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Najradodarnejši  
na Jezerskem
Polovica gorenjskih občin staršem 
ob rojstvu otroka namenja od 200 
do 300 evrov, redke enkratnega 
denarnega prispevka nimajo, ne-
katere pa številnejšim družinam 
ob prihodu novega člana nameni-
jo 500 evrov in več. 
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GORENJSKA

Po Kranju  
električni avto
Spomladi naj bi v Kranju začel vo-
ziti prvi električni avto, ki bo na-
menjen obiskovalcem starega me-
stnega jedra. Sprva eno električno 
vozilo bo potnike brezplačno vozi-
lo praviloma vse dni v tednu med 
8. uro in 19.30.
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KMETIJSTVO

V gozd z »motorko« 
in s srcem
Na ljubljanskem gozdnogospo-
darskem območju je letos prizna-
nje za najbolj skrbnega lastnika 
gozda prejel Andrej Kršinar mlajši 
s Topola v občini Medvode. 

12

GG+

Pred desetletjem smo 
uvedli evro
Osem let zatem, ko je bil evro 1. 
januarja 1999 uveden kot knjižni 
denar v enajstih državah članicah 
Evropske unije, je 1. januarja 
2007 skupno evropsko valuto 
prevzela tudi Slovenija.

20 

VREME

Ob koncu tedna bo prete-
žno jasno. Po nižinah 
bodo jutra mrzla in  
meglena, v gorah pa bo 
mraz postopno popuščal.

-9/3 °C
jutri: pretežno jasno

69 let Gorenjski časnik od leta 1947
Prvi predhodnik tednika Gorenjec leta 1900
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Marija Volčjak

Pred vrati je novo leto, za-
čeli ga bomo s praznikom 
več, kar smo sprejeli brez 
pretiranega navdušenja, s 
pripombo, da bomo lahko 
pestovali novoletnega mač-
ka. Politični sladkorček in 
zadnje denarne poteze vla-
de napovedujejo, da s pri-
hodnjim letom vstopamo 
v predvolilni čas, morda ne 
samo za jesenske volitve 
predsednika države.

V novo leto stopamo z več 
optimizma, ki ga po osmih 
kriznih letih že resnično po-
trebujemo. Najboljši znak, 
da se stvari obračajo na bo-
lje, so kadrovski razpisi, pod-
jetja iščejo predvsem strojne 

in elektrotehnične inženir-
je, informatike in tehnike, 
ki nadzorujejo avtomate. 

Gorenjski glas stopa v se-
demdeseto leto izhajanja. 
Ob visokem jubileju smo za 
poslovne partnerje pripravi-
li rokovnik zdravja, ki jih bo 
teden za tednom opominjal, 
kar je dobro za zdravje na de-
lovnem mestu. Za naročni-
ke časopisa bomo štirikrat 
v jubilejnem letu pripravili 
paleto popustov, s katerimi 
si boste lahko v celoti ali vsaj 
deloma povrnili naročnino, 
kar pomeni, da bodo ugo-
dnosti lahko izkoristili vsi 
naši naročniki. Več o novem 
naročniškem letu boste pre-
brali v prvi številki Gorenj-
skega glasa v novem letu.

Srečno 2017
Gorenjski glas stopa v sedemdeseto leto izhajanja.

V novem letu vam želimo veliko sreče, zdravja in osebnega zadovoljstva. / Foto: Andrej Tarfila

Priloga:

deželne novice

Marjana Ahačič

Kranjska Gora, Bled, Bohinj 
– V teh dneh večina gorenj-
skih turističnih središč poka 
po šivih, turistični delavci 
pa so zadovoljni z obiskom. 
Vse, česar si tako obiskoval-
ci kot turistični delavci želi-
jo, je, da bi vendarle zapadlo 
še nekaj snega.

»Z zimsko sezono smo 
začeli konec novembra, ko 
smo prižgali lučke na trgu 
pred cerkvijo in začeli z ad-
ventnim sejmom. Kranjska 
Gora je trenutno polno zase-
dena, tako hoteli kot zasebne 
sobe, kar nas veseli,« pravi 
Blaž Veber, direktor Turiz-
ma Kranjska Gora. »Odlično 

zasedeni bomo vse do 10. ja-
nuarja, ko se novoletne po-
čitnice končajo tudi na hr-
vaškem, od koder prihajajo 

številni gostje, a kot pravi-
jo hotelirji, dobro kaže tudi 
za drugo polovico januar-
ja.« Kot pravi Veber, zdaj s 

povečano močjo delajo na 
promociji pa tudi na vsebi-
nah, s katerimi v destinaci-
jo želijo privabiti predvsem 
tuje turiste. »Tega smo se 
lotili zelo aktivno; prav vsak 
konec tedna v januarju se bo 
nekaj dogajalo, vse do veli-
kih smučarskih prireditev v 
marcu bo tako pri nas zelo 
pestro.«

Trenutno je sicer kranjsko-
gorskim žičničarjem uspelo 
zasnežiti večino smučišč, 
od ponedeljka obratuje tudi 
smučišče Poligon v Podko-
renu, v Ratečah in v Plani-
ci so urejene tekaške proge, 
prav tako drsališči v Kranjski 
Gori in Ratečah. 

Turistična središča polno zasedena
Z božično-novoletnimi prazniki se v gorenjskih turističnih središčih začenja zimska sezona. Kljub temu 
da snega letos še ni, so turisti že za božične praznike napolnili hotele, med novoletnimi prazniki pa v 
Kranjski Gori, na Bledu in v Bohinju pričakujejo celo stoodstotno zasedenost.

Ker letos še ni bilo snega, se v vseh gorenjskih zimskih 
turističnih središčih trudijo turiste privabiti s pestrim 
dogajanjem. /Foto: Tina Dokl 42. stran
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izžrebanemu naročniku časopisa

Knjigo prejme CILKA ZAPLOTNIK iz Preddvora.

KO TI ČEK ZA NA ROČ NI KE

Kdo bo zlati orel?

Novoletna skakalna turneja ali turneja štirih skakalnic je za 
zimskimi olimpijskimi igrami in svetovnim pokalom  eno 
najprestižnejših tekmovanj v smučarskih skokih. Turneja je 
sestavljena iz štirih tekem, ki vsaka posebej šteje za svetovni 
pokal, na koncu pa s seštevkom točk vseh štirih tekem dobi-
mo zmagovalca turneje, ki za nagrado prejme zlatega orla. 
Kot posebno prestižen dosežek velja zmaga na vseh štirih 
tekmah v isti sezoni, kar je zaradi različnih lastnosti skakalnic 
vse prej kot enostavno. Do sedaj je Nemec Sven Hannawald 
edini, ki mu je to uspelo, in sicer v sezoni 2001/2002. V se-
zoni 2015/2016 je z rekordnim izkupičkom 1139,5 točke slavil 
Peter Prevc, ki je zmagal na treh tekmah. Na TV SLO 2 in na 
www.rtvslo.si si boste lahko ogledali vse tekme z vseh štirih 
skakalnic, lahko pa jim tudi prisluhnete na Valu 202. 

RTV Slovenija podarja enemu naročniku Gorenjskega glasa 
uradno skakalno kapo Smučarske zveze Slovenije. V žrebu 
boste sodelovali, če boste pravilno odgovorili na vprašanje: 
Kdo bosta komentatorja novoletne skakalne turneje na TV 
Slovenija? Odgovore s svojimi podatki pošljite do četrtka, 5. 
januarja 2017, na naslov: Gorenjski glas, Bleiweisova 4, 4000 
Kranj, ali na koticek@g-glas.si.

Buh pomagej

Nezadovoljen z odnosi med ljudmi in uničevanjem sveta je 
Vsemogočni napovedal nov vesoljni potop. Bosta gostilničar 
Marko in pogrebnik Tuljo uspela preprečiti katastrofo?
Vsemogoč(n)a komedija v režiji Danijela Malalana in igralsko 
zasedbo Franko Korošec, Boris Devetak in Žan Papič. 
Gorenjska premiera v Kulturnem hramu Ignacija Borštnika 
Cerklje bo 6. januarja ob 20. uri. Več informacij: www.smejmo.se.

Dvema naročnikoma Gorenjskega glasa podarjamo po dve 
vstopnici. V žrebu boste sodelovali, če boste pravilno odgo-
vorili na nagradno vprašanje: Kako se imenuje ladja, ki jo je po 
bibličnem izročilu na ukaz Boga zgradil Noe, da reši svojo dru-
žino in zemeljske živali pred vesoljnim potopom? Odgovore s 
svojimi podatki pošljite do srede, 4. januarja 2017, na naslov: 
Gorenjski glas, Bleiweisova 4, Kranj, ali na: koticek@g-glas.si

Nagrajenci v kotičku za naročnike

V nagradnih igrah, ki sta bili objavljeni 20. decembra 2016, 
prejme knjigo Ogenj, rit in kače Danica Juvan, Škofja Loka, 
zgoščenko Big Banda RTV Slovenija pa Mitja Avsec, Črnuče 
in Dragica Skumavc, Mojstrana.

Ana Šubic

Kranj – Okoljskih proble-
mov brez dogovora celot-
nega sveta ne bo možno re-
šiti, opozarja klimatologi-
nja in članica medvladnega 
panela za podnebne spre-
membe Lučka Kajfež Boga-
taj. Kot je dejala na nedav-
nem predavanju v Straži-
šču pri Kranju, smo v pre-
lomnem času, saj z gospo-
darskim modelom, ki teži k 
nenehni gospodarski rasti, 
večji proizvodnji in potroš-
nji, naš planet ne bo zdržal, 
prihodnjim generacijam pa 
se obeta težje življenje.  

Gospodarstvo je zato nuj-
no prestrukturirati v smer 
večje energetske učinkovi-
tosti in uporabe obnovljivih 
virov. Obstoječi ekonomski 
model je po njenem zgre-
šen in netrajnosten, naravo 
se ima za brezplačno samo-
postrežno, s pomočjo kate-
re se ustvarja profit majhne 
skupine ljudi in pri tem po-
zablja na stroške, ki jih ce-
lotna družba plačuje zara-
di onesnaževanja s fosilni-
mi gorivi. »Raba virov iz na-
rave se povečuje eksponen-
tno. Problemi so tudi naraš-
čanje prebivalstva, nebrzda-
na potrošnja, proizvajanje 
neenakosti s peščico boga-
tih in milijardami revnih 
... In v takem okolju ne mo-
reš pričakovati sprememb: 
bogati jih nočejo, revni pa 
so nemočni,« je naštevala 
Kajfež Bogatajeva. A čeprav 
smo sprožili podnebne 
spremembe in načeli pla-
net, ima le pol odstotka pre-
bivalcev koristi od tega. »To 
je velika ironija. Večina In-
dijcev in Kitajcev nima nič 
od tega, le umazan zrak in 
vodo. Pri nas smo doživeli 

nekaj izboljšav, a imamo 
vseeno 12 odstotkov ljudi 
pod pragom revščine. Go-
spodarstveniki pa težijo k še 
večji proizvodnji in potroš-
nji, do leta 2050 naj bi jo še 
podvojili ali potrojili! To ne 
prinaša zniževanja izpustov 
toplogrednih plinov ali 
manjše rabe vodnih virov in 
tako ne bo šlo,« je zaskrblje-
na Kajfež Bogatajeva.

Korak naprej je bil storjen 
z letos podpisanim pariškim 
sporazumom o podnebnih 
spremembah, v katerem je 
tudi zaveza o omejitvi segre-
vanja planeta na največ dve 
stopinji Celzija do konca sto-
letja. A glede na medle in ne-
ambiciozne načrte držav je 
to bolj kot ne pobožna že-
lja, brez pomembnih spre-
memb v energetiki pa gro-
zi dvig temperature 3,5 sto-
pinje, je pojasnila. »V bor-
bi proti globalnemu segre-
vanju ne moremo zmaga-
ti, to je nezadržen proces, ni 
pa nujno, da dopustimo, da 
bo šel naprej v takem tempu. 
Edina zmaga bo, če ne bomo 

pretirano presegli dveh sto-
pinj segrevanja.« 

Leto 2015 je bilo krep-
ko najtoplejše v zgodovini 
merjenj, letošnje pa ga zna 
celo preseči. Medtem ko se 
ves svet segreva, se z vodo 
dogaja različno. »Imamo 
kraje, ki imajo ob tem, da 
je pretoplo, tudi več dežja, 
kar je še v redu, in imamo 
kraje, kjer je ravno obratno: 
je bolj toplo, postaja pa bolj 
sušno, kar je najslabša mo-
žna kombinacija.« 

Kot je dejala, se Sloveni-
ja segreva hitreje kot svet in 
omejitev dve stopnji Celzi-
ja na svetovni ravni pomeni 
3,5 stopinje toplejšo Sloveni-
jo do konca stoletja. Vode je 
že sedaj manj kot nekoč, a 
še vedno veliko. »Pri nas se 
bodo spremembe bolj odra-
zile poleti kot pozimi. Zime 
bodo kar prijetne, manj 
mrzle, količina vode bo prib-
ližno enaka kot sedaj, ampak 
bolj v obliki dežja, ne snega. 
Vodo bomo lahko ujeli in jo 
shranili, če bomo pametni, 
ker poleti je ne bo, saj bodo 

poletja bistveno bolj sušna 
in vroča,« je napovedala in 
poudarila, da bodo v kmetij-
stvu postali neizogibni na-
makalni sistemi, kjer zaos-
tajamo za vsemi evropskimi 
državami, razen za Albanijo.

Slabši pogoji za kmetij-
stvo se bodo širili v Špani-
jo, Italijo, Grčijo, na Bal-
kan, v Moldavijo … Posebej 
je omenila Bližnji vzhod, 
kjer bo pomanjkanje vode 
še poglobilo begunsko pro-
blematiko. »Begunci priha-
jajo tudi zaradi pomemb-
nih sprememb in še več jih 
bo, saj brez vode ni hrane in 
ne morejo preživeti.« Raz-
mere na jugu Evrope bodo 
slabše kot na severu. »Kako 
se bo na to odzvala Evrop-
ska unija? Bomo imeli dve 
Evropi ali bodo morda tisti, 
ki jim ne bo tako hudo, po-
magali drugim? Za zdaj vi-
dimo, kakšna je ta pomoč …« 
je razmišljala predavateljica 
in dodala, da so podnebne 
spremembe sila nepravič-
ne, saj njihove najhujše po-
sledice nosijo tudi območja, 
denimo Afrika, kjer niso nič 
slabega storili okolju.

Podnebne spremembe 
pripomorejo tudi k narav-
nim nesrečam. Če je bilo do 
leta 1980 svetovnih katastrof 
s tisoč mrtvimi in milijar-
dno škodo okoli 300 na leto, 
jih je sedaj 1000. »Vmes ni 
Slovenije, čeprav smo v zad-
njih 10 letih imeli tri velike 
suše, poplave ob čudnih ča-
sih na čudnih krajih in ma-
terialno škodo v 200 mili-
jonih evrov. Naša generaci-
ja ni izvzeta, vsi dobivamo 
prvi obrok posledic podneb-
nih sprememb že sedaj, a še 
zdaleč ne v tako usodni obli-
ki kot ga bodo naši otroci in 
vnuki,« je dejala.

Smo v prelomnem času
Klimatologinja Lučka Kajfež Bogataj: »Ob nenehni težnji h gospodarski rasti, večji proizvodnji in 
nebrzdani potrošnji naš planet ne bo zdržal.«

Lučka Kajfež Bogataj / Foto: Primož Pičulin 

»Vsa Slovenija in večji del 
Evrope je zelen, tako da nas 
smučarji pohvalijo za pri-
pravo smučarskih terenov 
in možnost, da sploh lahko 
smučajo na 800 metrih nad-
morske višine,« je povedala 
Klavdija Gomboc.

Snega si seveda želijo tudi 
v Bohinju. »Smučanje je pač 
glavna atrakcija v prvih ja-
nuarskih tednih, predvsem 
za srbske in hrvaške goste. 
Naredili bomo vse, kar je v 
naši moči, da jim omogoči-
mo uživanje v zimskih ak-
tivnostih, je povedal Klemen 
Langus, direktor Turizma 

Bohinj. »Bohinj se vsako 
leto napolni takoj po božič-
nih praznikih, tako da do 
prvih dni v novem letu pri-
čakujemo okoli 95-odsto-
tno zasedenost.« Tudi letos 
uvajajo nekaj novosti: ena 
takšnih je zimska kartica 
Ski Bohinj, s katero gostom 
omogočamo popuste pri do-
živetju Bohinja, druga pa 
Ski bus, ki bo vozil le na Vo-
gel, ampak enkrat dnevno 
tudi na Pokljuko in Soriško 
planino. Avtobus je brezpla-
čen za vse goste partnerjev 
Turizma Bohinj pa tudi za 
vse občane Bohinja. 

Na polno zasedenost ho-
telov med novoletnimi 

prazniki računajo tudi na 
Bledu. »Predvsem v tem 
času prihajajo gostje iz Ita-
lije, Nemčije in Avstrije, 
vse več tudi domačih,« je 
povedal Jaka Ažman, direk-
tor Turizma Bled. »Na to 
smo pripravljeni s pestrim 
dogajanjem, posebno so se 
potrudili tudi hotelirji, tako 
da polno zasedenost lah-
ko pričakujemo dobra dva 
tedna. Tudi mi čakamo na 
sneg. Takrat pridejo tudi 
ljubitelji smučanja, tradici-
onalno predvsem iz Zdru-
ženega kraljestva, glede na 
intenzivno promocijo pa 
jih letos pričakujemo tudi 
od drugod,« pravi Ažman, 

ki pri tem poudarja, da na 
Bledu stavijo tudi na dnev-
ne goste. »Ti poskrbijo za 
utrip kraja, ki je zelo po-
memben. Ob tem bi si že-
lel, da bi na prireditve, ki jih 
pripravljajo, prišlo tudi več 
domačinov. 

Številni božične in novo-
letne praznike strnejo v ce-
loto, turistični delavci pa so, 
v nasprotju s ostalim gospo-
darstvom, zelo veseli proste-
ga drugega januarja. »Dobi-
li smo ga malo pozno, a za 
enodnevne obiskovalce in 
tiste, ki počitnice rezervira-
jo v zadnjem trenutku, čisto 
dovolj,« je zadovoljen Blaž 
Veber.

Turistična središča polno zasedena
31. stran
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Gorenjski policisti so 
med minulim praznič-
nim vikendom prejeli 

več prijav o nevarni rabi piro-
tehnike. Skupina otrok naj bi 
petarde v Kraju metala blizu 
vrtca in pred ljudi, na Šentur-
ški Gori naj bi se pirotehnika 
množično uporabljala med 
praznovanjem, v Radovlji-
ci naj bi neznani uporabnik 
petardo prijavitelju vrgel pod 
noge, prijave kršitev pa so poli-
cisti obravnavali še na Šucevi 
ulici v Kranju, na Jesenicah in 
v Ševljah, kjer je bilo močnejše 
pirotehnično sredstvo vrženo 
v smetnjak, kar je povzročilo 
manjše razdejanje. Še v dveh 
primerih pa so policisti v Tr-
žiču in na Jesenicah zasegli 
okoli petsto kosov nedovolje-
ne pirotehnike, kar sta letos 
samo dva od mnogih zasegov 
in udeležbo mladoletnikov, ki 
sodijo v kategorijo najpogoste-
je poškodovanih uporabnikov 
pirotehnike. 

Z zbiranjem obvestil in 
drugimi aktivnostmi so poli-
cisti Policijske postaje Dom-
žale prišli do podatkov o skla-
diščenju in preprodaji večjih 
količin pirotehničnih izdel-
kov. Zasegli so nekaj manj 
kot sto petdeset tisoč piroteh-
ničnih izdelkov v skupni teži 
okoli šeststo kilogramov.

To je zgolj nekaj poročil po-
licistov, ki so te dni ugotavljali, 
da nobeno svarilo, celo najbolj 
grozljive slike poškodb ob pokih 
petard, ne ustavijo ne mladih 
in tudi ne starejših, da se ne 

bi ukvarjali s prepovedanimi 
pirotehničnimi sredstvi. Eno 
je seveda finančna korist pri 
preprodaji, ki je kaznivo de-
janje, drugo pa skrb za svojo 
varnost in varnost vseh drugih.

Jasno je, da mlade, posebno 
tiste, ki si želijo novih izzivov 
in pogumno vstopajo v svet 
odraslih, zanima tudi piro-
tehnika. Spomnim se nasveta 
prijatelja, ki je ob sinovi rado-
vednosti za takšne stvari sveto-
val, naj fantu vendarle kupimo 
kaj od tega, vendar pa naj bo 
zraven nekdo od odraslih. Za 
nasvet, kakšne rakete so pri-
merne za najstnika v osnovni 
šoli, smo vprašali tudi trgovca 
in fant je z gorečimi lici za-
puščal trgovino. Na silvestrski 
večer smo skupaj prižgali ne-
kaj ognjemetov, čebelic in po-
dobnega. Naslednje letos ga je 
stvar še malce zanimala, nato 
pa je ugotovil, da vse skupaj res 
ni vredno pretirane pozornosti 
in da je zapravljen denar bolje 
porabiti za kaj bolj koristnega.

Kar nekaj staršev poznam, 
ki se te dni zaskrbljeno sprašu-
jejo, kaj neki mlade privlači, da 
si želijo pokov in ognjemetov, 
čeprav jih tako v šoli kot doma 
vsak dan znova opozarjajo na 
nevarnosti, jim opisujejo nesre-
če, kažejo slike, pripovedujejo o 
prestrašenih živalih in svarijo 
pred tragedijami. Mladi pač 
hočejo raziskovati. In tega jim 
ne moremo vzeti. Naša naloga 
pa je, da poskrbimo, da se bo 
njihovo raziskovanje končalo z 
nasmehom na licih.

Čas za poke in ognjemete

KOMENTAR
Vilma Stanovnik

Ana Šubic

Kranj – Rojstvo otroka prine-
se staršem veliko dodatnih 
stroškov, ob tej priložnosti 
pa v večini občin lahko pri-
dobijo enkratni denarni pri-
spevek. Podatki, ki smo jih 
zbrali po vseh gorenjskih 
občinah, kažejo, da občine 
za novorojenčke namenjajo 
precej različne zneske.

Največjo vsoto za prvoro-
jenega otroka staršem na-
menjajo na Jezerskem – 500 
evrov, za vsakega nadaljnje-
ga otroka pa se znesek po-
viša za sto evrov. »Glede na 
to, da smo majhna in od več-
jih mest kar precej oddalje-
na občina, je županova želja, 
da bi s prispevki vsaj malo 
zmanjšali apetite po odselje-
vanju v bolj 'priročno' doli-
no. Prav zaradi te majhnosti 
smo vsakega novega občana 
še toliko bolj veseli,« so po-
jasnili na Občini Jezersko, 
kjer so lani izplačali 11 nado-
mestil v višini 6500 evrov.

Radodarni tudi v Bohinju

Med bolj radodarnimi so 
tudi v Bohinju. Prispevek 
za novorojenca, ki ga letno 
usklajujejo z rastjo malop-
rodajnih cen, letos znaša za 
prvega otroka 361,26 evra, 
za vsakega nadaljnjega ot-
roka pa ga zvišajo za petino. 
Za drugega otroka tako star-
ši prejmejo 433,51 evra, pri 
šestem otroku pa se osnov-
ni znesek že podvoji na 
722,52 evra. »Zavedamo se, 
da je rojstvo otroka nekaj iz-
jemnega in lepega. Na dru-
gi strani pa prinaša kar ne-
kaj stroškov, ki jih s prispev-
kom občine malo omilimo. 
Ob vseh stroških, ki jih ob-
čina pokriva, je prav, da ne 
pozabimo na stroške star-
šev in jim na spoštljiv na-
čin, brez odvečne admini-
stracije, namenimo prispe-
vek,« menijo na Občini Bo-
hinj. V letu 2015 so izplača-
li 25.365,25 evra.

Kljub visokim prispevkom 
za novorojence pa se tako na 
Jezerskem kot v Bohinju sre-
čujejo z negativnim narav-
nim prirastom, ki so ga po 
podatkih Statističnega ura-
da Republike Slovenije lani 
imeli še v šestih drugih go-
renjskih občinah. Najbolj 
negativen je bil v Preddvoru, 
kjer ob rojstvu otroka star-
šem že od leta 2008 izplaču-
jejo dvesto evrov, pred tem 
pa je bil znesek enkrat nižji. 
Lani so izplačali 5400 evrov 
za 27 novorojenčkov. In ko-
likšni so prispevki v ostalih 
občinah z negativnim pri-
rastom? Tudi na Jesenicah 

znaša dvesto evrov, v Kranj-
ski Gori 282,42 evra, v Men-
gšu 160 evrov, v Tržiču 220 
evrov, v Radovljici pa star-
šem namenjajo vrednostni 
bon za nakup potrebščin in 
oblačil za prvorojenca v viši-
ni 130 evrov, za drugega ot-
roka v višini 150 evrov, za 
tretjega oz. vsakega nasled-
njega otroka pa v višini 200 
evrov ter knjižno darilo.

V polovici od gorenjskih 
občin sicer ob rojstvu otro-
ka starše razveselijo z 200 
do 300 evri. V največji ob-
čini, Kranju, imajo 112,67 

evra enkratnega denarnega 
prispevka. Lani so izplačali 
583 prispevkov, kar je znes-
lo 65.686,61 evra.

Nekje prispevke 
zvišujejo, drugje znižujejo 

V Žirovnici so lani povi-
šali prispevek za novorojen-
ce. Znaša 350 evrov, če gre 
za tretjega ali nadaljnjega ot-
roka, pa 550 evrov, pred tem 
pa je bil 300 oz. 500 evrov za 
bolj številčne družine. Lani 
so prejeli 43 vlog in izplačali 
16 tisoč evrov.

Na drugi strani so v Ka-
mniku lani znižali tovrstno 
pomoč s 180 na 100 evrov, 
lani so 294 staršem nakaza-
li 33.240 evrov. Tudi komen-
dski občinski svetniki so ne-
davno izglasovali nižji pri-
spevek, ker da ne gre za pra-
vico, pač pa nadstandard, ki 
ga občina plača, ko ima de-
nar. Namesto 208,65 evra 
bodo staršem od 1. januar-
ja 2017 izplačevali sto evrov. 
Lani so prispevek nakaza-
li 85 upravičencem v skup-
ni višini 17.735,25 evra. Je pa 
Komenda po podatkih sta-
tističnega urada lani ime-
la najvišji naravni prirast 
med gorenjskimi občina-
mi. Po naravnem prirastu ji 
sledita Gorenja vas - Polja-
ne, kjer so prispevek 208,64 
evra lani namenili 103 novo-
rojencem, ter Lukovica, kjer 
so 78 upravičencem izplača-
li po 280 evrov, kar je prora-
čuna obeh občin olajšalo za 
okoli 21.500 evrov.

V Trzinu prispevek za no-
vorojenca vežejo na cen-
zus. Enkratno socialno po-
moč ob rojstvu otroka v vi-
šini 230 izplačajo, če skup-
ni dohodki družine, ki so os-
nova za izračun dohodnine, 
ne presegajo 1669,17 evra 
bruto mesečno na družin-
skega člana. Lani so izplača-
li 36 pomoči ob rojstvu otro-
ka v višini 8023,80 evra, le-
tos pa 4600 evrov, saj je bilo 
dvajset upravičencev.

V Moravčah knjižica, v 
Domžalah darilni paket

V Moravčah novorojenčki 
prejmejo knjižico Moj prvi 
album, denarnega prispev-
ka pa nimajo. V tem prime-
ru gre za nadstandard obči-
ne, so pojasnili. Tudi v ob-
čini Domžale ob rojstvu ot-
roka dodeljujejo simbolič-
no darilo v obliki To-to pa-
keta iz Tosame, ne pa tudi 
posebne denarne pomoči. 
Kot pravijo, je možno zap-
rositi za enkratno občinsko 
denarno socialno pomoč za 
premostitev trenutne mate-
rialne ogroženosti socialno 
ogroženih posameznikov 
ali družin, med katere so-
dijo tudi družine z novoro-
jenci. »Pomoč ob rojstvu ot-
roka je naloga države, lokal-
ne skupnosti pri tem lahko 
le dodatno pomagamo. Po 
naši oceni bi morala biti po-
moč vezana na socialni sta-
tus, kar dejansko upošteva-
mo pri dodeljevanju soci-
alnih pomoči. Kot nam je 
znano, tako ravnajo tudi ne-
katere druge lokalne skup-
nosti,« so dodali na Občini 
Domžale.

Najradodarnejši na Jezerskem
Polovica gorenjskih občin staršem ob rojstvu otroka namenja od dvesto do tristo evrov. Le redke 
enkratnega denarnega prispevka nimajo, ponekod ga vežejo na socialni status družine, so pa tudi 
občine, ki številnejšim družinam ob prihodu novega člana namenijo petsto evrov in več.

Rojstvo otroka prinese staršem veliko dodatnih stroškov, 
zato je dobrodošla vsaka pomoč občine. / Foto: Tina Dokl

Prispevki ob rojstvu otroka po občinah

 Bled:   250 evrov ali bon za nakup otroške opreme v 
višini 275 evrov

 Bohinj:   361,26 za prvega otroka, za vsakega nadalj-
njega se poveča za 20 odstotkov

 Cerklje:  230 evrov
 Domžale:  To-to paket iz Tosame
 Gorenja vas - Poljane:  208,64 evra
 Gorje:   380 evrov ali bon za nakup otroške opreme v 

višini 420 evrov
 Jesenice:  200 evrov
 Jezersko:   500 evrov za prvorojenca, za vsakega nadalj-

njega otroka se znesek poviša za 100 evrov
 Kamnik:  100 evrov
 Komenda:   208,65 evra, po 1. januarju 2017 100 evrov
 Kranj:  112,67 evra
 Kranjska Gora:  282,42 evra
 Lukovica:  280 evrov
 Medvode:  213,49 evra
 Mengeš:  160 evrov
 Moravče:  knjižica Moj prvi album
 Naklo:  250 evrov
 Preddvor:  200 evrov
 Radovljica:   vrednostni bon v višini 130 evrov za prve-

ga otroka, 150 evrov za drugega otroka, 200 
evrov za tretjega oz. nadaljnjega otroka ter 
knjižno darilo

 Šenčur:  200 evrov
 Škofja Loka:  200 evrov
 Trzin:   230 evrov, če skupni dohodki družine, ki so 

osnova za izračun dohodnine, ne presegajo 
1669,17 evra bruto mesečno na družinskega 
člana

 Tržič:  220 evrov
 Vodice:  220 evrov
 Železniki:  200 evrov
 Žiri:  150 evrov
 Žirovnica:   350 evrov, za tretjega oz. nadaljnjega otroka 

550 evrov
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Kranj – Nedavno objavljeno 
poročilo vlade o zadolženos-
ti slovenskih občin na zad-
nji dan lanskega leta razkri-
va, da ima 212 občin za 33,9 
milijona evrov manj dolga 
kot leto pred tem. Dolg slo-
venskih občin je tako konec 
lanskega leta znašal 865,3 
milijona evrov. Delni razlog 
za prvo zmanjšanje dolga 
po letu 2007 naj bi bil tudi v 
tem, da so bile v letu 2014 lo-
kalne volitve, za volilna leta 
pa je značilna porast zadol-
žitev, pojasnjujejo na mini-
strstvu za finance.

Le štiri gorenjske občine 
povečale svoj dolg

Najbolj zadolžena obči-
na v Sloveniji je ljubljan-
ska. Na zadnji dan lanske-
ga leta je njen dolg zna-
šal 117 milijonov evrov, do-
datnih 66 milijonov pa še 
dolg njenih pravnih oseb. 
Med gorenjskimi občinami 
je sicer z dobrimi 29 mili-
joni evrov dolga najbolj za-
dolžena občina Kranj, ki je 
na četrtem mestu tudi med 

vsemi slovenskimi občina-
mi. Za razliko od nekaterih 
drugih občin je Kranj svoj 
dolg povečal. Leta 2013 je 
bila namreč občina zadol-
žena za 15,7 milijona evrov, 
predlani pa za 22,6 milijo-
na evrov. Med gorenjskimi 
občinami Kranju sledi Ško-
fja Loka z dobrimi 12,3 mi-
lijona in Domžale z dobri-

mi devetimi milijoni. Obe 
občini sta dolg zmanjšali. 
V Škofji Loki je še leta 2014 
znašal 13,3 milijona evrov, 
v Domžalah pa je trend 
zmanjševanja dolga zaznati 
že od leta 2012, ko je skup-
ni občinski dolg znašal dob-
rih 12 milijonov. V primer-
javi z letom 2014 se je lani 
daleč najbolj med vsemi go-
renjskimi občinami uspe-
lo razdolžiti občini Cerklje, 
ki je dolg zmanjšala s treh 
na 1,9 milijona evrov, tudi 
to pa je odplačala letos po-
leti. Poleg že omenjenih 

so dolg zmanjšale tudi ob-
čine Žirovnica, Železniki, 
Naklo, Gorenja vas - Polja-
ne, Kamnik, Medvode, Žiri 
in Tržič. Povečale pa so ga 
le Radovljica, Kranj, Bled in 
Mengeš. 

Na lestvici zadolženosti 
slovenskih občin pa je tudi 
nekaj takih, ki so bile ob 
koncu leta 2015 brez naje-

tega dolga. Na Gorenjskem 
je bilo takšnih pet: Gorje, Je-
zersko, Kranjska Gora, Šen-
čur in Trzin namreč svojih 
proračunov niso obremeni-
le z dolgom.

Dolg na prebivalca v 
Komendi skoraj trikrat 
višji od povprečja

Občina Komenda ima 6,9 
milijona evrov dolga, ven-
dar je med vsemi gorenj-
skimi občinami v vrhu po 
dolgu na prebivalca. Vsak 
Komendčan je namreč v 

povprečju zadolžen za 1159 
evrov, kar občino uvršča na 
tretje mesto med vsemi slo-
venskimi občinami. Dolg 
občine Komenda izvira iz 
leta 2008, ko se je nezako-
nito zadolžila pod takra-
tnim županovanjem Toma-
ža Drolca. Pod novo občin-
sko upravo v Komendi sicer 
zadnja leta dolg počasi sa-
nirajo. Na gorenjskem Ko-
mendi sledi Preddvor s 673 
evri dolga na prebivalca, 
Škofja Loka s 541 in Kranj 
s 526 evri dolga na občana. 
Povprečni skupni dolg vseh 
občin na prebivalca sicer 
znaša 419 evrov.

Kot zaključujejo na mini-
strstvu za finance obseg za-
dolževanja občin v lanskem 
letu ni skrb vzbujajoč. »Ob-
čine (tudi) s pomočjo zadol-
ževanja izvajajo investicije, 
ki pomenijo plačila izvajal-
cem, delovna mesta, gospo-
darsko aktivnost in s tem 
ustvarjajo BDP,« pravijo na 
ministrstvu, kjer se glede 
na prejete vloge za soglasja 
k zadolžitvi nadejajo, da bo 
obseg zadolževanja v letoš-
njem letu nižji ali enak tiste-
mu v lanskem.

Občine so manj zadolžene
Najbolj zadolžene gorenjske občine v letu 2015 so Kranj, Škofja Loka in Domžale. Skupno se je 
zadolženost občin v primerjavi z letom prej znižala.

Naklo – Poverjenice Društva upokojencev (DU) Naklo so 
pomembna vez med člani na terenu in upravnim odborom 
društva. Člane obveščajo o aktivnostih, pobirajo članarino, 
so družabnice, ob novem letu poskrbijo tudi za obdaritev. Za 
njihov celoletni trud so se jim predsednik in tajnica društva, 
Jože Kajin in Slavka Jelenc, ter župan Marko Mravlja vsaj malo 
oddolžili z druženjem ob skupnem kosilu. Poverjenice društva 
so Tatjana Kosec, Ani Ahčin, Marija Debelak, Marija Štaut, 
Majda Novinec, Vigica Randjelović, Marija Bajželj in Vladimi-
ra Ivanc. Na sliki sta tudi predsednica socialne komisije pri 
DU Naklo Marija Čimžar in predsednik gospodarske komisije 
Janez Pirih.

Zahvala poverjenicam za njihov trud

Poverjenice Društva upokojencev Naklo so povabili na 
druženje ob zaključku leta. 

Tržič – Na letošnji zadnji seji občinskega sveta je Silvo Buček, 
direktor podjetja Bios, ki upravlja gospodarsko javno službo, 
kompleks Gorenjska plaža, tržiškim svetnikom predstavil po-
slovanje v 2016 in povedal nekaj o načrtih za prihodnje leto. 
Letos so na Gorenjski plaži imeli 21.160 obiskovalcev v 84 
kopalnih dneh, od tega je bilo 76 celodnevnih kopalnih dni. 
»Subvencija iz občinskega proračuna za delovanje Gorenjske 
plaže je bila predvidena v višini 75 tisoč evrov, vendar smo 
z racionalizacijo stroškov in uspešnejšo organizacijo delov-
nih procesov kot tudi s povečanjem prihodkov potrebovali le 
dobrih petdeset tisoč evrov subvencije, kar pomeni več kot 
tridesetodstotni prihranek (končni rezultat sicer še ni povsem 
točen, ker še ni konec leta upravljanja kompleksa). Na enaki 
osnovi kot letos smo naredili tudi plan za leto 2017, kjer ob 
upoštevanju 75 kopalnih dni ter 19 tisoč obiskovalcev potrebu-
jemo 52 tisoč evrov subvencije. V primeru lepšega vremena, 
kot je bilo letos, bo lahko potreba po subvenciji še kaj manjša,« 
je pojasnil Silvo Buček. Občinski svet je dal tudi soglasje k 
cenam storitev na Gorenjski plaži za leto 2017. 

So dober gospodar Gorenjske plaže

Suzana P. Kovačič

Tržič – »Veseli me, da po-
leg semaforiziranega križi-
šča pod Gorenjsko plažo, ki 
je bilo urejeno v tem letu, 
nadaljujemo z delom za še 
večjo varnost občanov Trži-
ča in okolice,« je povedala 
poslanka SMC, Tržičanka 
Andreja Potočnik. Mini-
strstvo za infrastrukturo 
je prisluhnilo njeni pobu-
di, da nadaljujejo urejanje 
varnosti in pretočnosti pro-
meta tudi na območju Bi-
strice pri trgovskem cen-
tru (TC) Deteljica, izvozu 
na regionalno cesto v sme-
ri proti Kranju s postavitvi-
jo krožišča. Problematično 

je predvsem zavijanje v 
levo za voznike, ki priha-
jajo iz smeri Ljubelja, in 
zavijanje v levo ali narav-
nost za voznike, ki zapuš-
čajo parkirišče TC Detelji-
ca. Ogrožena je tudi var-
nost pešcev. Investicijo bo v 
večji meri prevzela država, 
delno so potrebna občin-
ska sredstva, petdeset tisoč 
evrov, za kar je bila svetni-
ška skupina SMC Tržič 
uspešna z amandmajem v 
proračunu Občine Tržič za 
leto 2017. Podžupan Dušan 
Bodlaj je dodatno predla-
gal, naj se ob krožišču ure-
di avtobusno postajališče, 
ki je pomembno tudi z vidi-
ka šolskih prevozov. 

Prvo krožišče  
v tržiški občini
Pri trgovskem centru Deteljica bodo postavili 
krožišče, ki ga bodo s prizadevanji poslanke 
Andreje Potočnik sofinancirali z državno pomočjo.

Suzana P. Kovačič

Naklo – Župnik Janez Fili-
pič (1887–1972) je živel in 
deloval v Naklem trideset 
let, pomemben za kraj pa je 
še zlasti po tem, da se je za-
radi njegove aktivnosti zače-
la gradnja kulturnega doma. 
Prihodnje leto bo minilo 130 
let od njegovega rojstva in 45 
let od njegove smrti. »Likov-
no društvo (LD) Naklo je lan-
sko leto začelo s projektom 
Pomembni Nakljanci, in si-
cer smo zaradi okrogle oble-
tnice rojstva in zaradi njego-
vega poklica v Pavlinovi ga-
leriji predstavili kiparja Jo-
žefa Pavlina. Letos je kar 
sama od sebe prišla ideja, da 
predstavimo Janeza Filipi-
ča, ki se ga kot priljubljenega 
župnika starejši Nakljanci 
še dobro spominjajo,« je na 
ponedeljkovem odprtju raz-
stave povedala predsednica 
LD Naklo Alojzija Murn, ki 
je razstavo zasnovala skupaj 
z Damijanom Janežičem, 
lokalnim zgodovinarjem in 
vodičem ter ljubiteljskim fo-
tografom. »Potrebnih je bilo 
veliko pogovorov z raznimi 

ljudmi, tudi tako se je nab-
ralo precej gradiva. Naš-
la sva prave sogovornike 
v Filipičevih rojstnih Ho-
tavljah in okolici, nekatere 
sva tudi obiskala,« je poja-
snila Murnova in se ob tej 
priložnosti zahvalila Jani 
Rojc, Juriju Kumru, Jane-
zu Potočniku in Stanku 

Filipiču, ki je daljni soro-
dnik župnika Filipiča. 

Na razstavi so slike na plat-
nu, Filipičevo rojstno hišo je 
upodobil Zdravko Purgar, Fi-
lipičev portret in sliko zvoni-
ka nakljanske cerkve pa Aloj-
zija Murn. Precej je fotogra-
fij pa del načrta za Prosvetni 
dom, kot se je Dom Janeza 

Filipiča včasih imenoval ... 
Razstava bo na ogled še 8. 
in 15. januarja, obakrat od 
14. do 18. ure. Dodajmo, da 
LD Naklo v tem mesecu pra-
znuje prvo leto delovanja, da 
je pričujoča razstava njihova 
že osma, ves čas pa potekajo 
tudi likovne delavnice s sku-
pino mladih talentov.

Razstava o Janezu Filipiču
V Pavlinovi galeriji v Domu Janeza Filipiča v Naklem je Likovno društvo Naklo postavilo dokumentarno-
slikarsko razstavo o župniku Janezu Filipiču, po katerem se imenuje dom.

Razstavo si je z zanimanjem ogledal daljnji župnikov sorodnik Stanko Filipič (na sliki zadaj v 
sredini) s svojimi »ta mladimi«, nečakom ... Levo od Stanka je Alojzija Murn. / Foto: Tina Dokl

Na lestvici zadolženosti slovenskih občin pa je tudi 
nekaj takih, ki so bile ob koncu leta 2015 brez najetega 
dolga. Na Gorenjskem je bilo takšnih pet: Gorje, 
Jezersko, Kranjska Gora, Šenčur in Trzin. 
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Marjana Ahačič

Radovljica – Prihodki pro-
računa Občine Radovljica 
za leto 2017, vključno z za-
dolžitvijo in prenosom raz-
like iz letošnjega leta, zna-
šajo 20,9 milijona evrov, za 
leto 2018 pa 17,7 milijona, je 
z veliko večino na seji potrdil 
radovljiški občinski svet. Za 
izgradnjo knjižnice ter dru-
ge investicije je v letu 2017 
predvidena zadolžitev za 2,5 
milijona evrov, v letu 2018 
pa za 1,6 milijona evrov.

»Potrdili ste dokumenta, 
ki bosta omogočala nemo-
teno delovanje občine v pri-
hodnjih dveh letih,« je bil po 
sprejemu odloka o proraču-
nih zadovoljen župan Ciril 
Globočnik. Direktorica ob-
činske uprave Alenka Lan-
gus pa je pojasnila, da so 
bili pri načrtovanju odhod-
kov prednostno upošteva-
ni izpolnjevanje zakonskih 
obveznosti, nadaljevanje 

oziroma dokončanje zače-
tih investicij, investicije, ki 
se sofinancirajo z nepovra-
tnimi sredstvi, in vzdrževa-
nje občinskega premoženja.

V prihodnjem letu tako 
predvideni investicijski od-
hodki predstavljajo 48 od-
stotkov vseh, v letu 2018 
pa 39 odstotkov. Dokonča-
nje nove zgradbe knjižnice 
je največja investicija, ki jo 

občina načrtuje za prihodnji 
dve leti. Zanjo v proračunu 
namenja 2,8 milijona evrov. 
Med večjimi investicijami 
pa sta še izgradnja primar-
ne in sekundarne kanalizaci-
je ter vodovoda Kamna Gori-
ca, čemur je namenjenih 1,1 
milijona evrov, ter več dru-
gih odsekov komunalne in-
frastrukture. Za program sa-
nacije lokalnih cest Občina 

Radovljica v naslednjih dveh 
letih namenja nekaj manj kot 
pol milijona evrov, prav toli-
ko za rekonstrukcijo Savske 
ceste do območja zbirnega 
centra v Radovljici, 360 tisoč 
evrov pa za rekonstrukcijo 
Ceste za Verigo v Lescah. Za 
energetsko sanacijo vrtcev v 
Radovljici in Kropi je rezer-
viranih nekaj manj kot tristo 
tisoč evrov, prav toliko za do-
končanje komunalnih ure-
ditev v Kropi in na Brezovi-
ci, 250 tisoč pa za izgradnja 
komunalne opreme v obmo-
čju občinskega lokacijskega 
načrta Brezje ter 230 tisoč za 
pločnik ob Cesti na Jezerca v 
Radovljici s sočasno obnovo 
vodovoda. Občina ima v na-
črtu tudi izgradnjo pločnika 
v Podnartu, menjavo strehe 
na Klinarjevi hiši v Kropi ter 
obnovo obzidja v grajskem 
parku v Radovljici, za kar 
so prav tako že zagotovljena 
sredstva v proračunih za pri-
hodnji dve leti.

Proračun za prihodnji dve leti
Radovljiški občinski svet je na zadnji seji pred novim letom potrdil proračuna občine za leti 2017 in 
2018. Prihodki proračuna za leto 2017 znašajo 20,9 milijona evrov, za leto 2018 pa 17,7 milijona.

Radovljiški občinski svet je v sredo na zadnji letošnji seji 
potrdil proračuna za leti 2017 in 2018.

Mateja Rant

Bled – Za naložbe so v pri-
hodnjem letu namenili 35 
odstotkov proračunskih od-
hodkov, pri čemer bodo glav-
nino denarja porabili za kon-
čanje prve faze gradnje se-
verne razbremenilne ceste. 
Precej več denarja kot v pre-
teklem letu so tokrat v prora-
čunu predvideli za zakonsko 
predpisane obveznosti obči-
ne, predvsem na račun pov-
prečno triodstotnega zviša-
nja plač v javnem sektorju, 
je razložil direktor občinske 
uprave Matjaž Berčon in do-
dal, da so za ta namen zago-
tovili več kot sto tisoč evrov 
dodatnih sredstev.

Pri naložbah bosta imeli 
prednost obe obvoznici, tako 
severna kot južna. Dela mo-
rajo končati še na Seliški in 
Rečiški cesti, s čimer bodo 
končali prvo fazo gradnje se-
verne razbremenilne ceste, 
drugo in tretjo fazo pa bo po 
besedah Matjaža Berčona v 
celoti prevzela država. »Sofi-
nanciranje občine potem ne 
bo več potrebno, saj smo že 
z dosedanjimi vlaganji zalo-
žili sedemsto tisoč evrov.« V 
proračunu za prihodnje leto 
za severno obvoznico name-
njajo 350 tisoč evrov, dves-
to tisoč evrov pa za odkupe 
zemljišč na trasi južne ob-
voznice. Okrog tristo tisoč 
evrov bodo namenili še za 

preplastitev različnih dru-
gih cestnih odsekov v občini. 
»Prihodnje leto bo na tem 
področju manj kompleksnih 
naložb, ampak se bomo 
posvetili predvsem urejanju 
vrhnjih slojev cest.« Med-
tem ko je s kanalizacijo po-
krita že skoraj celotna obči-
na, bo zdaj prišlo na vrsto še 
središče Bleda, kar je po Ber-
čonovih besedah že priprava 
na končno ureditev prome-
nade. V gradnjo kanalizaci-
je bodo vložili četrt milijo-
na evrov. »Posebnost letoš-
njega proračuna je tudi veli-
ko manjših investicij, vred-
nih od deset do dvajset tisoč 
evrov, kot je recimo menjava 
oken v Zadružnem domu v 

Ribnem, s čimer smo že leta 
odlašali.« Tako bo končno 
dočakala prenovo tudi Vila 
Zora, v kateri domuje obči-
na, saj so okna in streha že 
povsem dotrajani. Pri tem so 
se za sofinanciranje prijavili 
na razpis ministrstva za in-
frastrukturo skupaj z občina-
ma Radovljica in Preddvor. 
»Veliko sredstev namenja-
mo še pripravi projektne do-
kumentacije, v največji meri 
za jezersko promenado za 
projektiranje po sprejeti na-
tečajni rešitvi.« Projektno 
dokumentacijo pripravljajo 
še za dve zazidalni coni, na 
Koritnem in v Ribnem, kjer 
naj bi skupaj omogočili grad-
njo 45 individualnih hiš.

Prednost obema obvoznicama
V proračunu za prihodnje leto so na Občini Bled predvideli dobrih enajst milijonov evrov prihodkov. 
Dobra tretjina denarja za naložbe.

Tržič – Občinski svetniki so na decembrski seji soglašali z ime-
novanjem prim. dr. Iztoka Tomazina za direktorja Zdravstve-
nega doma Tržič za mandatno obdobje 2017–2021. Razpis je 
bil objavljen oktobra, prispela je samo ena popolna vloga, ki jo 
je oddal Iztok Tomazin. V skladu z določili statuta je direktor 
Osnovnega zdravstva Gorenjske Jože Veternik sprejel sklep o 
imenovanju direktorja, soglasje je morala podati tudi občina 
ustanoviteljica, kjer je sedež organizacijske enote. Tomazin 
je sicer direktor tržiškega zdravstvenega doma že od druge 
polovice leta 2001. 

Iztok Tomazin še naprej direktor

Lipnica – Na Osnovni šoli Staneta Žagarja Lipnica so tudi letos 
pripravili dobrodelno prireditev Od starih časov do današnjih 
dni, ki jo je organiziral tamkajšnji šolski sklad. Kulturni pro-
gram so pripravili ovsiški in lipniški učenci s svojimi mentorji. 
Na prireditvi je podjetje Iskra Mehanizmi v šolski sklad doni-
ralo pet tisoč evrov, na novoletni tržnici, ki so jo organizirali 
v šolski avli, pa so zbrali še nekaj več kot 1100 evrov. Vsem, ki 
ste prispevali sredstva v sklad, se v šoli iskreno zahvaljujejo.

Donacija lipniški šoli

Direktor podjetja Iskra Mehanizmi je na prireditvi 
ravnateljici šole Alenki Cuder izročil ček z donacijo.

Suzana P. Kovačič

Naklo – Na decembrski seji 
je predsednik nadzornega 
odbora (NO) Občine Nak-
lo Aleš Krumpestar občin-
ske svetnike seznanil s po-
ročilom o opravljenih nad-
zorih v letu 2016. Pregleda-
li so delovanje Medobčin-
skega inšpektorata Kranj, 
iz katerega je medtem Obči-
na Naklo že izstopila. Krum-
pestar je sicer dejal, da kršit-
ve zakonodaje Medobčin-
skega inšpektorata Kranj 
niso ugotovili, je bilo pa so-
delovanje med inšpektora-
tom in občino slabo. NO je 
pregledal tudi financiranje 
humanitarnih organizacij v 
letu 2015; porabljenih je bilo 
1600 evrov, kar predstavlja 
83 odstotkov od namenje-
nih sredstev iz občinskega 
proračuna. Vloge je odobra-
val župan na osnovi lastnih 
kriterijev kakor tudi brez 
javnega razpisa. NO je sicer 
ugotovil, da so bila sredstva 
odobrena skladno z doseda-
njo prakso brez odstopanj 

oz. nepravilnosti, predlaga-
jo pa občinskemu svetu ta-
kojšen sprejem pravilnika, 
ki bo jasno opredeljeval na-
čin sofinanciranja social-
nih, invalidskih in humani-
tarnih dejavnosti. 

NO je pregledal tudi odda-
jo javnega naročila za šolski 
avtobusni prevoz za Osnov-
ni šoli Naklo in Helene Pu-
har Kranj in ugotovil, da je 
bil postopek transparenten 
in je sledil zakonodaji. Aleš 
Krumpestar pa je pojasnil, 
da je nadzor nakelskega vrt-
ca še v teku. Sporočil je, da 
bodo člani NO program za 
leto 2017 naredili februar-
ja, do tedaj imajo tudi sve-
tniki še čas, da pisno odda-
jo pobude za nadzore. Dve 
sta bili že poudarjeni, Mar-
jan Babič predlaga nadzor 
oz. oceno delovanja zuna-
nje pravne službe, ki jo na-
jema občina, da bodo ime-
li svetniki realen vpogled v 
opravljene storitve, Zdravko 
Cankar pa predlaga nadzor 
za dela na cesti »mimo Jaki-
ja« v Naklem.

Humanitarna 
pomoč v pravilniku
Nadzorni odbor občine Naklo občinskemu svetu 
predlaga sprejem Pravilnika o sofinanciranju 
socialnih, invalidskih in humanitarnih dejavnosti. 
Do zdaj je vloge odobraval župan. 

Cerklje – Lepe jaslice so že šestič na terasi domače hiše v 
Cerkljah postavili Boltežarjevi. Njihova posebnost so figurice, 
izdelane iz betona. Izdelala jih je pokojna sestra Brigita. Letos 
sta se pri postavitvi jaslic izkazali vnukinji Nuša in Neža. Po 
smrti sestre Brigite jih dve leti niso postavljali, je povedala Bri-
gitina sestra Julija, letos pa znova. Na jaslicah je 21 pastircev v 
velikosti do trideset centimetrov in 27 ovčk, hlevček je izdelan 
iz lipovega lesa, njegova streha pa prekrita s posebej izbrano 
koruzno slamo. Lepo oblikovan je tudi grad na jaslicah, ki ga 
je letos izdelala iz siporeksa Julija. Mah za za jaslice so letos 
nabrali na Jezercih šele v začetku decembra. V teh dneh so 
Boltežarjeve obiskali koledniki, ki z dobrodelno akcijo Misi-
jonskega središča Slovenije zbirajo prostovoljne darove za 
uresničitev projektov misijonarjev. Akcija vsako leto poteka 
med božičem in praznikom svetih treh kraljev. 

V jaslicah figurice iz betona

Koledniki ob Boltežarjevih jaslicah / Foto: Janez Kuhar
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Vilma Stanovnik

Kranj – Konec letošnjega 
leta, božične in novoletne 
praznike je dobre volje pri-
čakala Irena Jambriško z 
Orehka, ki je po smrti moža 
sama živela v stanovanju, 
kjer bivalne razmere zanjo 
niso bile najbolj primerne, 
saj se že več let ubada s kro-
ničnimi zdravstvenimi teža-
vami. »Zaradi zdravja, pred-
vsem hude luskavice, sem 
se moral predčasno upokoji-
ti, zato je pokojnina slaba. Z 
vsemi dodatki dobivam med 
štiristo in petsto evri, kar 
komaj zadošča za sprotne 
potrebe,« je povedala Irena 
Jambriško, potem ko je z ve-
seljem pokazala na novo po-
beljeno in urejeno stanova-
nje na Cirilovi ulici. 

»Na neustrezne stano-
vanjske razmere, ki slabo 
vplivajo na zdravje gospe 
Jambriško, nas je na Cen-
tru za socialno delo opozori-
la patronažna sestra in prišel 
sem si ogledat, kako živi. Za-
čel sem iskati rešitve, kako 
bi ji pomagali in čim cene-
je prenovili stanovanje tako 
z beljenjem kot sanacijo ele-
ktrike in še nekaterimi deli. 
Stopil sem v stik z Gradbe-
no šolo pri Šolskem centru 

Kranj, kjer so takoj prisko-
čili na pomoč. Ogledali so si 
stanovanje ter naredili popis 
del in tudi potrebnega mate-
riala. Odločili so se, da bodo 
vse pod vodstvom mentorja 
zastonj naredili sami. Z do-
nacijo materiala je na pomoč 
pristopil Dom Trade Žabni-
ca, z delom pa so pomagali 
še prostovoljci iz naše stano-
vanjske skupine Katapult,« 
je povedal strokovni delavec 
na Centru za socialno delo 

Kranj Miran Čeperković, ki 
je hvaležen vsem, ki so po-
magali. Jeseni so namreč ak-
cijo uspešno zaključili, Ire-
na Jambriško, pa se v pre-
novljenem domu sedaj zelo 
dobro počuti. 

»Na nogi sem imela pet-
krat počeno žilo. Rane so se 
sedaj začele celiti. Dima in 
vlage v stanovanju ni več, se-
daj lahko diham in se veliko 
bolje počutim,« pravi Irena 
Jambriško, direktor Centra 

za socialno delo Kranj Marjan 
Podbevšek, ki je pred novole-
tnimi prazniki prav tako obi-
skal Jambriškovo, pa je pove-
dal, da gospo poznajo že leta, 
saj je mama treh hčera, ki so 
bile v mladosti v rejništvu. Kot 
je poudaril, je bil vesel odziva 
tako mladih kot prostovoljcev 
donatorjev, ki so priskočili na 
pomoč, saj je primerov, da bi 
tako hitro in s takšnim sode-
lovanjem pomagali pomoči 
potrebnim, zelo malo.

Prenovili so ji stanovanje
Irena Jambriško z Orehka se je letos razveselila skrbi Centra za socialno delo Kranj, kjer so ji s pomočjo 
donatorjev priskočili na pomoč in obnovili stanovanje, kar že vpliva tudi na njeno zdravje, saj se počuti 
veliko bolje.

Strokovni delavec Miran Čeperković in direktor Centra za socialno delo Kranj Marjan 
Podbevšek sta pred prazniki obiskala zadovoljno Ireno Jambriško, ki se v prenovljenem 
stanovanju dobro počuti. / Foto: Tina Dokl

Suzana P. Kovačič

Tržič – Tržiški občan in nek-
danji tržiški župan Pavel Ru-
par je v proceduro vložil pred-
log za postavitev kipa Jakobu 
Aljažu v Tržiču, kjer je Aljaž 
deloval kot kaplan in v tistem 
času prevedel slavno božič-
no pesem Sveta noč v sloven-
ski jezik. V Tržiču so jo leta 
1871 tudi prvič zapeli. »Mne-
nja sem, da sta tako prevod 
kot pesem v slovenščini prav 
zaradi Jakoba Aljaža tako 
zelo pomembna, da si zaslu-
ži tako obeležje. Naj kot za-
nimivost napišem še to, da 
je simbol slovenskega pono-
sa Jakob Aljaž svoje plezalno 
znanje izpopolnjeval kar na 

zvoniku farne cerkve Mariji-
nega oznanjenja, kjer je bila 
pesem tudi prvič zapeta,« je 
še sporočil Rupar. 

Direktor tržiške občinske 
uprave Drago Zadnikar je 
povedal, da je Ruparjeva po-
buda prišla tako na uradni 
občinski naslov kot tudi od 
ene od občinskih svetnic in 
jo bodo obravnavali na seji 
občinskega sveta. »Od ob-
činskih svetnikov pa bo od-
visno, kako se bodo odloči-
li. Odvisno je tudi od tega, 
za kakšen projekt naj bi šlo 
finančno, ker zadeva ni uvr-
ščena v novo sprejeti prora-
čun,« je pojasnil Zadnikar in 
dodal, da se za vse najde reši-
tev, če je interes za to.

Aljažev kip v Tržiču
Pavel Rupar predlaga postavitev kipa v spomin 
Jakobu Aljažu v Tržiču. 

Janez Kuhar

Kranj – Konje so na dan sv. 
Štefana blagoslovili v Sred-
nji vasi pri Šenčurju, na Kri-
žu pri Komendi, v Naklem, 
Nevljah, Zgornjem Tuhi-
nju, Hrašah, Dolenji vasi, na 
Kupljeniku nad Bohinjsko 
Belo, v Žireh, na Blejski Dob-
ravi, v Žirovnici, na Štefanji 
Gori, v Hrašah pri Smledni-
ku in še v nekaterih krajih. 

V Srednji vasi pri Šenčur-
ju se je letošnje že  23. blagos-
lovitve konj pri podružnični 
cerkvi sv. Radegunde udele-
žilo 112 konj in pet konjskih 
vpreg iz bližnje in daljne oko-
lice. Konje je blagoslovil šen-
čurski župnik Urban Ko-
kalj. Lastniki živine pa so na 
glavni oltar položili ročno iz-
rezljane figurice konj in krav 
in ob tem molili za zdravje ži-
vine. Donatorjem in glavni-
ma sponzorjema Občini Šen-
čur in Veterinarski ambulan-
ti Vinko Pristav se je zahva-
lil ključar  Jože Stopar, pose-
bej tudi dobrotnikom, da so 
lahko opravili vrsto obnovit-
venih del. Zahvalo pa so iz-
rekli tudi predsedniku orga-
nizacijskega odbora za šte-
fanovanje Franciju Kernu, 

pritrkovalcem in   za prijet-
ne melodije godbenikom Pi-
halnega orkestra občine Šen-
čur. Pri bogoslužju je prepe-
val Cerkveni   mešani pevski 
zbor župnije Šenčur. Med go-
sti v Srednji vasi so bili tudi žu-
pan občine Šenčur Ciril Koz-
jek in prejšnja župana Franc 
Kern in Miro Kozelj.

Blagoslov konj in soli je 
bil letos tudi pri podružnični 

cerkvi sv. Štefana na Štefanji 
Gori pod Krvavcem. Pripra-
vilo ga je Konjeniško dru-
štvo Krvavec s predsedni-
kom Tonetom Gubancem, 
udeležilo pa se ga 27 konje-
nikov. Konje je blagoslovil 
cerkljanski župnik Jernej 
Marenk. Nekoliko drugačen 
običaj blagoslova za zdravje 
konj in druge živine pozna-
jo na Križu pri Komendi, saj 

tam med sveto mašo v cerkvi 
blagoslavljajo lesene figuri-
ce živine ter sol, ki jo potem 
zmešajo med krmo živine. 
Kot pravi domačin Ivan Hla-
de, ki je tudi pozdravil vse 
konjenike, je običaj star že 
vsaj tristo let. Na blagoslovu 
po maši je bilo 28 konj, bla-
goslovil pa jih je dr. Roman 
Globokar, direktor Zavoda 
sv. Stanislava.

Slovesno na blagoslovu konj

Konje je v Srednji vasi pri Šenčurju blagoslovil šenčurski župnik Urban Kokalj.

Cerklje – V torek so Cerklje na povabilo Kulturnega društva 
Folklora Cerklje obiskali božično-novoletni koledniki Kranjski 
furmani, ki delujejo pri akademski folklorni skupini Ozara s 
Primskovega v Kranju. Furmani že štiriindvajseto leto v božič-
nem in novoletnem času hodijo od vrat do vrat z nad tristo let 
starim obrednim koledovanjem in vsem prinašajo veselje in vo-
ščijo srečo. Številnim obiskovalcem v Cerkljah so se predstavili 
na trgu pred župnijsko cerkvijo Marijinega vnebovzetja. Najprej 
so se številnim obiskovalcem predstavili člani domače folklorne 
skupine Cerkljanski gavnarji, sledil pa je nastop gostov. Zapeli 
so več ljudskih koledniških pesmi in ob ljudski glasbi godcev 
obudili stari običaj koledovanje ter voščili srečo in zdravje v 
novem letu. Člani KD Folklora Cerklje pa so obiskovalcem 
postregli s toplimi napitki ter dobrotami iz kmečke peči.

Koledniki voščili srečo v Cerkljah

Kranjski furmani so voščili srečo in zdravje v novem letu.

Škofja Loka – Mira in Lojze Primožič sta se letos odločila, 
da bosta postavila prav posebne, kar sto tri leta stare jaslice. 
»Že pred leti sem jih dobila pri sedaj že pokojni teti Helenci 
Bizjak v Vrbnjah, na njih pa je zapisano leto 1913. Letos sva se 
z Lojzetom odločila in jih obnovila ter postavila pod božično 
drevesce,« je povedala Mira, z zanimanjem pa si prav posebne 
jaslice te dni ogledujejo tako sorodniki kot prijatelji.

Več kot sto let stare jaslice

V Groharjevem naselju v Škofji Loki so postavljene kar 103 
leta stare jaslice.
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Kranj – Kranjski mestni sve-
tniki so v drugi obravnavi 
sprejeli spremembe in do-
polnitve Odloka o organiza-
ciji in načinu izvajanja go-
spodarske javne službe li-
nijskih prevozov v mestnem 
prometu. Razlog za to je na-
črtovana uvedba električne-
ga vozila oziroma možnost 
izvajanja prevozov na klic. 
Kot je pojasnil vodja Urada 
za gospodarstvo in gospo-
darske službe Miha Juvan, 
bo prevoz na klic izvajal kon-
cesionar, ti prevozi pa so na-
predna oblika javnega pre-
voza do največ osem potni-
kov in so primerni za obmo-
čja, ki niso pokrita z običaj-
nim javnim prevozom.

V Kranju bo električno vo-
zilo, sprva eno, potnike brez-
plačno vozilo po ožjem cen-
tru mesta, praviloma vse dni 
v tednu med 8. uro in 19.30. 
Vozilo bo okolju prijazno, 

z zaprto karoserijo, tako da 
bodo prevozi mogoči vse 
leto. Omogočen bo tudi pre-
voz invalidskega vozička in 
prtljage.

»Za prvi električni avto-
mobilček so zagotovljena 
sredstva v proračunu, smo 
pa upoštevali pripombo sve-
tnikov, da bi bila dva takšna 
avtomobila za začetek pre-
več, zato smo za začetek 
predvideli enega. Vozil bo 
od Globusa do Čebelice, po 
potrebi oziroma na klic in ne 
bo imel vnaprej določene li-
nije. Sedaj bo treba podpisati 
pogodbo in ga naročiti. Spo-
mladi naj bi že vozil in bo v 
pomoč tako stanovalcem kot 
obiskovalcem in tudi tistim, 
ki delajo v mestnem jedru. 
Prav tako bo lahko pripe-
ljal robo trgovcem. Avto bo 
tudi registriran z B-katego-
rijo, tako da ga bomo lahko 
uporabili tudi v kakšne dru-
ge namene,« je pojasnil žu-
pan Boštjan Trilar.

Po Kranju 
električni avto
Spomladi naj bi v Kranju začel voziti prvi električni 
avto, ki bo namenjen obiskovalcem starega 
mestnega jedra.

Danica Zavrl Žlebir

Jezersko, Preddvor – Občin-
ska sveta na Jezerskem in v 
Preddvoru sta obravnavala 
odlok o spremembah in do-
polnitvah odloka o ustano-
vitvi vzgojno izobraževalne-
ga zavoda Osnovna šola Ma-
tije Valjavca Preddvor. Obči-
ni sta namreč ustanovitelji-
ci šole, odlok pa morata spre-
meniti v določbi, ki govori o 
svetu zavoda. Svet sestavlja 11 
članov, 3 predstavniki ustano-
viteljev, 5 zaposlenih, 3 pred-
stavniki staršev otrok v šoli in 
vrtcu. To jesen svet zavoda ni 

bil konstituiran. Sejo so na-
mreč obstruirali predstavniki 
zaposlenih, češ da je prišlo do 
nepravilnosti pri imenovanju 
predstavnikov staršev, neka-
tere nepravilnosti je ugoto-
vila tudi inšpektorica. Kot je 
na seji jezerskega občinskega 
sveta poročala predstavnica 
Občine Jezersko v svetu zavo-
da Mojca Markič, bo treba po-
noviti volitve tako za predstav-
nike staršev kot zaposlenih. 
Zaposleni so namreč menili, 
da je članstvo enega od star-
šev v svetu nelegitimno, ker 
njegov otrok v času volitev v 
ta organ še ni imel pogodbe 

o vpisu v vrtec. Volitve v svet 
zavoda so bile namreč pole-
ti, otrok pa je pogodbo dobil 
šele septembra. Inšpektorica 
pa ima nekaj pripomb na vo-
litve zaposlenih. 

Šola brez sveta zavoda ne 
more delovati, zato se s spre-
membami odloka mudi, da 
tudi zaposleni in starši čim 
prej izvolijo svoje predstav-
nike v njem. Slednjič bo mo-
ral svet zavoda že zelo kmalu 
objaviti razpis za novega rav-
natelja šole. Ravnateljici Tei 
Dolinar mandat poteče sre-
di leta 2017, poslovila pa bi 
se lahko že februarja, če se 

odloči sprejeti mesto ravna-
teljice v kranjskih vrtcih, ka-
mor jo je svet tega zavoda 
imenoval pred kratkim. V le-
tih, odkar je postala ravnate-
ljica preddvorske šole, smo na 
obeh občinskih svetih večkrat 
poslušali o težavah, ker je del 
kolektiva ni pripravljen spre-
jeti, župana pa sta iskala nas-
vete pri odvetnikih, kako raz-
rešiti nenehne zaplete v zvezi 
s tem. Upanje v občinah vidi-
jo v odloku, ki bo razblinil ne-
jasnosti. Pri spremenjenem 
dokumentu, ki je narejen po 
»vzorcu« iz Osnovne šole 
Orehek (tudi po mnenju šol-
ske inšpekcije dober primer), 
sta se občini povsem uskladi-
li in ga vsaka na svoji seji ob-
činskega sveta, ki sta bili is-
tega dne, tudi potrdili. Jezer-
ski svetniki so ob tej doslej ne-
dokončani zgodbi znova opo-
zorili, da morajo biti v šoli v 
ospredju interesi otrok. 

Šola brez sveta zavoda
Osnovna šola v Preddvoru je od jeseni brez sveta zavoda. Ustanoviteljici, 
Občini Jezersko in Preddvor, skušata gordijski vozel razrešiti s spremenjenim 
odlokom o ustanovitvi zavoda. 

Vilma Stanovnik

Goriče – Umrl je Martin Ko-
šir, ki je v letih 1963–1967 
predsedoval Skupščini obči-
ne Kranj oziroma opravljal 
funkcijo župana. Doma je 
bil v Goričah in kot mladeni-
ča ga je zatekla vihra druge 
svetovne vojne. Komaj 16 let 
je štel, ko je junija 1943 odšel 
v partizane. Po vojni so mu 
bile zaupane naloge na kme-
tijskem ministrstvu v Lju-
bljani in nato na zveznem v 
Beogradu. Vzporedno je op-
ravljal tudi politične funk-
cije. V okviru kmetijstva se 
je zavzemal za večjo proi-
zvodnjo. V šestdesetih letih 
prejšnjega stoletja je politič-
no delovanje okrepil z žu-
pansko funkcijo na lokalni 
ravni, hkrati pa je bil do leta 
1974 poslanec Republiškega 

zbora Ljudske skupščine re-
publike Slovenije oziroma 
SRS. Nato ga je pot ponov-
no vodila v Beograd, kjer je 
bil podsekretar v Zveznem 
sekretariatu za notranje za-
deve. Leta 1978 je v Sloveniji 
prevzel naloge republiškega 
sekretarja za ljudsko obram-
bo in bil aktiven tudi v teda-
nji občini Kranj. Po upoko-
jitvi je sodeloval v krajevni 
skupnosti Goriče in organi-
zaciji Zveze združenj borcev 
za vrednote NOB Slovenije. 
Dočakal je devetdeset let. 
Pogreb bo danes, 30. decem-
bra, ob 15. uri na pokopali-
šču v Goričah. Žara bo od 9. 
ure v tamkajšnji mrliški ve-
žici. Žalna knjiga je v času 
uradnih ur do pogreba od-
prta v Galeriji Mestne obči-
ne Kranj v občinski stavbi na 
Slovenskem trgu 1.

Umrl je nekdanji župan 
Martin Košir

Mateja Rant

Poljane – Ob katastrofalnih 
poplavah pred dvema leto-
ma v občini Gorenja vas - 
Poljane se je izkazalo, da 
so Poljane z vasema Ho-
tovlja in Predmost najbolj 
poplavno ogrožene. Pri ob-
čini so zato že takoj pristo-
pili k izdelavi idejne zasno-
ve protipoplavnih ukrepov 
na tem območju. Prvi korak 
k večji poplavni varnosti so 
letos naredili že sami, ko so 
z lastnimi sredstvi zgradili 
nov most čez Ločivnico v Po-
ljanah. Sredi decembra pa so 
se razveselili novice, da jim 
je ministrstvo za okolje in 
prostor odobrilo vlogo za so-
financiranje protipoplavne 
ureditve Poljan, je pojasnil 
župan Milan Čadež.

Protipoplavni ukrepi obse-
gajo regulacijo struge Sore 
mimo Hotovlje v njen prvot-
ni tok, znižanje terena pred 
Županovšem za preprečeva-
nje zajezitev poplavne vode 
in bolj kontroliran razliv, ure-
ditev iztoka Ločivnice v Soro, 
ureditev struge Ločivnice 

skozi Poljane, delni odmik 
prometnih povezav od struge 
Sore za povečanje razlivne-
ga območja poplavnih voda 
in gradnjo novih, poplavno 
varnejših premostitev. Dela 
bodo po oceni vredna 3,3 mi-
lijona evrov, pri čemer bodo 
del sredstev zagotovili že 

prihodnje leto, končanje del 
pa načrtujejo v letu 2018. 
»Občina je namreč že pri-
dobila glavnino potrebnih 
zemljišč in projektno doku-
mentacijo za izvedbo ukre-
pov, po podpisu sofinancer-
skega sporazuma z ministr-
stvom, ki je načrtovan konec 

januarja prihodnje leto, pa je 
treba izvesti še javno naročilo 
za izbiro izvajalca del,« je raz-
ložil Čadež in dodal, da v sre-
dini januarja načrtujejo tudi 
javno predstavitev predlaga-
nih ureditev zainteresiranim 
občanom v vplivnem obmo-
čju posega.

Varnejši pred poplavami
Ministrstvo za okolje in prostor je sredi decembra odobrilo vlogo občine Gorenja vas - Poljane  
za sofinanciranje ukrepov protipoplavne ureditve Poljan.

Občina je z lastnimi sredstvi že uredila most čez Ločivnico v Poljanah. / Foto: Gorazd Kavčič

Šenčur – Občinski svetnik Valerij Grašič je na decembrski seji 
občinskega sveta dal pobudo, da bi v Šenčurju zgradili večji 
nakupovalni center. Ideja ni nova, že kako leto se namreč ob-
činsko vodstvo pogovarja z dvema morebitnima ponudnikoma 
o gradnji trgovine, ki jo Šenčur nujno potrebuje, je dejal župan 
Ciril Kozjek. Hektar stavbnega zemljišča imajo na voljo tik ob 
regionalni cesti, po kateri se dnevno pelje okoli 25 tisoč vozil. 
Trgovina bi bila pridobitev tako za potnike v tranzitu kot tudi za 
občane. Šenčur ima sicer v središču kraja živilsko prodajalno, 
a je že kar pretesna za vse večje število potrošnikov. Dogovori 
pa še niso obrodili sadu, očitno je Kranj s svojimi številnimi 
nakupovalnimi centri preblizu. 

Šenčur si želi nakupovalni center
Češnjevek – Klara Jenko iz Češnjevka, dijakinja tretjega letni-
ka Biotehniškega centra Naklo, je letos drugič pred božičem 
pod velikim nadstreškom ob kmečkem dvorišču Dešmanove 
domačije postavila jaslice v velikosti pet krat tri metre. Sveto 
družino je kupila na Brezjah, pastirci so pri hiši več let, vse 
večje ovce pa je Klari prinesla stara mama iz Fatime. Prostor 
za jaslice je Klara ob pomoči očeta Marka ogradila s treh strani 
z na pol metra razžaganim lesom. Ker so jaslice postavljene v 
domačem, kmečkem okolju, so zanimive tudi za obiskovalce. 
Sama je izdelala poleg hlevčka tudi grad Strmol in podružnič-
no cerkev sv. Duha v Češnjevku, ki stoji le dobrih petdeset 
metrov stran od domačije. Pogled na jaslice pa je še zlasti lep 
zvečer, ko so osvetljene. 

Klarine jaslice v Češnjevku

Klarine jaslice pod nadstreškom / Foto: Janez Kuhar 
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Škofja Loka – Na silvestro-
vo pred dvema letoma je v 
hiši na Mestnem trgu v Ško-
fji Loki izbruhnil požar, z ek-
splozijo plina ga je povzro-
čil stanovalec, ki je v požaru 
tudi izgubil življenje. V po-
žaru poškodovana stanova-
nja in zunanjost starega ro-
tovža so v naslednjem letu 
temeljito obnovili in stano-
valci v njih so spet normal-
no zaživeli. Novembra le-
tos pa so dokončno uredi-
li tudi mansardno stanova-
nje, kjer je bilo žarišče poža-
ra in vanj sta se, srečni, da 
sta spet doma, vrnili njegovi 
stanovalki, Metka Krajnik in 
njena hči.

Ob požaru Metka s hčer-
jo ni več živela z možem na 
Mestnem trgu, čakajoč na 
razplet ločitvenega postop-
ka se je začasno preselila k 

mami v Puštal. Tam sta ži-
veli ves čas, ko je potekala 
obnova povsem uničenega 
stanovanja. Prvo leto je po-
tekalo zbiranje dokumen-
tacije, od letošnjega maja 
naprej pa obnova, pravza-
prav gradnja povsem od za-
četka, še zahtevnejša, ker je 
moralo biti stanovanje ure-
jeno po merilih varstva kul-
turne dediščine. »Čeprav 
nama je bila mama ves čas 
najinega začasnega biva-
nja, s katerim sta soglaša-
la tudi brat in njegova žena, 
ki živita v isti hiši, v veliko 
oporo, sva težko čakali na 
vrnitev,« je povedala Metka 
Krajnik. »Ko sva se 12. no-
vembra končno spet vseli-
li v stanovanje na Mestnem 
trgu, je bilo, kot da sem se 
na novo rodila. Podobno 
sem se počutila leta 1985, 
ko smo prvič prišli v takrat 
novo stanovanje.«

Metkino stanovanje še 
vedno diši po novem, na 
novo ga je opremila in na 
okenske police postavila 
rože, spet ima občutek, da je 
končno doma. Sedaj je uspe-
la zbrati tudi vse vtise o ob-
novi, pri kateri ji je pomaga-
lo veliko ljudi in ki se jim želi 
zahvaliti za vse, kar so stori-
li zanjo in za hčerko. Že na 
začetku ji je pomoč ponudi-
la sestrična in se zavezala, da 
bo vodila vso obnovo, kar ji je 
veliko pomenilo. Dragocena 
je bila pomoč centra za so-
cialno delo, tako njihovi na-
potki kot pri gradnji nadvse 
dobrodošla denarna pomoč. 
Na spisku njenih darovalcev 
so tudi Karitas Škofja Loka, 
Sveti Duh in Ljubljana, ki so 
ji pomagali z denarnimi pri-
spevki, enako Lions in Ro-
tary klub iz Škofje Loke, pri 
škofjeloškem Rdečem križu 
pa poleg denarja dobiva tudi 

pakete s hrano. Izkazala so 
se tudi nekatera podjetja, 
med njimi Sumida Gorje, 
Alpcolor Škofja Loka, Kna-
uf Insulation, ki ji je podaril 
precej izolacijskega materia-
la, nekaj pa ga je lahko kupi-
la po polovični ceni. Alples iz 
Železnikov ji je podaril novo 
kuhinjo. Z denarno pomoč-
jo sta se izkazali podjetji Go-
renjska predilnica in Loka-
teks, še posebej so za Met-
ko zbirali denar tam zapos-
leni. Metka je namreč zapo-
slena v predilnici, kjer zaradi 
invalidnosti dela po šest ur. 

Denar so zbirali tudi zapos-
leni v podjetju Odeja. Dob-
rotnik je tudi glasbenik in 
občinski svetnik Davor Tav-
čar, pobudnik dobrodelnega 
koncerta, na katerem so zbi-
rali denar za vse, ki so utrpeli 
škodo v silvestrskem požaru 
2014/2015. Hvaležna je od-
vetniški pisarni Veljka Jana, 
kjer so ji prav tako pomaga-
li brezplačno, pa podjetju 
Domplan (Gašper Rankel 
in Andreja Škerjanc), ki je 
vodilo obnovo in nadzorni-
kom gradnje (Gorazd Mra-
vlja, Ivan Bogataj in Sašo 

Kovač). Omenja sosede Ko-
žuh iz Puštala, pa tudi si-
ceršnjo dragoceno sosedsko 
in sorodstveno pomoč, tako 
z denarjem, hrano, pridelki 
njenih tet z vrta in strica, ki 
je pripravil, razžagal in pri-
peljal drva. Zelo ji je poma-
gala tudi pogovorna pomoč 
Marijana Jesenovca, ki ji jo 
je ponudil sam. Tolikšne so-
lidarnosti ni pričakovala in 
je za vse, kar so ljudje storili 
zanju s hčerjo, iskreno hva-
ležna. »Hvala vsem, da sva 
lahko spet v svojem domu,« 
sklene Metka Krajnik.

Stanovanje zgradili 
povsem na novo
Po slabih dveh letih, ko je požar uničil njeno stanovanje na Mestnem trgu 
v Škofji Loki, se je Metka Krajnik vrnila v svoj popolnoma obnovljeni dom. 
Hvaležna je vsem, ki so ji pomagali, da sta s hčerjo lahko spet na svojem.

Metka Krajnik, zadovoljna spet na svojem /Foto: Andrej Tarfila

Ana Šubic

Ivanu Čerinu z Zale-
ga Loga decembrski čas že 
vrsto let lepša postavljanje 
izvirnih jaslic. »Po prvem 
novembru vidi samo še jas-
lice,« malce v šali pravi nje-
gova žena Marica, a njena iz-
java ni daleč od resnice, saj 
Ivan jaslicam posveča veli-
ko truda in časa. Na terasi 
ob vhodu v domačo hišo že 
dobrih deset let postavlja jas-
lice, ki so iz leta v leto večje 
in se tako letos razprostirajo 
že na dvanajstih kvadratnih 
metrih, poleg tega pa jaslice 
že četrt stoletja skupaj z Dra-
gom Mihelčičem postavlja 
tudi v zaloški cerkvi. Tako 
domače kot cerkvene jaslice 
so vsako leto malo drugačne, 
za kar Ivan, ki je tudi ljubi-
teljski slikar, poskrbi z raz-
ličnimi kulisami in dodatki 
iz lesa.

V obojih jaslicah se letos 
zrcali motiv Zalega Loga. 
Lani ustvarjena kulisa do-
mače vasi z zaloško cerkvi-
jo letos dopolnjuje cerkve-
ne jaslice, ki so bile ob na-
šem obisku še v nastajanju, 

medtem ko smo Ivanove do-
mače jaslice že lahko obču-
dovali. Zanje je letos izde-
lal leseno, dober meter viso-
ko maketo zaloške cerkve, 
poleg tega pa je naslikal 
novo kuliso z motivom za-
loških travnikov in Črne 
prsti v ozadju. Sveto druži-
no je umestil v lani izdelano 

maketo zaloškega kozolca, 
za njim je hlevček za ovce, 
kakršen tudi sicer stoji na 
Zalem Logu. Za jaslice je 
že pred leti izdelal tudi na-
vaden kozolec, krasi jih še 
nekaj smrečic in bela ome-
la … »Material nabiram že 
med letom. Mah obnav-
ljam po potrebi, sicer pa 

večinoma uporabljam suh 
mah iz prejšnjih let, prav 
tako shranjujem tudi kore-
nine in kamne,« je pojasnil. 
V njegovih jaslicah je oko-
li 200 figur, od tega blizu 
150 ovc in 25–30 pastirčk-
ov. »Letos sem dokupil ne-
kaj plastičnih pastirčkov, 
sem pa razmišljal, da bi jih 

sam ustvaril iz lesa in pobar-
val,« je povedal Ivan, ki je z 
mislimi že pri naslednjih 
jaslicah. Razmišlja namreč, 
da bi prihodnje leto izdelal 
maketo cerkve v Suši, ki se 
mu zdi zelo lepa. Morda se 
bo lotil tudi kakšne nove ku-
lise. Ta čas jih je v njegovi 
zbirki pet, a kot pravi žena 
Marica, je njej najlepša ku-
lisa Betlehema, ki sta ga si-
cer oba že imela priložnost 
obiskati. »Naslikal je nočni 
Betlehem, ki ga razsvetljuje 
luna, skozi prehode iz Betle-
hema pa je naredil poti do 
jaslic. Ta kulisa je najbolj 
romantična,« je Marica po-
hvalila moža.

»Jaslice delam za dušo, za 
lastno veselje,« je poudaril 
Ivan. Vsako leto pritegnejo 
pozornost domačinov, letos 
si jih bodo med pohodom 
na Puč ogledali tudi učenci 
planinskega krožka Osnov-
ne šole Železniki, kjer je bil 
Ivan hišnik.

Ivan se je nad jaslicami 
začel navduševati že v ot-
roštvu. Z njihovim postav-
ljanjem se je bolj resno začel 
ukvarjati v cerkvi v Goričah, 

saj ga je delo, izučil se je za 
slikopleskarja, v mladih le-
tih privedlo do selitve na 
Golnik. Življenje je tja pri-
peljalo tudi njegovega prija-
telja iz Selške doline Fran-
ceta Gartnerja, po domače 
Zalogarjevega z Rudnega, s 
katerim sta nato skupaj pos-
tavljala jaslice v cerkvi v Go-
ričah. Ivan se je pri 35 letih 
skupaj z družino preselil v 
novo nišo na domači Zali 
Log, a je tudi kasneje še rad 
priskočil na pomoč prijate-
lju. Obenem pa ga je mika-
lo postavljanje jaslic v zalo-
ški cerkvi. Sprva je pri tem 
opravilu Draga Mihelčiča, 
ki je bil tedaj tudi cerkov-
nik, samo opazoval, nato pa 
se je opogumil in mu ponu-
dil pomoč, ki jo Mihelčič z 
veseljem sprejel.

Ivan si kot upokojenec 
čas krajša tudi s slikanjem. 
»Sem samouk. Včasih sem 
veliko ustvarjal z oljnimi 
barvami, sedaj pa bolj z ak-
rilnimi.« Poslikal je tudi ve-
liko kapelic na Zalem Logu 
in v okolici ter upodobil mo-
tiv sv. Florjana na številnih 
hlevih in hišah.

Jaslice z motivom Zalega Loga
Postavljanje izvirnih velikih jaslic Ivanu Čerinu z Zalega Loga že vrsto let predstavlja poseben izziv. Letos je izdelal največje jaslice doslej, v njih je upodobil 
svoj domači kraj, sveto družino pa je umestil v zaloški kozolec.

Jaslice Ivana Čerina so vsako leto malo drugačne. Letos je izdelal leseno maketo zaloške 
cerkve in naslikal novo kuliso z motivom zaloških travnikov in Črne prsti v ozadju. 
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Maja Bertoncelj

Brezovica – Na Sv. Jakobu 
nad Medvodami so se tudi 
letos zbrali domoljubi od 
blizu in daleč in praznova-
li dan samostojnosti in eno-
tnosti. Večina se jih vrača 
vsako leto. Med njimi je bilo 
tudi nekaj takšnih, ki na ta 
razglednik nad Medvodami, 
pot nanj je ta večer osvetlje-
na z baklami, hodijo že vse 
od leta 1990, ko je množica 
ljudi prav pri tamkajšnji cer-
kvici pričakala rezultate ple-
biscita, malo po polnoči pa 
se jim je pridružila večina 
ministrov prve demokratič-
no izvoljene slovenske vlade 
na čelu s predsednikom Loj-
zetom Peterletom. 

Praznovanje, ki ima po-
sebno dušo in pristnost, se 
je tradicionalno začelo s sv. 
mašo za domovino, ki jo je 
daroval upokojeni ljubljan-
ski nadškof Alojz Uran, na-
daljevalo pa zunaj s kultur-
nim programom. Obogati-
li so ga Moški pevski zbor 
Župnije Preska, recitatorja 
Anamarija Mihovec in Miha 
Zupanc Kovač iz Škofijske 
klasične gimnazije Ljublja-
na, govornika pa sta bila le-
tos dr. Hubert Požarnik, ki 
je bil predsednik Slovenske 
demokratične zveze v prvih 
dveh letih njenega delova-
nja, to je tudi v času izvedbe 
plebiscita in Dejan Valentin-
čič kot predstavnik mladih. 

»Spomnim se, kako smo se 
prvič tukaj dobivali, koliko 
zanosa, upanja in hvaležno-
sti je bilo v nas. Ko smo priš-
li sem gor, smo se počutili 
še posebej svečano. Takrat 
ni bilo samo to, kar se danes 
suhoparno sliši dan samo-
stojnosti in enotnosti, takrat 
je bil velikokrat izgovorjen 
stavek »Sedaj imamo državo 
slovenskega naroda«. Bese-
da Slovenec žal zadnje časa 
nekam peša, zlasti med mla-
dimi. Kot majhen narod se 
moramo zelo zavestno, zelo 
odločno zavzemati za svo-
jo tradicijo, za svoj jezik, za 
svoje duhovne vrednote, za 
vero, za vse tisto, kar nas dela 
kot narod nekaj posebnega. 

Zavzemati se moramo, da 
bodo tudi mladi vzljubi-
li slovensko pesem, sloven-
sko besedo, da vzljubijo svo-
jo lastno domovino. Ljubi-
ti se moramo kot narod, ne 
samo kot posamezniki,« 
je med drugim povedal dr. 
Požarnik. Da med mladimi 
kljub vsemu, kar se dogaja, 
je upanje, meni Valentinčič: 
»Če se ozremo po podeželju, 
ki je odraz slovenske družbe, 
vidimo, koliko pevskih zbo-
rov in folklornih skupin de-
luje, in ta slovenska pesem 
kaže, da je v slovenskem člo-
veku še povezanost z doma-
čo zemljo. To je odlično iz-
hodišče, iz katerega lahko 
gradimo boljšo Slovenijo. 

Ne gradimo je iz nič, še ni-
koli nismo živeli v tako dob-
ri družbi kot danes. Pravi-
jo, da se človeka ne sodi po 
tem, kolikokrat pade, tem-
več kolikokrat se pobere. V 
zadnjih petindvajsetih letih 
smo imeli veliko uspehov, 
na žalost pa tudi stranpoti. 
Če velja za človeka, da se ga 
šteje po vzponih, naj to velja 
tudi za državo. Verjamem, 
da lahko živimo še boljše, že 
sedaj pa živimo bolje.«

Za konec srečanja je za-
donela Avsenikova pesem 
Slovenija, od kod lepote tvo-
je, organizatorji pa so v letu 
2017 zaželeli čim več Slove-
nije, lepe pristne, uspešne in 
resnično razvijajoče.

Ljubiti se moramo kot narod
Na Sv. Jakobu je na slovesnosti ob dnevu samostojnosti in enotnosti sv. mašo za domovino daroval 
upokojeni ljubljanski nadškof Alojz Uran, govornika pa sta bila dr. Hubert Požarnik in Dejan Valentinčič.

Govornik dr. Hubert Požarnik je med drugim poudaril, da se moramo ljubiti kot narod, ne 
samo kot posamezniki.

Jasna Paladin

Šmarca – Letošnjo proslavo 
ob državnem prazniku so v 
ponedeljek, 26. decembra, 
organizirali Krajevna skup-
nost Šmarca, Društvo gene-
ral Maister Kamnik in Dru-
štvo Demos na Kamniškem. 

Zbrane je najprej nagovoril 
podžupan Matej Slapar, ki 
je opozoril, da nam gre Slo-
vencem vedno bolje, da ni 
res, da je vse tako črno, o če-
mer nas želijo prepričati ne-
kateri vplivni mediji in dolo-
čeni politični krogi. Dan sa-
mostojnosti in enotnosti po 

njegovem mnenju ni name-
njen zgolj spominu na ple-
biscitno odločitev za samos-
tojno državo, pač pa vedno 
znova tudi poziv vsem odlo-
čevalcem, naj se poenotijo o 
ključni viziji naše prihodno-
sti in s tem prispevajo k bla-
ginji državljanov.

Letošnji slavnostni go-
vornik je bil predsednik 
Društva general Maister Ka-
mnik Ivan Miroslav Sekav-
čnik, ki je med drugim po-
udaril: »Kamnik in Šmar-
ca sta hkrati kraj, kjer je ži-
vel in deloval France Tom-
šič, ki velja za enega najpo-
membnejših glasnikov slo-
venske državnosti, politič-
ne demokracije in socialne 
države. Kamniški Demos 
in Društvo general Maister 
sta hkrati dokaz, da je Ka-
mnik vedno znal združevati 
politično in civilnodružbe-
no držo tako pri nastajanju 

slovenske državnosti kot 
tudi pri ohranjanju domo-
ljubja.« In še: »Današnje 
praznovanje je povod, da 
se v Kamniku vedno zno-
va poklonimo suvereno-
sti naše države. Da vidimo, 
kako sta njena samostoj-
nost in enotnost zgolj dve 
strani iste medalje. Imamo 
srečo, da živimo v mestu, 
kjer je kamniška zgodba do-
volj lokalna, da je hkrati slo-
venska, dovolj slovenska, da 
je tudi globalna. Imamo ne-
kaj Maistrovega duha, Tom-
šičeve smelosti pa tudi De-
mosove upornosti. Prepri-
čan sem, da bomo znali vse 
troje povezati in uporabiti 
tudi danes za skupno dob-
ro naše prihodnosti. Vese-
li me, da je v Kamniku prav 
društvo Demos na Kamni-
škem edina slovenska do-
moljubna organizacija s 
tem imenom, ki ohranja iz-
hodiščne vrednote samo-
stojnosti in enotnosti. Že-
lim si, da to postane skupno 
sporočilo Kamnika, v kate-
rem bi svojo aktivnejšo vlo-
go lahko odigrala tudi ob-
činska politika.«

Bodimo enotni tudi danes
Tako so ob dnevu samostojnosti in enotnosti opozorili na proslavi v Šmarci.

Letošnji slavnostni govornik je bil predsednik Društva 
general Maister Kamnik Ivan Miroslav Sekavčnik.

Jasna Paladin

Domžale – Domžale so ver-
jetno eno zadnjih večjih 
mest, ki imajo v samem sre-
dišču še vedno veliko maka-
damsko parkirišče, na kate-
rem je parkiranje povsem 
brezplačno, in več parkirišč 
z modrimi conami, kjer je 
parkiranje časovno omeje-
no, a prav tako brez parko-
matov. A kljub vsemu si na 
občinski upravi niso mislili, 
da bo projekt garažne hiše 
naložba, ki bo veljala – vsaj 
tako kaže zdaj – za neuspelo.

Garažno hišo center Dom-
žale P+R (sistem 'parkiraj in 
pelji') so na območju nekda-
nje trgovine Kurivo ob se-
vernem delu SPB-ja zgra-
dili lani s pomočjo evrop-
skega denarja iz kohezij-
skega sklada. Prejeli so mi-
lijon evrov in pol, v njej pa 
uredili 228 parkirnih mest, 
od tega dvanajst parkirnih 
mest za invalide in eno par-
kirno mesto s polnilnico 
za električna vozila. »Lani 
smo izkoristili priložnost 

za koriščenje teh evropskih 
sredstev, a vseeno se je zdaj 
izkazalo, da sistem P+R za 
Domžale (še) ni primeren. 
Investicija tako ni uspela, 
kot smo si želeli. Zanimanje 
za najem parkirišč je tudi s 
strani okoliških stanovalcev 
in podjetnikov veliko, a kaj, 
ko sedanji režim oddaje par-
kirnih mest ne dovoljuje. 
Čeprav sta prvi dve uri par-
kiranja brezplačni (strošek 
voznikov je le t. i. mestna 
kartica), garažna hiša same-
va, zato si prizadevamo še 
pred iztekom petih let, ko je 
ta projekt zaradi evropske-
ga denarja pod nadzorom, 
režim parkiranja spreme-
niti,« je povedal domžalski 
župan Toni Dragar, a v isti 
sapi dodal, da se lahko stva-
ri spremenijo že prej. Tako 
v Tušu, ki je lastnik velikega 
makadamskega parkirišča 
v središču mesta, kot v Slo-
venskih železnicah, ki so la-
stnik parkirišč ob SPB-ju, 
naj bi namreč razmišljali o 
zapori parkirišč oz. uvedbi 
parkirnin.

Garažna hiša v 
Domžalah sameva
Garažna hiša, ki jo je Občina Domžale s pomočjo 
evropskega denarja postavila v središču mesta, je 
bolj kot ne prazna, zato si na Občini prizadevajo 
spremeniti režim parkiranja. 

Garažna hiša v Domžalah nima toliko uporabnikov, kot si 
želijo na Občini.

Komenda – Pred sprejetjem v Komendi je odlok o izdajanju 
občinskega javnega glasila, ki ga je občinski svet nedavno 
potrdil v prvem branju. Na podlagi odloka, ki bo na novo 
urejal izdajanje brezplačnega glasila Aplenca – Glasilo občine 
Komenda, bodo prihodnje leto v Komendi razpisali tudi javni 
razpis za izdajatelja glasila. Predlog odloka znižuje število 
članov uredniškega odbora s sedem na tri. V veljavnem pro-
računu je za izdajanje glasila planiranih 60.800 evrov in prib-
ližno deset tisoč evrov sejnin za delo odgovornega urednika 
in uredniškega odbora. V sprejetem proračunu za prihodnje 
leto pa so postavko znižali za deset tisočakov, saj se nadejajo 
nižjih stroškov.

Izdajanje bodo zaupali zunanjemu izdajatelju

Stahovica – Pevci Prvega slovenskega pevskega društva Lira 
vabijo na že tradicionalne Pevske jaslice v cerkev na Svetem 
Primožu, ki bodo danes, 30. decembra, ob 17. uri. Tudi letos 
so v goste povabili nekaj glasbenih prijateljev, s katerimi bodo 
pričarali praznično vzdušje.

Pevske jaslice na Svetem Primožu nad Kamnikom
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Aleš Senožetnik

Cerklje – Godba Cerklje je 
božično-novoletni nastop 
začinila s filmsko glasbo in 
gosti iz Glasbene šole Kranj 
ter duom Wildart. Kultur-
ni hram Ignacija Borštnika 
sprejme okoli štiristo gledal-
cev, a je bil minuli torek da-
leč premajhen za vse, ki so si 
želeli ogledati koncert God-
be Cerklje z gosti. Kljub do-
datnim klopem, ki so jih pri-
nesli organizatorji in zara-
di česar se je koncert začel s 
skoraj polurno zamudo, so 
bili nekateri primorani pol-
drugo uro dolgemu koncer-
tu prisluhniti kar stoje.

A sodeč po navdušenih 
odzivih občinstva, je bil trud 
poplačan. Godba Cerklje 
je namreč železni reper-
toar božičnih melodij, ki 
spremljajo tovrstne koncer-
te ob koncu leta, popestrila 
z bogatim naborom filmske 
glasbe. Koncert, naslovljen 
Božič junakov, je tako pod 
dirigentsko taktirko Tomaža 
Kukoviča pričaral junaštva 

filmskih in risanih likov, kot 
so Aladdin, Zorro, Tarzan, 
Indiana Jones in Winnetou, 
manjkal pa niti Pink Panter 
oziroma melodija njegove 
prepoznavne najavne špice.

Večer so popestrili tudi 
gostje Glasbene šole Kranj. 
Pevci Ana Benedik, Zal-
ka Leskovar, Metka Rauter 

in Tilen Lotrič so ob klavir-
ski spremljavi Mateje Gra-
šič in pod mentorstvom Ja-
neza Hostnika zapeli venček 
slovenskih božičnih pesmi, 
ki je v dvorani pričaral pris-
ten občutek božiča na slo-
venskem. 

Nastopila pa sta tudi zma-
govalca letošnjega šova 

Slovenija ima talent. Duo 
Wildart, ki ga sestavljata 
Timotej Willewaldt z violi-
no in Lenart Prek z violon-
čelom, sta si z rokovskimi 
skladbami, kakršna je Show 
must go on legendarne an-
gleške skupine Queen, pri-
služila navdušene ovacije 
občinstva.

Božič junakov v Cerkljah

Praznični nastop Godbe Cerklje pod vodstvom Tomaža Kukoviča

Igor Kavčič

Kranj – Pravzaprav bi aka-
demskega slikarja Mita Ge-
giča glede na njegovo široko 
umetniško delovanje mnogo 
temeljiteje zaobjeli v oznaki 
vizualni umetnik, saj v svojih 
umetniških akcijah uporab-
lja različne medije, ki vpliva-
jo tako na našo vidno zazna-
vo. Vselej s trdnim name-
nom gledalcu predati sporo-
čilo. Diplomant ljubljanske 
Akademije za likovno umet-
nost, ki je doma s Ptuja, že 
več let pa živi in ustvarja v 
Škofji Loki, se tokrat v ambi-
entu Stolpa Škrlovec predsta-
vlja s prostorsko instalacijo z 
naslovom Revir. 

»Odraščal sem v okolju, 
kjer je bilo vseskozi priso-
tno lovstvo. Moj ded je lovec 
in ima svoj revir. Ker sem v 
osnovi konservativen ume-
tnik, seveda črpam iz sebe, 
iz svoje družine, otroštva, 
hkrati pa želim v svojih de-
lih čim bolj koherentno ne-
kaj povedati. Glavni smisel 
umetnosti je – napišite z ve-
liko – IZJAVA. Pri tem ni po-
membno orodje in material, 
ki ga za to uporabiš: je to čo-
pič, mobitel, električni mo-
torček ali pa nit, glina, men-
strualna kri … Pomembno 
je, kaj hočeš povedati, tvoja 
izjava je tista, ki je pomemb-
na,« me v slovenske gozdove 

med zeleno bratovščino po-
vede Mito Gegič, ki prizna-
va, da je lovstvo postalo nje-
gova platforma, s katere ved-
no znova spregovori o oseb-
nih, političnih, ekoloških, 
skratka temah, o katerih s 
svojimi umetniškimi deli 
vedno znova podaja izjavo.

Vstopimo torej v Revir. 
Prvi pogled v prostor je stra-
šljiv, tudi drugi. Uf. Šest fi-
gur v lovskih dežnih plaščih 

si ogleduje plen pred seboj. 
Štirje srnjaki, pokriti z lo-
vskim pregrinjalom, izpod 
katerega se vidi le rogovje in 
kakšno kopito. Dihajo. Še en 
grozljiv pogled. Dogodek je 
lovski zbor, ritualni dogodek 
lovcev ob zaključku pogona. 
Obrazi figur „lovcev“, ki mi-
mogrede stojijo na podstav-
kih, na kakršnih so na stenah 
običajno obešene lovske tro-
feje, so ekrani mobilnikov, 

na katerih se ponavljajoče 
vrtijo filmi. »Lovski revir je 
območje nadzora nad goz-
dom in živalmi v njem, v pre-
nesenem pomenu je Revir 
prostor, kjer se izvaja nasi-
lje, nadzor, dejavnost neke-
ga pregledovanja. Je aprop-
riacija te besede, saj se vpra-
šujem, kako ljudje dojema-
mo ta prostor nadzora,« raz-
loži Mito in nadaljuje, »nji-
hove obraze sem zamenjal 

s pametnimi mobilniki, ki 
imajo v tej postavitvi dve 
funkciji. Imajo simbolno 
funkcijo našega virtualnega 
obraza, so naše okno v svet, 
medij, kjer dobimo informa-
cije, kjer imamo prijatelje, 
po drugi strani pa je to ulti-
mativen aparat za nadzor. Z 
njim nadzoruješ svoj življe-
nje, po Snowdnovih razkri-
tjih pa vemo, da je naša de-
javnost na mobilnikih tudi 
darilo državam, multinaci-
onalkam za njihov nadzor 
nad nami. Ko vklopiš tele-
fon, za seboj puščaš sled, ki 
nekomu prinaša denar ali in-
formacije.« V filmih se vrtijo 
lovske scene, preže, električ-
ni vodi preko pokrajine, po-
lomljena drevesna krošnja, 
scene, ki jih avtor povezu-
je tudi z domačim okoljem 
... Gledalec, ki si bo vzel čas, 
bo zapeljan v druge prostore 
nadzora. Mito Gegič je znan 
po tem, da prostora v ume-
tniškem delu ne zapira zgolj 
z lastno interpretacijo, am-
pak ga pušča odprtega pog-
ledom obiskovalca. 

Vsa tehnologija, ki jo Ge-
gič uporablja v svoji posta-
vitvi, je zanj kot umetni-
ka predvsem orodje. In ne 
le kot umetnika, ampak za 
nas uporabnike nasploh. 
»Tehnologija je super orod-
je, a zavedajmo se, da je 
samo orodje. Le tako bomo 

lahko imeli bolj pristen od-
nos sami s sabo in s sočlove-
kom. Prav je, da se nam na-
rava upira. S tem vsak od nas 
postaja človek.« Tako deluje 
tudi Revir – na eni strani vi-
soko tehnološki lovci z mo-
biteli namesto obrazov, na 
drugi strani pa dihanje „sr-
njakov“ – ustvarja preprost 
batni sistem z začetka indu-
strijske revolucije. Mito Ge-
gič nam torej zastavlja vpra-
šanje, kako smotrno uporab-
ljati tehnologijo, ali znamo o 
tem razmišljati, ali vemo za 
posledice te uporabe. 

Poleg prostorske instalaci-
je Revir, se avtor predstavlja 
še z eno postavitvijo, imeno-
vano Zadnji grižljaj. Dva te-
levizijska ekrana z videom 
na preprogi. »Gre za lovski 
ritual, ko lovec pravkar uple-
njeni divjadi položi v usta 
smrekovo vejico v znak spo-
štovanja njunega odnosa. To 
je simbol transformacije ži-
vali v trofejo. Tu je situacija 
obrnjena. Na levem ekranu 
smrekovo vejico v usta dobi 
umetnik, na desnem pa je 
pred umetnikovim obrazom 
rogovje in roka nekoga dru-
gega mu vejico vleče ven iz 
ust.« V Revir Mita Gegiča se 
lahko vedno znova podate do 
4. februarja, v torek, 10. ja-
nuarja, ob 17. uri pa bo avtor 
pripravil tudi voden ogled 
instalacije.

V Revirju, kjer smo vsi plen
V Galeriji Stolpa Škrlovec v Kranju je na ogled najnovejša prostorska instalacija akademskega slikarja mlajše generacije Mita Gegiča. Seveda nadaljuje 
družinsko tradicijo in ostaja lovec. Tokrat v Revirju.

Mito Gegič v svojem Revirju / Foto: Igor Kavčič

Lesce – Danes, v petek, 30. decembra, ob 18.30 bo v cerkvi 
Marijinega vnebovzetja v Lescah Božično-novoletni koncert 
Moškega pevskega zbora Triglav Lesce Bled pod vodstvom 
Mateje Praprotnik in Vokalne skupine Indomabile.

Božično-novoletni koncert v Lescah

Adergas – Komorni zbor Mysterium in APZ France Prešeren 
vabita na koncert Otrok v božični noči, ki bo v četrtek, 5. ja-
nuarja, ob 19. uri, v cerkvi Marijinega oznanjenja v Adergasu. 
APZ bo med lepimi božičnimi skladbami pel tudi Ramirezovo 
Navidad Nuestra (ciklus argentinskih božičnih pesmi).

Otrok v božični noči

Bovec – Te dni v Bovcu poteka 10. festival filmov o športih na 
prostem in naravi BOFF. Od torka naprej se v Stergulčevi hiši 
sredi Bovca vrstijo filmske projekcije. Festival se bo končal 
danes, v petek, v večji dvorani Kulturnega doma Bovec. V štirih 
dneh je in še bo na ogled skupaj 38 filmov v treh tekmovalnih 
in dveh netekmovalnih kategorijah. Danes, v petek, ob 17. 
uri bosta na ogled še dva slovenska filma, in sicer Prečkanje 
Islandije lani preminulega Jureta Breceljnika in z začetkom ob 
20. uri še Kanin je ... popolno igrišče iz Red Bullove produk-
cije, ki ga bo spremljala predstavitev lansko zimo izvedenega 
deskarskega projekta. 

Bovški filmski festival

Ljubljana – V Sloveniji gostuje Novi Vietnamski cirksu s 
predstvo Med mestom in deželo. V Cankrajevem domu bo 
na ogled še danes, 30. decembra, ob 18. uri, in jutri, v soboto, 
31. decembra. Ob 20. uri

Vietnamski cirkus

KRATKE NOVICE
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Škofja Loka – Prejšnji teden 
so se v Zrečah, tradicionalni 
bazi slovenske moške član-
ske rokometne reprezentan-

ce, začele priprave na osmi 
nastop na svetovnem prven-
stvu, ki bo od 11. do 29. janu-
arja potekalo v Franciji. Re-
prezentanca je v Zrečah tre-
nirala do božiča, praznik pa 
so nato igralci in člani stro-
kovnega vodstva prežive-
li v družinskem krogu. Na 
pripravah so se znova zbra-
li v ponedeljek, danes pa jih 
v Brežicah čaka prva prip-
ravljalna tekma proti Saudo-
vi Arabiji. 

Na tekmi v Brežicah zara-
di bolezni zagotovo ne bos-
ta zaigrala Matej Gaber in 
Vid Kavtičnik, prav tako pa 
ne Dean Bombač. Po dveh 
treningih, ki ju je 27-letni 

rokometaš opravil z repre-
zentanco v Zrečah, je na-
mreč postalo jasno, da do 
svetovnega prvenstva ne bi 
mogel biti dovolj priprav-
ljen, zato je zapustil repre-

zentančni tabor in se bo na 
nadaljevanje sezone prip-
ravljal v Kielcah.

Od 2. do 4. januarja bo 
nato ekipa trenirala še v Lju-
bljani, dan kasneje pa se bo 
že podala v Francijo, kjer jo 
pred svetovnim prvenstvom 
6. in 8. januarja čakata dva 
dvoboja z gostitelji turnirja, 
najprej v Toulousu, nato pa 
še v Montpellieru.

Naša reprezentanca se bo 
na svetovnem prvenstvu v 
skupinskem delu najprej 
12. januarja v Metzu po-
merila z Angolo, 14. janu-
arja z Islandijo, 16. januar-
ja z Makedonijo, 17. januar-
ja s Tunizijo in 19. januarja 

s Španijo. Osmina finala bo 
na sporedu 21. in 22. janu-
arja (Albertville, Lille, Mon-
tpellier, Pariz), četrtfina-
le pa bo 24. januarja (Al-
bertville, Lille, Montpellier, 

Pariz). Polfinale (26. in 27. 
januarja), tekma za 3. mesto 
(28. januarja) in finale (29. 
januarja) bodo v Parizu.

Tudi tokrat so na sezna-
mu selektorja Veselina Vu-
jovića trije Škofjeločani: levo 
krilo Darko Cingesar (PPD 
Zagreb), desni zunanji Jure 
Dolenec (Montpellier AHB) 
in krožni napadalec Matej 
Gaber (MOL Pick Szeged). 

»Priprave na svetovno pr-
venstvo potekajo precej po-
dobno kot vsa leta, kar po-
meni dva treninga dnevno, 
vmes pa je nekaj počitka in 
čas za regeneracijo. Po že 
kar dolgi sezoni je kar pre-
cej naporno, precej pa je tudi 

prilagajanj, saj imamo zara-
di različnih vzrokov, zlasti 
pa zaradi odpovedi in bolez-
ni, v ekipi tudi nekaj novih 
igralcev,« pravi 28-letni Jure 
Dolenec, ki ga z moštvom 
danes čaka prva pripravljal-
na tekma. 

»Pripravljalne tekme so 
res namenjene zgolj pripra-
vi na veliko tekmovanje, vse-
eno pa je pomembno, da jih 
odigramo na visoki ravni. Ker 
nas čakajo le tri prijateljske 
tekme, bo še pomembneje, 
da takoj pokažemo solidno 
formo. Zanesljivo je svetov-
no prvenstvo, ki sledi olim-
pijskim igram, vedno spe-
cifično. Veliko zelo dobrih 
igralcev po svetu se je na-
mreč reprezentančno upo-
kojilo, nekateri so vzeli pre-
mor, nekaj je tudi poškodo-
vanih. Vse to je doletelo tudi 
našo reprezentanco. Tako je 
težko oceniti razmerje moči, 
vendar so zame favoriti za-
gotovo Francozi. Realen cilj 
za nas bi bil, glede na številni 
odsotnosti, četrtfinale. Želje 
pa so seveda vedno še višje,« 
pravi Jure Dolenec, ki zadnja 
leta uspešno igra za franco-
ski Montpellier.

»Ker je prvenstvo v Fran-
ciji, bo zame seveda prav po-
sebno. Navsezadnje že četr-
to sezono igram in živim v 
Franciji. Tekoče govorim je-
zik, poznam njihovo kultu-
ro in zato se bom počutil bolj 
domače. Želim si, da bi v os-
mini in v četrtfinalu zaigra-
li v Montpellieru. Se bo pa 
treba za to zelo potruditi, saj 
nas v Montpellier načeloma 
vodi le prvo mesto v skupin-
skem delu,« tudi pravi Jure 
Dolenec, ki si poleg dobrih 
rezultatov v novem letu želi 
podobno kot vsi, predvsem 
veliko zdravja in sreče.

V Franciji se počuti domače
Našo rokometno reprezentanco že nekaj dni po novem letu čaka odhod na zadnji pripravljalni tekmi 
in svetovno prvenstvo, ki bo od 11. do 29. januarja potekalo v Franciji, kjer zadnja leta igra škofjeloški 
reprezentant Jure Dolenec, zato bo zanj prvenstvo zagotovo še prav posebna izkušnja.

Jure Dolenec, ki zadnje štiri sezone igra za francoski Montpellier, se bo tudi v 
reprezentančnem dresu v Franciji počutil zelo domače. / Foto: Gorazd Kavčič

Vilma Stanovnik

Jesenice – Slovenijo bosta 
tako v moški kot ženski kon-
kurenci predstavljali ekipi 
jeseniškega curling kluba 
Mamuti in Top 4. Na Šved-
sko potujejo: Štefan Sever 
(kapetan ekipe), Luka Pre-
zelj, Aljaž Stopar, Noel Gre-
gori ter Bine Sever, ki sestav-
ljajo ekipo Mamutov in eki-
pa Top 4 v postavi: Nika Čer-
ne (kapetanka ekipe), Patri-
cija Černe, Ana Smolej, Liza 

Gregori ter Lea Žemlja. Tre-
nerja sta Eva Sever in Robert 
Sušanj.

Za obe ekipi bo to že dru-
go zaporedno prvenstvo, saj 
sta se lani udeležili Svetov-
nega prvenstva B skupine 
v Lohji na Finskem. Fantje 
so osvojili 15. mesto, dekle-
ta pa 14. Prvenstvo je pome-
nilo izjemno priložnost za 
nabiranje izkušenj in obo-
ji so to s pridom izkoristi-
li. Letos, obogateni z izkuš-
njami, dodatnim znanjem, 

predvsem pa leto dni sta-
rejši, z optimizmom priča-
kujejo turnir na Švedskem. 
»Trenirali smo dobro, raz-
meram za curling v Slove-
niji primerno. Pripravlja-
li smo se tudi v tujini, kjer 
so razmere za trening bolj-
še. Dobro smo delali tudi na 
kondiciji, pod budnim oče-
som Boštjana Modrijana. 
Na Švedsko gremo po novo 
izkušnjo, ne s prevelikimi 
pričakovanji. V ekipi ima-
mo tudi dve novi članici. 

Želimo si, da bi v curlin-
gu čim bolj uživale in da bi 
dostojno zastopale Sloveni-
jo,« pravi kapetanka ženske 
ekipe Nika Černe.

»Ekipa je že kar nekaj časa 
skupaj. Odlično se razume-
mo. Zato smo tudi športno 
uspešni. To sezono imamo 
za seboj že tri pripravljalne 
turnirje in Evropsko prven-
stvo na Škotskem. Zato se na 
pot odpravljamo samozave-
stno,« dodaja kapetan moš-
ke ekipe Štefan Sever.

Jeseničani potujejo na Švedsko
Mladinke in mladinci Curling kluba Jesenice bodo nastopili na svetovnem mladinskem prvenstvu 
skupine B, ki bo med 2. in 11. januarjem potekalo v Östersundu na Švedskem.

Vilma Stanovnik

Jesenice, Bled – Z zmago 8 : 
3 nad ekipo Fassa Falcons so 
se hokejisti SIJ Acroni Jese-
nic minuli ponedeljek zve-
čer za letos poslovili od do-
mačih navijačev. Včeraj so 
nato novo tekmo z isto eki-
po odigrali še v Fassi, ven-
dar se do zaključka naše re-
dakcije še ni končala. Nova 
preizkušnja jeseniške ho-
kejiste čaka v novem letu, 

ko bodo 2. januarja gosto-
vali pri ekipi Alege Elastic 
Lustenau.

Živahno je bilko v sredo 
zvečer tudi na Bledu, kjer 
je domača članska ekipa 
HKMK BLed v razširjenem 
državnem prvenstvu gosti-
la hokejiste Crvene zvezde. 
Blejci so bili boljši in zma-
gali s 6 : 4. Naslednja preiz-
kušnja jih čaka 7. januarja, 
ko bodo v Zagrebu gostovali 
pri Medveščaku.

Uspešni na domačem ledu

Blejski hokejisti so leto zaključili z zmago proti ekipi Crvena 
zvezda. / Foto: Luka Rener

Kranj – Drsalni klub Kranj danes, 30. decembra, pripravlja 
tradicionalno božično-novoletno drsalno revijo z naslovom 
Glasbe sveta. Predstavili se bodo tekmovalci kluba, rekreativci 
in tečajniki. Drsalna revija se bo v Ledeni dvorani na Zlatem 
polju začela ob 18.30. Vstop je prost. V Kranju pa je te dni 
dobro poskrbljeno tudi za vse druge, ki uživajo v drsanju. Na 
Slovenskem trgu je postavljeno montažno drsališče, kjer svoje 
veščine ob delavnikih lahko preizkusite med 15. in 21. uro, 
ob koncu tedna, praznikih in sedaj, v času šolskih počitnic, 
pa med 9. in 21. uro. Drsanje na Slovenskem trgu (uporaba 
ledene ploskve je brezplačna) bo možno predvidoma do kon-
ca februarja drugo leto. Med šolskimi počitnicami in v času 
praznikov lahko brezplačno drsate tudi v Ledeni dvorani na 
Zlatem polju: do sobote, 31. decembra, in v ponedeljek, 2. 
januarja, od 10. do 12. ure. Dvorana bo 1. januarja 2017 zaprta.

Danes božično-novoletna drsalna revija

Kamnik – Italijan Nicola Negro, ki je v začetku letošnje sezone 
vodil romunsko ekipo C. S. M. Bukarešta, je po nepričako-
vanem odhodu njegovega rojaka Alessandra Beltramija novi 
trener odbojkaric Calcit Volleyballa. Negro bo ekipo prevzel po 
novoletnih praznikih. Šestintridesetletni Negro bo Calcit Vol-
leyball prvič vodil že 11. januarja, ko se bodo slovenske državne 
prvakinje v drugem krogu pokala CEV igrale proti aktualnim 
slovenskim pokalnim zmagovalkam, odbojkaricam Nove KBM 
Branika. Prva tekma bo na sporedu v Mariboru, povratna pa 
26. januarja v ljubljanski dvorani Tivoli. Sicer pa so se te dni 
odbojkarice Calcit Volleyballa izkazale na Madžarskem, kjer 
so na drugem turnirju srednjeevropske lige najprej s 3 : 0 
premagale domačo ekipo Linamar, nato pa s 3 : 1 še Vasas iz 
Budimpešte. Slovenske državne prvakinje so edina neporaže-
na ekipa v tem tekmovanju, svoj tretji turnir v srednjeevropski 
ligi pa bodo igrale od 31. januarja do 2. februarja v ljubljanski 
dvorani Tivoli. V prvi tekmi se bodo pomerile z ekipo Novo 
KBM Branikom, dva dni pozneje pa še s Slavijo iz Bratislave.

Negro novi trener odbojkaric Calcit Volleyballa

Rudo polje – Na Rudnem polju na Pokljuki je bilo na praznični 
ponedeljek zelo živahno na tekaških progah, kjer so se najmlajši 
merili za točke pokala Geoplin, člani in članice pa za naslove dr-
žavnega prvaka v štafetah. V konkurenci 14 ekip (po dve članici) 
sta med dekleti zanesljivo naslov državnih prvakinj osvojili Anita 
Klemenčič in Lea Einfalt, ki sta za minuto in 20 sekund prehiteli 
Metko Finžgar ter Valentino Semerenko, tretji sta bili Anja ter 
Saša Žavbi Kunaver, ki sta le sekundo zaostali za drugim mestom. 
Absolutno četrto mesto sta osvojili Pika Potočnik in Nika Prista-
vec. V konkurenci kar 36 ekip med člani sta bila najhitrejša Boštjan 
Klavžar in Miha Šimenc, srebro sta osvojila Luka Prosen in Miha 
Dolar, bronasta sta bila Domen Potočnik in Miha Dovžan. 

Na Pokljuki tekmovali v štafetah
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Topol – Zavod za gozdo-
ve Slovenije vsako leto po-
deli priznanja najbolj skrb-
nim lastnikom gozda, v vsa-
ki območni enoti enemu. V 
ljubljanski območni enoti je 
letos priznanje na podelitvi 
v Mojstrani prejel 43-letni 
Andrej Kršinar mlajši, gos-
podar na kmetiji Zanožje, ki 
je med domačini znana kot 
kmetija Pr' Zanošk ali Pr' 
Zanoškar. Kmetija obsega 

deset hektarjev kmetijskih 
zemljišč in petintrideset 
hektarjev gozda, obdelujejo 
pa še nekaj travnikov kmetij, 
ki so opustile kmetovanje. 
Večina zemljišč je v bližini 
domačije, precej jih je tudi v 
strmini. Približno tri hektar-
je travnikov lahko pokosijo z 
navadno kosilnico, ostalo z 
gorsko kosilnico in s koso. 
»Tako kot se moški rad lepo 
obrije, tudi na kmetiji skrbi-
mo, da so vsi robovi lepo ob-
delani, pokošeni, in da je 

tudi v gozdu vse lepo posp-
ravljeno. To nam vzame več 
časa, to je tudi v nasprotju s 
prevladujočo filozofijo – čim 
hitreje posekati čim več 'ku-
bikov',« pravi Andrej in pou-
darja: »Takšnega odnosa do 
zemlje in gozda me je nau-
čil oče. V gozd ne hodimo le 
z 'motorko' (motorno žago – 
op. p.) in z mislijo na zaslu-
žek, ampak tudi s srcem, z 
dušo.«

V prihodnje bo etat 
manjši

Na kmetiji sta glavni de-
javnosti govedoreja in goz-
darstvo, z vsako ustvarijo 
približno polovico prihod-
kov. Redijo sedemnajst go-
ved – krave dojilje in bike, 
imajo pa tudi piščance, zaj-
ce, koze ... V gozdu so doslej 
na leto posekali od dvesto do 
tristo kubičnih metrov drev-
ja, v prihodnje bo letni etat 
manjši, saj jim je predlanski 
žledolom poškodoval blizu 
tisoč kubičnih metrov drev-
ja, podobno škodo pa sta jim 
povzročila že žledoloma v 
letih 1986 in 1994. »Veliko 
večino predlanskega žledo-
loma smo že pospravili, os-
tala nam je le še ena parcela. 
Trudimo se, da bi vzposta-
vili v gozdu takšen red, kot 
smo ga imeli pred ujmo, a 
ta zdaj zaradi velike količi-
ne poškodovanega drevja 
in obsega dela še ni tak, kot 
je bil nekdaj,« pravi Andrej 
in doda, da jim je lani luba-
dar napadel okrog sto ku-
bičnih metrov smreke, a so 
s hitrim posekom in spra-
vilom preprečili, da bi se ši-
ril naprej. Žarišča so odkri-
li sami, predvsem po zaslugi 

Andrejevega očeta, ki pogos-
to pregleduje stanje sesto-
jev. Veliko večino lesa pro-
dajo kot hlodovino, del pa 
tudi kot drva. Nekdaj so jih 
na leto prodali tudi po sto ku-
bičnih metrov, zdaj jih zara-
di velike ponudbe na trgu bi-
stveno manj.

Ujme si sledijo na vsakih 
petnajst do dvajset let

Andrej in žena Silva, ki 
je po rojstvu tretjega otro-
ka pustila službo in ostala 
doma na kmetiji, imata tri 
sinove. Najstarejši, 19-letni 
Marko, je že zaposlen, 16-le-
tni Jakob obiskuje srednjo 
lesno šolo v Škofji Loki in 
kaže veliko veselje za delo v 
gozdu, najmlajši, 9-letni Le-
nart, hodi v osnovno šolo v 
domačem kraju. Najstarej-
šega sina zelo zanimata sad-
jarstvo in čebelarstvo, za kar 
so na kmetiji dobre možnos-
ti. Ob domačiji je visokode-
belni sadovnjak, v katerem 

so drevesa, ki jih je polomil 
žled, že nadomestili z novi-
mi; iz sadja kuhajo žganje, 
za katerega so na razstavi 
Dobrote slovenskih kmetij 
prejeli že več priznanj. Za-
čeli so se ukvarjati tudi s če-
belarstvom, ob manjšem če-
belnjaku že postavljajo no-
vega, večjega. »Kmetija bi 
lahko zagotovila enemu od 
sinov delovno mesto, za-
poslitev, vendar je glede na 
hektarje premajhna. Ujme 
si sledijo na vsakih petnajst 
do dvajset let, po vsaki takšni 
ujmi pa je dohodek iz poško-
dovanega gozda možno pri-
čakovati šele po sedemde-
setih letih,« pravi Andrej in 
dodaja, da ga v gozd vedno 
rado vleče, a tudi v hlevu je 
lepo opazovati, kako žival 
prirašča. Ko ga vprašamo o 
načrtih za prihodnost, pravi, 
da so na kmetiji načrtovali 
gradnjo novega, sodobnega 
hleva za štirideset glav živi-
ne. Ker so nekatere kmetije 

na območju Topola opustile 
kmetovanje, bi lahko najeli 
dodatna zemljišča, a si grad-
nje ob sedanjih cenah kme-
tijskih pridelkov ne upajo 
privoščiti. Les, ki so ga pose-
kali zaradi žledoloma in na-
pada lubadarja, so sicer lah-
ko prodali, a je bila cena za-
radi velike ponudbe lesa na 
trgu občutno nižja.

Glasbena družina

Druga tema, ob kateri An-
drej postane še posebej zgo-
voren, je glasba. Kršinarjevi 
so glasbena družina. Andrej 
in njegov oče pojeta v cerkve-
nem zboru. Oče je nekdaj 
pel v ansamblu Ludvika Les-
jaka, Andrej že od mladih let 
igra harmoniko, prepeval je 
v zboru Lubnik, v oktetu Lju-
bljanskih mlekarn in v zbo-
ru Glasbene matice Ljublja-
na, bil po izboru Tomaža To-
zona eden od 65 moških gla-
sov v zboru Glasbene mati-
ce Ljubljana, že vrsto let pre-
peva v ansamblu Bitenc, ki je 
pred šestimi leti gostoval pri 
slovenskih izseljencih v Ka-
nadi in ZDA. »Vedno sem 
si želel, da bi imel tri sino-
ve. Ta želja se mi je uresni-
čila, morda se mi bo tudi že-
lja, da bi vsi trije igrali glas-
beni inštrument. Marko igra 
harmoniko, Jaka klarinet ...« 
pravi Andrej in dodaja, da 
doslej doma še niso posku-
sili, da bi tri generacije sku-
paj zapele in zaigrale.

V gozd z »motorko« 
in s srcem
Na ljubljanskem gozdnogospodarskem območju je letos priznanje za najbolj 
skrbnega lastnika gozda prejel Andrej Kršinar mlajši s Topola v občini 
Medvode.

Andrej Kršinar mlajši

Sedanji hlev je star petdeset let in tehnološko zastarel, radi 
bi zgradili sodobnega za 40 goved, a časi za takšne naložbe 
niso najbolj naklonjeni.

Na kmetiji so na željo najstarejšega sina postavili čebelnjak, 
v bližini tega zdaj že delajo novega in večjega.

Andrej je priznanja za najbolj skrbnega lastnika 
gozda vesel. »Vem, da bodo zdaj ljudje še bolj kritično 
opazovali stanje v naših gozdovih, a s tem se ne 
obremenjujem. Upam, da ne bo kakšne nove ujme 
in da bomo v gozdovih spet lahko vzpostavili red, 
kakršen je bil nekdaj,« pravi in dodaja, da dobro 
sodeluje z revirnim gozdarjem in se udeležuje tečajev, 
ki jih organizira zavod za gozdove. Lastnikom gozdov 
še zlasti priporoča tečaja o negi mladja in o krojenju 
lesa.

Cveto Zaplotnik

Kranj – Po podatkih Agen-
cije RS za kmetijske trge in 
razvoj podeželja so mlekar-
ne novembra letos za mleko, 
dostavljeno v mlekarno ter s 
3,7 odstotka maščobe in 3,15 
odstotka beljakovin, plača-
le v povprečju 26,22 evra za 
sto kilogramov, kar je bilo za 
90 centov ali za 3,55 odstot-
ka več kot mesec prej. Ker je 
mleko v povprečju vsebova-
lo 4,24 odstotka maščobe 
in 3,47 odstotka beljakovin, 
je bila povprečna dejanska 
odkupna cena 29,19 evra 

in je bila za 1,34 evra ali za 
4,81 odstotka višja kot okto-
bra. Odkupovalci so za mle-
ko s 3,7 odstotka maščobe in 
3,15 odstotka beljakovin pla-
čali povprečno 23,87 evra za 
sto kilogramov, cena, izraču-
nana glede na vsebnost ma-
ščob in beljakovin v mleku, 
pa je znašala 27,35 evra. 

Cena mleka za sto kilo-
gramov se je novembra če-
trti mesec zapored zvišala, 
še vedno pa je bila od devet 
do deset evrov nižja kot, na 
primer, decembra 2013 in za 
pet do šest evrov nižja kot de-
cembra 2014.

Odkupne cene mleka

Cveto Zaplotnik

Kranj – Ministrstvo za kme-
tijstvo, gozdarstvo in prehra-
no je pred kratkim objavilo 
javni razpis, na podlagi ka-
terega bo velikim podjetjem 
namenilo 15 milijonov evrov 
nepovratnih sredstev za na-
ložbe v predelavo, trženje in 
razvoj kmetijskih izdelkov. 
Podjetja, ki zaposlujejo od 
250 do 750 delavcev, bodo 
lahko uveljavljala finančne 
podpore za naložbe v ure-
ditev ali obnovo objektov, 

opreme in skladišč, oskrbo z 
vodo, varčno uporabo vode, 
ureditev greznic in čistilnih 
naprav, proizvodnjo elek-
trične in toplotne energije za 
lastno porabo, posodobitev 
ogrevalnih sistemov, nakup 
mobilnega predelovalnega 
obrata, ureditev prodajnih 
in degustacijskih prostorov, 
nakup aparatov za prodajo 
in še za nekatere druge na-
mene. Vlagatelji bodo lahko 
vlagali vloge v elektronski 
sistem od 3. januarja do 13. 
marca prihodnje leto.

Finančne podpore za 
velika podjetja

Kranj – Vlada je na nedavni seji spremenila uredbo o sofinancira-
nju zavarovalnih premij za zavarovanje osnovne kmetijske pride-
lave in ribištva. S spremembami je delež sofinanciranja premije 
za zavarovanje sadja zvišala s 30 na 40 odstotkov, za hmelj in 
grozdje pa z 20 na 30 odstotkov. Za zavarovanje preostalih po-
sevkov, nasadov in plodov pred nevarnostjo toče, požara, udara 
strele, pozebe, poplave in viharja bo država še naprej prispevala 
k premiji 20 odstotkov, enak delež tudi za zavarovanje živali na 
kmetijskem gospodarstvu pred nevarnostjo pogina zaradi bo-
lezni, zakola na podlagi veterinarske napotnice, usmrtitve živali 
zaradi bolezni in ekonomskega zakola zaradi bolezni.

Država bo več prispevala za zavarovanje sadja

Žirovnica – Boštjan Noč, čebelar s Sela pri Žirovnici in predse-
dnik Čebelarske zveze Slovenije, bo januarja izdal čebelarski 
priročnik z naslovom Moja čebelarska praksa 1. Na dan izida 
priročnika, to je 12. januarja, ob 18. uri bo v Čopovi rojstni hiši 
v Žirovnici tudi predaval o tem, kako bolje izkoristiti čebeljo 
pašo in enostavneje obračunati z varojo. 

Noč izdal priročnik o čebelarski praksi
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Suzana P. Kovačič

Tržič – V dvorani tržiškega 
Paviljona NOB se je prej-
šnji četrtek kresalo od pod-
jetniških idej. Petnajst ude-
ležencev Podjetniške akade-
mije, ki jo je finančno pod-
prla Občina Tržič, izvedla pa 
Ljudska univerza (LU) Tr-
žič, je imelo priložnost jav-
no predstaviti svojo podje-
tniško idejo. »Ste prva gene-
racija, ki je uspešno zaklju-
čila ta program in naj vam 
bo moja popotnica: zaupaj-
te si, verjemite vase in v to, 
da zmorete,« jih je nagovo-
rila direktorica LU Tržič dr. 
Metka Knific Zaletelj. Pod-
jetniško akademijo je vodil 
predavatelj in direktor za-
voda Uspešen podjetnik To-
maž Stritar, ki je zadovoljen 
tudi s tem, da udeleženci v 
treh mesecih, ko so se kalili, 
niso obupali, ampak zagna-
no vztrajali do konca. Kar pa 
je pravzaprav bistvenega po-
mena, kot je dodala dr. Met-
ka Knific Zaletelj: »Jutrišnji 
svet pripada tistim, ki verja-
mejo v svoje sanje.«

Vsak udeleženec akade-
mije je moral v zaključnem 
nastopu kar se da prepričlji-
vo predstaviti svojo podjetni-
ško idejo, za kar je vsak imel 
na voljo tri minute. Dragan 
Živković je povabil v Hišo 
čevljev in jelenčka Jake v Tr-
žiški muzej na tematsko do-
živetje, ki ga želi izvesti vsa-
ko soboto in ga popestriti s 

šuštarskim plesom, glasbe-
nimi dogodki, družabnimi 
igrami, pripovedovanjem 
pravljic. Direktorica Trži-
škega muzeja Jana Babšek 
je njegovo idejo podprla in 
napovedala, da bodo s tem 
v muzeju začeli spomladi. 
Amadej Brovč je prepričan, 
da smo ljudje »sami arhitek-
ti svoje usode«, da sta zdrav-
je in sreča neločljivo poveza-
na in kot osebni trener (fitne-
sa ...) ponudil unikaten pro-
gram spremembe življenj-
skega sloga pod imenom 
AB fit. Maya Madany poslov-
no priložnost vidi v odprtju 
mehiške restavracije. Izbra-
ne mehiške okuse bi prilago-
dila tudi ljudem z različnimi 
dietami. Anka Veternik se 
pod sloganom Bodi aktiven 
osredotoča na socialno pod-
jetništvo, na pomoč starej-
šim predvsem v njihovem 
domačem okolju in na med-
generacijsko sodelovanje. 
Alfonz Ostrelič pa bi ljudem 
rad svetoval, kako naj začne-
jo spreminjati svoje mišlje-
nje v pozitivno smer. Nina 
Bobnar je predstavila narav-
na oblačila iz konoplje za ot-
roke, ki so prijazna koži na 
vse mogoče načine. Je ne-
kaj, kar so poznale že babi-
ce in je slovensko delo. Kata-
rina Malovrh je že zdaj pova-
bila otroke, starše, mladino 
na Mavrični tek v Tržiču, ki 
bo 26. maja prihodnje leto; 
barvita dogodivščina bo po-
pestrila dogajanje v mestu. 

Vida Hribar je predstavi-
la domača darila iz volne in 
kruha. Gre za sodobne izdel-
ke, narejen s pomočjo tradi-
cionalnih pripomočkov in 
postopkov. 

Križi in zabave

Bojan Rozman je svo-
jo podjetniško idejo naslo-
vil Križi in zabave. Maja bo 
na Brezjah pri Tržiču odprl 
sončni apartma, dodana 
vrednost ponudbe bo Cen-
ter za razvajanje hrbtenice, 
ki ga je razvil ob pomoči ru-
skega zdravnika Romana 

Kovala. Dani Primožič kot 
velik ljubitelj zgodovine, 
sploh srednjega veka, vsem, 
ki si želijo kaj drugačnega 
in želijo izstopiti iz množi-
ce, nudi unikaten nakit. Eki-
pi se je pridružil tudi Paul 
Laussegger iz Borovelj, ki 
z zavarovalniškimi storitva-
mi želi vstopiti tudi na slo-
venski trg. Marko Šetinc je 
našel zastopstvo za poseb-
no ultrazvočno napravo, ki 
spremeni odpadek v suro-
vino in ureja okoljsko reši-
tev za bioplinarne in za več-
je in srednje velike čistilne 
naprave. Klavdija Bogataj je 

svoj slikarski talent usmeri-
la v portretiranje živali v raz-
ličnih tehnikah, njena pred-
nost so energične barve. 
Želi dokazati, da se umet-
nost da spremeniti v posel. 
Senta Lorenčič pa pravi, naj 
se zabava začne in načrtu-
je odprtje otroške igralnice 
Narcisa. Raziskala je trg in 
tržno nišo našla na Jeseni-
cah. Mirjan Novak pa ponu-
ja Eliksir življenja, sok piri-
ne trave, kajti, kot je pouda-
rila, trend je v vse večji skrbi 
za lastno zdravje. 

Vsak je tudi razlo-
žil, kakšni prodajni in 

marketinški prijemi bi bili 
najboljši za njegovo pod-
jetniško idejo, kakšen po-
zitivni učinek bi dejavnost 
prinesla lokalni skupnos-
ti in novim delovnim mes-
tom, raziskali so konkuren-
co na trgu in predstavili tudi 
finančni okvir za svoj posel.

Zahvala tudi mentorjem

V Podjetniški akademiji 
so gostili več zunanjih stro-
kovnjakov, in sicer s področ-
ja prodaje, spletnega ogla-
ševanja, osebnostne rasti ... 
Nekateri udeleženci so ime-
li tudi mentorje, ki so jim še 
dodatno svetovali. Mentor-
ji so bili Željko Preradović, 
Roman Koval, Miha Lavtar, 
Andrej Remškar in Aljoša 
Huber. »Trudili ste se, bili 
ste dobra ekipa, treba pa je 
nadaljevati in vztrajati na tej 
poti,« je poudaril Miha Lav-
tar. Za udeleženca Danija 
Primožiča je bila to enkrat-
na izkušnja, kot je dejal. »Ne 
samo novo znanje, tudi dob-
ra energija v skupini je bila 
tista, ki je pritegnila,« je me-
nil Marko Šetinc. Podjetni-
škim idejam je prisluhnil 
tudi župan Borut Sajovic in 
sklenil: »Pokazali ste, da ste 
pridni, inovativni, podjetni. 
Svetujem vam, da se povezu-
jete med seboj in verjamem, 
da vam bo uspelo.« Ali kot 
jim je zaželel Tomaž Stritar: 
»Bodoče podjetnice in pod-
jetniki, vaša pot je odprta ...«

Vsak je predstavil svojo podjetniško idejo
Hiša čevljev, Mavrični tek, domača darila iz volne in kruha, sok pirine trave kot Eliksir življenja pa prav posebna ultrazvočna naprava ... To je le nekaj 
podjetniških idej, ki so jih udeleženci Podjetniške akademije v Tržiču razvijali v zadnjih treh mesecih in jih predstavili na zaključnem srečanju. 

Večina udeležencev Podjetniške akademije z Borutom Sajovicem, dr. Metko Knific Zaletelj, 
Tomažem Stritarjem, Andrejem Remškarjem, Mihom Lavtarjem. / Foto: Tina Dokl

Maja Bertoncelj

Ljubljana – Pred pol leta je 
v Slovenijo prišel Hopin, 
brezplačna aplikacija za pa-
metne telefone in tablične 
računalnike, prek katere lah-
ko v samo treh korakih na-
ročimo taksi, a za enkrat le v 
Ljubljani. 

Aplikacija Hopin je bila 
razvita leta 2012 na Slova-
škem z namenom, da bi olaj-
šala potovanje s taksijem 
po Slovaški in sčasoma tudi 
prek njenih meja. Po raziska-
vi trga, ki so jo naredili Slova-
ki, je letos prišla tudi v Slo-
venijo. Vodja Hopin Slove-
nija je Gorenjec Jaka Oman. 
»Produkt je dober in za njim 
je uspešna zgodba v Bratisla-
vi, kjer imajo več kot sto tisoč 

uporabnikov, več kot petsto 
voznikov taksistov, na me-
sec opravijo več kot sto ti-
soč uspešnih naročil,« je po-
vedal Jaka Oman in dodal, 
»Hopin je trenutno najbolj-
ši način za naročanje taksija 
v Ljubljani. Naročanje je zelo 
enostavno, uporabniki so in-
formirani, kateri taksist jih 
pride iskat, kdaj bo pri njih, 
vedo za približno končno 
ceno, poleg tega je celotna 
storitev zelo transparentna. 
Vožnja se namreč shrani v 
zgodovino naročil, kjer upo-
rabnik vedno lahko preveri, 
s kom in kdaj se je peljal, ko-
liko je plačal, skratka si obli-
kuje zanj najboljšo storitev. 
Transparentnost je zelo po-
membna tudi z vidika var-
nosti naših uporabnikov.« 

Z aplikacijo lahko v samo 
treh korakih naročimo ta-
ksi. »Zemljevid prikaže ta-
ksije, ki so v uporabniko-
vi bližini na voljo. Uporab-
nik določi začetno lokacijo, 
po želji tudi končno lokaci-
jo in potem naroči taksi. Če 
izbere končno lokacijo, mu 
sistem prikaže tudi približ-
no ceno vožnje,« pojasni 
Oman. Glede na to, da gre za 
storitev, ki jo ponuja sodob-
na tehnologija, je pričako-
vano, da je večina uporabni-
kov mlajših. »Taksisti so pe-
ljali tudi že celo sedemdese-
tletnike. Uporaba aplikaci-
je Hopin je tako enostavna 
kot prebiranje e-pošte, kar 
zna že velika večina uporab-
nikov pametnih telefonov,« 
pravi Oman.

Aplikacija je pri nas v 
uporabi pol leta. »Na začet-
ku smo bili malce skeptič-
ni, a podpora iz Bratislave 
je dovolj dobra. Verjamemo 
v svojo aplikacijo, kar potr-
jujejo tudi naši uporabniki, 
ki so z njo zadovoljni. To je 
glavni razlog, da vztrajamo 
in smo uspešni, produkt je 
preizkušen, le še uveljavi-
ti se mora v okolju. V pol 
leta je bila naša aplikacija 
prenesena več kot 23.000-
krat, imamo 16 tisoč uspe-
šnih naročil, v naš sistem 
je vključenih več kot petde-
set voznikov. Na začetku je 
bilo nekaj težav, saj obstoje-
če dispečerske službe niso 
dovolile svojim voznikom, 
ki delajo zanje, da bi zraven 
delali še za nas. Zato smo 

morali taksistom ponuditi 
malce več finančnih spod-
bud, nagrad in garancij,« 
je dejal Oman. Za prihod-
nje leto pripravljajo posodo-
bitev aplikacije, ki bo šla v 
smeri, da uporabnikom za-
gotovi čim boljšo informaci-
jo o možnem prevozu, obo-
gateno z informacijami o 
najlažjem potovanju iz ene 
v drugo točko. 

Prek aplikacije Hopin ta-
ksi za enkrat lahko naroči-
mo le v Ljubljani, od koder 
se lahko odpeljemo tudi na 

Gorenjsko. Ni pa moč prek 
aplikacije taksija naročiti 
na primer v Kranju. »Prio-
riteta je Ljubljana, želja pa 
je tudi po širitvi. Tudi Ho-
pin na Slovaškem je razšir-
jen izven Bratislave po dru-
gih mestih. A pred Kranjem 
so še mesta, kot sta Mari-
bor, Celje, poleti je zanimiva 
obala ... Kako bo s širitvijo, 
bomo še videli,« je zaključil 
Oman. V mladi ekipi Hopin 
Slovenija sta poleg njega še 
ena Gorenjka in Dolenjec, 
sedež pa imajo v Ljubljani.

S Hopin do taksija
Vodja Hopin Slovenija je Gorenjec Jaka Oman. S pomočjo te brezplačne aplikacije, ki je slovaški 
produkt, taksi za zdaj lahko naročimo le v Ljubljani, odpeljemo pa se lahko tudi na Gorenjsko.  
V pol leta so opravili že več kot šestnajst tisoč uspešnih naročil.

Jaka Oman (desno), vodja Hopin Slovenija / Foto: Peter Škrlep
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Vilma Stanovnik

Kranj – Policisti ob prihaja-
jočih novoletnih praznikih 
znova opozarjajo, naj po-
skrbimo za osebno varnost, 
varnost stanovanj in lastni-
ne ter vozil. »Osebna var-
nost je največkrat ogrože-
na v kršitvah javnega reda 
in v kaznivih dejanjih. Gre 
za prepire na javnih krajih, 
nasilno vedenje in nevarno 
rabo pirotehnike, pričaku-
je se, da bo prisoten tudi al-
kohol, v smislu kaznivih de-
janj pa so lahko kritične zlas-
ti drzne tatvine in ropi. Pre-

vidni naj bodo posamezniki 
tudi pri uživanju pijač na jav-
nih krajih, zlasti zaradi mo-
rebitnega podtikanja stvari 
v pijače. Več pozornosti naj 
bodo deležni še najmlajši. 
Ne puščajte jih samih!« sve-
tuje višji policijski inšpek-
tor Bojan Kos in odsvetu-
je tudi vsakršno vožnjo pod 
vplivom alkohola in preko-
merno popivanje na javnih 

krajih ali praznovanjih, kar 
vsakič povzroča tveganje.

»Na cesti je to tveganje po-
vezano z igranjem z usodo 
in običajno velikim ogroža-
njem drugih, drugod pa z 
lastno varnostjo,« še dodaja 
Kos in opozarja, da naj bomo 
med prazniki pozorni tudi 
na domove.

»Storilci izkoriščajo zgo-
dnjo temo, odsotnost ljudi in 
opuščene samozaščitne uk-
repe, kot so na primer odpr-
ta okna za zračenje, pozablji-
vost pri zaklepanju vrat, ne-
ustrezno odlaganje ključev, 
puščanje sporočil o odsot-

nosti in podobno. Varnostni 
poudarek naj bo tudi na vozi-
lih, ki so lahka tarča za tatove 
in zelo verjetno to tudi bodo, 
če bodo ljudje v njih puščali 
vredne predmete. Za razbit-
je stekla, kar je najpogostejši 
način izvršitve kaznivega de-
janja, storilec namreč potre-
buje zelo malo časa, tatvino 
pa lahko izvrši zelo hitro. Po-
gosto mu dejanje lastnik še 

olajšajo, saj predmete odla-
gajo kar na sedeže ali druga 
vidna mesta. To vse odsvetu-
jemo in pozivamo ljudi, naj 
denarja, telefonov, torbic, 
nahrbtnikov in drugega ne 
puščajo v vozilih. Vozil naj 

tudi ne parkirajo na neure-
jenih in neosvetljenih par-
kiriščih, vedno pa naj bodo 
zaklenjena,« še pravi Bojan 
Kos ter v imenu vseh poli-
cistov želi mirne in varne 
praznike.

Tatovi te dni ne praznujejo
Med prazniki je treba poskrbeti tako za osebno varnost kot tudi varnost stanovanj ter druge lastnine, 
saj tatovi med prazniki ne praznujejo, ampak odsotnost ali nepozornost hitro izkoristijo za kazniva 
dejanja.

Poskrbite, da bo edini, ki mu bo te dni uspelo priti skozi 
okno, Dedek Mraz.

Ob prazničnem božičnem koncu tedna je bilo v 
Retečah vlomljeno v stanovanjsko hišo in odtujenih 
več različnih predmetov, na Potočnikovi ulici v Škofji 
Loki je storilec pri vlomu odnesel denar, v Britofu 
in v Železnikih pa je bila poleg denarja ukradena še 
zlatnina.

Andraž Sodja

Kranj – Na zatožno klop ok-
rajnega sodišča v Kranju so 
minuli četrtek znova sedli 
nekdanji direktor žičnic Vo-
gel Tomaž Šumi, njegov na-
slednik Anton Šteblaj in di-
rektor Projektivnega pod-
jetja Kranj Marjan Markič, 
medtem ko je bil direktor 
Gorenjske gradbene druž-
be Branko Žiberna zaradi 
zdravstvenih težav odsoten. 
Tožilstvo četverici, v prime-
ru, ki sega v leto 2007, oči-
ta ponareditev poslovnih li-
stin oziroma preslepitev ob 
črpanju evropskih sredstev 
za štirisedežnici Brunarica 
in Orlove glave, in sicer naj 
bi s spremembo datumov na 
dokumentih o izvedbi grad-
benih del, ki naj bi se jih lotili 
prehitro, to je pred odobritvi-
jo sofinanciranja, preslepili 
gospodarsko ministrstvo, da 
so Žičnice Vogel prišle do 1,7 

milijona evrov nepovratnih 
evropskih sredstev.

Obtoženi krivdo zavračajo 
in poudarjajo, da so ravnali 
po navodilih ministrstva.

Sojenje, za katerega 
obramba že od vsega začet-
ka vztraja, da je povsem ne-
smiselno, saj je bil projekt 
zamenjave žičnic na Voglu 
nujen, denar pa uporabljen 
smotrno, poteka že od začet-
ka letošnjega leta in se bo, 
kot kaže, zavleklo tudi v pri-
hodnje leto, saj je naslednja 
obravnava razpisana 9. ja-
nuarja 2017. 

Nadaljnja udeležba Ži-
berne ostaja še odprta, saj je 
kljub pojasnilom odvetnice 
o njegovem zdravstvenem 
stanju, sodnica odsotnost 
Žiberne ocenila za neopra-
vičeno.

Tokratni narok je bil pos-
večen dopolnitvi zagovo-
ra Antona Šteblaja. Podob-
no kot ostali obdolženi je 

opozoril na težave pri razpi-
su, na vrsto napak in odgo-
vornost gospodarskega mi-
nistrstva ter na kratko ob-
dobje, v katerem je grad-
nja na Voglu zaradi naravo-
varstvenih pogojev in zime 
sploh možna. 

»Eden od ključnih proble-
mov, ki so se pojavljali pri 
pridobivanju nepovratnih 
sredstev, je bilo prepozno 
objavljanje razpisov s stra-
ni gospodarskega ministr-
stva, na kar smo tudi večkrat 
opozarjali. Tako je bilo tudi 
z razpisom leta 2007,« je de-
jal Šteblaj in dodal, da je bil 
to prvi problem, ki je ogrožal 
izvedbo investicije. 

Nato se je zapletlo še pri 
določanju velikosti podjetja, 
zaradi česar je bilo potrebno 
dodatno odpiranje ponudb. 
Projekt so po Šteblajevih 
besedah ovirali tudi pogoji 
Zavoda RS za varstvo nara-
ve, ki je opredelil, da lahko 

nadomestna gradnja štirise-
dežnic zaradi gnezdenja ptic 
poteka le med 15. avgustom 
in 1. marcem. 

Kasneje se je pri izvedbi 
pojavila še potreba po doda-
tnih delih za zagotavljanje 
varnosti, a so kljub temu in-
vesticijo uspešno zaključili v 
zgolj 128 dneh in še pred no-
vim letom zagnali žičniške 
naprave. V nasprotnem jim 
je grozila izguba zimske se-
zone, ki bi bila lahko lahko 
pogubna. 

Šteblaj pa je izpostavil tudi 
vrsto drugih »šlamparij« 
ministrstva za gospodarstvo 
in tamkajšnjih uslužbencev, 
tako je ocenil, da so njihove 
napake projekt zamaknile za 
30 dni. Izpostavil je tudi dis-
kriminatorne pogoje do po-
krajin, saj bi bil isti projekt, 
po istem razpisu v drugih 
regijah točkovan z bistveno 
več točkami, na ta dejstva pa 
investitor ni mogel vplivati.

Šteblaj kritičen do ministrstva
Na okrajnem sodišču v Kranju se je nadaljevalo sojenje v primeru nekdanjih vodilnih Žičnic Vogel, 
zaradi domnevnega ponarejanja listin oziroma preslepitve pri pridobivanju evropskih sredstev.

Vilma Stanovnik

Kranj – Minule dni se je ne-
kaj nesreč zgodilo tudi na 
smučiščih in tekaških pro-
gah. Tako se je v torek na 
smučišču Cerkno poško-
doval smučar. Dežurna 
helikopterska ekipa nuj-
ne medicinske pomoči z 
Brnika ga je oskrbela in s 
helikopterjem slovenske 
vojske prepeljala v UKC 
Ljubljana.

Kranjskogorski policisti so 
v torek popoldan obravnavali 
nesrečo smučarja, ki je sam 
padel na zaledenelem delu 
smučišča. V padcu je smučar 
utrpel telesne poškodbe.

Na Rudnem polju pa se je 
ta teden med tekom na smu-
čeh poškodovala tekačica. 
Gorski reševalci GRS Bohinj 
so poškodovanko oskrbeli, ji 
imobilizirali nogo in jo prepe-
ljali v nadaljnjo oskrbo v jese-
niško bolnišnico.

Reševali tudi na smučiščih

Kranj – Na eni od gorenjskih upravnih enot je minulo sredo 
potekal teoretični del vozniškega izpita, ki se ga je Gorenjec 
udeležil s ponarejeno osebno izkaznico. Na lažnem doku-
mentu je bila njegova slika in ime druge – prave – osebe, ki 
bi se morala udeležiti tega preverjanja znanja teorije in mu 
je pred leti zaradi kazenskih točk prenehalo veljati vozniško 
dovoljenje. Ponarejen dokument so policisti zasegli, moškega 
so zaslišali, zaradi utemeljenega suma kaznivega dejanja pa 
ga bodo kazensko ovadili.

Goljufal pri vozniškem izpitu

Bled – Blejski policisti so ta teden sprejeli prijavo domačinke, 
da je pred dnevi neznani ženski, ki jo sicer večkrat obišče, iz 
sočutja izročila zlatnino, ki naj bi jo ta vrnila. Ženska zlatnine 
ni vrnila, naivni oškodovanki pa se tudi ni več oglasila. Zato 
policisti opozarjajo, da v tovrstnem izkoriščanju storilci z ži-
vljenjskimi zgodbami o različnih tragedijah in dogodkih igrajo 
na čustva ljudi ter jih s »praznimi« obljubami zavajajo. Zato 
naj pazijo komu, zakaj in kaj izročajo! Kot še opozarjajo, je 
imela ženska v čop spete lase, govorila je hrvaško, po domovih 
pa naj bi prodajala prte.

Dala ji je zlatnino

Tržič – Iz torka na sredo ponoči sta na cesti Zvirče–Kovor 
trčili osebni vozili. Posredovali so gasilci JZ GRS Kranj in PGD 
Bistrica pri Tržiču, ki so s tehničnim posegom rešili eno osebo 
iz avta, odklopili akumulator, zavarovali in razsvetljevali kraj 
dogodka ter počistili cestišče. V nesreči so se trije poškodovali.

Trije so poškodovani

Jesenice – Včeraj okoli 14. ure je zagorelo v kletnem skladišču 
avtosalona in avtoservisa ASP na Slovenskem Javorniku. Po 
prvih neuradnih informacijah naj bi se zaradi odpadle električ-
ne luči vnele pnevmatike, prvotni ogenj pa so zaposleni us-
pešno pogasili z gasilnimi aparati. Kot je povedal eden izmed 
njih, je bil prostor nenadoma poln dima. Ko so prišli gasilci, je 
znova gorelo. Na intervencijo so se odzvali gasilci poklicnih 
gasilcev Gars Jesenice in večine jeseniških prostovoljnih gasil-
skih društev, preko sredstev za javno obveščanje pa so zaradi 
močnega požara in dima tudi pozivali prebivalce Slovenske-
ga Javornika, naj ostanejo v zaprtih prostorih. Gasilci so se 
morali zaradi eksplozij tudi večkrat umakniti iz kraja gašenja, 
zaradi gostega dima pa je posredovanje izjemno zahtevno. 
Ob zaključku redakcije je še vedno gorelo, na kraj pa je prišlo 
tudi nekaj reševalnih vozil. S požarom se je spopadalo naj-
manj štirideset poklicnih in prostovoljnih gasilcev. Zaenkrat 
poročil o žrtvah ali hujših poškodbah ni, več pa bo znanega 
do prihodnje številke Gorenjskega Glasa.

Zagorel avtosalon ASP na Javorniku
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Marjana Ahačič

Radovljica – Ob začetku štu-
dijskega leta, 16. decembra 
leta 1951, so v menzi nasproti 
hotela Union v Ljubljani pri-
redili brucovanje. Na plesu 
je mladi Danijel ugledal dek-
le, Ivano, ki mu je bila všeč. 
Kupil ji je majhen lectov sr-
ček z napisom »Tebe večno 
bom ljubil, če te glih ne bom 
dobil«. Postala sta par in se 
kasneje poročila. 

Več kot pol stoletja kas-
neje je gospa Ivana Krašo-
vec iz Kranja v Gorenjskem 
glasu prebrala, da v lectar-
ski delavnici v Radovljici ob 
250-letnici lectarije v mes-
tu iščejo najstarejše sloven-
sko srce iz lecta. Izmed vseh, 
ki so jih prinesli v muzejsko 
delavnico gostilne Lectar, je 
bilo prav to najstarejše. V pe-
tek, 16. decembra, je bilo sta-
ro 65 let.

Akcije iskanja najstarej-
šega lecta v Sloveniji sta se 
ob 250-letnici lectarije in 
10-letnici njune lectarske 

delavnice domislila Jože in 
Lili Andrejaš, lastnika go-
stilne v petsto let stari hiši 
na Linhartovem trgu v Ra-
dovljici. Z odzivom sta bila 
zadovoljna, pravita, da so v 
času zbiranja starih lectovih 
src od sredine februarja letos 
med njima in lastniki najsta-
rejših lectov stkale številne 
prav posebno tople vezi.

Ob zaključku akcije sredi 
decembra sta vse sodelujo-
če povabila na srečanje v Ra-
dovljico in nato še na prosla-
vo ob občinskem prazniku, 
kjer sta Andrejaševa prejela 
priznanje, gospa Ivana Kra-
šovec pa nagrado za najsta-
rejše lectovo srce.

Tako kot preostali lecti je 
tudi srček gospe Krašovec 
le primer glavnega name-
na lectarstva oziroma lectov: 
pomagati svojim lastnikom 
ohranjati spomin na lepe 
trenutke v življenju, ko so 
lect prejeli v dar.

Tako je tudi z drugim 
najstarejšim lectovim 
srcem, 60 let starim lectom 

zakoncev Suhadolnik. Tak-
rat še mlad fant Alojz je 
lectovo srce z ogledalcem 
kupil svojemu dekletu Cilki 

na binkoštni praznik leta 
1956 na Žalostni gori pri 
Preserju. Cilka in Alojz sta 
se leta 1957 tudi poročila in 

danes rada povesta, da ju to 
srce po vseh letih še vedno 
»skup drži«.

Lectovo srce Maruške 
Soklič Klasinc je staro 46 
let in je zanimivo predvsem 
zaradi napisa ter z njim po-
vezane zgodbe. Srce je na-
mreč lastnica prejela od svo-
jega brata kot poročno dari-
lo, ko se je novembra 1970 
poročila z dve leti mlajšim 
možem. Brat, ki je imel smi-
sel za šale, jima je poklonil 
srce, ki ga krasi hudomuš-
no sporočilo: »Stara je b'la, 
trd'ga srca. Vendar dobila je 
mlad'ga moža.«

Na podobno temo je tudi 
napis na 41 let starem lecto-
vem srcu Jelke Korošec, ki 
ga je prejela od svojega nekaj 

let mlajšega moža: »Boljše z 
mladim praprot žet, kot sta-
rim d'narce štet.« Prav tako 
iz leta 1975 je lectovo srce go-
spe Marte Janež, ki ga krasi 
klasična dekoracija z roži-
co in Prešernov verz: »Bog 
živi vas Slovenke, prelepe 
žlahtne rožice.«

Majda Loncnar z Bleda je 
zdaj že 45 let staro srce pre-
jela v zahvalo od strica, ki mu 
je večkrat pomagala. Srček z 
velikim napisom Bled krasi 
še verz: »Glej, vseh mislih 
mojih misel: Enkrat še obje-
ti Te!« Marica in Srečko Me-
linc pa sta bogato okrašeno 
lectovo srce dobila za poroč-
no darilo na kmečki ohceti 
na Bledu avgusta 1982. Na 
njem so kar tri sporočila, 
eno od njih gre takole: »Če 
ubogal me ne boš, ne boš ti 
moj mož, – te bom zaničva-
la, si drugega izbrala.«

Kot pravijo lectarjevi, ki 
so pred desetimi leti obudi-
li lectarsko tradicijo v hiši in 
v kleti gostilne na noge pos-
tavili zdaj zelo priljubljeno 
muzejsko lectarsko delav-
nico, je v jubilejnem letu v 
okviru akcije iskanja najsta-
rejšega slovenskega lecto-
vega srca nastala čudovita 
zbirka starih lectov, ki pred-
stavlja tudi zanimiv pregled 
tradicionalnega okraševanja 
lectov na Slovenskem. Del 
zbirke je ostal v muzeju na 
ogled obiskovalcem tudi po 
zaključku praznovanja ju-
bileja, spomin na vse stare 
lecte, ki so jim jih prinesli v 
času akcije, pa so ohranili v 
posebni publikaciji, ki jo je 
uredil vodja muzejske delav-
nice Tomaž Šlibar. 

Tebe večno bom ljubil ...
Najstarejše srce iz lecta, ki so ga našli v vse leto trajajoči akciji ob 250-letnici lectarije v Radovljici, ima gospa Ivana Krašovec iz Kranja.  
Pred skoraj natančno 65 leti ji ga je podaril njen kasnejši soprog Danijel Krašovec.

Lili in Jože Andrejaš z gospo Ivano Krašovec ob zaključku akcije iskanja najstarejšega 
slovenskega lectovega srca. Gospa Ivana v rokah drži lectovo srce, ki ji ga je pred 65 leti 
kupil njen takrat še bodoči mož Danijel. / Foto: Primož Pičulin
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Od petka do petka

Mateja Rant

Odprli vrata 
predsednikovega urada

Predsednik Borut Pahor 
je ob ponedeljkovem držav-
nem prazniku v predsedni-
ški palači gostil blizu tris-
to obiskovalcev. Kot jim je 
dejal, je slovenska predse-
dniška palača verjetno edi-
na na svetu, v kateri obisko-
valci lahko osebno obiščejo 
pisarno predsednika in se z 
njim tudi pogovorijo. »Gle-
de na varnostne razmere v 
Evropi in v svetu je to še to-
liko bolj edinstveno. To je 
znak velikega zaupanja,« je 
poudaril predsednik Pahor 
in dodal, da je njegova veli-
ka želja, da Slovenija za vse-
lej ostane ena najbolj varnih 
držav na svetu. Obiskovalci 
so si ob tej priložnosti lahko 
ogledali tudi slovesnost ob 
podelitvi odlikovanja Orke-
stru Slovenske vojske, ki le-
tos praznuje dvajsetletnico 
delovanja. Predsednik ga je 
odlikoval z redom za zaslu-
ge za ohranjanje tradicije vo-
jaških orkestrov na Sloven-
skem in prispevek k bogati 
slovenski glasbeni kulturi. 
Odlikovanje je iz rok pred-
sednika v imenu celotnega 
orkestra prevzela umetni-
ška vodja in dirigentka Or-
kestra Slovenske vojske An-
dreja Šolar.

Ob dnevu samostojnosti 
in enotnosti je državljane 
nagovoril tudi predsednik 

vlade Miro Cerar, ki je pou-
daril, da se na ta dan spomi-
njamo veličastnega dogod-
ka, ko smo kot narod poka-
zali največjo mero enotnosti 
v svoji zgodovini. »Po 25 le-
tih obstoja naše države pri-
haja čas, ko se začenjamo 
vedno bolj zavedati, da je 
država nekaj vsem skupne-
ga in da moramo s to dobri-
no ravnati odgovorno in poš-
teno. Predvsem pa ne sme-
mo nikoli pozabiti, da lahko 
vsi skupaj poskrbimo, da bo 
Slovenija še uspešnejša ter 
da bo v njej lepo in dobro ži-
veti,« je še poudaril predse-
dnik vlade. 

Prostor, posvečen poeziji

V prostorih Javnega skla-
da republike Slovenije za 
kulturne dejavnosti (JSKD) 
v Ljubljani so v torek odpr-
li Center poezije Tomaža Ša-
lamuna. Gre za knjižno zbir-
ko Tomaža Šalamuna, ki jo 
je podarila pesnikova žena 
Metka Krašovec, njen skrb-
nik pa je pisatelj in urednik 
Aleš Šteger. Center so odpr-
li točno na drugo obletnico 
smrti Tomaža Šalamuna, 
najbolj plodovitega in naj-
bolj prevajanega slovenske-
ga pesnika, ki je izdal več kot 
štirideset pesniških zbirk. 
Zbirka vsebuje knjige poe-
zije, literarne teorije in lepo-
slovja, v njej je tudi mnogo 
izvirnih knjig uglednih tujih 
avtorjev s posvetili. V zbirki 
so tudi vse avtorske knjige 

Tomaža Šalamuna in prevo-
di njegove poezije v dvajset 
tujih jezikov ter revije, v ka-
terih so objavljene njegove 
pesmi. Direktor JSKD Igor 
Teršar je ob odprtju pouda-
ril, da Center poezije Toma-
ža Šalamuna ni zgolj prostor 
s pesnikovimi knjigami, am-
pak živo srečevališče ljudi, ki 
imajo radi poezijo. 

 

Zasegli rekordno količino 
pirotehnike

Policisti Policijske postaje 
Domžale so v preteklih dneh 
prišli do podatkov o skladi-
ščenju in preprodaji večjih 
količin pirotehnike. Na pod-
lagi informacij, ki so jih pri-
dobili, so v hišni preiskavi 
pri tridesetletniku iz okolice 
Domžal zasegli skoraj 150 ti-
soč različnih pirotehničnih 
izdelkov v skupni teži skoraj 
šeststo kilogramov. Z zbira-
njem obvestil glede prepove-
dane pirotehnike so policisti 
začeli, ko so jih iz ene od šol 
na območju Logatca obvesti-
li, da so v prostorih šole naš-
li petardo. Policisti so v prei-
skavi ugotovili, da je piroteh-
niko v šolo prinesel učenec, 
ki jo je nato prodal drugemu 
učencu, ta pa naprej še svo-
ji sošolki. Omenjenim mla-
doletnikom so zasegli sku-
paj 166 kosov pirotehnič-
nih izdelkov, ki jih je uče-
nec kupil od 16-letnika z ob-
močja Logatca. Policisti so v 
nadaljnji preiskavi prepro-
daje pirotehničnih izdelkov 

ugotovili, da je 16-letnik iz-
delke nabavljal prek sple-
tnega foruma od 30-letni-
ka z območja Domžal. Med 
osebami, pri katerih so za-
segli pirotehniko, je bil tudi 
mladoletnik, ki se je pred 
leti že poškodoval pri upo-
rabi pirotehničnih izdelkov. 
Cerkniški in logaški poli-
cisti so tako v preteklem ted-
nu mladoletnikom zasegli 
skupaj okoli 1300 kosov pi-
rotehničnih izdelkov, veči-
noma petarde. Zoper mla-
doletne kršitelje so policisti 
na pristojna sodišča podali 
obdolžilne predloge.

Dobrodelni skok v morje

Na obali bodo tudi letos v 
novo leto vstopili energično 
in s precejšnjo mero adrena-
lina. Na Centralni plaži Por-
torož se bo v nedeljo odvil 
že 13. Novoletni skok v mor-
je, ki bo tokrat tudi dobro-
delno obarvan. Evro od vsa-
ke poravnane participaci-
je, ki znaša simboličnih pet 
evrov, bodo namreč podari-
li v dobrodelne namene. Do-
nacijo bo prejel Lions klub 
Portorož Zarja, ki bo poskr-
bel, da bodo sredstva prišla 
v roke tistih, ki jih resnično 
potrebujejo. Kopanje v mrzli 
morski vodi naj bi krepilo 
imunski sistem in dvigalo 
odpornost, kot v šali doda-
jajo organizatorji, pa mrzlo 
morje bojda spere tudi gre-
he, ki so se morebiti nabrali 
v minulem letu.

Ena najvarnejših držav
Ob dnevu samostojnosti in enotnosti so v uradu predsednika države pripravili dan odprtih vrat. 
Predsednik Borut Pahor si je zaželel, da bi Slovenija za vselej ostala med najvarnejšimi državami.

Predsednik Borut Pahor je ob ponedeljkovem državnem 
prazniku v predsedniški palači gostil blizu tristo 
obiskovalcev. / Foto: Stanko Gruden (STA)

V prostorih Javnega sklada republike Slovenije za kulturne 
dejavnosti v Ljubljani so v torek odprli Center poezije 
Tomaža Šalamuna. / Foto: arhiv JSKD

Policisti Policijske postaje Domžale so v preteklih dneh 
zasegli rekordno količino pirotehnike. / Foto: Tina Dokl

Peta veja oblasti
Ljudje se večkrat sprašuje-

jo, kdo nam vlada in v čigavo 
korist. Ali nam vladarji olep-
šujejo resnico? Ali se trudijo 
za upravljanje države v korist 
ljudi? Klasična delitev oblas-
ti na zakonodajno, izvršilno 
in sodno vejo, ki so si v sis-
temu zavor in ravnovesij ter 
nadzorujejo druga drugo, 
je že dolgo presežena. Nad-
grajuje se z mediji kot četr-
to vejo, ki naj bi neodvisno 
nadzorovala preostale, toda 
kdo danes nadzoruje/obvla-
duje medije? Multinacional-
ne korporacije, vplivni ban-
čniki in netransparentne 
neformalne mreže, o kate-
rih razpravljam v svojih pri-
spevkih, tvorijo peto vejo ob-
lasti, ki si s svojim vplivom 
podreja vse preostale v ško-
do ljudi in le v svojo korist. 
Moja predavanja o peti veji 

oblasti, tako na Pravni fa-
kulteti v Belgiji kot tudi raz-
iskovalno delo na Univerzi 
v Würtzburgu, so odpirala 
vprašanja, kdo bo nadzoro-
val to vejo in ali pravna dr-
žava v poznomoderni druž-
bi sploh še deluje. 

Ljudje vidijo vladajočo eli-
to oziroma politično elito. 
Zanjo je značilno, da nosi za 
razliko od preostalih druž-
benih skupin posebno druž-
beno moč/oblast. Vladajoča 
elita ima pred ne-elito pred-
nost v tem, da monopolizira 
moč in s tem pridobi mož-
nost političnega odločanja. 
Preostale elite, ki se pojav-
ljajo v družbi, imajo različen 
vpliv na področja družbene-
ga življenja. Ker je politič-
na elita nadzorovana s stra-
ni ljudi, medijev in finanč-
nih institucij, so se v ozadju 

razvile druge skrite elite, ki 
niso nadzorovane. Tako so 
se razvile skrite neformalne 
mreže kot peta veja oblasti 
in prav te elite prevzemajo 
moč politični eliti preko svo-
jih vzvodov.

Dosedanje vztrajanje poli-
tike, da bodo probleme rešili 
z represivni ukrepi organov 
kazenskega pregona, je spre-
nevedanje, saj v mnogih pri-
merih ne gre za kazniva deja-
nja, kar je posledica neustrez-
nih zakonov v okviru zlora-
be pravne države in načrtne-
ga kadrovskega slabljenja re-
presivnih institucij. Poveče-
vanje represivnih ukrepov in 
institucij vodi v oženje člove-
kovih pravic in policijsko dr-
žavo kot antipod pravni drža-
vi, kar omogoča elitam, da 
zaradi vzbujanja strahu pred 
kriminaliteto, terorizmom 

in drugimi ogrožanji ostaja-
jo na oblasti. Rešitve je treba 
iskati v neodvisni proaktiv-
ni vlogi nadzornih finančnih 
institucij in sledenju tokov 
denarja ter transparentnem 
odkrivanju pridobivanja pre-
moženja, na kar stalno opo-
zarjam. Redki preiskoval-
ni novinarji počno prav to in 
nam razkrivajo konkretna 
imena pete veje oblasti. Dej-
stva, ki jih razkrivajo, kaže-
jo, da so lobistična omrežja, 
ki držijo v krempljih Sloveni-
jo, najmočnejša v zadnjih pe-
tindvajsetih letih.

Odgovore je treba iskati v 
transparentnem upravlja-
nju države. V Sloveniji 
se je razvil svojstven mo-
del upravljanja države, ki 
ga sam opredeljujem kot 
kongregacijski model. To-
vrsten model upravljanja 

izhaja iz netransparentne-
ga upravljanja državne-
ga premoženja, kreativnih 
razlag norm, ki temeljijo na 
pravnih mnenjih izbranih 
strokovnjakov, obvladova-
nja medijev skozi službe za 
krizne odnose z javnostmi 
ter držanja ljudi v neved-
nosti z obvladovanjem in-
formacij, statistik in popa-
čenjem dogajanj v tujini. 
Kongregacijski model tako 
temelji na držanju ljudi v 
nevednosti in ima na pod-
lagi obvladovanja medijev 
skozi krizno komunicira-
nje vpliv na svoje vernike, 
da ti ne vidijo, da je cesar 
gol. Zato imajo ljudje obču-
tek, da živijo v pravljici Ce-
sarjeva nova oblačila znane-
ga pisatelja Hansa Christia-
na Andersena, dokler se ne 
zbudijo v realnosti.

Dr. Bojan Dobovšek,  
vodja skupine nepovezanih poslancev

moj pogled
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Slovenci v zamejstvu (540)

Slovenski božič v Ukvah
Kanalska dolina v Italiji 

je v ponedeljek, na praznik 
svetnika Štefana in na dan 
slovenskega praznika samo-
stojnosti in enotnosti, doži-
vela čudovit praznični do-
godek. Združenje Don Ma-
rio Cernet iz Ovčje vasi/Val-
brune, župnija svetega Fili-
pa in Jakoba v Ukvah/Ugo-
vizze in cerkveni pevski zbor 
iz Ukev so v ukovški cerkvi 
priredili božični koncert. To 
je cerkev svetega Filipa in 
Jakoba, ki jo je 29. avgusta 
leta 2003 zemeljski plaz, ki 
je skupaj z deročim hudou-
rnikom z Ukovške planine 
dobesedno padel v dolino, 
skoraj poravnal z zemljo. To 
je bil sodni dan tega kraja. 
Zvonik je bil podrt, zvono-
vi so ležali na tleh, oltarji so 

bili razbiti, cerkvena oprema 
in mašni plašči so ležali vse-
povsod. To je danes žalostni 
spomin, na katerega spomi-
njajo table pred cerkvijo.

Na ponedeljkovem kon-
certu so peli domači cerkve-
ni pevski zbor s stoletno tra-
dicijo, ki ga že blizu tride-
set let vodi Osvald Errath 
in je lani izdal zgoščenko 
z naslovom Bogu in Mari-
ji v čast, ljudem pa v vese-
lje, mešani pevski zbor Ja-
kob Gallus iz Celovca pod 

vodstvom Sabine Wiege-
le in kot gost mešani pevski 
zbor Lipnica iz Kamne Go-
rice pod vodstvom Andreja 
Zupana. Povedali so mi, da 
se zbor imenuje po potoku 
Lipnica, ki teče skozi Kamno 
Gorico. Nastop pevk in pev-
cev iz Kamne Gorice je bil 
nekaj posebnega. Iz oltarne-
ga prostora niso zvenele bo-
žične pesmi v tradicionalni 
izvedbi, ampak so Kamno-
goričani izvedli spevoigro 
Slovenski božič. Besedila 

zanjo je zbral etnolog akade-
mik dr. Niko Kuret (1906–
1995), za glasbeno plat pa 
je poskrbel skladatelj in du-
hovnik Matija Tomc (1899–
1986). Spevoigra je bila za 
tradicionalno božično petje 
nekaj novega. Kamnogori-
čani so bili nagrajeni z dol-
gim aplavzom. Koncert je bil 
sklenjen s Sveto nočjo, ki so 

jo ob spremljavi Osvalda Er-
ratha zapeli vsi zbori z ob-
činstvom v cerkvi vred. Med 
udeleženci koncerta je bil 
tudi župan občine Naborjet 
- Ovčja vas Boris Prešeren. 
Kamnogoričani pa v pone-
deljek v Ukvah niso samo 
peli in igrali, ampak so pred 
cerkvijo tudi pritrkovali z 
malimi zvonovi.

Poslušalkam in poslušalcem slovenskega programa 
avstrijske radiotelevizije ORF je na božični večer 
v slovenščini voščil krški oziroma celovški škof 
Alois Schwarz. Po radiu je voščil tudi koroški 
evangeličanski škof Manfred Sauer.

Pevke in pevci iz Kamne Gorice med spevoigro Slovenski 
božič

Jože Košnjek

med sosedi

Miha Naglič

Deset neverjetnih dejstev

Navajam deset neverjet-
nih zemljepisnih dejstev, 
za katere gotovo še niste sli-
šali. Prvo: Je kje na plane-
tu »otok na jezeru na oto-
ku na jezeru na otoku«? Je. 
»Otok Vulcan Point je na je-
zeru Bulkang Taal, ki je na 
ognjeniškem otoku, ki je na 
jezeru Lawang Taal, ta pa je 
na Luzonu, največjem od 
otokov, ki sestavljajo Filipi-
ne.« - Drugo: »Rusija je tako 
velika, da leži v 11 časovnih 
pasovih. Ko je na skrajnem 
vzhodu Rusije ura pet po-
poldne, je na evropski stra-
ni ura šest zjutraj.« - Tret-
je: Kako v Rusijo brez vizu-
ma? »Kakšen kilometer v 
Estonijo sega majhen de-
lček Rusije v obliki škornja. 
Težava je, da seka glavno in 
praktično edino cestno po-
vezavo med vasema Sesni-
ki in Lutepää. Ker bi obvoz 
trajal predolgo, Rusija na 
tem mestu dovoljuje pre-
hod državne meje brez vi-
zuma, če to storimo z avto-
mobilom in se med potjo ne 
ustavljamo, temveč gremo v 
oziroma nazaj proti Estoni-
ji.« - Četrto: samo dve drža-
vi na svetu sta taki, da mo-
rajo njuni državljani prečka-
ti dve drugi državi, da pride-
jo do morja. V tako redkem 
geografskem položaju sta 
Lihtenštajn in Uzbekistan. 

»Če želimo iz Lihtenštajna 
priti do katerega koli mor-
ja, moramo prečkati Avstri-
jo in Italijo, Švico in Nemči-
jo ali pa Švico in Francijo.« 
Za Uzbekistan velja enako, 
če Kaspijsko morje obrav-
navamo kot jezero, kar tudi 
je, saj nima stika s svetov-
nimi oceani in zato ni pra-
vo morje. Tudi Črno mor-
je kopno obdaja z vseh stra-
ni, a je prek Bosporske oži-
ne in Dardanel povezano s 
Sredozemskim morjem, to 
pa z Atlantskim oceanom. 
- Peto: v Avstraliji je ograja, 
ki je tako dolga kot vožnja iz 
Ljubljane v Dubaj. »Ograja 
služi varovanju ovčjih čred 
na kmetijah in rančih v ju-
govzhodnem delu Avstra-
lije pred avstralskimi divji-
mi psi dingi. V drugi polo-
vici 19. stoletja je bil dingo 
v kmetijski dejavnosti zelo 
prijaznem jugovzhodnem 
delu Avstralije praktično 
iztrebljen. Kmetje niso žele-
li, da se lačni divji psi v regi-
jo vrnejo iz drugih delov Av-
stralije, zato so svojo drob-
nico zaščitili z ograjo. Ogra-
ja je dolga 5614 kilometrov. 
Pot iz Ljubljane v Dubaj z av-
tomobilom bi bila le sedem 
kilometrov daljša, pravi ze-
mljevid Google Maps. - Šes-
to: Atlantski vhod v Panam-
ski prekop leži bolj na zaho-
du od pacifiškega. »Kako je 
to mogoče, ko pa je Tihi oce-
an zahodneje od Atlantske-
ga? To je mogoče zato, ker 

Panama ni navpična stena 
med Atlantikom in Pacifi-
kom, temveč leži približno 
pravokotno na oba oceana. 
Prekop so kopali tam, kjer 
je Panama najožja in kjer 
jim je lahko narava pomaga-
la najbolj. – Sedmo: Tihi oce-
an je tako velik, da ima svo-
jo hemisfero. To pomeni, 
da je mogoče Zemljo iz ve-
solja pogledati tako, da vidi-
mo samo Tihi ocean in (sko-
raj) nič kopnega, vse celine 
so na drugi strani planeta. 
– Osmo: Edinstveno mesto. 
»Če bi iz mesta Stamford v 
ameriški zvezni državi Con-
necticut krenili proti vzho-
du, zahodu, severu ali jugu 
ter se v vsako smer premika-
li v ravni črti, bi vselej kon-
čali oziroma morali prečka-
ti ameriško zvezno državo 
New York. – Deveto: Kate-
ra država premore najdalj-
ši interni polet? »Rekorda 
za najdaljši lokalni polet ni-
majo ZDA, Rusija, Kitajska 
ali Avstralija, temveč Fran-
cija. Gre za polet iz Pariza 
v Saint-Denis na otoku Re-
union v Indijskem oceanu. 
Reunion, ki leži blizu Ma-
dagaskarja, namreč spada 
pod ozemlje Francije.« - De-
seto: »Če bi z ladjo odplul z 
vzhodne obale Kanade in ves 
čas plul v ravni črti, ti kopno 
niti enkrat ne bi bilo v napo-
to, na koncu pa bi pristal ob 
zahodni obali Kanade. Izlet 
bi bil dolg 35.400 kilome-
trov.« To naj bi bilo zaradi 

rotacije planeta. – Vse te po-
sebnosti si je skoraj nemo-
goče predstavljati brez ze-
mljevidov. Preverite torej v 
atlasih in na Google Maps. 
(Vir: spletni forum AskRed-
dit; Matic Tomšič, siol.net)

Posluh za najšibkejše

»Treba je razmišljati tudi 
o otrocih, ki niso obdani z 
ljubeznijo matere in oče-
ta, ampak so na svet prišli 
v vojni, revščini in bežanju. 
V podzemnem bunkerju, da 
bi se skrili pred bombardi-
ranjem, na pločniku velike-
ga mesta, na dnu z migran-
ti prenapolnjenega čolna.« 
S to božično izjavo je papež 
Frančišek, ki je 17. decembra 
dopolnil 80 let, še enkrat iz-
kazal, da je eden redkih prva-
kov tega sveta, ki ima posluh 
tudi za trpljenje najšibkejših 
zemljanov.

Smo že čez?

»Zelo malo ljudi se zave-
da, kako smo s pretiranim 
potrošništvom marsikje že 
zdavnaj presegli ekološko 
'točko brez vrnitve', in dvo-
mim, da sploh kdo pomisli, 
iz kakšnih delovnih razmer 
prihajajo stvari, ki jih kupu-
jemo v 'čudovitih' naku-
povalnih središčih.« Tako 
meni Arne Hodalič (1955), 
svetovni popotnik, fotograf 
in publicist. Po mojem mu 
lahko verjamemo.

Neverjetne posebnosti
Ob koncu leta lahko na tem mestu, s katerega se oziramo po svetu, ugotovimo, da je na planetu veliko 
znanega in še več neznanega. Slednje nas navdaja z dvomi in strahom, marsik(d)aj pa je tudi nadvse 
zanimivo …

Na tem digitalno obdelanem posnetku Tihega oceana 
se lepo vidi, da to silno vodovje pokriva skoraj polovico 
(dejansko pa več kot tretjino) planeta. / Foto: Wikipedija

Papež Frančišek (na sliki med obiskom v brazilski faveli) 
je eden redkih prvakov tega sveta, ki mu je mar tudi za 
spodnjo polovico zemljanov. / Foto: Wikipedija

Deček, ki kot suženjski delavec šiva angleško zastavo. Avtor 
te zidne slike (murala) je umetnik Banksy, v Londonu, 2012. 
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Igor Kavčič

V začetku decembra so v 
Centru TNP Bohinj v Sta-
ri Fužini odprli razstavo o 
otepovcih. Razstavili so ko-
stume fužinarskih otepov-
cev, zavrteli kratke doku-
mentarne filme, ki so bili 
o otepanju posneti v prete-
klosti, pripravili pa so tudi 
pogovor o tem edinstve-
nem decembrskem običaju 
v Zgornji Bohinjski dolini. 
Kot so zapisali, bo razstava 
kostumov v centru na ogled 
v decembru in januarju, ra-
zen 26. in 27. decembra. Za-
kaj? Ker so vsako leto na Šte-
fana dan seveda v uporabi. 

Ni treba preveč napenja-
ti ušes, da bi tega dne sre-
di popoldneva v Stari Fuži-
ni slišali glasne kravje zvon-
ce, ki vam bodo izdali, v ka-
terem delu vasi se tisti tre-
nutek nahajajo otepovci. 
»Spodaj pri sosedih so,« s 
fotografinjo izveva pri hiši, 
mimo katere je tik pred tem 
v polmraku švignila srednje 
velika postava v ovčjem ko-
žuhu. Vstopiva za njimi, h 
Krevsovim, kot je pri hiši do-
mače ime. Pozdravi nas go-
stitelj Igor Kuštrin: »Vsako 
leto pridejo, ne glede na to, 
kakšno vreme je. Zdaj so še 
bolj na začetku vasi, danes 
jih še dolga čaka.« Zato mla-
de fante potem, ko sprejme-
jo njihova voščila in dob-
re želje za prihodnje leto in 
se jim zanje oddolžijo s pri-
spevkom, povabijo še k mizi 
ob peči in jim postrežejo s 
hrano in pijačo. Ker imajo s 
seboj harmonikarja, ta eno 
ureže. »Ko pride polnoč, ko 
gorijo le še sveče ...« naprej 
zapoje na videz najbolj raz-
posajeni med njimi, Matic 
po imenu, kot izvem kasne-
je. A ne ostanejo dolgo, na 
vrsti je naslednja hiša na oni 
strani ceste.

Vedno so se maskirali le 
moški

Otepanje je stara bohinj-
ska šega, ki se je ohranila 
še iz predkrščanskih časov. 
Obhod našemljenih fantov 
v času med božičem in no-
vim letom se je v Sloveniji 
v taki obliki ohranil samo v 
Bohinju. »Velja pravilo, da 
skupino otepovcev sestavlja-
jo mladi fantje, ki so zreli za 
vojake in niso poročeni, to-
rej je otepanje izrazito fan-
tovska – moška stvar,« pove 
muzejska svetovalka Mari-
ja Ogrin iz Zavoda za kultu-
ro, izobraževanje in turizem 
Arheo Alpe iz Bohinjske Bi-
strice. Ogrinova, po stroki 
arheologinja, dodaja: »Kot 
piše Niko Kuret v knjigi O 
nosivcih slovenskih šem-
skih običajev, je bila maska 
do časa renesanse izključ-
no pravica moškega, ki si jo 
je lastil že prazgodovinski 
lovec. Študije kažejo, da so 
bile tajne moške zveze zna-
ne že v antičnem svetu. Čla-
ni moških zvez so gojili kult 
mrtvih in kult rodovitnosti v 
določenih časih leta, ker so 
verjeli, da se v tem času vra-
čajo mrtvi. Prav v času dva-
najsterih noči, ob zimskem 
sončnem obratu, ko je noč 
najdaljša v letu, se duše raj-
nikov v podobi našemljenih 
mladeničev – otepovcev vra-
čajo. Z maskiranjem si moš-
ki oziroma fantje opuščajo 
svojo individualnost, saj bi 
se duše rajnikov rade mašče-
vale, bile nasilne, vendar pa 
nasprotno prinašajo v hišo 
srečo in blagoslov.«

Fantovske družbe, kot so 
otepovci, so tako ohranjale 
starodavno izročilo, ki je sto-
letja, verjetno tisočletja pre-
hajalo iz roda v rod. Ohrani-
le so se tudi živalske podo-
be mask, kot na primer lik 
žaklja z gamsovimi rogovi. 

Otepovci so sicer oblečeni 
v kožuhe iz ovčje kože, ve-
čina izmed njih ima na gla-
vah maske. Kdo bi vedel, ali 
drži tista, koder pri mladih 
na domačiji dlje časa ni bilo 
otrok, da so otepovci plesali 
z gospodinjo, čez devet me-
secev pa se ni vedelo, kdo je 
bil, saj so bili zamaskirani. 
Rod pa je v družini vseeno 
šel naprej.

Otepa se ob vsakem 
vremenu

Kakšna je pravzaprav ote-
povska druščina. Kot reče-
no: vanjo sodijo le neporo-
čeni fantje, a dovolj stari, da 
so godni za vojsko. Kdaj pa 
kdaj je bil zraven tudi kak-
šen oženjen. Menda so že 
pred mnogimi leti kdaj na-
okrog otepali tudi starejši, 
ker mlajših ni bilo. Da tra-
dicija ne zamre. Letošnji fu-
žinarski otepovci, enajst se 
jih je zbralo, so bili v povpre-
čju stari okrog osemnajst let. 
Dvanajsti, edini s prstanom, 

je bil harmonikar Janko, ki 
že več kot deset let na štefa-
novo s harmoniko sprem-
lja otepovce od hiše do hiše. 
»Vsi fantje so iz Stare Fuži-
ne. Starejši poskrbimo, da 
zberemo mlajše, neporoče-
ne fante, da se tradicija na-
daljuje. Zlasti starejši prebi-
valci vasi jih vsako leto pri-
čakujejo in bi bili užaljeni, 
če jih ne bi bilo,« pove Jani 
Smukavec, ki zadnja leta po-
maga organizirati skupino 
otepovcev. Pred tem, ko še 
ni bil poročen, je bil več kot 
deset let tudi sam med nji-
mi. Spominja se, da so na 
štefanovo otepali vsako leto, 
ne glede na vreme. »Bilo je 
leto, ko je najprej deževalo, 
nam namočilo kožuhe, po-
tem je začelo snežiti, nakar 
je padlo še pod ničlo in smo 
bili kot ledene kocke.«

Vloge med otepovci si fan-
tje razdelijo glede na starost 
in zaupanje. Običajno je 
mer (župan) tisti, ki je velik 
in močan, in gre vedno nap-
rej. Za njim je muzikontar, 

sledita tisti z žakljem pa 
baba, ki je največkrat fant, 
ki je bolj sramežljivega zna-
čaja. Če mer popisuje daro-
ve, jih naslednji spravlja v 
žakelj, baba pa v košaro. Po 
navadi so to klobase, jajca, 
kakšna steklenica žganega 
ali vina, zdaj vedno bolj po-
gosto denar. Tam, kjer jim 
nihče ne odpre vrat, nanje s 
kredo narišejo klobaso. »Ve-
likokrat pa odtehtajo tudi 
lepe želje,« pove muzikon-
tar Janko in doda, da zapo-
jejo kakšno narodno, čeprav 
jih današnja mladina ne zna 
ravno veliko. Otepovci v sta-
ri Fužini vsako leto obiščejo 
kakih dvesto domov. »Letos 
smo začeli že pred eno po-
poldan in upam, da bomo do 
konca prišli okrog desete. Že 
po tradiciji se potem zbere-
mo v gostilni pri Mihovcu, 
kjer nam skuhajo klobase in 
se še malo poveselimo,« še 
pove Janko.

Prav tako na štefanovo ote-
pajo v Studorju, medtem ko 
je za silvestrovo otepanje 

v navadi v Srednji vasi, Če-
šnjici in Jereki. Da bodo nas-
lednji dan otepali še po ne-
katerih hotelih, ki v zad-
njem času prav tako priča-
kujejo njihov obisk, ki je se-
veda zanimiv tudi za obisko-
valce, še dodaja Smukavec. 
Marija Ogrin je prepričana, 
da se prav z ohranjanjem ta-
kih starih običajev, tudi v ča-
sih, ki niso bili najbolj naklo-
njeni temu – v času po dru-
gi svetovni vojni, kaže tudi 
trdnost Bohinjcev. »Doma-
čini vsako leto pričakujejo 
otepovce na svojih domovih 
in jim ne bi bilo prav, če bi se 
ta navada opustila. Tudi Ob-
čina Bohinj je v proračunu 
za leto 2017 namenila nekaj 
sredstev za nove otepovske 
kožuhe in ohranjanje sta-
rih,« dodaja Marija Ogrin, 
hkrati pa je prepričana, da bi 
morali za stare kožuhe, ma-
ske urediti prostor v Bohinj-
ki – Centru TNP Stara Fuži-
na in postavili stalno razsta-
vo, kar si zagotovi bohinjski 
otepovci zaslužijo.

Prinašajo srečo in blagoslov
Otepanje je stara bohinjska šega, ko se mladi fantje med božičem in novim letom odpravijo po hišah in s seboj prinašajo dobre želje za prihajajoče novo 
leto. V Stari Fužini jih je letos na skoraj dvesto vrat potrkalo dvanajst.

V Stari Fužini so otepali Luka, Urban, Matic, Jan, Blaž, dva Žana, Nik, Jaka, Klemen, še tretji Žan in »muzikontar« Janko.   

Ponekod otepovce tudi pogostijo, ti pa zapojejo kakšno 
narodno. / Foto: Tina Dokl

Otepanje je v Stari Fužini dolgoletna tradicija in starejši 
fante vsako leto željno pričakujejo. / Foto: Tina Dokl

Mer (župan) je med otepovci tisti, ki skrbi za 
»računovodstvo«. / Foto: Tina Dokl
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Jasna Paladin

Aleksander Doplihar, 
upokojeni zdravnik splo-
šne prakse in specialist me-
dicine dela, častni občan ob-
čine Kamnik in prejemnik 
državne nagrade za prosto-
voljstvo, ljudem v stiski po-
maga že več kot šestdeset let. 
Je zdravnik kritičnih misli z 
velikim srcem, ki ga denar 
ne zanima, zato je pred te-
dni v javnosti ostro obsodil 
svoje zdravniške kolege, ki 
so se odločili za stavko.

Nedavni stavki zdravnikov 
ste javno močno nasproto-
vali. Zakaj?

»Ta stavka je bila usmer-
jena v glavnem le v to, da tis-
ti, ki že imajo veliko, dobijo 
še več. Od zdravnikov je zelo 
nepošteno do njihovih sode-
lavcev, predvsem medicin-
skih sester, pomožnih de-
lavcev in paramedicinskih 
strokovnjakov, da le-ti niso 
bili vključeni v stavko. Zdi 
se mi, da ta 'dobiti več' nika-
kor ni potreben, saj se tako 
le norčujejo iz upokojencev, 
ki za štirideset let dela dobi-
jo 500 evrov pokojnine. Nor-
malen človek z normalnimi 
potrebami s tem denarjem v 
tej državi danes ne more pre-
živeti. V zadnjih letih se ob-
našamo zelo licemerno in 
asocialno, to pa je najbolj vi-
dno v tem, kako so sindika-
ti izsilili zvišanje plač. Kdor 
že zdaj težko preživi, bo imel 
v prihodnje le še manj. Tudi 
v naši pro bono zdravstve-
ni ambulanti v Ljubljani 
jim pomagamo pri plačeva-
nju položnic, kar preprosto 
ni prav. In bistvo te zdravni-
ške stavke je bilo zgolj izsi-
ljevanje. Najbolj me je moti-
lo, da so državo izsiljevali na 
koži nemočnih in obupanih 
pacientov, ki so že tako naj-
bolj ranljivi, pa so v tej stavki 
edini nastradali. Država je v 
pogajanjih pokleknila in do-
govora, ki so ga podpisali, ne 
bi smela sprejeti. Zdravniki 
preprosto ne bi smeli biti 
usmerjeni tako asocialno, 
kot danes v večini žal so.«

Kako bi se po vaše v prihod-
nje lahko izognili zdravni-
škim stavkam oz. izsiljeva-
nju, na katerega opozarjate?

»Menim, da bi morali vsi 
skupaj nastopiti bolj energič-
no. Država kot taka ni stori-
la ničesar, zato bi morali ne-
kako stavkati pacienti proti 
zdravnikom oziroma tej pe-
ščici zdravnikov izsiljeval-
cev. Jasen dokaz, kako paci-
enti lahko stavkajo, smo pred 

meseci videli v bolnišnici v 
Izoli … Pacienti se vedno boji-
jo, da bodo zboleli in zdravni-
ka enkrat potrebovali, zdrav-
niki pa ta prastrah s pridom 
izkoriščajo. Čakalne dobe so 
umetno ustvarjene zgolj zato, 
da nekateri služijo trikrat več 
denarja, kot bi bilo pošteno, 
da bi ga. S tem izsiljevanjem 
si zdravniki prizadevajo dobi-
ti le večje 'površine', da lahko 
nagrabijo še več denarja.«

Je ta vaš kritičen glas v zdrav-
niških vrstah med vašimi 
kolegi slišen?

»Pravzaprav ne. Čeprav se 
mnogi moji kolegi strinjajo s 
tem, na kar opozarjam, da bi 
bilo treba spremeniti njihov 
odnos do pacientov, javno 
ob tej zadnji zdravniški stav-
ki nihče ni potegnil z mano. 
Opozarjam, da zdravniki nis-
mo nobene eminence v belih 
haljah, ki si lahko privoščijo, 
kar želijo. Zelo me je priza-
delo, da niti zdravniška zbor-
nica niti zdravniško društvo 
nista potegnila s pacienti in 
nastopila proti stavki in izsi-
ljevanju sindikata.«

V svojih kritikah že dolgo 
opozarjate na načrtno uki-
njanje javnega zdravstva. Se 
temu sploh še lahko izogne-
mo?

»Že petindvajset let se na 
različne načine in v različnih 
institucijah borim, da bi ohra-
nili javno zdravstvo, kajti le-to 
s svojo solidarnostjo omogo-
ča zdravstveno varstvo vsem 

državljanom in samo javno 
zdravstvo lahko ljudem za-
gotovi dostopnost do vseh tis-
tih nujnih operacij in pregle-
dov, ki se vsako leto množijo 
z elektronsko hitrostjo. Medi-
cina naglo napreduje, vesolj-
ska tehnika nam je omogoči-
la kup novih preiskav, ki si jih 
človek v zasebnem zdravstvu 
nikakor ne more privoščiti, če 
ni zelo zelo bogat. Svoje zdra-
vstvo želimo prilagoditi ame-
riškemu sistemu, ampak le z 
vidika zaslužka zdravnikov, 
ne sledimo pa novim pri-
ložnostim, ki jih prinaša ra-
zvoj tehnologije. Tisti, ki sili-
jo v to, nikakor ne želijo vide-
ti, da je to smrt za javno zdra-
vstvo in smrtna nevarnost za 
malega človeka, ki smo ga v 
zadnjih petindvajsetih letih 
uspeli že povsem razvredno-
titi. Delavec, ki je edini, ki še 
resno ustvarja, danes pri nas 
ni vreden ničesar več. S svo-
jo plačo ne more zadovoljiti 
niti osnovnih življenjskih po-
treb.«

Celotno zdravstvo bi torej 
moralo delovati tako kot vaša 
pro bono ambulanta …

»Tako je. Sredi januarja 
bo minilo petnajst let, odkar 
smo jo odprli v Ljubljani, 
zdaj delujejo tudi že v Ma-
riboru, Kopru, v ustanavlja-
nju je tudi na Ptuju. Žal pa 
se kaže, da je zadnja leta po-
treb za to vse več.«

Kdo so torej vaši pacienti 
oziroma tisti, ki se v stiski in 

brez zdravstvenega zavaro-
vanja obrnejo na vas? 

»Napačno je velikokrat sli-
šano mišljenje, da k nam ho-
dijo le brezdomci in migran-
ti. Vse več je namreč tistih, 
ki so zadnja leta obubožali, 
med temi pa je še posebej ve-
liko obrtnikov in samostoj-
nih podjetnikov, ki zaradi 
zelo drage države, ki smo si 
jo omislili, ne zmorejo pla-
čevati prispevkov, posledica 
tega pa so dolgovi in takrat 
se jim zdravstveno zavarova-
nje zamrzne. Država nikakor 
ne bi smela podpirati politike 
razvrednotenja malega člove-
ka, ki v danem trenutku nima 
možnosti, da bi normalno ži-
vel ali se zdravil, če zboli.«

Še vedno vsakodnevno dela-
te v ljubljanski pro bono am-
bulanti?

»Vodim jo še, vsak dan 
pa nisem več tam, nekaj-
krat tedensko pa kljub vse-
mu še vedno. Naša ekipa je 
že kar velika, samo v Ljublja-
ni jo sestavlja devetindvajset 
zdravnikov, v bazi pa imamo 
okoli 800 pacientov, ki ima-
jo pri nas kartoteke.«

Kakšno sporočilo imate za 
vse, ki niso zdravstveno za-
varovani, pa vseeno potrebu-
jejo pomoč?

»Nezavarovani in vsi tis-
ti, ki so zaradi pomanjka-
nja finančnih sredstev ogro-
ženi, bi morali zbrati po-
gum in od družbe zahteva-
ti, da jih zdravstveno oskrbi. 

Ne glede na njihovo trenu-
tno situacijo. Niso namreč 
oni tisti, ki bi jih moralo biti 
sram za stanje, v katerem so 
se znašli!

Težava so tudi številni sta-
rostniki, ki si ne morejo pri-
voščiti doma za ostarele, 
čeprav so delali vse življenje, 
na stara leta pa nato finančno 
ogrožajo svoje otroke. In to ni 
prav, saj so ti ljudje svoje živ-
ljenje dali tej skupnosti, ki bi 
morala za njih poskrbeti, tak-
rat, ko so obnemogli. Plače-
vali so namreč svoje prispev-
ke, in to ne nizkih, da je ta dr-
žava lahko bogato živela!«

Življenjske razmere so za 
večino, kot kritično opozar-
jate, vedno slabše. Je res vse 
tako slabo? Smo lahko pred 
novim letom tudi kaj optimi-
stični?

»Ko smo se osamosvoji-
li, smo imeli vse – najbolj-
še urejeno zdravstveno služ-
bo v Evropi, vse možnosti za 
vse naše državljane … Seve-
da je bilo to za državo in vse 
'lovce na denar' drago, am-
pak takrat smo razmišljali o 
tem, da bomo živeli krasno, 
da bomo postali druga Švi-
ca ipd. Dejansko pa smo tak-
rat spregledali vse tiste, ki so 
na veliko kradli naše premo-
ženje. Ostala nam je peščica 
nekaznovanih tajkunov. Na-
rediti bi morali tako, kot je 
nekdaj naredil Peter Veliki, 
ki je vsem kradljivcem odse-
kal eno roko, lažnivcem pa 
jezik. Zdaj pa imajo pri nas 
vsi tajkuni obe roki in jezik, 
iz nas pa se delajo norca!

Žalosti me, ker mladina 
danes strašno izgublja soci-
alno poanto življenja. Ne vi-
dijo več stisk drugih, ne zna-
jo pomagati drug drugemu, 
ne menijo se za ljudi okoli 
sebe. Stisk soljudi sploh ne 
dojemamo in ne sprejema-
mo več. Tudi mladi so ved-
no bolj usmerjeni le v denar, 
humani motivi našega živ-
ljenja pa so že povsem po-
zabljeni …«

Stiske ljudi so okoli prazni-
kov še večje …

»Dobro je, če si stari, bolni 
in osamljeni najdejo druž-
bo, da niso sami, da delijo 
svoje težave, se družijo s sebi 
podobnimi. 

Prav pa je, da tudi mi vsi 
v teh dneh še toliko pogo-
steje pogledamo okoli sebe, 
namenimo ljudem prija-
zno besedo, koga obiščemo 
pogosteje kot sicer in si vsi 
skupaj prizadevamo za lepši 
svet. Prostovoljstvo nas na-
mreč lahko le bogati.«

Stisk soljudi ne dojemamo več
Aleksander Doplihar iz Kamnika je 86-letni zdravnik, ki v Ljubljani že skoraj petnajst let vodi ordinacijo Pro bono, brezplačno 
ambulanto za vse, ki so brez zdravstvenega zavarovanja. Izjemno kritičen do nedavne zdravniške stavke opozarja, da je država 
malega človeka v zadnjih petindvajsetih letih povsem razvrednotila.

Aleksander Doplihar

Aleksander 
Doplihar

“Nezavarovani 
in vsi tisti, 
ki so zaradi 
pomanjkanja 
finančnih 
sredstev 
ogroženi, bi 
morali zbrati 
pogum in 
od družbe 
zahtevati, da 
jih zdravstveno 
oskrbi. Ne glede 
na njihovo 
trenutno 
situacijo. Niso 
namreč oni tisti, 
ki bi jih moralo 
biti sram za 
stanje, v katerem 
so se znašli!”
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Deset let torej mineva, od-
kar smo v Sloveniji uvedli 
evro in se po dobrih 16 letih 
poslovili od slovenskega to-
larja (iz obtoka je bil uradno 
vzet 14. januarja 2007), me-
njalni tečaj pa je bil določen 
pri 239,64 tolarja za 1 evro. 
Samo še danes imate sicer 
čas, da pri Banki Slovenije 
tolarske kovance zamenja-
te za evre, medtem ko čas za 
menjavo tolarskih bankov-
cev v evrske časovno ni ome-
jen. 

Slovenija si je čimprejšnji 
vstop v evroobmočje za cilj 
zadala že ob vstopu v Evrop-
sko unijo 1. maja 2004. Da 
je dosegla ta cilj, je mora-
la izpolniti t. i. konvergenč-
ne (maastrichtske) kriterije, 
katerih ključna značilnost 
je stabilnost. Stopnja infla-
cije tako ni smela za več kot 
1,5 odstotne točke presega-
ti povprečja stopnje inflaci-
je treh držav članic, ki so do-
segle najboljše rezultate gle-
de stabilnosti cen. Javnofi-
nančni primanjkljaj ni smel 
presegati treh odstotkov 
BDP, javni dolg pa ne šestde-
set odstotkov BDP (dovolje-
ne so sicer nekatere izjeme). 
Dolgoročne obrestne mere 
niso smele presegati pov-
prečja obrestnih mer treh 
držav članic z najnižjo stop-
njo inflacije za več kakor dve 
odstotni točki, zagotoviti pa 
je bilo treba tudi stabilen te-
čaj valute. Medtem ko prora-
čunski primanjkljaj in obseg 
javnofinančnega dolga pred 
dobrim desetletjem še nis-
ta bila problematična in sta 
se vse od vstopa Slovenije v 
EU gibala v okvirih pakta o 
stabilnosti in rasti, k čemur 
je v okviru socialnega dialo-
ga pripomoglo tudi odpove-
dovanje javnih uslužbencev 
pri rasti plač, na kar se je do 
danes že kar pozabilo. Več 
težav je bilo s krotenjem in-
flacije, ki se je na sprejemlji-
vo raven znižala šele konec 
leta 2005. 

Uvedbo evra smo Sloven-
ci pričakovali z mešanimi 
občutki. Državljane je pred-
vsem skrbel skok cen ži-
vljenjskih potrebščin, v slo-
venskem gospodarstvu pa 
so skupno evropsko valuto 
sprejeli odprtih rok, saj mu 
je evro prinesel več pozitiv-
nih kot negativnih učinkov. 
Z vprašanjem, kaj je Slove-
nija z evrom dejansko pri-
dobila in izgubila, smo se 
zato obrnili na uglednega 
ekonomista gorenjskih ko-
renin dr. Jožeta Mencinger-
ja in Bojana Ivanca, glavne-
ga ekonomista pri Analitiki 
Gospodarske zbornice Slo-
venije (GZS). Pričakovano 
sta predstavila precej različ-
na pogleda.

Evro dober v dobrih časih 
in slab v slabih

»Formalno je Slovenija iz-
gubila enega od štirih ste-
brov gospodarske suvere-
nosti, to je denarno politi-
ko – uravnavanje količine 

denarja v obtoku in določa-
nje vrednosti svoje valute. 
Dejansko pa je treba upošte-
vati, da je, čeprav je bil tolar 
dober denar, nemška marka 
že pred evrom opravljala ve-
lik del funkcij, ki jih ima de-
nar, to je dele menjalne, zak-
ladne in merilne funkcije. 
Koliko je Slovenija z evrom 
dejansko pridobila ali izgu-
bila, je zato težko reči. Prav 
tako ne vemo, kako bi v da-
nih okoliščinah ravnala slo-
venska denarna oblast; po 
vključitvi v EU in še bolj v 
evroobmočje je dopuščala 
hazardiranje bank in podje-
tij, ko se je začela kriza, pa 
je z ihtavostjo skupaj z izvr-
šno in zakonodajno oblastjo 
krizo še poglabljala,« pravi 
Mencinger. 

Po njegovem mnenju Slo-
venija zaradi skupne evrop-
ske valute ni nič slabše preb-
rodila svetovne finančne 
in gospodarske krize v le-
tih 2008–2010, kot če bi še 
vedno imela tolar in bi lah-
ko vplivala na njegov te-
čaj. »Mislim, da velikih raz-
lik ne bi bilo, saj je Sloveni-
ja premajhna, da bi s svo-
jo valuto dosegla to, kar je 
40-milijonska Poljska, ki z 
uravnavanjem tečaja lahko 
močno vpliva na veliko go-
spodarstvo. Krizi se Slove-
nija zaradi padca izvoza ne 
bi mogla izogniti, res pa je, 
da si je z neumnim »varče-
vanjem« po letu 2011 nare-
dila še več škode, kot jo je 
povzročila sama kriza, in da 
je temu v veliki meri botro-
vala Banka Slovenije. Poleg 
tega dvomim, da bi takrat in 

da bomo še kdaj imeli tako 
samozavestno denarno ob-
last, kakršno smo imeli po 
osamosvojitvi. Za vse veje 
oblasti zadnjega desetletja 
je namreč najbolj značilna 
popolna poslušnost evrop-
skim oblastem,« pojasnjuje 
Mencinger. 

Evro, ki je do krize veljal 
za največji dosežek evrop-
skega združevanja, je bil po-
litičen projekt brez trdnih 
ekonomskih temeljev; ne-
kaj, kar dobro deluje v dob-
rih časih in slabo v slabih, 
razmišlja Mencinger. »Te-
meljna napaka je bila, da so 
v evroobmočje vključili drža-
ve, ki niso izpolnjevale po-
gojev za tisto, kar imenuje-
mo optimalno denarno po-
dročje, v katerem je uporaba 
skupnega denarja koristna. 
Še več, pri vključevanju se 
niso držali niti fiskalnih pra-
vil, ki so jih sami postavili. 
Zdaj sicer vedo, da je evro 
zgrešen projekt, v katerega 
pa se še zdaj ne sme dvomi-
ti, a gre za breme, ki ga čla-
nice plačujejo z nižjo gospo-
darsko rastjo. Evropska cen-
tralna banka je povsem ne-
močna, vsak mesec v obtok 
pošlje 80 milijard evrov pri-
marnega denarja, ki samo 
kroži po finančnih trgih in 
ustvarja novo finančno kri-
zo. Koliko je to, pove poda-
tek, da je letni BDP Slove-
nije približno 37 milijard 
evrov. A zaradi strahu pred 
negotovostjo tega »dosež-
ka« ne upajo odpraviti; da 
bi evro rešili, dodajajo nova 
in nova nesmiselna pravi-
la,« opozarja Mencinger, ki 

meni, da bo morda prišlo 
do krčenja evroobmočja na 
države, ki so, čeprav nefor-
malno, pripadale območju 
nekdanje nemške marke – 
sem predvsem sodijo drža-
ve EU, ki imajo presežke v 
plačilni bilanci, med njimi 
je tudi Slovenija. »Še manj-
ša je možnost popolne opus-
titve evra, a malone gotovo 
je, da bi Slovenija evroob-
močje zapustila med zadnji-
mi. Ne glede na to, da smo 
pred 25 leti zelo uspešno za-
pustili dinarsko denarno po-
dročje in da to vsaj tehnično 
še znamo,« napoveduje. 

Evro gospodarstvu 
prinesel stabilnost

Po mnenju vodje analit-
ske skupine na GZS Boja-
na Ivanca je uvedba evra 
slovenskemu gospodarstvu 
prinesla stabilnost in nižje 
transakcijske stroške. Slo-
venija namreč izvozi v čla-
nice evroobmočja 53 odstot-
kov celotnega izvoza, v uvo-
zu pa te predstavljajo 61 od-
stotkov, z leti pa se je delež 
blagovne menjave s temi dr-
žavami še okrepil, predvsem 
zaradi sprejema evra v novih 
članicah, poudarja. 

»Največja korist, ki jo 
predstavlja evro, je enotno 
valutno območje, kar spod-
buja tudi k oblikovanju eno-
tnega trga blaga in storitev. 
Tako imajo naša podjetja po-
polno predvidljivost pri pre-
jetem znesku (na valutnega 
tveganja), prav tako nima-
jo s tem povezanih transak-
cijskih in administrativnih 

stroškov. Te koristi so relativ-
ne glede na velikost, še naj-
večje pa prav za majhna pod-
jetja,« razlaga Ivanc, ki dru-
gače od Mencingerja pravi, 
da evro ni zgolj političen pro-
jekt, ampak tudi ekonomski 
– in je trdno povezan s pro-
stim pretokom blaga, sto-
ritev ter tudi delovne sile. 
»Trenutno največjo grožnjo 
predstavlja razrast populiz-
ma, ki z dejanskim ekonom-
skim stanjem v posameznih 
državah (Nemčija, Nizozem-
ska, Velika Britanija) ni po-
vezan, saj je brezposelno-
st v teh državah nizka. Pre-
cej več zaupanja v evro ima-
jo majhne države, med nji-
mi tudi Slovenija. Ocenju-
jemo, da Slovenci evro pove-
zujemo z nemško marko ter 
cenimo cenovno stabilnost, 
povezano s tem. Podpora 
evru je po zadnjem Evroba-
rometru pri 80 odstotkih v 
Sloveniji, v EU pri 55 odstot-
kih. Zgolj prost pretok ljudi 
je tisti, ki ga Slovenci kot čla-
ni EU cenimo bolj,« razlaga. 

Morebiten izstop Slove-
nije iz evroobmočja in po-
novna uvedba lastne valute 
bi bila po Ivančevem pre-
pričanju za naše gospodar-
stvo slaba novica, ker bi bili 
s tem povezani visoki admi-
nistrativni stroški (nov de-
nar, prilagoditev cenikov), 
dolg do tujih partnerjev bi 
ostal v trdi, tuji valuti, pod-
jetja in država pa bi se precej 
dražje zadolževala. »Na tu-
jih trgih bi pridobili začasno 
konkurenčno prednost zara-
di padca vrednosti nove va-
lute, vendar bi tudi vrednost 
uvoženega blaga zato po-
rasla, kar bi pomenilo vrni-
tev v čas inflacije oziroma ce-
novne nestabilnosti; tudi za 
tuje vlagatelje bi postali zato 
manj privlačni, ti bi se zato 
raje odločali za investicije v 
sosednji Hrvaški. Plače bi 
v novi valuti precej bolj po-
rasle, vendar realno ne veli-
ko več kot sedaj. Kupna moč 
prebivalstva bi se tako zniža-
la. Glede na to, da imamo vi-
sok presežek v tekoči plačil-
ni bilanci, bi bila ta poteza 
nespametna, saj s tem že iz-
kazujemo zadostno konku-
renčnost na izvoznih trgih,« 
razmišlja Ivanc in dodaja, da 
lahko zaradi velike poveza-
nosti gospodarstva z evrski-
mi trgi zdaj dodatno poveču-
jemo konkurenčnost z viša-
njem izvoza z visoko dodano 
vrednostjo ali pa z višanjem 
stroškov dela, ki bo po dina-
miki nižje od tistega v naših 
glavnih trgovinskih konku-
rentkah (pretežno v višegraj-
skih državah).

Pred desetletjem smo uvedli evro
Osem let zatem, ko je bil evro 1. januarja 1999 uveden kot knjižni denar v enajstih državah članicah Evropske unije, in pet let zatem, ko so v obtok dali evrske 
bankovce in kovance, je 1. januarja 2007 skupno evropsko valuto kot trinajsta država EU prevzela tudi Slovenija. 

Slovenija je ob uvedbi evra pri Evropski centralni banki naročila 296,3 milijona kosov evrskih kovancev, vrednih 103,9 
milijona evrov, in 94,5 milijona kosov evrskih bankovcev, vrednih 2,2 milijarde evrov. / Foto: Tina Dokl

Za vstop v evroobmočje je morala Slovenija izpolniti 
t. i. konvergenčne (maastrichtske) kriterije, katerih 
ključna značilnost je stabilnost. Stopnja inflacije 
tako ni smela za več kot 1,5 odstotne točke presegati 
povprečja stopnje inflacije treh držav članic, ki so 
dosegle najboljše rezultate glede stabilnosti cen. 
Javnofinančni primanjkljaj ni smel presegati treh 
odstotkov BDP, javni dolg pa ne šestdeset odstotkov 
BDP (dovoljene so sicer nekatere izjeme). Dolgoročne 
obrestne mere niso smele presegati povprečja 
obrestnih mer treh držav članic z najnižjo stopnjo 
inflacije za več kakor dve odstotni točki, zagotoviti pa 
je bilo treba tudi stabilen tečaj valute.
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Na Gorenjskem v deželi Kranjski

Ruardovi in železarstvo na Jesenicah
Rodbina Ruardovih pred-

stavlja vzorčen primer, kako 
je »rodbinsko podjetje« vpli-
valo na razvoj nekega kra-
ja, pokrajine in tudi države. 
Čeprav Ruardov na Jeseni-
cah ni več, zaradi železovih 
saj v »rdečem mestu« še ved-
no vse spominja nanje. 

Ena veja fužinarske in 
podjetniške rodbine Ruar-
dov se je iz Belgije začetku 
18. stoletja preselila na Du-
naj. Valentin Ruard, ki je 
umrl 30. decembra 1789 
na Savi na Jesenicah (ro-
jen leta 1713 neznano kje), 
se je posvetil industriji. Leta 
je 1766 odkupil od tržaških 
trgovcev Brentana in Venina 
železarno na Savi pri Jeseni-
cah z vso rudarsko posestjo, 
gozdovi in graščino. 

Leta 1775 je kupil od Mi-
chelangela Zoisa še železar-
no in kladiva na Pasjeku, v 
Mojstrani in Radovini. Ob-
novil je fužinske naprave in 

dvignil proizvodnjo ter raz-
širil gozdno posest v trigla-
vskem pogorju, Karavan-
kah in Zgornjesavki dolini. 
Z Žigo Zoisom je imel spo-
re zaradi rudokopnih podro-
čij v Karavankah.

Valentinov sin Leopold 
Ruard (rojen 14. 5. 1766 na 
Dunaju, umrl 11. februarja 
1834 na Savi na Jesenicah) je 
leta 1789 prevzel vso očeto-
vo posest. Ko je spoznal va-
žnost premoga za razvoj in-
dustrije, je leta 1795 zapro-
sil za podelitev rudarskih 
pravic na področju Gambr-
škega gospostva pri Zagor-
ju. Leta 1798 je z rudarskim 
sodnikom Gussmanom 
napravil prve uspešne po-
skuse o uporabnosti pre-
moga v železarnah. Ob po-
roki z Magdaleno, hčerko 
dunajskega podjetnika Bo-
štjana Siegerta, je priženil 
še fužine v Beli peči. V času 
francoske okupacije je dva 

bataljona francoskih gar-
dnih lovcev vodil čez Kočno 
v Medji dol Avstrijcem za 
hrbet. Kasneje se je moral 
javno spokoriti z nošnjo ve-
likega križa skozi Jesenice. 

Sin Viktor Ruard, rojen 
26. marca 1814 na Savi na 
Jesenicah, je rudarsko po-
sest močno razširil. Leta 
1836 se je poročil z Ano 
Atzl, hčerjo graščinskega 
oskrbnika v Tržiču. Z njo je 
imel 11 otrok. Bil je lastnik 
rudnih stop in topilnice že-
leza na Pasjeku, železove-
ga rudnika v Preski pri Pol-
šniku, svinčenega rudni-
ka v Zavrstniku pri Šmar-
tnem, jamskih mér v Po-
toški vasi, v Jazmah in Iz-
lakah, v okolici Brestani-
ce, Reštanja, Srobotni doli-
ni, Zakovcu pri Reštanju in 
zgornji Sevnici. Vso to za-
gorsko-litijsko posest je leta 
1840 prodal tastu Atzlu. Od 
briksenske škofije je kupil 

blejsko veleposestvo (grad, 
jezero, gozdove na Mežak-
li, Poljani, Pokljuki, Jelo-
vici, v notranjem Bohinju, 
ribarske pravice na Blej-
skem jezeru, v Radovni in 
Savi Bohinjki). Vzdrževa-
nje številne družine, vajene 

lahkoživega življenja, kon-
kurenca in dolgovi so ga 
prisilili, da je leta 1871 pro-
dal svoja podjetja Kranj-
ski industrijski družbi, leta 
1882 pa vso svojo blejsko 
posest dunajskemu trgov-
cu Muhru …

Zanimivi Gorenjci tedna iz dežele Kranjske:
*   V Stiški vasi pod Krvavcem se je 28. 12. 1839  

rodil časnikar Ivan Železnikar. Od leta 1882 je bil 
urednik pri Slovenskem narodu v Mariboru.  
Že kot študent je agitiral za mladoslovensko  
politiko, objavljal v celovškem Slovencu, Sloven-
skem gospodarju …

*   Na Olševku pri Šenčurju se je 29. 12. 1898 rodil  
pilot Stane Rape. Bil je med ustanovitelji prve  
slovenske letalske vojaške enote, ki je sodelovala  
v bojih za slovensko severno mejo. 

*   V Kranju se je 31. 12. 1895 rodil gradbenik Stojan 
Globočnik. Sodeloval je z gradbeno operativo pri 
gradnji visokih, industrijskih, mostnih in  
prometnih zgradb.

Peter Colnar

»V škatli so se znašla tudi 
pisma, ki jih je moja po-
kojna mama pisala svoje-
mu prvemu fantu. Tudi za 
ta pisma, ki so se ohrani-
la, sem babici zelo hvale-
žen. Mamo, ki je bila zelo 
verna, stroga in tudi hladna 
ženska, po branju pisem bo-
lje razumem. Najmanj ene-
ga je temu Ivanu pisala še 

potem, ko je bila poročena. 
'Ljubi moj Ivan, kako si kaj? 
Vem, da bolje nego jost, kjer 
sem tako nerodna ratala, da 
nisem za nikamor. Le tebe 
bom ljubila, le tebe nosila 
bom v srcu …'

»Ne morem si predstavlja-
ti, da je bila moja čustveno 
zelo hladna in odmaknjena 
mati zmožna tako globoke 
ljubezni!« se Ludvik kar ne 
neha čuditi. V nekem dru-
gem pismu, pa ji Ivan od-
govarja: 'Še zmeraj ljublje-
na Sonja. Kaj takega nisem 
pričakoval od tebe. Pišeš 
mi, da mi bo žal, če bom po-
zabil nate. Ampak jaz mis-
lim, da bo tebi žal, ker sa-
njaš o drugem človeku, ko 
ležiš zraven očeta svojega 
otroka.' Kljub ostrini, ki jo 
je bilo čutiti med vrsticami, 
pa je na koncu dodal: '... srč-
no te pozdravljam, čez plan 
in gore, pri tebi do smrti bo 
moje srce …' Pisma, ki si jih 
je moja mama še po poro-
ki izmenjavala s svojim pr-
vim fantom Ivanom, so se 
me zelo dotaknila. Prav-
zaprav so me prizadela. 
Mama je bila, vsaj na videz 
zelo častna ženska. Bogva-
rij, da bi se otroci kdaj kaj 
zlagali ali da ne bi živeli po 
desetih božjih zapovedih. 
Neusmiljeno je nas kazno-
vala. Sama pa je živela neko 
vzporedno, tudi grešno 

življenje, v katerega ni imel 
nihče vstopa. Niti ne ubogi 
oče, ki je verjetno dobro ve-
del, da žena, naša mama, ni 
bila nikoli čisto njegova. Ni 
bil neumen, moral je to ču-
titi! Ker ni marala njega, ni 
marala nas, otrok. Vsak tre-
nutek, ko nas je pogledala, 
se je zavedala, kdaj in kako 
smo bili spočeti. Pisma, ki 
sta si jih z Ivanom pisala, 
sem zelo skrbno prebral. Če 
jim je verjeti, sta se po tem, 
ko se je moja mama poro-
čila, srečala le enkrat. In to 
na Ptuju. Zakaj tam, ne vem 
točno, a predvidevam, da je 
tam nekaj časa živela Ivano-
va sestra Marica, ki je bila 
vsa leta nekakšen most med 
bratom in mojo mamo. Ona 
je bila tudi tista, ki je skrbe-
la, da so njuna pisma prišla 
do cilja. V enem od pisem, 
ki je bilo napisano po more-
bitnem srečanju, Ivan piše: 
'Ko v poznih urah vsi slad-
ko spijo in krasne sanje uži-
vajo, samo jast še hodim 
po sobi, ker na tvoje pis-
mo srčno odgovorit želim. 
Najsrčnejša ti hvala, da sem 
te lahko videl in ti stisnil 
roko. Sto in sto misli imam 
pred očmi, kako bi te moral 
objeti in poljubiti, pa se ni-
sem upal. Preveč radoved-
nih oči je bilo okoli naju. Tr-
pelo in jokalo je moje srce, 
da ti ne morem povedati, 

kako. Vidim tvoje oči, ki so 
me gledale krasno in zape-
ljivo in žalostno. Srce mi še 
vedno močno bije, četudi 
sva se v tem času, kar se nis-
va videla, oba postarala. Mo-
lim, da bo prišel dan, ko te 
bom lahko na samem objel 
in poljubil. Bodi pozdravlje-
na in misli na človeka, ki te 
ljubi. Ivan.'

Po kakšnem čudežu so se 
znašla ta pisma na podstreš-
ju, ne vem. Lahko da jih je 
Ivanova sestra po bratovi 
smrti prinesla moji mami, 
lahko jih je izročila celo 
očetu. Nikoli ne bom izve-
del. Lahko da sem kot prvi 
otrok celo Ivanov, kdo bi ve-
del?! Mama je vse življenje 
zelo trpela, oče tudi. Vse bi 
bilo drugače, če petdeseta 
leta prejšnjega stoletja ne bi 
bila tako zelo okužena s to 
prekleto ideologijo. Ivano-
vi so bili zelo zavedni, par-
tizanski, naši ravno naspro-
tno. Ni bilo misliti, da bi dva 
mlada človeka iz takšnih 
družin lahko zaživela sku-
paj. Babica je bila stroga in 
je veliko dala na spodob-
nost. Kdo ve, lahko je mojo 
mamo celo prisilila, da se je 
poročila z očetom? V meni 
je še polno vprašanj, a bolj 
malo odgovorov.«

V eni od škatel je odkril 
tudi listino, ki odkriva, za-
kaj je praded ob njivi, ki je 
bila nekoč v njihovi lasti (da-
nes tam stoji Mercator) pos-
tavil 'bohkovo znamenje'.

»Njegov brat je imel sina 
edinca Petra, ki je bil bolan 
(težave z želodcem) in ni 
bil primeren za nasledni-
ka. Praded je svojemu bra-
tu predlagal, naj del hiše 

preuredi v gostilno, češ 
vino bo pa že lahko točil, če 
za drugo rabo ni. Tako se je 
tudi zgodilo. Potem pa je 
naneslo, da je šel Peter sre-
di hude zime po očeta, ki se 
je z občinskimi odborniki 
po seji zapil. Zaradi poledi-
ce je voz zaneslo v graben, 
kolo se je snelo in ni kaza-
lo drugega, kot da se je Pe-
ter sam lotil popravila. Ko je 
poskušal dvigniti zadnji del 
voza, je bil ta napor zanj pre-
hud. Sesedel se je in bruh-
nil kri. Na srečo so ga naš-
li mimoidoči, da so ga, pre-
den bi zmrznil, odpeljali k 
zdravniku. Moj praded, ve-
ren kot je bil, se je zaoblju-
bil, da bo postavil 'bohko-
vo znamenje', če Peter osta-
ne pri življenju. To se je res 
zgodilo, znamenje je potem 
stalo več kot sto let, dokler 
ga niso odstranili in zara-
di nastajajočega trgovskega 
centra prestavili drugam.«

Dokumenti tudi pričajo, 
da so bili nekateri Ludviko-
vi predniki zelo podjetni. 
Eden od teh govori o nekem 
Maksu, ki je kandidiral celo 
za župana, pa ga potem niso 
izvolili, ker se je izvedelo, da 
je goljufal pri trgovanju z le-
som. Zanimivo je tudi, da se 
nad tem, da je mož pretepal 
svojo ženo, niso zgražali.

»Eden od maminih stri-
cev, ime mu je bilo tako kot 
meni, se je celo štirikrat po-
ročil. Tri žene so mu uradno 
sicer umrle na porodu, a kot 
kaže zapis, ki ga je nekdo od 
prednikov pustil na nekem 
mrliškem listu, jim je tudi 
sam malo pomagal na drugi 
svet. Ko se je poročil četrtič, 
je domov pripeljal žensko 

s tolminskega konca. Tja 
je šel zato, ker ga v doma-
čih logih ni nobena marala. 
Imel je smolo. Ta ženska je 
bila precej divjaška in ga je, 
če je ni ubogal, tudi prete-
pla kot mačka. Rada je pila 
žganje in kavo in če enega 
in drugega ni bilo pri hiši, 
je vzela metlo in toliko časa 
tolkla po možu z njo, dokler 
ni vpregel konja in se zape-
ljal v dolino po eno in dru-
go. Je pa zgledno skrbela za 
otroke – iz treh zakonov jih 
je bilo 17. Umrla pa je, ko je 
padla s češnje in si razbila 
glavo.«

Pred drugo svetovno voj-
no je širšo Ludvikovo druži-
no reševal pred lakoto Jer-
nej, ki je bil zelo dober me-
sar, znan daleč naokoli. Klal 
je tako za kmete kot tudi za 
partizane in Nemce. Na-
mesto plačila si je zmeraj 
odrezal kos mesa in ga po-
tem – ker je bil samski – de-
lil z bližnjimi. Na stara leta 
je postal malo čudaški, in ko 
je umrl, ni dovolil, da bi ga 
pokopali s svečanostmi, ki 
so bile takrat v navadi. Nje-
gov pogreb je bil eden prvih 
v tako imenovanem 'dru-
žinskem krogu', zaradi če-
sar so ga ljudje še dolgo časa 
opravljali. 

Med različnimi papirji je 
naletel tudi na pismo neke-
ga moškega, imenovane-
ga Zorko. Četudi ima Lud-
vik do potankosti izdelano 
družinsko drevo, ne ve toč-
no, kam bi ga del. A tudi pis-
mo, ki ga je Zorko pisal kot 
mobiliziranec v prvi svetov-
ni vojni, je zelo zanimivo.

(Konec prihodnjič)

Družinska zapuščina, 2. del

Tragedije
Milena Miklavčič

usode
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Razgledi

Miha Naglič

»V digitalni dobi je razmi-
slek o tovarnah, industriji in 
množični proizvodnji ne-
kakšna oddaljena tema, ki 
zbuja celo nostalgičen raz-
mislek o tem, kaj vse je to-
varna oziroma industrija po-
menila za določen prostor, v 
katerem je delovala. Z razvo-
jem množične proizvodnje 
je nastajal nov način razmi-
šljanja, nastajale so nove so-
cialne strukture; kraji, mes-
ta so se popolnoma preob-
likovali. Z nastankom to-
varn so se začeli ustvarjati 
klasični kapitalistični odno-
si, kasneje, z uvedbo socia-
lizma pri nas, je postala to-
varna idejna podstat nove-
ga, 'osvobojenega' delavca. 

Tovarna in njena množič-
na proizvodnja sta pomenili 
napredek, priložnost za zas-
lužek, postali sta sinonim 
za ustvarjanje novih, urba-
nih življenjskih navad, no-
vega načina bivanja, novih 
priložnosti pa tudi prostor 
za nastanek družbenih kon-
fliktov. / Razstava in njen 
obsežni katalog želita ponu-
diti vpogled v vznemirljivi 
čas razvoja industrije v Lju-
bljani, od njenih začetkov 
pa vse do časa, ko se je kla-
sična industrija počasi zače-
la umikati iz naše stvarnosti, 
ko se je veliko tovarn zaprlo 
in se je njihova proizvodnja 
začela seliti na druge lokaci-
je s cenejšo delovno silo ali 
pa so celotne panoge izgubi-
le možnost obstoja. Ostalo 

je veliko število praznih to-
varn z zgodbami, podobami 
ljudi, predmetov, ki so bili z 
njimi povezani. Marsikdaj 
je ostal le spomin na 'lepe 
čase', ko je tovarna pomenila 
način življenja, druženja, ko 
je marsikdo dejal, da gre de-
lat v 'svojo' tovarno.« (Str. 4)

Tako je v katalogu te ime-
nitne razstave, ki bo še do 
21. maja 2017 na ogled v 
Mestnem muzeju Ljublja-
na, zapisal Blaž Peršin. Nova 
doba prihaja! je njen naslov, 
podnaslov pa Industrija – 
delo – kapital. Avtor razsta-
ve je Blaž Vurnik, katalog je 
uredila Benarda Županek. 
Kot kaže, so naše »ta stare« 
tovarne zdaj res že muzejski 
predmet. To dokazuje tudi 
svojevrstna nostalgija, ki jih 

vse bolj obdaja. Ljubljanča-
ni najbrž ne občutijo takšne 
povezanosti z največjo lju-
bljansko tovarno vseh časov 
– z Litostrojem – kakršno ob-
čutimo, denimo, Žirovci, na-
vezani na Alpino. Cukrarno 
poznamo bolj po tem, da so 
v njej domovali poeti sloven-
ske moderne, kot po dejstvu, 
da je bila prva tovarna v Lju-
bljani, v kateri je obratoval 
parni stroj. Se še spominja-
te računalnikov Iskre Delte? 
Oživel je Rogov Pony, naši 
otroci še vedno pijejo Cock-
to in pivovarna Union, ki jo 
je ustanovil znameniti Peter 
Kozler, avtor legendarne-
ga zemljevida, še vari svoje 
pivo … Pojdite v novem letu 
pogledat to razstavo, očara-
la vas bo!

Nove knjige (362)

Nova doba prihaja!

Nova doba prihaja!, katalog razstave, Mestni muzej, 
Ljubljana, 2016, 304 strani, 19 evrov, www.mgml.si

Vaš razgled

Alenka Bole Vrabec

Polnočne juhe, še poseb-
no za prvo jed v novem letu, 
imajo nenavadna imena. Tale 
spominja na grofa Drakulo, ki 
je prototip za vse vampirje, ju-
naka romana, filmov, risank, 
zgodb. Seveda je tudi Draku-
lovih polnočnih juh dosti naj-
ti v modnih blogih. Na Nem-
škem je zdaj popularna juha 
z dodatkom 'Sangrite pican-
te', nekakšne pikantne san-
grie! Po mojem bi grof Draku-
la zaničljivo pokazal vse svoje 
vampirske zobe, če bi vedel, 
da mu pripisujejo juho z do-
datkom limet in pomaranč in 
čilija, in ne krvi – in to sredi 15. 
stoletja. Sicer pa juha s krvo-
ločnim imenom dobro slu-
ži tudi podnevi, ker je po no-
voletnem koncertu dunajskih 
filharmonikov brž pogreta 
in toliko pikantna, kolikor 

družina prenese. Glasbenega 
TV-spektakla seveda nikoli ne 
zamudim, natanko koliko let 
ga že gledam, ne vem, vem pa, 
da ga je 1959 poleg radia pre-
našala že televizija in da je bil 
od 1969 prenos v barvah in da 
od 1946 spravi roke v ploska-
nje dodatek Radetzky marš ob 
obvezni Na lepi modri Dona-
vi. Sijajne vrhunske glasbeni-
ke, ki igrajo melodije dinasti-
je Straussov, pa bije tudi glas, 
da so ultra konservativni, kar 
zadeva ženske kvote. Puščice 
so že letele z avstrijskih ume-
tniških vrhov pa tudi iz poli-
tične sfere. Newyorška filhar-
monija ima na primer v svo-
jih vrstah skoraj 40 odstot-
kov žensk! Dunajskim filhar-
monikom je trenutno vrstni-
ca ena sama ženska, harfistka, 
kar znese 0,86 odstotka glas-
benic v orkestru! Letos se veli-
ko piše o koncertu, ker bo di-
rigiral do zdaj najmlajši diri-
gent, 35-letni Gustavo Duda-
mel iz Venezuele! Po slikah 
sodeč je paša za oči! Po šam-
panjčku se pa bolje vidi!

Drakulova polnočna juha 

Za šest oseb potrebujemo: 
olje/svinjsko mast za praže-
nje, 500 g zmletega mesa, 300 
g čebule, 4 stroke česna, 1 zele-
no papriko, 1 rumeno papriko, 
300 g paradižnikovega pireja, 
1 pločevinko belega fižola, četrt 
litra močnega rdečega vina, 1,5 
l zelenjavne juhe, 1 žličko su-
hega majarona, 1 žličko mle-
te kumine, 1 žlico drobnjaka, 
sol, poper, čilijeve drobtinice 

ali čilijevo omako po okusu, 1 
česnovo klobaso po želji. 

Čebulo sesekljamo, česen 
stremo. Papriko narežemo na 
kocke. Fižol dobro speremo. 
Na olju ali masti bledo popra-
žimo čebulo, dodamo meso 
in česen. Nekaj časa pražimo, 
nato dodamo papriko in zmes 
nekajkrat obrnemo. Pridamo 
paradižnik, fižol, vino, zele-
njavno juho in pustimo ne-
kaj časa vreti. Solimo, popra-
mo, po okusu začinimo s či-
lijem. Če je juha pregosta, do-
damo še nekaj vode. Klobaso 
zrežemo na tenke kolobarčke 
in jo vložimo v juho, da vre na 
majhnem ognju. Po potre-
bi dodatno začinimo. Ponu-
dimo z žemljicami ali bage-
to. Juho lahko skuhamo dan 
poprej, pravijo, da je pogreta 
še boljša. 

Bezgov punč brez 
alkohola

Za štiri kozarce po 250 ml 
potrebujemo: 150 ml siru-
pa iz bezgovih cvetov, 850 ml 
vode, 20 g ingverjeve korenine, 
pol stroka vanilje, 2 neškroplje-
ni limeti, 4 vejice melise.

Ingver olupimo in na 
drobno narežemo. V lonec 
damo vodo, sirup in ingver 
ter zavremo. Dodamo izdol-
beno vaniljo in kuhljamo 
5 minut. Eno limeto ožme-
mo in dodamo punču, drugo 
razrežemo na 8 krhljev. 

V vsak ognjevaren kozarec 
damo krhlja limete in vejico 
melise, zalijemo s punčem 
in ponudimo! 

Drakulova 
polnočna juha

mizica, 
pogrni se

Ko se v dneh pred božičem in novim letom sladkamo s prazničnimi dobrotami, pogosto 
sploh ne pomislimo na to, kje so nastale, kot da bi bil za vrati kuhinje drug svet, prav nič 
povezan s tem na »naši« strani. Tokrat so kuharice OŠ A. T. Linharta vendarle odšle izza 
štedilnikov in z veseljem pogledale šolsko proslavo ob koncu leta, na kateri je ravnateljica 
Zlata Rejc učencu Timoteju Willewaldtu izročila z violino okrašeno torto, ki so jo spekle 
posebej zanj. M. A. / Foto: Tina Dokl

Božiček se je za eno leto poslovil, Dedek Mraz se bo zdaj zdaj. Upamo, da sta vam po 
večini uspela uresničiti vaše želje. Tistim fantom, ki jim na vrtu rase drevo, ki si ga  
lahko ogledate na fotografiji, ne dvomimo, da so se izpolnile najlepše želje. Menda so  
že lani vsakemu od dobrih mož naročili prave cepiče, enemu za zelene drugemu za  
rdeče. Dokaz, da so mojstri cepili v redu, imamo, kje se nabavijo taki cepiči, pa vam ne 
izdamo. I. K. / Foto: Irena Vrtačnik



Že v začetku decembra so iz službe za odnose z javnostmi 
iz Pro Plusa poslali obvestilo o spremembi distribucijske-
ga modela njihovih televizijskih programov. Namreč nji-
hova televizijska programa bosta s 16. januarjem prene-
hala z oddajanjem prek digitalnega prizemnega omrežja 
(DTT). Za gledalce, ki televizijske programe spremljajo 
izključno prek sobne ali strešne antene (razen satelitske), 
ogled programov Pop TV in Kanal A od 16. januarja tako ne 
bo več mogoč. »Gledalcev, ki naše programe spremljajo 
na sodoben način, to je prek kabelskega, satelitskega ali 
optičnega priključka katerega od ponudnika teh storitev, 
je iz leta v leto več. Razlog za to je bogatejša program-
ska ponudba, boljša kakovost slike pa tudi zagotavljanje 
dodatnih storitev za gledalce, prilagojenih sodobnemu 
življenjskemu stilu in skladnih s tehnološkim napredkom 
na tem področju: na primer ogled vsebin z zamikom, 
spremljanje prek različnih platform, dostop do videok-
njižnic,« so še zapisali v obvestilu za javnost. Televizijski 
programi Pop TV, Kanal A, Kino, Brio in Oto ter vsi kanali 
v različici HD bodo od 16. januarja tako na voljo izključ-
no prek tistih ponudnikov kabelskega in IPTV-omrežja 
ter satelitske televizije, ki se bodo odločili za distribucijo 
njihovih vsebin v svojem sistemu. Gledalcem s sobno ali 
strešno anteno je za dodatne informacije in pomoč na 
voljo brezplačna telefonska številka 080 28 42.

Bomo še gledali Pop TV in Kanal A?

Jože Košnjek

T
radicionalni novo-
letni koncerti na 
Trsteniku, na 
katere domačin, 
glasbenik Renato 

Verlič v imenu organizatorja, 
krajevnega odbora Rdečega 
križa, že nekaj let vabi udar-
ne slovenske izvajalce narod-
no-zabavne glasbe, imajo vse-
lej humanitarno noto. Izku-
piček gre za delovanje doma-
če organizacije Rdečega kri-
ža. Letošnji, bil je v torek v pol-
ni telovadnici domače podru-
žnične osnovne šole, pa je bil 
posebej namenjen deklici 
Neži Arnolj iz bližnjih Tene-
tiš. Del vstopnine bodo Trste-
ničani podarili kot pomoč pri 
zdravljenju njenega oslablje-
nega srca v tujini, je povedala 
predsednica odbora Rdečega 
križa Andreja Karničar.

Koncert, ki ga je prijetno 
povezoval napovedovalec in 
humorist Franci Podbrežnik 
iz Solčave, so začeli domači-
ni, mladi pevci in glasbeniki 
iz podružnične osnovne šole 
pod vodstvom Barbare Lom-
bar. Potem so dobili glavno 

besedo glasbeniki. Najprej 
Veseli Begunjčani z novim 
pevskim parom Sandro Kri-
žan iz Žalca in Miranom 
Merzdovnikom iz Slovenj 
Gradca. Potem je nastopil 
harmonikar Marko Manin 
iz Trsta, ki sta mu »pomaga-
la« domačina basist Primož 
Urbanec in Avsenikov kita-
rist Renato Verlič. Iz okoli-
ce Velikovca so prišli na Trs-
tenik mladi glasbeniki Jaun-
tal Quintetta, po slovensko 
Podjunskega kvinteta. Prvo 
vižo so muzikantje zaigrali 

sami, naslednji dve pa sku-
paj s pevskim triom Hišne-
ga ansambla Avsenik: Tino 
Debevec, Marjano Uran-
kar in Andrejem Ropasom. 
Tina, ki je doma iz Ljublja-
ne, je šla ponovno na oder, 
tokrat s Tonetom Habja-
nom, pevcem solistom lju-
bljanske Opere, ki se je pre-
selil v Strahinj. Že dolgo se 
poznata. Skupaj sta študira-
la na ljubljanski akademi-
ji za glasbo in na njej pred 
kratkim tudi opravila magi-
sterij. Trsteniško občinstvo 

je dvignil na noge Gorenjski 
kvintet iz Begunj s pevcema 
Sašo Zamernik z Rečice ob 
Savinji in Matjažem Zad-
ravcem iz Radovljice. Pev-
ski del programa je dopolnil 
Trebanjski oktet, glasbene-
ga pa sta sklenila ansambel 
Murni, zmagovalci festiva-
la v Števerjanu, in ansambel 
Slovenski zvoki, ki so se mu 
pri izvajanju Avsenikovih 
zvezd pridružili pevci iz Tre-
bnjega. Koncert se je zaklju-
čil tako, kot je treba: z Avse-
nikovo Golico.

GLASBA IN PESEM ZA NEŽO
Trsteniški Rdeči križ bo del izkupička od torkovega novoletnega koncerta podaril družini Arnolj  
iz Tenetiš kot pomoč pri zdravljenju hčerke Neže.

Mladi trsteniški pevci in glasbeniki s pevovodjo Barbaro Lombar

Voditelj prireditve Franci Podbrežnik in predsednica 
trsteniškega Rdečega križa Andreja Karničar

Izvrstni pevci in prijatelji (od leve): Marjana Urankar, Tone 
Habjan, Tina Debevec in Andrej Ropas

Renato Verlič (desno) skupaj s tržaškim Slovencem 
harmonikarjem Markom Maninom in basistom Primožem 
Urbancem

Ansambel Murni prihajajo iz Šentjurja pri Celju. Mladi 
glasbeniki ne marajo ozkih hlač, ampak širše, da jih dekleta 
sprašujejo, kaj se skriva pod njimi. 

Saša Zamernik in Matjaž Zadravec pojeta pri Gorenjskem 
kvintetu. Matjaž, njegov oče je bil operni pevec, je doktor 
znanosti in je zaposlen v rehabilitacijskem centru Soča.
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HOROSKOP, GLASOV ODER
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Lahko se udeležite tečaja vedeževanja. 
Naročniki Gorenjskega glasa izkoristite popust v 
višini 10 %.  Za več informacij čim prej pokličite Tanjo  
na tel. št.:  040 514 975
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HOROSKOP
TANJA IN MARICA

Rešitev:

sudoku_LAZJI_16_104
NALOGA

2 3 1 4
8 6 4 7 2

2 3
9 2 8 7

9 8
3 4 9 1

1 2
4 5 3 2 8

6 9 3 1

sudoku_LAZJI_16_104

REŠITEV

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

sudoku_LAZJI_16_104
NALOGA

2314
86472

23
9287

98
3491

12
45328

6931

sudoku_LAZJI_16_104

REŠITEV

253876194
986541723
417293568
592314876
761928435
834765912
378152649
145639287
629487351

LAŽJI 
SUDOKU

TEŽJI  
SUDOKU

Rešitev:

sudoku_TEZJI_16_104
NALOGA

4 3 5 1 8
7 6 9

4 6
2 5 3
6 4 1 7

8 6 2
9 5

6 2 5
1 5 3 8

sudoku_TEZJI_16_104

REŠITEV

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

sudoku_TEZJI_16_104
NALOGA

43518
769

46
253
6417

862
95

625
1538

sudoku_TEZJI_16_104

REŠITEV

469235718
387691425
521874936
215746389
634928157
798153642
942517863
873462591
156389274

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. Pripravila P. F.                        

V šoli mislijo resno

Mali Luka je bil slab pri matematiki. Starši so poskusili 
z vsem: inštrukcijami, posebnimi spominskimi kartica-
mi, učnimi centri, skratka vsem, na kar bi lahko človek 
pomislil. Kot zadnjo možnost so Luko prepisali v domačo 
katoliško šolo. 
Že prvi dan se je mali Luka iz šole vrnil z zelo resnim obra-
zom. Niti mamice ni poljubil v pozdrav, ampak je šel kar 
naravnost v svojo sobo in se začel učiti. Knjige in zvezki 
so bili razstavljeni po vsej sobi in Luka se je pridno učil. 
Mama je bila navdušena. Ko ga je poklicala h kosilu, je 
bila presenečena, ko je takoj, ko je končal s kosilom, brez 
besed odšel v sobo in se ponovno začel učiti.
Tako   se je godilo kar nekaj časa, mama pa je pa dan 
za dnem poskušala odkriti, kaj je povzročilo tako veli-
ko spremembo. Končno je mali Luka prinesel domov 
spričevalo. Tiho ga je položil  na mizo, šel takoj v svojo 
sobo in se spet  posvetil knjigam. S tresočimi rokami je 
mama pogledala spričevalo in pošteno šokirana zagle-
dala petico  pri matematiki. Zdaj pa ni mogla več zadrža-
ti  radovednosti.
Sla je v njegovo sobo in ga  vprašala: »Sinko, kaj je bilo to? 
So bile nune?«
Mali Luka je zmajal z glavo: »Ne!« 
»Kaj pa potem?« je  nadaljevala. »So bile knjige, discipli-
na, učitelj, uniforma? Kaj je bilo?« 
Mali Luka jo je  pogledal in rekel: »Veš, že prvi dan, ko 
sem prišel v  šolo in sem videl tistega fanta na zidu, pri-
bitega  na veliki plus, mi je bilo takoj jasno, da se v tej šoli 
ne šalijo!« 

Danica Zavrl Žlebir

N
a Valu 202 med 
letom pote-
ka glasovanje 
za ime tedna, 
nato je izbrano 

ime meseca, izmed dvanajst-
ih nominirancev pa ob kon-
cu leta razglasijo ime leta. 
Vsak glas, prek SMS-spo-
ročila poslan za ime ted-
na, pomeni en evro za pro-
jekt Botrstvo v Sloveniji, ki 
pomaga otrokom do lepšega 
otroštva. V šestih letih delo-
vanja je pet tisoč botrov tako 
pomagalo osem tisoč otro-
kom. Do zdaj je bilo v proje-
ktu Botrstvo zbranih in raz-
deljenih skoraj osem milijo-
nov evrov. V projekt so vklju-
čeni otroci iz vse Slovenije, ki 
jim botri namenjajo vsaj tri-
deset evrov mesečno, projekt 
pa nudi celovito, tudi pravno 
pomoč.

Minuli teden so na prire-
ditvi v Kinu Šiška razglasi-
li ime leta. To je postal smu-
čarski skakalec Peter Prevc, 
ki je nadvse uspešno lansko 
sezono, v kateri je dosegel 
vse, kar se doseči da, kronal 
v domači Planici. Smuči, ki 
jih je podaril Botrstvu, pa so 

marca na dobrodelni dražbi 
v programu Vala 202 prodali 
za neverjetnih 45 tisoč evrov. 
Ker Peter Prevc ta čas že ska-
če v novi sezoni, je priznanje 
zanj sprejela Mina Lavtižar.

Ni pa Peter Prevc, doma iz 
Dolenje vasi v Selški dolini, 
edini Gorenjec v dvanajste-
rici, ki je bila nominirana za 
Valovo ime tega leta. Med 
imeni meseca so tudi rav-
nateljica Knjižnice Antona 
Tomaža Linharta v Radovlji-
ci Božena Kolman Finžgar; 

Judita Nahtigal, ravnatelji-
ca Dijaškega doma Kranj, 
je bila pripravljena v domu 
začasno namestiti šest mla-
doletnih beguncev brez 
spremstva; ob Petru Pre-
vcu tudi Peter Slatnar, ki je 
potem, ko se je programu 
skakalnih smuči odpove-
dal Elan zaznal priložnost 
pod okriljem podjetja Slat-
nar Carbon zagnal proizvo-
dnjo smuči; Klemen Balažic 
in Peter Uranič, ki sta avgus-
ta brez pomislekov zabredla 

v reko Savo in iz nje potegni-
la negibnega človeka ter mu 
tako rešila življenje. Gorenj-
skih korenin je tudi Kozma 
Ahačič, idejni oče in ure-
dnik spletnega jezikovne-
ga portala Fran, ki združuje 
slovarje in druge slovenistič-
ne jezikovne vire Inštituta za 
slovenski jezik Frana Ramo-
vša, v dveh letih delovanja 
pa je presegel 11 milijonov 
obiskov. Sicer pa se je med 
letom več Gorenjcev znašlo 
med imeni tedna, med nji-
mi tudi trije fotografi, nagra-
jeni z uglednimi mednaro-
dnimi nagradami: Srdjan 
Živulović, Andrej Tarfila in 
Matic Zorman, slednja sta 
tudi sodelavca Gorenjske-
ga glasa. Naj še spomnimo, 
da je bila leta 2013 ime tedna 
tudi Marija Volčjak, direkto-
rica in odgovorna urednica 
Gorenjskega glasa, ko smo 
zaposleni pri našem časopi-
su s pomočjo Domela odku-
pili 82-odstotni delež časopi-
sa. Ostali nominiranci so bili 
še: novinar Boštjan Videm-
šek, znanstvenik Luka Snoj, 
lutkar in glasbenik Matija 
Solce, motokrosist Tim Gaj-
ser, novinarka Lidija Hren in 
Žiga Vrtačič, eden do nosil-
cev projekta Parlameter. 

IME LETA JE PETER PREVC
Zmagovalec je Peter Prevc, med nominiranci za ime leta 2016 Vala 202 še pol ducata Gorenjcev.

Gorenjski nominiranci za ime leta 2016 / Foto: Andrej Tarfila

TA JE DOBRA

Oven (21. 3.–21. 4.) 
Ker še preveč dobro veste, kaj pomeni biti iskren s seboj, 
boste v prihodnjih dneh težko prenašali ljudi, ki tega še 
ne razumejo. Bodite mirni in potrpežljivi, vse to vam pri-
nese dobre rezultate. Ne bodite preveč razsipni.

Bik (22. 4.–20. 5.)
Čustveno se boste začeli odpirati in zato lahko končno 
pričakujete pozitivne spremembe. Res, da se vsaka stvar 
zgodi ob svojem času, a brez truda ni nič. Na trenutke se 
lahko ustrašite svojih občutkov, a vse se vam dobro izide. 

Dvojčka (21. 5.–21. 6.)
Malce krize se vam odpira v družinskem krogu, a ker se 
boste znali soočiti, ne bo prišlo do večjih razprtij. Finan-
čno vam bodo stvari potekale veliko bolje, kot si to lahko 
sploh predstavljate. Presenečenje vas čaka ob obisku, ki 
ga ne pričakujete.

Rak (22. 6.–22. 7.)
V dnevih, ki prihajajo, se boste kljub množici ljudi, ki vas 
bodo obdajali, počutili osamljeno. Pač niso dorasli vašim 
idejam, vendar to ne pomeni, da ne smete biti vztrajni. 
Pojdite svojim ciljem naproti, ne glede na to, kaj o tem 
reče okolje. 

Lev (23. 7.–23. 8.)
Vaše počutje bo zelo pozitivno. Imeli boste občutek, da 
vam gredo stvari po maslu. Pri denarju boste obrnili nov 
list. Tudi poslovno vam bo uspelo, da boste stvari lahko 
pripeljali tako daleč, kot si želite. Petek bo vaš srečen dan.

Devica (24. 8.–23. 9.)
Stari prijatelji se bodo spomnili na vas in toliko časa vas 
ne bodo pustili na miru, dokler si ne boste vzeli za njih kar 
nekaj več kot le pet minut. Prišli bodo ravno v pravem trenu-
tku, saj bodo občutili vašo stisko, ki jo pred vsemi skrivate.

Tehtnica (24. 9.–23. 10.) 
V prednovoletnih vas bo gnala neustavljiva radovednost. 
Nenehno boste poskušali kaj novega. Presenečenja, ki 
sledijo, so velika in prijetna. Na čustvenem področju se 
vam odpirajo nove poti, kar pa je tudi že skrajni čas.

Škorpijon (24. 10.–22. 11.)
Ujeli se boste v svojo zanko in se prepustili lenarjenju. 
Prav kmalu pa pride do izziva, ki bo od vas zahteval vso 
drznost in borbenost. Splet okoliščin vas pripelje do 
izpolnitve starih ciljev, na katere ste že skoraj pozabili.

Strelec (23. 11.–21. 12.)
Če boste poslušali srce in vsaj za hip pozabili na svojo 
natančnost, se bo vse obrnilo vam v prid. Vaše potrebe in 
želje so včasih veliko večje, kot pa si to lahko privoščite. 
Bodite potrpežljivi, vse bo ob svojem času. Presenečenje.

Kozorog (22. 12.–20. 1.)
Z veliko vnemo se boste lotili svojega cilja, a že v sredini 
tedna se boste naveličali in iskali razloge ter našli napake 
na napačnem mestu. Očitek vas bo prizadel, razočarani 
boste do konca in ne bo pravih odgovorov, zakaj.

Vodnar (21. 1.–19. 2.) 
V novo leto boste vstopili z obilo dobre volje. Ta dobra 
volja se vas kar nekaj časa držala, pa tudi na čustvenem 
področju boste več kot zadovoljni. Spoznali boste, da ste 
bili na račun nekega prijateljstva preveč odvisni.

Ribi (20. 2.–20. 3.)
Na račun dolgega jezika in vmešavanja, čeprav z dobrim 
namenom, boste nosili posledice. Naj vas preveč ne pri-
zadene, povedali boste svoje in pika. Največji izziv je, da 
spoznate, kaj vas osrečuje, in to uresničite. Osebna moč!
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Nagrade:  3-KRAT KNJIGA HRANA KOT ZDRAVILO

Re šit ve kri žan ke (ges lo, se stav lje no iz črk z ošte vil
če nih polj in vpi sa no v ku pon iz kri žan ke) po šlji te do  
srede, 11. januarja 2017, na Go renj ski glas, Ble i  we i so
va ce sta 4, 4000 Kranj. Rešitve lah ko od da te tudi v  
na bi ral nik Go renj ske ga gla sa pred po slov no stav bo 
na Ble i we i so vi ce sti 4.

11 90
EUR

                                                     Cena knjige je 

Preprost, 
učinkovit, 
praktičen in 
zabaven! Slovar 
za otroke, ki se 
začenjajo učiti 
angleščine. 
Slovar v slikah, 
da se otrok 
lažje seznani z 
angleščino in 
prične takoj 
govoriti.

145 strani; 
 242 x 202 mm; 
trda vezava

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

www.gorenjskiglas.si

           + poštnina

11 90
EURKnjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu,  

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

www.gorenjskiglas.si

200 preprostih 
receptov za zelo 
zaposlenega 
kuharja: zdravi 
prigrizki,  
družinska kosila, 
hitro  
pripravljene 
poslastice in 
druge dobrote; 
več kot 750 
fotografij.

Cena knjige je 11,90 EUR + poštnina
256 strani; 300 x 230 mm; mehka vezava
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V gozdu se dogajajo  
neverjetne stvari: drevesa 
se sporazumevajo med 
seboj. Ljubeče skrbijo za 
svoj naraščaj in negujejo 
stare, betežne sosede. 
Drevesa imajo občutke, 
čustva in spomin. Zveni 
neverjetno? Gozdar 
Peter Wohlleben je v 
čudovite zgodbe o  
neslutenih zmožno-
stih dreves vključil 
tudi najnovejša znan-
stvena spoznanja in 
lastne izkušnje.
To je ljubezensko 
pismo gozdu.

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

www.gorenjskiglas.si

Prevedla Petra Piber

Mehka vezava z zavihki

Format 125 mm x 200 mm 

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

Cena: 19,90  EUR

Peter Wohlleben 

SKRIVNO ŽIVLJENJE DREVES

Kaj čutijo drevesa, kako se sporazumevajo – odkrivanje skritega sveta

V gozdu se dogajajo neverjetne stvari: drevesa se 

sporazumevajo med seboj. Ljubeče skrbijo za svoj 

naraščaj in negujejo stare, betežne sosede. Drevesa 

imajo občutke, čustva in spomin. Zveni neverjetno? 

Vseeno je res!

Gozd se številnim ljudem zdi pravljičen kraj, saj 

predstavlja mir, tišino in neokrnjeno naravo. Zna-

ni gozdar Peter Wohlleben nam odstira pogled v 

skrivno življenje dreves, ki bo marsikoga preseneti-

lo: drevesa imajo spomin, si izmenjujejo sporočila, 

občutijo bolečino, dobijo lahko celo sončne opekli-

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

sporazumevajo prek kemičnih snovi: ko neko drevo 

napadejo škodljivci, začne oddajati vonjave in vsa 

drevesa na obsežnem območju, ki prestrežejo to 

sporočilo, se oborožijo proti napadalcem, tako da  

v sebi v nekaj minutah nakopičijo posebne grenči-

ne, s katerimi jih odženejo.

Peter Wohlleben črpa iz več desetletij izkušenj kot 

gozdar in nam razkaže gozd s čisto drugačne plati. 

Osvetlil je somrak gozda in nam omogočil never-

jeten vpogled v skrivnostni univerzum. V čudovite 

zgodbe o neslutenih zmožnostih dreves je vključil 

tudi najnovejša znanstvena spoznanja in lastne iz-

kušnje. To je izčrpna in zanimiva knjiga o drevesih 

in gozdovih, ki nas uči občudovati čudeže v naravi.

PETER WOHLLEBEN
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Peter Wohlleben, rojen 1964, je že 

kot otrok želel postati okoljevarstvenik. 

Študiral je gozdarstvo in je bil več kot 

dvajset let uradnik na deželnem gozdnem 

gospodarstvu. Ker je želel uresničiti svoje 

ekološke sanje, je dal odpoved, tako da 

danes vodi okolju prijazno gozdarstvo na 

območju gorovja Eifel. Tam si prizadeva 

za obnovitev pragozdov. Je gost številnih 

televizijskih oddaj, pripravlja predavanja 

in seminarje, poleg tega je avtor številnih 

knjig, povezanih z gozdom in varovanjem 

narave. 

Gozd se številnim ljudem zdi pravljičen 

kraj, saj predstavlja mir, tišino in neokrnje-

no naravo. Znani gozdar Peter Wohlleben 

nam odstira pogled v skrivno življenje 

dreves, ki bo marsikoga presenetilo: 

drevesa imajo spomin, si izmenjujejo 

sporočila, občutijo bolečino, dobijo lahko 

celo sončne opekline in gube. Marsikatere 

vrste, na primer hrast, se sporazumevajo 

prek kemičnih snovi: ko neko drevo na-

padejo škodljivci, začne oddajati vonjave 

in vsa drevesa na obsežnem območju, 

ki prestrežejo to sporočilo, se oborožijo 

proti napadalcem, tako da v sebi v nekaj 

minutah nakopičijo posebne grenčine,  

s katerimi jih odženejo. 

 
Peter Wohlleben črpa iz več desetletij 

izkušenj kot gozdar in nam razkaže gozd  

s čisto drugačne plati. To je izčrpna in 

zanimiva knjiga o drevesih in gozdovih,  

ki nas uči občudovati čudeže v naravi. 

Kaj čutijo drevesa, kako se  

sporazumevajo – odkrivanje  

skritega sveta

DRUGAČEN POGLED  

NA STARE PRIJATELJE

V gozdu se dogajajo neverjetne stvari: drevesa se 

sporazumevajo med seboj. Ljubeče skrbijo za svoj 

naraščaj in negujejo stare, betežne sosede. Drevesa 

imajo občutke, čustva in spomin. Zveni neverjetno? 

Vseeno je res!

Gozdar Peter Wohlleben je osvetlil somrak gozda 

in nam omogočil neverjeten vpogled v skrivnostni 

univerzum. V čudovite zgodbe o neslutenih 

zmožnostih dreves je vključil tudi najnovejša 

znanstvena spoznanja in lastne izkušnje. 

To je ljubezensko pismo gozdu. 

9 789616 893862

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

NOVO iz založbe Narava

Peter Wohlleben, rojen 1964, je že kot 

otrok želel postati okoljevarstvenik. Študi-

ral je gozdarstvo in je bil več kot dvajset let 

uradnik na deželnem gozdnem gospodar-

stvu. Ker je želel uresničiti svoje ekološke 

sanje, je dal odpoved, tako da danes vodi 

okolju prijazno gozdarstvo na območju go-

rovja Eifel. Tam si prizadeva za obnovitev 

pragozdov. Je gost številnih televizijskih oddaj, pripravlja pre-

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

zanih z gozdom in varovanjem narave.

O avtorju 

DRUGAČEN POGLED

NA STARE PRIJATELJE

To je ljubezensko  

pismo gozdu.
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Zvezdnik Prekrokane noči Zach Galifia-
nakis (47) in njegova soproga Quinn Lun-
dberg sta se razveselila še enega dečka. 
Novorojenčku sta dala ime Rufus Emma-
nuel Lundberg, medtem ko ime njunega 
triletnega prvorojenca še vedno ni znano. 

Par se je poročil leta 2012 na skrivni slovesnosti. Igralec 
je v eni izmed pogovornih oddaj razkril, da je starševstvo 
nekaj najčudovitejšega, ter dodal, da si želi deset otrok.

Zach Galifianakis drugič očka

Igralki in pevki Queen Latifah (46) so na 
bencinskem servisu ukradli avto znamke 
Mercedes, vendar so ga policisti kmalu 
našli v nekem naselju. Na kraju zločina 
igralka ni bila prisotna, temveč je bil tam 
le njen varnostnik. Mediji poročajo, da 

tatove še iščejo in da je igralko bolj skrbelo za neko pogod-
bo, ki je bila v avtu, kot za samo vozilo.

Ukradli so ji mercedesa

Carrie Fisher (60) je kljub poročanju 
medijev, da je njeno stanje po petkovem 
infarktu stabilno, umrla v bolnišnici. 
Igralka je zaslovela z vlogo princese Leie 
v Vojni zvezd, med drugimi pa je zaigrala 
tudi v filmih Brata Blues, Hannah in njeni 

sestri ter Ko je Harry srečal Sally. Znana je bila tudi po svo-
jem burnem življenju, v katerem je veliko vlogo odigrala 
zasvojenost z drogami in alkoholom ter psihične težave, 
bila pa je tudi pisateljica. Igralki so se na družabnih omre-
žjih poklonili številni slavni.

Za Carrie Fisher je bil usoden infarkt

Drake (30) in Jennifer Lopez 
(47) zadnje čase preživljata 
veliko časa skupaj, zato so 
mediji že namigovali, da sta 
glasbenika več kot prijatelja. 
Toda razlog njunega druženja 

ni romanca. »Zelo rada sta skupaj, vendar se vse skupaj 
vrti le okoli glasbe. Skupaj ustvarjata čudovite pesmi,« je 
potrdil neznani vir za Yahoo. Pevca o sodelovanju javno 
še nista spregovorila.

Drake in Jennifer Lopez ustvarjata pesem

VRTIMO GLOBUS

Alenka Brun

A
nzhe je nam-
reč svoj kon-
cert napovedal 
tudi kot 'loo-
per show', kar 

pomeni, da je sicer igral na 
kitaro, česar smo pri njem 
vajeni, s pomočjo looper-
ja oziroma tristeznega sne-
malnika pa nam je na odru 
pričaral občutek, da prav-
zaprav nastopa z manjšim 
ansamblom. 

Koncert je Anzhe pripra-
vil letos že drugič, ker pa je 
bil čas praznični, ste se do 
Ljudskega doma lahko od 
centra Kranjske Gore spre-
hodili skozi okrašeno in 

razsvetljeno Alpsko vasico, 
na dan koncerta pa pri sto-
jnicah poskusili tudi kakšno 
zanimivo jed, ki so jo ponu-
jali kranjskogorski gostinci.

Anzhe ni ravno nov obraz 
na domači glasbeni sceni, se 
pa počasi in vztrajno prebi-
ja v ospredje. Zadnjo je na 
glasbeni trg poslal energi-
čno pesem Pozitiven song, 
ki smo jo slišali tudi na odru 
kranjskogorskega Ljudske-
ga doma. So se pa Anzhe-
tu pri nastopu tokrat prid-
ružili še gostje oziroma pri-
jatelji – o čemer pravzaprav 
govori naslov koncerta: na 
kitari Gregor Oman, klavi-
aturah Miha Smolej, sim-
patična Lara Hojnik je nav-
dušila s harmoniko, zarepal 

je Denis Porčič - Chorchyp. 
Gregor in Miha sta sicer oba 
člana Zahod Banda, ki mu 
boste letos lahko prisluhni-
li na silvestrovanju na pro-
stem na Jesenicah. Tokrat 
sta spremljala na odru Anz-
heta, ki nam je mimogrede 
še zaupal, da je pri sestavlja-
nju programa razmišljal o 
harmoniki in Jaku Kernu. A 
letos Jaka ni mogel in sloves 
harmonike je več kot odlič-
no na odru 'ubranila' njego-
va učenka, desetletna Lara 
Hojnik.

In kaj v zadnjem času poč-
ne Chorchyp, ki smo ga prvič 
na glasbeni sceni v Sloveni-
ji spoznali v času začetkov 
filmskega dečka Mitje Okor-
na, kot člana kranjskogorske 

raperske skupine Kocka? 
Fantje iz Kocke so začeli dob-
ro, naredili kar nekaj uspeš-
nih in prepoznavnih koma-
dov, ustvarjali celo za Mitjev 
prvi celovečerec Tu pa tam. 
Danes še ustvarjajo, a samo-
stojno. Chorchyp se je zelo 
posvetil borilnim veščinam, 
se pa počasi spet vrača v glas-
bene vode. Tudi njegov prve-
nec, album Pot samuraja, je 
doživel dober odziv, istoi-
menski naslov pa ima tudi 
dokumentarni film, ki ga je 
posnel s takrat mlado ekipo 
ustvarjalcev in pripovedu-
je zgodbo o njegovi življenj-
ski poti, ki je malo drugačna 
od običajnih. Vseeno Kranj-
ska Gora ostaja njemu naj-
ljubši kraj.

ANZHE IN PRIJATELJI
V Ljudskem domu v Kranjski Gori je nastopil Anže Gregorič - Anzhe, na odru pa so mu delali družbo 
tudi glasbeni gostje. V prijetnem večeru smo slišali kar nekaj njegovih pesmi, dobrih izvedb tujih in 
domačih avtorjev ter izvedeli kaj je to 'looper'.

Anže Gregorič - Anzhe je na odru Ljudskega doma ponovno 
pripravil simpatičen koncert s prijatelji. Dvorana sicer ni 
pokala po šivih, a vzdušje je bilo čudovito.

Praznično-delavno razpoloženje predstavnikov Turizma 
Kranjska Gora: Nataša Makovec, Andraž Lavtižar in Nina 
Peternel

Denis Porčič - Chorchyp Ob Anzhetu je na klaviaturah zaigral Miha Smolej.

Lara Hojnik Gregor Oman

Simpatično Gorenjko, ki že kar nekaj let živi v 
Zgornjesavski dolini, Nino Valant, smo ujeli v 
božično-novoletnem razpoloženju prečudovito 
razsvetljene in živahne praznične Alpske vasice v 
Kranjski Gori, priljubljenem kraju tako domačih kot tudi 
tujih turistov. / Foto: A. B.
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“Širimo veselje”
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KOLOSEJ DE LUXE, KRANJ (CENTER) 

Sobota, 31. 12.
20.00 KITAJSKI ZID
19.25 POTNIKI
15.00, 17.30 ROGUE ONE: 
ZGODBA VOJNE ZVEZD
17.25 ZAKAJ RAVNO ON?
13.45 VSE ZA PRSTAN, sinhro.
13.35, 15.30 ZAPOJ, sinhro.
15.15, 16.50, 18.25, 20.00 PR’ HOSTAR

CINEPLEXX, TUŠ, KRANJ

Sobota, 31. 12.
18.10 ASASINOV NAZOR
15.00 ASASINOV NAZOR, 3D
18.00 POTNIKI

17.30 ROGUE ONE: 
ZGODBA VOJNE ZVEZD, 3D
14.15 VSE ZA PRSTAN
16.40 ZAKAJ RAVNO ON?
17.45 BOŽIČNA ŽURKA V PISARNI
13.40, 15.50 ZAPOJ, sinhro.
14.30 ZAPOJ, 3D, sinhro.
15.30 VAIANA – 
ISKANJE BAJESLOVNEGA OTOKA, sinhro.
16.00 PR’ HOSTAR

KINO SORA, ŠKOFJA LOKA

Petek, 30. 12.
17.00 ZAPOJ, sinhro.
19.00 TONI ERDMANN

Organizatorji filmskih predstav si pridržujejo 
pravico do spremembe programa.

KINOSPORED

GLEDALIŠKI SPORED

PREŠERNOVO GLEDALIŠČE KRANJ

Petek, 30. decembra
19.30 Emil Filipčič, Marko Derganc: BUTNSKALA (v dvorani PGK)

Sobota, 31. decembra
19.00 Adam Szymkowicz: ŽIVCI (v dvorani PGK)

GLEDALIŠČE TONETA ČUFARJA JESENICE

Sobota, 31. decembra
20.00 Ekskluzivni gala silvestrski koncert: HELENA BLAGNE, 
gosta: Godalni duo WildArt

Kako hitro mine 365 dni in 
že je tu novo leto. Leto lepih 
pričakovanj za boljši jut-
ri. Že prve januarske dni se 
nam dan podaljša za toli-
ko, kolikor skoči petelin čez 
prag. Šestega januarja je kr-
ščanski praznik svetih treh 
kraljev, ki so iz vzhoda prišli 
v Betlehem pozdravit roje-
nega Kristusa. Enaindvaj-
setega januarja sveta Neža 
kuram rit odveže. Od tedaj 
naprej naj bi bile boljše nes-
nice jajc. Kmalu zatem Slo-
venci praznujemo kulturni 
praznik v spomin na poeta 
Franceta Prešerna. Devet-
najsti februar ni praznik, 
vendar ga praznujeva samo 
midva z ženo, ko sva pred 62 
leti dahnila »da«.
Pa pride marec, mesec po-
mladanske setve. Na vrbi se 
pokažejo prve mačice, saj je 
sv. Valentin 14. februarja s 
ključem odklenil korenine. 
Narava počasi spreminja 
podobo. Že v aprilu je vse v 
cvetju in prve pomladanske 
dni nam prinašajo boljše 
počutje. Sedemindvajseti 
april je državni praznik in 
čas pričakovanja najlepšega 
meseca v letu, meseca maja. 
To je tudi mesec lepih spo-
minov, ko so se pregnanci 

Novo leto

Pred kratkim sem si z zani-
manjem ogledal dokumentar-
ni film o Slavku Avseniku, o 
njegovem pomenu za sloven-
sko kulturo in identiteto. Sam 
sem vse od začetka delovanja 
velik ljubitelj Avsenikove glas-
be, zato mi je žal, da v njem 
ni bil omenjen Avsenikov na-
stop v berlinski filharmoniji.
Spomnim se zdaj že daljnega 
leta 1953, ko sem služil vojsko 
v Požarevcu, skupaj s prijate-
ljem, prav tako navdušencem 
nad Avsenikovo glasbo, Jane-
zom Gašperinom iz Begunj. 
Bili smo na terenu, s seboj 
smo imeli tudi vojaško radij-
sko postajo. Ravno vkopavali 
smo se, ko prihiti k meni Ja-
nez, ves razburjen od navdu-
šenja. »Pridi poslušat,« mi 
reče, »boš slišal Avsenike!«
Spomnim se tudi njegovih za-
četkov; pogosto sem Avseniko-
vo glasbo poslušal na progra-
mu Radia Celovec, v oddaji 
Čestitke in pozdravi. Ne na-
zadnje so se Avseniki najprej 
uveljavili prav v tujini in je bil 
pretežen del besedil njihovih 
pesmi preveden v nemščino, 
razen skladbe Tam, kjer mu-
rke cveto. Zanimivo, medtem 
ko so opevali lepote Slovenije, 

Veliki narodnjak  
Slavko Avsenik

se v besedilih Avseniki nikoli 
niso dotaknili drugih dežel 
nekdanje Jugoslavije, čeprav 
so jih poslušali tudi najpo-
membnejši tedanji državni 
funkcionarji, ki so Avsenike 
celo povabili, da so jim za 
novo leto igrali na Brdu.
Avsenikov ansambel sem, če 
se je le dalo, v vseh naslednjih 
desetletjih spremljal na števil-
nih koncertih, celo na enem 
v Švici. Zelo težko sem dobil 
vstopnico, dvorana je bila na-
bito polna in po izvedbi vsake 
skladbe na nogah! Ne samo 
da so po vsaki pesmi ploskali 
z rokami, tudi topotali so z 
nogami! Ob koncu je bila pod 
odrom neznosna gneča, ker 
so oboževalci želeli od Slavka 
Avsenika avtogram ali pa so 
mu vsaj hoteli stisniti roko.
Ob slovesnosti pri odprtju Av-
senikovega spomenika v Les-
cah se je oglasil znani sloven-
ski humorist Tone Fornezzi 
- Tof, ki je med drugim dejal, 
da bi moral Slavko Avsenik 
dobiti Prešernovo nagrado, 
da je krivica, ker je ni. Rekel 
je, da jo dobivajo tisti, ki jih 
nihče ne posluša … bi se kar 
strinjal z njim!
Hvaležen sem za vse lepe me-
lodije, ki sem jih slišal in jih 
še poslušam. Hvala, Slavko 
Avsenik!

Anton Škrab, 
Radovljica

začeli vračati iz raznih ta-
borišč. Tudi vaščani naše 
vasi se spominjajo tega časa, 
ko so se po 13 mesecih vrnili 
domov.
Pride čas počitnic in do-
pustov. Ko pride september, je 
čas spravila raznih pridelkov. 
V vinogradih se zasliši vrisk 
trgačev, to je za vinogradnike 
najlepši čas. Oktober – vino-
toč je čas za pretakanje mo-
šta, da se očisti in pričaka sv. 
Martina 11. novembra že čist 
in postane mošt vino. Tudi 
narava se pripravi na počitek, 
saj je november – listopad in 
drevje izgubi listje, kar pome-
ni, da prihaja zima. Decem-
ber začnemo s spominom na 
rojstvo poeta Franceta Pre-
šerna 3. decembra. Pa pride 
že 6. decembra dobri mož, ki 
razveseljuje in obdaruje otro-
ke, sv. Miklavž. Božič nam 
prinese tudi državni praznik, 
dan samostojnosti na dan sv. 
Štefana 26. december. Tistih 
nekaj dni, kar nam jih je še 
ostalo ob koncu leta, pa pos-
vetimo pripravi na najdaljšo 
noč v letu.
Vsem bralcem Gorenjskega 
glasa in delavcem v uredni-
štvu voščim lep in miren 
božič, novo leto 2017 pa naj 
vam prinese veliko delovnega 
poleta in uspeha.

Ciril Zupan, Mošnje
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OVEN
21. 3.–20. 4.

Znamenja, s katerimi se 
najbolj ujamete: 
lev, tehtnica, kozorog
Ustrezno znamenje kitajskega 
horoskopa: zmaj
Element: ogenj
Vodilni planet: Mars
Kamen: ametist
Kovina: jeklo, železo
Barva: rdeča
Prednosti: samozavest, 
odgovornosti, delavnost
Slabosti: 
trma, nepremišljenost
Značilna lastnost: pogum

Malce težav si boste že takoj v 
prvem mesecu leta nakopali s 
tem, da bo vaše mnenje odsto-
palo od večine, a to ne pokvari 
uspeha in lepih trenutkov, ki 
vas čakajo. Nepričakovane si-
tuacije, v katerih se boste znašli 
poleti, boste reševali s pomočjo 
šestega čuta in si s tem še bolj 
dokazali, da zmorete veliko in 
še več. Zaradi napačnih pred-
stav, kaj je tisto, kar si pravza-
prav želite, boste zopet malo 
razočarani na račun ljudi, ki jim 
stojite ob strani. To še zdaleč ne 
pomeni, da morate želeti manj. 
Izkoristili boste dober vpliv pla-
netov v jesenskem obdobju. To 
bo čas za razne posle in kupčije. 
Lepi trenutki se obetajo tudi na 
čustvenem področju. Sprejmite 
jih in nikar več ne iščite raznih 
razlogov. Vaš najboljši dan bo 
torek, srečne številke so 4, 7, 10, 
14, 17, 20, 33. Misel leta: Nikoli 
ni tako dobro, da ne bi moglo 
biti še bolje.

BIK 
21. 4.–21. 5.

Znamenja, s katerimi se 
najbolj ujamete: 
devica, kozorog
Ustrezno znamenje kitajskega 
horoskopa: kača
Element: zemlja
Vodilni planet: Jupiter
Kamen: zeleni smaragd
Kovina: baker
Barva: rožnata, zelena
Prednosti: samostojnost, 
impulzivnost
Slabosti: vihravost, 
nepopustljivost
Značilna lastnost: odvisnost

Ker boste še vedno pod lepim 
vtisom prejšnjega leta, se vam 
obetajo same lepe stvari in 
neki dogodek vas bo še prav 
posebno prijetno presenetil. 
Čustva bodo tista, ki bodo pre-
budila metulje in poleteli bodo 
visoko, da ne boste mogli do-
hajati ne misli in ne besed, ki 
so dolgo čakale neizgovorjene, 
neizpete. Novice, ki pridejo po-
mladi in so povezane z vašim 
finančnim stanjem, vas bodo 
spravile v slabo voljo. A z malo 
vztrajnosti in iznajdljivosti vam 
uspe priti do uspešnega načr-
ta, ki ga seveda tudi uresničite. 
Poleti se boste odzvali nepriča-
kovanemu povabilu in izkoris-
tili zelo veliko časa ob morju. 
In čeprav se okolica ne bo stri-
njala z vašo odločitvijo, vam to 
ne bo mar. Vaš najboljši dan 
bo sobota, srečne številke so 
3, 5, 7, 8, 11, 12, 17. Misel leta: 
Vsi imamo sanje, a le redki jih 
upajo uresničiti.

DVOJČKA 
21. 5.–21. 6.

Znamenja, s katerimi se 
najbolj ujamete: 
tehtnica, vodnar
Ustrezno znamenje kitajskega 
horoskopa: konj
Element: zrak
Vodilni planet: Merkur
Kamen: ahat
Kovina: živo srebro
Barva: rumena
Prednosti: človekoljubje, 
ljubeznivost
Slabosti: neodgovornost, 
lahkomiselnost
Značilna lastnost: odzivnost

Prihajate v obdobje, ko se vam 
bodo začeli kopičiti uspehi tako 
na ljubezenskem kot na poslov-
nem področju. Obeta se vam 
finančni vzpon in napredek v de-
lovnem okolju. V mesecu febru-
arju, maju in avgustu bodite še 
posebno pozorni pri čustvih, na 
dogajanja okoli sebe, da česa ne 
zamudite, kar bi bilo za vas po-
membno. Več pozornosti boste 
začeli namenjati svojim srčnim 
zadevam, saj bo spoznanje, da je 
to izvor vseh vaših težav na ču-
stvenem področju, zelo realno. 
Pri prijateljih boste končno ločili 
zrnje od plev, saj imate dovolj 
tistih ljudi, ki vam črpajo energi-
jo. Seveda je poletje vaše najbolj-
še obdobje, čaka vas lepo pre-
senečenje. Obeta se vam jesen, 
polna doživetij in novosti na po-
slovnem področju. Vaš najboljši 
dan bo sreda, srečne številke so 
11, 12, 13, 15, 20, 23, 27. Misel 
leta: Ostankov ni, in kdor to ve, 
je pripravljen na jutrišnji dan.

RAK 
22. 6.–22. 7.

Znamenja, s katerimi se 
najbolj ujamete: 
škorpijon, ribi, lev
Ustrezno znamenje kitajskega 
horoskopa: koza
Element: voda
Vodilni planet: Luna
Kamen: biser
Kovina: srebro
Barva: siva, srebrno modra
Prednosti: potrpežljivost
Slabosti: 
naivnost, strahopetnost, 
nepremišljenost
Značilna lastnost: zvestoba

Življenje je težko, toda dokler 
človek živi, nikoli ne ve, ali ne 
bo od nekod prineslo nekaj 
dobrega. Zato se boste v celoti 
pustili presenetiti trenutkom. 
So dogodki, ki so nam usojeni, 
in so trenutki, ki si jih včasih 
krojimo sami. Takih trenutkov 
boste imeli v tem letu kar nekaj 
in sami s seboj, oziroma z raz-
pletom dogodkov boste zelo za-
dovoljni. V čustvenem razmerju 
pa pričakujte rahlo zmedo. Pred 
vami je čas novih priložnosti, 
zato bodite zelo pazljivi na do-
gajanje okoli sebe. Pričakovanja 
bodo velika. Ne bo ostalo le pri 
željah, saj ste končno prišli na 
vrsto. V poslovnem krogu bi bilo 
dobro, da v mesecu septembru 
ne bi preveč izstopali. Prišel bo 
čas, ko boste lahko povedali svo-
je mnenje in takrat bo bolj učin-
kovito. Vaš najboljši dan bo po-
nedeljek, srečne številke so 3, 6, 
10, 14, 15, 26, 38. Misel leta: Dve 
življenji ima, kdor zna eno živeti.

LEV  
23. 7.–23. 8.

Znamenja, s katerimi se 
najbolj ujamete: 
oven, škorpijon, vodnar
Ustrezno znamenje kitajskega 
horoskopa: opica
Element: ogenj
Vodilni planet: Sonce
Kamen: rdeči rubin
Kovina: zlato
Barva: vse sončne barve
Prednosti: radodarnost, 
prisrčnost
Slabosti: domišljavost, 
gospodovalnost
Značilna lastnost: obilnost

Leto, ki prihaja, vam prinaša od-
ločitve, ki ste jih predolgo časa 
odlašali. Rezultat vsake odločit-
ve pa je vedno sprememba. Vse 
skupaj boste lažje reševali, če 
boste pripravljeni sprejeti nasve-
te prijateljev ali svojih najbližjih. 
Še v normalnih mejah se vam bo 
zrušil sistem, tako da se boste 
prisiljeni naučiti, da si sredi naj-
večjega kaosa vzamete čas in 
prisluhnite sami sebi. Notranji 
glas je tisti, ki vam vedno pravil-
no svetuje, le če ga slišite. Vsak 
od nas si svojo srečo kuje. Začeli 
si jo boste kovati, s tem se vam 
precej spremeni. Seveda na bo-
lje, vendar vam bo strah še nekaj 
časa ostal. Ponudila se vam bo 
dobra priložnost v poslovnem 
svetu, sprejeli jo boste, sledi lep 
uspeh in denar, s katerim si bos-
te izpolnili neko staro željo. Vaš 
najboljši dan bo nedelja, srečne 
številke so 2, 4, 6, 9, 11, 13, 21. 
Misel leta: Ne posekajte drevesa, 
ker ste našli črva v jabolku.

DEVICA  
24. 8.–23. 9.

Znamenja, s katerimi se 
najbolj ujamete: 
bik, kozorog
Ustrezno znamenje kitajskega 
horoskopa: petelin
Element: zemlja
Vodilni planet: Merkur
Kamen: rdeče rjavi sardoniks
Kovina: nikelj
Barva: zelena, temno rjava
Prednosti: redoljubnost, 
varčnost, temeljitost
Slabosti: 
suhoparnost, kritičnost
Značilna lastnost: natančnost

Prvi dan leta si po navadi nare-
dimo seznam stvari, ki bi ji radi 
uresničili v novem letu. Prej, ko 
boste izpolnili stare obveznosti, 
ki so vam ostale od prejšnjega 
leta, prej se boste lahko podali 
na novo pot. Če ne želite raznih 
zapletov, ne smete spregledati 
niti najmanjše podrobnosti. S 
svojo pozitivno energijo se spre-
minjate sami in tudi svet okoli 
vas postaja svetlejši. Dovolj je 
bilo lenarjenja. Zavihali boste 
rokave in se potopili v obilico 
dela. Sledijo uspehi, ki se bodo 
vrstili čez celo leto. Ljubezen 
vam prinaša lepe trenutke, v ka-
terih boste znali uživati in nare-
dili boste vse, da jih bo čim več. 
V vaši družbi se bodo vsi dobro 
počutili. V poletju se vam obeta 
daljše potovanje, ki ne bo pri-
čakovano in vas zelo preseneti. 
Vaš najboljši dan bo četrtek, 
srečne številke so 4, 7, 11, 15, 17, 
18, 21. Misel leta: Najpomemb-
nejše pri cilju je, da ga imaš.

TEHTNICA  
24. 9.–23. 10.

Znamenja, s katerimi se 
najbolj ujamete: 
dvojček, vodnar
Ustrezno znamenje kitajskega 
horoskopa: pes
Element: zrak
Vodilni planet: Venera
Kamen: safir
Kovina: baker
Barva: različni odtenki modre
Prednosti: predanost, 
simpatičnost
Slabosti: 
nezvestoba, netočnost
Značilna lastnost: očarljivost

Drveli boste v prihodnost, s tem 
pa za trenutek, ki je lahko zelo 
pomemben, pozabili, da je prav 
vsak dan tisti, ki šteje. No, ja, ker 
to prehitevanje sicer ni vaša stal-
na lastnost, ne boste naredili po-
sebne škode. V mesecu aprilu in 
juliju bo za vas najbolj pomem-
ben denar in vse, kar je poveza-
no z njim. Skušali boste izpeljati 
stare zadeve in se seveda takoj 
lotili novih, kar vam bo tudi us-
pelo. Iz nemogočega boste de-
lali mogoče. Tudi v tem letu se 
boste veliko ukvarjali s športom. 
S tem si krepite telo in duha in 
povečujete samozavest. V dru-
žinskem okolju boste hrepeneli 
po bližini in skušali vse narediti 
v to smer. Saj veste, ko damo, 
dobimo. V krogu prijateljev zelo 
pazite, kako boste reagirali, da 
ne boste naredili več škode kot 
koristi. Vaš najboljši dan bo so-
bota, srečne številke so, 21, 22, 
24, 25, 28, 32, 35. Misel leta: Brez 
porazov tudi zorenja ni.

ŠKORPIJON  
24. 10.–22. 11.

Znamenja, s katerimi se 
najbolj ujamete: 
rak, ribi
Ustrezno znamenje kitajskega 
horoskopa: prašič
Element: voda
Vodilni planet: Pluton
Kamen: mavrični opal
Kovina: železo
Barva: temno rdeča
Prednosti: 
požrtvovalnost, prijateljstvo
Slabosti: 
trmoglavost, maščevalnost
Značilna lastnost: idealizem

Za izpolnitev vseh obveznosti 
vam bo dan velikokrat prekratek 
in skrajni čas je že, da se nauči-
te sprejemati pomoč od ljudi. 
Večkrat čez leto vas bodo prijet-
no presenetili tako domači kot 
prijatelji. Le redke trenutke boste 
sami, saj bo večina iskala vašo 
bližino. Energija, ki jo imate v 
sebi, enostavno privlači kot ma-
gnet. Mesec april vam prinaša 
prelomne spremembe v ljubezni 
in treba se bo odločati. Morda niti 
ne toliko vi, kot nasprotna stran. 
Pustite se presenetiti. Na jesen 
prihajajo nove stvari na poslov-
nem področju in so posledice 
starih ambicij in dosežkov, ki so 
bili spregledani. Ne boste več za-
dovoljni samo z obstoječim in šli 
boste samo naprej. Kadar boste 
imeli občutek, da ste brez energi-
je, se posvetite športnim aktivno-
stim. Vaš najboljši dan bo petek, 
srečne številke so 3, 6, 7, 11, 17, 
29, 35. Misel leta: Ljubiti življenje 
pomeni imeti sebe najrajši.

STRELEC  
23. 11.–21. 12.

Znamenja, s katerimi se 
najbolj ujamete: 
lev, oven
Ustrezno znamenje kitajskega 
horoskopa: podgana
Element: ogenj
Vodilni planet: Jupiter
Kamen: topaz
Kovina: aluminij
Barva: vijolična, modra
Prednosti: razsodnost, 
voditeljstvo, navdušenost
Slabosti: hladnost, zavrtost, 
nezaupljivost
Značilna lastnost: optimizem

Prvi meseci leta bodo kar napor-
ni, saj ste neke zadeve pustili 
odprte. Vrsta različnih talentov 
vam bo čez celo leto prišla prav 
in celo sami sebe boste prese-
nečali s podvigi. Poletje vam kot 
po navadi prinaša veliko energi-
je in seveda ga boste maksimal-
no izkoristili. Kljub skromnosti, 
ki vam je včasih celo v škodo, 
boste presenečeni ob spozna-
nju, ko boste sebi najlepšo stvar 
našli v taki malenkosti, ki ste jo 
do sedaj skoraj vedno spregle-
dali in se vedno znova spraše-
vali, zakaj vi nimate sreče, vsi 
drugi pa, ki se nič ne trudijo, 
jo imajo na pretek. Na različne 
zamere domačih boste hitro po-
zabljali, saj ne boste dovolili, da 
vam to kvari ravnovesje v počut-
ju, ki vam veliko pomeni. Jeseni 
vas bo presenetila večja vsota 
denarja. Vaš najboljši dan bo to-
rek, srečne številke so 6, 7, 8, 9, 
13, 20, 26. Misel leta: Kdor ljubi, 
ne dvomi, ker ljubi in zmore.

KOZOROG  
22. 12.–20. 1.

Znamenja, s katerimi se 
najbolj ujamete: 
oven, bik, devica
Ustrezno znamenje kitajskega 
horoskopa: bivol
Element: zemlja
Vodilni planet: Saturn
Kamen: ametist
Kovina: svinec
Barva: črna in bela
Prednosti: 
prizadevnost, vestnost
Slabosti: 
ljubosumnost, hladnost
Značilna lastnost: neomajnost

Kar boste iskali, tudi najdete. 
Nekaterim vse na svetu pomeni 
največ ljubezen, drugim zdravje 
in tretjim denar. V ljubezni vas 
čaka zelo čustveno leto, izpolni-
tev skritih sanj. Zidanje gnezda 
oziroma doma, ki vam predsta-
vlja vse. Znali boste poskrbeti, 
da se boste imeli lepo, ker bo 
počutje v tem letu na višku, se 
vam umaknejo tudi razne zdra-
vstvene težave, ki so vas občasno 
omejevale. Že kar nekaj časa se 
vleče obdobje, ko ste bolj ali manj 
brez denarja, a vse to bo zdaj za 
vami. Na delovnem področju se 
vam kmalu v začetku leta pokaže 
čudovita priložnost, ki jo boste v 
hipu sprejeli. Dela bo res veliko, 
a to vas ne bo motilo. V poletju 
boste uživali in se resnično odpo-
čili. Domači vas bodo večkrat po-
zitivno presenetili. Vaš najboljši 
dan bo petek, srečne številke so 
3, 6, 11, 14, 16, 19, 25. Misel leta: 
Ključ do sreče je najmanjši, in ko-
mur se mudi, ga spregleda.

VODNAR  
21. 1.–19. 2.

Znamenja, s katerimi se 
najbolj ujamete: 
tehtnica
Ustrezno znamenje kitajskega 
horoskopa: tiger
Element: zrak
Vodilni planet: Uran 
Kamen: akvamarin
Kovina: aluminij
Barva: turkizna
Prednosti: prizadevnost, 
neodvisnost
Slabosti: površnost, 
nestanovitnost
Značilna lastnost: prijateljstvo

Leto, ki je pred vami vam, pri-
naša dobre spremembe. Po-
slovne zadeve vam bodo zelo 
pomembne, zato si boste že v 
začetku leta izbrali hiter tempo 
in vam ga bo uspelo obdržati. 
Ne glede na situacije boste us-
pešni, čeprav se morda rezultati 
ne bodo takoj pokazali. Čeprav 
obkroženi z ljudmi se velikokrat 
počutite osamljeno brez pravega 
razloga in se na trenutke zasmi-
lite sami sebi in si seveda tega 
nikoli ne bi priznali. V sredini leta 
boste spoznali nekoga, ob kate-
rem vam bodo vsi taki in podobni 
občutki čudežno izginili. V doma-
čem okolju vas na jesen čakajo 
burne razprave in priporočljiva 
je odločnost, saj v nasprotnem 
primeru posledice ne bodo dob-
re za vas. Sebe morate postaviti 
na prvo mesto. Vaš najboljši dan 
bo nedelja, srečne številke so 2, 
3, 5, 9, 10, 22, 26. Misel leta: Ne 
hranimo življenja z drobtinicami, 
če imamo celo pogačo.

RIBI  
20. 2.–20. 3. 

Znamenja, s katerimi se 
najbolj ujamete: rak
Ustrezno znamenje kitajskega 
horoskopa: mačka
Element: voda
Vodilni planet: Neptun 
Kamen: 
brezbarvni mesečev kamen
Kovina: platina
Barva: morsko zelena
Prednosti: 
fantazija, sočutnost
Slabosti: neodločnost, 
popustljivost
Značilna lastnost: sočutje

Manj se boste sprenevedali, 
bližje boste resnici. Ker pa vča-
sih resnica boli, se je nevede 
izogibate. Z zatiskanjem oči se 
zadeva reši le za hip, posledice 
pa so lahko toliko hujše. Vprašali 
se boste, le kaj je tisto, česar vas 
je pravzaprav strah. Spoznanje 
vas odreši vseh spon. Veselili 
se boste vsakega dneva v tem 
novem letu. Sploh ne bo treba 
imeti za to kakšnega posebnega 
razloga. Otresli se boste bremen 
in postavili nove cilje, ki jih boste 
tudi dosegli. V ljubezni vas čaka 
nekaj novega, brez omahovanja 
boste sprejeli srečo. Je pravšnje 
leto za zamenjavo bivališča in 
selitev vam sproži več spre-
memb, kot jih lahko pričakujete. 
Novi projekti v poslovnem svetu 
vam prinesejo nov ugoden ve-
ter, ki bo pihal v vaša jadra. Vaš 
najboljši dan bo četrtek, srečne 
številke so 1, 6, 8, 10, 13, 16, 30. 
Misel leta: Kdor preveč misli na 
preteklost, je brez prihodnosti.

Z letom 2017 prihajamo po kitajskem horoskopu v leto petelina oziroma Ji. Ustrezno zahodno znamenje je devica. Zahtevni petelin ne dopušča dolgočasja. Napredek in 
uspeh pa imata svojo ceno. V večnem iskanju popolnosti se v letu 2017 vse postavi na svoje pravo mesto. Pred nami je optimistično leto, vedro in srečno, energijo pa bo 
treba usmeriti v že preizkušene poti. Fiksni element petelina je kovina. Kovino vodijo močna čustva in svoje načrte uresničuje intenzivno in brez oklevanja. Svoje težave 
bomo raje reševali sami in si bomo brez nasvetov krojili usodo tega leta. Izkoristili bomo denarni instinkt in še bolj okrepili svojo neodvisnost. Lastnost tega leta bo tudi 
neprilagodljivost. Ne bomo popuščali, ampak vztrajali pri svojih odločitvah in nič nas ne bo oviralo pri dosegi cilja in nas ne odvrnilo od začrtane poti.
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NOVOLETNO OKRAŠEN MOZIRSKI 
GAJ IN TERME TOPOLŠICA
Vabimo vas na prvi izlet v letu 2017. Topolšica je kraj, kjer se je za Slovence končala druga 
svetovna vojna. Ogledali si bomo kraj in spominsko sobo, ki predstavlja ta dogodek. Nato 
si bomo privoščili kopanje in kosilo. Moč termalne vode je v dolino Toplice obiskovalce pri-
vabljala že v 16. stoletju. Ob prelomu stoletja je v Topolšici že začelo delovati strokovno vo-
deno fizikalno-dietno zdravilišče, ki ga razvijajo in dopolnjujejo še danes. Po 
kopanju in kosilu se bomo odpeljali še v Mozirski gaj, ki bo takrat okrašen 
še z novoletnimi lučkami. Tam se boste lahko še zadnjič v tem novoletnem 
času naužili lepih pogledov na lučke v kreaciji, ki so jo poimenovali Božična 
bajka Slovenije. V prelepem parku, ki ga sestavljajo vrtovi, zgradbe, mogoč-
na drevesa, čudoviti grmički, bajerji in potoki z mostovi, bo sijalo pol milijo-
na bleščečih božičnih lučk. Vabljeni, da se nam pridružite.

Odhodi avtobusa:
z AP Radovljica ob 7.15,  z AP Creina Kranj ob 7.40
z AP Mercator Primskovo ob 7.50,  z AP Škofja Loka ob 8.10
Povratek v Kranj predvidevamo okrog 20. ure

CENA IZLETA JE 30 EVROV.
Cena vključuje: prevoz, kopanje, kosilo, ogled novoletno okrašenega  
Mozirskega gaja in DDV.

          IZLET// 6. januarja 2017

Za rezervacijo čim prej pokličite po tel. št.: 04 201 42 41, se oglasite osebno na Bleiweiso-
vi cesti 4 v Kranju ali pišite na: narocnine@g-glas.si. Za odjave, ki prispejo kasneje kot v  
sredo, 4. januarja 2017, ob 10. uri, zaračunamo potne stroške.

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

Ta atlas vsebuje 
predvsem slike. Ko 
skušamo razumeti 
zgradbo ali lego 
določenega organa, 
nam nič ne pomaga 
bolj kot to, da 
vidmo, kateri in 
kakšni so sestavni 
deli organa oziroma 
kateri organi ga 
obdajajo. Anatomski 
atlas takov ključuje 
shematske, a 
dosledne in hkrati 
nazorne slike. Na 
njih so označeni 
posamezni deli 
telesa ali določenega 
organa, v kratkem 
besedilu zraven pa so 
razložene osnovne 
značilnosti.

11                              90
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Cena knjige je

Mateja Rant

Sveti Duh – Otroke so v svet 
pravljic prvič popeljali sredi 
decembra, zadnjič letos pa 
so skozi pravljice lahko spre-
hodili v sredo. V tem času so 
pravljični junaki gostili otro-
ke in njihove spremljevalce 
iz vse Slovenije, je razloži-
la Danica Kordež iz društva 
Oddih Gorajte. »V zadnjih 
dneh je bilo toliko obiskoval-
cev, da so povsem napolni-
li prireditveni prostor v prib-
ližno hektar velikem gozdič-
ku.« Za prijetno pravljično 
vzdušje je vsak dan skrbelo 
45 prostovoljcev, je še dodala 

Danica Kordež.
V Pravljični deželi Goraj-

te vsako leto poskrbijo, da 
otroke pričakajo s še pestrej-
šim programom in še lepšo 
pravljično postavitvijo. Z ve-
liko lučkami, prijetno glas-
bo skupine Mali oglasi in 
prijaznimi pravljičnimi ju-
naki so tudi letos poskrbe-
li za nadvse čarobno vzduš-
je. Otroci so se po pravljič-
ni deželi sprehajali v druž-
bi muce Copatarice, čarov-
nice Cice Mice, dobrih vil, 
ata in mame Škratove, zvez-
dice Zaspanke, volka in treh 
prašičkov ter Rdeče kapice. 
Posebno navdušenje so po 

besedah Danice Kordež le-
tos poželi trije prašički, naj-
večje presenečenje pa je ot-
roke čakalo prav na koncu, 
ko so vstopili v deželo Nije, 
v kateri so otroke razveselje-
vali s prigodami vseh prebi-
valcev te dežele. »Peter Pan, 
poglavar Indijancev v čis-
to pravi indijanski vasi, ka-
pitan Kljuka s svojim zak-
ladom in veličasten prihod 
vile Zvončice bodo ostali ne-
pozaben spomin letošnje 
prireditve.« Še posebno se 
je verjetno otrokom vtisni-
lo v spomin srečanje z govo-
rečim hrastom Modrecem. 
Na koncu je z darili vsakega 

otroka razveselil še Dedek 
Mraz in jih povabil na brez-
plačno čajanko s piškoti.

Čeprav je Pravljična de-
žela Gorajte za letos že za-
prla vrata, pa to ne pome-
ni, da si bodo njeni snoval-
ci privoščili prav veliko po-
čitka. »Že kmalu v januarju 
oziroma februarju začne-
mo pripravljati scenarij za 
novo predstavo, saj vsako 
leto dodamo kaj novega,« 
je pojasnila Danica Kordež. 
Želijo namreč, da je vedno 
znova zanimivo tudi za tis-
te, ki so njihovo pravljično 
deželo obiskali že v prete-
klih letih. 

Otroke razveseljevali  
s pravljicami
Pravljična dežela Gorajte, v kateri v predprazničnem času oživijo številni pravljični junaki, je v 
šestnajstih dneh, ki so jih vsako popoldne napolnili s pravljicami, sprejela skoraj dva tisoč obiskovalcev 
iz vse Slovenije. Letos so najbolj navdušili trije prašički in dežela Nije.

Obiskovalci so v zadnjih dneh povsem napolnili prireditveni 
prostor. / Foto: Andrej Tarfila

Veliko navdušenja je letos požela tudi pravljica o volku in 
treh prašičkih. / Foto: Andrej Tarfila

Letošnja največja atrakcija je bil govoreči hrast v deželi 
Nije. / Andrej TarfilaV Pravljični deželi otroke obišče in obdari tudi Dedek Mraz. / Andrej Tarfila



30 Gorenjski glas
petek, 30. decembra 2016MALI OGLASI, KAŽIPOTmalioglasi@g-glas.si

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

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

Obdarite svoje najmlajše s knjigami  
o Bibi in Gustiju in njunih vragolijah,  
ki razveselijo vsakega otroka!

                        + poštnina

Cena posamezne knjige

6     99
EURKnjige lahko kupite na Gorenjskem glasu,  

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

www.gorenjskiglas.si

AKCIJA

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

10 
EUR

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

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

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

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

ODDAJA MALIH OGLASOV in 
ZAHVAL med prazniki:
Male oglase in zahvale 
oziroma osmrtnice za izdajo 
Gorenjskega glasa za torek,  
3. 1. 2017 sprejemamo do 
petka, 30. 12. 2016, do 11. ure. 

        I HIŠA KULTURE// razstava

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

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

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

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

POSESTI
NAJAMEM

KMETIJSKO zemljišče, okolica Kranja, 
tel.: 031/334-096 16004564

Domplan, d. d., Bleiweisova 14, 4000 Kranj
T: 04/20 68 773, F: 04/20 68 701
M: 030 641 621, I: www.domplan.si
E: domplan@domplan.si

 
 

 

t M
M

T F

V zadovoljstvo naših strank upravljamo 
zanesljive in varne storitve posredovanja v 
prometu z nepremičninami. 
Obiščite nas na naši spletni strani:  
www.domplan.si 

Oldhamska cesta 12, 4000 Kranj
Tel.: 04/202 13 53, Fax: 04/202 17 85

GSM 051/320 700, 
E-pošta: info@k3-kern.si

d.
o.

o.

FESST, d. o. o.,  
nepremičninska  
družba,
Koroška c 2, Kranj,
Telefon: 236 73 73
Faks: 236 73 70
E-pošta:  
info@fesst.si
Internet:  
www.fesst.si

POSLOVNI PROSTORI
ODDAM

LOKAL, 46 m2, primeren za malo 
obrt, pri tržiški Bistrici, Loka 84, tel.: 
051/325-841 16004560

MOTORNA VOZILA
AVTOMOBILI
PRODAM

AUDI A6, 2,0 TDi, l. 2004, prev. 
260.000 km, reg. do 10/2017 in Jugo 
45, l. 1989, tel.: 041/320-701  
 16004565

SEAT Cordoba, l. 2002, motor 1200, 
bencin, tel.: 051/336-749 16004576

KUPIM

VOZILO, celo, v okvari ali poškodova-
no, od letnika 2002 dalje. Avto Tojos, 
Tomislav Josipovič, s.p., Drulovka 23 
a, tel.: 031/629-504 16004230

STROJI IN ORODJA
PRODAM

GOZDARSKI stroj - goseničarja, s pri-
kolico, tel.: 031/561-707 16004562

GRADBENI  
MATERIAL
GRADBENI MATERIAL
KUPIM

OREHOVE deske in plohe, lahko tudi 
hlode slabše kvalitete, tel.: 040/298-
413 16004556

KURIVO
PRODAM

HRASTOVA, bukova, gabrova in meša-
na drva, razžagana in možna dostava, 
tel.: 031/330-425  
 16004585

SUHE trske za podkurit, primerne za 
kamin ali centralno peč, tel.: 041/986-
986 16004579

STANOVANJSKA 
 OPREMA
POHIŠTVO
PRODAM

ZELO dobro ohranjeno sedežno 
garnituro iz mikrofibre, v bež barvi, 
štiri in dvosed, tel.: 04/23-32-361, 
031/675-915 16004515

PODARIM

SEDEŽNO garnituro, 2-kotno, zeleno - 
rjave barve, tel.: 041/582-338 16004559

ZAKONSKO poteljo, 180 x190, z la-
tofleksom in boksom ob vzglavju za 
posteljnino, komodo s 4 predali in 
ogledalom. V odličnem stanju, tel.: 
040/138-093 16004550

HOBI
KUPIM

STARINE: mizarski ponk, skrinje, 
razglednice, kovance in drobnarije, 
tel.: 051/258-936 16004228

Rezultati 104. kroga –  
28. decembra 2016

3, 5, 6, 8, 9, 30, 35 in 24

Loto PLUS: 1, 10, 15, 20, 
33, 37, 39 in 29

Lotko: 0 2 0 2 2 0

Sklad 1. kroga za Sedmico: 
2.330.000 EUR

Sklad 1. kroga za PLUS: 
390.000 EUR

Sklad 1. kroga za Lotka: 
490.000 EUR

LOTO

HALO-HALO GORENJSKI GLAS
telefon: 04 201 42 00

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

ROZMAN BUS, T: 04/531 52 49, 041/855 630
TRST: 10. 1. 2017; KOPALNI IZLET BIOTERME - AKCIJA: 23. 1.;  
BANJA VRUĆICA - AKCIJA: 24. 2.–3. 3.; MADŽARSKE TOPLICE 
- AKCIJA: 5.–9. 2.; STRUNJAN: 19.–22. 3.; BERNARDIN: 2.–8. 4.. 
www.rozmanbus.si. SREČNO NOVO LETO 2017!

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

IZLETI

Tradicionalni pohod na Bevkov vrh
Sovodenj – V ponedeljek, 2. januarja, Planinsko društvo 
Sovodenj vabi na tradicionalni novoletni rekreativni pohod 
na Bevkov vrh. Zbirno mesto bo ob 9. uri pred gasilskim 
domom na Sovodnju. Startnine ni, pohod bo ob vsakem 
vremenu. Vodi planinski vodnik Viktor Kržišnik (041 650 
938). Čez dan se na pohod lahko odpravite tudi sami. Cilj bo 
opuščena domačija Pr' Slabet pod vrhom Bevkovega vrha, 
kjer se boste lahko okrepčali in dobili spominski žig v poho-
dni kartonček.

Na kopanje v Portorož
Kranj – Društvo bolnikov z osteoporozo Kranj vabi na ko-
panje v Bernardin v Portorož v torek, 3. januarja. Odhod 
avtobusa bo ob 6.30 iz Škofje Loke, 6.45 iz Stražišča, ob 7. 
uri izpred Globusa, ob 7.10 izpred Mercatorja Primskovo, ob 
7.20 iz Šenčurja in ob 7.30 iz Cerkelj. Vabljeni tudi nečlani 
društva. Prijave in informacije po telefonu 041 424 768.

OBVESTILA

Predstavitev Waldorfske šole in pedagogike
Naklo – V Waldorfski šoli v Naklem bo v torek, 3. januar-
ja, ob 18. uri predstavitev Waldorfske šole in pedagogike. 
Varstvo za otroke je organizirano.

Šola za starše
Radovljica – V prostorih Waldorfskega vrtca Radovljica bo 4. 
in 11. januarja od 17. do 20. ure Šola za starše Godija Kellerja 
Življenjske kompetence za prihodnost. Obvezne prijave na: 
manca.biber@waldorf.si.

V Medgeneracijskem centru Kranj
Kranj – V Medgeneracijskem centru Kranj se bodo danes, 
v petek, 30. decembra, med 8. in 16. uro odvile še zadnje 
počitniške aktivnosti za otroke, starejše od pet let – novole-
tna zabava, v torek, 3. januarja, pa bo med 18. uro in 19.30 
potekala vadba za ženske v menopavzi. Prijave po tel. 082 
058 457 ali na e-naslov mck-prijava@luniverza.si.

Sponzor nagradne križanke, ki je bila objavljena v časopisu Ju-
rij, v  petek, 16. decembra  2016 je bilo podjetje CUBIS. Geslo 
križanke je bilo RESTAVRACIJA CUBIS ŠENČUR.  Izžrebani nagra-
jenci, ki  prejmejo nagrade so: 1. nagrado, kosilo za dve osebi, 
prejme Jani Erman iz Podnarta; 2. nagrado, burger po izbiri, 
prejme Alenka Plevel iz Cerkelj; 3. nagrado, koktajl po izbiri, 
prejme Marija Kokalj iz Žirov. Nagrajencem iskreno čestitamo.

Izžrebani nagrajenci nagradne križanke Gorenjskega glasa, ki je 
bila objavljena v Loških novicah dne 13. decembra 2016 z ge-
slom: SPOZNAJTE SVOJ KRAJ, prejmejo bon Vita Centra Nak-
lo v vrednosti 10 EUR: IVANKA ŠAJN, Visoko, MARTINA HART-
MAN, Medvode in ANTON KOSEM, Škofja Loka.

Sponzor nagradne križanke, ki je bila objavljena v Gorenjskem 
glasu dne 13. decembra 2016, je bilo Turistično društvo Škofja 
Loka. Geslo križanke je bilo: VABLJENI NA OGLED NOVE OK-
RASITVE. Izžrebana nagrajenca, ki prejmeta par lončkov z božič-
nim motivom, sta: IVANKA HAFNER, Žabnica in ALJAŽ KOŠIR, 
Golnik. Keramični hranilnik pa prejme ANŽE PETROVIČ, Kranj. 
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ZAHVALA
A dan je črni moral priti, 
bridkosti dan, oj, dan solzan, 
težko je bilo se ločiti, 
a vse solze, ves jok zaman. 
(S. Gregorčič) 

V 65. letu starosti nas je mnogo prezgodaj zapustila

Ljubomira Eržen
z Rudna

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem 
in znancem za izrečeno sožalje, besede tolažbe, za podarjene sve-
če in denarno pomoč ter darovane svete maše. Zahvala dr. Jelencu, 
dr. Nastranovi, dr. Koširju ter celotnemu zdravniškemu osebju UKC 
Ljubljana za zdravljenje in lajšanje bolečin v času njene bolezni. 
Hvala gospodu župniku Damjanu Proštu za lepo opravljen pogrebni 
obred, pevcem in  pogrebni službi Akris. Iskrena hvala vsem, ki ste jo 
v tako velikem številu pospremili na njeni zadnji poti. Pogrešamo te!

Vsi njeni 
Rudno, december 2016

ZAHVALA

V 85. letu je zaspala naša ljubljena mama

Katarina Obid
iz Gobovc pri Podnartu

Pokopali smo jo v četrtek, 22. decembra 2016 na pokopališču v 
Podbrezjah. Vsem se iskreno zahvaljujemo za izrečena sožalja, 
podarjeno cvetje in sveče ter nesebično pomoč. 
Hvala Vam, ki ste jo imeli radi, bili del njenega življenja in jo 
pospremili na zadnjo pot. Naša posebna zahvala velja osebju 
bolnice Jesenice, pevcem bratom Zupan in podjetju Akris.
         
                          
Žalujoči otroci: Vesna, Tatjana in Rado z družinami v imenu 
vsega sorodstva

V tople senožeti neskončnega trajanja
te kliče veter spominov. Pridruži se mu.
Z njegovo roko nas božaj naprej 
in počivaj v miru.

ZAHVALA

V 75. letu starosti nas je zapustila draga žena, mami in babica

Elizabeta Jenko
Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom Drolčevega naselja  

in sokrajanom za izrečena sožalja, podarjene sveče in rože.

Žalujoči vsi njeni

Kogar imaš rad,
nikoli ne umre – 
le daleč je.

ZAHVALA

Nenadoma se je 3. decembra 2016 v 42. letu starosti proti večni 
svetlobi odpravil najboljši oči, mož, sin, brat, stric, svak, birman-
ski boter, bratranec, sodelavec in prijatelj

Rajko Kepic
Ob veliki izgubi se iskreno zahvaljujemo sorodnikom, sosedom, pri-
jateljem, sošolcem Rajkovih treh otrok, sošolcem iz gostinske, sošol-
kam iz ekonomske, kolegom iz gostinskih vrst, številnim Rajkovim 
strankam, članom godbe Cerklje, sodelavkam iz vrtca in iz podjetja 
SIBO Škofja Loka, članom KUD Bitnje, staršem vrtca KEPICA in 
Komunali Kranj. Ti so bili naši družini v oporo v trenutkih težke 
preizkušnje, nam izrekli sožalja in tople misli, podarili cvetje in sve-
če, darovali za svete maše in druge namene, molili, spekli pecivo in 
postregli, prispevali in poskrbeli za celoten pogreb. Posebna zahvala 
gre trem župnikom za opravljeno bogoslužje in poslovilne besede. 
Iskreno hvala hčeri Žani in podpredsedniku KS Bitnje za prebra-
na ganljiva govora. Globoka zahvala velja vodstvu in sodelavcem iz 
podjetja pekarna Pečjak; v katerem je bil Rajko devet let zaposlen 
kot komercialist na terenu za Gorenjsko; za takojšnjo pozornost, iz-
rečena sožalja, darove, prebran govor, tople misli, nešteto trenutkov 
pristnega sodelovanja na delovnem mestu in hvala, da ste ga imeli 
preprosto radi. Skavti, pevci iz zbora Mysterium in zbora Dotik ter 
organistka ga. Damijana Božič Močnik so z nežnimi melodijami 
pospremili Rajka na zadnjo pot, za kar se jim toplo zahvaljujemo. 
Hvala vsem, da ste si vzeli čas in se udeležili pogreba v tako velikem 
številu. Ohranite ga v lepem spominu. 

Vsi njegovi

Kogar imaš rad,
nikoli ne umre.
Le daleč, daleč je.

OBLAČILA IN 
OBUTEV
PRODAM

KOŽO medveda in tri lepe moške oble-
ke, št. 52, tel.: 04/53-30-710  
 16004573 

KMETIJSKI STROJI
KUPIM

DEUTZ, Zetor, Ursus, IMT, Štore, Uni-
verzale ali podobno, lahko z priključki 
ali brez, tel.: 041/680-684 16004549

TRAKTOR in kiper prikolico, tel.: 
031/500-933  
 16004287

PRIDELKI
PRODAM

CVIČEK, kakovosten, bela vina Beli pi-
not in Laški rizling, tel.: 041/385-493  
 16004557

DOMAČE žganje iz jabolk, hrušk, sliv 
in oddam dvosobno stanovanje na Go-
renjskem, tel.: 040/389-518  
 16004566

KRMNI krompir in krmno peso, tel.: 
031/745-612  
 16004583

KROMPIR beli Sora in rdeči Desire, 
tel.: 041/971-508  
 16004520

VINO Belokranjsko črnino in Laški 
rizling, tel.: 04/57-44-010, 031/352-
050 16004561

VZREJNE ŽIVALI
PRODAM

8 MESECEV breje ČB telice in krompir 
za krmo, tel.: 041/938-376  
 16004447

ČB bikca, tel.: 041/356-292  
 16004568

ČB bikca, starega 14 dni, tel.: 04/25-
60-223, 031/840-266 16004569

ČB bikca, stara 7 oz. 45 dni, tel.: 
041/378-913 16004584

DVA novoletna pujska, težka cca. 150 
kg, domača krma, okolica Dupelj, ugo-
dno, tel.: 041/582-770 16004581

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

KRAVO ciko, brejo in brejo telico ciko 
ter ovce, tel.: 041/443-330 16004578

LS telico, staro 8 mes. in ČB bika, 
starega 13 mes., možna dostava, tel.: 
041/211-602 16004582

PRAŠIČA za zakol, domača krma, tel.: 
040/293-767 16004563

TELICO simentalko, brejo 7 mesecev 
in mesec dni staro teličko simentalko, 
tel.: 041/316-617 16004558

TELICO simentalko, brejo, tel.: 04/51-
81-086, 041/214-500  
 16004574

TELIČKO simentalko, staro pet mese-
cev, tel.: 04/25-03-717 16004555

TELIČKO simentalko, staro 8 dni, tel.: 
041/840-724 16004571

TELIČKO simentalko, staro 10 dni, 
tel.: 030/915-738 16004572

ZAJCE, zajklje, živi ali meso, malo sad-
jevca, stare sorte jabolk, neškropljena, 
tel.: 040/845-860 16004519

KUPIM

BIKCA težkega do 350 kg, tel.: 
031/604-918 16004554

BIKCA mesne pasme, starega do 10 
dni, tel.: 041/608-642 16004570

OSTALO
PRODAM

SUHO seno, v kvadratnih kockah, tel.: 
041/838-080 16004577

ZAPOSLITVE (m/ž)
NUDIM

ZAPOSLIMO voznika tovornega vozi-
la, C in E kategorije, za mednarodne 
prevoze in prevoze po Sloveniji. Sta-
re d.o.o., Lahovče 97, Cerklje, tel.: 
041/755-266 16004487

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

STORITVE
NUDIM

SENČILA ASTERIKS, d.o.o., Cesta na 
Loko 2, 4290 Tržič, tel.: 59-55-170, 
041/733-709; žaluzije, roloji, rolete, 
lamelne zavese, plise zavese, komar-
niki, markize, www.asteriks.net 16004225

Sporočamo žalostno vest, da je umrl

Martin Košir
(1926-2016)

predsednik Skupščine občine Kranj v letih 1963-1967

Bil je partizan, politik, župan. Deloval je na mnogih področjih in opravljal tudi več funkcij, 
vedno v službi ljudi in za napredek. Bil je pobudnik prvega referenduma za samoprispevek 
za nove šole in vrtce. Skrbel je za kulturna ter spominska obeležja in poti, pa tudi podpiral 
čezmejno sodelovanje. Bil je med nosilci funkcij na državni in tudi zvezni ravni nekdanje 

skupne države in je vedno z največjo odgovornostjo prevzemal odločitve za razvoj.
Na njegovi zadnji poti ga bomo pospremili v petek, 30. decembra 2016, ob 15. uri na  

pokopališču v Goričah. Žara je na dan pogreba, od 9. ure, v tamkajšnji mrliški vežici, 
žalna knjiga pa je do pogreba odprta v Galeriji Mestne občine Kranj, v občinski stavbi. 

Svojcem izrekamo iskreno sožalje.

MESTNA OBČINA KRANJ

Dan jasni, dan oblačni mine,
srce veselo, in bolnó, trpeče
vpokoj'le bodo groba globočine.
(France Prešeren)

 OSMRTNICA

V 80. letu starosti je tiho zaspala naša ljuba babi Eka

Mihaela Stržinar - 
Elčka
roj. Škrlj, iz Škofje Loke

Od nje se bomo poslovili v soboto, 31. decembra 2016, ob 13. uri s 
sveto mašo v župnijski cerkvi svetega Jakoba, nato pa na mestnem 
pokopališču v Škofji Loki ob 14. uri. Žara bo na dan pogreba od 9. 
ure dalje v mrliški vežici na tamkajšnjem pokopališču. 

Neizmerno jo bomo pogrešali: mož Lojze, sin Miha, hčerka Špela 
z možem Marjanom, vnukinji Lucija in Zala ter vnuk Lenart
Škofja Loka, 28. decembra 2016

 … Če nebo za koga se odpre,
ko srce ustavi se,
vem, da z vetrom zaigral
na krošnje tvoje bo ime …
(J. P.)

ADAPTACIJE od temelja do strehe, 
omete, fasade, kamnite škarpe, tlako-
vanje dvorišč, tudi manjša gradbena 
dela -  z vašim ali našim materialom, 
Gradton, d.o.o., Valjavčeva ulica 8, 
Kranj, tel.: 041/222-741 16004227

EKOCLEAN, d.o.o., Podljubelj 259, 
Tržič nudi čiščenje in razrez cistern 
ter filtracijo olja! Pleskanje stanovanj in 
stopnišč, tel.: 041/989-987 16004226

TESNJENJE OKEN IN VRAT, uvožena 
tesnila, do 30 % prihranka pri ogreva-
nju. Prepiha in prahu ni več! Zmanjšan 
hrup, 10 let garancije. Samo Kališnik, 
s.p., Velika Lašna 45, Kamnik, tel.: 
031/720-141 16004223

ZASEBNI STIKI
ŽENITNE raznovrstne, zanimive po-
nudbe, z vse države, različnih starosti. 
Mnogo je samskih fantov, gospodov... 
Hitra spoznavanja, 031/836-378, 
www.zau.si 16004229

IŠČEM

SI tudi ti sama in osamljena, iščete mo-
škega, starega 58 let?, tel.: 041/889-
506 16004567 

RAZNO
PRODAM

HIDRAVLIČNO olje, 180 litrov in petro-
lej, gorilni, tel.: 031/262-046 16004575
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Anketa

Jana Dolžan, Podblica:

»Praznovali bomo pri bra-
tu, skupaj z družino, tako 
kot običajno. Verjetno nas 
bo kar lepo število. Tako kot 
po navadi na družinskih pra-
znovanjih bodo zraven tudi 
otroci.«

Valentina Košir, Davča:

»Silvestrovali bomo doma, z 
družino. Malo se bomo po-
veselili, tudi zaplesali bomo. 
Prav dolgo najbrž ne bom 
pokonci, morda do polnoči, 
čeprav me to noč nihče ne bo 
podil v posteljo.«

Erika Pavc, Kranj:

»Doma bomo, in sicer tako 
kot po navadi s sorodniki. 
Manjša razlika bo letos le v 
tem, da bo z nami prvič naša 
desetmesečna Staša, zato 
bomo praznovali v ožjem 
krogu kot sicer.«

Rok Pahor, Kranj:

»Novo leto bom pričakal 
skupaj s prijatelji pri enem 
od njih doma, bolj na vasi, 
tako da niti v mesto ne bomo 
hodili. Tako praznujemo že 
tretje leto in tudi tokrat se 
veselim.«

Marjana Ahačič

Jutri se bomo poslovili od sta-
rega leta. Novo leto 2017 bo  
večina Gorenjcev pričakala 
kar doma, v družbi prijateljev 
in sorodnikov. Bolj kot buč-
nih silvestrovanj na mrzlih 
mestnih ulicah se ljudje ve-
selijo umirjenih praznovanj 
v krogu svojih bližnjih.
Foto: Tina Dokl

Kam na zadnjo 
noč v letu

Timotej in Lila Maroševič, 
Kranj:

»Novo leto bomo pričakali 
doma, z družino in prijatelji. 
Prav dolgo ne bomo pokon-
ci, majhni otroci namreč na 
praznično jutro ne vstajajo 
nič kasneje kot sicer.«

info@g-glas.si

vre men ska na po ved

PETEK SOBOTA NEDELJA
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Ob koncu tedna bo pretežno jasno. Po nižinah bodo jutra 
mrzla in ponekod meglena, v gorah pa bo mraz postopno 
popuščal.

Ljubljana – Banka Slovenije bo v skladu z zakonom zamenje-
vala tolarske kovance v evre do konca letošnjega leta. Ker pa 
je zadnji dan leta 2016 sobota, ko blagajna Banke Slovenije 
nima uradnih ur, bodo tolarske kovance v evro kovance in 
bankovce zamenjevali še prvi delovni dan v novem letu, v 
torek, 3. januarja. Po tem datumu Banka Slovenije tolarskih 
kovancev v evre ne bo več zamenjevala.

Menjajo še zadnje tolarje

Igor Kavčič

Kranj – V slikarski svet je Ja-
nez Štros, doma iz Bitenj, 
vstopil pred 14 leti, ko je na 
slikarsko platno začel prena-
šati svoja čutenja, doživlja-
nja in obujanja spominov. 
Doslej je svoje slike razstavil 
tako v razstaviščih doma kot 
v tujini in zanje prejel tudi 
več nagrad. Svoje obsežne 
likovne cikle je v zadnjem 
letu nadgradil s serijo, lahko 
bi rekli »angelskih slik«, ka-
terih reprodukcije je izdal v 
likovni monografiji z naslo-
vom Tudi ti si Angel. »Moja 
angelska zgodba se odvi-
ja skozi 37 abstraktnih slik, 
brez besed, le z barvami, li-
nijami in strukturami,« raz-
loži Janez, ki je knjigo sno-
val z načrtom narediti nekaj 
lepega, nekaj dobrega, z njo 
pomagati tistim, ki pomoč 
potrebujejo.

V dobrodelnosti je priso-
ten že več let, tokrat pa se je 
odločil za lastno akcijo. Vsa-
kemu izmed vas, ki boste v 
dobrodelni namen podari-
li 10 evrov, bo Janez poda-
ril knjigo s svojimi slikami. 
Kdor je pripravljen podariti 
več, lahko dobi tudi print na 
platnu ali originalno platno. 

»S to daritvijo bo vsak izmed 
vas tisti hip postal angel ne-
komu drugemu,« je prepri-
čan Janez Štros, ki je z akcijo 
začel na drugo adventno ne-
deljo, 4. decembra, v dvorani 
City teatra v Ljubljani, kjer je 
knjigo predstavil pred dves-
to obiskovalci. Doslej je na ta 
način podaril že dve tretjini 
naklade v tisoč izvodih. Kot 
je povedal, je en izvod poslal 
tudi papežu Frančišku. 

V slabem mesecu je tako 
že namenil tri tisoč evrov 
Osnovni šoli Helene Puhar v 

Kranju, kjer so tako že zbrali 
približno polovico sredstev 
za multisenzorno sobo, ki 
bo opremljena z različnimi 
tehničnimi pripomočki, kot 
so svetlobni projektor, optič-
na vlakna, vodni stolp, taktil-
na tabla, razpršilec vonjav ... 
Z zbranim denarjem je Cen-
tru Janeza Levca v Ljubljani 
podaril sedem parov smuči, 
tisoč evrov je podaril kranj-
skemu Centru sonček, de-
vetsto evrov Špeli Gorenc 
Jazbec za izvajanje nevrofi-
zioterapije ...

»Moje slike so zgodbe, 
prežete z emotivnim nabo-
jem, in se dotaknejo oči in 
srca. Vsak človek je neko-
mu angel in vsi imamo svo-
je angele. V slikah v tej knji-
gi vsak lahko prebere svojo 
angelsko zgodbo,« še doda-
ja Janez Štros, ki bo v sredo 
in četrtek, 4. in 5. januarja, 
med 9. in 12. uro v avli Go-
renjskega glasa knjigo tudi 
podpisoval, se pogovoril z 
vami in se vam tudi oseb-
no zahvalil za vašo dobro-
delnost.

Slike so, ki pripovedujejo
Dobrodelni akciji zbiranja sredstev za otroke s posebnimi potrebami, v kateri Janez Štros daruje svoje 
slikarske monografije Tudi ti si Angel, se pridružujemo tudi na Gorenjskem glasu. V avli časopisne hiše, 
kjer bo avtor prihodnjo sredo in četrtek knjige tudi podpisoval, pa so že na ogled njegova dela. 

Janez Štros s knjigo Tudi ti si Angel /Foto: Tina Dokl

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

Šenčur – Ana in Janez Jenko z Beleharjeve ulice v Šenčurju 
že več let z lučkami krasta hišo in vrt. Letos sta po drevju, 
grmovju, balkonih in povsod drugje napeljala okoli 12 tisoč 
lučk. S tem nista naredila veselja le sebi in svojim, ampak 
vsem, ki hodijo mimo in občudujejo novoletno razsvetljavo. 
Ta se vidi celo z regionalne ceste proti Brniku. 

Z več tisoč lučkami v novo leto

Bogato osvetljena hiša in vrt zakoncev Jenko iz Šenčurja 
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Kamnik – Člani KulKure in Kulturno umetniškega društva 
Kufr vabijo na Novoletno zabavo za pozabljenčke v prostore 
nekdanjega Alprema. »Vabljeni vsi, ne glede na naglas, stil 
oblačenja in dietne perference. Za novo leto ne ždite doma – 
pridružite se nam v Alpremu, v prostorih KulKure, kjer bomo 
skupaj pričakali spektakularnost, ki nam jo bo prineslo leto 
2017,« so organizatorji zapisali v vabilo. Druženje se bo začelo 
v soboto ob 21. uri.

Novoletna zabava za pozabljenčke

Marjana Ahačič

Radovljica – Likovno dru-
štvo Linhart iz Radovljice z 
novim letom zaradi preveli-
kih finančnih obremenitev 
ne bo več poslovalo, kljub 
temu, da je bilo dosedanje 
delo predsednika društva, 
likovnega umetnika Miro-
slava Pengala, pred krat-
kim nagrajeno z zlato znač-
ko Javnega sklada RS za 

kulturno dejavnost. Ker so 
bili v letih delovanja zelo us-
pešni, predvsem pri organi-
zaciji razstav, bodo likovno 
in glasbeno umetnost širili 
še naprej, vendar kot posa-
mezniki, so sporočili. Pen-
gal trenutno sodeluje na 
razstavi v salonu Dolik Je-
senice, v salonu dekorativ-
nih svetil pa je na ogled tudi 
nekaj njegovih slik z naslo-
vom Brez luči slika onemi.

Društvo Linhart v 
Radovljici ne deluje več


