klopeh s 
pomočjo učnih listov, učite-
ljica Polona Žagar je pojas-
nila, da kdaj tudi ustvarjajo, 
pripravijo kuharsko delavni-
co (s slovenskimi ali tujimi 
jedmi) in se prek tega učijo 
slovenščine; najprej besed, 
potem besednih zvez, tvor-
jenja stavkov ... a vse lepo 
počasi. Tudi staro mestno 
jedro Kranja so že obiskali z 
učiteljico, ki jim je razložila, 

kje je kaj, da se lažje orien-
tirajo v prostoru, da vedo, 
kako se reče kakšni ulici.

Obiskovanje delavnice ni 
otrokova obveznost, ampak 
izbira, vključi se lahko kadar-
koli med šolskim letom, zna-
nje pa se ne ocenjuje. Pisana 
je druščina osnovnošolcev 
od prvega do devetega raz-
reda, kdaj se jim pridružijo 

srednješolci. Največ je otrok 
iz albanskih družin in družin 
z območja republik nekdan-
je Jugoslavije, imeli so tudi že 
otroke ruskih družin. »Bistvo 
vsega je konverzacija, da čim 
več govorijo slovensko. Slo-
venščino imajo seveda tudi 
v šoli, doma pa se večinoma 
pogovarjajo v maternem jezi-
ku,« je pojasnila Žagarjeva. 

Besede in stavke govorijo, 
zapisujejo, utrjujejo. Prejš-
njo sredo so poskušali usvoji-
ti čim več besed o hrani, pija-
či, oblačilih, obutvi. In kaj jim 
je najtežje pri učenju? »Skla-
njanje jim je najtežje. Dvo-
jina sploh ne ... (smeh) Nas 
sprašujejo, zakaj je Slovenci 
ne uporabljamo,« je še deja-
la Žagarjeva. 

JEZIKAM SLOVENSKO
Pod tem imenom v Medgeneracijskem centru Kranj potekajo delavnice za otroke in mladostnike, ki jim 
slovenščina ni materni jezik.

Slovenščino spoznavajo na različne načine, poučno-zabavno je bilo tudi konec starega leta 
na kuharski delavnici. / Foto: arhiv Polona Žagar

Milana z otrokoma Nikšo in Ano; v Kranj, kjer so lepo 
sprejeti, se je družina preselila iz Prijedora. Starši so na tej 
delavnici le izjemoma, ko so otroci še mlajši. / Foto: S. K.
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Peter Colnar

T a  č u d o v i T i  n o r i  s v e TUši in druga svetovna vojna
Ali veste, da so imele uši 

pomembno vlogo v drugi 
svetovni vojni? Zaradi njih 
se je spreminjala vojna sreča 
na velikanskih bojiščih. Vča-
sih že odločilen vpliv uši je 
onemogočil švicarski kemik 
Paul Müller, ki se je rodil 12. 
januarja leta 1899. 

Paul Müller je leta 1939 
odkril DDT, to je organ-
ska substanca, ki hitro ubi-
ja žuželke in ima malo škod-
ljivih učinkov na rastline in 
sesalce. Njena proizvodnja 
je bila tudi poceni. Leta 1948 
je prejel Nobelovo nagrado 
za medicino.

Švicarji so začeli DDT 
takoj uporabljati proti hroš-
čem, zmagovito pot čudež-
nega praška pa je snov zače-
la leta 1942, ko so jo zače-
li Američani izdelovati za 
svoje vojake. Ko so se nas-
lednje leto izkrcali v Italiji, 
je v Neaplju izbruhnila epi-
demija tifusa, bolezni, ki je 

v zgodovini vojn zahteva-
la več žrtev kot orožje. Tifus 
je v prvi svetovni vojni spre-
menil potek vojne na rus-
ki in balkanski fronti, to pa 
bi se lahko ponovilo tudi na 
italijanski fronti v drugi sve-
tovni vojni. Američani so z 
DDT-jem uničili uši in tako 
tudi zavarovali prebival-
ce Neaplja. Tako se je prvič 
zgodilo, da je kemijsko sred-
stvo ustavilo zimsko epide-
mijo tifusa. 

Tifus so imeli za zimsko 
epidemijo zato, ker je izbru-
hnil pozimi, ko so se ljudje 
zaradi mraza manj umivali 
in preoblačili in so imele zato 
uši idealne pogoje za raz-
množevanje. Podobno kot v 
Italiji je Američanom uspe-
lo s pomočjo DDT-ja zajeziti 
tifus oziroma prenašalca uši 
tudi leta 1945 na Japonskem.

Po drugi svetovni vojni 
so začeli DDT uporabljati 
v poljedelstvu. Občutno so 

zmanjšali škodo, ki so jo pov-
zročale žuželke, vendar so 
se kmalu razvili novi, odpor-
nejši rodovi žuželk. Začel se 
je začarani krog. Človek je 

izumljal nova in nova sred-
stva za zatiranje žuželk, 
žuželke pa so se vedno pri-
lagodile. DDT so množično 
uporabljali nekaj desetletij, 

potem pa se je izkazalo, da 
je velik onesnaževalec okolja 
in so zato njegovo uporabo 
prepovedali ali pa vsaj moč-
no omejili.

Iskrice in izreki
   So mrtveci, ki bi jih bilo treba še enkrat ubiti. (Bigot)
   Če si v Rimu, se obnašaj kot Rimljan. (Alex Garland: Obala)
   Če nimaš lastnega sija, te sij drugih ne bo osvetlil. (Boetij)
   Ljubezen se rodi, živi in umre v očeh. (William Shakespeare)

Smeh ni greh
   Na zabavi fant vztrajno osvaja dekle. Med drugim se ji pohvali, da je matematik.
  Dekle: »Potem boš pa razumel, če ti povem, da ne računaj name.«
   Gost za točilnim pultom je nepopisno začuden, ko zagleda dve popolnoma enaki 

natakarici. Ko mu pojasnita, da sta enocelični dvojčici, vzklikne: »A vse štiri?«
  »Ti je žena res obljubila, da te ne bo več zmerjala zaradi pijančevanja?«
  »Je. Sporazumela sva se, da jaz ne bom več pil, ona pa me ne bo več zmerjala.«
   Ko stopata prijatelja z nabito polnega avtobusa, se eden nikakor ne more nehati 

smejati.
 »Kaj pa je tako smešnega?«
  »Smešnega ni nič, vendar bi se tudi ti smejal, če bi v gneči sosed pomotoma vtaknil 

svojo listnico v tvoj žep.«

Samo Lesjak

R
azgled s priljublje-
ne terase v Staro 
pošto privabi mar-
sikoga, željnega 
gostinskega razva-

janja, nedavno pa so števil-
ni obiskovalci lahko prisluh-
nili prav posebnim gostom, 
namreč glasbeni skupini s 
tem imenom. Zasedbo glas-
benikov, ki prihajajo iz Cer-
kelj in okolice, sestavljajo 
kitarist in vokalist Benjamin 
Burgar, kitarist Tilen Steno-
vec, basist Aleš Gerkman ter 
bobnar in tolkalist Klemen 
Jelenc. Pred kratkim so v 
svoje vrste sprejeli tudi odli-
čnega kitarista Mateja Nagli-
ča. Njihov glasbeni reperto-
ar obsega priredbe domačih 
in tujih pop-rokovskih uspe-
šnic, v zadnjem obdobju pa 
vse več izvajajo tudi svoje 
avtorske pesmi. »Naše pes-
mi so pri občinstvu vedno 
zelo lepo sprejete, kar nam 
daje energijo za ustvarjan-
je. V kratkem se bomo tako 
lotili snemanja svojih prvih 
avtorskih skladb, vse bolj 
pa se izoblikuje tudi naša 
zunanja podoba,« je skupi-
no predstavil Aleš Gerkman.

Posebni gostje se, zara-
di tega tudi takšno ime 

skupine, trudijo tudi dru-
gim glasbenikom ponu-
diti možnost nastopa na 
njihovem koncertu. Na 
odru v Stari pošti se jim 
je tokrat pridružila izjem-
na pevka Jerca Lunar. Sku-
paj so odigrali pesmi To 
mi je všeč, Jolene in Pro-
ud Mary, s katerimi jim je 
uspelo ustvariti prav pose-
bno vzdušje. Pevka je sli-
kovito povzela nastop: »Ko 

ima človek priložnost zape-
ti in zaigrati ob takšni publi-
ki, kot smo je bili deležni na 
tem nastopu, dobi še večji 
zagon za nadaljevanje svo-
je glasbene poti. To je nekaj, 
kar napolni glasbenikovo 
dušo.« Jerca Lunar zadnje 
čase sicer veliko sodeluje z 
glasbenikoma Pablom Vita-
lijem in Nicolasom Nivey-
rom; posneli so priredbo 
pesmi Me enamore de ti, 

ki jo originalno izvaja špan-
ski glasbenik David Bisbal, 
priredbi pa je moč prisluh-
niti na pevkinem kanalu na 
Youtubu.

V Stari pošti pa ne miru-
jejo – zopet bo namreč raz-
gibano že v petek, 25. janu-
arja, saj bo od 20. ure pote-
kal večer house glasbe, ki 
jo bo obiskovalcem postre-
gel DJ-dvojec Luka Jaklič in 
Miha Povšin.

MELODIJE NAD MESTOM
Panorama Stara pošta v Kranju poleg idiličnega razgleda na stari del mesta ponuja tudi družabne 
prireditve, umetniške razstave ter živahne koncerte. Tokrat je nastopila zasedba Posebni gostje z 
glasbeno gostjo, pevko Jerco Lunar.

Glasba z razgledom: Posebni gostje s pevko Jerco Lunar / Foto: arhiv skupine

Kranj – V četrtek, 24. januarja, bo ob 19. uri v dvorani Mes-
tne knjižnice glasbeno-govorna predstava v izvedbi Jureta 
Torija in Jureta Longyke. Jure Tori, mednarodno uveljavlje-
ni harmonikar iz Zasavja in ustanovni član skupine Orlek, 
je na solistično pot krenil leta 2006 s prvencem Odsev 
spomina, ki ga je posnel z avstrijskim džezovskim kontra-
basistom Ewaldom Oberleitnerjem. Kasneje je Torijeva 
glasba srečala poezijo Rudija Medveda, mladega pesnika, 
ki je na pragu srednjih let izdal pesniški prvenec Okruški 
večera/Ostanki spomina. Sopotnica knjige je plošča, na 
kateri ob Torijevi spremljavi Medvedovo poezijo interpre-
tira pokojni dramski igralec Polde Bibič. Pred osmimi leti 
je Tori k sodelovanju povabil radijca, odrskega in govor-
nega interpreta Jureta Longyko. Nastal je ljubezenski spoj 
besede in glasbe, ki presega običajno deklamiranje poe-
zije, prej spominja na ameriške beatnike ali na čustveno 
razdajanje frankofonskega šansonjerja Jacquesa Brela. 
Poeziji Rudija Medveda sta dodala pesmi Tjaše Koprivec, 
Andreja Gučka, Nandeta Razborška, Karla Destovnika 
Kajuha, Edvarda Kocbeka in Ivana Cankarja.

Jurski par

Jure Tori / Foto: arhiv glasbenika (David Višnjić)

Kamnik, Bled – Skupina Like The Rolling Stones je sponta-
no nastala pred dvema letoma, odziv publike pa je bil več 
kot pozitiven. Bolj kot zunanja podobnost z originalom 
in odrska koreografija so zasedbi pomembnejši glasbena 
iskrenost in energija ter pristen zvok šestdesetih. Skupina 
bo nastopila v petek, 25. januarja, ob 20. uri Pod skalo v 
Kamniku ter dan kasneje, v soboto, 26. januarja, ob 21. uri 
v Klubu Kult na Bledu.

Koncerta glasbe Rolling Stonesov
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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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Alenka Brun

P
red dobrim ted-
nom dni so Jan 
Plestenjak, Mod-
rijani iz Zdenko 
Cotič - Coto pova-

bili na druženje ob prazno-
vanju uspešnega glasbene-
ga sodelovanja. Dogodek je 
gostila ljubljanska Soba 102, 
lokal, ki nosi enako ime kot 
znana in izjemno priljublje-
na pesem ljubljenca ženskih 
src Jana Plestenjaka. 

Če dobro pomislimo, po-
tem nam najprej pade na 
pamet Plestenjakovo zadnje 
sodelovanje s še enim pril-
jubljenim moškim glasbe-
nim ustvarjalcem Challetom 
Salletom. Ko pobrskamo po 
preteklosti, pa se spomni-
mo, da smo pred sedmimi 
leti na podelitvi viktorjev lah-
ko v priredbi skladbe V doli-
ni tihi spremljali Jana Pleste-
njaka in Modrijane. Sodelova-
nje je utrdilo prijateljstvo in ni 
minilo dolgo, ko sta Plesten-
jak ter njegov dolgoletni prija-
telj Zdenko Cotič - Coto pova-
bila Modrijane k soustvar-
janju prve skupne avtorske, 
danes že ponarodele sklad-
be En poljub. Le dve leti kas-
neje je dvojec predstavil prija-
teljsko obarvano pesem Kok 

nam je luštn, pri kateri sta k 
sodelovanju povabila mlajše 
glasbene kolege, Poskočne 
muzikante. Obe uspešnici je 
publika enoglasno prepeva-
la na zadnjem Janovem kon-
certu v Dvorani Stožice, nav-
dušil pa jih je tudi z novico o 
nastajanju nove skupne pes-
mi. Dal bom besedo je čudo-
vita balada, ki ob večglasnem 
petju Modrijanov, zvenu kita-
re Zdenka Cotiča in Janovem 
pripovednem vokalu poslu-
šalca popelje v hrepenenje po 
večni ljubezni in v romantič-
ne spomine. Videospot zanjo 
je že samo nekaj ur po obja-
vi na kanalu Youtube dosegel 
visoko gledanost. 

Diham zate
Je pa nedavno tudi Vili Res-

nik predstavil novo skladbo z 
naslovom Diham zate, ki je 
ravno tako nastala v sodelova-
nju z Janom Plestenjakom, 
ki se pod skladbo podpisuje 
kot avtor besedila in glasbe. 

Nova glasbena zgodba ene-
ga uspešnejših slovenskih 
glasbenikov pripoveduje o 
zlomljenem moškem srcu. 
Resnik pravi: »Pesem je pre-
prosta. Govori o življenju, ki 
ti pokaže zobe, ko ti ne gre in 
se moraš vedno znova doka-
zovati. Mislim, da se vsakdo 
lahko prepozna v besedilu 

skladbe. Ne glede na to, kdo 
si, kaj si, vedno življenje naj-
de še nekaj, v čemer nisi 
dovolj dober. Znova in znova 
se je treba boriti.« O sodelo-
vanju z enim najuspešnejših 
avtorjev pa pevec pravi, da je 
imel željo po nečem svežem 
in novem – in to ga je usmeri-
lo k Janu Plestenjaku. Z njim 

je sicer sodeloval že pred 25 
leti pri snemanju uspešnice 
in videospota Šerbi. »Tokrat 
sva sodelovanje ponovila ob 
ustvarjanju skladbe Diham 
zate. Mislim, da me je zadel 
do potankosti,« še pove.

Glede na videno in slišano 
ima pesem vse možnosti, da 
postane hit.

USPEŠNO GLASBENO 
SODELOVANJE
Jan Plestenjak, člani ansambla Modrijani, ter – lahko bi rekli kar obalna legenda – Zdenko Cotič - Coto 
so spregovorili o nastajanju skupnih glasbenih uspešnic. Vili Resnik pa predstavlja novo skladbo Diham 
zate. Tudi pri njej naletimo na ime Jan Plestenjak.

Modrijan Blaž Švab in Jan Plestenjak / Foto: Zaklop 

Zdenko Cotič - Coto / Foto: Zaklop

Pogledali bomo karte bral-
ke pod šifro Nova ljubezen. 
Nikakor si ne zna razložiti, 
kaj v njenem primeru pome-
nita karti Nesreča in Izguba. 
Zanimajo jo, kakšne obete 
lahko pričakuje v ljubezni. 
Karte so Vdovec, Poroka, 
Nesreča, Ljubezen, Izguba, 
Zvestoba, Upanje. Takoj, ne 
da bi dobili te informacije, 
se vidi, da je bralka že imela 
resno zvezo oziroma je bila 
poročena in ni več. Vdovec 
in Poroka jasno kažeta na 
zvezo v preteklosti. Seveda 
je takoj zatem karta Nesre-
ča, kar nam pokaže propad 
te zveze in popolno razoča-
ranje. Čeprav s tem ni obre-
menjena, se še čutijo dolo-
čene posledice in prikrit 
strah, kaj če se to ponovno 
zgodi. Sedaj obstaja nova 
ljubezen, najbrž šele dober 
začetek. Karta Izguba nam 
pove, da je v tej vezi veliko 
pogovorov in da se v komu-
nikaciji zelo dobro ujameta. 
Naslednja karta Zvestoba 
prinaša odkrit pogovor in 
postavljali se bodo teme-
lji za naprej. Kaj pomenita 

eden drugemu in kako se 
bosta uskladila vnaprej. Kaj-
ti karta Upanje med drugim 
pomeni, tudi krajše poti in 
obiski eden k drugemu. Se 
pravi bo pogovor potekal 
v to smer, da začneta sku-
pno življenje, saj se s potmi 
izgublja dragoceni čas, ko 
sta lahko skupaj. Je pa karta 
Upanje seveda tudi izpol-
nitev želje, ki jo ima bralka, 
vezana na čustveno podro-
čje. Kdo se seli h komu, se ne 
vidi, lahko pa se oba odloči-
ta za selitev in zaživita čisto 
nekje drugod. Na naslov 
tanja.70@hotmail.com ali 
na Gorenjski glas s pripi-
som »šola vedeževanja« in 
svojo šifro pošljite tri, pet 
ali sedem poljubnih kart ali 
pa karte za druge sisteme, ki 
ste jih že do sedaj spoznali.

Srečno! Vedeževalka Tanja

ŠOLA VEDEŽEVANJA IZ 
CIGANSKIH KART

»Sijaj 2019« 
Srčno rada prebiram vaše 
objave in prav vsaka se me 
dotakne na svoj način, saj je 
pogum, ki ga vlivate ljudem, 
nekaj najlepšega, kar lahko 
daste. Zanima me za nara-
ščaj. Ali bo šlo vse po planu 
pri bratovi selitvi v tujino? 
Najprej se vam zahvaljujem 
za tople besede, ki so me 
prav prijazno pogrele v tem 
mrzlem zimskem dnevu. 
Kot pišete, ste v najlepšem 
obdobju svojega življenja. 
Izkoristite ta čas, kot le naj-
bolje znate, da ga s svojim 
partnerjem preživite v mir-
nem vzdušju posebnega pri-
čakovanja, ki ste si ga dolgo 
želeli. Kar zadeva obdobje 
nosečnosti, bo vse potekalo 
brez posebnosti. Poskusite 
se čim manj obremenjevati 
z malenkostmi. Od časa do 

časa se umaknite iz svoje-
ga okolja, da si nasitite tudi 
dušo. Brat ni samo obrnil lista 
v svoji knjigi življenja, tem-
več začenja pisati čisto novo 
poglavje v njej. Stvari se bodo 
odvijale njemu v prid, še bliže 
pa bo svojemu cilju, ko se bo 
dokončno tudi fizično prese-
lil v drugo državo. Njegove 
zamisli bodo spoštovane in 
videti je, da ga bodo v novem 
okolju znali zelo ceniti tudi 
zasebno. Selitev bo potekala 
po načrtu, le po uradni plati 
bo treba zadnji hip urediti še 
nekaj formalnosti. Mož se v 
službi že nekaj časa ne počuti 
najbolje. Razmišlja o menja-
vi, a nekako ne zbere tistega 
pravega poguma. Za spre-
membe potrebuje več časa 
kot ostali ljudje. V sredini leta 
mu bo ponujeno delo v drugi 
panogi. Tukaj boste vi tisti, ki 

ga boste znali najbolje usme-
riti in motivirati. Srečno.

»Mony« 
Rada bi vprašala za splošen 
pogled v novo leto z vaše 
perspektive oziroma me 
zanima, kaj se lepega zame 
prikaže v vaših kartah. 
V novo leto ste vstopili polni 
motivacije in dobre volje, saj se 
zavedate, kako pomembna je 
moč misli. Kmalu pridejo prvi 
rezultati, ki vas bodo razvese-
lili tudi z informacijo, da ste na 
dobri poti za naprej. Vsekakor 
pa boste v tem prvem obdob-
ju leta potrebovali malo več 
truda kot pri prejšnjih projek-
tih. Za dosego svojega cilja se 
boste morali odpovedati kak-
šni drugi stvari in se še moč-
neje poglobiti v začeto delo. 
Kljub trdemu delu si boste 
znali vzeti čas, da uresničite 

željo na osebnem področju. 
Finance bodo do vas prijazne 
in uspelo vam bo brez poso-
jila. Vaša izobrazba bo dobila 
velik pomen na novem delov-
nem mestu, ki se vam nasmi-
ha v mesecu avgustu. Tukaj 
bo ključna potrpežljivost, saj 
se bodo začetne prepreke 
proti koncu leta izkazale za 
nepomembne. Na ljubezen-
skem področju bo nastopil 
čas za spremembe in nanje 
boste popolnoma pripravlje-
ni. Svoje interese boste posta-
vili na prvo mesto in občutek 
bo osvobajajoč. Poskusite si 
vzeti več časa za prijatelje in 
kakšen krajši oddih, saj vam 
bodo le ti zelo koristili. Z raz-
ličnimi izzivi, ki vam bodo pri-
šli nasproti, se boste spopadli 
s pozitivno naravnanostjo in 
ravno to bo ključ do uspešne-
ga leta. Srečno.

V Kranju sta se 12. januarja 2019 poročila Tilen Fajon in 
Sara Prodan, 14. januarja 2019 pa Rudi Bernik in Orapan 
Thapong.

Mladoporočenci

Minuli teden se je na Gorenjskem rodilo 46 novorojen-
čkov. V Kranju se je rodilo 12 deklic in 14 dečkov, med 
njimi tudi bratca. Najlažji je bil eden od dečkov – tehtal je 
2700 gramov. Najtežji deklici je tehtnica pokazala 4465 
gramov. Na Jesenicah je prvič zajokalo 9 deklic in 11 deč-
kov. Najtežji in najlažji sta bila dečka – prvemu je tehtnica 
pokazala 4170, drugemu pa 2900 gramov.

Novorojenčki

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

www.gorenjskiglas.si
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          POČITNICE // od  10. do 15. februarja 2019

Cena počitnic je 186 EUR.
Informacije in prijave:

 telefon: 04/201 42 41, 
e -pošta: narocnine@g-glas.si

 ali osebno na Gorenjskem glasu 
 na  Nazorjevi ulici 1 v Kranju .

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

Doplačila na osebo na dan: 
turistična taksa:  2,50 EUR (obvezno)
enoposteljna soba:  13,00 EUR
doplačilo za polni penzion: 9,00 EUR 
doplačilo za hotel Vita: 5,00 EUR

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 oš te-
vil če nih polj in vpi sa no v ku pon iz kri žan ke) po-
š lji te do srede, 6. februarja 2019, na Go renj ski 
glas, Nazorjeva ulica 1, 4000 Kranj. Rešitve lah ko  
od da te tudi v na bi ral nik Go renj ske ga gla sa pred po-
slov no stav bo na Nazorjevi ulici 1.

w
w
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Tuji mediji poročajo, da 
sta Charlize Theron (43) in 
Brad Pitt (55) nov hollywo-
odski par. Predstavil naj bi 
ju igralec in nekdanji Char-
lizin zaročenec Sean Penn. 

Z oskarjem nagrajena igralka je razmerje s Pennom pre-
kinila leta 2015, Brad Pitt pa se je z Angelino Jolie razšel 
leto kasneje. »Občasno se sestajata že kakšen mesec, 
prijatelja sta že nekaj časa, toda stvari med njima se lepo 
razvijajo,« je povedal vir za The Sun.

Sta Charlize in Brad nov par?

Manekenka in igralka, hčerka pokojne-
ga Michaela Jacksona Paris Jackson se 
je prijavila v rehabilitacijski center, kjer 
bodo poskrbeli za njeno psihično in čus-
tveno zdravje. Po poročanju tujih medi-
jev se je za terapije odločila prostovoljno, 

da si nabere moči po napornem urniku. Dvajsetletnica si 
menda želi biti kar najbolje pripravljena na nove, po nje-
nih besedah vznemirljive projekte, ki jo že čakajo.

Paris nabira energijo za nove podvige

Prihodnji mesec se bo po poro-
čanju tujih medijev zgodila 
velika hollywoodska cerkvena 
poroka Hailey Baldwin (22) 
in Justina Bieberja (24). Par je 
sicer pred matičarja stopil že 

septembra lani, sedaj pa si bosta večno ljubezen obljubi-
la še v cerkvi. Mladoporočenca pa seveda načrtujeta tudi 
veliko nepozabno zabavo. Lokacija poroke, ki naj bi se 
zgodila 28. februarja, za zdaj ni znana.

Bieber načrtuje veliko cerkveno poroko

Kubansko-ameriški hiphopovski ustvar-
jalec Pitbull (38), ki je začel rapati na 
ulicah Miamija, je dosegel status super-
zvezdnika, na kar kaže tudi njegov polni 
bančni račun. Armando Pitbull Perez je v 
minulem letu zaslužil dvaintrideset mili-

jonov dolarjev in tako pristal na osmem mestu Forbesove 
lestvice. Premagal je celo znanega raperja Kayneja Westa, 
ki je pristal na desetem mestu. Prva tri mesta so zasedli 
Jay Z, Diddy in Kendrick Lamar.

Pitbull med največjimi hiphopovskimi zaslužkarji

VRTIMO GLOBUS

Alenka Brun

G
lede na to, da 
vsako leto na 
dan tradicio-
nalnega pono-
voletnega sre-

čanja v hotelu Slon sneži, 
smo jo letos odnesli dobro: 
je sicer snežilo, a do večera 
so padavine pojenjale. 

Prisotnim sta simpatično 
dobrodošlico zaželela direk-
torja ljubljanskih Best Wes-
tern Premier Hotela Slon 
in City Hotela Ljubljana ter 
blejskih Hotela Kompas 
ter Best Western Premier 

Hotela Lovec Gregor Jamnik 
in Tine Brodnjak. Izvede-
li smo tudi, da je City Hotel 
»sveži« član hotelske druži-
ne, kar pa je bilo delno pove-
zano verjetno tudi z velikim 
številom gostov, ki so se odz-
vali na tokratno ponovoletno 
srečanje poslovnih partner-
jev in prijateljev omenjenih 
hotelov. 

Tudi tokrat na meniju ni 
manjkala jagodna torta, ki so 
jo napovedali kot slavno Slo-
novo jagodno torto. Kot sla-
dica je prišla na vrsto zadnja. 
Začelo se je s pozdravom iz 
kuhinje z zorjenimi češnje-
vimi paradižniki, mocarelo 

burrata in domačim pestom. 
Potem pa so sledili trije rib-
je-morski krožniki. Prvi je bil 
tris tuninega tatarja, branci-
novega cevicheja, carpac-
cia mečarice s kremo avo-
kada, popečenim ananasom 
in kokosovim čipsom. Nas-
lednja jed je bila topla: rižo-
ta z gamberi in mlado špi-
načo, škampovo redukcijo 
in elegantnim parmezano-
vim čipsom. Pred torto pa je 
na mizo prispel še krožnik s 
popečenim kovačem in ora-
do, kremnim koromačem, 
topinamburjevo pogačo, na 
sopari kuhano zelenjavo ter 
grahovo in bučno kremo. 

Vinska spremljava so bila 
izbrana vina, medtem ko so 
k slavni torti tokrat postregli 
irski viski Teeling.

Organizatorji srečanja so 
tudi letos poskrbeli za pose-
bno vzdušje. Goste sta v svet 
skrivnosti, magije, mask in 
opere z znamenito pesmijo 
Fantom iz opere popeljala 
Sara Mitrović in Luka Mar-
kus. Slednjega lahko spre-
mljamo tudi v slovenskem 
muzikalu Briljantina. Za 
»fantomski« uvod je poskr-
bela Neisha s svojim ben-
dom – pa tudi za prijetno 
glasbeno kuliso v nadaljeva-
nju večera. 

FANTOM IZ OPERE NA OBISKU 
V LJUBLJANSKEM SLONU
Tradicionalno ponovoletno srečanje v ljubljanskem Best Western Premier Hotelu Slon je tudi letos 
minilo v znamenju kulinaričnih in glasbenih okusov – predvsem Fantoma iz opere.

Eva Štravs Podlogar z ministrstva za gospodarski razvoj 
in tehnologijo v družbi soproga, direktorica VSGT Maribor 
Helena Cvikl, Urška Cvilak (revija Pet zvezdic) ter Janez 
Damjan 

Direktorja ljubljanskih Best Western Premier Hotela Slon 
in City Hotela Ljubljana ter blejskih Hotela Kompas ter 
Best Western Premier Hotela Lovec Gregor Jamnik in Tine 
Brodnjak

Urša Hlebš; povabilu se je odzval tudi odvetnik Miro Senica. Srečali smo Gorenjca Matjaža Erzarja in Miha Lampeta.

Zdenka Kahne, lastnica in ustanoviteljica Kozmetike Kahne Za glasbo je skrbela Neisha s spremljevalno skupino.

Nedavno smo dobili že 23. vinsko kraljico Slovenije. 
To je postala Meta Frangež iz Gornje Radgone, 
ki prihaja iz družine, ki jo odlikuje dolgoletna 
vinogradniško-vinarska tradicija, še zlasti pa je  
znana po svojih peninah. Njeno oziroma kraljičino vino 
pa je traminec Brut natur 2008, Hiša penin Frangež.  

Foto: arhiv organizatorja (Aleš Maučec)
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n JAZ, MIDVA IN MI
KU HAR SKI RE CEP TI
Za vas iz bi ra Da ni ca Do lenc

L a h k e  j e d i

Erika Jesenko

Zdaj je pa že čas za kakšno dobro staro sladico. Nekje sem 
našla recept za Cekinove buhte. Veliko so mi dale misliti, kajti 
po glavi so mi zvončkljali samo zlati cekini. Potem se mi je pa 
le posvetilo: menda gre za star recept, ki je povezan z oljem 
Cekin. Veliko izbire včasih ni bilo na trgu, pri firmi so pa sem 
in tja ponujali v reklamah tudi recepte. Kdo ve, katera gospo-
dinja si je domislila Cekinovih buht. Ampak so bile tako dobro 
sprejete, da so prišle celo v ugledno staro kuharsko knjigo. 
Zraven se je pa pilo ptičje mleko. No, le poskusite oboje!

Cekinove buhte s ptičjim mlekom
Za testo potrebujemo: 40 dag moke, sol, mleko po potrebi, 2 
rumenjaka, 4 dag sladkorja, 5 dag surovega masla, 3 dag kvasa; 
8 dag surovega masla za mazanje.
Iz moke, mleka, soli, rumenjakov, sladkorja, raztopljenega masla 
in vzhajanega kvasa zgnetemo mehko testo in ga dobro stepa-
mo, dokler se ne loči od kuhalnice. Testo pokrijemo in pustimo, 
da vzhaja. Iz vzhajanega testa napravimo za prst debele klobase 
in jih zrežemo na 2 do 3 cm dolge koščke. V kozici raztopimo 
maslo, omočimo v njem buhte ter jih eno zraven druge zložimo 
na z maslom namazan pekač. Ko spet vzhajajo, jih v pečici spe-
čemo pri 180 do 200 stopinjah Celzija in postavimo pečene in 
samo malce ohlajene skupaj s ptičjim mlekom na mizo.
Ptičje mleko: 3 rumenjaki, pol litra mleka, 1 zavitek vaniljevega 
sladkorja in 6 dag sladkorja.
Najprej zmešamo rumenjake, jim prilijemo vroče mleko, do-
damo navaden in vaniljev sladkor in to stepamo z metlico nad 
paro, da se zgosti in speni.

Praški prepečenec
Ta sladica je bila včasih zelo priljubljena pri čeških gospeh, ki 
so se družile ob čaju, kavi, polne ponosa na svoj odlični češki 
porcelan, včasih pa tudi ob suhem ali polsuhem vinu. Tudi 
gospodje se mu niso odrekli.
Potrebujemo: 10 dag surovega masla ali margarine, 2 rume-
njaka, naribano limonino lupinico, sol, 15 dag sladkorja, 40 dag 
moke, četrt litra mleka, 2 dag kvasa, 2 dag moke in 2 do 3 žlice 
mleka za vzhajanje kvasa. 
Maslo ali margarino penasto umešamo, dodamo sladkor, 
rumenjak za rumenjakom, sesekljano limonino lupinico, sol, 
mleko, moko in vzhajan kvas. Testo stepamo tako dolgo, da se 
loči od kuhalnice, in ga damo v namaščen podolgovat model, 
kjer naj eno uro počasi vzhaja. Pečemo ga okrog 45 minut v 
zmerno vroči pečici. Ohlajen prepečenec narežemo na rezine, 
jih v pečici posušimo in še vroče povaljamo v sladkorju, lahko 
odišavljenem z vaniljo. 

Ajdova pogača s kvasom
Potrebujemo 80 dag ajdove moke, približno 2 dl mleka, 4 dag 
kvasa, 2,5 dl smetane, 2 do 3 jajca, sol.
V skledi zamesimo iz moke, toplega mleka, vzhajanega kvasa, 
smetane, jajc in soli gladko testo. Ko vzhaja, ga damo v dobro 
pomazan pekač in spečemo.

Čokoladni tiramisu
Tiramisu v italijanšči-

ni pomeni ''potegni me 
kvišku'', saj za to poskrbi 
močna črna kava, v katero 
namakamo piškote, in ka-
kav, s katerim potresemo ti-
ramisu. To velja za klasič-
ni italijanski recept, ven-
dar nas tudi čokoladni tira-
misu ne bo pustil spati. Če 
ne zaradi drugega, je tako 
okusen, da bomo še ponoči 
razmišljali o njem (ali se ga 
celo lotili).

Za pripravo čokoladnega 
tiramisuja potrebujemo: 
za vaniljevo kremo: 1 pa-
ket vaniljevega pudinga, 3 
dl mleka, 400 g mascarpo-
ne sira, 3 dl smetane, 100 
g sladkorja; za čokoladno 

kremo: 3 dl smetane, 3 žlice 
čokoladnega namaza; osta-
le potrebne sestavine: 1 pa-
ket otroških piškotov, 1,5 dl 
mleka, 1 žlica čokoladnega 
namaza, 2 dl smetane, ka-
kav za posip. 

Priprava vaniljeve kreme: 
Prašek za vaniljev puding 
pomešamo s štirimi žlica-
mi hladnega mleka. Preos-
talo mleko zavremo in vanj 
zakuhamo puding. Puding 
pokrijemo s folijo in ohla-
dimo. Smetano stepemo do 
polovice. V mascarpone sir 
vmešamo sladkor ter doda-
mo ohlajen vaniljevim pu-
ding. Dobro premešamo in 
nazadnje dodamo še stepe-
no sladko smetano.

Priprava čokoladne kre-
me: Smetano stepemo do 
čvrstega. Dodamo čokolad-
ni namaz in premešamo.

Sestavljanje tiramisuja: 
Mleko zavremo in vanj vme-
šamo žlico čokoladnega na-
maza. Mešamo, dokler se čo-
koladni namaz ne raztopi v 
mleku. Piškote pomočimo v 
pripravljeno čokoladno mle-
ko in z njimi obložimo ko-
zarce. Piškote prekrijemo s 
čokoladno kremo in čezenj 
nadevamo vaniljevo kremo. 
Stepemo 2 dl smetane ter na-
nesemo na vaniljevo kremo. 
Nazadnje posujemo še s ka-
kavom v prahu. Kozarce pos-
tavimo za 2 uri v hladilnik, da 
se vse skupaj ohladi.

Nasvet: Če imamo na 
voljo višje kozarce, izme-
nično nadevamo več pla-
sti piškotov, čokoladne in 
vaniljeve kreme, nazadnje 
pa vse skupaj prekrijemo s 

smetano in posujemo s ka-
kavom. V primeru, da se že-
limo vseeno bolj približa-
ti klasičnemu tiramisuju, 
piškote namakamo v moč-
no črno kavo.

Mojca Logar

Veliko otrok trenira kakšen 
šport in to pomeni treninge 
med tednom in tekme ob kon-
cih tedna. Tudi pri nas ni nič 
drugače, sedaj tovrsten urnik 
izvajata še najmlajša dva. Še 
sreča, da mestni avtobus pri-
pelje tudi v našo vas in tako 
marsikatero vožnjo lahko op-
ravijo z avtobusom. Straši se 
menjamo pri prevozih: enkrat 
eden, drugič drugi. Ni lepšega 
kot čakati na konec tedna, ki je 
po možnosti sončen in snežen, 
otrok pa ima tekmo. 

Trenutno trenirata košarko 
in odbojko, več let pa smo bili 
tudi v nogometnih vodah. Mo-
ram reči, da je nabor staršev, 
otrok in trenerjev v vsakem od 
teh športov različen. Povsod 
opozarjajo na športni odnos 
navijačev, staršev do vseh ekip, 
športno obnašanje in podob-
no, pa so vendarle razlike. 
Na nogometnih tekmah sem 
doživela kar nekajkrat, da je 
sodnik prekinil in predčasno 
končal tekmo, ker so se ljudje 
v publiki obnašali nekorektno, 
nesramno. Sodniki so večino-
ma mladi fantiči, študenti, ki 
so zaključili aktivno igranje in 
sedaj sodijo. So tudi starejši, 
veliko pa je takšnih mlade-
ničev. Pri nogometu morajo 
požreti največ psovk, pripomb, 
norčevanj in pripomb publike. 
Pri košarki je tega že precej 
manj, pri odbojki pa še manj. 
Bolj ko je šport množičen, niž-
ja je kultura obnašanja publi-
ke in bolj je vse skupaj lahko 
komično, včasih tudi žalostno. 
Pogosto otroci igrajo tisti šport, 
ki so ga igrali starši, in tako so 
na košarkarski tribuni starši 
večjih postav, ki so bili včasih 
aktivni košarkarji, pri nogo-

metaših pa je bila moja izku-
šnja takšna, da so bili starši 
pogosto bolj televizijski špor-
tniki. Včasih je prav smešno, 
napotke za igro daje trener, nič 
manj agilno in glasno pa otro-
ku sugerira igro starš s tribu-
ne. Duh navijaštva se prenaša 
v celotno zgodbo tekmovanj in 
treningov. Ko se je poškodoval 
deček in je moral zapustiti 
igrišče, so mu s tribune ploska-
li, za hrabrost. Nekje je starš 
fantu, ki ga je nenamerno 
poškodoval, rekel, dobro si ga, 
tako nadaljuj. 

Trenerji imajo tudi vsak svoj 
stil vodenja tekem. Nekateri 
so bolj mirni, drugi grozijo, 
ustrahujejo in se predvsem de-
rejo. Trener ima pomembno 
vlogo v odraščanju otroka. 
Kar smo doživeli v mladosti, 
to dajemo naprej. Včasih se 
doma veliko pogovarjamo, naj 
to vpitje preslišijo in ne jemlje-
jo tako osebno. 

Na koncu je najpomemb-
nejše, da so otroci v gibanju, 
da imajo družbo, ki se ukvar-
ja tudi s športom. Cilje imajo 
vsi precej visoke. Mladim ko-
šarkarjem je cilj obljubljena 
Amerika, ker naš zvezdnik 
Luka blesti in je kot magnet 
za mlado in staro. V mali de-
želi je nabor igralcev manjši 
in s tistimi delajo bolj inten-
zivno, tekmovalno. 

Marsikomu se pri 15 letih ak-
tiven trening upre. Večina ot-
rok in staršev pa je najbolj za-
dovoljna, da so otroci zaposleni 
in aktivni, četudi nam prevozi 
na treninge vzamejo veliko 
časa in veliko sončnih koncev 
tedna preživimo na tribunah. 
Vse za otroke, seveda …..

Treningi in tekme
Janez Logar

V zadnjem članku smo raz-
lagali, kako zelo je pomembno, 
da zdržimo s svojimi notranji-
mi, čustvenimi, razpoloženjski-
mi stanji, ki nas preplavljajo. 
Nekako še razumemo, da se 
nočemo valjati v svojem peklu 
in da preprosto rajši odidemo. 
Saj nismo neumneži, kajneda. 
Reši se, kdor se more. Čuden 
je pisec teh kolumn, ker ljudi 
spodbuja, da zdržijo v lastnem 
trpljenju. Če bi se nam čustve-
no trpljenje zgodilo le enkrat 
na deset let, bi še potrpeli. Ker 
pa se nam to ponavlja, je pre-
kinitev teh vzorcev v naši moči 
in v naši odločitvi. O kakšnem 
trpljenju govorimo? Npr. stalni 
občutki krivde občasno odidejo, 
vendar vedno pridejo nazaj, ves 
čas se bojimo, kaj nepričakova-
nega se nam bo zgodilo, boleči 
občutki manjvrednosti, celo 
ničvrednosti, pritiski v prsih, 
ki nas spremljajo, odkar odpre-
mo oči, neprespane noči, ko se 
obremenjujemo s kritiko glede 
svojega poklica, svojega videza, 
svojega načina smeha, ubijal-
ski občutki sramu, ker so vsi na 
vasi izvedeli, da je hči istospol-
no usmerjena, ponižanje, ker 
ne moremo dostojno preživeti 
družine, občutki zavrženosti, 
ker nas je mama odpisala, čud-
na nemirnost, ker nas nihče ne 
razume, nevrednost življenja, 
ker nismo pravega spola … 
Takšne in podobne zgodbe piše 
življenje. Polne bolečin, pred 
katerimi bi radi zbežali. Ne bo 
nam uspelo, ker se bodo ta »sra-
nja« vedno vrnila.

Zelo težko pa razumemo, 
da ne zdržimo niti pozitivnih 
čutenj, stanj, razpoloženj. Npr. 
ko sem noro zaljubljen, me že 
skrbi, kaj če bo zveza razpad-

la; veselim se uspeha, pa pride 
negotovost, da bo to kmalu 
minilo; z ženo se trenutno 
dobro razumeva in že me je 
strah, da to ne bo dolgo traja-
lo; šef je prijazen z mano, jaz 
pa že preračunavam, kaj ima 
za bregom; dobila sem odlično 
oceno v šoli in me je strah, da 
bodo starši rekli, naj se ne vese-
lim preveč in naj bom ponižna; 
kljub dobri letini ne morem biti 
ponosen nase, rečem si, da je to 
bolj stvar sreče. Mehanizem je 
precej podoben. Mi preprosto 
ne zdržimo sami v sebi. Zakaj? 
Nekje globoko v sebi (podza-
vest) imamo zapisan najbolj 
možen boleč občutek: nisem 
dovolj dober, ne smem pripada-
ti, čisto sama sem na tem sve-
tu, nimam pravice do radosti 
bivanja, nekaj je z mano hudo 
narobe, da se tako počutim, 
svet ni varen, in nato celo nare-
dimo sklep: nihče me nima rad. 
Rešitev: sprejmimo, začutimo, 
predelajmo in odvrzimo težka 
čutenja, vendar ne zavrzimo 
samega sebe. Težka čustvena 
stanja so posledica zgodovine, 
ni rečeno, da so vsa moja. Jaz 
pa sem mnogo več kot moja ne-
sreča. Zase sem center vesolja. 
Ko to sprejmemo in predelamo 
težo svojega notranjega sveta, 
začneta svet in vesolje delati za 
nas. Celo več, zemeljske zako-
nitosti začnejo izgubljati svojo 
moč in odprejo se možnosti za 
vstop duhovnosti. Nato se v nas 
začne avtomatsko razvijati so-
čutje do sočloveka, ljubezen do 
bližnjega, razumemo drugega 
kot enakovrednega, brez vred-
notenja. Zelo smo povezani.

Ne bojmo se samega sebe

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

Mojca Logar je profesorica  
geografije in zgodovine.
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Marijan Peternelj:  
Melanda

Erika Jesenko:  
Recepti za vse letne čase

  bombažna brisača

kava  
Barcaffe,  

250 g

avtomatski dežnik

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
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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

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. Raziskati, 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

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

Maša Likosar

Krvavec – Akcija Šolar na 
smuči je slovenski projekt 
smučarskega ozaveščanja 
šolskih otrok. Nastala je s ci-
ljem popularizacije smuča-
nja med otroki in omogo-
čiti čim večjemu številu ot-
rok spust po belih strminah. 
Smučarski centri Krvavec, 
Rogla, Mariborsko Pohorje 

in Cerkno bodo skupaj s 
Smučarsko zvezo Slovenije, 
Zavodom za šport Republi-
ke Slovenije Planica in Mini-
strstvom za notranje zadeve 
– Policija učencem četrtih in 
petih razredov osnovnih šol 
omogočili brezplačno pouč-
no smučarsko izkušnjo.

Pobudnik akcije Uroš 
Zupan iz RTC Krvavec je 
pojasnil, da je želja vseh 

partnerjev projekta vlagati 
v znanje in približati otro-
kom enega najlepših zim-
skih športov. “Veseli smo, 
da bomo letos smučanje 
omogočili več kot 2500 šo-
larjem iz 55 osnovnih šol. 
Odprtja akcije in brezplač-
nega smučanja na Krvavcu 
se je udeležilo 680 otrok, od 
tega se jih je 270 brezplač-
no učilo smučarskih zavojev 
v šoli smučanja.” Poleg us-
vajanja osnov smučanja so 
otroci izvedeli tudi, kako se 
pravilno vesti na smučišču 
in varno smučati. Slednje 
jim je pojasnil vodja Sektor-
ja splošne policije v Upra-
vi uniformirane policije na 
Generalni policijski upravi 
Tomislav Omejec. Dejal je: 
“S tem in s podobnimi pro-
jekti ozaveščamo predvsem 
mlade, da na smučišču niso 
sami in da morajo poskrbe-
ti za lastno varnost in po-
sledično tudi vse druge, da 
naj vedno pazijo na ranlji-
ve skupine, in to so ravno 

otroci. Zavedati pa se je tre-
ba, da se otroci največ nauči-
jo iz vzora.”

Dogodka na Krvavcu sta se 
udeležila tudi Franci Petek, 
direktor Smučarske zveze 

Slovenije, in Jure Košir, ki je 
tudi ambasador projekta, ter 
predstavniki organizatorjev 
in podpornikov akcije. Po-
nosni so, da je častni po-
krovitelj akcije predsednik 

Republike Slovenije Borut 
Pahor. Po športnem delu 
je otroke na krvavški plaži v 
idiličnem zimskem okolju 
in sončnem vremenu zaba-
val raper Nipke.

Otrokom omogočijo izkušnjo belih strmin
V nedeljo so na smučišču Krvavec začeli vseslovensko akcijo Šolar na smuči, ki bo tokrat že peto leto zapored potekala med 20. in 25. januarjem.  
Njen glavni namen je otroke naučiti osnov smučanja ter jim pojasniti pravila varnosti na smučiščih.

Franci Petek, direktor Smučarske zveze Slovenije, Janez 
Janša, lastnik RTC Krvavec, in Jure Košir, ambasador 
projekta / Foto: Primož Pičulin

Po belih strminah Krvavca je brezplačno smučalo šeststo osemdeset otrok. / Foto: Primož Pičulin
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sudoku_LAZJI_19_06
NALOGA

5 6 4 9 7 2
1 3 8

7 5 1 3
3 9 4 8

2 7 5
4 8 1 6

7 5 2 4
5 6 9

9 2 4 1 5

sudoku_LAZJI_19_06

REŠITEV

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

sudoku_TEZJI_19_06
NALOGA

2 7 6 3 9
4 3 2 8
5 3

4 2 9
6 1
9 4 5

2 7
2 8 5 3
6 3 4 7

sudoku_TEZJI_19_06

REŠITEV

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

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_06
NALOGA

27639
4328
53

429
61
945

27
2853
6347

sudoku_TEZJI_19_06

REŠITEV

218764395
437295186
596381274
371856429
682479531
945123768
159632847
724918653
863547912

sudoku_LAZJI_19_06
NALOGA

564972
138

7513
3948

275
4816

7524
569

92415

sudoku_LAZJI_19_06

REŠITEV

563149872
219387465
748625139
391564728
682971543
457832916
175293684
834756291
926418357

KOLOSEJ DE LUXE, KRANJ (CENTER) 

Sreda, 23. 1.
20.15 STEKLENI
16.15 TIHOTAPEC
18.00 MARIJA ŠKOTSKA
14.10 NAJLJUBŠA
16.20 ELIOT REŠUJE BOŽIČ, sinhro.
14.15 RALPH RUŠI INTERNET: RAZBIJAČ 
RALPH 2, sinhro.
18.20 BOHEMIAN RHAPSODY
20.45 ZVEZDA JE ROJENA

CINEPLEXX, TUŠ, KRANJ

Sreda, 23. 1.
18.10, 20.00 STEKLENI
16.10, 21.15 TIHOTAPEC
15.40, 20.45 MARIJA ŠKOTSKA
20.10 PRIJATELJA ZA VEDNO
16.00, 18.15 RALPH RUŠI INTERNET: 
RAZBIJAČ RALPH 2, sinhro.
17.40 RALPH RUŠI INTERNET: RAZBIJAČ 
RALPH 2, 3D, sinhro.
15.30 SNEŽNA KRALJICA: DEŽELA 
ZRCAL, sinhro.

18.30 AQUAMAN
15.50 GRINCH, sinhro.
17.30, 20.30 
BOHEMIAN RHAPSODY

LINHARTOVA DVORANA , RADOVLJICA

Sreda, 23. 1.
19.00 IGRAM, SEM

Četrtek, 24. 1.
19.00 BOJEVNICA

Petek, 25. 1.
19.00 VEDRINA

Sobota, 26. 1.
16.00 NEVERJETNA ZGODBA 
O VELIKANSKI HRUŠKI
18.00 MARIA CALLAS
20.00 BOJEVNICA

Nedelja, 27. 1.
16.00 NEVERJETNA ZGODBA 
O VELIKANSKI HRUŠKI
18.00 MARIA CALLAS
20.00 VEDRINA

KINOSPORED

Organizatorji filmskih predstav si pridržujejo pravico do spremembe programa.

PREŠERNOVO GLEDALIŠČE KRANJ

Torek, 22. januarja
19.30 Ivan Cankar: OB ZORI (v dvorani PGK)

Sreda, 23. januarja
20.00 Kahlil Gibran: PREROK (v Stolpu Škrlovec)

Četrtek, 24. januarja
19.30 Ferdinand von Schirach: TEROR (gostovanje v Kulturnem domu v Kamniku)

GLEDALIŠČE TONETA ČUFARJA JESENICE

Torek, 22. januarja
18.00 Gimnazija Jesenice: SPROSTITE DOBROTO V SEBI (dobrodelna prireditev)

Sreda, 23. januarja
19.30 Feri Lainšček: PETELINJI ZAJTRK (gostovanje v Festivalni dvorani na Bledu)

GLEDALIŠKI SPORED

desetdnevna vremenska napoved

Torek
22. 1.

-7/0 °C

Nedelja 
27. 1.

-8/2 °C

Sreda 
23. 1.

Četrtek
24. 1. 

Petek
25. 1. 

Sobota
26. 1.

-5/-1 °C -6/1 °C -8/1 °C -9/1 °C

Ponedeljek 
28. 1.

Torek
29. 1.

Sreda
30. 1.

Četrtek
31. 1.

-6/2 °C -5/2 °C -4/1 °C -4/2 °C

tedenski koledar
       vzhod  zahod 

22. 1. tor. Cene 7.35 16.52

23. 1. sre. Rajko 7.34 16.53 

24. 1. čet. Felicijan 7.33 16.55           

25. 1. pet. Darko 7.33 16.56

26. 1. sob. Pavla 7.32 16.58

27. 1. ned. Janez 7.31 16.59

28. 1. pon. Peter 7.29 17.01

Cveto Zaplotnik

Celje – Na sejmu bo sode-
lovalo 62 razstavljavcev, ki 
bodo v šestih dvoranah in de-
loma tudi na zunanjih raz-
stavnih površinah predsta-
vili več kot dvesto blagovnih 
znamk kmetijske in gozdar-
ske mehanizacije – traktor-
je, pluge, trosilce, škropil-
nice, ovijalke, cepilnike drv, 
motorne žage, gozdarske vi-
tle, prikolice, dvigala, zašči-
tno opremo, poleg tega pa 
tudi semena, gnojila, škro-
piva, zaščitna sredstva in 
drug kmetijski reprodukcij-
ski material. 

V času sejma bo tudi več 
drugih dogodkov. Četrtek, 
31. januar, bo namenjen 
mladim kmetovalcem oziro-
ma bodočim prevzemnikom 

kmetij, ta dan bo Združe-
nje proizvajalcev in uvozni-
kov kmetijske in gozdarske 
tehnologije tudi predstavi-
lo sedemnajst štipendij, ki 

so jih razpisali za izobraže-
vanje in usposabljanje servi-
serjev in prodajalcev kmetij-
ske mehanizacije, ki jih na 
trgu primanjkuje. V četrtek 
bosta tudi srečanje predse-
dnikov strojnih krožkov in 

pogovor z evropskim poslan-
cem Francem Bogovičem o 
e-strojnih krožkih, pamet-
nih vaseh in preciznem kme-
tijstvu. V petek, soboto in v 
nedeljo bo na sejmu prikaz 
opremljenosti kmetijskih in 
gozdarskih vozil v prometu 
in varovalnih delovnih ob-
lek. V soboto bosta zavod za 
gozdove in zveza lastnikov 
gozdov predstavila ujme v 
gozdovih in pomen bolj in-
tenzivnega gospodarjenja 
za gozdove, zveza slovenske 
podeželske mladine pa sku-
paj s kmetijsko-gozdarsko 
zbornico in ministrstvom 
za kmetijstvo, gozdarstvo in 
prehrano srečanje Varnost 
na kmetiji, na katerem bodo 
predstavili primere dobrih 
praks. Na razstavnem pro-
storu celjske območne enote 

zavoda za gozdove bo vse dni 
sejma razstava Ujme v slo-
venskih gozdovih. 

Sejem Agritech je nas-
tal na pobudo Združenja 
proizvajalcev in uvoznikov 
kmetijske in gozdarske teh-
nologije, ki je izrazilo željo 
po organizaciji sejma, ki bo 
namenjen izključno meha-
nizaciji. Po zgledu sejmov 
iz tujine bo potekal pozimi, 
ko imajo kmetje več časa 
za razmišljanje o investici-
jah in nakupih, in večino-
ma v notranjih prostorih, 
v dvoranah. Kot je povedal 
Robert Otorepec, izvršni 
direktor Celjskega sejma, 
bodo že na prvem sejmu za-
polnili vse dvorane, razen 
zgornjega nadstropja, ki ne 
omogoča postavitve večjih 
strojev.

Nov sejem kmetijske in 
gozdarske mehanizacije
Na razstavišču Celjskega sejma bo od 30. januarja do 3. februarja prvič sejem Agritech – sejem 
kmetijske in gozdarske mehanizacije.

Vstopnina za odrasle 
bo sedem evrov, za 
upokojence šest ter 
za učence, dijake in 
študente pet evrov. 
Družine in večje 
najavljene skupine bodo 
lahko uveljavljale popust.

Maja Bertoncelj

Medvode – V Knjižnici Med-
vode je bilo 16. januarja od-
prtje razstave lesenih izdel-
kov Andreja Mraka iz Gore-
nje vasi pri Retečah.

To je njegova četrta samo-
stojna razstava, tretja posta-
vitev take vrste. Na prvi so 
bili razstavljeni konkretni 
izdelki, ki pa zahtevajo veli-
ko prostora in priprav. Gre 
torej za razstavo v obliki fo-
tografij, na katerih so pred-
stavljeni njegovi izdelki, ne-
kaj pa jih je tudi razstavlje-
nih, med njimi ljubljanski 
zmaj. Andrej Mrak ima ce-
rebralno paralizo, zato je 
bilo glavno vprašanje, kako 
bi določen izdelek lahko na-
redil sam. Ko je videl, kako 
se z laserskim žarkom reže 
lesena plošča, je z navdu-
šenjem začel pripravljati 

predloge. Posebnost izdel-
kov je v tem, da niso zleplje-
ni. Same plošče in tudi izdel-
ki, ki so na njih, so izdelani 

po enaki metodi: najprej 
ideja, ki jo nato Andrej na-
riše s pomočjo računalni-
ka, sledi izrez z laserskim 

rezalnikom in nato sesta-
vljanje izdelkov. 

Razstava bo na ogled do 1. 
februarja.

Razstavlja svoje lesene izdelke
Andrej Mrak razstavlja v Knjižnici Medvode. Njegovi leseni izdelki bodo na ogled do 1. februarja.

Andrej Mrak ob odprtju svoje četrte samostojne razstave
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filmski večer
BOJEVNICA 
Ana Šturm
torek, 22. 1., ob 19.00, 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.

literarno glasbeni večer
JURSKI PAR: 
JURE TORI, JURE LONGYKA
Jure Tori, Jure Longyka
četrtek, 24. 1., ob 19.00, dvorana

glasbeni večer
JAZZ MED KNJIGAMI
Tomi Purich Trio
sreda, 23. 1., ob 18.00, I. nadstropje
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Sponzor nagradne križanke, ki je bila objavljena  v Gorenjskem 
glasu 31. 12. 2018, je bil Javni zavod Ratitovec iz Železnikov, 
ki  nagrajencem za rešitev križanke poklanja naslednje nagra-
de: družinsko vstopnico za Bazen Železniki prejme Bogomila 
Gartner iz Sorice, dve vstopnici za bazen in savno prejme Lana 
Fic iz Gorenje vas in družinski vstop v Muzej Železniki prejme  
Marija Zalta iz Srednje vasi. Nagrajenci prejmejo nagrade na 
bazenu v Železnikih. Čestitamo !

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

PRIREDITVE
Najlepše doma
Naklo – Turistično društvo Naklo vabi danes v torek, 22. ja-
nuarja, ob 18. uri v Kulturni Dom Janeza Filipiča na podelitev 
priznanj za najlepše urejene hiše v letu 2018 v Naklem in 
komedijo Loškega odra.

Literarno-domoznanski večer
Tržič – Jutri, v sredo, 23. januarja, bo ob 19. uri v Knjižnici 
dr. Tometa Pretnarja literarno-domoznanski večer, na kate-
rem bodo predstavili knjigo Stražarji Karavank – Lojze Ude 
in boji za severno mejo, s katero so v Društvu generala Ru-
dolfa Maistra iz Kranja počastili spomin na stoto obletnico 
bojev za severno mejo, ki jih je vodil general Rudolf Maister. 

Blaznikov večer – Obisk Slovencev v Argentini
Škofja Loka – Muzejsko društvo Škofja Loka ob trideseti 
obletnici smrti velikega Ločana dr. Tineta Debeljaka vabi na 
Blaznikov večer Obisk Slovencev v Argentini, ki bo jutri, v 
sredo, 23. januarja, ob 19. uri v Miheličevi galeriji v Kašči na 
Spodnjem trgu v Škofji Loki. Doživetja bo z zbranimi delil 
Aleksander Igličar, ki je v zadnjih sedmih letih trikrat obiskal 
Slovence v Argentini, med njimi tudi mnoge Ločane in izse-
ljence iz Selške in Poljanske doline. 

Spominska slovesnost
Šenčur – V soboto, 26. januarja, se bo ob 11. uri pred spo-
menikom štiridesetim talcem v Šenčurju začela spominska 
slovesnost ob 75. obletnici njihove ustrelitve. Nastopili 
bodo: MePZ Kokrški odred Preddvor, učenci in mentorji OŠ 
Šenčur, slavnostni govornik bo Petar Potkonjak. Zbor bo ob 
10.30 na parkirišču Športnega parka, od koder boste skupaj 
odšli pred spomenik.

Za otroke
Jesenice – V jeseniški knjižnici bodo danes, v torek, 22. 
januarja, angleške igralne urice ob 16.30, jutri v sredo, 23. 
januarja, bodo nemške igralne urice ob 16. uri, ustvarjalne 
delavnice pa ob 17. uri, v četrtek, 24. januarja, bo ura pravljic 
ob 17. uri, v petek, 25. januarja, bo Brihtina pravljična dežela 
ob 10. uri, prireditev Berem s kužkom pa ob 17. uri.

Medgeneracijske prireditve
Kranj, Cerklje, Šenčur – V Medgeneracijskem centru Kranj bo 
danes, v torek, 22. januarja, ob 17. uri Tehnična prva pomoč – 
računalništvo in telefonija; v četrtek, 24. januarja, bo ob 17. uri 

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. 

www.gorenjskiglas.si

EUR
8168 strani, 170 x 240 mm, spiralna vezava

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.

Med več kot 
70 izjemnimi  
tortami in  
torticami boste 
našli npr.: torto 
iz pirine moke z 
orehi, malinami in 
smetano, torto z 
grškim jogurtom in 
pomarančo, torto 
za otroški rojstni 
dan, torto brez 
glutena, poročno 
torto, torto brez 
jajc, tortice na 
palčki (cake pop), 
pa tudi presne 
torte ... 

O današnji šoli premalo razp-
ravljamo in zapisi Ivke Sodnik 
so spodbuda za javno razpravo 
in razmislek o boljši šoli. 
Na načelni ravni med nami 
verjetno ni večjih razlik. Starši 
morajo v korist svojih otrok so-
delovati s šolo. Težave se začno 
pri napačnem razumevanju 
razmejitve, kdo odloča in kdo 
ima vlogo predlagatelja. Na 
šoli odloča ravnatelj, v razredu 
odloča učitelj. Starši v šoli ne 
odločajo, starši odločajo doma. 
Ko starši pripeljemo otroke k 
zobozdravniku, lepo počaka-
mo pred ordinacijo. Pri tem 
si ne vzamemo pravice in ne 
volimo strokovnega direktorja 
zdravstvenega zavoda. 
Druge težave izvirajo iz dej-
stva, da v šoli nimamo zu-
nanjega merila. Ena glavnih 
nalog ravnatelja je postaviti 
merilo odlično–slabo in prav–
narobe, kajti po njem umer-
jajo svojo tehtnico tudi drugi 
učitelji. 
Tretjo težavo je povzročila dr-
žava, ko je na določenih pod-
ročjih dopustila staršem tudi 
odločati. Največjo moč odlo-
čanja v šoli so starši pridobili 
z volitvami ravnatelja. Boste 
rekli, starši imajo pravico. Ko 
starši peljemo svoje otroke na 
letalo, pred poletom ne volimo 
med plavookim začetnikom 
in mrkim izkušenim pilotom. 
Boste rekli, saj imajo le tri gla-
sove v svetu šole. Toda to je že 
polovico vseh potrebnih glasov. 
Drugo polovico lahko pridobijo 
na načine, ki so v nasprotju z 
delovanjem šole in v popolnem 
nasprotju s tistim, kar ima šola 

Za boljšo šolo – 
drugače

govora o življenju z demenco, ob 18. uri pa Izobraževanje za 
mir, 3. del, 1. srečanje. V Cerkljah se bo v petek, 25. januarja, 
ob 10.15 začelo urejanje parka, v Šenčurju pa bodo prihodnji 
torek, 29. januarja, ob 9.30 v sejni sobi Občine Šenčur Vesele 
urice nemščine. Za vse prireditve so obvezne prijave na tele-
fon 041 724 134 ali na e-naslov mck-prijava@luniverza.si.

IZLETI
Po Krasu
Kranj – Društvo upokojencev Kranj vabi v četrtek, 31. janu-
arja, na izlet s pohodom po Krasu. Odhod s posebnim av-
tobusom bo ob 8. uri izpred Creine. Pot bo lahka, pohodni-
ška, hoje bo za tri do štiri ure. Prijave z vplačili sprejemajo v 
društveni pisarni do ponedeljka, 28. januarja.

V Tamar
Preddvor – Pohodniška skupina Društva upokojencev 
Preddvor se bo danes, v torek, 22. januarja, podala v Tamar. 
Odhod bo iz Preddvora ob 8. uri.

Jakobova pot po šenčurski veji
Šenčur – Turistično društvo Šenčur zaradi napovedi neugo-
dnih snežnih razmer konec minulega tedna prestavlja po-
hodniški izlet po Jakobovi poti po šenčurski veji na soboto, 
26. januarja. Skupne zmerne lahke hoje bo štiri do pet ur, 
možna bo tudi krajša varianta. Informacije in prijave zbira 
do četrtka, 24. januarja, Franci Erzin, tel. 041 875 812.

PREDAVANJA

Preroštvo o Gogu in Magogu
Kokrica – Jutri, v sredo, 23. januarja, bo ob 18. uri v Kulturnem 
domu predavanje Branka Dežmana z naslovom Preroštvo o 
Gogu in Magogu: Ezekiel 38. Molili bodo tudi za bolne. Preda-
vanje organizira Zavod za izobraževanje Besede življenja Kranj. 

Zakaj je narava tako kruta
Tržič – Danes, v torek, 22. januarja, bo ob 18. uri v Razstavno-
-izobraževalnem središču v Dolini predavanje dr. Karla Natka 
Zakaj je narava tako kruta, na katerem bo predavatelj predsta-
vil primere naravnih katastrof iz domačih krajev in tujine.

O boreliji
Kokrica – Turistično društvo Kokrica vabi na predavanje o bo-
reliji, ki je najpogosteje posledica okužbe z okuženim klopom. 
Predaval bo zeliščar Bene Behrič iz Kamnika. Predavanje bo v 
petek, 25 januarja, ob 17. uri v Domu krajanov na Kokrici.

Pridi, da ti pokažem zaročenko!
Škofja Loka – Družinska akademija in Župnija Stara Loka vabi 
v petek, 25. januarja, ob 19. uri v Jurjevo dvorano v Staro Loko 
na srečanje s predavanjem »Pridi, da ti pokažem zaročenko!«. 
Gost bo priznani teolog, profesor in župnik dr. Jožko Pirc.

RAZSTAVE

Karavanke – prostor povezav in razhajanj
Tržič – Tržiški muzej jutri, v sredo, 23. januarja, ob 17.30 vabi 
v Galerijo Atrij na odprtje gostujoče razstave Gornjesavskega 
muzeja Jesenice z naslovom Karavanke – prostor povezav in 
razhajanj. Na razstavi, ki bo odprta do 28. februarja, bo s po-
močjo predmetov in zgodb predstavljena pestrost odnosov 
med Gorenjsko in Koroško od najstarejših obdobij do danes. 

PREDSTAVE

Razočarana gospodinja pri seksologu
Tržič – V petek, 25. januarja, bo ob 19. uri v Kulturnem centru 
na sporedu komedija, satira Razočarana gospodinja pri sek-
sologu. Igrala bosta Roman Vodeb in Uršula Soban.

Kokoš
Visoko – KUD Visoko vabi na ogled dobrodelne predstave 
Kokoš, komedije v izvedbi domačega gledališča. Izkupiček 
od prodanih vstopnic in ostale zbrane donacije bodo name-
nili družini v stiski. Predstavo si lahko ogledate v soboto, 26. 
januarja, ob 19.30 v Domu krajanov Visoko.

zapisano v svojem vzgojnem 
načrtu. Pri zbiranju šestih 
glasov na volitvah ravnatelja 
manipulirajo, izigravajo zako-
ne, naganjajo nezaželene kan-
didate, dovolijo, da šola deluje 
več kot leto dni z v. d. ravnate-
lja in na vse čudne načine poti-
skajo svoje znance na pozicijo 
ravnatelja. 
Delovanje šole lahko ruši le 
nekaj staršev, ki si vzamejo 
čas krojiti šolo po svoji meri. 
Premnogi zaradi lastne am-
bicije, mogoče zaradi travm iz 
lastnega šolanja, sami sebe ne 
brzdajo pri uporabi svoje moči. 
Včasih gredo tako daleč, da 
hočejo voditi ravnatelja. Če je 
ravnatelj pokončen, če so dobri 
učitelji nepopustljivi, pa starši 
pokličejo na pomoč šolsko in-
špekcijo, ki obravnava še tako 
neosnovano anonimno prijavo.
Vsem mora postati nedvou-
mno jasno: na šoli odločajo 
ravnatelj in učitelji, starši v šoli 
ne odločajo. Vloga staršev je za 
kvalitetno šolo nepogrešljiva, 
pri mnenjih in predlogih, pred-
vsem pa pri pozitivnem vzduš-
ju. Ko bomo to sprejeli, ne bo 
množice konf liktov, ki izhajajo 
iz borbe, kdo bo imel moč v šoli. 
Ko bodo nepotrebni konf likti 
potihnili, bo nastal pedagoški 
mir, v katerem se bomo učitelji, 
ravnatelj in starši usmerili v 
večanje kvalitete šole.  

Matija Horvat

Matija Horvat - trideset let 
učitelj na OŠ Matije Čopa 
Kranj, od tega pet let ravna-
telj, oče petih otrok, ki so bili 
eno leto razporejeni po vseh 
stopnjah šolske vertikale, 
podpredsednik Učiteljskega 
združenja Slovenije

Kamnik – Kamnik in Slovenia Eco Resort bosta od 13. do 15. 
junija gostila evropsko srečanje ljubiteljev motorjev znamke 
Gold Wing. Lanskega srečanja v Velenju se je udeležilo skoraj 
dva tisoč ljubiteljev teh motorjev iz 35 držav.

V Kamniku junija srečanje motoristov
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Radio Triglav Jesenice, d.o.o., Trg Toneta Čufarja 4, 4270 Jesenice

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

Tehnolog, m/ž (Jesenice) 
Glavne naloge izbranega kandidata bodo: vodenje tehnologije, izdelava tehnolo-
ških navodil, predpisovanje tehnoloških poti, uvajanje novih in racionaliziranje se-
danjih tehnoloških postopkov v proizvodnjo, povečanje produktivnosti in kvalite-
tnih zahtev stroja, uvajanje inovativnosti v proizvodni program, pregledovanje in 
ocenjevanje kvalit. karakteristik vhodnih surovin ... SIJ Elektrode Jesenice, d. o. o., 
Cesta železarjev 8, 4270 Jesenice. Prijave zbiramo do 16. 2. 2019. Podrobnosti na 
www.mojedelo.com.

Delavec za enostavna dela v proizvodnji, m/ž (Kranj) 
Želimo, da imate naslednje kompetence: odgovornost za kakovostno opravljanje 
dela ter skrbno ravnanje z materialom in delovnimi sredstvi, odgovornost za pra-
vočasno opozarjanje nadrejenih ... Iskraemeco, d. d., Savska Loka 4, 4000 Kranj. Pri-
jave zbiramo do 17. 2. 2019. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Operater za upravljanje tehnoloških strojev, m/ž (Kranj) 
Pričakujemo: IV. ali V. raven izobrazbe naravoslovne smeri, zaželena elektro smer, 
pripravljenost na izobraževanje in pridobivanje novih znanj, pripravljenost na dvo- 
ali večizmensko delo, timsko delo, fleksibilnost, občutek za odgovornost, osnovno 
znanje angleškega jezika. Iskratel, d. o. o., Ljubljanska cesta 24a, 4000 Kranj. Prijave 
zbiramo do 17. 2. 2019. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Tehnik vzdrževanja na elektro področju, m/ž (Kranj) 
Pričakujemo: srednješolsko izobrazbo (poklicno ali tehniško) elektro smeri, izje-
mno željo po znanju, sodelovanju, napredku in razvoju (inovacije), izkušnje z de-
lom v proizvodnih obratih ter na področju vzdrževanja strojev in opreme (zažele-
no, niso pa pogoj za zaposlitev). Goodyear Dunlop Sava Tires, d. o. o., Škofjeloška 
6, 4000 Kranj. Prijave zbiramo do 31. 1. 2019. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

GLS pogodbeni partner, m/ž (Škofja Loka z okolico) 
Zaradi hitre rasti iščemo novega pogodbenega sodelavca, ki bodo vodili logistični 
posel v imenu podjetja in za blagovno znamko GLS v svoji regiji. General Logistics 
Systems, d. o. o. – GLS Slovenija, Cesta v Prod 84, 1129 Ljubljana. Prijave zbiramo do 
15. 2. 2019. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Reditelj na parkirišču, m/ž (RTC Krvavec)
Delovne naloge: vzdrževanje reda pri parkiranju vozil, vzdrževanje oznak in ogra-
je ob parkirišču, usklajevanje prihodov in odhodov avtobusa, pomoč pri žičniških 
opravilih in kontrola kart. Trajanje zaposlitve: določen čas (3–4 mesece), krajši de-
lovni čas – 20 ur na teden. Redno plačilo. RTC Krvavec, d. d., Grad 76, 4270 Cerklje na 
Gorenjskem. Prijave zbiramo do 17. 2. 2019. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Žičničarji na Krvavcu 
Delovne naloge: upravljanje, nadzor žičniških naprav, zasneževanje smučišč, 
upravljanje in vzdrževanje snežnih topov … Nudimo možnost nastanitve. K prija-
vi vabljeni kandidati vseh slovenskih regij, ki bi radi spremenili delovno okolje in se 
pridružili naši ekipi na Krvavcu. RTC Krvavec, d. d., Grad 76, 4270 Cerklje na Gorenj-
skem. Prijave zbiramo do 17. 2. 2019. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Inšpektor igralnih avtomatov, m/ž (Kranjska Gora) 
Pogoji za zasedbo delovnega mesta: uspešno dokončan izobraževalni program VI. 
stopnje in tri leta delovnih izkušenj ali izobraževalni program V. stopnje in tri leta 
delovnih izkušenj kot imetnik licence za delo v dejavnosti prirejanja posebnih iger 
na srečo ali za internega nadzornika na igralnih avtomatih opravljeno nacionalno 
poklicno kvalifikacijo operater/operaterka na igralnih avtomatih. HIT Larix, d. d., 
Borovška cesta 99, 4280 Kranjska Gora. Prijave zbiramo do 8. 2. 2019. Podrobno-
sti na www.mojedelo.com.

Receptor, m/ž (Kranjska Gora) 
Od kandidatov pričakujemo: poznavanje turizma in hotelirstva ter željo za delo z 
ljudmi, aktivno znanje slovenskega jezika, aktivno znanje dveh tujih jezikov (angle-
ščina in nemščina/italijanščina), obvladovanje hotelskih področnih standardov. Hit 
Alpinea, d. d., Borovška cesta 99, 4280 Kranjska Gora. Prijave zbiramo do 26. 1. 2019. 
Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Prodajni svetovalec, m/ž (Lesce) 
Nudimo: zaposlitev za določen čas, urejeno delovno okolje ... Merkur trgovina, d. 
o. o., Cesta na Okroglo 7, 4202 Naklo. Prijave zbiramo do 31. 1. 2019. Podrobnosti 
na www.mojedelo.com.

Produktni vodja pripravnik, m/ž (Lesce) 
Zadolženi boste za: sodelovanje pri realizaciji projektov, pomoč pri izdelavi tehnič-
ne, ponudbene ter marketinške dokumentacije za naše izdelke in sisteme, nude-
nje podpore pri razvojnih projektih novih izdelkov in inteligentnih prometnih sis-
temov. Swarco Lea, d. o. o., Finžgarjeva ulica 1a, 4248 Lesce. Prijave zbiramo do 13. 
2. 2019. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Skladiščnik, m/ž (Dobje, Poljane nad Škofjo Loko) 
V podjetju Polycom Škofja Loka iščemo kandidate za zaposlitev na delovnem mes-
tu skladiščnik. Polycom Škofja Loka, d. o. o., Poljane nad Škofjo Loko 76, 4223 Po-
ljane nad Škofjo Loko. Prijave zbiramo do 31. 1. 2019. Podrobnosti na www.moje-
delo.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
Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu,  
Nazorjeva ulica 1 v Kranju, jo naročite po tel. 04 201 42 41  
ali na: narocnine@g-glas.si. Če jo naročite po pošti, se  
poštnina zaračuna po ceniku Pošte Slovenije.
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Obseg knjige  
je 422 strani, v tem 

164 fotografij.

Cena knjige

Domačin iz Predtrga v Radovljici, Franci Valant, se je pri 86. letih lotil 
zbiranja zgodovinskih podatkov o gozdovih Jelovice in dejavnosti 
vaščanov iz naselij okoli Jelovice. Zbrane podatke, posebnosti in doži-
vljanja je zapisal v knjigi. Izdal jo je letos v samozaložbi, z namenom 
zabeležiti dogodke in pričevanja starih ljudi, da ne gredo v pozabo, 
da ostanejo dostopni tudi zanamcem. 

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.

Zgodba o čevljarskih koreninah, otroštvu, mladostniški razigranosti 
in vojnih razmerah, o trdem delu, izkušnjah iz tujine in uspehih 
doma. Zgodba, sorodna drugim tržiškim čevljarjem, ki jim je 
življenje prinašalo tanjše ali debelejše rezine kruha, ter zgodba 
o Tržiču in Peku, kakršna sta bila in se ne bosta več vrnila. 

392 strani; 17 x 21,5 cm; trda vezava
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Cena knjige je

29 80
 + poštnina

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.
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Ta knjiga  
je lepo in 
koristno darilo 
hkrati.
Trda vezava,  
72 strani.

                        + poštnina

11     99
EUR

Prej, ko se otrok spozna z zemljevidi in dobi občutek  
za zemeljsko oblo, razporeditev celin in držav, njihovih  
glavnih mest, zastav ter značilnosti, bolje se bo znašel  
v šoli in v vsakdanjem življenju. V Otroškem atlasu  
sveta s posodobljenimi podatki boste skupaj z  
otrokom svet odkrivali na preprost in zanimiv način.

Redna cena knjige je 19,99 eur, nova cena knjige  
je le 11,99 eur+poštnina.

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.

Rezultati 6. kroga – 20. januar 2019 
3, 9, 10, 12, 16, 23, 35 in 19

Loto PLUS: 3, 4, 7, 14, 21, 25, 30 in 34 
Lotko: 5 8 9 9 4 7

Sklad 7. kroga za Sedmico: 490.000 EUR 
Sklad 7. kroga za PLUS: 90.000 EUR 

Sklad 7. kroga za Lotka: 100.000 EUR

LOTO

NEPREMIČNINE
STANOVANJA
KUPIM

STANOVANJE. Sem resen kupec, tel.: 
070/391-822  
 19000190

GRADBENI  
MATERIAL
KURIVO
PRODAM

SUHA bukova drva, sekana lansko 
zimo, tel.: 040/705-882 
 19000206

GLASBILA
PRODAM

DIATONIČNO harmoniko Rutar Be Es 
As, tel.: 031/351-172  
 19000196

HOBI
KUPIM

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

STARINE
KUPIM

ODLIKOVANJA, kovance, ure, slike, 
značke, srebrnino, luči, kipe in drugo, 
tel.: 030/670-770 19000201

OBLAČILA IN 
OBUTEV
PRODAM

NOVE pohodne čevlje Alpina, št. 43, 
zračno pištolo, tel.: 041/364-504 
 19000203

ŽIVALI IN  
RASTLINE
PRODAM

PSIČKE mešančke s prinašalci, stare 
2 meseca, bodo srednje rasti,  doma-
če leglo, ogled na domu, Zg. Bitnje, 
tel.: 031/761-638 19000199

KMETIJSKI STROJI
KUPIM

KOSILNICO, primerno za hribovit 
teren, in traktorski vitel za les, tel.: 
031/217-496 19000193

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

PRIDELKI
PRODAM

AJDO, koruzo in ječmen, tel.: 
040/355-865 19000189

FIŽOL v zrnju – češnjevec, tel.: 
040/750-993 
 19000194

PŠENICO, tel.: 031/409-241 19000198

VZREJNE ŽIVALI
PRODAM

2 bikca ČB, stara 14 dni, tel.: 
040/728-264 
 19000197

ČB bikca in ČB teličko, stara 3 tedne, 
tel.: 041/378-848  
 19000205

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

KOZO in kozla ali menjam za ovco, tel.: 
051/303-294  
 19000191

TELICI LIM in mešanki, 4 kom, stari po 
5 mesecev, tel.: 031/616-879  
 19000195

KUPIM

BIKCA simentalca, starega do 10 dni, 
tel.: 031/687-062  
 19000202

SENO in prodam 4 mesece starega 
bikca simentalca, skupaj z njegovo ma-
mico simentalko, tel.: 04/25-51-928  
 19000192

OSTALO
PRODAM

SENO in silažo v okroglih balah, 150 cm 
premera, tel.: 041/515-867 19000207

STORITVE
NUDIM

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

ADAPTACIJE – vsa gradbena dela, 
notranje omete, strojne omete, fasade, 
adaptacije, tlakovanje dvorišča, ograje, 
kamnite škarpe in dimnike, kvalitetno, 
hitro in poceni. SGP Beni, d.o.o., Stru-
ževo 7, Kranj, tel.: 041/561-838  
 19000200

FLORJANI, d.o.o., C. na Brdo 53a, 
Kranj izvaja vsa gradbena dela od te-
meljev do strehe, adaptacije, omete, 
omete fasad, kamnite škarpe, tlakova-
nje dvorišč, tel.: 041/557-871 19000151

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

RAZNO
PRODAM

SILAŽNE bale, 3 kw grelnik, električni 
radiator, zračno puško, tel.: 031/364-
504 19000204
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Anketa

Matic Tavčar, Drulovka:

»Sem ga pričakoval in komaj 
čakal. Zapadlo ga je prema-
lo, idealno bi bilo pol metra v 
dveh dneh, tako da ne bi bilo 
naenkrat preveč za kidati. V 
petek pa je sneg povzročil 
nekaj prometnih zastojev.«

Alex Peternel, Tržič:

»Kar ga je zapadlo, ga je pre-
več. S snegom je samo delo, 
naj zapade nad tisoč petsto 
metri, v dolini pa smo lahko 
prikrajšani zanj. Pri nas ga 
praktično ni bilo, mislim, da 
bo zapadel še konec marca.«

Špela Šter, Srednja vas:

»Že nekaj časa sem spremlja-
la vremensko napoved in si 
želela, da bi končno snežilo. 
Rada smučam in upam, da 
ga bo zapadlo vsaj pol metra. 
Tokrat ga je bilo le za vzorec 
in ni bilo treba kidati.«

Nina Furlan, Žabnica:

»Bila sem presenečena, da je 
tokrat res zapadel. Za zdaj ga 
imamo dovolj in na srečo ni 
povzročil težav. V času poči-
tnic pa bi bilo zaželeno, da ga 
zapade več. Prepričana sem, 
da bo zima še dolga.«

Maša Likosar

Minuli teden smo prejeli prvo 
pravo snežno pošiljko. Napo-
vedi so obljubljale več snega, 
a nam ga je zima namenila 
le za pokušino. V Kranju in 
okolici so ga zabeležili le šti-
ri centimetre. Smo se snega 
razveselili, ga je zapadlo do-
volj, nam je povzročil težave?
Foto: Primož Pičulin

Snega le za 
vzorec

Matija Jenko, Kranj:

»Snega si želim, a le nekaj 
dni na leto, da se grem lahko 
sankat in sprehajat v idilično 
zimsko okolje. Zapadlo bi ga 
lahko več, se je pa zima ravno 
začela in bomo zagotovo še 
deležni snežnih padavin.«

info@g-glas.si

vre men ska na po ved

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

Danes bo oblačno, več jasnine bo v alpskih dolinah in v gorah 
nad 1500 metri nadmorske višine. Zvečer in ponoči bo snežilo, 
jutri bo sneženje oslabelo in ponehalo. V četrtek bo oblačno 
in brez padavin. Pihal bo severovzhodni veter. Hladno bo.

Danica Zavrl Žlebir

Preddvor – Jutrišnja seja ob-
činskega sveta v Preddvo-
ru je sicer namenjena pred-
vsem prvi obravnavi prora-
čuna za leto 2019, lotili pa se 
bodo tudi treh odlokov: o po-
kopališkem redu, o turistič-
ni taksi in o plovbnem reži-
mu. V proračunu bo na voljo 
4,1 milijona evrov, med naj-
pomembnejšimi projekti 

(vodovod na Možjanci, grad-
nja nogometnega igrišča, 
državna cesta skozi Tupali-
če) pa bodo ocenili, kateri je 
v tem letu najbolj realno iz-
vedljiv. Za državno cesto v 
Tupaličah država zagotavlja, 
da bodo letos začeli, čakajo 
pa še na rebalans državnega 
proračuna in na razpis za iz-
vajalca. Zemljišča za nogo-
metno igrišče so odkuplje-
na, prenos še ni bil izveden, 

zato s pridobitvijo gradbene-
ga dovoljenja še čakajo. Ob 
vodovodu na Možjanco pa 
razmišljajo, da bi vzporedno 
uredili še cesto in morda ka-
nalizacijo, a v zvezi s kana-
lizacijo še tehtajo, ali bi bilo 
bolj smiselno za odvajanje 
odplak poskrbeti z malimi 
komunalnimi čistilnimi na-
pravami. Novost je partici-
patorni proračun, ki ga uva-
jajo v Kokri in na Možjanci, 

vprašanje pa je, ali bi ga ka-
zalo uveljaviti tudi v drugih 
vaseh. Kot pravi župan Rok 
Roblek, so v posameznih 
krajih že doslej lahko razpo-
lagali s sredstvi, ki so v ob-
činskem proračunu osta-
la od zimskega vzdrževanja 
cest, in jih porabili v skladu 
s prioritetami.

Med odloki, ki jih bodo 
obravnavali tokrat, je no-
vost odlok o plovbnem re-
žimu, ki bo urejal varno 
plovbo po jezeru Črnava. 
Določal bo plovbno obmo-
čje, vrste plovil, ki bodo lah-
ko plula po jezeru, in tudi 
območje kopalnih voda. Z 
odlokom bo določeno vse 
v zvezi z redom in čistočo, 
privezovanjem in shranje-
vanjem plovil, vstopnimi 
in izstopni mesti na jeze-
ru, določen bo tudi skrbnik 
odloka, Zavod za turizem 
Preddvor. Novembra lani 
so na jezeru postavili lesen 
pontonski pomol, marca pa 
bodo splavili še čolne. Trije 
novi čolni, kakršni so zna-
čilni za alpski prostor, bodo 
omogočili, da jezero spet 
zaživi, da se vrnejo rekrea-
tivci, jih najemajo turisti in 
služijo tudi morebitnemu 
poročnemu turizmu. 

Na Črnavi bodo spet čolnarili
Na jutrišnji seji občinskega sveta v Preddvoru bodo obravnavali odlok o plovbnem režimu, marca bodo 
v jezero Črnava spet splavili čolne. 

Jeseni so postavili pontonski pomol, spomladi se bodo na jezeru Črnava spet pojavili čolni. 
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Janez Kuhar

Trboje – Mlada oblikoval-
ka Katja Kastelic, ki živi in 
ustvarja v Trbojah, je na 
Slovenskem knjižnem sej-
mu prejela dve priznanji. 
Najprej je za knjigo Ivan 
Cankar: podobe iz življenja 
avtorjev Zorana Smiljanića 
in dr. Blaža Vurnika preje-
la priznanje za najbolje ob-
likovano knjigo leta 2018 v 
kategoriji strip in karikatu-
ra, nato pa je po glasovanju 
občinstva ista knjiga, ki jo je 
Kasteličeva oblikovala, pre-
jela še najvišje priznanje, 
veliko nagrado Slovenske-
ga knjižnega sejma – knjiga 
leta 2018. 

Katja Kastelic se je po di-
plomi na Akademiji za li-
kovno umetnost in oblikova-
nje v Ljubljani posvetila sa-
mostojnemu delu grafične-
ga oblikovanja knjig in raz-
ličnih publikacij. Zadnja leta 
sodeluje z založbo Forum 
Ljubljana pri izdajah sloven-
skih in tujih stripovskih av-
torjev, s stripovsko revijo 
Stripburger in z Narodno ga-
lerijo v Ljubljani. Lani je po-
leg knjige Ivan Cankar za za-
ložbo Forum oblikovala še 
tri stripovske izdaje, za Na-
rodno galerijo pa je obliko-
vala pesniško zbirko Andreja 
Rozmana - Roze Pesmi iz ga-
lerije in publikacijo za otro-
ke Ivana Kobilca: Potovanja.

Priznanji za mlado 
oblikovalko Katjo Kastelic

Najvišje priznanje na Slovenskem knjižnem sejmu mladi 
oblikovalki Katji Kastelic za knjigo Ivan Cankar: podobe iz 
življenja / Foto: arhiv revije Stripburger

Ljubljana, Kranj – Obolevnost za gripo in drugimi virusnimi 
okužbami narašča, kar je pričakovano. Eva Leban, dr. med., 
specializantka javnega zdravja pri Nacionalnem inštitutu za 
javno zdravje, je pojasnila: »Glede na podatke prejšnjih let 
in glede na trenutno situacijo pričakujemo vrh sezone konec 
januarja in na začetku februarja. Gorenjska regija ne izstopa 
od drugih slovenskih regij. V Sloveniji trenutno kroži virus 
gripe tipa A.« Cepljenje je trenutno še priporočljivo, saj glede 
na analize prejšnjih let in trenutnega stanja še ni prišlo do 
vrhunca sezone, še svetuje Lebanova. 

Vrhunec gripe konec januarja, začetek februarja


