
AKTUALNO

Mikaela najhitrejša  
na Zlati lisici
Američanka Mikaela Shiffrin je 
zmagovalka tako veleslalomske 
kot slalomske tekme svetovnega 
pokala Zlata lisica v Kranjski Gori. 
Za najboljšo slovensko uvrstitev je 
poskrbela Tina Robnik, za najbolj-
šo gorenjsko pa Meta Hrovat.

3

GORENJSKA

Pekov kompleks  
februarja na dražbi
Danes, v torek, bo dražba za zašči-
teno blagovno znamko Peko, v 
torek, 6. februarja, pa bo dražba 
za Pekov poslovni in proizvodni 
kompleks v Tržiču. Za celotni 
kompleks je izklicna cena pribli-
žno dva milijona evrov.
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KRONIKA

Zgorela ena  
zadnjih gomulk
Na odstavnem tiru Železniške po-
staje Jesenice je v soboto zagorela 
kompozicija potniškega vlaka. 
Ogenj je vlak povsem uničil. Vzrok 
požara še preiskujejo, neuradno 
pa smo izvedeli, da bi bil požar 
lahko tudi podtaknjen.
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ZADNJA

Svetovna prvakinja  
v plesu
Mama in hči Nataša in Eva Hlebš 
ter Živa Krajnik so se iz nizozem-
skega Veldhovna, kjer je potekalo 
svetovno prvenstvo v plesu v vrsti 
(country line dance), vrnile z izje-
mnimi uvrstitvami. Živa je postala 
svetovna prvakinja.

24

VREME

Danes bo oblačno in  
deževno. Padavine bodo 
ponoči postopno ponehale. 
Jutri bo delno, v četrtek 
pa pretežno oblačno.

7/9 °C
jutri: delno oblačno
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Danica Zavrl Žlebir

Kranj – Prenovljen zakon o 
pacientovih pravicah prina
ša več sprememb glede ča
kalnih dob. V čakalnici pri 
zdravniku bo bolnik od zdaj 
čakal največ 30 minut (do
slej je veljalo 20 minut čaka
nja). Omejitev ne velja, ka
dar bo moral zdravnik dru
gemu pacientu nuditi nuj
no zdravniško pomoč, ka
dar pacient pride k zdravni
ku nenaročen ali kadar naro
čeni termin zamudi.

Novosti so tudi pri napo
tnicah. Doslej so bile v velja
vi napotnice z oznako nujno 
(z njo so bili pacienti na vr
sti v 24 urah), hitro (v treh 
mesecih, za raka pa v enem 

mesecu) in redno (v šestih 
mesecih oz. v 12 ali 18 me
secih za ortodonta in orto
peda), sedaj se uvaja oznaka 

»zelo hitro«, ki pacientu za
gotavlja storitev v 14 dneh. 
O stopnji nujnosti odloči 
napotni zdravnik, zdravnik 

specialist pa odločitev lah
ko tudi spremeni. Zakon 
namreč predvideva razvrsti
tev napotnic pri specialistu v 
treh dneh od prejema, in če 
specialist presodi, da je sto
pnja nujnosti drugačna, kot 
jo je določil osebni zdrav
nik, jo spremeni ali celo za
vrne. Pacient bo imel po no
vem tudi pravico do drugega 
zdravniškega mnenja. To bo 
univerzalna pravica, torej bo 
veljala na vseh ravneh zdrav
stvene dejavnosti za vse pa
ciente.

Čakalne dobe so v zdrav
stvu že ves čas zelo občutlji
va tema, na tem področju 
mora biti voden elektronski 
čakalni seznam.

Vrsta novosti v zdravstvu
Novele zakonov o pacientovih pravicah, o zdravstveni dejavnosti in o zdravniški službi v tem letu 
prinašajo več pomembnih novosti.

Na zdravnika bo v čakalnici odslej treba čakati najdlje 
trideset minut. / Foto: Tina Dokl 44. stran

Danica Zavrl Žlebir

Škofja Loka – Gre za kolesar
ske poti na območju občin 
Gorenja vas  Poljane, Kranj, 
Medvode, Škofja Loka, Žele
zniki in Žiri, namen pa je za
gotavljanje prometne varno
sti kolesarjev, razvoj kole
sarskega turizma, spodbu
janje trajnostne mobilnosti 
in športnorekreativnih do
godkov, izboljšanje kvalitete 
življenja lokalnega prebival
stva in spodbujanje zdrave
ga načina življenja.

»Širše območje porečja 
Sore je že sedaj prepredeno 

s številnimi kolesarskimi 
potmi, manjkajo nam pa 
kolesarske poti, namenje
ne turizmu, in transferzal
ne poti, ki sedaj potekajo po 
prometno obremenjenih ce
stah. Veseli nas, da sta se na
šla posluh in denar, da tudi 
naše območje dobi več var
nih kolesarskih povezav,« je 
ob podpisu sporazuma na 
Loškem gradu dejal gosti
telj, škofjeloški župan Miha 
Ješe. Kot zanimivost je do
dal, da je Škofjo Loko doslej 
že dvakrat s kolesom obiskal 
župan pobratenega češke
ga mesta Tabor, Škofjo Loko 

pa želijo kolesarsko povezati 
tudi s petimi najbližjimi me
sti iz evropskega združenja 
Douzelage. V občini bodo po 
besedah župana kolesarske 
poti uredili večinoma po ob
stoječih trasah, večja pose
ga pa bosta potrebna ob Sel
ški in Poljanski Sori. V Sel
ški dolini, kamor je župan 
Ješe na ogled povabil minis
tra Gašperšiča, je obnove 
potrebna tudi cesta, mimo 
Loga v Poljanski dolini pa bo 
za ureditev kolesarske steze 
potreben vkop v skalo in več 
deset metrov galerije.

Dogovor o kolesarskih povezavah
Na Loškem gradu je minister za infrastrukturo Peter Gašperšič z Regionalno 
razvojno agencijo Gorenjske in šestimi občinami v porečju Sore podpisal 
dogovor o sodelovanju pri projektu načrtovanja in povezovanja kolesarskih 
in drugih poti.

Župani občin na območju porečja Sore ob podpisu dogovora o urejanju kolesarskih 
povezav / Foto: Tina Dokl

Simon Šubic

Kranj – Višje sodišče v Ljub
ljani je pred kratkim potrdi
lo sodbo ljubljanskega okro
žnega sodišča, ki je nekda
nja vodilna v likvidirani Fac
tor banki Dušana Valenči
ča in Borisa Pesjaka zaradi 
zlorabe položaja ali zaupa
nja pri gospodarski dejav
nosti v sostorilstvu obsodila 
na leto in tri mesece zaporne 
kazni, Pesjaku, sicer Gorenj
cu, pa je izreklo tudi stransko 
denarno kazen v višini 9231 
evrov. S tem je prva obsodil
na sodba, povezana s t. i. ban
čno kriminaliteto v Sloveniji, 
postala pravnomočna.

Sodba se nanaša na odo
britev posojila poslovnežu 

Dejanu Lukiću za poplačilo 
dolga do banke ter na spre
membo zavarovanja tega kre
dita v Lukićevo korist in na 
prenehanje poroštva za ta kre
dit, za katerega sta sprva jam
čila tudi Pesjakova otroka. 

Obsodba bančnikov 
postala pravnomočna
Višje sodišče je potrdilo obsodilno sodbo 
bančnikoma Dušanu Valenčiču in Borisu Pesjaku. 

Boris Pesjak 
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Knjigo prejme GABRIJEL ERŽEN iz Selc.

Evropsko prvenstvo v rokometu  
na kanalih RTV Slovenija

Med 12. in 28. januarjem 2018 bodo naši sosedi Hrvati gos-
tili evropsko prvenstvo v rokometu. Tekme se bodo zvrstile 
v štirih hrvaških mestih, in sicer v Splitu, Poreču, Zagrebu 
in Varaždinu. Naša rokometna reprezentanca tja potuje kot 
dobitnica brona na zadnjem svetovnem prvenstvu, zato so 
pričakovanja tudi temu primerno visoka. Levjesrčni Slovenci 
bodo v prvem delu tekmovanja nastopili v skupini C, pomerili 
pa se bodo z Nemčijo, Črno goro in Makedonijo. Evropsko 
rokometno prvenstvo boste lahko spremljali na kanalih RTV 
Slovenija: TV SLO 2, Val 202 in rtvslo.si. 

RTV Slovenija podarja trem naročnikom Gorenjskega glasa 
majico RTV Slovenija. V žrebu boste sodelovali, če boste pra-
vilno odgovorili na vprašanje: Kako je ime selektorju, ki je 
slovensko rokometno reprezentanco na zadnjem svetovnem 
prvenstvu popeljal do bronaste medalje? Odgovore s svojimi 
podatki pošljite do torka, 16. januarja 2018, na naslov: Gorenj-
ski glas, Bleiweisova 4, 4000 Kranj, ali na koticek@g-glas.si.
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KO TI ČEK ZA NA ROČ NI KE

Nagrajenci

V nagradni igri, ki je bila objavljena 22. decembra 2017, prejme-
jo zgoščenko RTV Slovenija Marija Kavčič iz Zgornje Besnice, 
Dragica Skumavc iz Mojstrane in Darko Vajt z Golnika.
Nagrajencem čestitamo!

Nov vesoljni potop?

Po letu dni uspešnih gostovanj na slovenskih odrih se v Kul-
turni hram Ignacija Borštnika Cerklje ponovno vračajo nabriti 
Kraševci: priljubljeni TV voditelj in humorist Žan Papič, igralec 
Franko Korošec in idejni oče legendarnega TV Popra Boris 
Devetak. Vsemogoč(n)a komedija Buh pomagej bo na spo-
redu v četrtek, 18. januarja, ob 20. uri. Vstopnice so na voljo v 
spletni prodajalni Mojekarte.si, več informacij pa vas čaka na 
spletni strani www.smejmo.se in telefonski številki 051 606 
220. Vsemogočni ugotovi, da bo človek vsak čas uničil Zem-
ljo in z njo tudi vsa druga bitja, ki jih je vsemogočni ustvaril. 
Najboljša rešitev se mu zdi nov vesoljni potop, naslednika 
človeške vrste pa najde v baru Eden (Raj). Je človeštvo res tako 
globoko zabredlo? Bosta gostilničar Marko in pogrebnik Tuljo 
uspela prepričati stvarnika, da si zaslužimo še eno priložnost? 
Ali pa je mogoče res bolje, da vse skupaj začnemo znova? 

Enemu naročniku Gorenjskega glasa podarjamo dve vstopnici 
za komedijo Buh pomagej. V žrebu boste sodelovali, če boste 
pravilno odgovorili na nagradno vprašanje: Kateri igralci vas 
bodo nasmejali v komediji Buh pomagej? Odgovore s svo-
jimi podatki pošljite do petka, 12. januarja 2018, na naslov: 
Gorenjski glas, Bleiweisova 4, Kranj, ali na: koticek@g-glas.si.
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Igor Kavčič

Kranj – Na sredinem večeru 
smo v okviru zgodovinskih 
predavanj, ki jih v Mestni 
knjižnici Kranj pripravlja 
mladi zgodovinar Ivan Smi-
ljanić, ki ta čas med drugim 
tudi piše svojo magistrsko 
nalogo, izvedeli marsikaj za-
nimivega o jugoslovanskem 
kralju Aleksandru I. Ka-
rađorđeviću (1888–1934), ki 
je z družino rad počitnikoval 
na Gorenjskem, pri čemer je 
večkrat obiskal tudi Kranj. 
Meščani so bili zelo ponos-
ni, da pogosto gostijo svoje-
ga vladarja, in menda ni bilo 
Kranjčana, ki kralja ne bi 
vsaj enkrat videl. Po njego-
vi smrti v marsejskem aten-
tatu leta 1934 so se počutili, 
»kakor da bi vsakomur umrl 
oče«. Takrat ni manjkalo po-
bud za postavitev različnih 
spominskih obeležij kralju 
in eno v mestu še zdaj stoji 
oziroma rase. 

Preden je predstavil nje-
gove povezave s Kranjem, je 
Smiljanić nekdanjega kralja 
Srbov, Hrvatov in Sloven-
cev umestil v zgodovinski 
okvir. Srbi so se po prvem 
srbskem uporu leta 1804, 
ki ga je vodil Đorđe Petro-
vić (tudi Karađorđe – po tur-
ško črni Đorđe), otresli tur-
ške oblasti, vse od 15. stoletja 
je namreč večji del srbskega 
ozemlja spadal v Osmansko 
cesarstvo. V 19. stoletju so se 
na oblasti izmenjevali Ob-
renovići in Karađorđevići. 
Leta 1904 je bil za srbske-
ga kralja okronan Peter Ka-
rađorđević, ki je vladal tudi 
v času prve svetovne vojne, 
ko je bil njegov sin Aleksan-
der vrhovni poveljnik srbske 
vojske. Ta je kot prestolona-
slednik v imenu svojega oče-
ta, ki je takrat že bil zelo bo-
lan, 1. decembra 1918 razgla-
sil Kraljevino Srbov, Hrva-
tov in Slovencev, sam pa je 
kralj postal po očetovi smrti 
leta 1921.

Kraljeva družina pogosto 
na Gorenjskem

V Kranj je prvič prišel še 
kot regent na vidovdan leta 
1920. Predavatelj je povzel 
po takratnih časnikih: »Ka-
rađorđevića, ki se je pripe-
ljal iz Ljubljane, je že na La-
borah pozdravilo zvonjenje 
šmartinskih zvonov. Poz-
dravila ga je šolska mladina 
iz bližnjih vasi, mesto pa je 
bilo odeto v praznično odejo, 
od Zvezde (današnji Sloven-
ski trg) do Mestne hiše (na 
današnjem Glavnem trgu) 
se je trlo ljudi. Nastopali so 
Sokoli, Orli, ženske v naro-
dnih nošah, ki so ga obsipale 

s cvetjem.« V nadaljevanju 
je predstavil nekaj s stališča 
ljudi tako pozitivnih kot ne-
gativnih značilnosti njego-
vega vladanja, med drugim 
tudi pregrešno drago poroč-
no slavje (denar zanjo je šel 
iz državnega proračuna), ko 
se je poročil s princeso Ma-
rijo iz romunske kraljeve 
družine. Kralj je z družino 
še posebno poletja rad pre-
življal na Gorenjskem, bodi-
si v poletni rezidenci na Ble-
du bodisi na lovu v Kamniški 
Bistrici. »Takrat se je beog-
rajski dvor praktično prese-
lil na Bled, kjer so kralja obi-
skovali pomembni evropski 
državniki. Tam je potekala 
diplomacija, podpisovale so 
se mednarodne pogodbe in 
podobno.« 

Kraljevi par je imel tri si-
nove Petra (rojen 1923), To-
mislava (1928) in Andre-
ja (1929), slednji se je rodil 
prav na Bledu. Njihova ime-
na kažejo tudi na kraljevo 
unitaristično usmerjenost – 
ob značilnem srbskem ime-
nu prvega sina je ime dru-
gorojenca povezano s hrva-
ško zgodovino, tretje pa ima 
bolj slovenski pridih. Prve-
ga avgusta 1926 so na pobu-
do liberalnega meščanstva, 
da bi dokazalo, da je jugo-
slovansko usmerjeno, v Kra-
nju slovesno odkrili spome-
nik prejšnjemu kralju Petru 
I. Karađorđeviću, ki se ga je 
udeležil tudi kralj Aleksan-
der s soprogo. Smiljanić je 
na zanimiv način v besedi in 
s fotografijami opisal sveča-
ni dogodek. Množico je nav-
dušila kraljica, ki se je oblek-
la v gorenjsko narodno nošo 
in si nadela avbo. Časniki so 
dogodek opisovali kot naj-
večji praznik mesta. 

V nadaljevanju je zgodovi-
nar orisal stanje v državi ko-
nec dvajsetih let, med dru-
gim ukinitev parlamenta, 

spremembo ustave, prepo-
ved strank in kraljevo dikta-
turo ob tem pa propagiranje 
skupnosti treh narodov in 
jugoslovanstva. Člani kralje-
ve družine so v Kranj priha-
jali tudi po nakupih, kralj pa 
je bil zadnjič v Kranju poleti 
nekaj mesecev pred atenta-
tom 9. oktobra 1934 v Mar-
seillu. »Atentat je bil po-
snet na filmski trak. Men-
da so bile njegove zadnje be-
sede ''Čuvajte Jugoslavijo'', 
kar pa je malo verjetno,« je 
prepričan Smiljanić. V Kra-
nju so o atentatu izvedeli še 
isti dan zvečer in trgovci so v 
izložbe postavili kraljeve sli-
ke ter jih ovili v črno. Pojavi-
le so se pobude za postavitev 
spomenika, a do tega kasne-
je ni prišlo.

Spomenik kralju še stoji 

So pa v Telovadnem dru-
štvu Sokol, ki ga je podpiral 
tudi kralj Aleksander, nekaj 
tednov po njegovi smrti or-
ganizirali zakop spominske 
plošče in simbolno posadi-
tev lipe v njegov spomin. Do-
godek je potekal v nedeljo, 
16. decembra 1934, na 46. 
obletnico kraljevega rojstva 
in tik pred začetkom leta 
1935, ko so beležili sedem-
deset let od ustanovitve ter 
štirideset let neprekinjene-
ga dela Sokola v Kranju. »Po-
tem ko se je končala prisega 
vojnih obveznikov, se je v te-
danjem Sokolskem parku, 
kjer so imeli Sokoli letno te-
lovadišče, v časopisu so zapi-
sali ''ob skrajno neugodnem 
vremenu – lilo je iz škafa'', 
zbrala množica obiskoval-
cev, vključno z vojaškimi ob-
vezniki, gimnazijci in pred-
stavniki državne oblasti ter 
društev. Ob več govornikih 
in zelo čustveno obarvanih 
besedah je starešina kranj-
skega Sokola Stanko Zavr-
šnik prebral spominsko 

listino, ki so jo pozneje za-
kopali pod zemljo,« je do-
godek opisal Ivan Smiljanić 
in dodal, da imamo tehnič-
no gledano tako v Kranju še 
vedno spomenik kralju Ale-
ksandru I. Karađorđeviću, ki 
je za razliko od drugih obe-
ležij v Sloveniji, povezanih s 
kraljevino, preživel tako dru-
go svetovno vojno kot socia-
lizem in še danes stoji ozi-
roma raste pred časopisno 
hišo Gorenjski glas.

Leto kasneje, 28. junija, 
1936, so v kranjski gimna-
ziji slavnostno odkrili tudi 
spominski plošči, ki so ju 
krasili ljudski ornamenti 
ter kraljevske insignije. Na 
prvi plošči je bil vklesan na-
pis: »Po najvišjem dovolje-
nju Nj. Vel. kralja Petra II. 
in na prošnjo profesorskega 
zbora je prejela ta gimnazi-
ja naslov: Državna realna gi-
mnazija kralja Aleksandra I. 
Zedinitelja.« V spomin vi-
sokega odlikovanja je bila ta 
plošča vzidana in slovesno 
odkrita na vidov dan 1936. 
Na nasprotni plošči so bile 
vklesane štiri Aleksandrove 
misli: »Čuvati edinstvo na-
roda in celino države – to je 
najvišji cilj Moje vladavine, a 
to mora biti tudi najvišji za-
kon za Mene in za vsakogar. 
Mladina, Tvoj polet in ogenj 
Tvoje mladosti naj služi le 
eni veliki misli: Za narod, za-
kaj ni je lepše zemlje na sve-
tu od tiste, iz katere ste izšli! 
Jugoslavija bo še jačja, ako 
Jaz za njo – padem.« In še 
»Čuvajte Jugoslavijo! Biseri 
in iveri blagopokojnega Vi-
teškega kralja Aleksandra I. 
Zedinitelja.« V zaključku je 
Ivan Smiljanić v nekaj bese-
dah predstavil še nadaljnjo 
usodo kraljeve družine Ka-
rađorđević, ki je zdaj po raz-
padu socialistične Jugosla-
vije tudi v naših krajih spet 
vedno bolj aktualna. 

Spomenik kralju Zedinitelju
V naslovu predavanja Kranj in kralj Zedinitelj, ki ga je v Mestni knjižnici Kranj pripravil zgodovinar Ivan 
Smiljanić, prepoznavamo jugoslovanskega kralja Aleksandra I. Karađorđevića, ki je večkrat počitnikoval 
na Gorenjskem in so bili Kranjčani nanj tako ponosni, da so mu postavili spomenik, ki še vedno stoji.

Ivan Smiljanić je v Mestni knjižnici Kranj pripravil že več zanimivih zgodovinskih predavanj, 
tokrat o kralju Aleksandru I. Karađorđeviću in njegovi povezanosti s Kranjem. / Foto: Igor Kavčič
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Zadnja leta se je po sve-
tu razširilo izbiranje 
besede, ki ga je najbolj 

zaznamovala. Po svetu so 
seveda odmevale tiste v an-
gleškem jeziku. V založbi slo-
varja Collins so izbrali bese-
dno zvezo lažna novica (fake 
news), ki si predvsem po sple-
tu vse bolj utira pot v medijski 
prostor. Tudi Slovenci smo se 
pridružili izbiranju. Ravno 
danes se je zaključilo glaso-
vanje na spletni strani ZRC 
SAZU, jutri bodo razglasili 
zmagovalko. Med desetimi fi-
nalistkami je poleg arbitraže 
povsem upravičeno tudi be-
seda, ki jo še nedavno tega v 
slovenskem (ali katerem koli 
drugem) jeziku nismo pozna-
li – kriptovaluta.

Če je septembra Slovenijo 
zajela košarkarska evforija 
(mimogrede, tudi besedna 
zveza evropski prvaki je med 
deseterico finalistov), potem 
lahko minulo leto označimo 
za leto, ko je svet in z njim 
tudi mnoge Slovence prevzela 
prava kriptonorija. Ničkoli-
kokrat sem po naključju ali 
v sredi prijateljev in znancev 
naletel na pogovor o naložbah 
v kriptovalute in na trenutke 
se mi je celo zazdelo, da sem 
morda edini, ki ga še niso pre-
mamile vrtoglave rasti tečajev 
bitcoina in drugih kriptova-
lut. Vrednosti so šle v minu-
lem letu res v nebo in marsik-
do je gotovo lepo oplemenitil 
vložene prihranke, nekateri, 
kot denimo gorenjska ustano-

vitelja menjalnice Bitstamp, 
so (z dobro poslovno idejo) 
zaslužili bogastvo.

A kot opozarjajo strokov-
njaki, je s kriptovalutami tako 
kot z vsemi ostalimi (tvegani-
mi) finančnimi naložbami: 
investiraj le toliko, kolikor 
si lahko privoščiš izgubiti. 
Nedavno sem slišal zgodbo, 
ko je nekdo kljub kreditu za 
stanovanje in nasprotovanju 
partnerice v kriptosvet vložil 
nekajkratni znesek meseč-
ne anuitete. Dokler zneski 
rastejo, se ni kaj bati, ko pa 
tečaji strmoglavijo, je glavobol 
lahko precej hujši od novole-
tnega mačka, realnost dneva 
pa precej temnejša od evforije 
pretekle noči.

Ne glede na to, kdaj se bo 
končala veselica, se je v letu 
2017 dokončno potrdilo, da 
so kriptovalute nova realnost, 
čeprav denarja, kakršnega 
poznamo, še nekaj časa ne 
bodo nadomestile in se je teh-
nologija večkrat izkazala za 
ranljivo. »Klasične banke, kot 
jo poznamo danes, verjetno 
čez deset let ne bo več,« je je-
seni ob postavitvi prvega ban-
komata na svetu, ki ponuja 
možnost nakupa kriptovalut, 
povedal direktor Lona Jaka 
Vadnjal. Banke se tehnološ-
kim spremembam torej poča-
si prilagajajo, tako kot se jim 
bomo slej ko prej morali tudi 
vsi drugi – in to ne glede na 
to, ali bo jutri slovenska bese-
da leta postala kriptovaluta, 
arbitraža ali kaj tretjega.

Beseda leta

KOMENTAR
Aleš Senožetnik

Maja Bertoncelj

Kranjska Gora – Pod streho 
je 54. Zlata lisica, ki so jo ma-
riborski organizatorji zaradi 
vremenskih razmer mora-
li izpeljati v Kranjski Gori, 
kjer so jim na pomoč prisko-
čili tudi Kranjskogorčani. 

Štirideseta zmaga

O tem, kdo bo letošnja 
zlata lisička, ni bilo dvoma. 
Američanka Mikaela Shi-
ffrin je dobila tako sobotni 
veleslalom kot nedeljski sla-
lom in število zmag povečala 
na okroglih štirideset. Pred-
vsem na veleslalomu so se iz-
kazale tudi Slovenke, s tremi 
uvrstitvami med najboljših 
dvajset. Do rezultata karie-
re je s sedmim mestom priš-
la Tina Robnik, točke pa sta 
osvojili še Meta Hrovat (13. 
mesto) in Ana Drev (dvaj-
seto mesto). Na slalomu je 
bila edina s točkami Maru-
ša Ferk, ki je osvojila dvajse-
to mesto. Po prvem teku je 
z 18. mestom dobro kazalo 
Klari Livk, ki pa je nato v dru-
gem teku v svojem prvem fi-
nalu doslej odstopila. Kaj so 

po Zlati lisici povedale tri 
Gorenjke? Najbolj zadovolj-
na je bila domačinka iz Pod-
korena Meta Hrovat (ASK 
Kranjska Gora). »Pred do-
mačimi gledalci sem si že-
lela dobrega rezultata, zato 
je nekaj treme pred startom 
bilo. Za drugi tek sem se 
sprostila in druga vožnja je 
bila v redu. Še nekaj let – pa 
bo,« je v soboto povedala po 
svoji drugi najboljši uvrstitvi 
v svetovnem pokalu, nato pa 
takoj po tekmi odšla na sla-
lomski trening. V nedeljo je 
v prvi vožnji odstopila. Ma-
ruša Ferk z Blejske Dobra-
ve je zaradi bližine prav tako 
kot Hrovatova lahko na tek-
mo prišla iz domače poste-
lje, z dvajsetim mestom pa ji 
ni uspel preboj višje, ki si ga 
želi: »V prvi vožnji bi lahko 
bila bolj sproščena, v drugi 
pa bi v spodnjem delu mo-
rala bolj spustiti smuči. Še 
vedno čakam na uvrstitev v 
deseterico v tej sezoni.« Kla-
ra Livk iz škofjeloškega SK 
Alpetour je bila blizu prvim 
točkam svetovnega poka-
la: »Žal se mi ni izšlo. Ško-
da, da se je to zgodilo ravno 

doma in ko mi je prvič uspe-
lo priti v finale. Sedaj gremo 
v Flachau in upam, da mi bo 
tam uspelo.« Slalomistke 
nova tekma čaka v Flacahuu 
že danes.

Glasni Metini navijači

Tekmi si je pod vitranško 
strmino ogledalo okrog pet 
tisoč gledalcev, ki so prišli 
kljub malce slabšemu vre-
menu. Najglasnejše navi-
jače je seveda imela doma-
činka Meta Hrovat. Med nji-
mi je bila tudi njena druži-
na. Oče Janez je kranjsko-
gorski župan. Tokrat smo za 
nekaj besed vprašali mamo 
Darjo. »Vesela sem, da se je 
tekma prestavila. Malce me 
je skrbelo, kako bo s pritsi-
kom, ker je to zanjo povsem 
domača tekma. Vse se je od-
lično izšlo. Spala je v doma-
či postelji, nismo je moti-
li, tako da je lahko naredi-
la vse tako kot običajno, ko 
je v hotelu. Meta napredu-
je s tekme v tekmo, je spro-
ščena, tako da se mi zdi, da 
že kaže kvaliteto, za katero 
vsi že dolgo časa vemo, da jo 
ima. Vsi vemo, kam spada. 
Korak za korakom gre pro-
ti vrhu. Seveda ji stojimo ob 
strani in jo stoodstotno pod-
piramo. Danes se je zbrala 

navijaška ekipa sorodnikov 
in prijateljev. Bilo nas je več 
kot šestdeset in smo zelo 
uživali. Imamo transparent, 
zastave, ragljo in zelo glasno 
smo navijali. Z Meto še ni-
sem govorila, a mislim, da je 
zadovoljna. Jaz sem zelo,« je 
dejala Darja Hrovat.

Pridobil gorenjski turizem

S preselitvijo tekem na 
Gorenjsko je pridobil tudi 
gorenjski turizem, kranjs-
kogorski in predvsem blej-
ski. Smučarke so v Kranj-
ski Gori namreč le smučale, 
spale pa so na Bledu. Tekme 
si je ogledala tudi Eva Štra-
vs Podlogar, državna sekre-
tarka na ministrstvu za go-
spodarski razvoj in tehno-
logijo, ki je vrsto let delova-
la v turizmu in bila med dru-
gim 15 let direktorica Turiz-
ma Bled. O pomembnosti 
dogodka je povedala: »Dej-
stvo je, da gresta šport in tu-
rizem z roko v roki, da so vsi 
ti športni dogodki pomemb-
ni iz več razlogov, po eni stra-
ni pridejo gostje, ustvarja se 
dodatni promet, po drugi 
strani pa iz promocijskega 
vidika. Pomembno je, da je 
tekma ostala v Sloveniji, da 
so športni delavci povezani, 
da ni dileme, če v Mariboru 
razmere niso primerne, da 
se tekma prestavi v Kranjsko 
Goro. Pohvale organizator-
jem, da so v teh vremenskih 
razmerah pripravili tekmo, 
in seveda dekletom. Meta je 
navdušila. Poznam njenega 
očeta in spremljam, kaj se 
dogaja. Je izjemen talent in 
želim ji vse najboljše. Prepri-
čana sem, da jo bomo videli 
tudi še na stopničkah.«

Zgornjesavska dolina bo v 
manj kot dveh tednih gostila 
še dve tekmovanji svetovne-
ga pokala: 11. in 12. januar-
ja bodo v Kranjski Gori na-
stopili smučarji invalidi, 20. 
in 21. januarja pa bo v Pla-
nici svetovni pokal v teku na 
smučeh. Marca pa tradicio-
nalni Pokal Vitranc in finale 
za skakalce v Planici.

Mikaela najhitrejša lisička
Američanka Mikaela Shiffrin je zmagovalka tako veleslalomske kot slalomske tekme svetovnega pokala 
Zlata lisica v Kranjski Gori. Za najboljšo slovensko uvrstitev je s sedmim mestom poskrbela Tina 
Robnik, za najboljšo gorenjsko pa s trinajstim Meta Hrovat, ki je imela ob progi glasne navijače.

Meta Hrovat je s 13. mestom dosegla svojo drugo najboljšo 
uvrstitev v svetovnem pokalu. / Foto: Primož Pičulin

Hrovatova je imela glasno podporo domačih: očeta Janeza, 
tudi župana Občine Kranjska Gora, sestre Urše in mame 
Darje. / Foto: Primož Pičulin

V dveh dneh si je tekmi ogledalo okrog pet tisoč gledalcev. / Foto: Primož Pičulin



4 Gorenjski glas
torek, 9. januarja 2018

info@g-glas.si

Marjana Ahačič

Jesenice – Splošna bolnišni-
ca Jesenice bo letos obele-
žila sedemdesetletnico de-
lovanja, kar institucijo, ki 
v sedmih desetletjih bele-
ži številne uspehe in prido-
bitve, postavlja nove izzive. 
Eden od največjih prav goto-
vo predstavlja dejstvo, da je 
bila stavba v osnovi zgrajena 
za namen lokalne bolnišni-
ce. Te okvire je Splošna bol-
nišnica Jesenice že zdavnaj 
prerasla, saj že dolgo opra-
vlja funkcijo regijske bolni-
šnice, še toliko bolj v zadnjih 
letih, odkar v sklopu bolnice 
deluje novi, sodobni urgen-
tni center.

»Urgentni center je za 
Bolnišnico Jesenice prav 
gotovo ena največjih prido-
bitev, kar jih je ta ustano-
vo pridobila v sedemdese-
tih letih delovanja. Številka 
sedemdeset let pa po dru-
gi strani sama po sebi pove, 
da velika vhodna vrata, ki 
jih predstavlja urgenca, ne 
zdržijo več pritiska: vrata se 
odprejo, vendar pa prostor, 
stara stavba za urgentnim 
centrom, z omejenimi ka-
pacitetami ne zmore več 
pritiska, ki ga s sprejetimi 
pacienti prinaša in zmore 
urgentni center,« je ob ne-
davnem obisku predsedni-
ka republike Boruta Pahor-
ja opozoril vodja urgentne-
ga centra Splošne bolnišni-
ce Jesenice Robert Carotta, 
in pristojne pozval, naj 

resno razmišljajo o gradnji 
nove gorenjske regijske bol-
nišnice. »Upam, da jo bomo 
nekoč imeli, saj je ta hiša že 
zdavnaj premajhna za vse, 
kar delamo v njej.«

Kot pravi, so z novo urgen-
co načeloma zelo zadovoljni, 
a dejstvo je, da bolnišnica 
za velikimi vhodnimi vrati, 
enostavno ne zmore spreje-
ti vseh pacientov, napotenih 
v nadaljnjo obravnavo. »Ka-
pacitete, pred sedmimi leti 
načrtovane za lokalno bolni-
šnico, so kar naenkrat posta-
le regionalne, zato se zatika. 
Obravnava pacienta v pro-
storu urgence naj bi trajala 
do štiri ure, a kadar ni pro-
ste postelje na internem ali 
kirurškem oddelku, se zgo-
di – sicer redko – da pacien-
ti na urgenci obtičijo tudi 

do 24 ur,« opozarja Carotta. 
»Imamo moderno opremo, 
ne bi si mogli želeti boljše, a 
se ubadamo tudi z veliko ka-
drovsko podhranjenostjo,« 
je še poudaril.

Kot je ob obisku predse-
dnika države še poudaril 
direktor bolnišnice Janez 
Poklukar, so pred ustanovo 
v prihodnjih letih tudi sicer 
veliki izzivi. »Najprej epide-
miološki: vemo, da je glav-
ni razlog za umrljivost pos-
tal rak, ne več srčno-žilne 
bolezni, zato bo v prihodno-
sti treba še krepiti paliativno 
oskrbo in mobilne time, ki 
bodo težkim kroničnim pa-
cientom pomagali na lokaci-
ji, se pravi doma. Po drugi 
strani nas kot izziv čaka tudi 
obvladovanja bakterij, ki so 
odporne proti antibiotikom; 

problema se v naši bolnišni-
ci dobro zavedamo, že vrsto 
let na tem področju vodi-
mo strogo politiko,« je dejal 
Poklukar in kot enega od po-
membnih faktorjev, ki bodo 
vplivali na razvoj zdravstve-
nega sistema, navedel tudi 
napovedana demografska 
gibanja.

»Starajoča se populacija 
namreč pred nas postavlja 
potrebo po večjem obse-
gu zdravstvenih storitev, ob 
tem, da se po projekcijah 
manjša aktivni del prebival-
stva. Posledično nas vse sku-
paj pripelje pred problem fi-
nančne vzdržnosti zdra-
vstvenega sistema, za kate-
rega pa poudarjam, da je za-
gotovo eden najboljših, če 
ne najboljši na svetu, glede 
na vložena sredstva.«

Bolnišnica postala premajhna
Jeseniški zdravniki so tudi predsednika države opozorili na to, da je sedemdeset let stara bolnišnica 
postala odločno premajhna za vse paciente, ki jih sprejmejo in na nadaljnje zdravljenje napotijo v 
urgentnem centru.

Direktor SBJ Janez Poklukar in vodja urgence Robert Carotta sta predsedniku Pahorju 
predstavila delovanje urgence. / Foto: Tina Dokl

Simon Šubic

Kranj – V sosednji Avstriji 
so letos poleg vinjete za vo-
žnjo osebnih vozil po avto-
cestah v obliki nalepke (za 
leto 2018 so češnjevo rde-
če barve) uvedli tudi digital-
no oz. elektronsko vinjeto. 
Slednje v Sloveniji ne poz-
namo, so pa v Družbi za av-
toceste v Republiki Sloveniji 
(DARS) pojasnili, da so nak-
lonjeni premišljeni uvedbi 
elektronskih vinjet. Avstrij-
ska letna vinjeta za 2018 je 
sicer nekoliko dražja od lan-
ske, saj se je njena cena zvi-
šala s 86,40 evra na 87,30 
evra, za motorna kolesa pa s 
34,40 evra na 34,70 evra. 

Avstrijski upravljavec av-
tocest Asfinag ocenjuje, da 

so vozniki elektronske vi-
njete za leto 2018, ki jih si-
cer prodajajo že od novem-
bra lani, zelo dobro spreje-
li, saj se z njenim nakupom 
izognejo za večino neprije-
tnemu odstranjevanju sta-
re vinjete z vetrobranske-
ga stekla in lepljenju nove, 
poleg tega pa je za razliko 
od »klasične« vinjete njena 
elektronska različica vezana 
na registrsko oznako, in ne 
na vozilo. To prinaša velike 
prednosti ob menjavi vozila, 
odpadejo pa tudi neprijetno-
sti ob morebitni menjavi ve-
trobranskega stekla. 

Avstrijsko elektronsko vi-
njeto je sicer mogoče kupi-
ti prek Asfinagove spletne 
strani oziroma v njegovi mo-
bilni aplikaciji Unterwegs. 

Plačilo je možno s kreditni-
mi karticami, prek PayPa-
la ali nakazila, ne pa tudi z 
gotovino. In še pozor: elek-
tronsko vinjeto lahko zač-
nete uporabljati šele 18. dan 
po njenem naročilu pre-
ko spleta. V skladu z evrop-
sko zakonodajo s področja 
varstva pravic potrošnikov 
so namreč zaradi možnosti 
odstopa od pogodbe nakupi 
prek spleta dokončno veljav-
ni šele 18. dan po oddanem 
naročilu. 

In kdaj si elektronske vinje-
te lahko obetamo v Sloveniji? 
Na Darsu pravijo, da je vinjet-
ni sistem cestninjenja tehno-
loško mogoče izvajati tako z 
nalepkami kot tudi v obliki 
elektronske oz. digitalne vi-
njete, vsak od teh načinov pa 

ima svoje prednosti in sla-
bosti. »V družbi DARS smo 
premišljeni uvedbi elektron-
skih vinjet naklonjeni, kar 
vključuje predhodno preve-
ritev ekonomske in tehnične 
učinkovitosti, saj je primarni 
namen cestninjenja povrači-
lo stroškov (izgradnje, finan-
ciranja, obnov, vzdrževanja 
in obratovanja) cestninskih 
cest,« so odgovorili na naše 
poizvedovanje. A kot so do-
dali, je pogoj za začetek pro-
jekta in pripravo razpisne do-
kumentacije za izvedbo raz-
pisa sprememba zakona oz. 
pravne podlage. »V tem tre-
nutku ne razpolagamo z in-
formacijo, da bi bila predvi-
dena sprememba obstoječe-
ga vinjetnega sistema,« so še 
pojasnili.

Pri sosedih tudi digitalne vinjete
Uvedbi elektronske oziroma digitalne vinjete, za kar so se z letošnjim letom odločili pri severnih 
sosedih, so naklonjeni tudi v Družbi za avtoceste v Republiki Sloveniji. 

Pacient je za posamezno 
storitev lahko uvrščen na ča-
kalni seznam pri enem sa-
mem izvajalcu, in sicer na 
en okvirni termin. Doslej je 
namreč veljalo, da je bil lah-
ko vpisan na več seznamih. 
Vsak čakalni seznam ima 
svojega upravljavca, skupni 
skrbnik čakalnih seznamov 
je nacionalni inštitut za jav-
no zdravje. Podatke lahko iz-
vajalci med seboj izmenju-
jejo. Pacient pa ima enkrat 
na mesec pravico do vpog-
leda v čakalni seznam. Paci-
ent ali družinski član lahko 
samo enkrat odpove termin 
za operacijo ali kako drugo 
zdravstveno storitev, ne da bi 
mu bilo treba navajati razlo-
ge. To mora storiti najmanj 
deset dni pred storitvijo. Z 
navedbo objektivnih razlo-
gov to lahko stori tudi za na-
zaj, do 30 dni po naročenem 
datumu. Za isto storitev se 
lahko ponovno uvrsti na ča-
kalni seznam po treh mese-
cih ali ko zdravnik ugotovi, 

da je nujno. Pacienta črtajo 
s čakalnega seznama, če ne 
pride na dogovorjeni termin 
in ga niti ne odpove. Črtajo 
ga, če zavrne storitev, če želi, 
da se črta, če je v slabem zdra-
vstvenem stanju in operaci-
je ne bi prenesel ali če umre. 
Ministrstvo za zdravje priča-
kuje, da bodo sezname do 
konca januarja na ta način 
»prečistili«, kar bo skrajšalo 
čakalne dobe.

Po drugi strani pa zakon o 
zdravstveni dejavnosti ome-
juje popoldansko delo zdrav-
nikov v zasebnem zdravstvu, 
zaradi česar se je bati, da se 
bodo čakalne dobe še po-
daljšale. Ta zakon pa tudi 
na novo ureja koncesije in 
registracije pravnih oseb 
v zdravstvu. Omeniti velja 
tudi spremembo v zakonu 
o zdravniški službi, ki dolo-
ča, da se lahko pacienti vpiše-
jo pri zdravnikih družinske 
medicine, ki še niso dokon-
čali specializacije in še nima-
jo licence, in sicer zaradi ve-
likega pomanjkanja zdravni-
kov družinske medicine. 

Vrsta novosti v zdravstvu
31. stran

Urša Peternel

Jesenice – »Žičnica in smu-
čišče imata vsa potrebna do-
voljenja za obratovanje. Se-
dežnico bomo zagnali pred-
vidoma sredi januarja, tre-
nutno pa usklajujemo še po-
godbe z nekaterimi lastni-
ki zemljišč in izobražujemo 
kadre, potrebne za obratova-
nje,« so novi lastniki smu-
čišča Španov vrh nad Jese-
nicami prek Facebooka pred 
dnevi obvestili vse neučaka-
ne smučarje, ki komaj čaka-
jo, da bo to priljubljeno smu-
čišče znova začelo obratova-
ti. Ob nedavnem sneženju 
so sicer na svoj račun že priš-
li turni smučarji in ljubitelji 
sankanja, za začetek obrato-
vanja smučišča pa bo verje-
tno treba počakati tudi na pri-
merne vremenske razmere. 

Kot je znano, je bilo smu-
čišče Španov vrh doslej v las-
ti Občine Jesenice, jeseni-
ški občinski svetniki pa so 
lani zaradi nerentabilno-
sti in zelenih zim sprejeli 
sklep o prenehanju obrato-
vanja. V začetku letošnjega 
leta pa je skupina zasebnih 

vlagateljev, zvečine (nekda-
njih) domačinov iz Planine 
pod Golico, pokazala interes 
za nakup enosedežnice s pri-
padajočimi stavbami. Jeseni-
ški občinski svetniki so, ko so 
jim vlagatelji predstavili po-
slovni načrt, prižgali zeleno 
luč za prodajo. Pogodba o na-
kupu je bila podpisana sep-
tembra, po pogodbi je kup-
nina znašala 88 tisoč evrov. 

Novi lastniki želijo razvi-
jati tako zimski kot letni tu-
rizem, poleg smučanja, de-
skanja in poleti kolesarjenja 
želijo omogočiti tudi smu-
čarski kros, sankanje, krplja-
nje, zimsko kolesarjenje, so 
zapisali v poslovnem načrtu. 
Ker smučišče nima urejene-
ga sistema umetnega zasne-
ževanja, je odvisno zgolj od 
naravnega snega; novi la-
stniki načrtujejo tudi uredi-
tev dodatnega zasneževanja, 
in sicer po etapah, izhaja iz 
poslovnega načrta.

Enosedežnica Španov vrh 
je sicer najstarejša delujo-
ča žičniška naprava pri nas, 
postavili so jo leta 1964, to-
rej je stara 54 let. Leta 2004 
so jo temeljito obnovili.

Sedežnica Španov 
vrh pripravljena
Novi lastniki smučišča Španov vrh imajo vsa 
potrebna dovoljenja za obratovanje, sedežnico naj 
bi zagnali sredi meseca, če bo le dovolj snega.

Breznica – Na zadnji seji občinskega sveta so žirovniški občinski 
svetniki v svet Osnovne šole Žirovnica kot predstavnike Občine 
Žirovnica imenovali Petro Žvan, Nina Rejca in Mirjam Fain. 

Imenovanje v svet Osnovne šole Žirovnica
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Cveto Zaplotnik

Tržič – Peko, ki je od predlan-
skega januarja dalje v stečaj-
nem postopku, nadaljuje 
prodajo premoženja. Stečaj-
na upraviteljica Tadeja Tam-
še je na podlagi sklepa Okro-
žnega sodišča v Kranju za 
danes, torek, razpisala jav-
no dražbo za Pekovo zašči-
teno blagovno znamko, iz-
klicna cena je 220.000 ti-
soč evrov, dražba pa bo pote-
kala z zniževanjem izklicne 
cene. V posameznem kora-
ku dražbe se bo cena zniža-
la za tisoč evrov, stečajna up-
raviteljica pa bo lahko v kate-
remkoli koraku odstopila od 
dražbe. Doslej so bili že tri-
je poskusi prodaje blagovne 
znamke, pri prvem zbiranju 
ponudb je bila cena 761.000 
evrov, vsi dosedanji poskusi 
pa so bili neuspešni. 

V torek, 6. februarja, pa bo 
prva javna dražba za proda-
jo Pekovega poslovno-pro-
izvodnega kompleksa na 
Ceste Ste Marie aux Mines 
5, ki ga sestavlja več stavb – 
proizvodna, glavna upravna 
in stara Kozinova stavba ter 
še več proizvodnih objek-
tov s pripadajočim funkci-
onalnim zemljiščem (par-
kirišča, dovozne poti, dvori-
šča). Skupna površina stavb 
je 20.655 kvadratnih me-
trov. Kompleks bodo glede 
na pridobljene informacije 

s trga (od potencialnih kup-
cev) in velikosti prodajali v 
dveh smiselno oblikovanih 
sklopih. Prvi sklop sestav-
ljajo glavna in stara Kozino-
va stavba ter stara proizvo-
dna stavba, ki imajo skup-
no funkcionalno zemljišče, 
drugi sklop pa predstavljajo 

ostale proizvodne stavbe 
s pripadajočimi zemljiš-
či, ki jih uporablja naje-
mnik, bivše Pekovo hčerin-
sko podjetje PGP Inde. Za 
prvi sklop je tržna vrednost 
(skupaj z opremo) nekaj več 
kot 1,8 milijona evrov, likvi-
dacijska je 904.500 evrov, 

izklicna cena za dražbo pa 
predstavlja 80 odstotkov 
tržne vrednosti in znaša 
1.507.000 evrov. Za drugi 
sklop nepremičnin je tržna 
vrednost 493.500 evrov, 
likvidacijska je 246.750 
evrov, izklicna cena na draž-
bi pa je enaka tržni vrednos-
ti in skupaj z opremo zna-
ša 493.562 evrov. Dražba bo 
potekala z zviševanjem iz-
klicne cene, v posameznem 
koraku se bo cena zvišala za 
tisoč evrov. Občina Tržič se 
je že avgusta lani izrekla, da 
ne bo uveljavljala predkup-
ne pravice.

Pekov kompleks februarja  
na javni dražbi
Danes, v torek, bo dražba za zaščiteno blagovno znamko Peko, 6. februarja pa bo dražba za Pekov 
poslovni in proizvodni kompleks v Tržiču.

Šestega februarja bo dražba za Pekov poslovno-proizvodni kompleks v Tržiču. / Foto: Tina Dokl

Okrožno sodišče v Kranju je tudi že izdalo sklep o 
prodaji 605 kvadratnih metrov velike poslovalnice 
Deteljica v kleti stavbe. Poslovalnico bodo poskušali 
prodati na javni dražbi z zviševanjem izklicne cene, 
ki so jo določili v višini 80 tisoč evrov. To bo že tretji 
poskus prodaje na javni dražbi.

Urša Peternel

Breznica – Občina Žirovni-
ca je tik pred prazniki dobi-
la proračun za leto 2018. Pri-
hodki naj bi znašali 4,4 mi-
lijona evrov, odhodki 5,1 mi-
lijona evrov. Kot je povedal 
župan Leopold Pogačar, so 
še v prvem branju proračuna 
predvideli zadolževanje pri 
poslovnih bankah v višini 
130 tisoč evrov, zdaj pa zara-
di načrtovanih višjih prihod-
kov omenjena zadolžitev ne 
bo potrebna. Tako se bodo v 
skladu z zakonom o financi-
ranju občin zadolžili zgolj v 
višini dobrih 41 tisoč evrov. 
Investicijski izdatki pred-
stavljajo 48 odstotkov celot-
nih odhodkov, kar pomeni, 
da je proračun naravnan ra-
zvojno in investicijsko, je ob 
tem dejal župan. Največje 
investicije bodo dokončanje 
gradnje kanalizacije z obno-
vo ceste in pločnika v naselju 
Breg, gradnja Čebeljega par-
ka na Breznici, parkirišča na 
Rodinah, dodatnih parkirišč 
v Završnici, ureditev vaške-
ga jedra v Smokuču ... Obči-
na bo sodelovala tudi pri dr-
žavnem projektu obnove re-
gionalne ceste od Zabrezni-
ce do Breznice in od Smoku-
ča do Rodin.

Na predlog proračuna pa 
je občinski svetnik Jurij Dol-
žan vložil amandma, s kate-
rim je predlagal, naj se 95 ti-
soč evrov, kolikor je v prora-
čunu predvideno za pripravo 

projektne dokumentacije in 
delno odkup zemljišč za ob-
voznico mimo Vrbe, raje na-
meni za gradnjo parkirišč 
na Rodinah. Kot je pojasnil 
Dolžan, postopek sprejema-
nja sprememb in dopolni-
tev občinskega prostorske-
ga načrta še poteka, izbrana 
zahodna obvoznica mimo 
Vrbe pa ni sprejemljiva za 
vse. Zato hitenje s postopki 
za začetek gradnje po Dolža-
novem mnenju ni na mes-
tu. »Cesta se gradi enkrat in 
bo imela posledice za razvoj 
kraja in življenje občanov,« 
je opozoril in menil, da je 
treba najti boljšo varianto 
obvoznice. Župan je Dolža-
nov očitek o hitenju zavrnil, 
češ da se o obvoznici pogo-
varjajo že deset let. Soglaso-
dajalci žal niso prižgali ze-
lene luči za vzhodno obvo-
znico, ki bi bila ustreznejša 
tudi po županovem mnenju. 
Priprava sprememb pro-
storskega plana je v zaključ-
ni fazi, edina možnost je za-
hodna obvoznica in po dese-
tih letih je čas, da naredimo 
korak naprej, je poudaril žu-
pan. Ob tem je dodal, da tudi 
večina prebivalcev Vrbe želi, 
da se zadeva z obvoznico reši 
– tako ali drugače. Župano-
vo mnenje je podprla veči-
na občinskih svetnikov. Na 
koncu so Dolžanov aman-
dma z osmimi glasovi proti 
in štirimi za zavrnili in priž-
gali zeleno luč proračunu za 
leto 2018.

Proračun se je lomil 
na obvoznici
Žirovniški občinski svetniki so tik pred prazniki 
sprejeli proračun občine za leto 2018. Največ 
razprave se je vnelo glede načrtovane gradnje 
zahodne obvoznice mimo Vrbe.

Suzana P. Kovačič

Naklo – Nekaj gorenjskih 
občin režijski obrat že ima, 
o njem se odločajo tudi v 
Naklem. Kot je občinskim 
svetnikom na decembrski 
seji pojasnil direktor občin-
ske uprave Tomaž Pliber-
šek, želi občina javne dobri-
ne občanom še bolj približati 
in zagotoviti v neki drugi or-
ganizirani strukturi. Občina 
je sicer s sprejetjem odloka 
o gospodarskih javnih služ-
bah prevzela določene obve-
zne naloge, kot je oskrba s pi-
tno vodo, ravnanje z odpad-
ki, a obstajajo še izbirne vse-
bine, kot so urejanje javnih 
površin, plakatiranje na jav-
nih površinah, javna razsvet-
ljava, oskrba s plinom, tele-
komunikacijami ... in rav-
no ta del naj bi strokovno-
-tehnično prevzel in poeno-
til režijski obrat. Pliberšek je 

še pojasnil, da bi bila Občina 
Naklo edini lastnik režijske-
ga obrata, dobiček bi povrnili 
v javno infrastrukturo. Mini 
komunalno službo z dvema 
zaposlenima Občina Naklo 
sicer že ima, delavca kosita, 
plužita ..., a Pliberšek vidi še 
več prednosti predlaganega 
režijskega obrata, tudi razvi-
janje novih strokovno podpr-
tih tržnih dejavnosti, pregle-
den informacijski sistem, ki 
bi olajšal komunikacijo, ra-
zvoj strokovnega znanja, po-
večanje kakovosti storitev, 
boljšo izkoriščenost prora-
čuna ... Okoljevarstvenim 
zahtevam so pa tako pod-
vrženi že zdaj, je poudaril. 
Sklep občinskega sveta je bil, 
naj občinska uprava pristopi 
k ustanovitvi režijskega obra-
ta in do naslednje seje pripra-
vi podatke, kaj delajo režijski 
obrati drugje in kakšna je fi-
nančna konstrukcija.

Prvi da režijskemu obratu



6 Gorenjski glas
torek, 9. januarja 2018

info@g-glas.si

Maja Bertoncelj

Zbilje – V petek sta v Zbiljah 
listino o pobratenju pod-
pisali dve prostovoljni ga-
silski društvi, in sicer PGD 
Zbilje in PGD Šalka vas. Za 
zbiljske gasilce je bil to prvi 
tovrstni dogodek.

»To je naše prvo pobra-
tenje. Je plod desetletnega 
sodelovanja s PGD Šalka 
vas in celotno Gasilsko zve-
zo Kočevje. Za nas je to po-
memben dogodek in zelo 
smo počaščeni, da je do po-
bratenja prišlo,« je povedal 
Jože Šiler, predsednik PGD 
Zbilje. Listino o pobratenju 
so podpisali na posebnem 
dogodku, ki ga je obogatil 
kulturni program, predsta-
vljena pa je bila tudi zgodo-
vina obeh društev. Gre za 
manjši prostovoljni gasil-
ski društvi z bogato tradici-
jo in tudi uspehi. Tekmova-
nja so bila tista, kjer se je za-
čelo njuno sodelovanje, ki 
je preraslo v trdno in dolgo-
trajno prijateljstvo. In kot so 

poudarili, je prav to tisto, kar 
poleg gasilskih znanj, ve-
ščin, nesebičnosti, požrtvo-
valnosti in še česa dobi vsak 
gasilec. »Zadnje desetletje 
je bilo Kočevje za kar nekaj 
članov iz PGD Zbilje dru-
gi dom. V tem času smo se 

udeležili štirih olimpijad, 
zmagali na veliko tekmah. 
Naših uspehov pa niti prib-
ližno ne bi bilo, če ne bi imeli 
ob sebi Kočevcev, ki ste nam 
nudili pomoč vsako sekun-
do, ko smo bili pri vas. Z va-
šim znanjem, natančnostjo 

in predanostjo smo skupaj 
sestavljali delčke mozaika z 
naslovom uspeh,« je dejal 
Matic Herceg, voditelj do-
godka in tudi član PGD Zbi-
lje.

Želja predsednikov in in-
teres obeh društev je, da bo 
listina o pobratenju samo 
še okrepila prijateljsko vez 
med njimi in da bo sodelova-
nje še naprej tako, kot je bilo 
do sedaj. »Listina o pobrate-
nju nas zavezuje k sodelova-
nju tudi v prihodnje. Naše 
vezi bodo ostale trdne. Letos 
se bomo še imeli priložnost 
srečati, ko se bomo priprav-
ljali za državno tekmovanje, 
poleg tega PGD Šalka vas 
praznuje 110-letnico delova-
nja,« je še povedal Šiler. 

Listino o pobratenju so ob 
prisotnosti predstavnikov 
obeh gasilskih zvez in lokal-
nih oblasti podpisali pred-
sednika in poveljnika obeh 
društev, za PGD Zbilje Jože 
Šiler in Anže Šilar, za PGD 
Šalka vas pa Branko Kocjan 
in Branko Gorenčič. 

Zbiljski gasilci pobrateni
S podpisom listine o pobratenju so dali uraden pečat prijateljstvu med PGD Zbilje in PGD Šalka vas.

Jože Šiler, predsednik PGD Zbilje, in Branko Kocjan, 
predsednik PGD Šalka vas z listino o pobratenju

Kot je povedal minister 
Peter Gašperšič, je bila pred 
dobrim letom odprta 109 ki-
lometrov dolga in označe-
na državna kolesarska pove-
zava od Rateč do Ljubljane, 
ki poteka skozi deset gorenj-
skih občin, z njo pa se je Slo-
venija navezala na kolesar-
sko povezavo med Salzbur-
gom ter Gradežem. »Le-
tos je v načrtu odprtje kole-
sarske povezave od Ljublja-
ne do mejnega prehoda Ob-
režje, v 2019 pa od Maribo-
ra (od avstrijske in madžar-
ske meje) do Kopra oz. meje 
s Hrvaško in Italijo. Naš cilj 
je vzpostaviti t. i. kolesarski 
križ, podobno kot imamo av-
tocestnega. Nanj se bodo na-

vezovale posamezne regio-
nalne kolesarske poti, kot je 
tudi 70 kilometrov dolga ko-
lesarska povezava, ki gre sko-
zi občine Gorenja vas - Polja-
ne, Kranj, Medvode, Škofja 
Loka, Železniki in Žiri. Kole-
sarjenje bo tako postalo var-
nejše za turiste, rekreativne 
kolesarje in tiste, ki vsako-
dnevno kolesarijo v službo 
in šolo,« je povedal minister. 
Ministrstvo za infrastruktu-
ro sedaj pripravlja pravilnik 
o kolesarskih povezavah v 
Sloveniji, ki bo določil, kje 
bodo potekale, kako bodo 
označene in evidentirane, 

kako bo z njihovim upravlja-
njem in vzdrževanjem. Sle-
dila bo uvrstitev projekta v 
proračun, nato urejanje do-
kumentacije in premoženj-
sko-pravnih zadev, naposled 
gradnja. Ponekod bodo kole-
sarske poti potekale po ob-
stoječih povezavah, drugje 
bodo potrebne novogradnje, 
slednje naj bi se začele leta 
2020. Projekti gradnje kole-
sarskih povezav bi bile lahko 
končani v petih letih. Denar 
za ureditev poti bo prispe-
vala država, občine pa bodo 
morale zagotoviti dokumen-
tacijo, zemljišča in morebi-
tno dodatno infrastrukturo.  

Kolesarske poti so skupni 
imenovalec regionalnega ra-
zvojnega programa vseh go-
renjskih občin, pa pravi Rok 

Šimenc, direktor Regional-
ne razvojne agencije Go-
renjske. »Pred dvema leto-
ma smo ustanovili svetoval-
ni organ za razvoj kolesar-
stva, ki je že pripravil elabo-
rat. Predvidenih je 430 ki-
lometrov kolesarskih poti 
po Gorenjski, kamor pri-
števamo tudi 70 kilometrov 
poti, ki se bodo navezovale 
na stokilometrsko daljinsko 
pot od Rateč do Ljubljane,« 
je dejal Šimenc in izrazil za-
dovoljstvo za pripravljenost 
ministrstva in direkcije za 
infrastrukturo za sofinanci-
ranje teh projektov. 

Dogovor o kolesarskih 
povezavah
31. stran

Župani občin v porečju reke Sore si čim prej želijo tudi 
cestne povezave z avtocesto, zato so na Loškem gradu 
ministru Gašperšiču naslovili tudi dopis s podpisi 
vseh šestih županov.

Aleš Senožetnik

Rudnik pri Radomljah – V 
soboto je na pri spomeni-
ku NOB v Rudniku pri Ra-
domljah potekala slovesnost 
v spomin na več kot tride-
set borcev, ki so zaradi iz-
daje izgubili življenje 6. ja-
nuarja 1945. Slavnostni go-
vornik predsednik Zdru-
ženja borcev za vrednote 
NOB Kamnik Dušan Božič-
nik je v svojem govoru ori-
sal tragične dogodke izpred 
73 let, spomnil pa se je tudi 
okoli štiristo partizanov, ki 
so v boje odšli iz kamniške 
občine in okoli 1430 borcev, 
ki so v bojih med drugo sve-
tovno vojno padli na Kamni-
škem. »Mlajše rodove mora-
mo seznaniti s trpljenjem in 
žrtvami naših ljudi za svobo-
do takratne Jugoslavije. Na 
celotnem območju občine 

Kamnik in občine Komenda 
imamo 104 spominska obe-
ležja, za katera se bomo tru-
dili, da nikoli ne izginejo v 
pozabo. Temu je tudi name-
njena današnja spominska 
slovesnost tukaj v Rudni-
ku,« je dodal predsednik 
Združenja borcev za vred-
note NOB Kamnik, ki je tudi 
organiziralo dogodek.

Zbrane je na slovesno-
sti, ki so jo popestrili člani 
Pevskega zbora DKD Soli-
darnost Kamnik ter učenci 
Osnovne šole Marije Vere, 
nagovoril tudi kamniški žu-
pan Marjan Šarec, ki je žrtve 
izdaje označil za zavedne do-
moljube, ki so se borili za to, 
da lahko danes živimo v svo-
ji državi, hkrati pa poudaril, 
da Slovenci nismo nikoli ni-
kogar napadali, ampak smo 
vedno želeli biti del medna-
rodne skupnosti.

Ohranjajmo spomin tudi 
za mlajše rodove

Janez Kuhar

Viševca – Na kmetiji Pri Uda-
movc, kjer živi Francka Sod-
nik, jih je na hribčku pred do-
mačo hišo oziroma v bližini 
kmečkega posestva postavi-
la na površini 35 kvadratnih 
metrov hčerka Helena. Vse 
objekte za jaslice je izdelala 
sama, med drugim hlevček, 
leseno hiško in lansko jesen 
tudi cerkev z zvonom želja. 
Zadnjih nekaj tednov jih je 
izdelovala vsak dan, kolikor 
ji je pač čas dopuščal. Manj-
kajoče pastirje, svete tri kra-
lje in nekaj ovc je pred dve-
ma letoma kupila. Pred tem 
pa je Helena že veliko let pos-
tavljala jaslice v kmečki hiši. 
Jaslice so ponoči osvetljene, 
na ogled bodo do svečnice. 

Helena je po očetovi smrti 
pred tremi leti prevzela kme-
tijo in skrb za bolno mamo, na 
kmetiji pa živi z možem Ciri-
lom. Vsak dan jo čaka na hri-
bovski kmetiji veliko dela. Od-
ločila se je za nakup cikaste-
ga goveda, slovenske avtohto-
ne pasme. Poleg goveda redi 
tudi dva konja in dva ponija. 
Napredek na kmetiji je viden, 
je povedala Mojca Smole iz 
Glinj, ki je bila z možem pri 
njej na obisku, Helena pa pra-
vi, da ji obiski prinašajo pozi-
tivno energijo. Zelo vesela pa 
je tudi mama Francka, da se 
delo na kmetiji nadaljuje, saj 
ji to daje dodatno energijo pri 
premagovanju bolezni. 

Helenine jaslice na Viševci
Na robu naselja Viševca, ki je od Zaloga pri Cerkljah oddaljeno nekaj več kot pet kilometrov, v njem pa 
so le tri hiše, so že drugo leto zapored postavili prav posebne jaslice.

Jaslice se razprostirajo na petintrideset kvadratnih metrih na hribčku ob hiši.

Helena je kljub obilici dela 
na hribovski kmetiji in skrbi 
za mamo še vedno dobre 
volje. V soboto, 6. januarja, je v jaslice postavila Svete tri kralje.
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Kmetijski sejem
v Celovcu 
Od 12. do 14. januarja poteka v Celovcu Kmetijski sejem. Na 
njem se predstavlja več kot 300 ponudnikov, ki razstavljajo 
široko paleto izdelkov – vse od kmetijske mehanizacije in 
tehnike ter tja do hlevske opreme, krmil in semen ter živil.

Obiskovalce bo navdušil tudi širok program spremljajočih prire-
ditev, ki med drugim ponuja tudi predstavitev pastirskih psov, 
demonstracijo borderskih ovčarjev z ovcami, podelitve odlikovanj 
in glasbene nastope. Velika pozornost gre tokrat seveda digitali-
zaciji. Predstvalja se »Kmetijstvo 4.0«. Naj naštejemo samo nekaj 
primerov: traktorji z upravljanjem preko GPS, roboti za molžo, po-
polnoma samodejne naprave za krmljenje, računalniška dokumen-
tacija o negi parkljev, droni ter sistemi preciznega poljedelstva. Zelo 
obsežno bo predstavljeno tudi področje kmetijske mehanizacije. 
Predstavljene in zastopane so praktično vse priznane znamke trak-
torjev in drugih naprav kmetijske mehanizacije, kot so sadilni in set-
veni stroji, dvoriščni traktorji, mešalci krmil, kosilnice, kombajni…

Tudi tokrat je v središču pozornosti področje hlevske opreme. Obis-
kovalci si lahko ogledajo tako ponudbo za gradnjo hlevov in strešne 
konstrukcije kot tudi naprave za krmljenje, silose in objekte za pro-
sto rejo. Posebej pomembno pa je tudi počutje živine. Na dobro 
počutje krav, prašičev, kokoši in drugih živali poleg zdravstvenih 
vidikov vpliva tudi prava krma. Na sejmu so zastopani vsi znani 
ponudniki hrane kot tudi semen in gnojil, saj je njihova optimalna 
kakovost osnova za pravo krmo. Proizvodna paleta obsega semena 
in krmilne razstline proizvajalca Pioneer, mineralna in dopolnilna 
krmila in organska in bio gnojila.
 
www.kaerntnermessen.at
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OSREDNJA TEMA 2018 

»KMETIJSTVO 4.0«

Danica Zavrl Žlebir

Železniki – Pred tem so pris-
luhnili nekaterim bogosluž-
nim pesmim, ki jih je napisal 
Filip Terčelj. Velja namreč 
za poeta liturgije, saj je zna-
nih več kot 150 pesmi, od ka-
terih je 120 uglasbenih, vseh 
uglasbitev njegovih pesmi 
pa je čez tristo. Avtor knji-
ge Ivan Albreht je zbranim 
v župnijski cerkvi sv. Anto-
na v Železnikih predstavil 
življenje duhovnika, rojene-
ga v Šturjah na Primorskem, 
in knjigo, ki jo je podnaslovil 
Duhovnik v primežu dveh 

vojn in treh zločinskih reži-
mov. Terčelj je namreč pre-
živel dve svetovni vojni, pre-
ganjal ga je fašizem, spoznal 
je nacizem, po drugi svetov-
ni vojni pa je bil žrtev komu-
nizma.

Albreht je v knjigi osvet-
lil tudi manj raziskana ob-
dobja iz življenja Filipa Ter-
čelja, od otroštva do njego-
ve tragične smrti. Nadarje-
nega fanta je oče leta 1905 
poslal na šolanje v škofove 
zavode v Šentvid, prvo slo-
vensko gimnazijo, kjer je 
leta 1913 maturiral in vsto-
pil v bogoslovje. Leta 1917 je 

imel novo mašo, takrat mu 
je umrla mati, na katero je 
bil zelo navezan in po kate-
ri je podedoval dobrosrčnost 
in čut do ubogih. V tem letu 
je bil z dekretom imenovan 
za kaplana v Škofji Loki, kjer 
je začel svoje delo z mladi-
mi, osnoval dobrodelno dru-
štvo, objavil tudi svojo prvo 
razpravo. Škof Jeglič ga je 
leta 1921 poslal na šolanje v 
Nemčijo, kjer je kot zelo pro-
nicljiv opazovalec razmer že 
zaslutil porajanje naciona-
lizma. Po vrnitvi ga je Jeglič 
»posodil« na Goriško, kjer 
je duhovnik spet deloval v 

dobrodelništvu, v prosvetni 
zvezi, bil je govornik, pisa-
telj, pisal je knjige, pesmari-
ce, izdajal časopis ... 

V fašističnem in 
komunističnem zaporu

Kot slovenskega domo-
ljuba ga je zasledoval, pre-
ganjal in tudi zaprl fašistič-
ni režim. Ko so ga leta 1932 
znova hoteli zapreti, je po-
begnil v ljubljansko nadško-
fijo. Kot navaja Albreht, je 
ravno o tem obdobju Terče-
ljevega življenja največ razi-
skanega (fašizem svojih ar-
hivov v nasprotju s komu-
nizmom ni uničil), v času 
svojega največjega trpljenja 
pa je bil duhovnik tudi naj-
bolj ustvarjalen. V Ljubljani 
je bil pedagog na Poljanski 
gimnaziji, pozneje pa bol-
niški duhovnik, ki je delal z 
duševnimi bolniki. Tudi tu 

je nadaljeval delo za uboge. 
In tudi v Ljubljani ga fašistič-
ni režim ni pustil pri miru 
in je bil edini duhovnik, ki 
so ga ob italijanski zasedbi 
Ljubljane zaprli. Da so ga iz-
pustili, sta zaslužna škof Ro-
žman in ban Natlačen. Ter-
čelj je podpiral odpor proti 
okupatorju, ne pa tudi OF. 
Leta 1945 je kot nasprotnik 
socializma izgubil službo 
v gimnaziji, že tretjič zapo-
red so ga zaprli, tokrat mu je 

bilo še posebej težko, ker so 
to storili njegovi rojaki in ker 
so ga režimu ovadili tisti, ki 
so bili prej fašistični vohuni. 
Obtožili so ga, da je narodni 
izdajalec.  

Drugi duhovniki so doseg-
li, da je skupaj s Francem 
Krašno upravljal župniji 
Davča in Sorica. Decembra 
je prišel v Sorico, 7. januarja 
1946 pa so ju na poti v Žele-
znike v Štulčevi grapi v Dav-
či oba likvidirali. Kot je po-
vedal Ivan Albreht, je po letu 
2000 prišlo na dan veliko 
podrobnosti o njuni smrti 
in o mučenju, ki sta ga pres-
tajala pred tem. Že leta 1949 
je župnik v mrliško knjigo 
zapisal, da sta bila zverinsko 
umorjena. Veliko ostaja še 
nejasnega, saj je povojni re-
žim zakril takratna dogaja-
nja, je povedal avtor, prepri-
čan o mučeništvu obeh du-
hovnikov. Terčelj je po nje-
govem celo dvojni mučenec, 
ki ga želijo sedaj proglasiti 
za blaženega. 

Trpel je pod tremi režimi
Po maši na predvečer svetih treh kraljev je župnik Tine Skok v Železnikih udeležence povabil še  
k predstavitvi knjige o duhovniku Filipu Terčelju, ki je bil usmrčen v Davči 7. januarja 1946.  

Ivan Albreht je v Železnikih predstavil knjigo o Filipu 
Terčelju. / Foto: Tina Dokl

Filip Terčelj, duhovnik v primežu dveh svetovnih vojn in treh zločinskih režimov / Foto: Tina Dokl

Franc Peternelj, Jurežev iz Davče, je sporočil, da je v 
soboto, 6. januarja, dopoldne soriški župnik Mirko 
Turk, ki skrbi tudi za davško župnijo, v davški cerkvi 
daroval mašo v spomin na 7. januar leta 1946, ko so 
v Štulčevi grapi umorili duhovnika in pesnika Filipa 
Terčelja in sobrata Franca Krašno. Pokojna duhovnika 
je skupina Davčarjev aprila leta 1947 skrivoma 
pokopala na davško pokopališče. Po sobotni maši je 
bil organiziran pohod »po poti davških mučencev« 
mimo Kovačeve, Zakovkarjeve, Jureževe in Štulčeve 
domačije do Štulčeve grape, kjer sta bila duhovnika 
umorjena. J.K.

Simon Šubic

Kranj – V 102 občinah, ki 
jih je od 11. do 13. decem-
bra lani prizadela naravna 
ujma z močnim vetrom in 
poplavami, ta mesec pote-
ka ocenjevanje nastale ško-
de. Po prvih zbirnih oce-
nah bo namreč škoda prese-
gala 0,3 promila državnega 
proračuna, zato je bil izpol-
njen pogoj, da je republiška 
uprava za zaščito in reševa-
nje 21. decembra lahko izda-
la sklep o začetku ocenjeva-
nja škode.

Skladno s sklepom oce-
njevanje poteka tudi v 
šestnajstih gorenjskih obči-
nah Bled, Bohinj, Cerklje, 
Gorenja vas - Poljane, Gor-
je, Jesenice, Jezersko, Kranj, 
Kranjska Gora, Radovljica, 
Škofja Loka, Tržič, Železni-
ki, Žiri, Kamnik in Medvo-
de. 

Vloge oziroma ocene ško-
de na kmetijskih zemljiščih, 

objektih ter cestah in drugi 
infrastrukturi se na predpi-
sanih obrazcih zbirajo do 19. 
januarja. Ker morajo občin-
ske komisije podatke iz ob-
razcev do tega dne tudi vnes-
ti v spletno aplikacijo Ajda, 
je v marsikateri občini rok za 
predložitev obrazcev še kraj-
ši, zato svetujemo, da se o 
njem oškodovani občani po-
zanimajo na spletnih stra-
neh svojih občin. Regijske 
komisije za ocenjevanje ško-
de morajo kontrolne pregle-
de izvesti do 26. januarja. 

Škodo na gozdnih cestah 
ocenjuje Zavod za gozdove 
Slovenije, na vodotokih Di-
rekcija RS za vode, na kul-
turni dediščini Zavod za 
varstvo kulturne dediščine, 
v gospodarstvu Ministrstvo 
za gospodarski razvoj in teh-
nologijo, na državnih cestah 
Direkcija RS za infrastruk-
turo, na elektrovodih in že-
leznicah pa Ministrstvo za 
infrastrukturo.

Ocenjevanje škode  
po decembrski ujmi
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Kranj – V četrtek, 11. januarja, bo ob 17. uri v Gimnaziji Franceta 
Prešerna v Kranju odprtje stalne izobraževalne razstave likov-
nih del magistra likovnih umetnosti Klavdija Tutte. Eden naših 
najbolj prepoznavnih slikarjev kraško-mediteranskega sveta 
je šoli podaril več umetniških del, ki jih je ustvaril v različnih 
obdobjih svojega bogatega likovnega opusa. Didaktično opre-
mljena predstavitev umetniških del bo prva tovrstna postavi-
tev na kakšni srednji šoli pri nas. V kulturnem programu, ki bo 
spremljal dogodek, bodo nastopili Andrej Rozman - Roza in 
dijaki Gimnazije Franceta Prešerna. O pomenu širjenja likovne 
kulture med mladimi in o vlogi likovno-vizualne umetnosti v 
srednjih šolah in življenju nasploh pa bo spregovoril Marjan 
Prevodnik, pedagoški svetovalec za likovno umetnost na za-
vodu RS za šolstvo.

Donacija likovnih del Klavdija Tutte

Igor Kavčič

Škofja Loka – Letošnje galerij-
sko leto v Sokolskem domu s 
svojo doslej najbolj obsežno 
razstavo fotografij odpira fo-
tograf Andrej Tarfila, doma 
iz Železnikov, ob njegovih 
fotografijah pa kaj hitro pre-
poznamo, da je njegova do-
movina vsepovsod, kjer se 
pojavi v družbi s svojim foto-
aparatom. Tokratna razstava 
ima še poseben pomen, saj je 
tik pred iztekom leta prazno-
val svoj štirideseti rojstni dan, 
za njim pa je tudi prva petlet-
ka – fotografska namreč. Ob 
na razstavi videnem bi lah-
ko rekli, da se Andrej, po iz-
obrazbi sicer strojnik, že pre-
cej dlje profesionalno ukvar-
ja s fotografijo. Ob fotogra-
fijah, ki jih je tokrat postavil 
na ogled, ni težko prepozna-
ti izkušenega fotografskega 
očesa. Veliko sodeluje z Go-
renjskim glasom, v zadnjem 
letu tudi z Britansko tiskovno 
agencijo Rex in Slovensko tu-
ristično organizacijo.

Sam sicer pravi, da ga je 
fotografiranje zanimalo že v 
otroških letih, a ga je v bolj 
poglobljeno ukvarjanje s fo-
tografijo popeljal nakup di-
gitalnega fotoaparata. Vklju-
čil se je v fotoklub KD Polja-
ne in se začel udeleževati fo-
tografskih razstav doma in 
v tujini, kar počne tudi se-
daj, le da so natečaji, na ka-
tere pošlje fotografije, bolj 
izbrani. Predvsem v prvih 
letih je imel nekaj manjših 
samostojnih razstav, zadnja 
leta, da mu pogosto zanje 
primanjkuje časa. »Samo 
postavitev razstave je zahte-
vala skoraj en delavnik, mno-
go več pa še izbor fotografij. 
Pobrskal sem predvsem po 
foto arhivu preteklega leta, 
od koder je tudi večji del raz-
stavljenih fotografij. Mis-
lim, da jih je v zadnji nabor 
prišlo osemdeset,« pojas-
ni Andrej. »Fotografije sem 
nekako razvrstil v štiri ža-
nrske sklope, ki so pri moji 
fotografiji najbolj pogosti, in 
sicer reporterska fotografija, 

koncerti, šport in pokrajina. 
Če se s prvimi tremi sreču-
jem, če rečem, ''v službi'', je 
pokrajina za dušo.«

S tem Tarfila želi poka-
zati tudi na svojo vsestran-
skost, saj so mu blizu različ-
ni fotografski žanri – od kra-
jinske, popotne do novinar-
ske in dokumentarne foto-
grafije, kamor sodijo različ-
ni dogodki, raznovrstne pri-
reditve (šport, kultura, kon-
certi), nista pa mu tuji niti 
portretna in studijska foto-
grafija. Da mu je zgodba po-
membnejša od tehnične po-
polnosti, je suveren v izjavi, 
raje poskuša najti posebne 
trenutke, s katerimi razkri-
va sporočila, ki so nevidna 
za oči navadnih opazoval-
cev. Odličen namig za spre-
hod po razstavi. 

Najprej nas popelje na 
koncertna prizorišča, a ne 
zgolj na oder, s Sašo Lo-
šićem, Airbourni ali starimi 
rokerji tipa Deep Purple ali 
Tom Jones, ampak tudi med 
popoldanske aktivnosti na 

tolminskem festivalu Metal-
days, kjer si zreli dedci v tan-
gicah podajajo žogo. Andrej 
na cestnem ovinku sreča ma-
džarskega nomada na poti v 
Pariz – in to prav v trenutku, 
ko se nasproti pripelje trop 
usnjenih bajkerjev. Ne manj-
ka mu iskrivosti, le kako bi 
opazil predsednika sloven-
ske vlade z ekipo na častni 
tribuni smučarske tekme v 
Kranjski Gori, ki sedi ravno 
nad turističnim sloganom 
sosednje države Full of Life – 
Hrvatska. Tudi športnike zna 
najti v trenutku zmagoslavja, 
od Prevca prek Hirscherja do 
Dragića. In Vladimir Putin 

pri Ruski kapelici na Vršiču 
– zdi se, kot da maha Andre-
ju. Še črno-bel pogled z dr-
salci in Dalijem na Blejskem 
jezeru je nekaj, česar nismo 
pričakovali.

Drugi del razstave je, lah-
ko bi rekli, Tarfilov prostoča-
sni. Krajine, za katere se zdi, 
da nastajajo spontano, na-
ključno, pa vendar, kot da bi 
se meglice na Sorškem polju 
ali pa trda megla v Selški do-
lini pripravile prav zanj. Kot 
suška cerkev v večerni idili, 
ki jo je ujel pred dnevi, med-
tem ko je čakal hčerko v glas-
beni šoli. Ko se naužijemo 
tihih krajin, pa se še enkrat 

vrnemo v rokovski »šunder«. 
»Če sem v krajinah želel po-
kazati različne letne čase, 
gore in morje, sem v repor-
terski fotografiji iskal zgodo-
vinske trenutke,« pove An-
drej, ki je bil letos izbran med 
najboljših deset slovenskih 
fotografov in tako s svojimi 
fotografijami sodeloval pri 
knjigi z naslovom The Slove-
nia Book, izdani v angleškem 
jeziku. Njegove fotografije so 
objavljene v revijah in časo-
pisih ter na spletnih straneh 
domala po vsem svetu. Z eno 
besedo – vsepovsod. Do sre-
dine februarja tudi v Sokol-
skem domu.

Vsepovsod in še kje
V Sokolskem domu se predstavlja fotograf Andrej Tarfila iz Železnikov 
z razstavo Vsepovsod. O, da – marsikam nas popelje njegovo izkušeno 
fotografsko oko.

Andrej Tarfila je v Sokolskem domu za Gorenjski glas fotografiral že nič koliko dogodkov. 
Tokrat smo mu izjemoma naročili tudi njegovo razstavo. / Foto: Janez Pelko

Igor Kavčič

Kranj – Preteklo leto so zače-
li s študijem predstave Steni-
ca v koprodukciji z Mestnim 
gledališčem Ptuj. Režiral jo 
je Jernej Lorenci, ki je nedav-
no dobil evropsko nagrado za 
najboljšega režiserja. »Lah-
ko rečem, da predstava nav-
dušuje vse, ki si jo ogledajo. S 
Stenico smo gostovali tudi na 
Borštnikovem srečanju, kjer 
sta bila za vlogi v njej nagra-
jena Maruša Majer in Gregor 
Zorc, peljali pa jo bomo še na 
nova gostovanja,« je ponosna 
direktorica Prešernovega gle-
dališča Mirjam Drnovšček. 

V zadnjih letih se radi od-
ločajo za koprodukcije, saj 
se po direktoričinih besedah 

se tako združita ustvarjalni 
energiji dveh gledališč, več 
ljudi vidi predstave, ker jih 
igrajo na dveh odrih, pa tudi 
finančna porazdelitev bre-
mena v teh časih ni zanemar-
ljiva. Ponosni so tudi na šte-
vilna gostovanja. V Umagu je 
Helverjeva noč dobila nagra-
do občinstva, bili so v Novem 
Sadu, Baru, Budvi, celo v Kal-
kuti v Indiji, že prihajajo va-
bila za prihodnje leto. »Go-
stovanja v Romuniji, Izraelu 
in na Češkem so potrjena, ča-
kamo pa še na odziv iz Turči-
je in Bolgarije. Občinstvo nas 
povsod toplo sprejme, kar 
kaže na to, da so naše predsta-
ve res vrhunsko narejene.« 

Po obeh odlično sprejetih 
premierah v začetku nove 

sezone, Pesmi živih mrtve-
cev avtorja in režiserja Matja-
ža Zupančiča in Tri ženske 
režiserja in pisca besedila 
Vinka Möderndorferja, je ta 
čas v ospredju predstava Te-
ror. Predstave so sproti raz-
prodane in upajo, da se bo 
uspeh predstave nadaljeval 
v neskončno število ponovi-
tev. Trenutno delajo predsta-
vo Naš razred v režiji drzne 
in že večkrat nagrajene rež-
iserke Nine Rajić Kranjac. 
»Zelo smo ponosni, ker je 
njen avtor Tadeusz Słobod-
zianek, najpomembnejši so-
dobni poljski dramatik, že 
potrdil navzočnost na naši 
premieri 22. marca, po njej 
pa bo pri nas vodil delavni-
co dramskega pisanja,« je 
povedala vodja umetniške-
ga oddelka gledališča Marin-
ka Poštrak, ki je v nadaljeva-
nju omenila tudi vsakoletno 
»prelomnico«, ki jo za Pre-
šernovo gledališče pomeni 
Teden slovenske drame; pri-
hajajoči bo še posebno zani-
miv, saj bodo poleg že ome-
njenega Tadeusza Słobod-
zianka na njem sodelovali 
še gostje iz Izraela, Albani-
je, Indije itd., takoj po njem 
pa bodo v Prešernovem gle-
dališču začeli študirati dve 

uprizoritvi za prihodnjo gle-
dališko sezono. 

Po nekaj letih premora 
bodo znova pripravili otroško 
predstavo, igrico Kdo je Vid-
ku napravil srajčico, ki jo je 
po Levstikovi predlogi prire-
dil virtuoz pesniške besede, 
pesnik in dramatik Boris A. 
Novak, režirala pa ga bo moj-
strica otroških predstav Katja 
Pegan. Poštrakova nam je za-
upala še en naslov iz prihod-
nje sezone: »Lotili se bomo 
prav tako zelo razvpitega dela 
Venera v krznu ameriškega 
avtorja Davisa Ivesa (po nje-
govi dramski predlogi je slo-
viti filmski režiser Roman 
Polanski posnel istoimenski 
film). Režija bo v rokah letoš-
njega Borštnikovega nagra-
jenca Primoža Ekarta.« Izve-
deli smo še, da se bodo v pri-
hodnji gledališki sezoni pok-
lonili obletnici smrti Ivana 
Cankarja, saj je 2018 njego-
vo leto. »Počastili ga bomo z 
avtorskim projektom z naslo-
vom Pred zoro, ki bo navdih 
črpal iz njegovih črtic in so-
cialno obarvanih spisov. Re-
žijo bomo zaupali mlademu, 
obetavnemu in prodornemu 
Žigi Divjaku,« dodaja Poštra-
kova. »Imamo srečo, da je 
naša publika že zelo ozaveš-
čena in vajena različnih gle-
daliških praks,« še poudarja. 
»Kranj je blizu prestolnice, 
naši gledalci hodijo tudi v lju-
bljanske teatre in imajo mož-
nost primerjave, zelo nas ve-
seli, da znajo ceniti naše gle-
dališče in ob naših dosežkih 
ne skoparijo s pohvalami.«

Dobro leto za teater
»Odlične predstave, vabila na festivale in dobra bera nagrad,« je s preteklim 
letom zelo zadovoljno vodstvo kranjskega Prešernovega gledališča.

Ta trenutek publiko privablja Teror. / Foto: Nada Žgank

Kranj – V četrtek, 11. januarja, bo ob 18. uri v Galeriji Bala v 
starem delu Kranja odprtje razstave likovnih del slikarja in li-
kovnega pedagoga Lojzeta Kalinška. Svojo dejavnost združuje 
s pedagoškim delom z mladino na mengeški osnovni šoli in 
kot mentor in umetniški vodja Likovnega društva Mengeš. 
Ukvarja se tudi z ilustracijo, fotografijo in oblikovanjem na 
grafičnem in tehničnem področju. V skoraj štiridesetletnem 
ustvarjalnem obdobju ima za seboj več kot sedemdeset sa-
mostojnih in dvesto skupinskih razstav v Sloveniji in številnih 
drugih državah, kamor redno potuje na kolonije, simpozije in 
druga likovna srečanja. Razstava bo na ogled do 13. februarja.

Sožitja Lojzeta Kalinška

Kamnik – V sredo, 10. januarja, bo ob 18. uri v rojstni hiši 
Rudolfa Maistra predavanje Milana Škrabca na temo upo-
dobitev dr. Janeza Evangelista Kreka na razglednicah. Osem 
razglednic, imenovanih deklaracijske razglednice, katerih av-
tor je Maksim Gaspari, je del skupine razglednic iz obdobja 
velike vojne, imenovanih Vojska v slikah. Nastale so poleti 
1918 in so za zgodovino ohranile enega najpomembnejših 
narodnopolitičnih dogodkov v preteklosti Slovencev, Majniško 
deklaracijo in deklaracijsko gibanje ter osebnosti, povezane 
z njim. Dva moža, ki sta pri tem odigrala ključni vlogi, sta dr. 
Janez Evangelist Krek in dr. Anton Korošec.

Dr. Janez Evangelist Krek na starih razglednicah

KRATKE NOVICE
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Maja Bertoncelj

Kranjska Gora – Po najbolj-
ših alpskih smučarkah na 
svetu se bodo že ta teden na 
podkorenski strmini na tek-
mi svetovnega pokala po-
merili tekmovalci v paraalp-
skem smučanju. Kranjska 
Gora jih bo gostila četrtič, 
tretjič zapored. Tekmi bosta 
ta četrtek in petek, 11. in 12. 
januarja.

Tekmi svetovnega pokala 
sta partnerski projekt Zveze 
za šport invalidov Sloveni-
je – Paraolimpijskega komi-
teja (ZŠIS – POK), podjetja 
Hit Alpinea, ASK Kranjska 
Gora, RTC Žičnice Kranjska 
Gora ter Smučarskega klu-
ba športnikov invalidov Al-
batros. »Partnerji smo med 
sabo dobro uigrana ekipa. 
Prepričan sem, da se nam 

obeta pravi spektakel,« je po-
vedal Gal Jakič, član organi-
zacijskega odbora tekmova-
nja, na katerem bo nastopilo 
120 smučark in smučarjev iz 
kar 21 držav. Svetovna elita 
se bo predstavila v treh kate-
gorijah – slepi in slabovidni, 
stoječi (športniki s cerebral-
no paralizo in s poškodbami 
okončin) in sedeči (športni-
ki paraplegiki).

»V koledarju letošnjih do-
godkov imamo tudi tekmo 
svetovnega pokala v paraalp-
skem smučanju. Sloveni-
ja se tako trdno uvršča v ko-
ledar tudi kot organizator-
ka zimskih športnih tekmo-
vanj najvišjega kakovostne-
ga razreda za smučarje inva-
lide. V letošnjem jesenskem 
delu bomo tudi organizator-
ji do sedaj največjega špor-
tnega dogodka svetovne-
ga prvenstva v namiznem 
tenisu za športnike invali-
de. S takšnimi organizacija-
mi športnih tekmovanj že-
limo približati mladim in-
validom šport in jih navdu-
šiti, da se vključijo vanj,« 
pa pravi predsednik ZŠIS 

– POK Damijan Lazar. V če-
trtek in petek bosta v Podko-
renu, na progi, kjer je pote-
kala Zlata lisica, na sporedu 
veleslaloma. Slovenski adut 

bo 16-letni Gorenjec Jernej 
Slivnik, ki se pripravlja na 
nastop na paraolimpijskih 
igrah v Južni Koreji, ki bodo 
med 9. in 18. marcem.

Svetovni pokal za smučarje invalide
Kranjska Gora bo v četrtek in petek gostila tekmi svetovnega pokala v paraalpskem smučanju. 
Slovenski adut bo Gorenjec Jernej Slivnik.

Jernej Slivnik in njegov trener Roman Podlipnik / Foto: arhiv ZSIS
Tako v četrtek kot v petek 
bo na sporedu veleslalom. 
Obakrat se bo prvi tek 
začel ob 9.30, drugi pa ob 
13. uri. 

Maja Bertoncelj

Kranj, Bischofshofen – Novo-
letna turneja je bila prvi iz-
med vrhuncev letošnje se-
zone v smučarskih skokih. 
Zaznamoval jo je Poljak Ka-
mil Stoch, ki je bil najboljši 
na vseh štirih tekmah, kar je 
doslej uspelo le Nemcu Sve-
nu Hanawaldu. Drugič zapo-
red je zlati orel v njegovih ro-
kah.

Turneja je bila, gledano 
ekipno, uspešna tudi za slo-
venske orle. V seštevku je na 
desetem mestu končal Jer-
nej Damjan, na zadnji tekmi 
v Bischofshofnu je tudi pred 
številnimi slovenskimi na-
vijači v finalu prvič nastopi-
la šesterica naših. Veseli na-
predek Petra Prevca z dvema 
uvrstitvama med najbolj-
šo deseterico (dvakrat osmo 
mesto) in mladih Timija 
Zajca ter Besničana Žige Je-
larja, ki sta točke osvojila na 
vseh štirih tekmah in turne-
jo končala na 16. oziroma 17. 
mestu. »Leto 2018 sem začel 
kar v redu, dvakrat z rezul-
tatom med deseterico. Da-
nes sem prvi skok naredil 
super, zelo sem zadovoljen 

s tem, kar sem pokazal. Pri 
drugem sem bil pozoren na 
dolgo mizo, da ne bi prehit-
ro odskočil, potem pa sem 
bil malce pozen, a ne glede 
na vse je osmo mesto zelo 
vzpodbuden rezultat,« je po 
Bischofshofnu povedal tri-
glavan Peter Prevc. Zelo za-
dovoljen je bil njegov mlajši 

klubski kolega Jelar, ki je si-
cer član mlade A-reprezen-
tance. »Današnji dan sem 
doživel dobro, žal je bil le 
prvi skok eden slabših, saj 
sem bil prezgoden in ni bilo 
prave hitrosti in višine. Si-
cer pa super, znova točke,« 
je dejal po svoji prvi novole-
tni turneji.

Pred skakalnici so prvi po-
leti v sezoni ta konec tedna 
na Kulmu. Leteli naj bi Jer-
nej Damjan, Peter Prevc, 
Anže Semenič, Tilen Bartol, 
Žiga Jelar in Domen Prevc. V 
ekipi tako zaradi slabše for-
me ne bo Roberta Kranjca pa 
tudi ne Jurija Tepeša, dveh si-
cer odličnih letalcev.

Po turneji na polete
Za smučarskimi skakalci je novoletna skakalna turneja. Z zmagami na vseh štirih skakalnicah se je 
v zgodovino vpisal Poljak Kamil Stoch. Slovenci ekipno dobri, a brez odmevne posamične uvrstitve. 
Konec tedna poleti na Kulmu, na katerih pa ne bo nastopil eden najboljših letalcev Robert Kranjec.

Peter Prevc je v Bischofshofnu z osmim mestom izenačil svojo najboljšo uvrstitev  
v sezoni. / Foto: Peter Košenina

Maja Bertoncelj

Kranj – »Po dobrih kvalifika-
cijah so mi na koncu pošle 
moči,« so besede Tržičana 
Žana Koširja po tekmi sve-
tovnega pokala v paralelnem 
veleslalomu v Lackenhofu v 
Avstriji. Zanj je bil to prvi na-
stop v sezoni in že takoj je os-
vojil odlično četrto mesto. 

Košir je bil drugi najboljši 
Slovenec, saj je v finale uspel 
prideskati Rok Marguč, ki je 
osvojil drugo mesto. Zmagal 
je Švicar Nevin Galmarini. 
Najboljša slovenska deskar-
ja sta se med seboj pomerila 
v polfinalu, boj je bil tesen, 

Marguč pa je na koncu v cilj 
prišel s prednostjo 0,31 se-
kunde. Koširjev nasprotnik 
v malem finalu je bil Avstri-
jec Alexander Payer. Po ne-
kaj manjših napakah naše-
ga deskarja si je tekmec pri-
dobil odločilno prednost in 
prišel do končnega tretjega 
mesta. Da bosta Slovenca vi-
soko, so napovedovali že re-
zultati kvalifikacij. Košir je 
imel najboljšega, Marguč pa 
petega.

Naslednja tekma svetov-
nega pokala deskarje čaka 
ta konec tedna s paralelnim 
slalomom v Bad Gasteinu v 
Avstriji. 

Košir tik pod stopničkami
Deskar na snegu Žan Košir je svojo prvo tekmo v 
novi sezoni svetovnega pokala končal kot četrti.

Kranj – Alpski smučar Žan Kranjec je na veleslalomu v Adel-
bodnu znova prismučal med najboljše. Osvojil je peto mesto. 
»Še enkrat sem dobil potrditev, da tretje mesto ni samo zaradi 
tega, ker mi proga v Alta Badii ustreza. Sem v dobri formi in 
dobro smučam, tako da sem vesel. Sem samozavesten, še 
posebno po zadnjih uspehih,« je dejal po tekmi.

Kranjec peti v Adelbodnu

Kranj – Za biatlonci so tekme svetovnega pokala v Oberhofu 
v Nemčiji, na katerih se je izkazal tudi Jakov Fak. Nastopil je 
po bolezni in osvojil sedmo in enajsto mesto. Izkazala se je 
tudi naša moška štafeta. V postavi ni bilo Faka, bili pa so sami 
gorenjski biatlonci, in sicer Miha Dovžan, Klemen Bauer, Mitja 
Drinovec in Lenart Oblak. V vetru in megli so se dobro znašli 
in prišli v cilj na dvanajstem mestu, kar pomeni, da so potrdili 
normo za nastop na olimpijskih igrah v Pjongčangu prihodnji 
mesec. Biatlonska karavana se iz Oberhofa seli v Ruhpolding.

Biatlonci v štafeti potrdili olimpijsko normo

Kranj – V soboto se je s tekmo AVK Triglav – VK Ljubljana 
Slovan začelo državno člansko prvenstvo nove tekmovalne 
sezone. Po pričakovanju so bili boljši gostje iz Ljubljane, ki 
tudi branijo naslov prvaka, a so bili vaterpolisti Triglava zelo 
blizu presenečenja. Ljubljana Slovan ni prišla v Kranj v sesta-
vi, kakršno se je pričakovalo, Kranjčane pa je spremljala še 
športna smola, poleg tega pa pri strelih na gol niso bili najbolj 
natančni, zato na koncu tudi poraz s tremi zadetki razlike. 
Rezultat je bil 6 : 9 (3 : 4, 1 : 2, 2 : 2, 0 : 1), za AVK Triglav pa 
so po dvakrat zadeli Benjamin Popovič, Mako Gostič in Aljaž 
Troppan. VD Kamnik je bil v prvem krogu prost. 

Začeli s porazom, ki pa ni tako boleč

Maja Bertoncelj

Kranj – Sobota, 6. januarja, 
je bila za jeseniške hokejiste 
poseben dan, pa ne le zato, 
ker so v Hali Tivoli na tekmi 
Alpske hokejske lige znova 
ugnali večne tekmece Olim-
pijo, 6. januar je namreč da-
tum, ko so na Jesenicah ura-
dno ustanovili prvi klub. Le-
tos od takrat mineva okrog-
lih sedemdeset let.

Kaj bi bilo lepšega kot 
obletnico obeležiti z zma-
go. Sobotni šesti derbi več-
nih tekmecev HK SŽ Olim-
pija in HDD Sij Acroni Jese-
nice to sezono se je končal z 

rezultatom 2 : 6 (1 : 0, 0 : 3, 
1 : 3). Zadeli so dvakrat Jaka 
Sodja in Aleksandar Mago-
vac, po enkrat pa Adis Alagić 
in Miha Brus. Jeseničani so 
na lestvici na tretjem mestu. 
Ker je bila na dan jubileja tek-
ma v Ljubljani, ga bodo obe-
ležili to soboto, ko bosta ista 
tekmeca znova prekrižala pa-
lice na Jesenicah. Obe ekipi 
sta včeraj odigrali tekmi dr-
žavnega prvenstva.

Prav tako so bili na ledu ho-
kejisti v mednarodni hokejski 
ligi IHL. V Kranju so triglavani 
kar s 17 : 2 (5 : 0, 6 : 1, 6 : 1) pre-
magali HDK Maribor in osta-
jajo vodilni na lestvici. 

Zmaga ob jubileju
Hokejisti Jesenic so dobili sobotni derbi  
z Olimpijo. Konec tedna bo že nov, na katerem 
bodo obeležili sedemdeset let klubskega hokeja.
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Jelena Justin

Snežne razmere v viso-
kogorju so zelo različne, 
zelo dolgo je bila tudi veli-
ka nevarnost snežnih pla-
zov. Kam v takem trenutku, 
ko bi turno smučali, krpljali, 
morda celo gazili neprede-
lan sneg in da bi bilo varno? 
To je najpomembnejše. V ta-
kem primeru obiščemo Ve-
liki Javornik oz. Ženiklovec, 
ki s svojim travnatim vrhom, 
s svojo »flanko«, predstavlja 
turnosmučarski užitek. 

Skozi Tržič se zapelje-
mo proti vasi Lom in sko-
znjo ter nadaljujemo nap-
rej do vasi Grahovše. Parki-
ramo pri kamnolomu, mor-
da se zapeljemo še malce viš-
je, nato pa začnemo s hojo. 
Vzpenjamo se po cesti, ki je 
pozimi pogosto priljubljeno 

sankališče, zato bodimo po-
zorni. Cesta se zmerno vzpe-
nja, ko nas desno usmeri 
planinska pešpot, ki nazaj 
na cesto pripelje na predza-
dnjem ovinku pred Domom 
pod Storžičem. Namesto da 
zavijemo desno do Doma, 
na levi strani zagledamo 
markacijo in smerokaz za 
Planino Javornik. Vzpon 
poteka po gozdnem kolovo-
zu, ki je trenutno globoko 
pod snegom. Sledimo oklju-
kom in vsaj trenutno odsve-
tujem vzpon skozi gozd, ki 
ga označujejo tudi markaci-
je. Kolovoz nas pripelje na 
Javorniški preval, 1465 me-
trov. Na Javorniškem pre-
valu je smerokaz; levo gre 
pot proti Planini Javornik, 
desno oz. naravnost pa pro-
ti Stegovniku in Močniko-
vemu sedlu. Predlagam, da 

krenemo v smeri proti Pla-
nini Javornik. Trenutno je 
dobro vidna turnosmučar-
ska sled. Ta nas bo po ne-
kaj sto metrih usmerila des-
no, zmerno strmo navzgor. 
Prišli bomo do lovske opa-
zovalnice, kamor z druge 
strani pride tudi kolovozna 
pot in trenutno tudi kakšna 
smučina. Smo na sedlu pod 
Malim Javornikom. Odprl 
se vam bo čudovit razgled 
na jezerski konec. Pred se-
boj bomo imeli Stegovnik, 
Virnikov Grintovec, Pristov-
ški Storžič, na avstrijski stra-
ni Obir, Goli vrh, Kamniško-
Savinjske Alpe.

Nadaljujemo levo po sle-
menu navzgor. Deviška be-
lina je presmučana. Mi se 
precej strmo vzpenjamo 
skozi gozd. Ko stopimo ven 
iz gozda, nas čaka še konč-
ni vzpon na vrh, kjer je tudi 
vpisna skrinjica. Vrh ponu-
di čudovit razgled na sever-
no stran Storžiča, na Košu-
to, Begunjščico, greben Na 
Možeh, Palec, Vrtačo, Stol 
in v ozadju na Julijce. Z vrha 
Ženiklovca zavijugamo do 
Planine Javornik na nad-
morski višini 1448 metrov. 
Omenjena strmina je v zim-
skih mesecih turnosmučar-
ski raj, smučina, ki ni zah-
tevna in kjer se človek lah-
ko nauči tudi prvih turnos-
mučarskih zavojev. No, moj 
letošnji vzpon ni bil s smu-
čmi, ampak s krpljami, kar 

je pa tudi svojevrsten užitek, 
če hodiš po deviškem pršiču. 

S Planine Javornik ses-
topimo oz. odsmučamo po 
kolovozu nazaj proti Domu 
pod Storžičem. Zimska idi-
la nas je tudi tisto soboto 

spremljala vse do Javorni-
škega prevala, od koder po 
prej znani poti vzpona ses-
topimo do Doma pod Stor-
žičem, potem pa ulovimo 
še kakšno sneženo »flan-
ko« na senožeti za uživaško 

vijuganje. In že smo pri 
jeklenem konjičku. 

Nadmorska višina: 1715 m
Trajanje: 5 ur
Višinska razlika: 850 m
Zahtevnost: 

Planinski izlet: Veliki Javornik oz. Ženiklovec (1715 m)

Snežena zaplata
Travnati vrh, ki pozimi ponuja turnosmučarske užitke; vrh, ki je idealen 
tudi za krpljanje. V snegu ali brez njega je vrh lep razglednik na Storžičevo 
severno obličje in širšo okolico.

Tukaj se odcepimo od markirane poti in se začnemo vzpenjati proti Ženiklovcu. 

Tisti dan je šlo le s krpljami ali smučmi. / Foto: Jelena Justin

Neokrnjena zimska pravljica / Foto: Jelena Justin

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

Z d r a v j e  i n  j a Z  –  P r i j a t e l j a  ( 54 )Skrb za oči
Ali dobro vidite ali že po-

trebujete očala? Gledate na 
svet skozi rožnata očala ali 
je vse videti sivo in temačno, 
četudi zunaj sije sonce? 

Danes začenjamo cikel 
člankov o tem, kako lahko 
sami z vajami poskrbimo za 
boljšo kondicijo oči in krepi-
mo njihovo energijo. Ste za? 
Kratek uvod, potem pa zač-
nemo. 

Oči so naše bogastvo, naše 
okno v svet, a se tega prema-
lokrat zavestno spomnimo. 
Za svoje materialne dobri-
ne odlično poskrbimo: npr. 
avto redno vzdržujemo, ga 
vozimo na servis, popravlja-
mo, dolivamo gorivo. Od 
svojega telesa pa vse preveč-
krat zahtevamo, da brezhib-
no deluje, najraje kar samo 
od sebe, brez posebne po-
moči. Če pa že poskrbimo 
zanj, največkrat pozabimo 

prav na oči. Vse druge dele 
telesa negujemo, mažemo, 
treniramo, masiramo. Za-
vedati se moramo, da tudi 
oči potrebujejo ljubečo 
nego in vzdrževanje, krepi-
tev očesnih mišic ter pretok 
energije skoznje. 

Naše telo in vsi naši organi 
in sistemi dobro funkcioni-
rajo, če je vsaka celica našega 
telesa preskrbljena z ener-
gijo, hrano in kisikom. Z 
ustrezno prehrano oči lahko 
nahranimo, da bodo v boljši 
kondiciji. S primernimi va-
jami krepimo očesne miši-
ce in skrbimo za boljši vid. V 
sodobnem času, ko ogrom-
no časa preživimo ob raču-
nalniških ekranih, TV-spre-
jemnikih, neonski razsvet-
ljavi, je izjemnega pomena, 
da oči redno tudi spočijemo.

Poleg vsega naštetega je 
skrivnost zdravja oči med 

drugim tudi v tem, da si ne 
zatiskamo oči pred ničimer 
in nikomer. Največja umet-
nost je videti, vedeti, razu-
meti, sprejeti in kljub vsem 
spoznanjem ohraniti notra-
nji mir in ravnovesje. Biti 
pozoren, se zavedati, ne za-
tiskati si oči pred resnico. 

Mi sami smo kreatorji svo-
jega življenja in zdravja. Naš 
način življenja in čustvova-
nja vpliva na delovanje tele-
sa in notranjih organov. V 
seriji člankov bomo spozna-
li, kako si na naraven način, 
z vajami in disciplino pri ra-
znih težavah z vidom do do-
ločene mere lahko blažimo 
stanje in si pomagamo sami.

Preden začnemo s 
konkretnimi vajami, naredi-
mo kratek test oziroma po-
snetek stanja, da boste po do-
ločenem času, če boste vaje 
redno izvajali, lahko ocenili 

svoj napredek in zaznali 
spremembe. 

Izberite mesto v sobi, ga 
označite ter stopite nanj. S 
tega mesta glejte naravnost 
predse v točko na steni, omari 

... Zapomnite si, kaj vse vidi-
te, kako natančno, jasno vidi-
te ter kaj še zaznavate v stran-
skem vidnem polju. 

Nadaljevanje s konkretni-
mi vajami pa prihodnjič.

Očesne mišice 
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Jože Košnjek

Duplje – Ko so pri Kulturnem 
in turističnem društvu Pod 
Krivo jelko Duplje pred sko-
raj dvajsetimi leti razmišlja-
li, kako popestriti prve dni po 
božičnih in novoletnih pra-
znikih in kako ljudi povabiti 
v naravo, se je rodila ideja za 
nočni pohod h Krivi jelki. 

V osrčje Udin boršta, kjer 
na rokovnjaške čase spomi-
nja hitro rastoča kriva jelka, 
počivališče z uto in klopca-
mi ter vpisno knjigo, prihaja 
podnevi blizu 20 tisoč poho-
dnikov letno, zato je bil nočni 
pohod samo obogatitev tega. 
Bila so leta, ko so na pohodu 
našteli tudi po več sto ljudi. 
Nočni pohod na prvi sobot-
ni večer po novem letu se je 
uveljavil. Letošnji, že 17. za-
pored, je bil to soboto. V za 
ta čas toplem večeru je kre-
nilo organizirano izpred ga-
silskega doma v Dupljah ali 
posamično veliko ljudi. Sicer 
varno pot so si osvetljevali s 
svetilkami ali romantičnimi 

baklami. Ker poteka priredi-
tev ponoči in globoko v gozdu, 
so za varnost tudi letos skrbe-
li dupljanski gasilci. Pohodni-
kom, največ jih je bilo iz Du-
pelj in okolice pa tudi iz dru-
gih krajev Gorenjske, so pri 
Krivi jelki zaželeli srečo ko-
ledniki Folklorne skupine 

Društva upokojencev Naklo 
in Trije kralji. 

Dupljanskega pohoda, ki 
je pretekla leta potekal tudi 
v visokem snegu, v čudovi-
tih mrzlih zvezdnatih zim-
skih večerih ali hudem na-
livu, kakršen je bil dve leti 
nazaj, se zaradi ne preveč 

dolge in varne poti udeležu-
je vedno več družin. Tudi le-
tos so člani društva Pod Kri-
vo jelko pohodnikom stregli 
s toplimi napitki, domačimi 
prigrizki in ta pravim v ko-
tlu kuhanim krompirjem, s 
katerim so si še posebej naj-
mlajši najbolje ogreli dlani.

Nočni pohod h Krivi jelki
Tradicionalne hoje v osrčje Udin boršta se je letos udeležilo veliko pohodnikov, med katerimi  
je bilo precej mladih.

Pohodnikom so pri Krivi jelki zaželeli srečo tudi Trije kralji.

Nočna hoja v Udin boršt je užitek tako za najmlajše kot za odrasle, zato je bilo med 
letošnjimi pohodniki veliko družin.

Vesela pohodniška družba iz Žiganje vasi, Gorič in Čirč

Maja Bertoncelj

Kranjska Gora – V Kranjski 
Gori se 27. januarja obeta po-
seben hokejski dogodek, ki 
bo združil tako ljubiteljske 
kot klubske hokejiste, sku-
paj pa se bodo podali v boj 
za zmago na Ledeni trofeji. 
»Gre za dogodek, kot ga v Slo-
veniji še nismo imeli, hokej-
sko tekmovanje na prostem – 
natančneje na jezeru Jasna. 
Dogodek sta zaradi njegove 
ekskluzivnosti podprli tudi 
Hokejska zveza Slovenije in 
Kranjska Gora, ki ga bo tudi 
gostila,« pravijo organizator-
ji iz ekipe Extrem.

Kot še pojasnjujejo, bo Le-
dena trofeja združila zimsko 

zabavo in pravljično pokraji-
no. Avanturistični hokejski 
dogodek bo na jezeru Jasna 
pod Vršičem. Rdeča nit je ho-
kej na prostem. Med seboj se 
bodo lahko pomerili tako re-
kreativni hokejisti kot tisti, 
ki igrajo v klubih. Tekmoval-
ci se bodo pomerili v hokeju 
tri na tri, dvoboji pa bodo po-
tekali na petih igriščih. Zaba-
ve pa ne bo manjkalo tudi za 
preostale udeležence, saj se 
bodo lahko preizkusili v dr-
sanju, v nagradnem spretno-
stnem poligonu, v mali šoli 
hokeja, občudovali bodo lah-
ko tudi mojstrsko izdelovanje 
ledenih skulptur. 

Zmagovalna ekipa bo osvo-
jila pokal v obliki ko zoroga 

– simbolično, saj kozorog 
»straži« tudi jezero Jasna. 
Turnir v hokeju na ledu tri 
na tri bo potekal med 7.30 in 

16. uro. Prosta mesta so že 
zapolnjena. Dvaintrideset 
ekip bo razdeljenih v osem 
skupin po štiri ekipe.

Hokejisti za Ledeno trofejo
Na hokejskem dogodku konec januarja na jezeru Jasna v Kranjski Gori se bodo tako ljubiteljski hokejisti 
kot tisti, ki tekmujejo v klubih, podali v boj za zmago na Ledeni trofeji. Organizatorji pravijo, da gre za 
dogodek, kot ga v Sloveniji še ni bilo.

Ledena trofeja bo 27. januarja v Kranjski Gori. / Foto: arhiv dogodka

Maja Bertoncelj

Kranj – Konec leta je čas za 
statistiko, ki jo dela veliko re-
kreativcev. Posebno je v svo-
jem novem blogu zbral go-
renjski rekreativec Bojan Am-
brožič z Ljubnega, za katerim 
je zelo aktivno in pestro leto.

V Gorenjskem glasu smo 
ga že predstavili, prek njego-
vega bloga ga spremljajo šte-
vilni. Zapisi so zanimivi, zlas-
ti ker so iz različnih držav, saj 
Ambrožič veliko potuje in se 
udeležuje tudi tekem v tujini. 

»V letu 2017 mi je uspelo ne-
kaj neverjetnega. V enem sa-
mem letu sem uspel zbrati 
več kot pol milijona ogledov 
bloga. Uspelo mi je napisa-
ti natanko sto blogov, kar po-
meni v povprečju enega na tri 
do štiri dni. Skupna dolžina 
vseh blogov v preteklem letu 
znaša 47114 besed, kar je 105 
strani čistega besedila. Glede 
na to, da moram za vsak blog 

v povprečju za pol dneva v hri-
be in potrebujem še najmanj 
dve uri, da ga napišem, to zne-
se okrog tisoč ur dela oz. me-
sec in pol časa. Nadaljnje štiri 
mesece na leto spim in še štiri 
mesece in pol preživim v služ-
bi. Torej matematika pravi, da 
mi za vse drugo, kar ni pove-
zano s službo in blogom, os-
tane samo dva meseca časa,« 
je predstavil zanimivo ugoto-
vitev.

Njegov blog beleži več 
kot 119 tisoč obiskovalcev. 
Najbolj brani v letu 2017 so 

Ferata Hvadnik, Neapelj, 
Vezuv in Pompeji, na tret-
jem mestu pa je zamrznje-
no Blejsko jezero. Lani je 
bil v Šanghaju, na Madei-
ri, v Guangdžovu na Kitaj-
skem, na francoski rivieri in 
na Kanarskih otokih. Pokra-
jine je spoznaval tudi prek 
rekreacije. Osvojil je Mont 
Blanc (4810 m), Rocciame-
lone (3538 m), Tofano di Ro-
zes (3225 m) ...

»Leto 2017 je bilo zame v 
marsičem izjemno. Nastopil 
sem kar na 22 tekaških prire-

ditvah v petih različnih drža-
vah (v Sloveniji, Italiji, na Hr-
vaškem, Kitajskem in Portu-
galskem). Udeleževal sem se 
tako ultramaratonov kot tudi 
zelo kratkih tekem,« je zapi-
sal v enem izmed blogov. Te-
kaško sezono je zaključil s te-
kom po stopnicah na Šanghaj-
ski stolp (Shanghai Tower) na 
Kitajskem, na najvišjo zgrad-
bo, na katero je mogoče teči. 

Tudi za letošnje leto si je zas-
tavil kar nekaj zelo zahtevnih 
izzivov, med katerimi je tudi 
tek na Eifflov stolp, za katere-
ga je bil izbran med le štiride-
set tekačev, ki se bodo 15. mar-
ca podali na vrh te svetovne 
znamenitosti v Parizu. Naj-
večji projekt pa je tek na 5642 
m visoki Elbrus, ki bo maja v 
deseti izvedbi. Njegova velika 
želja je, da bi bil zraven.

Bojan Ambrožič je blog za-
čel pisati leta 2007 in zagoto-
vo bo tudi letos ponudil mar-
sikaj zanimivega.

Blog rekreativca z več 
kot pol milijona ogledov
Bojan Ambrožič je gorenjski rekreativec, katerega 
dogodivščine berejo skoraj po celem svetu.

Bojan Ambrožič se je lani udeležil tudi teka po stopnicah na 
Šanghajski stolp, 632 metrov visok nebotičnik na Kitajskem. 
Pred njim je bilo 119 nadstropij, 3398 stopnic in 552 metrov 
višine. Osvojil je skupno 16. mesto. / Foto: osebni arhiv

Tudi za letos si je zastavil nekaj zelo zahtevnih izzivov, 
med katerimi je tudi tek na Eifflov stolp, največji 
projekt pa je tek na 5642 m visoki Elbrus, ki bo maja v 
deseti izvedbi. Njegova velika želja je, da bi bil zraven.

Cerklje – Prejšnji teden smo napovedali zimski triatlon na 
Krvavcu, ki so ga poimenovali 3Kings. Njegovo prvo izvedbo 
so načrtovali za soboto, zaradi premalo prijavljenih pa so ga 
prestavili na kasnejši termin. So pa pripravili test proge, na 
katerem so udeleženci lahko preizkusili posamezne etape in 
sodelovali pri izbiri dokončne trase.

Zimski triatlon prestavljen
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Simon Šubic

Ljubljana – V soboto je po 
sklepu vlade vodenje polici-
je kot vršilec dolžnosti ge-
neralnega direktorja policije 
začasno prevzel Simon Ve-
lički, nekdanji direktor Po-
licijske uprave Kranj in na-
zadnje eden od dveh name-
stnikov dozdajšnjega ge-
neralnega direktorja poli-
cije Marjana Fanka, ki se je 
upokojil. Fank je sicer pre-
dal posle Veličkemu že v pe-
tek. Kot je ob tej priložnos-
ti napovedal novi šef poli-
cije, namerava nadaljevati 
delo, kot ga je začrtal njegov 
predhodnik. »Od policistk 
in policistov bomo pričako-
vali predvsem človečnost in 
pa da bodo tudi naprej razu-
meli naše poslanstvo, ki je v 
tem, da pomagamo ljudem, 
ko se znajdejo v varnostnih 
stiskah,« je dejal.  

Glede izvajanja nadzora 
nad spoštovanjem meje v 
Piranskem zalivu je Velički 

povedal, da je obdobje im-
plementacije arbitražne-
ga sporazuma zaključeno, 
skladno s pravnimi določili 
pa bo policija izvajala obla-
stnost na slovenskem mor-
ju, pri sami metodiki in tak-
tiki pa bo upoštevala tudi 
taktični preudarek. 

O policijski stavki, ki je na-
povedana za februar, je de-
jal, da vsaka taka stavka po-
meni določeno varnostno 
tveganje. »Kot veste, je slo-
venski prostor izjemno va-
ren. To omogoča graditev 
tudi drugih podsistemov v 
državi. Gospodarska rast je 
prav tako odvisna od tega, 
v kakšnem okolju se odvija 
gospodarska aktivnost. Tako 
da do določene mere sem 
zaskrbljen, prepričan pa 
sem, da bomo z ustreznim 
dialogom poskrbeli za to, 
da bodo policistke in poli-
cisti izvajali vse tiste potreb-
ne naloge, da bomo zagotav-
ljali varnost v Republiki Slo-
veniji.« 

Simon Velički že prevzel 
vodenje slovenske policije

Marjan Fank (desno) in Simon Velički sta primopredajo 
poslov opravila minuli petek. / Foto: Primož Pičulin

Andraž Sodja

Jesenice – V soboto okoli 
12. ure so bili jeseniški ga-
silci obveščeni o požaru na 
enem izmed odstavnih tirov 
Železniške postaje Jeseni-
ce. Ob prihodu na kraj poža-
ra so ugotovili, da gre za ob-
sežen požar na pogonskem 
vagonu več kot petdeset let 
stare potniške kompozici-
je poljske izdelave, poime-
novane gomulka po teda-
njem poljskem predsedni-
ku Wladyslawu Gomulki. 
Kompozicija sicer v času po-
žara ni bila v uporabi.

S požarom, ki se je raz-
širil tudi na sosednje va-
gone potniške kompozici-
je in jih je praktično uničil, 
so se spopadli gasilci Gasil-
ske reševalne službe Jese-
nice in prostovoljni gasilci 
PGD Jesenice. Imeli so kar 
zahtevno delo, saj so jih ovi-
rali tovorni vagoni na sose-
dnjih tirih, ki so oteževali 

dostop do požara, in elek-
trični odjemni vodi, zara-
di katerih so morali počaka-
ti z gašenjem, dokler delav-
ci Slovenskih železnic niso 
izklopili in ozemljili omrež-
ja. Škoda na vlaku, ki je eden 
od zadnjih tovrstnih potni-
ških vlakov s pravzaprav 
že muzejsko vrednostjo, je 

ogromna, saj se je potniški 
vagon zaradi visokih tem-
peratur močno ukrivil. S 
tem pa se zgodba še ni kon-
čala, saj je v noči na nede-
ljo na vlaku znova zagorelo. 
Požar so zaznali policisti, ki 
so preiskovali vzrok poža-
ra, tako da so se morali ga-
silci znova hitro odzvati in 

po ponovnem izklopu elek-
trične energije požar ponov-
no pogasiti. V požaru ni bil 
nihče poškodovan.

Kot je sporočil Bojan Kos 
s Policijske uprave Kranj, 
so kriminalisti takoj po po-
žaru opravili ogled kraja, z 
aktivnostmi za ugotavljan-
je vzroka za dogodek pa še 
niso zaključili in še prever-
jajo okoliščine. Tako so za-
varovali kraj požara zaradi 
nadaljnjih aktivnosti s fizič-
nim varovanjem in pri tem 
tudi zaznali ponoven po-
žar. Preiskovalne aktivno-
sti še potekajo, tako da ura-
den vzrok požara še ni znan, 
neuradno pa smo izvedeli, 
da obstaja tudi možnost, da 
bi bil požar na vlaku podta-
knjen. Po prvih ocenah poli-
cistov je škoda velika, še več-
jo pa so s hitro intervencijo 
preprečili gasilci, saj požar 
ni poškodoval odjemnih ele-
ktričnih vodnikov in nosil-
cev nad vlakom.

Zgorela ena zadnjih gomulk
Na enem od odstavnih tirov Železniške postaje Jesenice je v soboto opoldne zagorela kompozicija 
potniškega vlaka. Ogenj, vzrok katerega policisti še preiskujejo, je vlak povsem uničil.

V sobotnem požaru na Jesenicah so bili uničeni trije vagoni 
potniške kompozicije, popularno poimenovane gomulka. 

Simon Šubic

Kranj, Jesenice – Kranjski in 
jeseniški kriminalisti so v 
ločenih postopkih preiska-
li večje število vlomov in po-
skusov lanskih vlomov v raz-
lične objekte, za kar so ka-
zensko ovadili tri domnevne 
storilce. Na območju Kranja 
so preiskali sedem vlomov 
in poskusov vlomov v stano-
vanjske hiše ter tri vlome v 
druge objekte, na območju 
Jesenic pa vlom v skladišče 
in poskus vloma v gostinski 
lokal. Osumljenci so delova-
li vsak zase in niso bili pove-
zani, je poudaril Primož Do-
noša, vodja Sektorja krimi-
nalistične policije na Policij-
ski upravi Kranj. 

Po ugotovitvah policistov 
naj bi 28-letnik lani na ob-
močju Predoselj in Britofa z 
naviranjem oken in vrat vlo-
mil v najmanj devet objek-
tov. Dva vloma sta ostala pri 
poskusu, ker so storilca iz 
objekta pregnali lastniki ozi-
roma alarm. »Kazniva de-
janja je pretežno izvrševal 
v dopoldanskem in popol-
danskem času, prilaščal pa 
si je zlatnino, nakit, denar 
in manjše vredne predmete, 
ki so bili na vidnih mestih. 
Skupna pridobljena premo-
ženjska korist je bila manj-
ša in je znašala nekaj tisoč 

evrov, ki jo je tudi že pora-
bil,« je navedel Donoša. 
Osumljenec je stari znanec 
policije ter je bil že obravna-
van in tudi kaznovan za isto-
vrstna kazniva dejanja. 

Drugega osumljenca, sta-
rega 25 let, so kranjski kri-
minalisti obravnavali zara-
di vloma v gostinski lokal v 
Kranju, ki je bil izveden na 
silvestrsko noč. Odnesel je 
večjo količino cigaret. »Osu-
mljenca so kriminalisti prej-
šnji teden s kazensko ovad-
bo privedli k preiskovalni so-
dnici, ki je zanj odredila pri-
por,« je razložil Donoša.

Jeseniški kriminalisti 
pa so 19-letnega mladeni-
ča kazensko ovadili zara-
di poskusa vloma v gostin-
ski lokal in vloma v skladi-
ščni prostor na Jesenicah, 
ki ju je izvedel maja in no-
vembra lani. Vlom v gostin-
ski lokal je ostal pri poskusu, 
ker je vlomilca pregnal spro-
žen alarm, pri vlomu v skla-
dišče pa si je prilastil različ-
ne športne predmete.

Gorenjski policisti so lani 
obravnavali 263 vlomov v 
stanovanjske hiše, 26 vlo-
mov v stanovanja, 24 v kleti 
in garaže ter 16 v počitniške 

hiše. Poleg tega so policisti 
obravnavali še 51 vlomov v 
trgovine in 26 vlomov v go-
stinske lokale. V zadnjem 
obdobju, sploh konec leta, 
smo beležili porast tovr-
stnih kaznivih dejanj, ven-
dar pa jih je bilo v celem letu 
manj kot v letu 2016. Prei-
skanost premoženjskih ka-
znivih dejanj je okoli 30-od-
stotna. Gre za kazniva deja-
nja, ki jih je težko preisko-
vati, saj na kraj pridemo že 
po storitvi dejanja. Delo pa 
nam otežujejo tudi oško-
dovanci s svojimi ravna-
nji na kraju samem, zato 
vnovič pozivam potencial-
ne oškodovance, naj zaupa-
jo policiji in nam prepusti-
jo, da temeljito opravimo 
svoje delo,« je še povedal 
prvi gorenjski kriminalist. 
Opozoril je še, da so v zim-
skem obdobju zaradi krat-
kega svetlega dela dneva še 
vedno zelo aktualni vlomi v 
stanovanjske objekte, pred-
vsem ponoči pa vlomi v vozi-
la, zato svetuje izvajanje sa-
mozaščitnih ukrepov za va-
rovanje lastnine, pozorni pa 
bodite tudi na nepoznane in 
sumljive osebe in vozila, ki 
se zadržujejo v vaši okolici, 
o čemer tudi obvestite poli-
cijo na interventno številko 
113 ali anonimni telefon po-
licije 080 1200.

Priprt zaradi kraje cigaret
Gorenjski kriminalisti so kazensko ovadili tri moške, stare od devetnajst do osemindvajset let, ki naj bi 
lani izvršili več vlomov v stanovanjske in poslovne objekte na območju Kranja in Jesenic. 

Vodja gorenjskih kriminalistov Primož Donoša / Foto: Tina Dokl

Valenčič in Pesjak sta tako 
po ugotovitvah prvostopenj-
skega in višjega sodišča leta 
2012 na škodo Factor ban-
ke Blažu Pesjaku – sinu Bo-
risa Pesjaka in zdajšnjemu 

predsedniku uprave Mer-
kurja – in družbi Daj Invest 
Limited s Cipra, katere druž-
benika sta bila Boris in nje-
gova hči Anja Pesjak, nak-
lepno pridobila protipravno 
premoženjsko korist v višini 
100.000 evrov.

Obsodba bančnikov 
postala pravnomočna
31. stran

Cerklje – Kranjski policisti so v nedeljo zvečer v Cerkljah obrav-
navali prometno nesrečo s pobegom. Voznika so kasneje iz-
sledili in ga obravnavali zaradi povzročitve prometne nesreče, 
odklonitve preizkusa alkoholiziranosti, vožnje brez veljavnega 
vozniškega dovoljenja in nedostojnega vedenja na javnem 
kraju. Zasegli so mu tudi osebni avtomobil in ga pridržali do 
streznitve.

Pobeglega voznika pridržali do streznitve

Kranj, Tržič – Pred dnevi so policisti v Kranju obravnavali voz-
nika avtomobila, ki je odklonil strokovni pregled zaradi suma 
vožnje pod vplivom prepovedanih drog, ob tem so mu zasegli 
tudi manjšo količino droge. V Tržiču pa so obravnavali vozni-
co, ki je bila pozitivna na hitrem testu za prepovedane droge, 
ki je pokazal prisotnost konoplje. Manjšo količino konoplje 
so zasegli tudi njenima sopotnikoma. Oba voznika so izločili 
iz prometa in jima prepovedali nadaljnjo vožnjo.

Vozila pod vplivom droge



Maša Likosar

Z
ačnemo z biskvi-
tom. Močno ste-
pemo v kremo 
500 g beljakov in 
160 g sladkorja v 

prahu. Skupaj stopimo 500 
g temne, 53-odstotne čoko-
lade (stopljene na največ 45 
°C) in 120 g masla, nato sto-
pljeni masi dodamo 100 g 
rumenjakov. Tekočo zmes 
iz čokolade, masla in rume-
njakov vmešamo med kre-
mo iz beljakov in sladkorja 
v prahu. Vse skupaj damo v 
model in pečemo pri 120–
130 °C nekaj minut. Pazimo, 
da biskvita ne zapečemo. Za 
malinovo polnilo z bezgom 

potrebujemo 200 g malino-
vega pireja, 50 g bezgovega 
sirupa in 2 g agar agarja. Vse 
skupaj zavremo. Ohladi-
mo in ohlajeno zmešamo s 
paličnim mešalnikom. Nab-
rizgamo na čokoladni bis-
kvit. Smetanov mousse: 4 g 
želatine namočimo v hlad-
ni vodi, da nabrekne; 100 g 
mleka, jedilno žlico sladkor-
ja ter jedilno žlico suhih bez-
govih cvetov segrejemo na 
80 °C, vmešamo nabreklo 
želatino. Dodamo 500 ml 
rahlo stepene smetane. Kre-
mo nato zlijemo v model, v 
katerem je malinovo polni-
lo na čokoladnem biskvitu. 
Ohladimo. Ohlajeno vza-
memo iz modela ter postre-
žemo.

GORAZDOV 
SLADKI RECEPT
Za tiste, ki se radi igrate s svojo slaščičarsko 
domišljijo, je Gorazd prispeval recept za tortice  
s smetano, malinami, bezgom, čokolado in 
jedilnim cvetjem.
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Maša Likosar

G
orazd Potočnik 
iz Drago čajne 
je po osnovni 
izobrazbi gos-
tinski tehnik. 

Slaščice so ga od nekdaj pri-
vlačile, in ker o njih ni vedel 
praktično ničesar, se je pred 
15 leti podal v neznano. V 
Ljubljani se je ravno v tistem 
času odprla slaščičarna Rus-
tika, ki je sladokuscem žele-
la ponuditi višji nivo razvaja-
nja brbončic. Lastnikom se 
je zdel Gorazd zanimiv prav 
zaradi popolnega neznanja: 
želeli so nekoga, ki ga bodo 
lahko izoblikovali po svojih 
merilih. Napotili so ga v tuji-
no.

Tujina, izzivi in kuharske 
oddaje

Predvsem Italija je domo-
vina njegovega šolanja. Zako-
nitosti peke se je učil pri sve-
tovno znanih slaščičarjih, kot 
so Francesco Elmi, Frederic 
Bourse, Christophe Felder, 
Christian Schabereiter in Sal-
vatore Toma, ki je tudi amba-
sador čokolade. Z njimi je 
zgradil temelje, a Gorazd zase 
pravi, da je v večini samouk. 
Vse, kar je videl, je želel tudi 
okusiti – in tako je lahko zares 
razvil občutek za kombinaci-
jo sestavin. »Bolj so sestavine 
''odbite'' in se zdi, da nikakor 
ne sodijo skupaj, bolj me pri-
vlačijo in so zame izziv. Nare-
dil sem že torto iz ličija, gor-
gonzole, torto mojito in noro 
dobro torto, ki je imela okus 
po sočnem jabolčnem zavit-
ku. Mene navadni piškoti ne 
zanimajo več, to me dolgoča-
si.«

Gorazdov neverjetni tal ent 
za oblikovanje in dekoriran-
je smo lahko spremljali kar 
na televiziji. Medijsko utiran-
je je začel v oddaji Skriti šef, 
kjer je še z dvema kuharski-
ma mojstroma pripravljal 
obroke po navodilih neke sla-
vne osebe. Javno so se poka-
zali njegov profesionalen pri-
stop, novodobna kreativnost, 
neizmerna mera znanja – in ti 
faktorji so mu prinesli lastno 
oddajo, Gorazdovo slaščičar-
no. V Sarajevu je posnel tudi 
trinajst slaščičarskih oddaj 
za Hayat TV. Pravi, da so mu 
oddaje popolnoma spremeni-
le življenje, saj je med snema-
njem spoznal Rubino, gospo-
dično, s katero se je poročil.

Lani smo ga lahko spremlja-
li tudi v oddaji Pregreha brez 
greha, kjer je ustvarjal slašči-
ce brez ogljikovih hidratov, 

predvsem brez moke in slad-
korja. Ne upa sanjati, a njegov 
medijski cilj je oddaja na tele-
viziji 24 Kitchen.

Ko je postal eden izmed naj-
boljših slaščičarjev v Sloveni-
ji, so ga ljudje pograbili. Tri 
leta je bil praktično vsak dan 
na terenu. Razne predstavit-
ve, svetovanja, učenje slašči-
čarjev, tečaji za ljubitelje slad-
kega, optimizacija delovnih 
procesov ... On je bil tisti, ki so 
ga poklicali, če je restavracija 
želela neko posebno slaščico 
na meniju – in voila – pripra-
vil jim je unikaten, popolno-
ma njihov posladek.

Ljubezen do čokolade, 
umetnost in knjiga

Gorazdova najljubša ses-
tavina je čokolada, zato ne 
čudi, da je prav iz nje ustvaril 

poseben namaz, ki ne teme-
lji na hidrolizirani rastlin-
ski maščobi, temveč na pra-
vi maščobi iz čokolade in leš-
nikov. Bio, eko, veganstvo ga 
ne zanimajo, pomembne so 
mu predvsem kvalitetne in 
zdrave sestavine. Decem-
bra je lansiral poseben zim-
ski namaz z okusom ingver-
ja in nageljnovih žbic; v kra-
tkem pa lahko pričakujemo 
še čokoladni namaz brez 
sladkorja.

S čokolado pa Gorazd ne 
eksperimentira le v kulina-
riki, zanj je uporabna tudi 
v umetnosti. Njegov naj-
bolj nenavaden izdelek so 
slike, narisane s čokolado. 
Bile so razstavljene v Sara-
jevu, Zagrebu in ne nazad-
nje v Radovljici na Festiva-
lu čokolade. Slike so se tudi 
prodajale in najvišji znesek 

NJEGOV SVET SLADKOZVOČJA
Ste se kdaj vprašali, ali imate kaj skupnega s skupino The Rolling Stones? Če ste pokusili slaščico 
Gorazda Potočnika, imate. Gorazd je namreč pripravljal sladke pogostitve na njihovih koncertih.

Gorazd Potočnik / Foto: Tina Dokl

za prodano umetnino je zna-
šal 370 evrov.

Decembra lani je izšla 
knjiga z naslovom Sladke 
mojstrovine, ki je rezultat 
Gorazdovega sodelovanja z 
eno večjih družb v prehram-
bni industriji pri nas. Knjiga 
je nastala tako, da so gospo-
dinje pošiljale svoje recepte, 
Gorazd je izbral dvajset naj-
zanimivejših, jih nadgradil 
in jim dodal moderen pri-
dih. Že nekaj let pa Gorazd 
ustvarja lastno knjigo, ki jo 
lahko pričakujemo v nasle-
dnjih letih. Piše in ustvarja 
pravzaprav obširen leksikon 
o slaščičarstvu. To bo prvi 
korak k uresničitvi njegovih 
sanj, ko pa bo nekoč odprl 

lastno slaščičarno, bo njego-
va slaščičarska pot izpopol-
njena.

V ospredje prihaja vloga 
očeta

Gorazd v zadnjih dveh 
letih ni več toliko slaščičar, 
temveč predvsem oče. Ima 
sina Ivana in hčerko Evo. 
»Utrujen sem, manj je idej, 
težko usklajujem kariero in 
družino, zato sem se nekoli-
ko umaknil, a se bom vrnil. 
V glavi se mi pletejo veli-
ke ideje, ki bodo ponovno 
udarne, čisto nove in bodo 
pretresle poetični svet slad-
kozvočja.« O tem je prepri-
čan.
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RUBRIKO MULARIJA ureja Mateja Rant.  
Pišite ji na mateja.rant@g-glas.si.

POTOVANJA        VINO        HRANA        DOGODIVŠČINE        MOŠKI        ŽENSKE         POTOVANJA        VINO        HRANA       ŽENSKE  

Karmen Sluga

N
a Osnovni šoli 
Staneta Žagar-
ja Lipnica je 
lani potekalo 
prednovoletno 

srečanje mladih planincev 
Planinskega društva Radov-
ljica. Teh je kar okoli 180, pri-
hajajo pa z Osnovne šole Sta-
neta Žagarja Lipnica, Osno-
vne šole Antona Tomaža 
Linharta Radovljica, Osnov-
ne šole Frana Saleškega Fin-
žgarja Lesce in Vzgojnovar-
stvenega zavoda Radovljica. 

Kot je povedala načelnica 
mladinskega odseka Moj-
ca Brezovec, je radovljiš-
ki odsek mladih planincev 
med največjimi v Sloveniji. 
Prihodnje leto bodo obele-
žili že 60-letnico delovanja. 

Otroci iz vrtca ter prve-
ga, drugega in tretjega raz-
reda so si na prireditvi naj-
prej ogledali uprizoritev 
Levstikove pravljice Kdo 
je napravil Vidku srajčico, 
katere sporočilo je sklad-
no z načeli, ki jih mladim 

planincem privzgajajo vod-
niki: rad imej živali in cve-
tlice. Nastopili so učenci 
lipniške šole pod mentors-
tvom Danijele Rakovec. Za 

glasbeno spremljavo je pos-
krbel Matjaž Kokalj. Starej-
ši planinci pa so prisluhni-
li predavanju Rada Urevca 
z naslovom Življenje pod 

najvišjo goro sveta. Na kon-
cu so mlade planince čaka-
la presenečenja, ki so jim 
jih pripravile mentorice, in 
pogostitev.

SREČANJE MLADIH 
PLANINCEV V LIPNICI

Kdo je napravil Vidku srajčico? / Foto: OŠ Lipnica

Slovo

V tej tihi in solzni dolini
obstali sva ti in jaz.
Svet se ni nehal vrteti, 
a ena od naju
ne more več trpeti.

Grenka je solza,
koraka ni več.
Roko, ki boža,
ustavil bo čas.

Poslednji list
v knjigi življenja
se piše v tem času.
Vse mine,
svet se vrti naprej.

Ostane dotik dlani
in tvoja ljubezen
v vsakem kotičku
mojega srca.

PESMI MLADIH

Tanja

Naj se zgodi karkoli, vse mine in svet se ne neha vrteti. 
Vsako slovo je težko. Ko se bolečina spremeni v pesem, je 
malo lažje in ostane še en lep spomin več. Meta

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

Alenka Brun

G
lavno mes-
to avstrijske 
zvezne deže-
le Štajerske 
ob Muri Gra-

dec je že več let ponosno na 
svoj nenavadni naziv, ki ga 
je prejelo kot prvo mesto v 

Avstriji: glavno mesto uži-
tkov (GenussHauptstadt). 
Tudi zaradi tega naslova se 
kulinarična ponudba same-
ga mesta in okolice z vsakim 
letom bogati. 

Tokrat smo se odpravi-
li severno od Gradca. Naj-
prej smo se ustavili v Fro-
hnleitnu, kjer nas je sprejel 
šef domačega turističnega 

združenja Wolfgang Kasic, 
potem pa so nam predstavili 
zanimiv park Volkspark ter 
nas pred paviljonom druži-
ne Heininger, ki na eni stra-
ni ponuja razglede na lepo-
tico Muro, ki teče mimo, na 
drugi pa na park, presenetili 
z okusnim zajtrkom v obli-
ki »finger fooda«. Med jed-
mi smo okušali domače in 
tipično za te kraje kot tudi za 
celotno Avstrijo. Po spreho-
du skozi park smo se odpe-
ljali do pivovarne Flecks, 
kjer združujejo umetnost 
pitja piva z umetnostjo giba-
nja in slike, saj imajo v dru-
žino priženjenega igralca.

Ker je bil izlet lani pozno 
jeseni, se je park predstavil 

v svojih jesenskih, prav 
nič dolgočasnih barvah. V 
njem najdemo tako rdeče-
listno bukev kot tudi sekvo-
jo, vanj je umeščen ribnik, 
obiskovalci lahko posedijo 
na ličnih lesenih klopcah. 
Skozenj nas je popeljal vrt-
nar Erwin Gruber.

Predstavitev štiri leta sta-
re družinske »craft« pivo-
varne Flecks pa smo doži-
veli kot pravo gledališko 
predstavo, v kateri imajo 
svojo vlogo tako pesem in 
ples kot moderne skulptu-
re pred stavbo, med kate-
rimi najdemo celo svoje-
vrsten kip, posvečen bogi-
nji hmelja. Sprejel nas je 
Georg Fleck - Obendrauf, 

ki se je poročil s pivovarje-
vo hčerko in je – kot smo 
že omenili – v osnovi igra-
lec, ki mu je še posebno bli-
zu muzikal. Obisk pivovar-
ne s svojim sprejemom in 
nastopom spremeni v živa-
hno doživetje, kjer se kul-
tura prepleta z umetnostjo 
in okušanjem piva v družbi 
tipičnih »bretzle« oziroma 
prest. V sami proizvodnji 
Georg obiskovalcem pri-
pravi pravi plesno-pevski, 
svetlobni spektakel, ob kon-
čni pokušini pa sede tudi za 
klavir. Fant obisk pivovarne 
resnično spremeni v nekaj, 
kar si zapomniš. 

(Nadaljevanje prihodnjič)

Gradec in okolica (1)

PARK IN PIVO

Frohnleiten je simpatičen kraj ob Muri.

Park Volkspark ima v vsakem letnem času svoj čar.Georg v družbi »domače« boginje hmelja

V kranjskem Cineplexxu si lahko od konca decembra ogleda-
te simpatični družinski animirani film Bikec Ferdinand, ki je 
tudi sinhroniziran. Že 4. januarja pa je na velika platna prišla 
še ena družinska animirana zgodba z naslovom Vampirček. 
Film je posnet po likih istoimenske svetovne knjižne uspeš-
nice. Priljubljeno čtivo dečka Tonija so srhljive zgodbe, pose-
bno o vampirjih. Zdaj pa je dobil priložnost spoznati čisto 
pravega pravcatega vampirčka Rudija in njegovo sestrico 
Ano. Postanejo prijatelji. Rudi se izkaže za prijaznega in lju-
beznivega fanta, največ zapletov v vsej zgodbi pa povzročijo 
poskusi Tonijevih staršev, da bi novega prijatelja spoznali. A 
kako naj Toni pojasni, zakaj Rudi ne sleče svojega razcapa-
nega črnega plašča, ki tudi precej smrdi? In zakaj prihaja ob 
poznih večernih urah in si ves čas z roko pokriva usta?

Vampirček in Bikec Ferdinand
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Minuli konec tedna je na Gorenjskem na svet prijokalo 35 
novorojenčkov. V Kranju se je rodilo 11 deklic in 9 dečkov. 
Najtežja je bila ena od deklic – tehtala je 4560 gramov. 
Najlažji je bil deček, ki je ob rojstvu tehtal 2420 gramov. 
Na Jesenicah je prvič zajokalo 5 dečkov in 10 deklic. Naj-
lažja in najtežja sta bili deklici – prvi je tehtnica pokazala 
2560, drugi pa 4150 gramov.

Novorojenčki

V Kranju so se 23. decembra 2017 poročili: Goran Ris in 
Sanja Zdjlear ter Dušan Breskvar in Irena Tomažič.

Mladoporočenci

Samo Lesjak

N
a odru Kul-
turnega cen-
tra Tržič so se 
že petič pred-
stavile komor-

ne skupine ter harmonikar-
ski in šolski zabavni orkes-
ter. Nadarjeni mladi glasbe-
niki in njihovi mentorji so s 
svojimi nastopi navdušili do 
zadnjega kotička napolnje-
no dvorano. Klasične sklad-
be in priredbe božičnih pes-
mi v odlični izvedbi različ-
nih skupin in orkestrov so 
bile njihovo iskreno voščilo 
vsem obiskovalcem koncer-
ta pred vstopom v leto 2018.

Kot je dejal ravnatelj Glas-
bene šole Tržič Franci Podli-
pnik, jih v novem letu že čaka-
jo novi izzivi, saj že v janu-
arju nadaljujejo z javnimi 

nastopi ter internimi nasto-
pi posameznih oddelkov. S 
koncertom slovenske glasbe 
pa se bodo v sredo, 7. febru-
arja, poklonili slovenskemu 
kulturnemu prazniku. Šte-
vilni nastopi njihovih učen-
cev v sodelovanju z drugimi 

javnimi zavodi in društvi jih 
še bolj umeščajo v občinski 
ter regionalni kulturni pro-
stor.

»Učenci in učitelji v Glas-
beni šoli Tržič v želji po 
nadaljevanju uspešnih nas-
topov in odličnih rezultatov 

naših učencev na koncertih 
in glasbenih tekmovanjih 
ponosni in veseli novih glas-
benih izzivov vstopamo v 
leto 2018,« je sklenil Franci 
Podlipnik in vsem bralcem 
Gorenjskega glasa zaželel 
vse dobro.

POLNI GLASBENEGA 
NAVDIHA
Okrašenim ulicam in prazničnim dogodkom v Tržiču so se pridružili tudi učenci Glasbene šole Tržič 
s tradicionalnim Božično-novoletnim koncertom.

Z ubrano glasbo in dobrimi željami v novo leto: Glasbena šola Tržič / Foto: arhiv dogodka (Toni Čebron)

Samo Lesjak

N
epozabni Elvis 
Presley se je 
rodil 8. janu-
arja 1935 v 
zvezni državi 

Misisipi. S svojim stilom 
ter glasom je zaznamoval 
svet glasbe vse do danes. 
Z izjemnostjo, šarmom in 
drugačnostjo se je prebil v 
sam svetovni vrh in postal 
glasbena ikona, ki je zaz-
namovala 20. stoletje, ter 
eden najbolje prodajanih 
glasbenikov v zgodovini. V 
karieri je Presley izdal več 
kot sto petdeset albumov, 
nanizal 114 uspešnic in 53 
najbolje prodajanih albu-
mov. Danes je njegovo ime 
poznano po vsem svetu, 
zato se ga je tudi upraviče-
no oprijelo ime kralj roken-
rola. Umrl je leta 1977, star 
le 42 let – lansko leto je tako 
zaznamovala obletnica, šti-
ri desetletja od njegovega 
slovesa.

Elvis Presley ni izstopal 
samo po glasbenem talen-
tu in karizmi, ampak tudi 
po svojem stilu. Njegova 
energična interpretacija in 
provokativen nastop, sku-
paj z edinstveno mešanico 
gibov, so ga zaznamovali kot 
legendo. Prejel je tri nagra-
de grammy, tudi za življenj-
sko delo. Posnel je tudi 31 fil-
mov, njegov prvi satelitsko 
globalno predvajan koncert 

Aloha from Havaii pa si je 
leta 1973 ogledalo več ljudi, 
kot je bilo televizijskih gle-
dalcev prvih korakov člove-
ka na luni. Elvis je v sedem-
desetih začel nastopati tudi s 
spremljevalnim orkestrom, 
kar je bilo za takratne čase 
nekaj posebnega in drugač-
nega. Elvis jih je poimenoval 
TCB Band, kar je kratica nje-
govega priljubljenega reka 
Taking Care of Business.

V sredo, 17. januarja, v lju-
bljansko Cvetličarno priha-
jajo originalni Elvisovi glas-
beniki, ki so kralja tudi ose-
bno poznali! V čevlje legen-
darnega kralja rokenrola 
bo stopil Dennis Jale, eden 
najboljših avstrijskih roker-
skih ustvarjalcev, skupaj 
s člani TCB Banda – med 
drugimi so to James Bur-
ton, Glen D. Hardin in Ron-
nie Tutt, ki so Elvisa spre-
mljali od leta 1969 pa vse 
do njegove smrti. Prisluh-
niti bo moč najznamenitej-
šim Elvisovim uspešnicam: 
Love Me Tender, Suspicio-
us Minds, In The Ghetto, 
Always on My Mind, Are 
You Lonesome Tonight, 
Heartbreak Hotel in mno-
gim drugim. Pridružila se 
jim bo slovenska skupina 
Sams Fever, ki si je leta 2015 
z zmago na tekmovanju v 
nemškem Bad Nauheimu 
prislužila naziv najboljšega 
'cover banda' Elvisa Presle-
ya v Evropi, v navdih pa jim 
je prav Elvisovo ustvarjanje 
po letu 1968, ko je koncerti-
ral z orkestrom. Elvis je gojil 
tudi veliko ljubezen do gos-
pel glasbe – nastopili bodo 
tudi gospel pevci The Impe-
rials, ki so kralja spremlja-
li med leti 1969 in 1972 ter 
z njim posneli tudi nagraje-
ni gospel album How Great 
Thou Art. Legenda živi!

KRALJEVA VRNITEV
Včerajšnji dan, 8. januarja, je zaznamoval rojstni dan kralja rokenrola Elvisa 
Presleyja, ki bi praznoval 83. rojstni dan. Člani njegove originalne zasedbe 
bodo v sredo, 17. januarja, nastopili na odru ljubljanske Cvetličarne.

Koncerti večer v poklon kralju rokenrola bo potekal tudi z 
gorenjskim pridihom: zasedba Sams Fever. / Foto: arhiv skupine

Kranj – V petek, 12. januarja, bo od 21. ure v Trainstation 
Subartu potekal tradicionalni mesečni Sveženj: koncer-
tni večer mladih domačih skupin. Tokrat bodo nastopile 
zasedbe Prelude, Fish on Mars in Urban Pulz. Prelude so 
energična hardrokerska četverica iz Žirov, ki je nase opozo-
rila predvsem lani z zmago na natečaju mladih rokovskih 
zvezd VW Rocks, kar jih je popeljalo na turnejo z zasedbo 
Šank Rock. Fish on Mars je sveža pridobitev na slovenski 
glasbeni sceni. Trio ustvarja glasbo pod vplivom progresiv-
nega roka, lani pa so izdali prvenec, naslovljen My hungry 
ghosts. Na odru lahko pričakujemo raznolikost: od umir-
jenih, skorajda eteričnih kitarskih vložkov do temačnosti 
in udarnosti basa ter hipnotičnih ritmov bobnov. Urban 
Pulz je alternativni rokerski band iz Ljubljane. Glasbeniki 
so kilometrino nabirali v mnogih znanih skupinah, njihove 
avtorske skladbe pa krasijo globoki basi, pokajoči bobni 
in glasne kitare, zaokrožene s posebnim melodično-dram-
skim vokalom. Udaren glasbeni večer se v Trainu obeta tudi 
v soboto, 13. januarja, z nastopi zasedb B.T.K. (Zagreb), 
Trifail (Trbovlje) in jeseniškimi Laid to Rest.

Nov Sveženj glasbene energije

Prelude, lanskoletni zmagovalci VW Rocks, prihajajo na 
oder Traina. / Foto: arhiv skupine

Kranj – V soboto, 13. januarja, bo od 21. ure v baru Down 
Town potekal tematski glasbeni večer, v znamenju ame-
riške kantri glasbe. Za ritme ameriškega juga bo skrbel 
DJ Keptn.

Vročica kantrija v Down Townu

Kranj – V torek, 9. januarja, bo ob 19. uri v dvorani Mest-
ne knjižnice gost Matevž Šalehar - Hamo. Pevec, kitarist, 
tekstopisec in vodja skupine Tribute 2 Love bo predstavil 
svojo zbirko avtorskih pesmi z naslovom Lubezen. Nekaj 
od triintridesetih objavljenih pesmi je bilo že uglasbenih, 
nekaj pa jih bo moč slišati prvič. 

Hamova pesniška zbirka Lubezen

Matevž Šalehar - Hamo / Foto: arhiv GG (Primož Pičulin)
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TANJIN KOTIČEK

TANJA ODGOVARJA

tanja.70@hotmail.com

Lahko se udeležite tečaja vedeževanja. 
Naročniki Gorenjskega glasa, izkoristite popust  
v višini 10 %.  Za več informacij čim prej pokličite  
Tanjo na tel. št.:  040 514 975w
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»Metulka« 
V svojih srednjih letih sva se 
našla. Po letu dni se mi zdi, da 
je začel izgubljati vero, da je to 
tisto pravo, oziroma ne ve, kaj 
in kako, saj je brez izkušenj, jaz 
pa trdno odločena, da je konec 
mojega iskanja. Prosim vas, če 
pogledate, kako nama kaže. 
Za mano je težka poškodba, 
kako bo z rehabilitacijo? 
Lahko vam povem, da to, kar 
se dogaja med vama, je lju-
bezen. Vedno bolj bo trdna 
in vajin odnos lahko samo 
še bolj napreduje, zato so vsi 
strahovi odveč. Zdravljenje 
po poškodbi bo uspešno in 
vse se uredi. Srečno.

»Leto 2018«
Pozdravljeni, Tanja. Hvala za 
vse dosedanje odgovore. Tokrat 
me zanima, kaj lahko pričaku-
jem v novo začetem letu. Zani-
ma me tudi za hčerki.

Preteklo leto je bilo za vas 
nadvse pestro, saj ste se 
srečali z mnogimi izzivi. 
Vse, kar ste prestali in doži-
veli, se ni izteklo po vaših 
pričakovanjih, a vendarle 
bi lahko rekli, da se vas je 
držala sreča. Imate močno 
razvit notranji glas in to vas 
je velikokrat reševalo. Sledili 
ste srcu in prava pot je našla 
vas. Letos lahko pričakujte 
nekoliko bolj umirjeno leto. 
Na področju financ vidim 
stabilnost, po kateri hrepe-
nite. Dotok denarja se bo 
bistveno povečal v drugi 
polovici leta. Projekt, ki ga 
imate v mislih, se bo nadalje-
val, vendar v bolj počasnem 
ritmu. Srčna oseba vam je 
trenutno zelo naklonjena, 
a vseeno ostanite previdni. 
Kjer je zaupanje izgubljeno, 
je težko nadaljevati. Tukaj 
boste imeli vse karte v rokah 

vi. Na pomlad prihaja v vaše 
življenje nov človek, ki vam 
bo zamajal tla pod nogami. 
Začeli boste razmišljati v 
drugo smer in spet se bodo 
odpirale nove poti. Družab-
na srečanja vam bodo prijet-
no popestrila dneve. Hčerka 
je trenutno zadovoljna s 
svojim življenjem. Imela bo 
še enega otroka in tudi pos-
lovno je videti uspeh. Mlajša 
hčerka ima skrbi, o katerih bi 
se rada pogovorila z vami. Pri 
študiju je pridna, vendar se 
zelo veliko obremenjuje po 
nepotrebnem. Dnevi, ki vam 
bodo posebno naklonjeni, 
so: 4. 2. 2018, 16. 5. 2018, 22. 
9. 2018 in 1. 10. 2018. Želim 
vam vse dobro.

»Luna«
Zanima me za službo, predv-
sem ali ostajam na trenutnem 
delovnem mestu. Kako kaže v 

ljubezni? Najlepša hvala vna-
prej.
Sprva ste bili v službi zado-
voljni, saj ste se tam dobro 
počutili in radi ste opravlja-
li svoje delo. Navajeni ste 
bili na sodelavce in rutino. 
Nov režim dela, vključujoč 
z   določenimi sprememba-
mi, pa  je na vas vplival tako 
slabo, da tam ne zdržite več. 
Kljub nastali situaciji mora-
te pretehtati tudi pozitivne 
stvari. Ko se boste sprostili in 
prilagodili, se bo izkazalo, da 
je nova situacija za vas bolj-
ša. Ljubezen boste našli, ko 
boste odprli svoje srce. Ose-
ba, ki vam je namenjena, je z 
vami že sedaj povezana in na 
vse mogoče načine išče ključ 
do vašega srca. Vaša roman-
tična plat bo prišla na plan 
in zasijali boste v vsej svoji 
luči. Lepo vas pozdravljam 
in srečno.

Bralka pod šifro Pomlad 18 
si je izbrala sedem kart in 
najbolj jo zanima, kaj lahko 
pričakuje v ljubezni v letu, ki 
jo čaka. Karte si je že sama 
razložila, ampak ni prepriča-
na, da je njena razlaga pra-
vilna. Zlasti so jo zbegale 
karte Sovražnik, Žalost in 
Vdova. Njene karte so Sov-
ražnik, Potovanje, Upanje, 
Žalost, Vdova, Ljubezen in 
Hiša. Sovražnik med drugim 
tudi pomeni drugo oziro-
ma novo okolje. Ker je takoj 
poleg karta Potovanje, bral-
ki napoveduje selitev. Karta 
Upanja predstavlja njene 
želje, pričakovanja. Ozna-
čuje obdobje v letu, in sicer 
poletje, v katerem se tudi 
zgodijo stvari in spremembe 
se začnejo vrstiti. V tej kom-
binaciji ta karta lahko pove, 
da tja, kamor se seli, bo na 
neki način prisotna voda. T 
je lahko morje, reka ali jeze-
ro, skratka v okolici novega 
doma bo voda. Žalost in 
Vdova skupaj prinašata vse-
kakor konec nekega težkega 
obdobja, konec samote in 
začetek nečesa novega. V 

karti Žalost je šahovnica, kar 
pomeni premike na bolje in 
odločitve, ki s tem prihajajo. 
Vdova prikazuje osamljeno 
osebo, ki životari v svojem 
svetu. Hkrati pa ta karta obe-
ta večje spremembe in konec 
nečesa, kar je dolgo trajalo 
in se ponavljalo. Ljubezen je 
vedno le ljubezen in v tej kar-
ti imamo sklenjen krog. Se 
pravi, da se končno do kon-
ca sestavi mozaik in se lahko 
začne prepuščati prihodno-
sti. Hiša potrjuje, da bo vse, 
kot mora biti, saj je sama po 
sebi trdna in neomajna. Na 
naslov tanja.70@hotmail.
com ali na Gorenjski glas s 
pripisom »šola vedeževa-
nja« in svojo šifro pošljite tri, 
pet ali sedem poljubnih kart 
ali pa karte za druge sisteme, 
ki ste jih že do sedaj spoznali.
Srečno! Vedeževalka Tanja

ŠOLA VEDEŽEVANJA IZ 
CIGANSKIH KART

Ivanka Korošec

R
odila se je v Ljub-
ljani, novembra 
1927. »Bila sem 
najstarejša od pet-
ih otrok,« pripove-

duje gospa, ki zdaj že desetle-
tja živi v Radovljici. »Takrat ni 
bilo lahko; veliko ljudi je imi-
griralo v Ameriko, tudi moji 
strici so šli. Oče je bil hišnik 
v veliki hiši na glavnem trgu, 
mama pa je opravljala pri-
ložnostna dela in zasluženi 
denar spravljala na kupček, 
da nam je jeseni otrokom lah-
ko kupila zvezke in učbenike. 
Kljub težkim časom sta vsem 
petim otrokom omogočila 
šolanje in izobrazbo.« 

Ko je dokončala učitel-
jišče, so jo z dekretom naj-
prej postavili za učiteljico v 
Prekmurje, po letu dni pa je 
dobila službo v Brkinih. Na 
tisti čas ima lepe spomine. 
»Pogoji za delo so bili tež-
ki, a ljudje prijazni. Prine-
sli so mi prve češnje, dobi-
la sem najlepše jabolko … Z 
družino, pri kateri sem sta-
novala, sem še dolgo ohran-
jala stike.«

Odločila se je za nadal-
jevanje študija in se vpisa-
la na višjo pedagoško šolo v 

Ljubljani. Med študijem je 
spoznala Gorenjca Stanka 
Muleja in se poročila z njim. 
Službo sta dobila na Vrhni-
ki. »Rodila se nama je hčerka 
Marjana. Ker so bili v šoli zelo 
slabi odnosi, da sva si poiska-
la službo drugje.« Družina 
je prišla v Radovljico, kjer se 
jima je rodila še hčerka Tat-
jana. Pavla je poučevala bio-
logijo, mož pa je bil ravna-
telj osnovne šole. Žal je mož 
umrl že leta 1974, ko je imela 
komaj 47 let. Hčerki sta doš-
tudirali in si ustvarili druži-
ni. Zdaj Pavlo razveseljujejo 
vnuk, tri vnukinje, štiri pra-
vnukinje in dva pravnuka. 
Vesela je njihovih obiskov, 
zlasti hčerki redno prihaja-
ta k njej.  

Že prvi teden po upokojitvi 
so jo vključili v društvo upo-
kojencev. Dolga leta je orga-
nizirala izlete in bila aktivna 
tudi v drugih sekcijah. »Vodi-
la sem izlete v različne kra-
je. Samo v Pliberku smo bili 
devetnajstkrat! Danes ozi-
mnico lahko kupiš povsod, 
takrat pa smo hodili tja po 
cele vreče čebule in drugih 
pridelkov.« Bila je tudi čla-
nica planinskega društva in 
prehodila mnogo okoliških 
gora. »Marsikoga sem nau-
čila pogledati tudi pod noge, 

kjer so trave, rože, in ne samo 
siliti na vrhove …«

Zdaj, ko korak postaja kraj-
ši, sodeluje v programu sta-
rejši za starejše. Hodi tudi k 
angleščini, ki jo imajo v okvi-
ru tega projekta. »Uči nas 
moja bivša učenka. Morda si 
me zato ne upa veliko spra-
ševati!« se nasmeje in doda: 
»Hčerka Tatjana pa preve-
ri, ali sem naredila nalogo!« 
Rada bere, hodi v knjižni-
co in posega tudi po stroko-
vni literaturi o zdravju in o 
vrtu, ki ga ima tudi sama in 
kjer pridela dovolj zelenjave. 

Trato še vedno kosi sama, na 
sprehod gre prav vsak dan. 
Dvakrat tedensko hodi k telo-
vadbi v osnovno šolo. 

Da je tako pozitivno nara-
vnana, gre zasluga tudi nje-
nim staršem, pravi. »Oče mi 
je vedno rekel, da je treba 'ta 
prav' cajt' dati smeti iz glave 
ven. Taka smet je tudi razpo-
loženje, ko se ti nič ne ljubi, 
ko bi kar doma visel in čakal 
… A če nikamor ne greš in 
nič ne delaš, vse obstane …« 
Pri vseh dejavnostih, s kate-
rimi se ukvarja, se pri njej 
česa takega ni bati.

ČE NIKAMOR NE GREŠ,  
VSE OBSTANE
Pavla Mulej je bila priljubljena učiteljica biologije mnogih generacij radovljiških osnovnošolcev.  
Po upokojitvi veliko časa posveča družini pa tudi družbenim dejavnostim. Celo pri devetdesetih  
je še vedno aktivna v projektu starejši za starejše. 

Pavla Mulej / Foto: Tina Dokl

www.gorenjskiglas.si

EUR
8168 strani, 170 x 240 mm, spiralna vezava

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

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

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

www.gorenjskiglas.si
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Nagrade: 4-krat 2 vstopnici za Dobrodelni koncert  
Pomagajmo skupaj v športni dvorani Trata v Škofji Loki.

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 petka, 19. 
januarja 2018, 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.

Medijski pokrovitelji:

  

petek, 
2. februar 2018

ob 19. uri
Športna dvorana TRATA 

Škofja Loka 

Športna dvorana 
TRATA Škofja Loka 

petek, 2. februar 2018,
ob 19. uri

dobrodelni
koncert

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

OMAR NABER

KVATROPIRCI  MANCA ŠPIK  
ob spremljavi 
ORKESTRA
SLOVENSKE VOJSKE
voditelj 
BOŠTJAN ROMIH

pomagajmo 
skupaj

organizator
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V Los Angelesu je potekala 75. podelitev 
zlatih globusov. Največ nagrad, kar štiri, 
je domov odnesla drama Three Billboards 
Outside Ebbing, Missouri. V kategoriji 
komedij je slavila ekipa filma Lady Bird, 
med serijami pa Big Little Lies. Večer je 

zaznamoval ganljiv in s stoječimi ovacijami podprt govor 
Oprah Winfrey (63), ki je kot prva temnopolta ženska pre-
jela častni kipec Cecila B. DeMilla za življenjsko delo, ter 
v črnino oblečene zvezdnice, ki so se s to gesto poklonile 
žrtvam letos razkritemu škandalu spolnih zlorab.

Podelitev zlatih globusov v črnem

Zvezdnik serije Atlanta Donald Glover 
(34) je postal drugič očka. S partnerko 
Michelle sta se tudi v drugo razveseli-
la sina. “Ona je super in srečna, ker je 
dojenček rojen,” je bil o rojstvu drugo-
rojenca skop z besedami igralec, ki ga 

bomo kmalu lahko videli v prihajajočih filmih Solo: Zgod-
ba vojne zvezd in Levji kralj. Novi član družine se je pri-
družil bratcu Legendu, ki se je rodil leta 2016.

Drugi sinček za Donalda Gloverja

Brian McKnight (48) je na silvestrski večer 
večno zvestobo obljubil Leilani Mendo-
za. Dogodek je ovekovečil s serijo roman-
tičnih fotografij in jih delil preko Instagra-
ma. Obred je potekal na gradu Oheka v 
Huntingtonu v New Yorku. “Dvainštiri-

deset let sem potreboval, da sem jo našel. Nikoli te ne 
bom izpustil, ljubim te,” so bile njegove besede izvoljenki 
ob zaroki maja lani. Brian je bil pred tem trinajst let poro-
čen z Julie McKnight, s katero ima dva sinova.

Brian McKnight v srečnem objemu

V sedeminosemdesetemu letu starosti je 
umrl Jerry Van Dyke, zvezdnik serije Tre-
ner in brat Dicka Van Dyka. Po besedah 
njegove soproge je Van Dykovo zdravje 
pešalo vse od usodne prometne nesre-
če leta 2015. Vse življenje je živel v senci 

uspešnejšega brata. Največji uspeh mu je prinesla vlo-
ga v seriji Trener, za katero je prejel štiri nominacije za 
emmyja. V sedemdesetih je zaigral v filmih Ljubezen in 
poljubi ter Moj mali angel.

Poslovil se je Jerry Van Dyke

VRTIMO GLOBUS

Maša Likosar

V 
ljubljanskem 
SiTi Teatru smo 
si v družbi eki-
pe Planet TV, 
znanih Sloven-

cev in ustvarjalcev serije 
ogledali prvi del serije Sen-
ce nad Balkanom. V zgodo-
vinsko- domišljijskem spek-
taklu imata poleg producen-
ta, režiserja in igralca Dra-
gana Bjelogrlića pomem-
bno vlogo tudi igralec Seba-
stian Cavazza in Magnifi-
co, ki je za serijo prispeval 
glasbo, v kateri ne primanj-
kuje glasnih kitar in umaza-
nega roka. Bjelogrlić je eden 
od najbolj prepoznavnih 

srbskih igralcev. Na sceni je 
že skoraj 40 let. Leta 1978 je 
odigral svojo prvo vlogo: v 
filmu Boško Buha se je vži-
vel v lik otroškega partizan-
skega junaka Save Sirogoj-
na. V obdobju vojne na Bal-
kanu je posnel dva protivoj-
na filma Lepe vasi lepo gori-
jo in Rane, leta 2010 pa je 
prvič sedel na režiserski sto-
lček in ustvaril Montevideo, 
Bog te je videl, ki je kandi-
diral celo za oskarja za naj-
boljši tujejezični film, šti-
ri leta pozneje še nadaljeva-
nje Montevideo, se vidimo. 
Cavazza pa v seriji igra vlo-
go Gabriela Mahta, gosta iz 
Dunaja, ki v Beogradu išče 
izgubljeno ogrlico Roma-
novih. V igralski zasedbi 

najdemo tudi ruska igralska 
imena. Tokratna projekci-
ja se je zaključila z bučnim 
aplavzom ekipi serije, ki je 
po predpremieri pokramlja-
la z občinstvom.

Sence nad Balkanom se 
dogajajo v burnem obdobju 
konec dvajsetih let prejšnje-
ga stoletja na Balkanu. Seri-
ja ima enajst delov in nam 
prinaša zgodbo iz napete-
ga zgodovinskega obdob-
ja, ki jo brezkompromisno 
stke okoli politike, korupci-
je, denarja, kriminala, drog, 
seksa in prevar. Kostum-
ski triler z osupljivo sceno-
grafijo in kostumografijo je 
posnet po kriterijih svetov-
nih filmskih trendov in je v 
državah bivše Jugoslavije, 

pa tudi v Rusiji, požel nav-
dušenje. Kritiki so pohvali-
li privlačno atmosfero seri-
je, nepričakovane preobra-
te in odlično odigrane like. 
Glavna lika serije sta dete-
ktiva, ki raziskujeta umore: 
inšpektor kriminalne polici-
je Andra Tanasijević – v nje-
govi vlogi Dragan Bjelogr-
lić – in njegov novi sodela-
vec, mladi forenzik Stanko 
Pletikosić, ki ga je upodobil 
Andrija Kuzmanović. V dru-
gi polovici leta 1928 se ves 
čas soočata z nepričakovani-
mi situacijami in preobrati. 
V Beogradu tedaj prevladu-
je napeto politično in druž-
beno vzdušje, v tem času pa 
v mestu pride do vrste nepo-
jasnjenih umorov ...

SENCE NAD BALKANOM
Na Planet TV smo si v nedeljo zvečer že lahko ogledali prvi del serije Sence nad Balkanom, povabljeni 
pa so si pred slabim tednom dni prvi del serije že lahko ogledali na ekskluzivni predpremieri. Serija od 
oktobra lani že pleni pozornost občinstva v Srbiji, Makedoniji, Bosni in Hercegovini ter Črni gori. 

... pa igralca Matjaža Javšnika in Tino Gorenjak ter režiserja 
Borisa Petkoviča in Mitja Okorna. / Foto: Tina Dokl

Sence so zanimale tudi Jonasa Žnidaršiča in njegovo Alenko 
Kavčič ... / Foto: Tina Dokl

Oglasila sta se Mario Ćulibrk in Jernej Kogovšek, ki ju 
spremljamo v nadaljevanki Dragi sosedje. / Foto: Tina Dokl

Srečali smo novinarko, voditeljico in glavno igralko filma 
Anina provizija Vesno Milek. / Foto: Tina Dokl

Magnifico je za Sence nad Balkanom ustvaril glasbo. Sebastijan Cavazza in Dragan Bjelogrlić / Foto: Tina Dokl

Ivana Đorđević je srbska novinarka in voditeljica oddaje 
Grand Magazin na Grand TV, ki spada pod okrilje 
pevke Lepe Brene in Saše Popovića, harmonikarja 
skupine Sladki greh. Ivana je v Ljubljano pripotovala na 
predpremiero serije Sence nad Balkanom, kjer je delala 
reportažo o dogodku. / Foto: Tina Dokl
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n JAZ, MIDVA IN MI
KU HAR SKI RE CEP TI
Za vas iz bi ra Da ni ca Do lenc

L a h k e  j e d i

Erika Jesenko

Slaniki
Sledeči recept sem povze-

la iz Kulinarike.net od avto-
rice ''anjaboris''. Ker so bili 
nastali slaniki tako okusni, 
mehki, boljši kot iz katere-
koli pekarne, sem se odloči-
la, da ga z nekaterimi prila-
goditvami delim z vami. 

Za pripravo slanikov pot-
rebujemo: za testo: 1 kg 
moke, 2 kocki kvasa, 600 
ml mlačnega mleka, 2 žlici 
sladkorja, 1 žlico soli, 130 ml 
olja, 2 žlici kisa; za preliv: 3 
žlice moke, 1 žlico gustina, 
1 zravnano žlico soli; ostale 
sestavine: mleko in olje za 
premaz.

Kvas nadrobimo v sko-
delo, dodamo 2 žlici slad-
korja in 5 žlic moke. Zalije-
mo z mlačnim mlekom in 

pustimo na toplem vzhajati 
15 minut. V večjo skledo ali 
na čisto delovno kuhinjsko 
površino presejemo moko. 
Na sredini naredimo jamico 
in okrog nje potresemo sol. 
Na sredino jamice vlijemo 
vzhajan kvas, dodamo olje 
in kis. Vse skupaj zamesi-
mo v testo. Testo postavimo 
v pomokano posodo, pokri-
jemo s čisto kuhinjsko krpo 
in pustimo vzhajati 45 min 
do ene ure oz. dokler se ko-
ličina testa ne podvoji. Testo 
pregnetemo in ga pustimo, 
da še enkrat vzhaja. Iz testa 
oblikujemo manjše »žogi-
ce« ter jih ovalno razvalja-
mo. Po dolžini jih zvijemo 
in položimo v globok pekač. 
Premažemo jih z mlekom 

in jih pustimo vzhajati še 15 
minut. Pečemo jih v pečici, 
ogreti na 200 °C, najprej 8 
minut. Po tem času jih vza-
memo iz pečice in jih poka-
pljamo s prelivom. Preliv 

pripravimo tako, da v sko-
delici zmešamo moko z gu-
stinom, dodamo sol in prili-
jemo toliko vode, da nasta-
ne gladka zmes. Pekač pos-
tavimo nazaj v pečico in 

pečemo še 5 minut. Slanike 
ponovno vzamemo iz pečice 
in jih premažemo z oljem. 
Pečemo jih še toliko, da se 
lepo zapečejo. Pečene sla-
nike vzamemo iz pečice in 
pokrijemo s čisto kuhinjsko 
krpo, da se počasi ohladijo. 
Tako bo skorjica ostala meh-
ka, slaniki pa bodo ostali sve-
ži dalj časa. 

Nasvet: Testo bomo naj-
lažje razdelili na enakomer-
no velike dele tako, da testo 
najprej razpolovimo. Vsako 
polovico prerežemo na polo-
vice. Dobljene četrtinke spet 
prerežemo na polovico. Do-
bimo osminke in tudi te pre-
režemo čez polovico. Tako 
bomo dobili 16 enako in pri-
merno velikih »žogic«.

Tedenski jedilnik

Nedelja – kosilo: kremna juha iz belušev, dušena kuhana go-
vedina, pražen krompir, zelena solata, tiramisu; večerja: jota 
s klobaso, borovničevi štruklji, jabolčni sok
Ponedeljek – kosilo: lovska enolončnica, mešana zelena solata 
z jajcem, skutni zavitek; večerja: jabolčna juha, palačinke z 
robidovo marmelado, sadni čaj
Torek – kosilo: pretlačena jetrna juha, piščančji zrezki z goba-
mi, pire krompir, šopska solata; večerja: telečja obara, koruzni 
žganci s krompirjem, ocvirki, bela kava
Sreda – kosilo: juha iz bučk, goveji golaž, polenta, zeljnata 
solata s fižolom; večerja: vampi, pire krompir, rdeča pesa, čaj
Četrtek – kosilo: korenčkova juha z gobami, lovska štruca, 
kruhov cmok, omaka, motovilec v solati; večerja: ajdov kruh, 
zeliščno surovo maslo, puranja šunka, sir, kakav
Petek – kosilo: zelenjavna juha, polnjeni kalamari na žaru, 
blitva s krompirjem, česnov preliv, vložena pečena paprika; ve-
čerja: koruzni kruh, skutni namaz s papriko in kumaricami, čaj 
Sobota – kosilo: ribja juha, cvetačni narastek, maslena omaka, 
pražena jetrca, kuhan krompir, endivija s fižolom; večerja: 
cesarski praženec, vroča malinova omaka, jabolčni kompot

Lovska enolončnica

Na oljčnem olju zarumenimo dve debeli sesekljani čebuli, 
dodamo 0,75 kg poljubnih delov narezane divjačine (lahko tudi 
slabših delov) in jih prepražimo, pomokamo s 4 dag moke, 
moko zarumenimo in zalijemo z 2 litroma vode ali juhe. Nato 
dodamo 5 dag v vodi namočenih suhih gob, 2 kg na kocke 
narezanega krompirja, solimo in kuhamo do mehkega.

Cvetačni narastek

Eno lepo cvetačo otrebimo in skuhamo v slanem kropu, 10 
dag surovega masla penasto umešamo in mu polagoma do-
damo 5 rumenjakov, dve v mleku namočeni, ožeti in pretlačeni 
žemlji, 1 dl kisle smetane, 5 dag drobtin in nazadnje trd sneg 
iz 5 beljakov. Tej zmesi primešamo narahlo še cvetke cvetače 
in vse skupaj damo v pomaščeno in z drobtinami potreseno 
skledo za narastke ali v kozico in pečemo pol ure v pečici ter 
takoj serviramo.

Jabolčna juha

Kilogram in pol opranih jabolk olupimo, zrežemo na krhlje in 
jih damo v posodo. Prilijemo jim 1,25 l vode, dodamo limonino 
lupinico in skuhamo. Mehka jabolka pretlačimo in ponovno 
zavremo. V četrt litra vode posebej razmešamo 5 dag škrob-
ne moke in jo zakuhamo med žvrkljanjem v jabolka. Juho še 
sladkamo z 10 dag kokosovega sladkorja ali dvema žlicama 
medu ter po želji izboljšamo s cimetom in nekaj žlicami vina. 
Serviramo toplo ali hladno.

Mojca Logar

Med počitnicami mi še uspe 
navdušiti vsaj nekaj mladincev 
za izlet po Sloveniji. Tokrat 
smo izbrali Velenje. Morda 
bi človek rekel, nič posebnega, 
celo več, to umetno ustvarjeno 
mesto. Pa ravno zato – da bi 
videli posledice industrije, po-
sega človeka v naravni prostor. 
Srednjeveška kolonizacija in 
poselitev je tudi v te kraje pri-
nesla plemiške rodbine, ki so 
pod svojimi gradovi ustvarile 
mesta. Tako je nastalo Velenje. 
Majhna srednjeveška naselbi-
na, ki je vse do 20. stoletja žive-
la mirno življenje. Že v drugi 
polovici 19. stoletja so odkrili 
nahajališča lignita – premoga 
najmlajše starosti in najslabše 
kalorične vrednosti. Pa vendar 
je tega lignita toliko, da ga še 
vedno izkoriščajo. Po drugi voj-
ni je kraj postal »socialistični 
čudež«. Nova država je potre-
bovala industrijo, elektriko, in 
tako se je začelo. Več izkopava-
nja premoga, več delavcev, ki so 
prišli z republik bivše Jugosla-
vije, gradnja blokov za njihovo 
bivanje. Če je rudarjenje teža-
ško moško delo, so za ženske 
ustvarili Gorenje. Uslužbenka 
v muzeju je povedala, da je ona 
tipična predstavnica tukajšnje 
družine. Oče še danes dela v 
rudniku, mati v Gorenju, njej 
je ime Barbara (zavetnica 
rudarjev), v mladosti je igra-
la rokomet in trenutno dela v 
muzeju. V Velenju imajo 32 
različnih narodnosti, ki so si 
nekako našle svoj prostor pod 
soncem. Rudnik je pravza-
prav še v obratovanju, vendar 
ga bodo v prihodnosti zaprli. 
Zaradi tako intenzivnega ru-
darjenja se je površje pogrezni-
lo in nastala so jezera. Vasi so 

preprosto izginile v »hudičeve 
sobane«. Ljudje so se morali 
preseliti, njihove korenine so 
se izbrisale. Včasih so bile Za-
vodnje nad Šoštanjem najbolj 
onesnažen kraj v Sloveniji. 
Danes je drugače, čistilne na-
prave in filtri zadržijo emisije 
pri samem izvoru, pa vendarle 
je to žrtvovana pokrajina. Eno 
tretjino slovenske elektrike je 
proizvedene v Termoelektrar-
ni Šoštanj, ki je z rudnikom 
povezana kar preko posebne 
naprave (trakom). Torej bi ob 
vsakokratnem plačilu položni-
ce za elektriko morali sprejeti 
še malo onesnaženega zraka 
in samokolnico pepela. Pepel 
vozijo na poseben nasip. V 
pokrajini so nastala jezera, ki 
za mnoge predstavljajo morje. 
Voda je primerna za kopanje, 
turistično naselje so poime-
novali Kunta Kinte. Izposoja 
čolnov, jadrnic in zadaj »čudo-
vit« pogled na termoelektrarno 
in njene bloke, dimnike … Naj 
živimo brez elektrike? Da je 
to žrtvovana pokrajina, o tem 
govorijo danes. Bi ljudem pri-
padala kakšna renta? Menda 
pepel seva, zrak je onesnažen. 
Imajo tudi ekološki inštitut 
ERICO, ki ga deloma financi-
rajo TEŠ, Gorenje, in Premo-
govnik Velenje. Potemtakem 
to ni neodvisna institucija. Ve 
se, kdo je plačnik in do kakšne 
mere lahko raziskujejo … Če 
preveč opozarjamo na uničeno 
oziroma spremenjeno pokraji-
no in zdravje ljudi, nam ma-
hajo z delovnimi mesti in tako 
je krog sklenjen. Upravičeno 
bi ljudem pripadala renta. Za 
njihovo slabše zdravje, našo 
elektriko, luksuz …

Šaleška dolina
Janez Logar

Ponovimo. Najprej opazuje-
mo telesne reakcije ob straho-
vih. Miselno razmejimo stra-
hove in jih pošljemo, od koder 
so prišli. Se umirimo z medi-
tacijo ali molitvijo. Iščemo raz-
loge za hvaležnost. Kaj dosti 
nam ne pomaga, ko vemo, da 
je vse ljudi strah. Nekaj strahu 
je koristnega, da nas obvaruje 
pred npr. nesrečami ali lastni-
mi neumnostmi. Strah je star-
še za otroke, strah je poslovneže 
za rezultate, strah nas je pri-
hodnosti, moške je strah pred 
ženskami in obratno … To so 
skoraj otipljivi strahovi, še težje 
je, ko ne vidimo jasnega raz-
loga za strah. Morda je boljši 
izraz stalno prisotna tesnoba. 
Z navedenimi štirimi koraki 
se lahko vsaj malo umirimo in 
zmanjšamo to tesnobo. Ključ-
no pa je, da od teh strahov in 
tesnob ne bežimo, temveč se 
z njimi soočimo. Večina ljudi 
žal ta neprijetna stanja vse 
življenje odriva od sebe, vendar 
vedno pridejo nazaj. Morda 
spremenijo obliko, npr. strah 
preide v krivdo, tesnoba pride 
v misli in občutja, da nisem 
dovolj dober, jeza se spremeni 
v zagrenjenost …, zanimivo 
pa, da nam telo vedno podob-
no reagira. Ko pa ga začnemo 
poslušati, naše telo začne spre-
minjati svoje reakcije ob naših 
strahovih. Zato imejmo zelo 
radi svoje telo. Negujmo ga.

Nato začnemo opazovati 
sami sebe – kdaj in kje se nam 
pojavljajo povečani strahovi 
ali tesnobe. Opazili bomo, 
da so to podobne situacije ali 
se nam to dogaja ob podob-
nih ljudeh, situacijah. Vzro-
kov za pretirane strahove in 
tesnobe je več. Če odmislimo 

hude življenjske dogodke, npr. 
vojna, nesreče, požari, huda 
revščina, bomo ugotovili, da 
večina neprijetnih stanj, tudi 
strahov, izhaja iz naših odno-
sov in da se nam tudi najbolj 
intenzivno prebujajo ob lju-
deh. Zato se bomo dokončno 
umirili najlažje spet ob ljudeh. 
Najprej naredimo že opisane 
korake, nato pa se povežimo 
s človekom, ki ga imamo radi. 
Pri majhnih otrocih moramo 
starši prepoznati stisko otroka. 
Kaj naredimo – povečamo fi-
zični stik. Dojenčka stisnemo 
k sebi, pobožamo in ga pomiri-
mo. Enako je pri odraščajočih 
otrocih, le da besede zadostuje-
jo, saj se ne pustijo več stiskati, 
kar je najbolj normalno. 

Ali je pri odraslih ljudeh kaj 
drugače? Ni, le tega si nočemo 
priznati. Tudi odrasli smo kot 
dojenčki. Ko nas je strah ali ko 
nas preplavi tesnoba, moramo 
zavestno povečati fizično bli-
žino, se dotakniti drug druge-
ga, se pobožati in si povedati, 
da sem jaz tu zate in da bo še 
vse dobro. Ob strahovih in tes-
nobah ne bežimo v svoj svet, 
temveč poiščimo roko, ki me bo 
pomirila. Povečajmo stik z lju-
bečim človekom in mu opišimo 
svoje strahove in tesnobe. Sti-
snimo se k človeku, ki nas ima 
rad. Težave bodo iste, le lažje 
nam bo. Vse to je zastonj. Ko 
imamo bližino ljubljene osebe, 
ugotovimo, da je to neprecenlji-
vo bogastvo. Dojenček je vedno 
rad v naročju mame, odrasli 
pa smo vedno radi ob partner-
ju, ki nas stisne in potolaži. 
Bližina osrečuje.

In strahovi ne minejo

Mojca Logar je profesorica  
geografije in zgodovine.

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



20 Gorenjski glas
torek, 9. januarja 2018ZANIMIVOSTI info@g-glas.si

sudoku_LAZJI_18_3
NALOGA

3 9 6
1 3 4 5
7 2 8

8 7 9 1 2 6
6 1

4 6 8 5 7
3 7 2
6 2 5 7
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REŠITEV

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

5 1 7 8 6
7 4 6 1

6 7 9 3
8 7 2 4 5

3 5 9
9 3
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REŠITEV

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

Navodilo za reševanje: v kvadrate vpišite števila od 1 do 9 tako, da 
se ne bo nobeno število ponovilo ne v vrstici ne v koloni ne v enem 
izmed odebeljenih devetih kvadratov. Sestavila: P. F.
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KOLOSEJ DE LUXE, KRANJ (CENTER) 

Sreda, 10. 1.
20.10 VELIKA IGRA
15.30, 17.00 VAMPIRČEK, sinhro.
18.30 JUMANJI: DOBRODOŠLI V DŽUNGLI
18.20 PRAVA NOTA 3
20.40 NAJVEČJI ŠOVMEN
15.40, 18.40 VOJNA ZVEZD: 
POSLEDNJI JEDI
16.40 BIKEC FERDINAND, sinhro.
21.20 UMOR NA ORIENT EKSPRESU

CINEPLEXX, TUŠ, KRANJ

Sreda, 10. 1.
17.20, 20.00 VELIKA IGRA
15.30, 17.30 VAMPIRČEK
18.20, 20.20 JUMANJI: DOBRODOŠLI V 
DŽUNGLI
15.25, 19.10 PRAVA NOTA 3
16.10, 20.40 NAJVEČJI ŠOVMEN
21.10 VOJNA ZVEZD: POSLEDNJI JEDI

19.30 VOJNA ZVEZD: POSLEDNJI JEDI, 3D
16.00, 18.10 BIKEC FERDINAND, sinhro.
17.00 BIKEC FERDINAND, 3D, sinhro.

LINHARTOVA DVORANA , RADOVLJICA

Sreda, 10. 1.
19.00 POTOVANJE CESARSKEGA  
PINGVINA 2

Četrtek, 11. 1.
19.00 PROJEKT FLORIDA

Petek, 12. 1.
20.00 PROJEKT FLORIDA

Sobota, 13. 1.
16.00 BIKEC FERDINAND, 3D, sinhro.
18.00 KRČENJE
20.30 MADAME

Nedelja, 14. 1.
15.00 BIKEC FERDINAND, sinhro.
17.00 MADAME
19.00 DRUŽINA

KINOSPORED

Organizatorji filmskih predstav si pridržujejo pravico do spremembe programa.

PREŠERNOVO GLEDALIŠČE KRANJ

Torek, 9. januarja
20.00 Thomas Bernhard: PRED UPOKOJITVIJO (gostovanje v Kulturnem domu Franca 
Bernika, Domžale)

Sreda, 10. januarja, in četrtek, 11. januarja
20.00 Thomas Bernhard: PRED UPOKOJITVIJO (gostovanje v Kulturnem domu Franca 
Bernika, Domžale)
20.00 Asher Kravitz: JUDOVSKI PES (v Stolpu Škrlovec)

GLEDALIŠČE TONETA ČUFARJA JESENICE

Torek, 9. januarja
19.30 Feri Lainšček: PETELINJI ZAJTRK

GLEDALIŠKI SPORED

desetdnevna vremenska napoved

Torek
9. 1. 

5/10 °C

Nedelja 
14. 1.

-1/3 °C

Sreda 
10. 1. 

Četrtek
11. 1. 

Petek
12. 1. 

Sobota
13. 1.

3/7 °C 2/5 °C 0/4 °C -2/4 °C

Ponedeljek 
15. 1.

Torek
16. 1.

Sreda
17. 1.

Četrtek
18. 1.

-2/4 °C -1/4 °C -3/3 °C -4/2 °C

tedenski koledar
       vzhod  zahod 

Cena počitnic je 186 EUR.
Plačilo je možno v dveh obrokih.

Informacije in prijave: 
- 04/201 42 41 
- narocnine@g-glas.si 
- ali osebno Gorenjskem glasu  
 na Bleiweisovi  cesti 4 v Kranju .
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          POČITNICE // od  28. januarja do 2. februarja 2018

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

Doplačila na osebo na dan: 
turistična taksa:  1,27 EUR
enoposteljna soba:  13,00 EUR
doplačilo za polni penzion: 6,90 EUR

 9. 1. tor. Julijan 7.43 16.35

10. 1. sre. Gregor 7.43 16.37 

11. 1. čet. Pavlin  7.42 16.38 

12. 1. pet. Tatjana  7.42 16.39

13. 1. sob. Veronika  7.41 16.40

14. 1. ned. Srečko  7.41 16.42

15. 1. pon. Pavel 7.40 16.43

Aleš Senožetnik

Kamnik – Evropska komisar-
ka za mobilnost in promet 
Violeta Bulc se je decembra 
srečala s papežem Franči-
škom v Vatikanu. Ob obisku 
je papežu podarila tudi dari-
lo, ki ga je oblikoval Drago 
Vrhovnik s tunjiškega Zdra-
vilnega gaja. Orehova skri-
njica z vgravirano sloven-
sko himno je vsebovala ste-
klenico Žive vode iz Tunjic, 
blazinico materine dušice 
ter blazinico s piransko so-
ljo in zaščitni sistem Tun-
gaj transformer, napravo za 
geopatsko čiščenje prosto-
ra, ki jo je izumil Vrhovnik 
in za katero je prejel več na-
grad, med drugim tudi na 
inovatorskem sejmu Niko-
la Tesla fest v Novem Sadu, 
prav v tem času pa si priza-
deva, da bi izum tudi paten-
tno zaščitil.

Kot nam je povedal Dra-
go Vrhovnik, z Bulčevo so-
delujeta že več let, prvič pa 
ga je za takšno darilo zapro-
sila že pred časom, ko je ob 
obisku v Katarju želela tam-
kajšnjemu princu in kralju 

podariti nekaj unikatne-
ga. »Kot kaže, ji je bilo da-
rilo všeč, saj je letos takšna 
protokolarna darila naroči-
la še za svoje kolege evrop-
ske komisarje. Eno od skri-
njic pa je odnesla tudi pape-
žu,« nam je zaupal Vrhov-
nik, ki je spregovoril tudi 
o zaščitnem sistemu Tun-
gaj transformer. Kot pravi, 
naprava čisti prostor nega-
tivnih energij, zaradi česar 
so ljudje pod stresom. Da-
nes smo zaradi električnih 
napeljav, brezžičnih in mo-
bilnih omrežij obkroženi 
z negativnimi sevanji, na-
prava pomaga nevtralizira-
ti negativno energijo, ki se 
ob tem sprošča, in nam po-
maga, da se v svojem okolju 
počutimo prijetneje, smo 
manj pod stresom in se laž-
je skoncentriramo.

Drago Vrhovnik sicer pra-
vi, da je s svojim izumom 
morda za nekaj let prehi-
tel čas, saj je marsikdo še 
skeptičen do tega, a je hkra-
ti prepričan, da nam takšne 
naprave pomagajo izboljšati 
kvaliteto življenja in že snu-
je nove načrte.

Darilo za papeža Frančiška
Drago Vrhovnik iz tunjiškega Zdravilnega gaja je izdelal darilo za papeža Frančiška.

Darilo, ki ga je papežu prinesla Violeta Bulc / Foto: arhiv Violete Bulc

Jezersko – Prihodnji četrtek, 18. decembra, bo ob 18. uri v 
dvorani Korotan na Jezerskem delavnica o učinkoviti rabi in 
obnovljivih virih energije. Sodelavci gorenjske energetske sve-
tovalnice Ensvet bodo občanom predstavili aktualne teme s 
področja ogrevanja in prezračevanja.

Delavnica o učinkoviti rabi energije
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Izberite svoje letošnje dariloČetrt leta zastonj – 25 %
Dragi naročniki, v letu 2018 bo izšlo 105 številk  
Gorenjskega glasa. Cena ene številke je 1,85 evra,  
celoletna naročnina brez popusta znaša 194,25 evra. 

Ob plačilu letne naročnine vam priznamo kar 
25-odstotni popust, kar pomeni prihranek v 
višini 48,56 evra, za letno naročnino pa boste 
odšteli le 145,69 evra!

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

Vabljeni na Gorenjski glas, Bleiweisova cesta 4 v  
Kranju (poleg lekarne in nebotičnika, nasproti glavne 
avtobusne postaje) od ponedeljka do petka od 7. do 15. 
ure, ob sredah do 16. ure. Se vidimo!

Popust in darilo  
veljata le za fizične  

osebe. Daril ne  
pošiljamo po pošti.  

Količina daril je  
omejena.

kava Barcaffe  
250 g
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Ivan Sivec:  
Zgodbe o celjskih 

grofih in knezih

MELANDA
Marijan Peternelj

Cena: 15 Eur

Marijan Peternelj: 
Melanda

Erika Jesenko:
Recepti za vse  

letne čase

avtomatski  
dežnik

Jože Košnjek

Kranj – Ko je v 16. stoletju te-
danji papež Gregor uvedel nov 
gregorijanski koledar, ga vse 
krščanske cerkve niso spreje-
le, ampak so obdržale julijan-
skega. Ta za trinajst dni zaos-
taja za gregorijanskim in tako 
praznujejo pravoslavni božič 
7. januarja, novo leto pa 14. ja-
nuarja. Nekatere pravoslavne 
cerkve so praznovanje največ-
jih praznikov prilagodile gre-
gorijanskemu koledarju, srb-
ska, črnogorska, makedon-
ska, ruska, beloruska, ukrajin-
ska in gruzijska pa še naprej 
uporabljajo julijanski koledar.

Letošnje božično prazno-
vanje so pravoslavni verniki 
v Sloveniji začeli v soboto, ko 
je bil tako imenovani badnji 
dan, ko na večernem bogo-
služju prejmejo badnjak v 
obliki slame in hrastovih vej. 
Hrast je namreč simbol pra-
voslavnega božiča. Tudi po 
domovih postavijo badnje 

drevo, pod katerega sodijo da-
rila, še posebej sladkarije za 
otroke. Večer je po družinah 
prazničen. Običajno sledi pol-
nočna maša in nato še jutra-
nje bogoslužje na dan prazni-
ka. Božič je tudi za pravoslav-
ne vernike verski in družin-
ski praznik ter praznik miru 
in prijateljstva. Stisk rok spre-
mljata pozdrav Kristus se je 
rodil in odgovor Res se je. 

V Sloveniji je bila največ-
ja slovesnost v cerkvi svete-
ga Cirila in Metoda v Ljublja-
ni, ki je osrednja cerkev Srb-
ske pravoslavne cerkve v Slo-
veniji. V Kranju pa sta vsako 
leto osrednji bogoslužji za pra-
voslavne vernike na Gorenj-
skem: za Srbsko pravoslavno 
cerkev v cerkvi na Pungertu in 
za vernike makedonske pra-
voslavne cerkve v Rožnoven-
ski cerkvi v Kranju. Obe je v 
duhu ekumenizma bratskima 
krščanskima cerkvama dala v 
uporabo kranjska katoliška žu-
pnija.

Pravoslavni  
praznovali božič
Srbska, makedonska, ruska, beloruska, ukrajinska 
in gruzijska pravoslavna cerkev še uporabljajo 
julijanski koledar, ki za gregorijanskim »zaostaja« 
trinajst dni.

Danica Zavrl Žlebir

Ljubljana, Preddvor – Pred-
sednik države Borut Pahor 
je minuli petek v predsedni-
ški palači sprejel skupino 
kolednikov iz župnije Kranj 
Šmartin in predstavnike Mi-
sijonskega središča Sloveni-
je. Koledniki ohranjajo star 
običaj koledovanja in od vrat 
do vrat prinašajo praznično 
radost in veselje, ob tem pa 
pomagajo slovenskim misi-
jonarjem po svetu. V letošnji 
Trikraljevski akciji zbirajo 
sredstva za vrtce, šole, igri-
šča, centre in cerkve v Mo-
zambiku, Albaniji, Ukraji-
ni, Braziliji, Zambiji, Slo-
nokoščeni obali, Ugandi, na 
Madagaskarju in v Malaviju. 

Koledniki župnije Kranj 
Šmartin so bili po besedah 
Irene Dolenc izbrani tudi za 
koledovanje pri predsedni-
ku državnega zbora Milanu 
Brglezu, predsedniku vla-
de Miru Cerarju, nadškofu 
Stanislavu Zoretu, pri apo-
stolskem nunciju Julius-
zu Januszu, na uredništvu 
Družine, na Škofijski kari-
tas Ljubljana in pri novem 
generalnem tajniku Sloven-
ske karitas Cvetu Uršiču. 
Koledniško skupino za obi-
ske pri najvišjih političnih 
in drugih dostojanstvenikih 
v državi vsako leto izbere 
Misijonsko središče Slove-
nije. Kolediniki iz šmartin-
ske župnije so bili izbrani, 

ker nepretrgoma koleduje-
jo že 24 let, vse odkar po Slo-
veniji znova potekajo kole-
dovanja. Kot pravi organiza-
torka kolediniških skupin v 
župniji Šmartin Irena Do-
lenc, je v župniji več kot 90 
kolednikov v 10 do 12 sku-
pinah, letos so jih organiza-
torke (poleg Dolenčeve še 
Maruša Kržišnik, odgovor-
na za glasbo, in Marija Kali-
šnik, odgovorna za oblačila) 
za obiske v Ljubljani izbra-
le enajst.

V nedeljo pa je predse-
dnik državnega zbora Milan 
Brglez obiskal preddvorsko 
župnijo in tamkajšnje ko-
lednike.

Koledniki tudi pri 
slovenskem političnem vrhu
Koledniki, ki od božiča do svetih treh kraljev od vrat do vrat prenašajo praznična sporočila, so obiskali 
tudi najvišje državne in cerkvene dostojanstvenike.

Predsednik državnega zbora med preddvorskimi  
koledniki / Foto: Facebook (Milan Brglez)

Koledniki iz župnije Šmartin pri predsedniku države Borutu Pahorju / Foto: STA

Jezersko – Na Jezerskem trenutno pri tamkajšnji podružnični 
šoli deluje enooddelčni vrtec z 19 otroki. Zanimanje za vpis 
v vrtec pa se povečuje, na kar se je vodstvo občine odzvalo 
z odločitvijo o uvedbi še drugega oddelka. Kot je na seji ob-
činskega sveta poročal župan Jurij Rebolj, odprtje drugega 
oddelka načrtujejo aprila letos. Z njim bi pridobili možnost 
varstva tudi za otroke prvega starostnega obdobja. Povečanje 
vrtca bo zahtevalo nekaj preureditev v vrtcu, nakup opreme in 
predvidoma dve novi zaposlitvi. Zanimanje za večji vrtec kaže 
na večje število rojstev, ki jih občina med drugim spodbuja 
z znatno denarno pomočjo družinam ob rojstvu. Za prvega 
otroka ta znaša petsto evrov, za vsakega naslednjega pa se 
dviguje za sto evrov.  

Še drugi oddelek vrtca
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Reševalec iz vode m/ž (Bled) 
Naloge in odgovornosti: skrb za spoštovanje kopališkega reda in ukrepanje v pri-
meru nespoštovanja, ukrepanje v primeru poškodbe kopalca (nudenje prve pomo-
či, klic reševalnega vozila, vodenje dokumentacije, obveščanje nadrejenih, strokov-
nih služb in zunanjih inštitucij). Sava turizem, d. d., Dunajska 152, 1000 Ljubljana. 
Prijave zbiramo do 31. 1. 2018. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Sodelavec v elektro oddelku m/ž (Škofja Loka) 
Od kandidata pričakujemo: V. stopnjo izobrazbe elektrotehnične smeri (v poštev 
pride tudi smer avtomatika, mehatronika in podobno), poznavanje električnih kr-
milnih sistemov, pnevmatskega krmiljenja sistemov, hidravličnih sistemov, elek-
tričnih napeljav, ustreznih orodij in materialov, sposobnost branja električnih na-
črtov. Knauf Insulation, d. o. o., Trata 32, 4220 Škofja Loka. Prijave zbiramo do 7. 2. 
2018. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Komercialist v mednarodni špediciji m/ž (Šenčur, Koper) 
Pričakujemo: zaključeno srednjo poklicno/srednjo splošno šolo, najmanj 2 leti de-
lovnih izkušenj s področja aktivne prodaje, prodaja iz področja špedicije je pred-
nost, vozniški izpit B-kategorije, izvrstne pogajalske sposobnosti, aktiven pristop k 
stranki, samostojnost pri delu. Maurice Ward Logistika, d. o. o., Poslovna cona A12, 
4208 Šenčur. Prijave zbiramo do 6. 2. 2018. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Mehatronik/operater avtomatiziranih linij m/ž (Kranj) 
Pričakujemo poklic mehatronik, elektrotehnik ali drugo ustrezno srednjo izobraz-
ba tehnične smeri, sposobnost timskega dela in samoiniciativnost. Iskra, d. d., 
Stegne 21, 1000 Ljubljana. Prijave zbiramo do 4. 2. 2018. Podrobnosti na www.mo-
jedelo.com.

Vizualni preglednik – stopnja (VT2) m/ž (Medvode) 
Pričakujemo končano srednjo izobrazbo strojne smeri (strojni tehnik) ali druge 
ustrezne kovinarske stroke, poznavanje tehnične dokumentacije, znanje angleške-
ga jezika (govorno in pisno), ambicije po tehnični odličnosti, natančnosti in dobre 
organizacijske sposobnosti, najmanj 1 leto delovnih izkušenj v kovinski industriji 
na podobnih ali enakih delih ... Brinox, d. o. o., Sora 21, 1215 Medvode. Prijave zbi-
ramo do 4. 2. 2018. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Metalurg m/ž (Lesce) 
Pričakujemo: vsaj 5 let delovnih izkušenj iz proizvodnje oz. procesne industrije, teh-
nična in tehnološka znanja iz procesne industrije, zaključena V. ali VI. ali VII. stopnja 
izobrazbe smeri: strojništvo, metalurgije, poznavanje lean proizvodnje, aktivno zna-
nje angleščine, zaželeno osnovno znanje nemščine. Veriga k. f., d. o. o., Alpska cesta 
43 , 1248 Lesce. Prijave zbiramo do 2. 2. 2018. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Glavni računovodja m/ž (Brnik) 
Pričakujemo: organiziranost, natančnost, strukturiranost, sistematičnost in spo-
sobnost reševanja problemov, visoko razvite analitične sposobnosti, ciljno narav-
nost in sposobnost odločanja v kompleksnih situacijah, pozitivno naravnanost, 
pripravljenost za sodelovanje in odprto komunikacijo … Kuehne + Nagel, d. o. o., 
Zgornji Brnik 130f, 4210 Brnik. Prijave zbiramo do 20. 1. 2018. Podrobnosti na www.
mojedelo.com.

CNC-operater m/ž (Lesce) 
Delovne naloge: delo na CNC-strojih za obdelavo aluminija ter železa, osnovno zna-
nje branja tehničnih načrtov, spremljanje in zagotavljanje kvalitete izdelave, skrb 
za osnovno vzdrževanje strojev, odkrivanje in javljanje pomanjkljivosti na stroju. 
Ponujamo vam zaposlitev v urejenem in stabilnem podjetju, stimulativno plačilo. 
Kopt, Bled, d. o. o., Alpska cesta 43, 4248 Lesce. Prijave zbiramo do 20. 1. 2018. Po-
drobnosti na www.mojedelo.com.

Upravljalec strojev m/ž (Škofja Loka) 
Od vas pričakujemo: IV. ali V. stopnjo izobrazbe elektro ali strojne tehnične smeri, 
osnovno računalniško znanje, natančnost in zanesljivost pri delu. Filc, d. o. o., Trata 48, 
4220 Škofja Loka. Prijave zbiramo do 17. 1. 2018. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Vodja proizvodnje m/ž (Kamnik) 
Naloge: odgovornost za celoten proizvodni proces in montažo, vodenje, organizi-
ranje in koordinacija dela ter planiranje proizvodnje, spremljanje procesa proizvo-
dnje in zagotavljanje kvalitete izdelkov, planiranje kapacitet in materialnega toka 
lastne proizvodnje, nadzor procesov in uvajanje novih delavcev v delo, nadzor nad 
stroji ... GEM motors, d. o. o., Ljubljanska cesta 45, 1241 Kamnik. Prijave zbiramo do 
12. 1. 2018. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Viličarist m/ž (Škofja Loka) 
Pričakujemo: izpit za vožnjo viličarja, izkušnje z vožnjo plinskega čelnega viličarja, 
smisel za urejenost in natančnost pri delu, pripravljenost na delo v izmenah ... EGP 
Embalažno grafično podjetje, d. d., Kidričeva cesta 82, 4220 Škofja Loka. Prijave zbi-
ramo do 31. 1. 2018. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Pomočnik pri tisku m/ž (Škofja Loka) 
Naloge in odgovornosti obsegajo: priprava in čiščenje plošč in gum ofset, dostava 
pomožnega materiala do stroja, pomoč tiskarju pri nastavitvi stroja, priprava kemi-
kalij, izvajanje transporta materiala okoli stroja, priprava materiala na ploskovnem 
rezalnem stroju ... EGP Embalažno grafično podjetje, d. d., Kidričeva cesta 82, 4220 
Škofja Loka. Prijave zbiramo do 31. 1. 2018. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

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

MojeDelo.comrecepti iz gorenjskega 

glasa zbrani v knjigi

Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu, Bleiweisova cesta 4  

v Kranju, jo naročite po telefonu 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

HALO-HALO GORENJSKI GLAS
telefon: 04 201 42 00

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

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

PRIREDITVE
Dan godle v Šenčurju
Šenčur – Turistično društvo Šenčur vabi v soboto, 13. ja-
nuarja, na Dan godle. Godlo s krompirjem, ki je šenčurska 
tradicionalna jed, boste lahko poskusili med 10. in 15. uro v 
klubski sobi Turističnega društva Šenčur (nad okrepčevalni-
co Alo Alo).

Nosimo olimpijske sanje
Tržič – Na športnem igrišču pri Dvorani tržiških olimpijcev 
bo v petek, 12. januarja, prireditev z naslovom Nosimo olim-
pijske sanje. Med 16. in 18. uro bodo potekali športni izzivi 
za otroke, sodelovali boste lahko v številnih nagradnih igrah 
in olimpijskem kvizu, manjkal pa ne bo niti Lisjak Foksi, am-
basador in maskota Olimpijskega komiteja Slovenije. Ob 
17. uri bodo olimpijci Tomaž Razingar, Bojan Križaj, Milena 
Kordež, Tomas Globočnik, Andrej Tavželj in Žan Košir na 
prizorišče prinesli slovensko baklo dobrih misli za slovenske 
olimpijce.

Za otroke
Jesenice – V jeseniški knjižnici bodo danes, v torek, 9. ja-
nuarja, nemške urice ob 17. uri, jutri, v sredo, 10. januarja, 
ustvarjalne delavnice ob 17. uri, v četrtek, 11. januarja, bo ura 

pravljic ob 17. uri, v petek, 12. januarja, pa bo Brihtina pra-
vljična dežela ob 10. uri.

Medgeneracijske prireditve
Kranj, Cerklje, Zgornja Bela, Šenčur – V Medgeneracijskem 
centru Kranj bo v sredo, 10. januarja, 18. uri predavanje Ta-
tjane Miljavec Angeli ... za vsak dan ... za vsakogar. Isti dan 
ob isti uri bo na sporedu tudi predavanje Čustvena inteligen-
ca in partnerski odnos. V četrtek, 11. januarja, bo ob 17.30 
potopisno predavanje Renate Mavri o azorskem otoku Sao 
Miguel (Portugalska). V Domu Taber v Cerkljah bo v petek, 
12. januarja, ob 10. uri delavnica Urejanje parka. V Domu 
krajanov Zg. Bela bo jutri, v sredo, 10. januarja, ob 17. uri 
vadba za zdravo hrbtenico. V Športni dvorani OŠ Šenčur bo 
danes, v torek, 9. januarja, ob 15.30 vadba za hrbtenico. Ob-
vezna prijava na brezplačne dogodke na telefon 041 724 134 
ali pišite na e-naslov mck-prijava@luniverza.si.

IZLETI

Pohod do spominskega obeležja v Kokri
Kokrica – Krajevna organizacija borcev za vrednote NOB Kok-
rica vabi na IV. zimski pohod do spominskega obeležja pad-
lemu Lojzetu Dežmanu - Branku v Vobenci (Lobnica) v Kokri, 
ki bo v soboto, 13. januarja. Pohodniki se bomo zbrali ob 8.30 
pred gostiščem Dežman na Mlaki in se s svojimi vozili od-
peljali v Kokro na sotočje Vobence in reke Kokre. Tam se jim 
bodo pridružili pohodniki iz drugih krajev, s katerimi bodo 
skupaj odšli do spominskega obeležja pod vrhom Akleja. Na 
kraju, kjer je delovala partizanska tiskarna Jošt, bo krajši kul-
turni program. V primeru slabega vremena se pohod prestavi 
na naslednjo soboto. Informacije na: 040 654 227.

Po Krasu
Kranj – Društvo upokojencev Kranj vabi na pohodniški izlet 
po Krasu, ki bo v četrtek, 18. januarja. Odhod s posebnim 
avtobusom bo ob 8. uri izpred Creine. Pohod je lažji poho-
dniški, hoje bo za tri ure, vrnitev v Kranj pa je predvidena za 
okoli 19. ure. Prijave z vplačili sprejemajo v pisarni društva 
do ponedeljka, 15. januarja.

Pustovanje 2018
Kranj – Društvo upokojencev Kranj vabi na pustovanje od 9. 
do 12. februarja v hotel ZDUS Delfin v Izoli. Prijave spreje-
majo do 15. januarja v pisarni društva.

PREDAVANJA
V otroku poiščimo vse dobro
Jesenice – Klepet staršev z Zinko Ručigaj kot pomoč pri 
vzgoji otrok z naslovom V otroku poiščimo vse dobro bo 

v ponedeljek, 15. januarja, ob 17. uri v Mladinskem centru 
Jesenice, Kejžarjeva 22.

Po Nepalu
Naklo – Turistično društvo Naklo tudi v letu 2018 vabi na 
različna predavanja – prvič 9. januarja ob 18. uri v Gostilnico 
Kresnik. Jelena Justin bo poslušalce popeljala po Nepalu.

Patagonija
Škofja Loka – V Kašči na Spodnjem trgu bo danes, v torek, 
9. januarja, ob 19. uri potopisno predavanje Nine Cenkar in 
Blaža Gvajca o Patagoniji.

OBVESTILA

Učenje tehnik pravilnega dihanja in sproščanje  
s petjem
Kranj – Humana, združenje svojcev pri skrbi za mentalno 
zdravje, vabi v četrtek, 11. januarja, ob 17. uri na brezplačno 
delavnico Učenje tehnik pravilnega dihanja in sproščanje s 
petjem, ki bo potekala v prostorih Humane na Oldhamski 
14 (pri Vodovodnem stolpu). Delavnico bo vodila Tatjana 
Gričar.

Pomoč ljudem z obolenjem ščitnice
Radovljica – Društvo za pomoč pri obolenjih ščitnice Me-
tuljčica organizira srečanje Skupine za samopomoč v Rado-
vljici v ponedeljek, 15. januarja, ob 18.15 v prostoru Mladin-
skega centra KamRa, Ljubljanska 19 (malo naprej od lokala 
Academija). Obisk skupine je brezplačen.

KONCERTI

Koncert božičnih pesmi
Radovljica – Mešani pevski zbor Anton Tomaž Linhart iz Ra-
dovljice vabi na koncert božičnih pesmi, ki bo v torek, 9. 
januarja, ob 16.30 v Domu starostnikov v Naklem. Vstop bo 
prost.

Sponzor nagradne križanke, ki je bila objavljena v Go-
renjskem glasu 22. decembra 2017, je bila Kitajska re-
stavracija Azija, Gosposvetska 1, Kranj. Žreb je odločil, 
da prejmejo nagrado, kosilo za eno osebo, naslednji re-
ševalci: Darko Kokalj, Angelca Bunič in Rudi Škofic iz 
Kranja, Janez Gladek iz Besnice, Andreja Sajovic iz Tr-
žiča, Zvonko Korvat iz Mojstrane, Darko Vajt z Golnika 
in Tatjana Jovanovič iz  Preddvora. Nagrajenci bodo o 
prevzemu nagrad obveščeni po pošti. Srečnim izžreban-
cem čestitamo!

Škofja Loka – V šovu The Biggest Loser Slovenija lahko gledalci 
spremljajo, kako tekmovalci izgubljajo kilograme. Čeprav se 
nekateri ne strinjajo z načinom hujšanja, prehrano in še čim, 
je v končnem to le televizijski šov, kjer zmagovalca nagradijo 
z denarjem. In pot do cilja je za vsakega udeleženca šova 
drugačna, pa čeprav naj bi se vsi držali smernic in navodil 
trenerjev Nataše in Jana. Vsak namreč na koncu najde svoj 
način. Med štirimi finalisti pa se za zmagovalno stopničko 
poteguje tudi Škofjeločan Aleksandar Jović. Kdo pa bo domov 
odnesel tisočaka za vsak izgubljeni kilogram oziroma skupno 
največ petdeset tisoč evrov, bomo videli v petek, 12. januarja, 
zvečer na Planet TV. So pa že nekaj časa odprte tudi prijave 
za drugo sezono šova.

Kdo bo najlažji, bo znano v petek



VZREJNE ŽIVALI
PRODAM

BIKCA in teličko limuzin, staro 14 dni, 
tel.: 041/831-058  
 18000028

JAGNETA za zakol, tel.: 041/910-
234 18000033

KOKOŠI – nesnice, jarkice, rjave, pred 
nesnostjo, pripeljemo na dom, Matej 
Bulovec, s.p., Mlakarjeva ul. 45, Šen-
čur, tel.: 041/710-113  
 17004348

OVCE, breje JSP, jagenjčke, burske-
ga kozla, sansko kozo, tel.: 041/364-
504 18000046

TELICO simentalko, brejo 7 mesecev, 
tel.: 041/214-500  
 18000027

TELIČKE simentalce 160 kg in 320 
kg, bikec 240 kg, pašni, tel.: 031/312-
323 18000030

TELIČKO ČB, primerno za nadaljnjo 
rejo, stara 10 dni, tel.: 041/643-949 
 18000047

KUPIM

BIKCA simentalca, starega 14 dni do 2 
meseca, tel.: 04/25-91-294  
 18000025

BIKCA simentalca, starega 14 dni, tel.: 
031/542-877  
 18000032

BIKCA simentalca, starega do 10 dni, 
tel.: 041/756-022 18000042

BIKCE in teličke, od enega tedna do 
250 kg, ter pašno kravo ali telico, tel.: 
051/372-468 18000024

ZAPOSLITVE (m/ž)
NUDIM

IŠČEMO mizarja in varilca za proizvod-
njo, redna zaposlitev, delo v Avstriji 
in Nemčiji. Veselimo se vašega klica 
+436764601702, g. Grilc, Diaplan 
Stahl + Holz GmbH, Bahnhof str. 9, 
Klagenfur / Celovec, Avstrija 17004319

IŠČEMO – mizar-monter, pomočnik-
monter ter polagalca podov, redna za-
poslitev, delo v Avstriji in Nemčiji. Vese-
limo se vašega klica +436764601702, 
g. Grilc, Diaplan Stahl + Holz GmbH, 
Bahnhof str. 9, Klagenfurt / Celovec, 
Avstrija 17004320

ZA DOLOČEN čas zaposlimo samo-
stojnega računovodjo, z najmanj 5 
let izkušenj, znanje račun. programa 
Saop in ang. jezika. Prošnje pošljite 
na: info@pohistvoiskra.si ali po pošti, 
Pohiš tvo Iskra d.o.o., Barletova 3, 
Medvode 18000039

ZA DOLOČEN čas z možnostjo podalj-
šanja zaposlimo delavko za brušenje 
in pomožna dela v mizarski delavnici. 
Prošnje pošljite na: info@pohistvoiskra.
si ali po pošti, Pohištvo Iskra, d.o.o., 
Barletova 3, Medvode  
 18000040
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ZAHVALA

V 81. letu nas je zapustil dragi mož, oče, stari oče, tast in brat

Franc Pušavec
Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in 
znancem za podarjeno cvetje, sveče in izrečeno sožalje. Iskrena hvala 
duhovniku Vinku Podbevšku za lepo opravljen pogrebni obred, pev
cem Ultima in za zaigrano Tišino. Lepa hvala pogrebni službi Nav
ček in Komunalnemu podjetju Kranj. Še enkrat hvala vsem, ki ste 
ga pospremili na njegovi zadnji poti.

Žalujoči vsi njegovi

 ZAHVALA

Zapustil nas je dragi mož, ati in ata

Jože Smukavec
Zahvaljujemo se vsem, ki ste se mu prišli poklonit ob njegovem slove
su. Hvala sorodnikom, sosedom in prijateljem. Hvala pevcem in po
grebni službi Komunale Kranj. Hvala g. župniku za besede tolažbe in 
prošnje h Gospodu. Hvala vsem, ki se ga boste spominjali in postali 
ob njegovem grobu.

Žalujoči vsi njegovi
Spodnja Besnica, 29. decembra 2017

Si kot sonce življenja sijal, 
za vse svoje ljubezen razdal, 
odslej boš kot zvezda svetleča, 
naj ti v nebesih dana bo sreča.

Sporočamo žalostno vest, da se je v 85. letu starosti poslovila naša draga mama in babica

Marica Nežmah
iz Kranja, Ulica Tončka Dežmana 4

Od nje se bomo poslovili  v torek, 9. januarja 2018, ob 12. uri na pokopališču v Kranju. 
Žara bo od 9. ure naprej v tamkajšnji poslovilni vežici.

Hčere Draga, Suzana in Tanja z družinami

ZAHVALA

Ob izgubi naše drage mame, babice, prababice, sestre in tete

Marije Ažman
p. d. Šparovčeve mame iz Podbrezij, roj. Pogačar, 1928–2017

Zahvaljujemo se vsem sorodnikom, sosedom, sovaščanom in znan
cem za izrečena sožalja, podarjene sveče in sv. maše. Zahvala zdrav
nici Maruši Andrejšek in patronažni sestri Katji Štern. Hvala g. župni
ku Mihu Lovrencu in nečaku Jožetu Piberniku za lep obred. Zahvala 
gre tudi nosačem in Stanetu Miheliču za pozdravni govor. Vsem ime
novanim in neimenovanim iskrena hvala. 

Žalujoči vsi njeni
Podbrezje, 22. decembra 2017

Srce je omagalo,
tvoj dih je zastal,
a spomin nate, mama,
bo vedno ostal.

Sponzor nagradne križanke, ki je bila objavljena 22. 12. 
2017 v Gorenjskem glasu, je bilo podjetje AVTOHIŠA 
VRTAČ, d. o. o., iz Stražišča pri Kranju. Nagrajenci: 1. na-
grada: uporaba avtomobila VW GOLF za konec tedna – 
Silva Benedičič, Križe, 2. nagrada: enodnevna upora-
ba avtomobila VW POLO – Viljem Demšar, Železniki, 3. 
nagrada: poklanja Gorenjski glas – Jaka Kovač, Kranj.  
Nagrajencem čestitamo!

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

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

Za okrepitev naše tiskarne 
v Celovcu iščemo

KNJIGOVEZA  
ali POMOČNIKA  
KNJIGOVEZA (m/ž).  
Pogoji: ustrezna izobrazba 
in/ali praktične izkušnje, še 
posebej glede vzgibanja 
in rezanja. Takojšen nastop 
dela možen. 

Mohorjeva družba,  
Viktringer Ring 26,  
9020 Celovec, Avstrija
Prijave posredujte na:  
direktion@mohorjeva.at

  »Pot med zvezde je zgodba o uspehu škofjeloških ljubiteljev   
  vertikale v času od prvih zametkov. Sledili so si uspehi,   
  veselje, tudi tragedije in pa prislovična gorenjska trma,   
  vztrajnost in privrženost cilju.« (Franc Vidic)  

30
EUR

Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu, Bleiweisova cesta 4  
v Kranju, jo naročite po telefonu: 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

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.

MOTORNA VOZILA
AVTOMOBILI
PRODAM

AUDI A3, letnik 1998, 1.9 TDi, bele 
barve, lepo ohranjen, tel.: 041/406-
966  
 18000043

PEUGEOT 207 1.6 16 V, 88 kw, letnik 
2009, 1. lastnik, garažiran, RC opre-
ma max, 16.600 km, tel.: 041/335-
539  
 18000035

RENAULT Clio 1.2, letnik 2000, 
cena 300 EUR oz. po dogovoru, tel.: 
031/774-863 
 18000045

KARAMBOLIRANA  
VOZILA
KUPIM

AVTO, karamboliran, tudi total-
ka, slabše ohranjen ali v okvari. 
www.avtovleka-simenko.si, tel.: 
070/300-554 
 18000036

KARAMBOLIRANO vozilo ali vozilo 
v okvari, od let. 2000 dalje. Ugrica 
Blaž, s.p., Drulovka 38, Kranj, tel.: 
041/349-857 
 17004048

IŠČEM

IŠČEM DELO – pomoč v računovod-
stvu, znanje programa Vasco, sem 
natančna in zanesljiva, tel.: 031/275-
186 18000015

STORITVE
NUDIM

ADAPTACIJE od temelja do strehe, 
omete, fasade, kamnite škarpe, tlakova-
nje dvorišč, tudi manjša gradbena dela 
– z vašim ali našim materialom, Grad-
ton, d.o.o., Valjavčeva ulica 8, Kranj, 
041/222-741, www.gradton.si 17004349

KERAMIČARSTVO Janez Kleč, s.p., 
Milje 77, Visoko vam nudi kvalitetno in 
ugodno polaganje keramičnih ploščic 
in adaptacije kopalnic, tel.: 051/477-
438 18000037

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 17004350

RAZNO
PRODAM

NOVO zračno puško, novo manjšo 
motorko, zunanje senzor led luči, tel.: 
041/364-504 18000044

GRADBENI  
MATERIAL
KURIVO
PRODAM

SUHA mešana drva, tel.: 041/841-
632 18000026

STANOVANJSKA 
 OPREMA
POHIŠTVO
PODARIM

2 UDOBNA fotelja in klubsko mizico, 
tel.: 040/501-213 
 18000038

STARINE
KUPIM

ODLIKOVANJA, kovance, ure, slike, 
značke, srebrnino, luči, kipe in drugo, 
tel.: 030/670-770 18000034

KMETIJSKI STROJI
PRODAM

ŠKROPILNICO 200-litrsko, silokom-
bajn Sip SK805 – prodaja skupaj, tel.: 
031/312-323 18000029

KUPIM

TRAKTOR, kiper prikolico in mini ba-
ger, lahko v okvari, tel.: 031/500-933 
 18000016

PRIDELKI
PRODAM

JEDILNI krompir 100 kg, carlingford 
beli, brez umetnih gnojil, tel.: 031/312-
323  
 18000031

JEDILNI in krmni krompir, bel in rdeč 
ter ječmen in ajdo, tel.: 040/355-865 
 18000041

Rezultati 2. kroga – 7. januarja 2018
3, 8, 14, 24, 29, 33, 34 in 23

Loto PLUS: 3, 9, 14, 25, 31, 38, 39 in 16
Lotko: 5 3 2 3 5 5

Sklad 3. kroga za Sedmico: 520.000 EUR
Sklad 3. kroga za PLUS: 560.000 EUR
Sklad 3. kroga za Lotka: 700.000 EUR

LOTO
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Anketa

Polona Hrup, Šmarje pri 
Jelšah:

»Prvič sem na tekmi v alp-
skem smučanju in bilo mi je 
odlično. Sin je dobil vstopni-
ce za nagrado in smo prišli 
družinsko. Bolje je gledati v 
živo kot po televiziji.«

Maruša Glavan, Ljubljana:

»V Kranjski Gori imamo vi-
kend in vsakič, ko je tekma v 
Podkorenu, si jo ogledamo, 
ne glede na to, ali je za moš-
ke ali ženske. Vzdušje je bilo 
odlično, prav tako rezultati 
naših. Navdušena sem.«

Jure Makovec, Žiri:

»Zmago Shiffrinove sem sko-
raj pričakoval, zelo sem vesel 
za Tino Robnik, ki napreduje 
po lestvici. Glede na to, da se 
bližajo olimpijske igre, je to 
dobra napoved. Vzdušje je pa 
tukaj vedno dobro.«

Lana Štravs, Ljubljana:

»Kar redno hodim na tekme 
v Sloveniji, ne samo v smuča-
nju. Tudi če bi bile v Maribo-
ru, bi verjetno šla. Rezultati 
naših so bili danes zelo dobri. 
Tri so bile med dvajseterico – 
in to je odlično.«

Maja Bertoncelj

Najboljše alpske smučarke 
na svetu so po nekaj letih 
znova nastopile v Kranjski 
Gori. Po sobotnem velesla-
lomu so bili gledalci pod vi-
tranško strmino zadovoljni 
tudi z nastopi naših deklet. 

Foto: Primož Pičulin

Navijači v 
Kranjski Gori 

Bojan Majer, Grosuplje:

»Hodim na tekme tja, kjer 
smuča Meta Hrovat. Smo 
prijatelji. Včasih sem živel v 
Kranjski Gori. Tekma je bila 
super. Všeč mi je, ker so bile 
majhne razlike in tudi Meta 
se je znova izkazala.«

info@g-glas.si

vre men ska na po ved
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Agen ci ja RS za oko lje, Urad za me te oro lo gi jo

Danes bo oblačno in deževno. Padavine bodo zvečer od za-
hoda slabele in ponoči postopno ponehale. Jutri bo delno, v 
četrtek pa pretežno oblačno.

Alenka Brun

Zgornji Brnik – Nataša in Eva 
sta Ločanki, Živa Kranjčan-
ka, vse tri pa so članice kranj-
ske Plesne skupine Linera. 
Njihova mentorica je Mar-
jana Petauer, ki je tekmo-
valke tudi pospremila na pr-
venstvo, a se je tja odpravila 
z avtom. Tako je bila doma 
že pred njimi in je tekmoval-
ke v družbi njihovih plesnih 
kolegic in svojih varovank iz 
skupine, pričakala v avli ob 
prihodu z letala, kjer so tro-
jico dekleta presenetila s to-
plim sprejemom. Smo pa 
med žensko populacijo opa-
zili tudi dva moška, ki sta 
glasno zaploskala uspehom 
kolegic, ki so se vrnile s sve-
tovnega prvenstva z dvema 
izjemnima rezultatoma.

Vsaka je tekmovala v svo-
ji starostni skupini. Na tek-
movalnem podiju so imele 
na voljo trikrat po dve minu-
ti za tri različne plese. Koreo-
grafija je bila določena vnap-
rej. Različni tekmovalci raz-
ličnih držav v isti kategori-
ji plešejo skupaj na parke-
tu. Nataša, Eva in Živa so tek-
movale v plesu classic coun-
try line dance. Eva Hlebš je 

tako tekmovala v skupini do 
18 let, Nataša Hlebš v skupi-
ni od petdeset do šestdeset 
let in Živa Krajnik v skupini 
od 18 do trideset let. Živa je v 
svoji kategoriji osvojila prvo 
mesto, Nataša je bila druga, 
Eva pa se žal ni uvrstila med 
prvih pet.

Petauerjeva razloži, da so 
prej štiri leta nastopale, lani 
pa so se odločile, da začnejo 
z udeležbo na tekmovanjih. 
Prva je bila na vrsti Avstrija. 
Tja so se odpravile plesalke 
in štirje plesalci, tekmovali so 

posamezno in tudi v skupini. 
Domov so se vrnili s kar enaj-
stimi pokali. Začeli so raz-
mišljati o udeležbi na letoš-
njem svetovnem prvenstvu 
na Nizozemskem, a finanč-
no bi bil to za isto ekipo pre-
velik zalogaj in tako so na Ni-
zozemsko odpotovale tri, ki 
pa so se še prej morale nanj 
kvalificirati. Odločile so se za 
Italijo, za udeležbo na tekmo-
vanju v Milanu, od koder so 
se vrnile z dvema zlatima in 
eno srebrno medaljo ter tako 
izpolnile pogoje za udeležbo 

na svetovni tekmovalni pus-
tolovščini v Veldhovnu.

Živa Krajnik, ki je poseg-
la po najvišji stopnički in 
tako osvojila naziv svetovne 
prvakinje social classic line 
dance v kategoriji odrasli, je 
bila uvrstitve izjemno vese-
la; zlata medalja pa ji je dala 
tudi zagon za naprej. Njena 
mentorica Petauerjeva po-
nosno doda, da so Sloven-
ci prvič sodelovali na tovr-
stnem tekmovanju in rezul-
tat, ki so ga dekleta dosegla, 
je resnično vrhunski.

Svetovna prvakinja v plesu
V nedeljo je ob pol enajstih dopoldne na letališču Jožeta Pučnika pristalo letalo iz Amsterdama. 
Iz njega so izstopile tudi mama in hči Nataša in Eva Hlebš ter Živa Krajnik. Vse tri razpoložene in 
nasmejane, saj so se iz nizozemskega Veldhovna, kjer je potekalo svetovno prvenstvo v plesu v vrsti 
(country line dance), vrnile z izjemnimi uvrstitvami. Živa je postala svetovna prvakinja.

Natašo in Evo Hlebš ter Živo Krajnik (prva vrsta, klečijo spodaj levo) je ob vrnitvi v 
Slovenijo čakalo presenečenje: ekipa Linere jim je pripravila prisrčen in glasen sprejem.
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Marjana Ahačič

Mojstrana – Olimpijski ko-
mite Slovenije – Združe-
nje športnih zvez bo mesec 
pred slavnostno otvoritvi-
jo zimskih olimpijskih iger 
v Pjongčangu prižgal svo-
jo – slovensko baklo. Na-
men projekta, v katerem so-
delujejo vrhunski športni-
ki, olimpijci in nosilci olim-
pijskih kolajn ter navijači, je 
potovanje olimpijske bakle 
po Sloveniji ter ustvarjanje 
olimpijskega vzdušja pred 
začetkom olimpijskih iger 
v Južni Koreji. Začetni do-
godek bo danes ob 17. uri 
na Trgu mladih v ljubljan-
skem BTC, nato pa bodo 
baklo pozdravili še v sed-
mih slovenskih krajih, ki jih 
je Olimpijski komite Slove-
nije izbral kot tiste z boga-
to olimpijsko tradicijo. Jut-
ri, v sredo, jo bodo ob 16. uri 

sprejeli na Trgu olimpijcev 
v Mojstrani, v četrtek v Dvo-
rani Podmežakla na Jeseni-
cah, v petek pa bodo ob 17. 
uri bodo olimpijci Tomaž 
Razingar, Bojan Križaj, Mi-
lena Kordež, Tomas Globoč-
nik, Andrej Tavželj in Žan 
Košir slovensko baklo dob-
rih misli za slovenske olim-
pijce prinesli še v Tržič, kjer 
se bo program na športnem 
igrišču pri Dvorani tržiških 
olimpijcev sicer začel že ob 
16. uri. Bakla bo pot nada-
ljevala proti Celju, Velenju, 
Mariboru in Črni na Koro-
škem, pot pa zaključila na 
uradni predstavitvi olimpij-
ske reprezentance 29. ja-
nuarja v Grand hotelu Uni-
on v Ljubljani. Olimpijec 
in vodja navijaškega leta-
la v Pjongčang, hokejist To-
maž Razinger, bo takrat bak-
lo predal članom olimpijske 
reprezentance Slovenije.

Slovenska olimpijska 
bakla tudi po Gorenjski

Kranj – Zavezanci, ki lani glede dohodnine med letom niso 
uveljavljali olajšave za vzdrževane družinske člane ali želijo 
spremeniti podatke o olajšavah, morajo do 5. februarja vložiti 
na finančno upravo Vlogo za uveljavljanje posebne olajšave 
za vzdrževane družinske člane pri informativnem izračunu 
dohodnine. Vlogo lahko oddajo po elektronski poti preko sis-
tema eDavki, za to pa ne potrebujejo certifikata. Za oddajo 
vloge preko sistema eDavki pridobijo srečko, s katero se lahko 
potegujejo za nagrado v višini deset tisoč evrov.

Olajšava za vzdrževane družinske člane

Simon Šubic

Ljubljana – Nekdanji gene-
ralni direktor Onkološkega 
inštituta (OI) Ljubljana Ja-
nez Remškar je na Delov-
nem in socialnem sodišču v 
Ljubljani izgubil tožbo, ki jo 
je zoper inštitut vložil zaradi 
predčasne razrešitve z mes-
ta direktorja 15. septembra 
2015. Sodišče je s tem zavr-
nilo Remškarjev zahtevek za 
izplačilo nadomestila plače, 
nadomestila za neizrabljeni 

letni dopust in odškodni-
ne za nepremoženjsko ško-
do v višini 92.884,37 evra s 
pripadajočimi obrestmi. So-
dišče je v sodbi v celoti potr-
dilo vse ugotovitve iz sklepa 
o njegovi razrešitvi. »Njego-
va razrešitev je bila zakoni-
ta, dokazano utemeljeni pa 
so bili vsi očitki o neupošte-
vanju predpisov in splošnih 
aktov zavoda in neizvrševa-
nju sklepov organov zavo-
da ter delovanju v nasprotju 
z njimi,« so razložili na OI. 

Razrešitev je bila zakonita


