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71 let Gorenjski časnik od leta 1947
Prvi predhodnik tednika Gorenjec leta 1900

TOREK, 23. januarja 2018

Leto LXXI, št. 7, cena 1,85 EUR                   Odgovorna urednica: Marija Volčjak Časopis izhaja ob torkih in petkih info@g-glas.si www.gorenjskiglas.si

AKTUALNO

Jezera želijo  
nazaj v naravi
Nadškofija Ljubljana v denaciona-
lizacijskem postopku terja vrnitev 
zemljišč na območju Triglavskih 
jezer, državi je ponudila tudi na-
jem za simbolično najemnino. Po-
ravnalna ponudba je konec lanske-
ga leta nehala veljati.

2

GORENJSKA

Investicije v  
državne ceste
Država letos načrtuje nekaj večjih 
investicij v državne ceste na Go-
renjskem. Nadaljevala bo gradnjo 
severne razbremenilne ceste na 
Bledu, dokončala odsek Hrušica–
Javornik, uredila cesto skozi Gozd 
- Martuljek ...

4

KRONIKA

Tožilka zahteva  
osem let zapora
Kranjska tožilka Polona Košnjek 
za Metija Plavo iz Potoč, domnev-
nega izsiljevalca Aleša Šterna, 
zahteva osem let zapora. Zadnja 
beseda pred končno sodbo sodne-
ga senata bo danes pripadla ob-
dolžencu.

12

ZANIMIVOSTI

Kip Jakoba Aljaža  
v Tržiču
Na pobudo civilne iniciative pod 
vodstvom nekdanjega župana in 
poslanca Pavla Ruparja bo pred 
farno cerkvijo Marijinega ozna-
njenja v Tržiču stal kip Jakoba 
Aljaža. Odkrili ga bodo dva dni po 
svečnici.

20

VREME

Danes bo zjutraj zmerno 
oblačno, čez dan pa veči-
noma sončno. Jutri bo 
pretežno jasno, v četrtek 
pa se bo pooblačilo. 

-2/8 °C
jutri: pretežno jasno

Maja Bertoncelj

Kranj – Ekipa Slovenije v po
stavi Jernej Damjan, Anže 
Semenič, Domen Prevc in 
Peter Prevc je v nedeljo po
skrbela za nov velik sloven
ski športni uspeh. Na sve
tovnem prvenstvu v poletih v 
Oberstdorfu so zaostali le za 
Norvežani in se veselili na
slova svetovnih podprvakov. 

To je četrto zaporedno sve
tovno prvenstvo v poletih, na 
katerem so naši skakalci sta
li na stopničkah. Leta 2012 
so osvojili ekipni bron, poleg 
tega je Robert Kranjec postal 

svetovni prvak, leta 2014 je 
bil bronast Peter Prevc, ki 
se je nato na prvenstvu dve 
leti kasneje veselil še naslo
va svetovnega prvaka. Naj
starejši izmed bratov Prevc 
je bil naš najboljši na pr
venstvu na posamični tek
mi tudi letos. Osvojil je šesto 
mesto. Čez dve leti bo svetov
no prvenstvo v poletih gosti
la Planica. Na Japonskem so 
se izkazale tudi naše smu
čarske skakalke. Na drugi 
ekipni tekmi v zgodovini so 
osvojile drugo mesto. Svo
je prve zmage v svetovnem 
pokalu se je veselil telemark 

smučar Jure Aleš in po 13 le
tih znova poskrbel, da je na 
vrh v tem športu stopil Slo
venec. Nazadnje je to uspe
lo Davidu Primožiču. Aleš je 
bil na zadnjih štirih tekmah 
vselej med najboljšo trojico. 

Na Gorenjskem pa so se 
pretekli konec tedna ustavi
li najboljši smučarski teka
či, ki so se merili na tekmah 
svetovnega pokala v Planici. 
Za najboljši slovenski dose
žek je z 12. mestom poskr
bela Anamarija Lampič. Vsi 
ti uspehi so dober obet pred 
olimpijskimi igrami. 

Slovenski skakalci svetovni podprvaki
Za slovenskimi zimskimi športniki je nov uspešen konec tedna, ki so ga 
zaznamovali smučarski skakalci in skakalke, telemark smučar Jure Aleš, 
največji športni dogodek na Gorenjskem pa je bil v Planici, kjer so tekmovali 
najboljši smučarski tekači na svetu.

V slovenskem taboru so se skupaj s četverico srebrnih skakalcev veselili novega velikega 
uspeha. / Foto: SZS

Gorenjski glas je jeseni 2017 dopolnil 70 let.  
Ob tej častivredni obletnici se ne kaže ozirati le 
nazaj, ampak tudi naprej. Veliko je vprašanj. Kaj se 
že dogaja in kaj se še obeta tiskanim medijem?  
Bodo preživeli spoprijem z elektronskimi? Itn.  
Gost Glasove preje bo novinar Lenart J. Kučić, 
poznavalec te problematike, GG pa bo zastopala 
direktorica in odgovorna urednica Marija Volčjak.  
Z njima se bo pogovarjal Miha Naglič.

Preja bo v četrtek, 1. februarja 2018, ob 18. uri  
v Mestni knjižnici Kranj.

Prosimo vas, da svojo udeležbo na Glasovi preji 
sporočite na tel. št.: 04/201 42 10 vsak dan  
od 7. do 15. ure ali po e-pošti na: info@g-glas.si.

125.
Glasova preja

Usoda medijev in 
Gorenjski glas
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Simon Šubic

Kranj – Slovenijo v nasled
njih treh tednih čaka val 
stavk zaposlenih v javnem 
sektorju, ki od vlade zahteva
jo, da po ločenih dogovorih 
z nekaterimi sindikati (zlasti 
z zdravniškim) znova vzpo
stavijo ustrezna razmerja pri 
vrednotenju delovnih mest 
in s tem zvišanje plač tudi 
njim. Med drugim za htevajo 
tudi odpravo preostalih plač
nih anomalij in vseh še pre
ostalih varčevalnih ukrepov 

iz časa krize, vključno z 
osemodstot nim znižanjem 
plač po zakonu za uravno
teženje javnih financ iz leta 
2012. Že za jutri je napove
dana stavka sindikatov, ki 
med drugim zastopajo ca
rinike, veterinarje, pravni
ke v pravosodju, zaposlene 
v kulturi, visokem šolstvu, 
upravnih enotah, lekarnah, 
centrih za socialno delo, 
nekatere zaposlene v zdra
vstvu in sociali ter vzgoji in 
izobraževanju. 

Jutri stavka 
javnega sektorja
Jutri bo zaradi napovedane stavke moteno delo 
v mnogih javnih ustanovah: zaprte, vsaj nekaj 
ur, bodo lekarne, knjižnice, tudi nekateri vrtci, 
okrnjeno bo delo v bolnišnicah, na centrih za 
socialno delo ...
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VELIKA ZABAVA ZA OTROKE IN MLADOSTNIKE 
S ŠTEVILNIMI DRUŽABNIMI IGRAMI, 

varstvo za malčke, prosti čas tudi za starše, 
babice in dedke. Vabljeni danes, 23. januarja 2018, 
in nato vsak torek med 16. in 19. uro v stari Kranj.

VELIKA ZABAVA ZA OTROKE IN MLADOSTNIKE 
S ŠTEVILNIMI DRUŽABNIMI IGRAMI, 

varstvo za malčke, prosti čas tudi za starše, 
babice in dedke. Vabljeni danes, 23. januarja 2018, 
in nato vsak torek med 16. in 19. uro v stari Kranj.
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izžrebanemu naročniku časopisa

Knjigo prejme IVANA SMUKAVEC iz Srednje vasi v Bohijnu.

KO TI ČEK ZA NA ROČ NI KE

AKTUALNO info@g-glas.si

Smučarski skoki – Ljubno 2018

Televizija Slovenija bo še četrtič v zimi 2017/2018 proizvaja-
lec mednarodnega televizijskega signala s tekem za svetovni 
pokal. Tokrat z Ljubnega, kjer se bodo 27. in 28. januarja 2018 
pomerile najboljše smučarske skakalke. Na sporedu bosta dve 
tekmi, ena v soboto in ena v nedeljo, obe pa si boste ob 14. uri 
lahko ogledali na TV SLO 2. Skokom z Ljubnega boste lahko 
prisluhnili tudi na drugem programu Radia Slovenija – Valu 
202, uporabniki spletnega portala www.rtvslo.si pa si tekmi 
lahko ogledate tudi v živo na MMC-ju.

RTV Slovenija podarja enemu naročniku Gorenjskega glasa 
uradno skakalno kapo Smučarske zveze Slovenije. V žrebu 
boste sodelovali, če boste pravilno odgovorili na vprašanje: 
Kako se imenuje skakalnica na Ljubnem, na kateri skačejo smu-
čarske skakalke za svetovni pokal? Odgovore s svojimi podatki 
pošljite do ponedeljka, 29. januarja 2018, na naslov: Gorenjski 
glas, Bleiweisova 4, 4000 Kranj, ali na koticek@g-glas.si.

Nagrajenka

V nagradni igri, ki je bila objavljena 12. januarja 2018, prejme 
majico s podpisi slovenskih rokometašev Eva Heberle iz Be-
gunj. Nagrajenki čestitamo!

V Radomlje je prišla zlata kočija s Pepelko

Kulturno društvo Ihan in Kulturno društvo Mlin Radomlje sta 
v petek, 19. januarja 2018, v KD Radomlje uspešno prestali 
premiero čarobnega muzikala Pepelka. Po uspehu uprizoritev 
muzikalov Moje pesmi, moje sanje in Annie se je ista kreativna 
ekipa ponovno zbrala, da na odrske deske pripelje brezčasno 
zgodbo o preobrazbi preprostega dekleta v princeso. Na čelu 
zasedbe stopa vsem dobro poznani glasbeni in romantični par 
Tjaša Hrovat in Uroš Steklasa. Muzikal pripoveduje o Pepelki 
– lepem mladem dekletu, ki po materini smrti postane služki-
nja zlobni mačehi ter novima sestrama. Odrska priredba bo 
s svojo toplino in obilico humornosti zagotovo očarala tako 
otroke kot odrasle, sanjače pa znova opomnila, da se sanje 
izpolnijo. Vstopnice so na voljo na spletni strani www.moje-
karte.si, Petrolu, bencinskih črpalkah OMV ali na telefonski 
številki 068 686 199. Vse podrobnosti o prestavi spremljajte 
na bjihovi strani na Facebooku: Pepelka – muzikal. 

Dvema naročnikoma Gorenjskega glasa podarjamo po dve 
vstopnici za predstavo Pepelka. Nagradno vprašanje se glasi: 
Kdo sta glavna igralca v muzikalu Pepelka? Odgovore s svo-
jimi podatki pošljite do petka, 26. januarja 2018, na naslov: 
Gorenjski glas, Bleiweisova 4, Kranj, ali na: koticek@g-glas.si.
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Matevž Pintar

Jezersko je spet dožive
lo naravno nesrečo, tok
rat vetrolom. Tamkajšnje 
prebivalce smo spraševa
li, kako zadovoljni so z od
pravljanjem njegovih posle
dic. Na Jezerskem se števi
lo rojstev povečuje, spomla
di načrtujejo odprtje novega 
oddelka v vrtcu. Zanimalo 
nas je, ali menijo, da mlade 
družine vidijo prihodnost v 

domačem kraju. Gorenjski 
glas v sodelovanju z Obči
no Jezersko izdaja revijalno 
prilogo Pr' Jezer, ki jo kra
jani Jezerskega brezplačno 
prejmejo v svoj nabiralnik. 
Vprašali smo jih, kako po
gosto jo prebirajo. Ker je v 
anketi sodelovalo le 32 po
klicanih, navajamo poleg 
deležev tudi število posa
meznih odgovorov.

Večina, kar 31 sodelujočih 
v anketi, je zelo zadovoljnih 

z odpravljanjem posledic 
vetroloma. Le eden od vpra
šanih meni, da bi lahko na 
tem področju storili več.

Da mlade družine vidijo 
prihodnost v domačem kra
ju, na Jezerskem, je prepri
čana skoraj tretjina ali 20 
sodelujočih v anketi. Osem 
vprašanih meni, da mla
de družine ne vidijo priho
dnosti na Jezerskem in štir
je nam na to vprašanje niso 
znali odgovoriti.

Prilogo Pr' Jezer redno 
prebira 29 sodelujočih kra
janov, dva jo bereta občas
no in le eden od vprašanih te 
priloge ne prebira.

Lepo se zahvaljujemo 
vsem, ki ste si vzeli čas za 
našo anketo. Če bi želeli Go
renjski glas redno prebirati, 
nas lahko pokličete v kontak
tni center invalidskega pod
jetja v Škofjo Loko na števil
ko 04/51 16 440 in si ob na
ročilu izberete eno od daril.

Zadovoljni z ukrepanjem ob vetrolomu

Danica Zavrl Žlebir

Kranj – Postopki denaciona
lizacije, ki so se začeli leta 
1992, še vedno niso povsem 
zaključeni. Kot pojasnjujejo 
na Upravni enoti (UE) Rado
vljica, je na prvi stopnji reše
nih že 99,6 odstotka zadev, 
v letu 2018 ostajata na prvi 
stopnji nerešeni še dve zade
vi, v vsaki od teh je treba od
ločiti le še o delu zahtevka. 
Najobsežnejši v postopku 
denacionalizacije je bil zah
tevek Nadškofije Ljubljana.

Zemljišča v najem državi

Ta od države zahteva vrni
tev 3200 hektarjev podrža
vljenih zemljišč, med njimi 
je tudi Dolina Triglavskih je
zer. Cerkev je leta 2015 drža
vi predlagala poravnalno po
nudbo, po kateri bi to obmo
čje dobila vrnjeno v naravi, 
se odpovedala nadomestilu 
zaradi nezmožnosti upora
be in za nepremičnine, po
membne za projekte zave
zanca, sklenila z državo na
jemno pogodbo za 45 let in 
simbolično najemnino 20 
tisoč evrov. Najemnine dr
žava ne bi plačevala nepos
redno, pač pa bi se zavezala 
dogovorjeni znesek vlagati v 
nepremičnine z namenom, 
da bi bile dostopne širši jav
nosti in varovane v smislu 
ohranjanja narave (vzdrže
vanje poti, saniranje pos
ledic nesreč, postavitev ob
vestilnih tabel ...), nosila bi 

tudi stroške javnih dajatev 
in bremena za najete nepre
mičnine, po izteku najema 
pa bi se stranki dogovorili 
o morebitnem podaljšanju. 
Poravnalna ponudba ni bila 
sprejeta in je konec leta 2017 
tudi prenehala veljati.

Nadškofija Ljubljana oči
ta državi kot zavezancu in 
UE Radovljica kot naslovne
mu upravnemu organu ovi
ranje denacionalizacijske
ga postopka, ki upravičence 
časovno in stroškovno obre
menjuje že več kot četrt sto
letja. Doslej je nadškofija za
radi nezmožnosti uporabe 
podržavljenih nepremičnin 
zoper sklad kmetijskih ze
mljišč in gozdov vložila že 
več tožbenih zahtevkov, o ka
terih pa še ni pravnomočno 
odločeno. »Utemeljeno pri
čakujemo, da bodo upravni 
organi v prihodnosti o pre
ostanku denacionalizacij
skih zahtevkov vendarle od
ločili brez nepotrebnega od
lašanja. Drugačen pristop 
zavezanca k sklepanju po
ravnav bi postopke zagotovo 
skrajšal in znižal uveljavlja
nje odškodnine,« pravijo na 
ljubljanski nadškofiji.

Dolgi in zapleteni 
postopki

Na UE Radovljica smo se 
obrnili z vprašanjem, zakaj 
se denacionalizacijski po
stopki v primeru nadškofi
je tako dolgo vlečejo. Gre za 
obsežen in vsebinsko zelo 

zahteven postopek, poja
snjujejo. Nadškofija Ljublja
na ga je vložila pri bivši Ob
čini Radovljica v letu 1992 
in dopolnila v letu 1993, 
obsega pa okoli 21.000 ha 
podržavljenih nepremič
nin (kmetijska zemljišča, 
gozdovi, stavbna zemljiš
ča, stavbe, zavarovano ob
močje TNP, vodna zemljiš
ča), od katerih jih približno 
15.000 leži na območju Tri
glavskega narodnega parka 

TNP), okoli 6000 ha pa iz
ven TNP. Podržavljene ne
premičnine ležijo na obmo
čju štirih občin in obsegajo 
16 katastrskih občin. »Zade
va se zaradi obsežnosti rešu
je z delnimi odločbami tako, 
da se odloča o vračilu naci
onaliziranih nepremičnin, 
ko je v celoti ugotovljeno po
polno pravno in dejansko 
stanje. Za vsako od podrža
vljenih parcel je treba na dan 
obravnavanja zahtevka in na 
podlagi rezultatov ugotovit
venega postopka odločiti o 
možni obliki vračila (vrni
tev v naravi, odškodnina v 

obveznicah, odškodnina 
v obliki nadomestnih ze
mljišč). Do sedaj je bilo izda
nih 74 delnih odločb in z nji
mi odločeno o 82 odstotkih 
celotne zahteve,« razložijo 
na UE Radovljica. Nadškofi
ji Ljubljana je vrnjeno prib
ližno 17.144 ha, od tega v na
ravi 17.070 ha, kamor sodijo 
tudi nadomestna zemljišča, 
in 74 ha v obliki odškodni
ne. Pretežni del podržavlje
nih nepremičnin, o katerih 
še ni bilo odločeno, se naha
ja na območju TNP. Pri ne
rešenem delu zahteve gre za 
del zahteve, kjer je še vedno 
odprtih nekaj pravnih vpra
šanj (naravne vrednote, vod
na zemljišča …).

Organ je dolžan ugotovi
ti resnično dejansko stanje 
ne glede na različne intere
se, saj je le to podlaga za za
konito odločitev, pravijo na 
UE Radovljica in dodajajo: 
»V reševanju so ostali le še 
postopki, ki jih zaradi zah
tevnih pravnih vprašanj ali 
pritožb še ni bilo mogoče 
zaključiti. Menim, da smo 
na področju denacionaliza
cije naredili velik napredek 
v smislu zaključevanja več 
desetletij trajajočih postop
kov, saj smo z delnimi odlo
čitvami pri vseh postopkih 
naredili vse, kar je bilo gle
de na ugotovljeno dejansko 
in pravno stanje ter sodelo
vanje strank v postopku in 
nastajajočo pravno prakso 
možno.« 

Jezera želijo nazaj v naravi
Nadškofija Ljubljana v denacionalizacijskem postopku že lep čas terja vrnitev zemljišč na območju 
Triglavskih jezer, državi je ponudila tudi sporazumno ureditev zadeve, namreč najem za simbolično 
najemnino. Poravnalna ponudba je konec lanskega leta prenehala veljati. 

Po poravnalni ponudbi 
bi za vrnjena zemljišča 
Cerkev sklenila z državo 
najemno pogodbo za 
45 let in simbolično 
najemnino 20 tisoč 
evrov. Ponudba ni bila 
sprejeta.
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Stanovanjska soseska Pla-
nina v Kranju je z okoli 
šestnajst tisoč prebivalci 

ter približno 74 hektari površi-
ne največje stanovanjsko nase-
lje tako v Kranju kot na Gorenj-
skem. Stara je skoraj pet dese-
tletij, odgovorni na kranjski ob-
čini pa tudi domačini pa so že 
pred leti začeli ugotavljati, da je 
potrebna temeljite prenove. 

Glavni problemi, na katere 
v soseski opozarjajo, so neure-
jeno parkiranje, zanemarjene 
zelenice, otroška in športna 
igrišča pa tudi pomanjkanje 
povezanosti med ljudmi. Tako 
je bila že leta 2009 naročena 
študija o prenovi. Nato je pro-
jekt zastal, Evropska unija pa 
je tudi s finančno spodbudo 
dala novo spodbudo in prilož-
nost, da se načrtovana preno-
va začne in konča. 

Prenova Planine je tako 
kot eden pomembnih projek-
tov svoje mesto dobila tudi v 
Trajnostni urbani strategiji 
kranjske občine do leta 2030, 
pred dvema letoma pa je pod 
okriljem kranjske občine nas-
tala tako imenovana Skupina 
za prenovo soseske Planina. 
V njej so zbrani predstavniki 
občinskih uradov, strokovnjaki 
iz različnih področij, predstav-
niki nekaterih organizacij in 
predvsem domačini, ki živijo 
na Planini. V dveh letih so s 
skupnimi močnimi naredili 
marsikaj, saj so za prebivalce 
pripravili ankete, jih vabili na 
delavnice in javne dogodke. Ob 
tem so želeli dobiti tako pre-
dloge za konkretne načrte za 

urbane spremembe, nič manj 
pomembno pa ni bilo druženje 
in povezovanje. Že kmalu so 
dokazali, da lahko z majhnimi 
projekti, kot so bili na primer 
sprehod po Planini, druženje 
ob novo nastali gredici, špor-
tna srečanja in podobno, vsi 
skupaj prispevajo k izboljšanju 
kvalitete življenja in bivanja v 
soseski, v kateri je skoraj četrti-
no prebivalcev Kranja.

»V takšne projekte ne verja-
mem. To je le še eden načinov 
politikov, da veliko govorijo in 
malo naredijo,« je ob odhodu 
iz uvodnih delavnic pred slabi-
ma dvema letoma zabrundal 
eden izmed udeležencev sre-
čanja prebivalcev soseske, ki je 
morda že večkrat poslušal, kaj 
bi bilo treba spremeniti, zgodi-
lo pa se ni nič. K sreči je bilo 
kar nekaj tudi takšnih, ki so 
verjeli, da je kljub kriznim ča-
som in varčevanju na vseh pod-
ročjih z nekaj denarja in veliko 
dobro volje moč storiti majhne, 
a pomembne korake. 

Precej takšnega optimizma 
je bilo čutiti minuli teden na 
zaključni predstavitvi in delav-
nici na Planini, ko so strokov-
njaki in ostali člani Skupine za 
prenovo soseske Planina pre-
bivalcem Planine predstavili 
idejne projekte prenove, ki naj 
bi začeli uresničevati že v tem 
letu. Ker so nastali s skupnimi 
močmi, je verjeti, da bodo res-
nično po meri ljudi, predvsem 
pa po meri prebivalcev Planine, 
ki si želijo, da bi bili ponosni 
na dejstvo, da živijo v največji 
kranjski in gorenjski soseski.

Soseska po meri ljudi

KOMENTAR
Vilma Stanovnik

V februarju pa je napove-
dan trojček stavk; 12. febru-
arja naj bi začeli stavkati po-
licisti, 13. februarja delavci v 
zdravstveni negi, zdravstvu 
in socialnem varstvu, dan 
kasneje pa je napovedana 
še stavka učiteljev in vzgo-
jiteljev.  

Če bo jutri stavka res po-
tekala, in za zdaj vse kaže, 
da bo, jo bomo marsikje ču-
tili tudi ostali državljani. Na 
dan stavke bo na primer za 
tri ure zaprta večina lekarn. 
V Gorenjskih lekarnah so 
tako napovedali, da bodo nji-
hove lekarniške enote zapr-
te med 10. in 13. uro, z izje-
mo lekarn Kranj, Jesenice in 
Škofja Loka, kjer bo izključ-
no na dežurnem izdajnem 
okencu potekala samo izda-
ja zdravil, predpisanih na re-
cepte jutrišnji dan in ozna-
čenih kot nujno. 

Moteno delo v bolnišnicah

V Splošni bolnišnici Jese-
nice bo jutri delo v omeje-
nem obsegu potekalo na od-
delkih za radiologijo, labora-
torijsko diagnostiko in pato-
logijo. Na Oddelku za labo-
ratorijsko diagnostiko bodo 
delali po režimu zagotavlja-
nja neprekinjene nujne me-
dicinske pomoči, prav tako 
bodo na Oddelku za patolo-
gijo sprejemali in obdelova-
li le nujne vzorce. Na Radio-
loškem oddelku bodo izvaja-
li le nujna slikanja in sodelo-
vali pri nujnih in zahtevnej-
ših operacijah, da bi prepre-
čili poslabšanje zdravstve-
nega stanja pacientov. »Na-
ročeni pacienti v drugih spe-
cialističnih ambulantah in 
diagnostičnih enotah stavke 
ne bodo občutili, saj gre pre-
težno za paciente, ki so mlaj-
ši od 18 ali starejši od 65 let 
oziroma sodijo v katero od 
drugih skupin, pri katerih 
opustitev zdravljenja lahko 
vodi v hudo okvaro zdravja,« 
so pojasnili. Paciente, ki so 

bili v sredo naročeni na pre-
iskave z računalniško tomo-
grafijo (CT) ali z magnetno 
resonanco (MR), pa so že 
prenaročili na druge termi-
ne v januarju in februarju.

Na Kliniki Golnik so po-
vedali, da se z zdravstveni-
mi in podpornimi enotami, 
ki so napovedale stavko, še 
dogovarjajo o načinu in ob-
segu dela. Urgentna dejav-
nost ne bo motena, v neko-
liko zmanjšanem obsegu 
bodo delovali laboratoriji, 
bolnišnična lekarna bo za-
gotavljala zadosti zdravil za 
na oddelke že dan pred stav-
ko. Kako bo deloval rentgen-
ski oddelek, včeraj še niso 
znali napovedati. Naj doda-
mo, da bo jutri zaradi stav-
ke okrnjeno delo tudi v lju-
bljanskem kliničnem centru 
in po številnih zdravstvenih 
domovih.

Zaprte tudi knjižnice

Jutri bodo zaprte tudi 
mnoge knjižnice, med dru-
gim vse enote Mestne knji-
žnice Kranj. Na dan stavke 
bo možno samo vračanje iz-
posojenega gradiva v Knji-
žnici Globus, kjer je na vho-
du nameščen nabiralnik za 
vračilo, dostopen za člane 

knjižnice, se pa jutri za iz-
posojeno gradivo ne bo šte-
la zamudnina. Odpadli bodo 
vsi najavljeni dogodki in izo-
braževanja. 

Zaradi stavke bo okrnjeno 
tudi delo Finančnega urada 
Kranj, ki pa bo zagotovil iz-
vajanje nalog, določenih z 
zakonom o finančni upravi, 
tako da upajo, da bodo zago-
tovili primeren servis zave-
zancem. Stavkali bodo tudi 
državni uradniki na uprav-
nih enotah. Kako bo to vpli-
valo na njihovo delo, nam do 
včeraj z Upravne enote Ra-
dovljica niso znali odgovori-
ti, ker se sindikat še ni opre-
delil o načinu stavke, bodo 
pa storitve za državljane iz-
vajali v skladu z zakonom 
o stavki in usmeritvami za 
ravnanje v času stavke, ki jih 
je pripravilo ministrstvo za 
delo, družino, socialne za-
deve in enake možnosti. 

Na Okrožnem sodišču 
v Kranju še ne vedo, koli-
ko njihovih uslužbencev se 
bo pridružilo jutrišnji stav-
ki, saj ta ni namenjena le 
članom Pergamovega sin-
dikata pravnikov v pravo-
sodju. Sindikat je sicer na-
povedal, da se bodo stavka-
joči sami odločili, ali bodo 
stavkali bodisi z udeležbo 

na enournem opozorilnem 
shodu pred vlado bodisi s 
prekinitvijo dela od 11. do 
13. ure. 

S centrov za socialno delo 
v Kranju in Radovljici so 
nam včeraj, sporočili, da se 
zaposleni stavke ne bodo 
udeležili, čeprav jo podpira-
jo, zato bo njihovo delo jutri 
normalno potekalo. 

Na kranjski Fakulteti za 
organizacijske vede so zago-
tovili, da bodo študente pra-
vočasno obvestili o morebi-
tnih spremembah pedago-
škega procesa, poskrbeli pa 
bodo za nujno delovanje fa-
kultete.

Stavki se nameravajo 
pridružiti tudi na RTV Slo-
venija, in sicer z enourno 
prekinitvijo programa in 
neke vrste bojkotom politič-
nih funkcionarjev na način, 
da bodo program nameni-
li predvsem stavkovnim te-
mam. Zaprti bodo tudi ne-
kateri vrtci, ki so o tem star-
še že obvestili, precej obsež-
neje pa bo v vrtcih in šolah 
stavka potekala 14. febru-
arja. Za nekatere bo morda 
razveseljiva novica, da bo za-
radi stavke obstalo tudi delo 
v državnem zboru, kjer bodo 
poslanci morali prekiniti re-
dno januarsko sejo ...

Jutri stavka javnega sektorja
31. stran

Pet let po zadnji splošni stavki je za jutri znova napovedana večja stavka v javnem sektorju. 
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Danica Zavrl Žlebir

Šenčur – Župan občine Šen-
čur Ciril Kozjek je na tradi-
cionalno ponovoletno sreča-
nje povabil duhovnike, rav-
nateljico šenčurske osnov-
ne šole Majdo Vehovec ter 
njene pomočnike, vodje po-
družničnih šol Voklo, Trbo-
je in Olševek in vodje vrtcev 
v občini Šenčur. Gostitelj Ci-
ril Kozjek je ob navzočnos-
ti podžupana Aleša Periča 
Močnika gostom predsta-
vil, kaj vse se je v občini do-
gajalo v preteklem letu, z 

mislimi pa se je obrnil tudi 
v prihajajoče leto, ki bo zo-
pet zelo delovno. Poudaril je 
dobro sodelovanje z osnovno 
šolo, ki se aktivno vključuje v 

dogajanje tudi izven šolskih 
dejavnosti, prav tako sode-
lovanje z župnijo. Svoj pog-
led na sodelovanje in utrip v 
preteklem letu pa so strnili 

tudi vsi prisotni. Srečanje je 
bila priložnost za izmenja-
vo mnenj in prijateljski kle-
pet o skupnih vprašanjih in 
težavah, saj se tako v šoli kot 
v cerkvi ukvarjajo z otroki, 
vsem je cilj zagotavljanje bla-
ginje in dobrih odnosov. Od 
duhovnikov so se srečanja 
poleg župnika Urbana Ko-
kalja udeležili kaplan Gašper 
Mauk, pater Andrej Pirš in 
kanonik Vinko Prestor, ki v 
90. letu življenja še povsem 
preudarno razmišlja in dela 
v dobro občanov. Župan se je 
vsem zahvalil za njihov pri-
spevek k delovanju in izrazil 
upanje, da se srečajo tudi ob 
naslednjem novem letu. 

Župan sprejel šolnike in duhovnike

S srečanja župana Cirila Kozjeka s šolniki in duhovniki
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Aleš Senožetnik

Kranj – Letos bo država na-
daljevala gradnjo severne 
razbremenilne ceste na Ble-
du, ki se je začela lani pole-
ti in bo predvidoma konča-
na junija letos. Poleg novo-
zgrajene ceste v dolžini sla-
ba dva kilometra bodo sku-
paj z obstoječo cesto uredili 
odsek v skupni dolžini 2480 
metrov. Gradnja vključu-
je štiri križišča in več prik-
ljučkov, štiri mostove in dva 
prepusta ter površine za ko-
lesarje in pešce. Urejajo pa 
tudi komunalno infrastruk-
turo. Skupna vrednost grad-
nje, ki jo poleg Direkcije RS 
za infrastrukturo financira 
še Občina Bled, je 4,2 mili-
jona evrov.

Prav tako julija letos bo do-
končana tudi ureditev ceste 
skozi Jesenice, odsek Hru-
šica–Javornik v dolžini 418 
metrov. Poleg ureditve ceste 
gradijo tudi nov most ter ob-
navljajo komunalno infra-
strukturo in cestno razsvet-
ljavo. Vrednost gradnje, ki jo 
poleg države financira tudi 
Občina Jesenice, je 1,37 mi-
lijona evrov. Približno 1,58 
milijona evrov znaša uredi-
tev ceste skozi Gozd - Martu-
ljek na 1,3-kilometrskem od-
seku Kranjska Gora–Dovje. 
Gradnja bo končana poleti.

Aprila bodo začeli ureja-
ti pešpot in kolesarsko pot 
med Ratečami in Planico. 
Odsek v dolžini 1,87 kilo-
metra bo stal slabih 837 ti-
soč evrov, poleg države pa ga 

bo sofinancirala tudi Občina 
Kranjska Gora. Letos se za-
čenja tudi rekonstrukcija re-
gionalne ceste na odseku So-
rica–Podrošt. Osemsto štiri-
deset metrov ceste bo sku-
paj z rekonstrukcijo križišča 
v Podroštu, ki zajema tudi 
precej opornih in podpor-
nih konstrukcij, stalo 3,5 mi-
lijona evrov. Investicijo v ce-
loti financira država.

Država predvideva tudi 
ureditev regionalne ceste 
med Žirovnico in Begunja-
mi v dolžini 726 metrov. Le-
tos bodo zaključili s pridobi-
vanjem zemljišč, predvide-
vajo pa tudi vložitev vloge za 
gradbeno dovoljenje in zače-
tek postopka oddaje del. Po-
leg ureditve ceste in izgradnje 
hodnika za pešce bodo zgra-
dili tudi novo krožišče ter ob-
novili komunalno infrastruk-
turo in cestno razsvetljavo. 

Investicijo bosta financirali 
Direkcija RS za infrastruktu-
ro in Občina Žirovnica.

Prav tako predvidevajo 
tudi začetek postopka odda-
je del za novogradnjo odse-
ka Hotemaže–Britof na re-
laciji Preddvor–Kranj Prim-
skovo v izmeri dobrih 3,6 ki-
lometra. Gradnjo poleg dr-
žave financira tudi Občina 
Šenčur ter delno Mestna ob-
čina Kranj.

Na odseku Primskovo–La-
bore bodo obstoječe križišče 
preuredili v t. i. turbo krožno 
križišče z zunanjim polme-
rom dobrih 26 metrov. Kro-
žišče bo služilo kot začasna 
rešitev pred izgradnjo šti-
ripasovnice proti Šenčurju 
in štiripasovnice proti Labo-
ram ter gradnjo novega kri-
žišča Primskovo. Krožišče 
naj bi stalo okoli 1,2 milijo-
na evrov.

Sočasno z ureditvijo vaške-
ga jedra Stare Fužine bo po-
tekala tudi prenova ceste Je-
reka–Jezero v občini Bohinj. 
Ocenjena vrednost skupaj z 
ureditvijo pločnikov in ce-
stne razsvetljave, ki jo bosta 
sofinancirali Občina Bohinj 
in država, je devetsto tisoč 
evrov. Tudi v Spodnjih Gor-
jah načrtujejo obnovo ceste 
z ureditvijo pločnikov in ce-
stne razsvetljave, ki bo stala 
okoli sedemsto tisoč evrov. 
Tudi v tem primeru gre za 
sofinanciranje Občine Gor-
je in države.

Med večjimi investicijami 
na Direkciji RS za infrastruk-
turo navajajo tudi rekon-
strukcijo križišča na relaci-
ji Želodnik–Moravče v vred-
nosti slabih 366 tisočakov, 
ki jo bo sofinancirala Občina 
Domžale. Dela naj bi bila za-
ključena do konca junija.

Investicije v državne ceste
Država letos načrtuje nekaj večjih investicij v državne ceste na Gorenjskem.

Država bo letos financirala več rekonstrukcij ali novogradenj cest na Gorenjskem. 

Danica Zavrl Žlebir, 
Andraž Sodja

Jezersko, Bohinjska Bistrica 
– Jezersko so že večkrat za-
jele naravne nesreče, zadnja 
decembra lani, ko je veter 
dodobra opustošil tamkaj-
šnje okolje, podiral drevje, 
zaprl regionalno in nekatere 
lokalne ceste, pa tudi na stav-
bah je bilo kar nekaj škode. 
Že kmalu po nesreči so de-
cembra z občine na spletnih 
straneh občane, oškodovane 
v silovitem vetrolomu, poz-
vali, naj prijavijo škodo, rok 
za oddajo vlog je bil 15. ja-
nuar, občinske komisije pa 
so morale regijski komisi-
ji podatke oddati do minu-
lega petka. Andrej Tepina, 
na jezerski občinski upravi 

zadolžen za zaščito in reše-
vanje, sicer pa tudi povelj-
nik občinskega štaba Civil-
ne zaščite, nam je povedal, 
da si je občinska komisija v 
dogovoru z oškodovanci sta-
nje ogledala tudi na terenu 
in ocenila škodo skladno z 
navodili Uprave RS za zašči-
to in reševanje.

»Prijavljena je škoda za 
34 objektov, od katerih je 
13 stanovanjskih hiš, ostalo 
so kmetijski objekti ali ga-
raže. Ocenjujemo, da je na-
stale škode za okoli 40 tisoč 
evrov,« pravi Andrej Tepi-
na. Škodo v gozdovih, kjer je 
bilo okoli 27 tisoč 'kubikov' 
podrtega drevja, je po Tepi-
novih besedah ocenil zavod 
za gozdove, škodo na vodo-
tokih državna agencija za 

okolje, od koder imajo poda-
tek, da je na treh vodotokih 
za približno 130 tisoč evrov 
škode. Nimajo pa podatka za 
državne ceste, kjer je škodo 
ocenilo ministrstvo za infra-
strukturo. Občinska komisi-
ja je ocenila tudi stroške in-
tervencije, ki so jo v dneh 
neurja izvedli tamkajšnji 
organi zaščite in reševanja 
in znašajo med 15 in 20 ti-
soč evrov. Na občinski infra-
strukturi gre za manjše zne-
ske, na cestah denimo okoli 
pet tisočakov, še nekaj manj 
pa na objektih, kot je deni-
mo ograja na teniškem igri-
šču ali pri vodnem viru.

Minuli petek je bil dolo-
čen rok za oddajo poročil 
o povzročeni škodi v ujmi, 
ki je decembra lani hudo 

prizadela tudi območje Bo-
hinja. Kot smo izvedeli na 
Občini Bohinj, oddaja poro-
čil še poteka in bo predvido-
ma zaključena danes, višina 
škode pa se po informacijah 
direktorja občinske upra-
ve Mira Sodje ne bo bistve-
no razlikovala od grobe oce-
ne škode, ki znaša okoli 2,6 
milijona evrov, od tega oko-
li 800 tisoč evrov na objek-
tih v lasti fizičnih in pravnih 
oseb, preostala škoda pa je 
nastala na infrastrukturi ter 
v gozdovih, ki jih je v prete-
klih letih močno poškodoval 
že lubadar. Končna statisti-
ka kaže, da je bilo zaradi or-
kanskega vetra poškodova-
nih več kot 70 objektov, bo-
hinjski gasilci pa posredova-
li na kar 250 lokacijah. 

Ocenili škodo po decembrski ujmi 
Republiška uprava za zaščito in reševanje je decembra izdala sklep o ocenjevanju škode, ki jo je med 11. 
in 13. decembrom povzročil vihar, tudi za šestnajst občin na širšem gorenjskem območju, med njimi 
tudi za najbolj prizadeti občini Jezersko in Bohinj.
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Jasna Paladin

Krivčevo – »V vaseh od Sta-
hovice do Črnivca so poško-
dovane že tako zelo ozke lo-
kalne ceste, ki na mnogih str-
mih delih nimajo niti zašči-
tne ograje, tako da je vedno 
tvegano srečevanje nasproti 
vozečih vozil. Nekatere ces-
te so še neasfaltirane (tre-
tjina poti skozi Gozd), prav 
tako so potrebna ogledala na 

nepreglednih delih cest, de-
nimo na Gozdu v križišču 
pri gasilnem domu. Skrbi 
nas tudi polmetrski jarek ob 
lani prenovljenem odseku 
državne ceste, ki kar kliče po 
nesrečah. Pred Podružnič-
no šolo Gozd ni niti prehoda 
za pešce in tako je prečkanje 
ceste za učence od prvega do 
četrtega razreda zelo nevar-
no,« je le nekaj stvari, ki nam 
jih je v imenu krajanov spo-
ročila Vesna Golob.

Katere investicije v cestno 
infrastrukturo so v dolini 
Črne načrtovane za letošnje 
leto, smo povprašali na Ob-
čini Kamnik. »Na Občini Ka-
mnik se zavedamo proble-
matike dotrajanosti cest in 
dovozov ter jih v skladu z raz-
položljivimi sredstvi in traj-
nostnim razvojem celotne 
občine tudi rešujemo. V ob-
čini je 363 kilometrov občin-
skih cest, od tega je še več 10 
km neasfaltiranih. Trudimo 

se, da se naredi čim več in 
na čim več mestih. Priorite-
tno se urejajo dostopi in vo-
zišča, ki so nevarni in poš-
kodovani. Glede omenjene-
ga območja je občina lani 
naročila odmero javne poti 
Krivčevo–Kranjski Rak od 
regionalne ceste do konca 
asfaltne ceste, vendar se la-
stniki zemljišč ne strinjajo 
s samo odmero zemljišča. 
Dokler pa meja ni dokonč-
no rešena, občinska uprava 
ne more rekonstruirati jav-
ne poti. Za leto 2018 je pla-
niranih več nujnih vzdrže-
valnih del kot tudi novogra-
denj in prenov že obstoje-
čih odsekov. Sredi februar-
ja bomo na seji občinskega 
sveta sprejeli rebalans prora-
čuna, iz katerega bodo razvi-
dne predvidene investicije 
v občinsko infrastrukturo v 
letu 2018. Najnujnejše in-
vesticije pa se letno izvedejo 
tudi preko rednega vzdrže-
vanja,« pravi podžupan Ma-
tej Slapar in dodaja, da bodo 
pobude za postavitev odboj-
nih ograj in prometnih ogle-
dal posredovali na Komisijo 
za tehnično urejanje prome-
ta, ki bo preučila možnos-
ti realizacije. Glede državne 
ceste na Črnivec pa: »Glede 
odprtega jarka ob cesti Sta-
hovica–Črnivec smo uprav-
ljavca za državne ceste ob-
vestili, saj občina nima ni-
kakršnih pristojnosti za re-
ševanje problematike na dr-
žavnih cestah. Za zaris pre-
hoda za pešce pred podru-
žnično šolo bomo mora-
li sklicati državno komisijo, 
saj je v tem delu nahaja kri-
vina oziroma ovinek in ni za-
dosti zagotovljenega vidne-
ga polja za varno prečkanje 
državne ceste.«

Za odgovore smo prosili 
tudi Direkcijo RS za infra-
strukturo, a njihovega odgo-
vora še nismo prejeli.

Želijo si prehoda 
za pešce
Krajani vasi v dolini Črne v občini Kamnik 
opozarjajo na pomanjkljivosti na lokalnih cestah 
in regionalni cesti skozi prelaz Črnivec, a najbolj 
jih skrbi varnost malčkov v Podružnični šoli Gozd 
v Krivčevem, saj pred šolo ni prehoda za pešce.

Prečkanje ceste pri Podružnični šoli Gozd ob državni cesti 
na Črnivec je nevarno, saj prehoda za pešce ni, na mestu, 
kjer cesto najpogosteje prečkajo šolarji, pa ga zaradi 
bližnjega ovinka najverjetneje tudi ne bo.

 »V občini je 363 
kilometrov občinskih 
cest, od tega je še 
več 10 kilometrov 
neasfaltiranih. Trudimo 
se, da se naredi čim več 
in na čim več mestih. 
Prioritetno se urejajo 
dostopi in vozišča, ki so 
nevarni in poškodovani.«
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Železniki – Z regionalne 
ceste v centru Železnikov se 
proti Smolevi odcepi ozka 
lokalna cesta, ki je zadnja 
leta vse bolj obremenjena s 
tovornim prometom, pred-
vsem zaradi širitve kilome-
ter oddaljenega žagarskega 
obrata Sagles. Srečevanje s 
priklopniki in prikoličarji je 
praktično nemogoče, naj-
bolj kritičen pa je začetni 
del tik za mostom v Ovčjo 
vas, kjer sta ob cesti stano-
vanjski hiši, med katerima 
je v najožjem delu zgolj 3,1 
metra. Cesta je zaradi vla-
čilcev, ki so dnevno preo-
bremenjeni in vozijo tudi 
z neprilagojeno hitrostjo, 
smrtno nevarna za pešce, 
je v dopisu, ki ga je poslala 
na občinski odbor za komu-
nalne dejavnosti in varstvo 
okolja, navedla prizadeta 
krajanka. Pa tudi da je živ-
ljenje zaradi drgnjenja vla-
čilcev po fasadi, škripanja 

zavor in tresenja bivalnih 
prostorov postalo neznos-
no. Seveda jo je zanimalo, 
kaj bo Občina Železniki sto-
rila za ureditev razmer, ker 
da je z izdajo dovoljenja za 
povečanje žage tudi odgo-
vorna za nastalo situacijo.

Že pred leti izredna seja

Občinski svetniki so že 
aprila 2012 na izredni seji 
sprejeli sklep o odkupu ene 
od hiš v sporni ožini, a so 
imeli lastniki po besedah žu-
pana Antona Luznarja previ-
soke zahteve. Sicer pa v pro-
računu še nikoli niso imeli 
denarja za ta namen, zato in-
formacije, da ga niso porabi-
li, ki se pojavljajo v zadnjem 
času, ne držijo, je pristavil 
župan na zadnji seji občin-
skega sveta, na kateri so na 
predlog komunalnega od-
bora ponovno obravnavali 
omenjeno problematiko. 

Občina je lani zaradi 
ponavljajočih se pritožb 

občanov glede nevzdržnih 
prometnih razmer na odse-
ku skozi Ovčjo vas naročila 
presojo varnosti lokalne ces-
te Železniki–Smoleva–Oj-
stri Vrh. Na osnovi preso-
je so odborniki svetnikom 
predlagali sprejem varian-
te, po kateri se v sporni ožini 
Na plavžu 16 cesta odmak-
ne od obstoječe osi. »V ta 
namen občinska uprava ak-
tivno nadaljuje dogovore za 
odkup in odstranitev stano-
vanjskega objekta. Pri reše-
vanju prometne varnosti na 
začetnem odseku do obrata 
Sagles je potrebno vključiti 
vse vpletene, tako prebival-
ce pri poseganju v varovalni 
pas lokalne ceste kot lastnika 
Saglesa pri sofinanciranju 
potrebnih ukrepov,« so zapi-
sali v sklep za občinski svet, 
a ga je župan Anton Luznar 
nazadnje na predlog predse-
dnika odbora Jerneja Beštra 
umaknil z dnevnega reda. 
O njem ali o alternativnem 
predlogu, izoblikovanem na 

podlagi novih dejstev, bodo 
tako glasovali na eni od nas-
lednjih sej.

Bešter je namreč prepri-
čan, da je treba pridobi-
ti nova dejstva in se proble-
matike lotiti celostno, ne 
zgolj na odseku do Sagle-
sa, ki tudi ni edini povzro-
čitelj tovornega prometa na 
tej cesti. Meni, da reševanje 
nastale situacije nikakor ne 
bi smelo biti zgolj na ple-
čih občine, ki »nima takega 
žaklja, da bi lahko šla v pol-
milijonski projekt«. Spom-
nil je, da so nekateri podje-
tniki v preteklosti že investi-
rali v cestno infrastrukturo, 
da so lahko nadaljevali oz. ši-
rili dejavnost.

Župan je povedal, da so 
krajani pred leti ob spreje-
manju državnega prostor-
skega načrta (DPN) za za-
gotovitev poplavne varnosti 
in izgradnje obvoznice dali 
predlog za ureditev ceste ne-
koliko višje pod bregom čez 
zasebna zemljišča. Lastniki 

se s tem niso strinjali, po-
stopek razlastitve pa bi tra-
jal vsaj dve leti. »Tudi ni re-
čeno, da bi ga dobili, ves ta 
čas pa bi stal celoten DPN,« 
je dejal župan in dodal, da bi 
v tem primeru danes names-
to države vsi krivili občino 
za počasno pripravo projek-
tov protipoplavnih ureditev. 
»Tako smo ostali pri prvot-
ni trasi, okoljsko ministr-
stvo pa je peljalo DPN nap-
rej. Aprila 2013 je bil spre-
jet in od takrat ni več možne 
variante z zgornjo cesto,« je 
razložil. 

V razpravi je bilo med dru-
gim slišati nasprotovanje 
morebitni omejitvi tovorne-
ga prometa, bi se pa po mne-
nju svetnikov moral tudi la-
stnik žage vključiti v dogovo-
re s krajani. Nekateri so iz-
razili obžalovanje, da občina 
pred leti ni skušala poiskati 
lokacije, primerne za selitev 
Saglesa, kar pa sedaj zaradi 
nedavne večje investicije v 
obrat verjetno ni več možno. 
Slišati je bilo še, da bi tudi si-
cer morali iskati lokacije za 
nova podjetja, saj razpolo-
žljivih ni več.

Skozi ožino na milimetre
Občina Železniki ponovno išče rešitev za večjo varnost na lokalni cesti skozi Ovčjo vas. Domačini 
opozarjajo, da je življenje zaradi tovornega prometa postalo neznosno.

Kritična ožina v Ovčji vasi, kjer vlačilci drgnejo ob fasade, 
stanovalcem se tresejo bivalni prostori … / Foto: Andrej Tarfila

Mateja Rant

Škofja Loka – »Poklicno in 
strokovno izobraževanje 
ima pri nas že dolgo tradi-
cijo, nov center odličnos-
ti pa pomeni tudi primer-
ljivost našega izobraževa-
nja v evropskem in svetov-
nem merilu, kar zagotavlja 
dodatno kakovost,« je ob od-
prtju centra odličnosti pou-
daril direktor Šolskega cen-
tra Škofja Loka Martin Pivk. 
V okviru centra želijo podje-
tjem, študentom, dijakom 
in učiteljem ter partnerskim 
ustanovam ponuditi odlič-
ne pogoje za izobraževanje 
in delo, to pa bo po Pivkovih 

besedah tudi prostor zbli-
ževanja gospodarskih par-
tnerjev in šolstva. »Prepri-
čani smo, da bomo v šol-
skem centru s Felder cen-
trom odličnosti posamezni-
kom in skupinam omogoči-
li sodoben razvoj njihove po-
klicne poti.«

Odprtje centra odličnosti 
je rezultat dobrega sodelova-
nja Srednje šole za lesarstvo 
in Medpodjetniškega izo-
braževalnega centra s podje-
tjem Felder iz Avstrije in nji-
hovim zastopnikom v Slove-
niji, to je podjetjem Totus iz 
Ljubljane. Center odličnosti 
temelji na zagotavljanju vi-
sokotehnoloških strojev in 

programske opreme ter na 
znanju usposobljenih učite-
ljev in inštruktorjev, so pou-
darili v Šolskem centru Ško-
fja Loka. »Nakup strojev in 
opreme v vrednosti dvesto ti-
soč evrov predstavlja del pro-
jekta vzpostavitve učnega la-
boratorija, katerega vred-
nost znaša več kot pol mi-
lijona evrov,« je še pojasnil 
Pivk in dodal, da so za pro-
jekt pridobili 343 tisoč evrov 
na razpisu gospodarskega 
ministrstva, preostanek so 
zbrali z donacijami in lastni-
mi sredstvi. Kot je ob tem po-
udaril direktor podjetja Fel-
der Hans Jorg Felder, v tem 
vidi novo priložnost, da na 

področju mizarstva, ki dolgo 
ni sodilo med moderne pok-
lice, spet postanejo uspešni. 
»Tovrstni centri so potrebni, 
da ohranimo inovacijski na-
boj in v našo industrijo pri-
vabimo mlade.« Predstav-
nik podjetja Totus iz Lju-
bljane Elvis Bassanese pa je 
poudaril, da je nujno pred-
vsem zavedanje, da je treba 
stalno spremljati nove teh-
nologije in posodabljati zna-
nje. Nove pridobitve je vesel 
tudi škofjeloški župan Miha 
Ješe. »Ker nas obkrožajo 
gozdovi, je prav, da surovi-
no znamo dobro izkoristi-
ti. To je mogoče samo z zna-
njem.« Prepričan je, da v šol-
skem centru dijakom zago-
tavljajo kakovostno znanje. 
O tem je prepričan tudi Jože 
Misson, predsednik Ob-
močno obrtno-podjetniške 
zbornice Škofja Loka, pri ka-
teri vsako leto izberejo naj-
boljše zaključne izdelke di-
jakov šolskega centra. »Ver-
jamem, da bodo dijaki viso-
ko raven njihovih izdelkov z 
znanjem, ki ga bodo pridobi-
li v novem centru, še nadgra-
dili.« Predstavniki podje-
tja Totus so skupaj s podje-
tjem Felder ob tej priložnos-
ti šolskemu centru podarili 
še nov poravnalno-debelin-
ski skobeljni stroj.       

Še večja kakovost izobraževanja
V prostorih šolskih delavnic Srednje šole za lesarstvo Šolskega centra Škofja Loka so pretekli četrtek v 
sodelovanju z avstrijskim podjetjem Felder odprli center odličnosti za področje CNC-tehnologij.

V prostorih šolskih delavnic Srednje šole za lesarstvo Šolskega centra Škofja Loka so 
pretekli četrtek odprli Felder center odličnosti za področje CNC-tehnologij. / Foto: Tina Dokl

Tržič – Pod okriljem Tržiškega kreativnega centra je potekala 
Podjetniška akademija v sklopu šestih delavnic, ki so se nana-
šale na področja, s katerimi se podjetniki srečujejo na začet-
ku svoje poti. Javna predstavitev idej udeležencev bo prvega 
februarja v kavarni Stara Godba, ko bodo tudi izbrali najbolj 
perspektivni ideji in avtorjem za nagrado podelili individualno 
mentorstvo ekipe Ustvarjalnika. Prireditev je brezplačna, prija-
vite se na prijava@trzicpodjeten.si ali na telefon 04 592 55 51. 

V Tržiču zaključek Podjetniške akademije



Povprečna starostna 
neto pokojnina  
je lani (podatek je za 
prvih enajst mesecev) 
predstavljala 58,7 
odstotka povprečne 
plače.
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Cveto Zaplotnik

Po podatkih Za-
voda za pokoj-
ninsko in inva-
lidsko zavaro-
vanje Sloveni-

je je bilo v Sloveniji lani pov-
prečno 615.681 uživalcev 
starostne, delne, invalidske, 
družinske in vdovske pokoj-
nine ter še 60.096 užival-
cev dela vdovske pokojnine 
in 6460 prejemnikov peti-
ne predčasne ali starostne 
pokojnine. Število uživalcev 
pokojnin še narašča, v pri-
merjavi z letom prej je po-
raslo skoraj za dva tisoč, gle-
de na leto 2008 pa domala 
za 88 tisoč. Število največje 

skupine upokojencev, to je 
uživalcev starostnih pokoj-
nin, je lani poraslo s 435.339 
na 440.247, to je približno 
za en odstotek. Najbolj, več 
kot za eno četrtino, se je po-
večalo število uživalcev del-
nih pokojnin, število vdo-
vskih je poraslo za tri odstot-
ke, medtem pa je število pre-
jemnikov invalidskih in dru-
žinskih pokojnin upadlo. 
Vse več ljudi se odloča, da 
ob izpolnitvi pogojev za pri-
dobitev pravice do predča-
sne ali starostne pokojnine 
še naprej ostanejo v zavaro-
vanju in pridobijo pravico do 
izplačila 20-odstotne pred-
časne ali starostne pokojni-
ne. Ob koncu lanskega leta 

jih je bilo že 7539, predlani 
povprečno 4386, še leto prej 
povprečno 2303. 

Medtem ko je v obdobju 
2009–2013 število zavaro-
vancev, to je tistih, ki vpla-
čujejo v pokojninsko blagaj-
no, upadalo, je v zadnjih le-
tih naraslo, lani jih je bilo 
923.123, s tem pa se je popra-
vilo tudi razmerje med zava-
rovanci in uživalci pokojnin. 
Lani (podatek je za prvo pol-
letje) je bilo 1,47 zavarovan-
ca na enega upokojenca, v 
letu 2014 pa 1,39. Povpreč-
na (neto) starostna pokojni-
na je bila lani nekaj več kot 
620 evrov in je bila 1,2 od-
stotka višja kot leto prej, v 
primeru, da ne bi upoštevali 

sorazmernih delov pokojnin 
in delnih pokojnin, pa bi bilo 
povprečje 695 evrov. Pov-
prečna starostna neto po-
kojnina je lani (podatek je za 
prvih enajst mesecev) pred-
stavljala 58,7 odstotka pov-
prečne plače, še leta 2007 
je povprečna starostna po-
kojnina predstavljala več kot 
61 odstotkov povprečne pla-
če. Ženske, ki so se lani sta-
rostno upokojile, so bile v 
povprečju stare 60 let in dva 
meseca, moški pa 62 let in 
en mesec. Prejemnice sta-
rostne pokojnine, ki so lani 
umrle, so prejemale pokoj-
nino povprečno 24 let in pet 
mesecev, lani umrli moški 
pa le 17 let in osem mesecev.

Vse več upokojencev 
Lani je število upokojencev v Sloveniji poraslo za dva tisoč, v zadnjih desetih letih 
pa za skoraj 88 tisoč.

Cveto Zaplotnik

Zavod za pokojninsko in 
invalidsko zavarovanje Slo-
venije vsem zavarovancem v 
koledarskem letu, ko dopolnijo 
oseminpetdeset let, po uradni 
dolžnosti pošlje informacijo o 
pričakovani višini predčasne 
oziroma starostne pokojni-
ne, iz katere je razvidno tudi 
to, kdaj zavarovanec izpolni 
pogoje za upokojitev in kate-
ro obdobje je glede na višino 
plač najugodnejše za izračun 
pokojninske osnove. Takšna 
informacija je za vsakogar, ki 
že razmišlja o upokojitvi, kori-
stna že zato, ker tako dobi vsaj 
odgovor na najpomembnejše 
vprašanje: na kakšen doho-
dek lahko računa v starosti. 
Nesporno je, da bo pokojnina 
občutno nižja od plače, tudi 
delež povprečne pokojnine v 

povprečni plači je vse nižji. 
Za marsikoga zato pomeni 
znesek pričakovane pokojni-
ne razočaranje, »streznitev«, 
začetek priprav na negotovo 
prihodnost, v kateri bo težje 
kot doslej pokrival stroške in si 
lahko privoščil veliko manj kot 
v času zaposlitve. Informacija 
o višini pričakovane pokojnine 
pa je lahko tudi za razmislek 
in ukrepanje. Zavarovanci, ki 
morajo po prejetju informaci-
je delati, recimo, še sedem let, 
preden bodo izpolnili pogoje za 
upokojitev, lahko ta čas izko-
ristijo za dodatno varčevanje, 
seveda le pod pogojem, da jim 
plača to omogoča. Informacija 
je lahko tudi za razmislek o 
tem, ali ne bi morda delali še 
po izpolnitvi pogojev za upoko-
jitev, kar zakonodaja omogoča 
in država na različne načine 
tudi spodbuja.  

Informacija o pokojnini – za 
»streznitev« ali za razmislek

Janez Kuhar,  
Danica Zavrl Žlebir

Društvo upo-
kojencev 
(DU) Šen-
čur organi-
zira vsak me-

sec pohod, ta mesec ga je pri-
pravilo po učni poti od Ol-
ševka do Apnišča (740 me-
trov), na najvišji vrh, ki je v 
celoti na območju občine 
Šenčur. Pohoda se je udele-
žilo šestnajst upokojencev. 
V društvu letos načrtujejo 
dvanajst pohodov: osmega 

februarja pohod na Prešer-
nov smenj v Kranj, mar-
ca na Rašico, aprila po kro-
žni Jurjevi poti v občini Šen-
čur, maja po Gozdni učni 
poti v Besnico, junija pa po 
Brezjanski poti miru, julija 
Po Gamsovi poti pod Storži-
čem, avgusta na Sveti Ožbalt 
nad Škofjo Loko, septembra 
po Rupnikovi liniji na Zapla-
ni, oktobra pa po Poti treh 
gradov na Škofjeloškem. 

Člani društva so decem-
bra lani obiskali Tržišče na 
Dolenjskem v občini Sevni-
ca. Kot sporoča Franci Erzin, 

so se ustavili pri največji ple-
tenki v Evropi, kjer so jih 
lepo sprejeli predstavniki 
upokojencev, turističnega 
društva in občine. Za dobro-
došlico sta se jim zahvalila 
predsednik DU Šenčur Ci-
ril Sitar in predsednik Zveze 
društev upokojencev Slove-
nije Janez Sušnik, sicer član 
DU Šenčur. Ob tem so se do-
govorili za nadaljnje sodelo-
vanje. Aprila, ko praznuje 
občina Šenčur, bodo upo-
kojence iz Tržišča povabili 
v Šenčur in takrat podpisa-
li tudi listino o sodelovanju.

Dvanajst pohodov
V Društvu upokojencev Šenčur načrtujejo letos dvanajst 
pohodov, vsak mesec enega.

Šenčurski upokojenci na obisku v Tržišču. Na sredini predsednik 
Društva upokojencev Šenčur Ciril Sitar in predsednik Zveze društev 
upokojencev Slovenije Janez Sušnik. / Foto: Franci Erzin
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Marija se je 
rodila v 
Ljubljani 
19. janu-
arja leta 

1918. Njena mama Karolina 
je bila iz premožne gostilni-
ške družine Kopušar na Šta-
jerskem, ki se je v Ljubljani 
poročila z vdovcem Herma-
nom Hrovatom, po rodu iz 
Krope, ki je imel že tri odra-
sle otroke. Marija je odrašča-
la v lahkotnem meščanskem 
vzdušju v umetniški dru-
žini. Deležna je bila dobre 
vzgoje pri uršulinkah, in ker 
je bil oče ravnatelj Bamber-
gove knjigarne, je že v rani 
mladosti poleg glasbe prido-
bila ljubezen do knjig. Nau-
čila se je tudi nemškega jezi-
ka. Po smrti očeta so se brata 
in sestra podali v svet, ona pa 
se je z mamo preselila v Šo-
štanj. Po končani gimnazi-
ji v Celju je našla zaposlitev 

v znani Drogeriji Šinkovec 
v Kranju, kjer je ostala sko-
raj dve desetletji. Na življe-
nje pri družini Šinkovec ima 
lepe spomine. V Kranju je 
spoznala bodočega moža Ja-
neza, rodila sta se jima Mar-
ko in Magda. Zaradi dru-
žinskih obveznosti ni zmo-
gla več deljenega delovnega 

časa v Drogeriji Šinkovec, 
zato se je zaposlila v Zdra-
vstvenem domu Kranj, kjer 
je ostala do upokojitve. Kljub 
visoki starosti je še vedno bi-
strega duha, le noge je ne dr-
žijo več. Še vedno je najraje 
v družbi sina Marka, hčerke 
Magde, vnukov Jureta, Žige 
in Anžeta ter pravnukinje 
Tare. »Še vedno nas bodri, 
misli na nas in skrbi za nas; 
hvaležni smo ji, da je zdrža-
la tako dolgo in je še vedno 
med nami,« ganjeno pove 
hčerka Magda. 

Močno in trdno deblo sim-
bolizira drevo življenja, ki ga 
je slavljenki v imenu Doma 
upokojencev Kranj, kjer sta-
nuje od maja leta 2005, po-
darila direktorica doma 
mag. Zvonka Hočevar. Ma-
rija se je vpisala v domsko 
knjigo stoletnikov, za časti-
tljivi jubilej pa prejela ča-
stno listino Mestne obči-
ne Kranj, ki ji jo je v imenu 
župana Boštjana Trilarja, ki 

je bil zadržan, izročila Ana 
Vizovišek, vodja kabine-
ta župana. Sto let je Marija 

praznovala tudi skupaj s 
stanovalci, ki praznujejo 
svoj rojstni dan v januarju, 

druženje so z nastopom po-
pestrili otroci iz Vrtca Mojca 
in duo Frenki. 

Sto let Marije Vraničar
Marija Vraničar je 19. januarja praznovala stoti rojstni dan v Domu upokojencev Kranj v krogu 
sorodnikov in domskih prijateljev. Ob častitljivem jubileju je prejela častno listino Mestne občine Kranj. 

Levo od slavljenke Marije Vraničar so hčerka Magda, vnuk Žiga, sin 
Marko, desno so vnuk Jure z zaročenko Majo in njuno petletno Taro. 
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Majska fešta 2.5.-9.5.2018
Pridružite se nam, da skupaj 
pozdravimo letošnje poletje. 

Sedem dni plesa in 
zabave!

Oddih v 
veseli družbi, 
hotel Delfin  
Izola

Cene so v EUR na osebo na 
dan. Doplačila: enoposteljna 
soba 11,00 EUR, turistična 
taksa 1,27 EUR. Popusti: 
Upokojenci, ki so člani društva, 
kluba in aktiva upokojencev 
imajo 10% popusta na 
penzionske storitve. Otroški 
popusti.

S 1.2.2018 svoja vrata 
ponovno odpira hotel Delfin. 

Otvoritev sezone 
z akcijskimi cenami!

UPOKOJENCI 1.2.–25.2. 26.2.–31.3. 1.4.–22.4.
Polni penzion  45  43 €  47  45 €  48  47 €

Polpenzion  39  37 €  41  39 €  42  41 €

OSTALI GOSTJE
Polni penzion 48 € 50 € 53 €

Polpenzion 42 € 44 € 47 €

Med 30.3. in 3.4.2018 3x polpenzion

UPOKOJENCI 116,10 €

OSTALI GOSTJE 126,90 €

T 05 660 74 00
rezervacije@hotel-delfin.si

www.hotel-delfin.si

HOTEL

Za veliko noč se splača 
priti na morje v Izolo!

Cene veljajo na osebo v dvoposteljni sobi za izbran paket. 
Akcija velja le za minimalno 3 noči. Izračun akcije temelji na 
rednem ceniku. 

Doplačila na osebo na dan: Polni penzion 6 €, enoposteljna 
soba 11 €, turistična taksa, po veljavnem občinskem odloku.

Posnetek Marije iz 
leta 1945 / Foto: osebni arhiv
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Kranj – Vsakoletni vrhunski 
gledališki dogodek v Kranju, 
tokrat že 48. Teden sloven-
ske drame, na katerem se 
predstavijo najboljše upri-
zoritve slovenskih dramskih 
besedil v preteklem letu, je 
skorajda že tu. Selektorica 
festivala Tea Rogelj je izbra-
la predstave v tekmovalni in 
spremljevalni program, do-
govorjena so že gostovanja 
gledališč iz mednarodnega 
prostora, sredi dela pa je tudi 
strokovna žirija, ki bo med 
35 prijavljenimi deli, upošte-
vali bodo tudi nominirana 
besedila iz preteklega leta, 
izbrala letošnjega prejemni-
ka Grumove nagrade.

Kot je na novinarski kon-
ferenci v uvodu povedala di-
rektorica Prešernovega gle-
dališča Mirjam Drnovšček, 
se festival drži smeri prete-
klih let. »Žal naše finanč-
ne zmožnosti ne dopušča-
jo kakršnekoli širitve. Kljub 
temu da v zadnjih letih festi-
val raste, predvsem ko gre za 
številne spremljevalne do-
godke, ki postajajo njegov 
pomemben del, in ga na mi-
nistrstvu za kulturo prepo-
znavajo za vrhunskega, že 
najmanj sedem let delujemo 
z enakimi finančnimi sred-
stvi.« Ministrstvo za kulturo 
naj bi tako tudi letos name-
nilo 65 tisoč evrov, Mestna 
občina Kranj 48 tisoč, okrog 

deset tisoč evrov pa bodo na-
menili lastnih sredstev. 

Slovenski ustvarjalci so na 
letošnji Teden slovenske dra-
me prijavili 37 predstav. Se-
lektorica Tea Rogelj si je po-
leg prijavljenih ogledala še 25 
produkcij, skupno 62. Med 
prijavljenimi 37 predstavami 
je šest uprizoritev amater-
skih gledaliških skupin, ob 
njih pa še sedem projektov 
zunajinstitucionalnih sku-
pin. Štiri med prijavljenimi 
uprizoritvami so namenjene 
otrokom oziroma mladini.

»Dobra polovica predstav, 
ki sem si jih ogledala, teme-
lji na klasični dramski for-
mi (leta 2016 je bilo takšnih 
le dobra tretjina). Povpre-
čje slednjih letos nedvom-
no dviguje SNG Drama Lju-
bljana, ki je slovesno sezono 
ob 150. obletnici ustanovitve 
Dramatičnega društva za-
znamovala z repertoarjem, 
v celoti sestavljenim iz slo-
venskih dramskih besedil,« 
je na predstavitvi svojega iz-
bora povedala Rogljeva; da 
med slovenskimi instituci-
onalnimi gledališči po šte-
vilu uprizoritev slovenskih 
dramskih del v letu 2017 iz-
stopajo še Prešernovo gleda-
lišče Kranj, Mestno gleda-
lišče ljubljansko in Sloven-
sko mladinsko gledališče. 
Podobno kot lani je tudi kot 
poglavitna kriterija pri izbo-
ru razumela kompleksnost 
in dovršenost uprizoritev. 

V tekmovalni program je 
vključila šest uprizoritev: 
Človek, ki je gledal svet (av-
torji besedil so ustvarjalci 
predstave), režiser Žiga Div-
jak, Slovensko mladinsko 
gledališče, Avtorski projekt 
Stenica, režiser Jernej Lo-
renci, Prešernovo gledališče 
Kranj in Mestno gledališče 
Ptuj, Gregor Strniša: Ljudo-
žerci, režiser Ivica Buljan, 
Drama SNG Maribor, Ivan 
Cankar: Hlapci, režiser Ja-
nez Pipan, SNG Drama 
Ljubljana, Dušan Jovano-
vić: Zid, jezero, režiser Mi-
loš Lolić, SNG Drama Lju-
bljana, in Saša Pavček: Pod 

snegom, režiserka Barba-
ra Zemljič, Mini teater Lju-
bljana.

V spremljevalnem pro-
gramu, ki je prav tako pester 
in zanimiv, bomo videli pet 
predstav: tu sta dve v prete-
klih letih z Grumovo nag-
rado deli Rok Vilčnik rokg-
re: Ljudski demokratični cir-
kus Sakešvili, režiser Luka 
Martin Škof, SNG Drama 
Ljubljana, Simona Hamer: 
Razglednice ali Strah je od 
znotraj votel, od zunaj pa ga 
nič ni, režiserka Ajda Val-
cl, SNG Drama Ljubljana, 
Pia Brezavšček, sledijo pa 
še predstave: Slavoj Žižek: 

Trojno življenje Antigone, 
etično-politična vaja, reži-
ser Matjaž Berger, Anton 
Podbevšek teater Novo mes-
to, Barbara Krajnc Avdić, 
Saška Rakef: Idealna, reži-
serka Saška Rakef, produ-
cent ŠKUC gledališče, kop-
roducent Mesto žensk, Slo-
venska popevka, gledališki 
koncert po besedilih Gre-
gorja Strniše, režiser Ma-
tjaž Pograjc, Slovensko mla-
dinsko gledališče in CUDV 
Draga. Na letošnjem festi-
valu bo v dodatnem pro-
gramu na ogled še predsta-
va avtoric Zale Dobovšek, 
Nine Šorak, Tina Grabnarja 

in Asje Kahrimanović Bab-
nik: Nekje drugje, režiser 
Tin Grabnar, Lutkovno gle-
dališče Ljubljana. Vsa ome-
njena dela so bila uprizorje-
na prvič. 

V mednarodnem progra-
mu bodo s tremi Flisarje-
vimi besedili nastopila gle-
dališča iz Indije, Japonske 
in Rusije, delo Semeniče-
ve 5fantkov so uprizorili Al-
banci iz Tirane, najavljeni so 
Izraelci, v koprodukciji Pre-
šernovega gledališča in Na-
rodnega gledališča Tuzla pa 
bo uprizorjeno delo Zrno 
soli, avtorice in režiserke 
Nede R. Bric.

Dramske delavnice v okvi-
ru festivala so doslej vodili 
številni znani dramatiki iz 
Slovenije in tujine, še zlas-
ti ponosni pa so na letošnje-
ga gosta poljskega dramati-
ka Tadeusza Slobodzianeka. 
»Sloviti dramatik se je od-
zval tudi vabilu na premie-
ro svojega dela Naš razred, 
ki ga bomo uprizorili v mar-
cu. Gre za družbeno kritič-
nega in občutljivega avtorja, 
ki je odprl zelo travmatično 
temo, kot je antisemitizem 
na Poljskem med drugo sve-
tovno vojno. Sam vodi šolo 
dramskega pisanja v Varša-
vi, zato smo še toliko bolj ve-
seli, da ga bomo imeli tudi 
v Kranju,« je povedala vod-
ja umetniškega oddelka Pre-
šernovega gledališča drama-
turginja Marinka Poštrak.

Od Hlapcev do Ljudožercev
Program 48. Tedna slovenske drame, katerega zastor se bo dvignil na svetovni dan gledališča, 27. marca, sestavlja jagodni izbor lanskoletne bere gledaliških 
uprizoritev, ki so nastale na podlagi slovenskih besedil. V tekmovalnem, spremljevalnem in mednarodnem programu se obeta sedemnajst predstav.

Predstavile so letošnji program Tedna slovenske drame: (z leve) Marinka Poštrak, Mirjam 
Drnovšček in Tea Rogelj. / Foto: Igor Kavčič

Igor Kavčič

Škofja Loka – Dvorana Kina 
Sora je v četrtek pokala po 
šivih. Kot da bi si vsi škof-
jeloški otroci prišli pogledat 
animirani film o tisti znani 
želvi, o kateri je pisal Char-
les Darwin, ko je z ladjo Be-
agle potoval po, v njegovem 
času, še precej neznanih 
svetovih južnih morij. Pu-
bliko sta najprej z glasbo iz 
risanke ogrela tolkalec Jaka 
Strajnar in harmonikar Nejc 
Jemc. Po predvajanju prve 
animacije iz serije, ki govo-
ri o pasavcu in je bila ustvar-
jena pred tremi leti, je igra-
lec Matija Vastl, ki v risanki 
sicer posoja glas Darwinu, 
prebral nekaj zanimivih raz-
iskovalčevih zabeležk o žel-
vah, ki jih je srečal na Ga-
lapaškem otočju, ter s tem 

najavil premiero novega de-
setminutnega animiranega 
filma z naslovom Ljubezen 
galapaške želve.

Zgodba predstavlja želv-
ji par z malimi želvicami, 
ki uživajo v otoškem okolju, 
dokler v to naravno idilo ne 
poseže človek. Usoda želvjo 
družino za nekaj časa loči, a 
se na koncu ta čudovita bitja 
spet najdejo na svojem oto-
ku. Zgodba je hkrati tudi di-
daktična, saj izvemo marsi-
kaj zanimivega o galapaških 
želvah in njihovih posebno-
stih – tudi skozi Darwinove 
besede. 

Animirani film, ki je nas-
tal v produkcijskem studiu 
Invida in ob koproducen-
tih Slovenskem filmskem 
centru in RTV Slovenija, je 
ustvarila skoraj 25-članska 
avtorska ekipa, večinoma iz 

Škofje Loke. Ideja za projekt 
se je porodila Jerneju Lun-
dru, ki je animirani film re-
žiral, in njegovi teti slikarki 
Maji Dolores Šubic, ki je ilu-
strirala like za film: »Maja 
me je že od malega vzgaja-
la v likovnosti. Že dlje časa 
se ukvarjam z animacijo, ni-
koli pa se še nisva lotila sku-
pnega projekta. Ideja za ani-
mirani film na temo potova-
nja ladje Beagle se nama je 
zdela odlična, uspeli smo na 
razpisu in pred štirimi leti 
samozavestno zakorakali v 
delo.« Najprej je nastala ani-
macija o pasavcu, zdaj še o 
želvi. V oba projekta je bilo 
vloženega veliko dela, tako 
ilustratorskega kot anima-
torjev Tonija Mlakarja, Zar-
je Menart in Mateja Lavren-
čiča, scenaristke Sandre 
Ržen in številnih sodelavcev 

z različnih področij. Bese-
dilo je napisal Tomaž Vra-
bič, za grafično oblikovanje 
je poskrbela Nives Lunder, 
svoje glasove so likom poso-
dili igralci Igor Žužek, Mati-
ja Vastl in Nina Valič, glasbo 
so snemali v Studiu Grašič.

»Predvsem je veliko dela 
z risanjem posameznih de-
lov živali. Ščinkavca sem na 
primer naredila iz profila, od 
spredaj, zadaj in v ''tričetrt'' 
pogledu, potem se dela loti-
jo animatorji. Risala sem na 
klasičen način, saj sem že-
lela čutiti dotik papirja, pri 
akvarelu se vidi, da je nari-
sano ročno. Bom pa pri nas-
lednji animaciji najbrž zače-
la uporabljati tablico in risa-
la direktno nanjo. S tem si 
bom zagotovo nekoliko olaj-
šala delo,« je povedala Maja 
Dolores Šubic in dodala, da 

se način njenega dela lepo 
vidi na razstavi v Sokolskem 
domu. Film so že predstavi-
li na Animateki, z njim pa 
se bodo udeležili speciali-
ziranih festivalov. S prvim 
filmom Pasavec so povsod 
navdušili, in če bi imeli se-
rijo dvajsetih in več nadalje-
vanj, bi že imeli kupce. 

»V desetminutni animi-
rani film, kakršnega ste 
videli danes, je vloženo 

približno 15 tisoč ur dela. 
Že za pripravo je ogromno 
prostovoljnega dela, potem 
je treba zbrati denar in se 
lotiti izdelave filma,« je po-
vedal producent Jure Vizjak 
iz studia Invida. »Ni se bati 
za prihodnja dela. Nadalje-
vali bomo s serijo nekoliko 
krajših animacij, a jih bomo 
hitreje in več izdelali.« Nas-
lednji del o živali, imenova-
ni viskača, je že pripravljen.

O zaljubljeni galapaški želvi
V Kinu Sora so premierno predstavili drugi del animirane serije Potovanje na ladji Beagle – Ljubezen 
galapaške želve. Ob projekciji še glasba iz filma, branje iz Darwinovega dnevnika in razstava ilustracij v 
preddverju sosednjega Sokolskega doma.

Idejna pobudnika animiranih filmov z ladje Beagle režiser 
Jernej Lunder ter ilustratorka in kreativna direktorica Maja 
Dolores Šubic / Foto: Andrej Tarfila
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Kranj – Jure Aleš, 22-letni te-
lemark smučar z Brega ob 
Savi, se je pretekli konec te-
dna na tekmah v Združenih 
državah Amerike obakrat 
uvrstil na stopničke: v sprin-
tu je zmagal, v paralelnem 
sprintu pa je bil tretji.

Po trinajstih letih in po 
Davidu Primožiču je na naj-
višjo stopničko v tem športu 
znova stopil Slovenec. »Ved-
no sem si želel zmagati ali 
biti najboljši. To je dober 
korak proti temu, da bom 
enkrat mogoče najboljši. 

Delček mi je danes uspel, bil 
sem najboljši na eni tekmi, 
kar pa me ne zadovolji pov-
sem. Je pa seveda enkraten 
občutek, ko vidiš, da si pre-
magal fante iz močnejših 
držav, ki imajo boljše pogo-
je. A na koncu šteje samo 
čas vožnje, tvoj napor. Da-
nes sem pokazal, da ni vse v 
pogojih, da se da, če je le že-
lja dosti velika,« je Jure Aleš 
povedal po svoji prvi zmagi v 
svetovnem pokalu. 

Letošnja sezona je zanj 
najboljša doslej. Na zmago-
valnih stopničkah je stal na 
zadnjih štirih tekmah. 

Prvič na najvišji stopnički

Kranj – Minuli konec tedna je selektor slovenske hokejske 
reprezentance Kari Savolainen izbral kandidate za olimpijski 
nastop v Južni Koreji. Na seznamu potnikov za olimpijske igre 
v Pjongčangu so vratarji Luka Gračnar (Salzburg), Matija Pinta-
rič (Rouen) in Gašper Krošelj (Rödövre), branilci Blaž Gregorc 
(Hradec Kralove), Sabahudin Kovačevič (Karlovy Vary), Aleš 
Kranjc (Crimmitischau), Žiga Pavlin (Česke Budejovice), Ma-
tic Podlipnik (Karlovy Vary), Jurij Repe (Kladno), Mitja Robar 
(KAC Celovec), Luka Vidmar (Fehervar) ter napadalci Boštjan 
Goličič (Grenoble), Andrej Hebar (SŽ Olimpija), Žiga Jeglič (Ne-
ftehimik), Anže Kuralt (Amiens), Jan Muršak (Frölunda), Aleš 
Mušič (Fehervar), Ken Ograjenšek (Graz 99ers), Žiga Pance 
(Dornbirn), David Rodman (Grenoble), Marcel Rodman (Tölzer 
Löwen), Robert Sabolič (Torpedo), Rok Tičar (Sibir), Jan Urbas 
(Fischtown Pinguins) in Miha Verlič (VSV Beljak). Na seznamu 
rezerv so vratar Robert Kristan, branilca Miha Štebih in Andrej 
Tavželj ter napadalci Jan Drozg, Rok Pajič in Anže Ropret.

Znana hokejska reprezentanca za Južno Korejo

Vilma Stanovnik

Kranj – Pri Plavalnem klubu 
Triglav so bili minulo sobo-
to organizatorji že dvajsete-
ga mednarodnega tekmova-
nja za mlade plavalke in pla-
valce, ki je letos prvič pote-
kal pod naslovom Boštjanov 
dr. Fig.

Na tekmovanju, ki se je 
začelo zjutraj in zaključilo 
z večernimi finali, je sode-
lovalo 543 plavalcev in pla-
valk 25 slovenskih in tujih 
klubov. Največ, kar pet zla-
tih odličij, je osvojila Ula 
Rožič iz Plavalnega kluba 
Ljubljana, za domači Tri-
glav pa sta na zmagoval-
nem odru stala Jure Jan-
huba in Neža Zupan. Per-
spektivna mlada plavalca 
Jure in Neža sta simbolično 

prejela Boštjanovo štipen-
dijo. Tudi ostali mladi špor-
tniki in njihovi navijači so 
uživali na tekmovanju, ki je 
bilo slovesno zlasti ob odpr-
tju in med finalnimi obra-
čuni, ko je zbrane nagovoril 
domači župan Boštjan Tri-
lar. Pesem Amazing Gra-
ce je zaigral na klaviature 
in zapel Janez Triler, ple-
salke Baletne šole Stevens 
pa so medtem zaplesale ok-
rog bazena. Nastopili so še 
pevka Ana Marčun, ki sta jo 
na kitari spremljala Rok Le-
gat, na klaviaturah pa Pri-
mož Smolnikar. Seveda nis-
ta manjkala niti Bojan Beš-
ter, ki že vrsto let predstavlja 
Franceta Prešerna, in nje-
gova Julija, Sanda Mlade-
novič, nastopile pa so tudi 
sinhrone plavalke.

Mladi plavalci so navdušili

Boštjanovi štipendiji sta iz rok vodje tekmovanja Ronija 
Pikca in žene pokojnega člana kluba Boštjana Pavliča Marije 
prejela mlada perspektivna Triglavova plavalca Neža Zupan 
in Jure Janhuba. / Foto: Primož Pičulin

Maja Bertoncelj

Rateče – Planica je po dveh 
letih znova gostila svetovni 
pokal v teku na smučeh. Obe 
preizkušnji sta bili v klasični 
tehniki. V soboto sta sprint 
dobila najboljša sprinterja 
v letošnji zimi Švedinja Sti-
na Nilsson in Norvežan Jo-
hannes Hösflot Kläbo, v ne-
deljo je bila na deset kilome-
trov najhitrejša Finka Kri-
sta Parmakosti, na 15 kilo-
metrov pa Kazahstanec Ale-
ksej Poltoranin. Nove toč-
ke je osvojilo pet Slovencev, 
največ Anamarija Lampič, ki 
je bila v sprintu 13., na razda-
lji pa 12.

Slovenski tekači in teka-
čice na smučeh so na tek-
mah na domačih tleh potr-
dili dvig pripravljenosti. Naj-
več so pričakovali od sobot-
nega sprinta, na katerem se 
jih je peterica – zanimivo, da 
so vsi Gorenjci, dva tekmo-
valca Triglava in tri tekmo-
valke Bleda – uvrstila v izlo-
čilne boje, najbližje želene-
mu polfinalu pa sta bili Ana-
marija Lampič na 13. mes-
tu in Katja Višnar kot 14. »V 
kvalifikacijah sem se počuti-
la bolje kot v četrtfinalu. Zdi 
se mi, da sem sedaj imela kar 
malce utrujene noge. Do po-
lovice mi je šlo dobro, zad-
nji spust sem peljala, kot ga 
znam, a me je Švedinja neko-
liko izrinila iz idealne linije 
in sem izgubila hitrost. Malo 
mi je zmanjkalo,« je poveda-
la Anamarija Lampič, peta v 
kvalifikacijah. Najvišje v se-
zoni je pritekla Katja Višnar, 
ki jo je pri ogrevanju sprem-
ljal tudi njen Ola Vigen Ha-
ttestad, ki v Planici ni tekmo-
val, medtem ko je sin Ludvig 
spal v vozičku. »Pogovarjala 

sva se, kje bi bilo bolje teči, in 
se odločila, da grem od star-
ta pogumno naprej. Tako 
sem videla, kje mi še manj-
ka,« je pojasnila zanimivost, 
nato pa ocenila svoj nastop: 
»Vzdušje je odlično, prav 
tako vreme, sama pa sem se 
počutila grozno. Verjetno je 
bil razlog trema. Pred kvali-
fikacijami mi je bilo slabo, a 
sem se zbrala. Bila sem kon-
kurenčna, manjka pa mi tis-
ta pika na i za preboj naprej. 
Nisem daleč in ostajam opti-
mistična. Bi si pa danes pred 
domačimi navijači želela na-
stopiti še enkrat. To bi privo-
ščila vsem Slovenkam, da bi 
šle v krog večkrat, a tukaj je 
le zbrana svetovna konku-
renca.« Alenka Čebašek je 
bila 25. »Zelo sem zadovolj-
na. Že zelo dolgo v kvalifi-
kacijah nisem bila med tri-
deset in danes mi je to uspe-
lo. Zdi se mi, da sem tudi v 

četrtfinalu dobro tekla. Res 
je lepo tekmovati doma, tudi 
drugi so pohvalili kuliso tu-
kaj v Planici,« ni skrivala za-
dovoljstva, tako kot tudi ne 
Nika Razinger, ki je končala 
na 29. mestu: »Sploh s kva-
lifikacijami sem zelo zado-
voljna. Nisem bila prepriča-
na, da se mi bo uspelo uvr-
stiti naprej, ker je proga tež-
ka, in še v klasičnem kora-
ku, ki mi gre precej slabše. 
Pozna se mi še lanska bole-
zen in štirje meseci manka 
treninga. Začetek sezone je 
bil katastrofalen, sedaj pa je 
pripravljenost vedno boljša 
in upam, da bo šlo vse le še 
navzgor.«

Med slovenskimi tekači se 
je kot edini v izločilne teke 
uvrstil Janez Lampič, na kon-
cu 29., in tako dopolnil uspeh 
»teama Lampa«, kot je pisa-
lo na transparentu najzves-
tejših in glasnih navijačev 

Anamarije in Janeza Lampi-
ča. »Oba sva se uvrstila med 
trideseterico in mislim, da bo 
oče s tem zadovoljen,« je de-
jal Janez, o svojem teku pa do-
dal: »Sem zadovoljen. V četr-
tfinalu sem skušal držati stik 
z najboljšimi, kolikor se je 
dalo, a je na koncu zmanjka-
lo moči. Poškodovani gleženj 
me ovira, a se skušam skon-
centrirati na nastop in ne mis-
liti nanj.« Na nedeljski tekmi 
na razdalji je bila med tride-
seterico le Anamarija Lam-
pič, ki je znova navdušila z 12. 
mestom. »Sem več kot zado-
voljna. Sploh si nisem upala 
pomisliti, da bom danes tako 
blizu. Zaostanek je bil tudi za 
osmim mestom majhen,« je 
dejala. 

Slovenski tekači in tekači-
ce so po Planici odšli na vi-
šinske priprave, konec tedna 
pa jih čakajo že nove tekme 
v Seefeldu.

Veselje v »ekipi Lampa«
Največji športni dogodek preteklega konca tedna na Gorenjskem so bile tekme svetovnega pokala v 
teku na smučeh v idilični Planici, ki so jo z rezultati polepšali tudi naši tekači in tekačice. Z dvanajstim 
in trinajstim mestom je izstopala Anamarija Lampič.

Anamarija Lampič (v ospredju s številko 5) je bila v sprintu blizu napredovanju  
v polfinale. / Foto: Gorazd Kavčič

Kranj – Hokejisti HDD SIJ 
Acroni Jesenice so v soboto v 
Alpski hokejski ligi gostovali 
pri EC Alge Elastic Lustenau 
in zmagali s 5 : 2 (0 : 0, 1 : 1, 
4 : 1), že takoj naslednji dan 
pa jih je čakalo novo gostova-
nje pri FBI VUE Feldirch. Tudi 
tokrat so bili boljši in zmagali 
s 6 : 3 (1 : 0, 3 : 1, 2 : 2). Na le-
stvici so na tretjem mestu. V 
mednarodni hokejski ligi IHL 
so v soboto hokejisti kranj-
skega HK Triglav zmagali v 
Beogradu. Od SKHL Crvena 
zvezda so bili boljši z 2 : 1 (1 
: 0, 0 : 1, 1 : 0). Hokejisti HK 
MK Bled so gostili hokejiste 
Vojvodine iz Novega Sada in 
zmagali z 9 : 2 (2 : 0, 3 : 1, 
4 : 1). 

Uspešen konec  
tedna za gorenjske 
hokejske klube

Maja Bertoncelj

Kranj – »Ko sem preletel ze-
leno črto, je bilo na srečo vse-
ga konec. Pred skokom sem 
vedel, kakšne so pozicije, saj 
smo tudi skakali v obratnem 
vrstnem redu, koliko točk 
prednosti imamo, pa nisem 
želel spremljati. Videl sem 
naše nastope, a nisem gle-
dal točk. Dvakrat mi je us-
pelo dobro skočiti in to je to. 
Zdaj se moramo malo usta-
viti, da sploh strnemo vti-
se, kaj to pomeni. Zagotovo 
je to odličen uspeh, ko se je 

po dolgem času, ko smo bili 
v zadnjem času vselej favo-
riti, končno izšlo,« je bil ne-
deljskega uspeha vesel Peter 
Prevc, član slovenske skakal-
ne četverice, ki je v nedeljo v 
Oberstdorfu osvojila naslov 
svetovnih podprvakov.

Najstarejši izmed bratov 
Prevc je skakal kot četrti in 
ubranil prednost pred na kon-
cu tretjimi Poljaki in četrtimi 
Nemci, Norvežani pa so bili 
tokrat razred zase. V ekipi so 
bili še Domen Prevc, tako kot 
Peter član SK Triglav Kranj, 
Anže Semenič iz NSK Tržič 

FMG in Jernej Damjan (SSK 
Sam Ihan). Na posamični tek-
mi, ki se je končala po treh se-
rijah, je bil na šestem mestu 
najvišje Peter Prevc.

Uspeh skakalcev so dopol-
nile skakalke. Na Japonskem 
so na drugi ekipni tekmi v 
svetovnem pokalu skočile na 
drugo mesto. Urša Bogataj, 
Špela Rogelj (obe SSK Iliri-
ja), Nika Križnar in Ema Kli-
nec (obe SSK Alpina Žiri) so 
zaostale le za Japonkami. Na 
drugi posamični tekmi je re-
zultat kariere s četrtim mes-
tom dosegla Nika Križnar.

Srebrne snežinke za orle
Slovenski smučarski skakalci so še na četrtem zaporednem svetovnem 
prvenstvu v poletih poleteli do medalje. Zgodovinski uspeh skakalk.
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Z d r a v j e  i n  j a Z  –  P r i j a t e l j a  ( 56 )

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

Jelena Justin

V zimskem času ozreti se 
v najvišje vrhove Slovenije 
je čudovito in vsaj za trenu-
tek potolažimo visokogor-
ja lačno dušo. Snežnih raz-
mer pač ni za podcenjevati 
niti ni treba iti z glavo skozi 
zid. Danes se bomo povzpeli 
na strm razglednik na robu 
Julijcev in videli triglavsko 
kraljestvo z vsemi dolinami: 
Krmo, Ko in Vrata. Obiska-
li bomo svet, kjer nas lepo-
ta narave nagovarja z našim 
začudenjem nad njo. 

Zapeljemo se do Mojstra-
ne in zavijemo proti dolini 
Krme. Po dobrem kilome-
tru poti bomo na levi strani 

zagledali tablo, ki označuje 
Triglavski narodni park. Na-
daljujemo še dva ovinka, ko 
na desni strani vidimo pri-
ročno, manjše parkirišče, na 
levi strani pa smerokaz, edi-
ni na poti, ki označuje zače-
tek sicer nemarkirane poti. 

Celotna pot je nezahtev-
na, vendar strma, zelo str-
ma. Steza se požene skozi 
gozd naravnost navzgor in 
zavije rahlo v levo. Pogreša-
li bomo okljuke, ki bi ublaži-
li naklon poti. Grizenje ko-
len bo na tem vzponu nekaj 
običajnega. Na razglednem 
grebenčku, ki se odpre proti 
karavanški lepotici Kepi, se 
steza rahlo položi, a le za tre-
nutek. Na tem mestu je tudi 

razgledna klop, kjer se lahko 
vsaj malo nadihamo. Pot za-
vije desno in se strmo, tok-
rat v okljukih, dviguje naprej 
proti Planini Mežakla. Str-
mina praktično ne popusti, 
vse dokler ne dosežemo goz-
dnatega sedla. 

Pred nami je opuščena 
Planina Mežakla, na višini 
1350 m. Na planini je tudi 
spomenik padlim partiza-
nom jeseniško-bohinjske-
ga odreda. Pot se po ravnem 
usmeri desno, se priključi 
gozdni cesti, ki nas pripe-
lje na sedlo, tik pod vznož-
je vrha Jerebikovca. Naha-
jamo se v Tilčkovem Rov-
tu, kamor tudi pripelje ces-
ta z vzhoda, preko celotne 

Mežakle. Ideja za kolesar-
ski izlet. Vzpon, ponovno, 
nadaljujemo strmo navzgor 
po gozdu. Del poti gre tudi 
po gozdnatem grebenu in 
med krošnjami dreves se 
kažejo delčki tistega, kar se 
vidi s plešastega vrha Jere-
bikovca. 

Goli vrh Jerebikovca nam 
postreže s čudovitim razgle-
dom, ki se začne na Pokljuki 
pri Debeli Peči. Kot na dlani 
so nam vrhovi, ki na levi stra-
ni ustvarjajo dolino Krme: 
Lipanjski vrh, Mali in Veli-
ki Draški vrh, Tošč. Na des-
ni strani Krmo zapirajo Pr-
šivca, Luknja peč, Dimniki, 
Macesnovec. Na drugi strani 
je dolina Kot, nad katero se 

bohotijo Rjavina, Vrbanove 
Špice in Cmir. Na desni stra-
ni je dolina Vrata. Nad vsem 
dominira očak Triglav, druž-
bo pa mu dela njegova dru-
žica Škrlatica. Z Jerebikov-
ca vidimo tudi Pihavec, Bov-
ški Gamsovec, Stenar, Dol-
kovo špico, Rokave, Oltar in 
na koncu tudi Kukovo špi-
co, Vrtaško sleme. Na seve-
ru bomo kot na dlani imeli 
južna pobočja Karavank, če 
bo lepo in jasno vreme, pa na 
vzhodu Kamniško-Savinj-
ske Alpe. Veličasten pogled, 

ki neprecenljivo poplača za-
dihanost in visok pulz na str-
mi poti. Pot sestopa poteka 
po poti vzpona.

Odvisno od snežnih raz-
mer priporočam, da imamo 
s seboj vsaj male štirizobe 
derezice, saj bo spust z nji-
mi bistveno varnejši, navse-
zadnje pa se bomo tudi po 
strmini lažje vzpenjali.

Nadmorska višina: 1593 m
Višinska razlika: 948 m
Trajanje: 4 ure
Zahtevnost: 

Planinski izlet: Jerebikovec (1593 m)

Tri doline
V čudni zimi, kot je letošnja, ko nam vreme ne dovoljuje vzponov v visokogorje oz. so ti zaradi  
povišane nevarnosti plazov lahko tudi smrtno nevarni, se človeku 'zalušta' videti vršace povsem  
od blizu. Gremo?

Razgled na triglavsko kraljestvo s Krmo, Kotom in Vrati / Foto: Jelena Justin Rjavina, Triglav, Vrbanove špice in Cmir / Foto: Jelena Justin

Zimska pravljica / Foto: Jelena Justin

Druga vaja: prekrivanje oči
Akomodacija 

To je sposobnost očesne 
leče, da se prilagodi različ-
no oddaljenim predmetom 
in preslika sliko predme-
ta točno na mrežnico, da ga 
lahko ostro in jasno vidimo. 
Po štiridesetem letu staros-
ti ta sposobnost akomodaci-
je očesne leče začne pešati. 

Daljnovidnost je očesna 
napaka, zaradi katere bli-
žnje predmete vidimo meg-
leno kljub skrajnemu napo-
ru prilagajanja ali akomoda-
cije. Svoj vrh doseže staro-
stna daljnovidnost pri sta-
rosti 65 let. Daljnovidnost 
je normalna ob rojstvu, saj 
se večina otrok rodi daljno-
vidnih. Povzroča občutek ut-
rujenih oči, solzenje in gla-
vobol pri natančnem gleda-
nju, meglenje slike .... Pri 

otrocih se lahko poleg dalj-
novidnosti pojavita še ški-
ljenje in slabovidnost ene-
ga očesa.

Kratkovidnost je motnja 
vida, pri kateri vidimo jasno 
na blizu in megleno na da-
leč. Pojavi se običajno v šol-
ski dobi in se umirja okrog 
tridesetega leta starosti. Do-
seže lahko vrednosti nad tri-
deset dioptrij. Redko se po-
javi ob rojstvu. Dejavniki, ki 
pospešujejo ali povzročajo 
nastanek in krepitev kratko-
vidnosti, so: dednost, dolgo-
trajno bližinsko delo, slabša 
oz. umetna osvetlitev, bolez-
ni in drugo. Razlog za krat-
kovidnost je pretirana rast 
očesa v vzdolžni osi ali pa 
nenormalne spremembe v 
zakrivljenosti roženice ali 
leče. Slika oddaljenega pred-
meta se izostri v očesu pred 

mrežnico. Zato vidimo od-
daljene predmete megleno.

Druga vaja:  
prekrivanje oči z dlanmi

To je osnovni položaj za 
kronična obolenja vseh vrst, 
saj so na obrazu refleksne 
cone vseh pomembnih or-
ganov in začetni položaj za 
zdravljenje žlez z notranjim 
izločanjem. Uravnava delo-
vanje žlez z notranjim izlo-
čanjem, ker vpliva na hipo-
fizo in epifizo. Prijetno de-
luje pri izčrpanosti, stresu, 
prehladu, težavah s čelno in 
obnosnimi votlinami (sinu-
si), pri boleznih oči, pri aler-
gijah, nezadovoljstvu ... 

Tudi to vajo naredimo ta-
koj zjutraj, ko vstanemo, ali 
že v postelji, še preden vsta-
nemo.

Udobno se namestimo, 
zapremo oči in jih pokrije-
mo z izbočenimi dlanmi, da 
ne pritiskajo na oči. Misli-
mo na kaj lepega! Za vzpo-
stavitev energijskega preto-
ka skozi oči držimo dlani na 
očeh vsaj deset minut. Vajo 
ponovimo do dvakrat na dan 
– zjutraj in zvečer pred spa-
njem. Z njo sprostimo oči in 

pomirimo živčevje, zato tudi 
lažje zaspimo po napornem 
dnevu. 

Ječmen povzročajo men-
talna prepričanja: jeza nase, 
na koga drugega, na življe-
nje ... 

Ponavljamo si izrek: Na 
vse gledam z ljubeznijo. Do-
godke, osebe sprejemam z 
brezpogojno ljubeznijo.
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Maja Bertoncelj

Rateče – Planica je pretekli 
konec tedna privabila števil-
ne ljubitelje zimskih špor-
tov. Poleg tekmovalnega 
dela – svetovnega pokala v 
teku na smučeh, celinske-
ga pokala v smučarskih sko-
kih za ženske in pokala FIS v 
smučarskih skokih za moš-
ke, je gostila dogodek, ki je 
istočasno potekal po mno-
gih prizoriščih po svetu Sve-

tovni dan snega. Tako v so-
boto kot v nedeljo se ga je 
udeležilo veliko otrok, ki so 
uživali v radostih na snegu.

Zadovoljni otroci in starši

Svetovni dan snega je bil v 
dolini pod Poncami že sed-
mo leto zapored. Na voljo je 
bilo veliko športnih aktivno-
sti na snegu. Na mini ska-
kalnici Mini Planica so ime-
li otroci priložnost doživeti 
svoje prve skoke, tekli so na 

smučeh s skupino izkušenih 
inštruktorjev, se zabavali na 
snežnem poligonu, iskali iz-
gubljeni zaklad, igrali snež-
ni nogomet, deskali na sne-
gu ... Kot so dejali, je bila naj-
bolj privlačna Mini Planica. 
Na njej se je preskusil tudi 
Tjuš Gabron iz Kranja. Nje-
gova mami Špela je med gle-
danjem sina, kako se spušča 
po mini skakalnici, poveda-
la: »Prvič smo se udeleži-
li Svetovnega dne snega in 

smo zelo zadovoljni. Je dob-
ra popestritev dneva, otroci 
se zabavajo, lahko poskusi-
jo športe, ki jih sicer nimajo 
priložnosti. Aktivnosti, ki so 
jih pripravili, so super, sinu 
pa je za enkrat najbolj všeč 
Mini Planica. Bistvo je, da 
skupaj preživimo dan v na-
ravi. Verjetno pridemo tudi 
naslednje leto.« 

Opazili smo tudi druži-
no brata smučarske teka-
čice Vesne Fabjan iz Bes-
nice. Njen šestletni nečak 

Erazem se je pogumno po-
dal po zaletu Mini Planice. 
»Lepo vreme nas je spra-
vilo ven na sneg, na zrak. 
Združili smo prijetno s ko-
ristnim. Najprej smo navija-
li za Vesno, sedaj pa še otro-
ci uživajo na snegu. Takšna 
prireditev je sploh za otro-
ke odlična,« je povedal Aleš 
Fabjan. »Na mini skakalni-
ci me ni nič strah. Zelo mi je 
všeč. Rad imam šport, sneg, 
najraje pa smučam. Z Vesno 
kdaj skupaj tečeva, telovadi-
va ...,« je dejal Erazem. 

Na svoj račun so prišli 
tudi odrasli, ki so se zabava-
li z igranjem odbojke na sne-
gu. »Prvič sem odbojko igra-
la na snegu. Žoga nekoliko 
drsi, sicer je pa odlično. Priš-
la sem zaradi otrok, nič pa ni 
narobe, če se še odrasli mal-
ce razgibamo. To je super 
dogodek. Hčerka je že tekla 
na smučeh, skakala na Mini 
Planici, igrala nogomet na 
snegu ... Vse prvič,« je po-
vedala Martina Kristan iz 
Zapuž pri Begunjah, njena 
hčerka Lina pa je dodala: »V 
redu mi je šlo, najbolj všeč 
pa mi je bilo na Mini Planici. 
Sedaj grem še na lov za zak-
ladom. Rada imam sneg in 
všeč mi bi bilo, če bi zapadel 
tudi po nižinah.«

Mini Planica je prava 
uspešnica

Na dogodku je bil tudi 
Franci Petek, direktor Smu-
čarske zveze Slovenije, ki 
je najprej spregovoril o po-
membnosti Svetovnega 
dneva snega: »To je zelo po-
memben dan. Karkoli poče-
ti na smučeh, na snegu do-
jemam kot del naše identite-
te, naše kulture, zato si prav-
zaprav želim, da bi večkrat 
v zimi priredili takšne 

dneve snaga, da bi otroci 
imeli možnost izkusiti to ra-
dost. Ne gre samo za radost, 
gre tudi za zelo pomemben 
kamenček v mozaiku pri nji-
hovem razvoju.« Z obiskom 
je bil zelo zadovoljen, prav 
tako z navdušenjem otrok: 
»Sprehodil sem se po poli-
gonu, po vseh dejavnostih, 
ki so ponujene otrokom in 
opazoval njihove obraze, re-
akcije, zadovoljstvo, ki je tis-
to pristno. To pove vse. Sneg 
je primeren že za najmlajše 

otroke, če ne drugega čis-
to zaznavno, da ga primejo 
v roke, hodijo po snegu, kar 
je drugače kot po suhem, 
trdnem terenu. Že to je za-
nje del igre.«

Petek je tudi avtor projek-
ta Mini Planica, ki je v teh 
letih postal prava uspešni-
ca. »Vesel sem, da so otroci, 
družine prepoznali, da je to 
dejavnost, ki ni le zabavna, 
ampak je tudi polna izzivov. 
Mini Planica obstaja polna 
tri leta in je polno zasedena. 

Veseli smo in upamo, da bo 
tako tudi naprej. Z njo smo 
prišli tudi v Italijo, Avstriji, 
bili smo v Bosni, Srbiji, Črni 
gori. Smo odprti. Želim si, 
da bi tudi v drugih bližnjih 
državah sami vzpostavili te 
programe in spodbujali lju-
di h gibanju tudi na snegu in 
na smučeh,« je še dejal Fran-
ci Petek.

Svetovni dan snega je tako 
v soboto kot v nedeljo potekal 
med 9. in 14. uro, vse aktiv-
nosti pa so bile brezplačne.

Sanjski dan na snegu
Svetovni dan snega so obeležili tudi v Planici. Lepo vreme je privabilo veliko 
družin in tako otroci kot odrasli so uživali v radostih na snegu in se preskusili 
v številnih dejavnostih.

... odrasli pa v odbojki. / Foto: Gorazd Kavčič

Glede na izjave otrok jih je najbolj navdušila Mini Planica. Že polna tri leta je polno 
zasedena. Gre za uspešen projekt, katerega avtor je Franci Petek. / Foto: Gorazd Kavčič

Aleš Fabjan, brat Vesne Fabjan, z družino: najprej so navijali 
na tekmi svetovnega pokala v smučarskih tekih, nato sta na 
svoj račun prišla še otroka. / Foto: Gorazd Kavčič

Igre z žogo je moč igrati tudi na snegu. Takole so se otroci pomerili v nogometu ... 
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Na svetovnem dnevu snega so se otroci lahko preskusili tudi v teku na smučeh.
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Andraž Sodja

Rateče – V četrtek zjut-
raj so domačini v Ratečah 
zaskrbljeno pogledovali v 
eno od hiš, kjer se je nekaj 
minut pred deveto uro dru-
žinski spor skoraj končal 
tragično. Kaj se je dogajalo 
tistega jutra v samem jedru 
Rateč, policija ni podrobne-
je predstavila, uspelo nam je 
zgolj izvedeti, da naj bi 18-le-
tni sin spor z očetom končal 
z več vbodi z nožem, ki pa za 
očeta na srečo niso bili uso-
dni. Poškodovanega očeta, 
neuradno naj bi utrpel se-
dem vbodov z nožem, so re-
ševalci prepeljali v Splošno 

bolnišnico Jesenice, kjer je 
ostal na zdravljenju. 

Kot so vedeli povedati do-
mačini, je bila družina zna-
na po sporih, glasnem vpitju 
in tudi nasilju, med drugim 
naj bi imeli težave tudi s se-
stro, ki naj bi očeta napadla 
kar s koso. Storilca, ki naj bi 
nedavno postal polnoleten, 
so v osnovni šoli poznali kot 
mirnega in zadržanega, po-
tem pa je odšel v šolo v Celo-
vec oziroma v Šolo za gospo-
darske poklice v Šentjako-
bu, kjer naj bi se srečal tudi 
s prepovedanimi drogami, 
zaradi katerih naj bi poleti 
že pristal v bolnišnici. Postal 
naj bi odsoten, postopal po 

vasi s slušalkami na ušesih 
in živel v svojem svetu. Z do-
mačini v Ratečah se ni družil 
ali pogovarjal. 

Zakaj je mladi Ratečan po-
segel po nasilju, bo pokazala 
policijska preiskava. Po ne-
uradnih informacijah pa so 
bili odnosi v družini že dolgo 
slabi, policisti naj bi bili re-
dni obiskovalci njihove dru-
žinske hiše. V ozadju naj bi 
bila po mnenju domačinov 
pretirana strogost mame do 
sina in hčerke, ki naj bi jima 
omejevala družabne stike in 
svobodo, tudi sama naj bi 
že večkrat posegla po nasi-
lju nad otroki. Policisti z in-
formacijami za zdaj ostajajo 

skopi. Kriminalisti nadalju-
jejo preiskavo dogodka, kot 
so sporočili, so na kraju za-
segli nož, eno osebo pa so 
s kraja zaradi telesnih po-
škodb po prihodu policistov 
odpeljali v zdravstveno usta-
novo. Po podatkih policije 
poškodovani ni v smrtni ne-
varnosti, druga oseba pa ni 
utrpela telesnih poškodb. 
Kot je še dodal Bojan Kos s 
Policijske uprave Kranj, so 
ostale podrobnosti in okoliš-
čine dogodka še vedno pred-
met predkazenskega po-
stopka in aktivnosti krimi-
nalistov, zato več podatkov 
do zaključka postopka ne 
bodo posredovali.

Spor z očetom končal z nožem
V četrtek zjutraj je osemnajstletni domačin v Ratečah med družinskim sporom z nožem večkrat 
zabodel svojega očeta.

Simon Šubic

Kranj – Sojenje 37-letne-
mu Metiju Plavi iz Potoč 
pri Preddvoru zaradi do-
mnevnega večletnega izsi-
ljevanja šenčurskega kme-
ta Aleša Šterna se na kranj-
skem okrožnem sodišču po 
približno tridesetih opra-
vljenih obravnavah, na kate-
rih so zaslišali okoli osemde-
set prič, bliža koncu. Potem 
ko so tožilka, pooblaščenka 
oškodovanca in zagovornik 
Plave že podali končne be-
sede, bo k njej danes pris-
topil še obdolženi. Okrožna 
državna tožilka Polona Koš-
njek zanj zahteva najviš-
jo kazen – osem let zapora, 
kar je po njenem edina pri-
merna kazen glede na traja-
nje (dobrih pet let) in inten-
zivnost domnevnega izsilje-
vanja ter višino očitane pro-
tipravno pridobljene premo-
ženjske koristi, ki po zadnji 
spremembi obtožnice znaša 
1,34 milijona evrov. Ob tem 
dodajmo, da je Štern preko 
svoje pooblaščenke Barba-
re Nastran decembra prigla-
sil tudi premoženjskoprav-
ni zahtevek v višini skoraj 
6,5 milijona evrov, saj od ob-
dolženca poleg povrnitve de-
narja – Štern še vedno trdi, 
da je Plavi v obdobju 2011–
2016 izročil okoli 1,5 milijo-
na evrov – terja tudi plačilo 
nematerialne škode v višini 
slabih pet milijonov evrov. 

Zatrjevanje Plave, da je 
Šternu zgolj posojal denar 
in da je šlo torej med nji-
ma za dolžniško-upniški od-
nos, tožilke Košnjekove ni 
omajalo v prepričanju, da je 

obdolženi Šterna več let izsi-
ljeval, pri tem pa mu tudi 
grozil in bil do njega nasi-
len. Med drugim naj bi Plava 
Šternu grozil tudi z orožjem 
in ga hotel zažgati. Košnjeko-
va je prepričana, da je tožil-
stvo s predstavljenimi dokazi 
na sedemmesečnem sojenju 
svoje očitke tudi uspešno do-
kazalo, obramba pa da ni bila 
uspešna pri rušenju verodo-
stojnosti oškodovanca.

»Človeka res stisne pri 
srcu, ko posluša besede 
okrožne državne tožilke, 
vendar je ob natančni pre-
soji vseh dokazov jasno, da 
njeni zaključki niso pra-
vilni in ne vzdržijo kritič-
ne presoje, obtoženemu pa 
kaznivo dejanje ni bilo do-
kazano,« pa je poudaril ob-
dolženčev zagovornik Mitja 

Sever in ponovil očitek poli-
ciji, da je že v kazenski ovad-
bi močno prenapihnila oči-
tek zoper Plavo, ki ga je to-
žilstvo zgolj nekritično pov-
zelo, svojo obtožbo pa gradi 
večinoma le na izpovedbah 
Aleša Šterna in soobtožene-
ga Uroša Kepica, ki je kriv-
do že priznal, pri čemer pa 
je za obrambo vprašljiv njun 
interes. »Za Šterna ni nika-
kor mogoče reči, da je govo-
ril resnico. Na tožilstvu in 
posredno tudi oškodovan-
cu je dokazno breme, po 
katerem je treba brez sen-
ce dvoma dokazati vse očit-
ke. Obdolžencu ni treba do-
kazovati lastne nedolžnosti, 
ampak je dovolj, da do trdi-
tev tožilstva v obtožnici vne-
se le dvom, kar je bilo vseka-
kor podano,« je prepričan 

odvetnik. Opozoril je še, da 
Plava ni imel možnosti pra-
ve obrambe, saj tožilka v ob-
tožnici sploh ni konkretno 
opredelila, kdaj, kje in koli-
ko denarja naj bi mu obdol-
ženi izročil v petih letih. 

Odvetnik je še enkrat po-
novil, da je Plava le poso-
jal denar Šternu, ki mu ga 
je tudi vračal, razen zadnje-
ga posojila v višini 250 tisoč 
evrov. Pri tem je poudaril, da 
je Štern v sistemu Thorex iz-
gubil ogromno denarja, zato 
si je izposojal, da je poplačal 
te upnike, med katerimi so 
bili tudi njegovi družinski 
člani, sorodniki in znanci. 
»Štern si je s to prijavo op-
ral ime v lastnem kraju, zne-
bil se je kazenskih ovadb,« je 
še dejal Sever, ki je predlagal 
oprostilno sodbo. 

Tožilka zahteva osem let
Kranjska tožilka Polona Košnjek za Metija Plavo, domnevnega izsiljevalca Aleša Šterna, zahteva osem 
let zapora. Zadnja beseda pred končno sodbo sodnega senata bo danes pripadla obdolžencu.

Okrožna državna tožilka Polona Košnjek za obdolženega Metija Plavo zahteva najvišjo 
kazen. / Foto: arhiv GG

Simon Šubic

Kranj – Minuli četrtek je po-
licija v obsežni kriminali-
stični akciji, ki je poteka-
la v Ljubljani ter na Štajer-
skem in Gorenjskem, razbi-
la dobro organizirano med-
narodno kriminalno združ-
bo, ki je v nezakonitih klic-
nih centrih, v katerih so de-
lali predvsem tujci, opravlja-
la trgovino z ljudmi. Krimi-
nalisti so skupno identifici-
rali 32 žrtev azijskega pore-
kla, sprva pa so pridržali de-
vet oseb, šest pa jih je ostalo 
v pridržanju. Med pridržani-
mi sta dva Slovenca in štir-
je tuji državljani azijskega 
porekla, so sporočili na po-
liciji. Podobne aktivnosti so 
istega dne potekale tudi na 
Hrvaškem.

Slovenski osumljenci, 
bilo naj bi jih pet, so skupaj 
s tujimi sostorilci azijskega 
porekla na območju Slove-
nije od leta 2015 najeli vsaj 
osem stanovanjskih objek-
tov, vanje pa naselili tuje dr-
žavljane in jim omejili gi-
banje. V objekte so vgradi-
li telekomunikacijsko teh-
nologijo, s katero so žrtve 
pod prisilo opravljale golju-
fije. Klicatelji so namreč od 
strank pridobivali identifi-
kacijske podatke, nato pa 
so jih skušali prepričati, naj 
svoj denar prenakažejo na t. 

i. varne račune. Večina oško-
dovancev je bila državljanov 
azijskih držav. 

Pomočnik direktorja 
uprave kriminalistične po-
licije na Generalni policij-
ski upravi Boštjan Lindav je 
pojasnil, da so si v preiskavi, 
ki jo usmerja Specializirano 
državno tožilstvo, pomagali 
s prikritimi preiskovalnimi 
ukrepi, sodelovali pa so tudi 
s tujimi policijami, s kateri-
mi so si izmenjevali tudi po-
datke. 

V akciji so slovenski kri-
minalisti sodelovali tudi z 
Europolom in Interpolom 
ter kitajsko in tajvansko po-
licijo. Med preiskavo naj bi 
prišlo tudi do diplomatske-
ga spora med Slovenijo in 
Kitajsko, saj naj bi slovenski 
policisti v hišnih preiska-
vah angažirali tudi dva pre-
vajalca iz Tajvana, zato je ki-
tajsko veleposlaništvo v Lju-
bljani na slovensko zunanje 
ministrstvo poslalo prote-
stno noto zaradi domnevne 
kršitve pravila enotne Kitaj-
ske. Kitajska naj bi Sloveni-
jo tudi že pozvala, da ji izro-
či vse zajete tajvanske drža-
vljane, ker da ne gre za žrtve 
trgovine z ljudmi ali ilegal-
ne priseljence, ampak go-
ljufe. Na pravosodnem mi-
nistrstvu so včeraj pojasnili, 
da takšne uradne zahteve Ki-
tajske še niso prejeli.

Odkrili nezakonite 
klicne centre
V najmanj osmih nezakonitih klicnih centrih po 
Sloveniji, tudi na Gorenjskem, naj bi prisilno delali 
predvsem tajvanski državljani.

Škofja Loka – Škofjeloški policisti so prejšnji teden v nadzoru 
prometa nad rabo mobilnih telefonov ustavili voznika, ki je med 
vožnjo uporabljal mobilni telefon, bil je pod vplivom alkohola 
(0,45 mg/l), policistom se je izkazal z neveljavnim vozniškim 
dovoljenjem, osebni avtomobil pa tudi ni bil registriran. Za 
prekrške so mu izdali plačilni nalog, osebni avtomobil zasegli, 
o dejanju pa so zaradi vožnje brez veljavnega vozniškega dovo-
ljenja obvestili tudi pristojno okrajno sodišče. Poostren nadzor 
nad rabo mobilnih telefonov bo sicer potekal še do nedelje.

Vinjen in s telefonom v roki

Simon Šubic

Kamnik – V prometni nesreči 
na regionalni cesti Kamnik–
Ločica je v petek zvečer umrl 
22-letni voznik osebnega vo-
zila, so sporočili s Policijske 
uprave Ljubljana.  

Kot so ugotovili policisti, 
je 22-letni voznik oseb-
nega vozila BMW v pe-
tek okoli 20. ure v desnem 

nepreglednem ovinku izven 
naselja Buč najverjetneje za-
radi neprilagojene hitrosti 
izgubil oblast nad vozilom. 
Najprej je oplazil odbojno 
ograjo, nazadnje pa silovi-
to trčil v obcestno drevo. Po 
trčenju je 22-letnik, ki je bil 
v vozilu sam, ostal ukleščen 
v zveriženi pločevini, zaradi 
hudih poškodb pa je na kra-
ju nesreče umrl. 

Silovito trčil v drevo

Kamnik – Kamniške policiste je v petek poklicala občanka in 
povedala, da je na bankomatu Nove Ljubljanske banke na 
Glavnem trgu 10 v Kamniku našla 30 evrov. Lastnika denarja 
policisti še iščejo. 

Na bankomatu pozabil denar



Alenka Brun

Z
a Nejca Lisja-
ka bi lahko rekli, 
da je izjemen, 
saj daje obču-
tek, da ni izzi-

va, ki se ga ne bi lotil. Poje, 
prevaja, režira, igra. Z vese-
ljem nam razloži: »Pepelka 
je vsem dobro znana zgodba 
in tale različica muzikala je 
skriti dragulj med klasični-
mi muzikali. Napisan je bil 
leta 1957 in v njem je igrala 
Julie Andrews, ki jo vsi dob-
ro poznamo tudi iz muzika-
la Moje pesmi, moje sanje, 
pa tudi avtorja sta ista. In po 
Mojih pesmih, mojih san-
jah ter Annie smo se odlo-
čili, da se vrnemo na klasi-
čen repertoar izpred leta 
šestdeset. Pepelka se nam 
je zdela dober izziv zaradi 
bogate vsebine, ki je danes 
v bistvu ponovno aktualna; 
in tudi zaradi kostumogra-
fije in scenografije, saj tu 

vedno znova lahko odkrije-
mo nekaj novega. Je poseb-
na dogodivščina. Radi ima-
mo klasične muzikale, je pa 
tudi velik izziv, do kam lahko 

premikamo meje znotraj 
dogajanja in ostanemo še 
vedno v okvirih ter naredi-
mo iz vsega nekaj čarobnega 
in posebnega.« In glede na 

videno v dveh urah, Pepel-
ka je namreč predpremiero 
in premiero doživela konec 
tedna na odru Kulturne-
ga društva (KD) Radomlje, 

PEPELKA NA OBISKU  
V RADOMLJAH
Po uspehu uprizoritev muzikalov Moje pesmi, moje sanje in Annie se je ista kreativna ekipa odločila, 
da na odrske deske pripelje Pepelko, brezčasno zgodbo o preobrazbi preprostega dekleta v princeso. 
Vlogo Pepelke in princa so zaupali Tjaši Hrovat in Urošu Steklasu, za režisersko palico pa je ponovno 
prijel Nejc Lisjak, ki ga v muzikalu prepoznamo tudi v vlogi mačehe.

lahko publika v njej resni-
čno uživa. Pepelka zadosti 
visokim pričakovanjem in 
tudi nasmeje. Glavna zas-
lužna, da je muzikal ugledal 
luč sveta, sta KD Ihan in KD 
Mlin Radomlje.

Lisjak še razloži, da so se 
pri prevodu scenarija mora-
li držati originala, saj so jih 
omejevale avtorske pravi-
ce. Muzikal je namreč licen-
čen in je treba to upoštevati. 
Mu je pa (tudi) kot prevajal-
cu scenarija všeč, da so bili 
Američani z njegovim pre-
vodom zadovoljni. 

»Edina stvar, ki jih je 
zmotila, so bili krhki flan-
cati, ki se pojavijo v prevo-
du kot tradicionalna sloven-
ska poročna jed, ker jih pri 
njih pač ne poznajo. Vendar 
smo tudi to rešili.« Pepelka 
je namreč v izvirniku eden 
izmed številnih muzikalov, 
ki sta jih napisala skladatelj 
Richard Rodgers in teksto-
pisec Oscar Hammerste-
in II. 

Več svobode so si na odru 
KD Radomlje dovolili pri 
kostumografiji in scenogra-
fiji. »Obe, Marija Zajc Jašo-
vec in Urška Gregorič, sta 
poskrbeli, da je predstava 
domišljijska – taka, kot mora 
pravljica biti. Če sem pravil-
no preštel, imamo več kot 
tristo kostumov, kar ustvar-
ja še bolj čarobno doživetje. 
Nekaj prostora smo si vzeli 
tudi pri karakterizaciji likov, 
tako da smo vsakemu dode-
lili značilnost, ki jo lahko 
povežemo tudi s sodobnim 

svetom, vendar še vedno 
ostajamo v okvirih tradicio-
nalnosti pravljice,« zaključi 
režiser.

V glavnih vlogah na odru 
spremljamo že omenjena 
Tjašo Hrovat kot Pepelko in 
Uroša Steklaso kot princa, 
ki jima v bistvu ni treba toli-
ko skrbeti za kemijo, saj sta 
par tudi zasebno in glasbe-
no: nastopata kot duet Uroš 
in Tjaša. Je pa tovrstna vlo-
ga za Uroša prva, Tjaša pa je 
povratnica. »Prvič – pa kar 
glavna vloga, to je velik zalo-
gaj, a se ni ustrašil in mu gre 
res dobro,« meni Tjaša, ki je 
vesela, da je režiser Lisjak v 
obeh prepoznal potencial. 

V Pepelki se na odru zvr-
sti 25-članska ekipa in rav-
no toliko glasbenikov pod 
odrom sestavlja orkester, ki 
je nastal posebej za ta muzi-
kal, vodi pa ga dirigent Iztok 
Kocen. Izvrstno se v svojih 
vlogah znajdejo tudi osta-
li glavni igralci, kjer je vloga 
mačehe kot na kožo pisana 
režiserju, pa »jezne, ampak 
vseeno malce prikupne« 
polsestre Natje Levec, ki se 
je spomnimo iz dueta Mari-
ša in Natja s Slovenija ima 
talent. Drugo zlobno polse-
stro igra Gaja Sorč, v vlogi 
kraljice nastopa Edita Steg-
nar Dodič; Tadej Pustotnik 
je kralj, Uršula Jašovec dob-
ra vila. 

Ali ima Pepelka na odru 
KD Radomlje srčen konec, 
pa je najbolje, da preverite 
sami. Muzikal bo na spore-
du do sredine februarja.

V glavnih vlogah na odru spremljamo Tjašo Hrovat kot 
Pepelko in Uroša Steklaso kot princa.

Dirigent Iztok Kocen, koreografinja Petra Vegelj in režiser 
Nejc Lisjak

Mačeha ter Pepelkini polsestri se odpravljajo na prinčev ples. Upajo na najboljše, mačeha 
predvsem na denar in čast, ki bi jo dobila, če bi se ena od hčera omožila s princem.

Edita Stegnar Dodič je igrala že v muzikalu Annie, tokrat 
smo jo v kostumu kraljice srečali v garderobi. 

Dobra vila (Uršula Jašovec) pomaga Pepelki pri skrivnih 
pripravah na ples.
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Alenka Brun

P
o obisku Frohnle-
itna smo se odpe-
ljali še v smeri 
Semriacha, kjer 
smo spoznali dru-

žino Parz in glavo družine 
Franza, ki nam je z vese-
ljem razkazal svojo pro-
izvodnjo »Knopfharmo-
nik«, kot oni imenujejo 

diatonične harmonike ozi-
roma Slovencem zelo ljubo 
glasbilo – frajtonarice.

Franz ima pet otrok, od 
tega so štirje vpeti v družin-
ski posel, ki ga je Franz začel 
pred štiridesetimi leti.

Pri Parzovih se lahko nau-
čite tudi igranja na frajtona-
rico, za kar poskrbi njegova 
hči Gabriele na delavnicah; 
skupaj z bratom Franzem 
pa imata oba tudi mojstrski 

izpit, tako da bosta lahko 
posel peljala dalje. 

Parzovi so povezani s šolo 
na Dunaju, ki izobražuje 
mlade obdelovalce harmo-
nik, in ti lahko pri njem opra-
vljajo prakso. Na avstrijskem 
Štajerskem namreč ni veli-
ko podjetij, ki bi izdelovala ali 
popravljala diatonične har-
monike. Pri Franzu se je vse 
začelo pred 45 leti z anekdo-
to: Franz, ki je izučeni mizar, 
je hotel kupiti novo harmoni-
ko, a ker bi nanjo moral čaka-
ti najmanj leto dni, je lastnika 
podjetja, kjer bi jo naročil, kar 
naravnost vprašal, ali si jo lah-
ko izdela kar sam ...

Franz nam je razkazal pro-
izvodnjo, pokazal svojo naj-
večjo frajtonarico, ki ima 
petnajst kilogramov, zaigral 
na najmanjšo, ki je manjša 
od otroške. Za eno diatonič-
no harmoniko Franz potre-
buje osemdeset do devetde-
set ur, cene se gibljejo med 
tisoč petsto do štiri tisoč evri 
– odvisno od želja strank. 
Opaža, da je v zadnjih deset-
ih letih frajtonarica pridobila 

prepoznavnost in postala 
skoraj moden instrument. 

Poleg glasbe pri Parzo-
vih ne gre brez dobre mali-
ce. Tokrat so nam pripravi-
li dobrote Semriacha: poku-
sili smo na zraku sušen bar-
rique pršut Markusa Loi-
dolta in zanimiv sir druži-
ne Fuchs. In če bi imeli čas, 
bi Franz vse popoldne raz-
lagal o svojih harmonikah, 
mimogrede poprijel za fraj-
tonarico ter skupaj s hčerko 
Christine zaigral vižo ali dve 
– čisto tako, za premor med 
razlagami. (Konec)

Gradec in okolica (3)

DRUŽINA PARZ

Oče Franz, mama Hilde in hči Christine
Franz Parz nam je razložil, kako nastane diatonična 
harmonika od začetka do konca.

Franzova delavnica in dom stojita v Semriachu.

Živalski vrt 

Vlak v Ljubljano nas odpelje,
hura,
živalski vrt je že odprt.

Pojdimo pozdravit
afriškega velikana,
slona, 
ki boji se ga podgana.

Opica se veselo smeje,
da le ne pade z veje.

Ko lev sestradani 
kosilo čaka, 
trepeta pred njim 
gazela vsaka.

Žirafa vrat steguje,
ko hrano potrebuje.
Lahkotno prežvekuje
in ideje nove snuje.

Mami kar naenkrat se ustavi,
prvo malico najavi.
Vsi se usedemo na klop, 
očka nam nalije sok.

Medved rjavi dol v jami, 
se sprašuje, kdo med nami
se odrekel bo salami.

Alenka

Zelo nagajiva, ljubka pesmica. Nam gre kar malo na smeh, 
ko si predstavljajmo, kako si bo medved priboril salamo. 
Hvala za pesem in nasmeh na obrazu. 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.

POTOVANJA        VINO        HRANA        DOGODIVŠČINE        MOŠKI        ŽENSKE         POTOVANJA        VINO        HRANA       ŽENSKE  

PESMI MLADIH

Mateja Rant

V 
Mizarnici so se 
minulo sobo-
to otroci drugič 
zapored lahko 
pridružili otro-

škim ustvarjalnicam, ki jih 
vodi Metka Sporiš iz cvetli-
čnega studia Sanjski šopek. 
Že prvič se je zbralo šest 
otrok, tokrat so bili še trije 
več, ki so tokrat ustvarjali na 
temo snežink.

Vsak teden si namreč 
po besedah Metke Sporiš 
izberejo novo temo. Teme 

ustvarjalnic naveže na let-
ni čas, bližino praznikov in 
podobno. Za uvod najprej 
preberejo pravljico, ki se 
navezuje na izbrano temo, 
v soboto so v otroški enci-
klopediji poiskali tudi infor-
macije o nastanku snežink. 
Potem pa so se lotili slikanja 
s tušem, risanja snežink, s 
prstnimi barvami so z odtisi 
pričarali snežno nevihto, iz 
sladolednih palčk pa nare-
dili vsak svojo zimsko ses-
tavljanko. Vsak si je lahko 
izdelal še viseči okras s sne-
žinkami iz volne in kartona. 
Otroci lahko vsakič naredijo 

vseh pet načrtovanih izdel-
kov ali pa le posamezne 
izdelke. Nekateri otroci se 
po besedah Metke Sporiš 
namreč radi zadržijo tudi v 
kotičku s knjigami in dru-
žabnimi igrami. Vsak teden 
si izberejo tudi nove tehni-
ke ustvarjanja. »Stremimo 
pa k temu, da so ure, preži-
vete na ustvarjalnicah, čim 
bolj sproščene in zabavne, 
saj velik pomen na teh dela-
vnicah dajemo tudi temu, 
da se otroci med seboj spoz-
najo in navežejo prijateljske 
odnose.« Metka Sporiš je 
sicer diplomirana inženirka 

agronomije in hortikulture, 
po izobrazbi pa je tudi vzgo-
jiteljica predšolskih otrok 
in je nekaj let izkušnje pri 
delu z otroki nabirala v vrt-
cu. Delo z otroki je namreč 
ena od njenih strasti, pravi. 
»Vse tisto, s čimer se rada 
ukvarjam, za kar imam tudi 
znanje in izkušnje, sem 
združila v otroških ustvar-
jalnicah.« Z odzivom na 
delavnice je zelo zadovo-
ljna, zato načrtuje širitev 
tovrstnih ustvarjalnic tudi v 
druge kraje v Poljanski doli-
ni pa tudi v Škofjo Loko in 
Kranj. 

ZABAVNO USTVARJANJE
V kreativnem centru Mizarnica v Žireh lahko otroci od petega do desetega leta starosti vsako soboto 
ustvarjajo v delavnicah, na katerih kar vre od ustvarjalne energije.

V Mizarnici se je vsako soboto mogoče pridružiti otroškim 
ustvarjalnicam. / Foto: Borut Šorli

Otroci se radi zadržijo tudi v kotičku s knjigami in 
družabnimi igrami. / Foto: Borut Šorli
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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 petih 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

majica
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MELANDA
Marijan Peternelj

Cena: 15 Eur

Marijan Peternelj: 
Melanda

Erika Jesenko:
Recepti za vse letne čase

avtomatski  
dežnik

Medvode – V petek, 26. januarja, bo od 20. ure v Klubu 
Jedro potekal koncertni večer s skupinami THeWET, Arte-
nigma in One Plan. THeWET je škofjeloška skupina, ki jo 
sestavljajo Marko Štibelj, Matic Žagar, Martin Doljak in 
Vid Vraničar. Fantje glasbeno sodelujejo že dobrih deset 
let, v tem času pa so nabrali veliko odrskih in studijskih 
izkušenj, s katerimi bogatijo svoj nastop. Njihova besedila 
združujejo družbeno kritičnost, sproščenost in mladost-
no brezbrižnost, ne manjka pa tudi humorja, domišljije in 
ljubezni. Preigravajo svojo različico funka, raggaeja, skaja 
in hard rokovske glasbe, se pa žanrsko nočejo omejevati, 
ker vedno radi poskušajo nove stvari. V letu 2016 so izdali 
prvenec Trip to Boston. Zasedba Artenigma je na glasbeni 
sceni že osmo leto. Po izdanem singlu in videospotu Na 
robu noči (2012) je skupina koncertirala po Sloveniji in 
si nabirala dragocene odrske izkušnje. Z novimi okrepi-
tvami skupina išče svojevrsten zvok ter pripravlja sveže 
avtorske pesmi. Člani benda One Plan so sicer še najstni-
ki, a kljub temu že stari znanci odrov po Sloveniji. Igrajo 
mešanico glam roka in metala. Druži jih veselje in ljube-
zen do stare dobre kitarske glasbe, ki je prerasla v skupno 
ustvarjanje energičnih in trdoživih avtorskih skladb.

Koncertni večer v Jedru

V Jedro prihaja tudi loška zasedba THeWET. 
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Samo Lesjak

V
est, da Slavka ni 
več med nami, 
je prišla tiho v 
popolnem soz-
vočju s ponovo-

letno depresijo in nas pret-
resla kot jutro po neprespa-
ni noči. Zarezala je globoko 
v srce vsakogar, ki se mu je s 
Slavcem kdaj na tak ali dru-
gačen način križala življenj-
ska pot – lahko sploh kdo v 
Kranju trdi, da ga ni poznal. 
Praznine, ki je ostala za Sla-
vcem, v večno transenden-
co potopljenim fantomom 
svobode, dejansko ne more 
nadomestiti nihče – njegova 
karizmatičnost je bila preveč 
originalna.

Slavc, upravičeno samo-
oklicani večni župan Kran-
sterdama – pravzaprav edi-
ni, ki si ta naziv tudi zaslu-
ži – je s svojo nenadkriljivo 
karizmo in neposrednostjo 
brez dlake na jeziku zadal 
neizbrisen pečat kranjski 
alternativni glasbeno-dru-
žabni sceni, od časov vzpo-
stavljanja glasbenega pod-
zemlja v bivšem Delavcu v 
sedemdesetih do dandana-
šnjih udarnih koncertov na 

Trainu. Kolovodja kranjske-
ga undergrounda, ki je znal 
realizirati življenje na tisoč 
načinov, o katerih mnogi 
le sanjajo, je bil vedno prvi 
v vrsti, najsi je šlo za kon-
certne dogodke legendar-
nih zasedb – Deep Purpli so 
ga že v rani mladosti pote-
gnili na svoj tir – ali pa naj-
bolj pozabljenih obskurnih 
bendov, brezkompromisno 

skvotiranje opuščenih stavb, 
pripovedovanje zgodb, ob 
katerih nam je marsikdaj 
zaledenela kri v žilah, kitar-
ske solaže v pomladnem 
popoldnevu Prešernove-
ga gaja, dolge, naporne piv-
ske noči v še zadnjih odprtih 
kranjskih lokalih, pogled, 
projiciran skozi opojno sub-
stanco drog in zamejen s 
sencami zaporniških rešetk, 

upiranja gravitaciji s poleti v 
neskončno modrino neba, 
vedno obogatenimi z doma-
čimi opojnimi zelišči ali pa 
raziskovalni potopi v najglo-
bljo jamsko temo – Slavc je 
veljal za prototip in vzor tudi 
med speleologi.

Zaradi vsega tega je največ, 
kar lahko naredimo, da vztra-
jamo pri vrednotah alternati-
vne scene, ki jim je bil zave-
zan tudi Slavc, vrednotah in 
dejanjih, ki jih ustvarja avten-
tični ritem glasbe, ki zmore 
potegniti v vrtinec polnokrv-
nega življenja. Tudi sobotni 
večer na Trainu – s koncerti 
zasedb Demolition Group, 
Raggalution, The Star Time 
Playboys ter plesnimi ritmi 
Zwooka – je izzvenel v nje-
govem duhu, v duhu glas-
be, ki nas povezuje. Noč spo-
minov na Slavca je oboga-
til tudi kolaž kratkih filmov 
o njem – ter seveda anekdo-
te o raznovrstnih avanturah 
njegovih razburljivih dni ter 
še daljših noči, s katerimi je 
prežet vsak, ki je Slavca poz-
nal. Prav zato si nočemo in 
ne moremo priznati, da Sla-
vca ni več – na neki način bo 
njegov gromek smeh, ki je v 
sebi združeval upor in ljube-
zen, vedno tu.

V SLOVO ŽUPANU 
KRANSTERDAMA
Na novega leta dan se je poslovil Slavko Manfreda, naš človek aktivne alternative, večni župan 
Kransterdama. V kranjskem Trainu je v njegov spomin potekal koncertni večer, na katerem ni manjkal 
nihče, niti bend Demolition Group.

Zapisan večnosti: Slavko Manfreda / Foto: arhiv Slavka Manfrede

Visoko – V nedeljo, 28. januarja, bo v Domu krajanov na 
Visokem pri Kranju ob 18. uri Območno srečanje folklor-
nih, pevskih in godčevskih manjšinskih etničnih skupnosti 
in manjšin v organizaciji Javnega sklada za kulturne dejav-
nosti, Območne izpostave Kranj. Srečanje bosta strokov-
no spremljali Vesna Bajić Stojiljković in Neva Trampuš, 
spored pa bo povezoval Peter Šalamon. 

Območno srečanje folklornih, pevskih in 
godčevskih skupin
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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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»Silvestrovo 2018«
Vsakič, ko nekomu odgovori-
te, mu z odgovorom pokaže-
te pot, kako naprej. Tako ste 
jo tudi meni, pa vendar se je 
razpletlo vse nekam »čudno«, 
tako da ponovno potrebujem 
vaš nasvet. Vse to se pozna 
pri mojem zdravju, zato bi se 
sedaj rada od vsega tega spo-
čila. Zanima me, gospa Tanja, 
kaj me čaka v prihodnosti: je 
zveza s prijateljem dokončno 
zaključena, moje zdravje, bo 
hči doštudirala, kar je bila nje-
na želja?
Partner si je želel, da bi žive-
la skupaj, vi pa na to še niste 
bili čisto pripravljeni. Videti 
je, da so bila čustva z njegove 
strani močnejša kot z vaše. S 
tem, ko se je oddaljil, vam je 
dal čas, da razmislite. Z umi-
kom nazaj pa je tudi sebi dal 

možnost videti, kako bi to 
prenesel. Je moški, ki potre-
buje veliko pozornosti, to ste 
verjetno že spoznali. Sedaj je 
odvisno samo od vas, kako se 
bo zveza nadaljevala. Osama 
bo kazalnik, koliko se resnič-
no pogrešata in ljubita. Pre-
tekli stresni dogodki v vašem 
življenju so pustili nekaj 
posledic tudi pri zdravju. 
Vendar nikar ne skrbite. Ko 
se boste čustveno sestavili, 
se bodo stvari spet umirile. V 
tem letu boste veliko naredili 
zase, tako na duhovnem kot 
na osebnem področju. Pred-
vsem sedaj potrebujete čas 
zase, da si uredite misli. Hčer-
ka se še nikoli ni počutila tako 
dobro, kot se sedaj. Za študij 
je zelo motivirana in uspešno 
ga bo zaključila. Želim vam 
vse lepo.

»Razsodnost«
Spoštovana, draga Tanja! 
Najprej naj vam zaželim 
mnogo zdravja, sreče, miru in 
uspehov v letu 2018. Upam, 
da mi lahko pomagate, ker ste 
mi že večkrat uganili prihod-
nost. Kar nekaj me žene, da 
vam moram pisati. Občutek 
imam, da se je začelo podirati 
vse pred menoj. Za odgovor se 
vam že vnaprej lepo zahvalju-
jem in prav lep pozdrav! 
Znašli ste se v situaciji, ko ne 
veste več, kako naprej. Delu-
jete zaskrbljeno in previdno 
pretehtate vsak korak. V vsej 
tej stiski ste izgubili zaupanje 
vase in skrbi vas, da sprejemate 
napačne odločitve. Posledično 
ste se zaprli tudi čustveno. Vse 
te skrbi so se kopičile in povzro-
čile neravnovesje tudi v telesu. 
Leto, ki se je pravkar začelo, 

vam po postreglo s pestrostjo, 
predvsem kar se tiče druža-
bnega življenja. To bo vsekakor 
blagodejno vplivalo na vaše 
zdravje in duhovno počutje. 
Prijateljstvo, ki ga gojite, se ne 
bo dolgo obdržalo. Vaš notranji 
glas vam sicer pravi, da vztrajaj-
te, vendar sami dobro veste, da 
si zaslužite več. Čedalje pogo-
steje boste opuščali stike, ker 
boste tako pač začutili. V svo-
je življenje boste vpeljali nove 
navade, sebe boste večkrat dali 
na prvo mesto. Resnica je, da 
ker smo navajeni, da se nam 
dogajajo slabe stvari, težko 
sprejmemo dobre, ko enkrat 
pridejo. Kajti kljub upanju ne 
moremo verjeti v lepe stvari. 
Vse se bo uredilo, le pogumno 
naprej. Imejte se radi in srečno 
tudi vam v tem novem letu, ki 
se je komaj dobro začelo.

Bralka pod šifro Sloveni-
ja si je izbrala poljubnih 
sedem kart in bi rada splošni 
pogled, kot smo rekli zad-
njič. Njene karte so Sporo-
čilo, Sodnik, Oficir, Neiskre-
nost, Sreča, Hiša in Pismo. 
Takoj v prvem pogledu na 
izbrane karte vidimo dve ura-
dni karti, Oficir in Sodnik, in 
tako vemo, da bo napoved 
v uradnem pomenu. Sporo-
čilo in Sodnik napovedujeta 
uradno sporočilo – lahko 
ravno s sodišča. Med dru-
gim prinaša tudi odločitve, 
ki se vežejo na sporočilo. 
Karta Oficir seveda ni samo 
uradna karta, vendar v tej 
kombinaciji pomeni ravno 
to. Lahko je to odvetnik, ki 
ga bo bralka potrebovala na 
sodišču oziroma ji bo vodil 
obravnavo na sodišču in ji 
svetoval. Neiskrenost lahko 
tukaj prinese marsikaj. Naj 
se čuva ljudi, ki so tudi vple-
teni v to zadevo, hkrati pa 
prinaša rešitve. Lahko so to 
sorodniki in najbližji, lahko 
ne. Ljudje velikokrat nosijo 
maske, in ko jih snamejo, 
lahko prinesejo velika pre-

senečenja. Navadno slaba. 
Vendar ni potrebna nobe-
na panika, saj se zadeva na 
sodišču za bralko pozitivno 
konča. Sreča je vedno sreča 
in tudi v tem primeru ni nič 
drugače. Še bolj, ker poleg 
ni negativnih kart. Zadnji 
dve karti Hiša in Pismo nam 
povesta, da gre za nepre-
mičnino in da bodo potrebni 
podpisi. Če se vse to zdaj še 
ne dogaja, se vsekakor v bliž-
nji prihodnosti bo, najkasne-
je v roku pol leta. V napovedi 
so skrita opozorila in bralka 
naj nujno ima odvetnika.
Na naslov tanja.70@hotma-
il.com ali na Gorenjski glas 
s pripisom »šola vedeževa-
nja« in svojo šifro pošljite tri, 
pet ali sedem poljubnih kart 
ali pa karte za druge sisteme, 
ki ste jih že do sedaj spoznali.

Srečno! Vedeževalka Tanja

ŠOLA VEDEŽEVANJA IZ 
CIGANSKIH KART

Miroslav Cvjetičanin

P
etdesetletniki so 
bivši tridesetletni
ki, pravi Vili, ko 
besede nanesejo 
na EMŠO. Potem 

ga mlajši potolažijo s tisto 
modrostjo, ki govori o staro
sti in norosti.

Vendar ponarodela pesem 
Bolj star bolj nor Viliju ne pri
staja, ker ostaja trdno na tleh, 
ne nori, niti ni na poti v dru
go puberteto. Od svoje štiri
ce se je poslovil dostojno, na 
samem koncu starega leta, kar 
pomeni, da spada v generacijo 
67, tisto, za katero pravijo, da 

je plod najlepše revolucije. Pri
jatelji so ga navajeni nespre
menjenega, nadvse umirjene
ga tudi v hudih situacijah in … 
Nespremenjenega? Da, ko je 
vabil na petdesetletnico, pri
jatelji niso mogli verjeti, da že 
pol stoletja tlači rodno grudo. 
Če ga pogledaš v lase, bolj ko 

gledaš, težje najdeš siv las. Naj
prej pomisliš na ženo Jolando, 
ki je frizerka in na njeno veš
čino barvanja, vendar ali je res 
mogoče, da je Vili Zadravec, 
Predosljan, star petdeset? Vsi 
zbrani v domačiji Pr` Matjaž 
so bili enakega mnenja, da je 
prav on najmlajši polstoletnik 
v zgodovini »abrahamarije«. 
Vse, kar ga izda, je ljubezen do 
mirnega morja in čolnov na 
njem, ker to pa res pomeni, da 
je človek s svojimi leti na štev
cu že na poti v miren pristan. 

Vili Zadravec je zaposlen v 
kranjskem Eurocomu, sku
paj z ženo, sinom in hčer
jo živijo v Predosljah v lastni 
hiši, v kateri je tudi na Gorenj
skem dobro znan frizerski 
salon Jolanda. Prosti čas pre
življa v duhu športne rekrea
cije in dela v hiši in njeni oko
lici, najraje pa je v čolnu ali 

ladjici nekje v Dalmaciji. Mor
je in vse, kar je z njim poveza
no, je zanj nekaj vrhunskega. 
Zaobljubil se je, da bo v dru
gem polčasu več kolesaril, več 
bo na morju in se manj »seki
ral«. Več bo s prijatelji in manj 
s sodelavci, kot se tudi reče pri 
teh letih. V gorenjski duši je 
Prlek, a mu je strašno všeč 
izvirna abrahamovska trdi
tev, ki so jo napisale dolenjske 
»b'tice« in pravi: Kdor Abra
hama dočaka, je že dost' na..., 
dost'ga pa še čaka! Kaj ga še 
čaka, pa ve samo tisti zgoraj …

Na proslavi ob vstopu med 
Abrahame je bilo moč videti 
celotno sorodstvo z najbližji
mi prijatelji vmes. Program je 
sledil protokolu, ki so ga vodi
li žena Jolanda, sin Žan in hči 
Maja. Nič ni manjkalo, oziro
ma skoraj nič, ker ni bilo ret
rospektive Vilijevega življenja 

od nič do petdeset s pomočjo 
Power pointa. To je pač rde
ča nit vseh okroglih obletnic, 
vendar je Vili raje naredil kori
stnejše delo in vse prisotne 
posamično predstavil in opi
sal, zakaj jih ima rad. Kljub 
njegovi veliki ljubezni do vseh 
in vsakega nazaj do njega, so 
mu prijatelji spekli torto, ki je 
bila samo na zunaj videti kot 
slaščica, navznoter pa se je na 
Vilijevo veliko veselje izkazala 
kot embalaža za šest »šestor
čkov« piva! No, malce kasne
je je sledila še tista prava. Fol
klorna skupina s hčerjo Majo 
je poskrbela za prikaz, kako 
bo Vili plesal v drugem pol
času življenja. Zabava je tra
jala do kisle juhice in še nap
rej, ko se je vse skupaj razvilo 
še v disko rajanje. Vilijev dru
gi polčas se je začel brez mač
ka, s tigrom …

VESELO V DRUGI POLČAS
Vili Zadravec je umirjeno, a ne mirno dal abrahamovsko zaobljubo.

Vili z dokazilom, da je  
v drugem polčasu.

Vsi zbrani
V Kranju sta se 10. januarja 2018 poročila Simon Zupan in 
Senta Uran, v Gradu 13. januarja 2018 Matej Kunšič in Teja 
Hafner, v Škofji Loki pa 20. januarja 2018 Janez Benedičič 
in Špela Rihtaršič.

Mladoporočenci

Minuli teden je na Gorenjskem na svet prijokalo 47 novo-
rojenčkov. V Kranju se je rodilo 14 dečkov in 13 deklic. 
Najlažji je bil deček, ki je tehtal 2570 gramov, najtežja pa 
deklica, ki ji je tehtnica pokazala 4300 gramov. Na Jeseni-
cah je prvič zajokalo 12 deklic in 8 dečkov. Najtežja je bila 
deklica s 4310 grami porodne teže, najlažji pa deček, ki mu 
je babica natehtala 2650 gramov.

Novorojenčki

www.gorenjskiglas.si

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. 



17

NAGRADNA KRIŽANKA

TOREK_23. 01. 2018

226 strani,  
212 x 267 
mm, trda 
vezava

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

www.gorenjskiglas.si
Matthias F. Mangold, svobodni no-

vinar, ki piše o prehrani, in član Food 

Editors Club, že nekaj let vodi svojo 

uspešno kuharsko šolo genusstur. Na 

tečajih skuša udeležence popeljati na 

njihovo lastno pot v kuhanje. V tej 

knjigi je odprl svojo bogato zakladnico 

nasvetov, zvijač, zamisli in receptov –  

za začetnike in naprednejše kuharje.  

Prevedla Petra Piber

Trda vezava
Format 212 x 267 mm 
226 strani
ISBN 978-961-6893-96-1

Cena: 24,99  EUR

Matthias F. Mangold 

PRINCIPI KUHANJA

NI VESELJA DO KUHANJA?  

Morda ta hip res še ne – vendar ti ta knjiga lahko  

spremeni življenje! Kako gratinirati krompir, kako  

spražiti cesarski praženec, skuhati zelenjavni kari … 

prebereš in začneš – in končno kuhaš samostojno!

Izhodišče pa so NAJPOMEMBNEJŠI OSNOVNI  

RECEPTI – ki so opisani tako preprosto, da se ne  

more nič zalomiti. In ko enkrat obvladaš osnovo, lahko 

začneš preizkušati in spreminjati. Kajti iz gratiniranega 

krompirja, cesarskega praženca in zelenjavnega karija 

lahko nastane veliko več … drzni si!

 

 

MATTHIAS F. 
MANGOLD

PRINCIPI
KUHANJA

/// NI VESELJA DO KUHANJA? Morda ta hip res še ne – 

vendar ti ta knjiga lahko spremeni življenje!

Kako gratinirati krompir, kako spražiti cesarski praženec,  

skuhati zelenjavni kari … prebereš in začneš – in končno  

kuhaš samostojno!

Izhodišče pa so NAJPOMEMBNEJŠI OSNOVNI RECEPTI –  

ki so opisani tako preprosto, da se ne more nič zalomiti.  

In ko enkrat obvladaš osnovo, lahko začneš preizkušati  

in spreminjati. Kajti iz gratiniranega krompirja, cesarskega 

praženca in zelenjavnega karija lahko nastane veliko več … 

drzni si!  
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PRINCIPI
PREPROSTO

www.narava.si

ISBN 978-961-6893-96-1

 
 24,99 € 

KAKO SE NAUČIŠ KUHATI?
V PRINCIPU – KOT ZA ŠALO!

9 789616 893961

NOVO iz založbe Narava

Založba Narava d.o.o., Britof 96a, 4000 Kranj • Naročila: tel.: 04-280-2000, prodaja@narava.si, www.narava.si

V GLAVNI VLOGI: Vsak, ki se pogumno postavi  

za štedilnik. Torej tudi ti – sploh če je to prvič in se  

ti zdi, da ti ne bo uspela niti najpreprostejša jed.  

Dobra novica zate: Ja, zmoreš! Pokazali ti bomo, kako. 

Izpustili smo vse odvečno besedičenje in se osredotočili 

na bistvo. Samo ne obremenjuj se preveč, pa ti  

bo kmalu jasno, da kuhanje samo po sebi ni nič 

posebnega. Umetnost se začne šele, ko dobiš nekaj 

samozavesti. In ravno to bi ti radi vlili.

6 77

Poglej me

 KRATKI KUHARSKI POSNETKI 
10 ZVIJAČ SAMO ZATE+

www.zalozbanarava.si/video

POIZKUSITE!
GENOVSKI PESTO

O avtorju 

19                               90
EUR

Ni veselja do kuhanja? Morda ta hip res še ne – vendar ti ta knjiga 
lahko spremeni življenje! Kako gratinirati krompir, kako spražiti cesarski 
praženec, skuhati zelenjavni kari... prebereš in začneš – in končno  
kuhaš samostojno!

18 90
EUR

140 strani, 190 x 245 mm,  
mehka vezava

Knjiga Kuhajmo brez 
glutena je kuharski 
vodnik od nakupov 
do receptov. V knjigi 
boste našli napotke 
za osnove kuhanja, 
kakšna je idealna 
kuhinjska shramba, 
kje nakupujemo, 
kako pripravljamo 
jedi in najboljše 
recepte 100% brez 
glutena. 
Preko 50 receptov 
je razdeljeno na 
kruh in peciva za 
zajtrk, prigrizke, 
predjedi in jedi ter 
sladice.

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

www.gorenjskiglas.si

12  50
EUR

S pomočjo skrbno 
izbranih receptov v 
tokratni izdaji, boste 
dosegli nove užitke 
in znano čarovnijo 
okusa na najslajši 
možni način. Izbirate 
lahko med recepti za 
krhka peciva, kekse 
brez peke in razne 
ostale slaščice. Naj 
vam bo kuharica 
vir navdiha in 
najboljši pomočnik 
pri načrtovanju 
in preživljanju 
najlepših trenutkov 
z družino in 
prijatelji. 

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

www.gorenjskiglas.si

218 strani, 150 x 200 mm, spiralna vezava 
Cena knjige je 

Nagrade:  3-krat vodnik po naravi GOBE

Re šit ve kri žan ke (ges lo, se stav lje no iz črk z ošte vil
če nih polj in vpi sa no v ku pon iz kri žan ke) po šlji te 
do srede, 7. februarja 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.
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Po dvaindvajsetih letih zakona se 
ločujeta Ewan McGregor (46) in Eve 
Mavrakis. Igralec je kot razlog loči-
tve navedel nepremostljive razlike. 
Ewan zahteva skupno skrbništvo nad 
njunimi tremi otroki, medtem ko nje-

gova soproga zahteva popolno skrbništvo z občasnimi 
njegovimi obiski. Igralec je pripravljen plačati preživnino 
kot tudi deliti premoženje. Zakonca živita ločeno življe-
nje že od maja lani, ko je bil igralec opažen pri poljub-
ljanju Mary Elizabeth Winstead, soigralke iz serije Fargo.

Ewan McGregor se ločuje

Zvezdnica Jamie-Lynn Sigler (36), zna-
na iz serije Sopranovi, je z nekajdnev-
no zamudo postala drugič mamica. Z 
možem sta se razveselila sinčka Jacka 
Adama. “Tukaj je. Jack Adam, kasneje se 
bomo pogovorili o tvoji zamudi, toda za 

zdaj ti moramo dati vso našo ljubezen. Hvala prijatelji-
cam za smeh in možu, ki je bil ves čas moja opora,” je pod 
serijo fotografij z novorojenčkom zapisala igralka, ki ima 
z možem še štiriletnega sina Beauja.

Še en sinček za Jamie-Lynn Sigler

Igralec Orlando Brown (30) je bil aretiran 
zaradi družinskega spora med njim, nje-
govim dekletom in njeno mamo. Igralec 
je bil priprt in bo proti plačilu varščine 
v višini petindvajset tisoč dolarjev izpu-
ščen na prostost. Brown je že v preteklo-

sti imel težave z zakonom. Leta 2014 je neznani ženski in 
njeni hčerki grozil z ubojem, za kar se je pogodil z denarno 
odškodnino, leta 2016 pa je bil obtožen napada, upiranja 
aretaciji in posedovanja prepovedanih substanc.

Orlando Brown ponovno aretiran

Šestindvajsetletni pevec Ed 
Shee ran je sporočil, da je za roko 
zaprosil svoje dolgoletno dekle, 
prijateljico iz srednješolskih 
dni, Cherry Seaborn (24). “Pred 
novim letom sem si omislil zaro-

čenko. Sva zelo srečna in zaljubljena. Tudi najine mačke 
so navdušene,” je pod fotografijo, na kateri poljublja Che-
rry, zapisal Ed, ki pravi, da je ona zanj brez dvoma popol-
na, njej je namenjena tudi balada z naslovom Perfect.

Ed Sheeran je zaročen

VRTIMO GLOBUS

Alenka Brun

K
oncert Pomagaj-
mo si sta povezo-
vala Ciril Plešec 
in Klavdija Juri-
šič. Cirila pozna-

mo tudi kot župnika breš-
ko-drulovške župnije, sku-
paj s Klavdijo sta na odru 
tradicionalnega koncerta 
z dobrodelno noto tokrat 
stala drugič, Klavdija pa že 
četrtič.

Ahačičevi pri organiza-
ciji pomaga tudi sin Luka. 
Koncert je bil že sedmič, 
celoten izkupiček, lahko bi 
rekli predlagane vstopnine, 
pa bodo namenili za pomoč 

občanom v stiski oziroma 
šestim Župnijskim karitas 
dekanije Kranj.

Letos je zapel tudi Stane 
Vidmar, opravičil se je Ale-
ksander Mežek, a pravi, da 
pride drugo leto; prvi pa je 
na oder prišel mladi harfist 
Jernej Mišič. Dvorana je bila 
v popolni tišini, ko je melo-
dija, ki jo je Jernej izvabljal 
iz svojega glasbila, valovila 
po prostoru. Sledil je nastop 
Tuba evfonij ansambla Glas-
bene šole Kranj, kjer je oder 
zavzel glas pevke Nine Tajč. 
Fantje ansambla Peklenski 
muzikantje – Blaž Prašni-
kar, Jernej Gašperlin, Kle-
men Brečko, Klemen Kla-
dnik in Jernej Korbar – so 

poskrbeli za malce drugač-
ne napeve. Med petimi pes-
mimi smo slišali tudi njihov 
zadnji avtorski izdelek, ki je 
luč ugledal decembra lani, 
valček Nekdanje dekle. Mar-
ca pa pripravljajo še dogo-
dek, namenjen njihovim 
oboževalcem. 

Osemnajstletni Besničan 
Tilen Lotrič in leto dni mlaj-
ša Ana Skumvač iz Gorij sta 
mlada pevca, ki sta tokrat 
nastopila sama in zapela v 
duetu. Tudi v nadaljevanju 
razmišljata o sodelovanju. 
Za skupni nastop sta tokrat 
izbrala pesem Oba, ki jo dru-
gače v originalu izvajata pri-
ljubljena Manca Špik in Isa-
ac Palma.

Dvorana Doma krajanov 
na Primskovem je bila polna, 
pravzaprav je obiskovalcev 
vsako leto več, opaža organi-
zatorka tradicionalnega kon-
certa – in to jo zelo veseli. Lju-
dje radi pridejo, in če bo v pri-
hodnosti program ohranjal 
kvalitetno, se po našem mne-
nju ni bati, da ne bi prišli.

Narodno-zabavna skupi-
na Raubarji, ki je na glasbeni 
sceni slaba štiri leta, pa prip-
ravlja v športni dvorani v Pol-
janah nad Škofjo Loko v pet-
ek, 26. januarja, ob 20. uri 
koncert ob izidu zgoščenke. 
Fantje so v goste povabili še 
ansamble Jureta Zajca, Dor 
ma cajt in Jeglič, moravški 
Peški oktet ter Kiki band.

POMAGAJMO SI
Dom krajanov Primskovo v Kranju je tretjo nedeljo v januarju gostil dobrodelni koncert Pomagajmo si. 
Njegova pobudnica Maja Ahačič vsako leto poskuša dobiti različne nastopajoče in je vesela, da se ti 
radi odzovejo. Tudi obiskovalci na koncert radi pridejo. »Tradicija se je prijela.«

Nina TajčJernej Mišič

Ciril Plešec in Klavdija Jurišič Tilen Lotrič in Ana Skumvač

Maja Ahačič Peklenski muzikantje

Urško Gregorič (24) iz Ihana in Ano Trček (23) iz Rovt 
nad Logatcem lahko vidimo v novem muzikalu Pepelka. 
Dekleti sta del zbora, nastopata pa v vlogah meščank, 
strežnic in grajskih plesalk. / Foto: A. B.
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n JAZ, MIDVA IN MI
KU HAR SKI RE CEP TI
Za vas iz bi ra Da ni ca Do lenc

L a h k e  j e d i

Erika Jesenko

Mlečne rezine
Vsaka kupljena sladkari-

ja, ki mi je všeč, mi predsta-
vlja izziv, da jo poskusim na-
rediti sama. Doma narejene 
mlečne rezine so tako eno-
stavne in hitre za pripravo in 
še boljše od kupljenih. 

Za pripravo mlečnih re-
zin potrebujemo: za biskvit: 
5 jajc, 3 žlice sladkorja, 2 žlici 
meda, 3 zvrhane žlice prave-
ga kakava, 3 žlice moke, 2 žli-
ci gustina (koruznega škro-
ba), 1 žličko pecilnega pra-
ška, 1 ščepec soli, lupino 1 li-
mone; za kremo: 0,5 l sladke 
smetane, 2 zavitka vaniljeve-
ga sladkorja, sok pol limone, 
3 žlice meda, 1 kremfiks (utr-
jevalec smetane).

Priprava biskvita: V skle-
do presejmo moko in ji pri-
mešamo gustin, pecilni pra-
šek, kakav in naribano limo-
nino lupinico. Rumenjake 
in beljake ločimo. Iz belja-
kov stepemo čvrst sneg. Ru-
menjake penasto stepemo s 
sladkorjem. Stepamo toliko 
časa, da masa postane bolj 
rumene barve in naraste na 
dvakratno količino. Vmeša-
mo med. Postopoma doda-
jamo mešanico iz moke. Na 
zadnje vmešamo še sneg iz 
beljakov. Pekač v velikosti 
pečice prekrijemo s peki pa-
pirjem in ga premažemo z 
malo olja, saj bo tako pečen 
biskvit veliko lažje odstopil 

od peki papirja. Na peki pa-
pir vlijemo pripravljeno 
maso za biskvit in jo porav-
namo po celotnem pekaču. 
Pečemo v pečici, ogreti na 
180 °C, 10 minut. Pečen bi-
skvit ohladimo in ga po sre-
dini prerežemo na dva pra-
vokotnika. 

Priprava kreme: Sladko 
smetano stepemo do po-
lovice. Dodamo ji vanilin 
sladkor in kremfiks ter ste-
pemo do čvrstega. Prilije-
mo limonin sok in prime-
šamo med. Vse skupaj dob-
ro premešamo.

Eno polovico biskvita pre-
mažemo s pripravljeno kre-
mo. Pokrijemo z drugo 

polovico biskvita in za dve 
uri postavimo v hladilnik. 
Mlečne rezine narežite na 
daljše pravokotnike.

Nasvet: Če nimamo na vo-
ljo gustina (koruznega škro-
ba), ga lahko v celoti nado-
mestimo z moko.

Tedenski jedilnik

Nedelja – kosilo: zelenjavna mineštra, špinačne palačinke 
s šunko in sirom, popraženi šampinjoni, vaniljeva krema v 
kozarcih; večerja: pirin zdrob z mlekom, pečena jabolka z 
orehovim nadevom
Ponedeljek – kosilo: fižolova juha, zelenjavna rižota, okisana 
kuhana govedina v solati; večerja: ričet z mesom, sadna kupa 
s smetano
Torek – kosilo: juha iz kolerabic, ocvrte sardele, krompirjeva 
solata s čebulo, mandarine; večerja: prosena kaša s suhimi 
slivami, jabolčni kompot s češnjami
Sreda – kosilo: porova juha, testenine s paradižnikovo omako, 
motovilec s koščki tunine in koruzo; večerja: ajdov kruh z 
orehi, domače zeliščno maslo, rezine puste šunke, bela kava
Četrtek – kosilo: čista piščančja juha z zelenjavo, meso iz juhe, 
endivija in radič s kuhanim krompirjem, marelični cmoki; ve-
čerja: pleskavica v lepinji, ajvar, okisana pečena rdeča paprika
Petek – kosilo: ribji brodet, rezine polente, mešana solata z 
jajci in naribanim sirom, bananina kupa s smetano; večerja: 
ajdova kaša s krompirjem, pražene gobe, jabolčni sok
Sobota – kosilo: špinačna juha, prepečeni krompir s sirom 
in svinjino, puranovi medaljoni v smetanovi omaki, zelena 
solata; večerja: pečenica, kisla repa, matevž, zeliščni čaj

Prepečeni krompir s sirom in svinjino

Skuhamo kilogram in pol celega krompirja, ga olupimo 
in zrežemo na rezine. V kozico damo malo margarine ter 
krompir, pomešan z 10 dag suhe narezane svinjine in 8 dag 
naribanega sira. Posebej razžvrkljamo 2 jajci, jima prilijemo 
pol litra juhe, dodamo še paradižnikovo mezgo po okusu in 
sol. Dobro zmešamo in polijemo po krompirju. Potresemo 
še z 8 dag naribanega sira in obložimo s kosi margarine. 
Pečemo pol ure. Postrežemo s solato, kislim zeljem, repo 
in podobno.

Ribji brodet 

Na razbeljeno olje damo zrezano čebulo, zelen peteršilj in 
2 stroka strtega česna. Ko se to malo speni, dodamo 2 kilo-
grama morskih rib, ki so lahko tudi različne, in jih razrežemo 
na več kosov, širokih za 3 prste, ter dodamo še lovorov list, 
sol, poper, limonin sok ali kis, 2 pretlačena paradižnika in 
toliko vode, da je z njo vse pokrito. Jed kuhamo v nepokriti 
posodi približno eno uro.

Vaniljeva krema v kozarcih

Penasto umešamo 3 rumenjake in 5 dag sladkorja, dodamo 
15 dag vaniljevega pudinga in malo mrzlega mleka od 1 litra 
in gladko razmešamo. Preostalo mleko zavremo in prilijemo 
v maso ter dodamo še 5 dag sladkorja. Na kuhalni plošči 
kremo stepemo, da zavre in se zgosti. Še vroči dodamo sneg 
3 beljakov, v katerega smo prav tako vtepli 5 dag sladkorja. 
Kremi primešamo še žlico ruma in jo razdelimo v kelihaste 
kozarce.

Mojca Logar

To je naslov letošnje ma-
turantske knjige. Poleg nje še 
Kosmačev Pomladni dan in 
na bralnem krožku so gospe 
izrazile željo, da se spopadejo 
s to knjigo. In smo se. Knjiga 
je zelo zahtevna, je literarna 
poslastica. Da bi jo človek ra-
zumel, moda poznati dogod-
ke iz zgodovine, osebnostne 
lastnosti ljudi, polna je presko-
kov in manjkajočih delčkov, ki 
jih bralec sestavlja skupaj in 
ustvarja celoto. Ali je mladina 
sposobna dojeti tako zahtev-
no delo, smo se spraševali vsi. 
Pravzaprav pa si zaslužijo 
najboljše, zahtevne in težke 
knjige, s katerimi se sami ne bi 
spopadali. Skupaj se morajo. 
Prav s takšno dilemo smo se 
ukvarjali tudi na krožku. Vsi 
glavni igralci so Judje, ki jim 
holokavst vzame starše ali pa 
preživijo vojno in jim vojna 
grozota vzame prihodnost. 
Jakobu vojna vzame starše 
in sestro Bello. Po srečnem 
naključju ga tavajočega sredi 
gozda najde arheolog, ki je iz-
kopaval v poljskih Pompejih, 
Biskupinu. Največja uganka 
lesa ni, da gori, temveč da 
plava na vodi. Jakobu je bilo 
usojeno zapuščanje njegovih 
najbližjih in vendar ga je na-
šel nekdo, ki mu sledovi prete-
klosti dajejo smisel življenja. 
Čeprav se je arheolog zelo tru-
dil, da bi dečka odrešil samote 
in odtujenosti, mu ni mogel 
ukrasti spominov, medtem ko 
bi mu izsesal sanje. V sanjah 
se je Jakobu pridružila nje-
gova izgubljena družina, ki 
ga je spremljala vse življenje. 
Med jedjo, med branjem, za 
mizo, ob glasbi. Da bi ostal z 
mrtvimi, jih moraš zapustiti. 
Druga je zgodba družine, kjer 

sta starša preživela taborišče. 
Tam sta izgubila dva majhna 
otroka, tretji, Ben – po hebrej-
sko zgolj sin, se je rodil po kon-
čani vojni. Starša sta se za-
obljubila, da o grozotah vojne 
otroku ne bosta govorila nič. 
Res nista uporabljala besed, 
pač pa je bila njuna govorica 
telesa, misli in duha povsem 
omrežena s preteklostjo. V 
neobremenjeni in oddaljeni 
Kanadi živeči sin ni mogel 
nadomestiti gorja taborišča, 
izgub in ponižanja. Kako naj 
mladostnik razume, zakaj oče 
ob hrani joka in mati ob vsa-
kem zapuščanju hiše pospravi 
za seboj, kot da se nikdar več 
ne bo vrnila domov. Da bi 
prihranila gorje, sta molčala, 
pa vendar sta ga obdarovala 
s svojo odsotnostjo za življe-
nje tukaj in zdaj, za veselje in 
radost. Oba sta živela v pre-
teklosti, ki se seveda ni mogla 
primerjati z ničimer, kar je 
na vidiku danes. Knjiga se do-
takne mnogo tem, morda pre-
več, in jezik je tako prefinjen, 
da ga kdaj težko razumemo. 
Glavna tema knjige so ves čas 
občutja, ki se nehote in nevede 
prenašajo iz generacije v gene-
racijo, ne da bi glavni akterji 
o tem govorili. Tako tankoču-
tno in nezavedno gre vse, kar 
bi najraje pozabili in izbrisali 
z obličja zemlje, naprej, na 
naše otroke. Torej je edina pot 
prekinitve te groze, da se z njo 
soočamo. In prav zato smo 
k pogovoru o knjigi povabile 
tudi Janeza. Če grozo, samo-
to, krivdo, zapuščanje deliš 
z nekom, če o tem govoriš, o 
tem ustvarjaš, ti je lažje. Para 
mora iz lonca ven, tako je na-
pisano tudi v knjigi.

Ubežni delci
Janez Logar

Pretekli teden sem se udele-
žil bralnega krožka v Mestni 
knjižnici Kranj. Pogovarjali 
smo se o knjigi, ki jo prebirajo 
letošnji slovenski maturanti. 
Literarno je knjiga zahtev-
na, vsebinsko za mladi rod 
še bolj. Govori o posledicah 
holokavsta, ki jih ima druga 
generacija. Starejše bralke so 
na koncu povedale, da prebe-
rejo veliko knjig. Presenetljivo 
pa knjige, ki opisujejo obe sve-
tovni vojni, zasedajo vidno in 
pomembno mesto. Prisotna 
maturantka pove, da so zgo-
dovinske knjige, ki navajalo 
le dejstva, precej dolgočasne, 
medtem ko je knjiga Ubežni 
delci z opisom doživljanja 
žrtev holokavsta mnogo bolj 
zanimiva. Knjiga nas posrka 
vase in skoraj prisili v podo-
življanje trpljenja otrok, ka-
terih starši so bili ali v tabo-
rišču in preživeli ali so umrli 
v taborišču. Spet druga gospa 
pove, da je njen oče, letnik 
1931, videl ali samo poslušal 
grozne dogodke med vojno. 
Danes noče nič govoriti o svo-
jem otroštvu in o drugi sve-
tovni vojni. Gospa pa pravi, 
da jo vedno bolj in bolj priv-
lačijo vojne teme, predvsem 
trpljenje teh ljudi. To nehote 
in vedno bolj podoživlja. Tega 
ne razume, ne more se pa up-
reti notranjim vzgibom. Kot 
bi bila ona udeleženka ra-
znih grozot, strahov za preži-
vetje, mučenj, žalosti zaradi 
izgube bližnjih. 

Zakaj so knjige in vsebine o 
drugi svetovni vojni še vedno 
zanimive? Najprej verjetno 
zato, ker opisujejo doživljanje 
ljudi. Ta so sicer različna pri 
vsakem človeku, vsi pa ved-
no nekaj doživljamo, saj so 

čustva avtomatski procesi v 
nas. Zato so čustveno obar-
vane vsebine vedno privlačne, 
ker na neki način opisujejo 
nas same v vsakem trenutku. 
Na popolnoma drugačen na-
čin nas prevzamejo ljubezen-
ske pesmi in ljubezenski ro-
mani – očarajo nas z veseljem 
ali trpljenjem. Vojni filmi, 
knjige, pripovedi, drame opi-
sujejo strahotno trpljenje, kjer 
je največ najglobljih strahov 
in neopisljive žalosti. Ta nora 
čustvena stanja, ki se ustvari-
jo, se zapišejo v telesa trpečih 
ljudi. Tako kot se energija ne 
more izgubiti in se le predru-
gači, tako tudi nastali čustve-
ni baloni v ljudeh preprosto ne 
izginejo. Živijo v njih naprej. 
Do njihove smrti – in naprej. 
To je presenetljivo, morda 
grozno, da celo preko njihove 
smrti živijo njihovi strahovi 
in groze naprej. Naselijo se 
v njihove otroke. Govorimo 
o medgeneracijskem prenosu 
čustvenih vsebin. Zato včasih 
otroci staršev, ki so med voj-
nami doživljali veliko trplje-
nja, pogosto pripovedujejo, 
da vojne zgodbe sprejemajo, 
doživljajo, čutijo, kot da bi 
se njim dogajale. Dejansko se 
jim, saj so od staršev nehote 
dobili njihova doživljanja 
strašnih razmer. Morda ne 
morejo spati, ker so njihovega 
očeta ponoči zbudili in od-
peljali, morda težko zaspijo, 
ker je mama zvečer stalno 
trepetala, kdo bo potrkal na 
vrata … Ljudje drug drugemu 
ne dajemo tega zavestno in 
hote. Najbolj natančen pre-
nos omogoča molk.

Ne moremo ubežati

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



20 Gorenjski glas
torek, 23. januarja 2018ZANIMIVOSTI info@g-glas.si

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

sudoku_LAZJI_18_7
NALOGA

3 7 5 6 9 4
8 7 2

9 1 8 3
5 1 7 6

4 3 8 5
6 2 9 1

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

sudoku_LAZJI_18_7

REŠITEV

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

sudoku_TEZJI_18_7
NALOGA

1 2 8 3 6

7 6 2 9
3 1 8 9 4

3
9 2 7 8 6
5 9 8 3

7 9 5 2

sudoku_TEZJI_18_7

REŠITEV

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

Navodilo za reševanje: v kvadrate vpišite števila od 1 do 9 tako, da 
se ne bo nobeno število ponovilo ne v vrstici ne v koloni ne v enem 
izmed odebeljenih devetih kvadratov. Sestavil: B. F.

TEŽJI  
SUDOKU

Rešitev:

Rešitev:

LAŽJI  
SUDOKU 

sudoku_TEZJI_18_7
NALOGA

12836

7629
31894

3
92786
5983

7952

sudoku_TEZJI_18_7

REŠITEV

128794365
694853217
735612489
351286974
867439152
942175836
516928743
283547691
479361528

sudoku_LAZJI_18_7
NALOGA

375694
872

9183
5176

4385
6291

9723
286
72945

sudoku_LAZJI_18_7

REŠITEV

327569184
485173692
961842375
598431726
143726859
672958431
859617243
214385967
736294518

KOLOSEJ DE LUXE, KRANJ (CENTER) 

Sreda, 24. 1.
18.15, 20.20 ZAMOLČANI DOKUMENTI
17.00 POTNIK
19.00 ČUDO
21.10 VELIKA IGRA
14.50 JUMANJI: DOBRODOŠLI V DŽUNGLI
15.20, 18.00 VOJNA ZVEZD: 
POSLEDNJI JEDI
16.15 BIKEC FERDINAND, sinhro.
20.40 UMOR NA ORIENT EKSPRESU

CINEPLEXX, TUŠ, KRANJ

Sreda, 24. 1.
17.40, 20.00 ZAMOLČANI DOKUMENTI
18.20, 20.30 POTNIK
21.00 KRČENJE
15.40 MADAME
20.50 VELIKA IGRA
16.20 VAMPIRČEK
15.30, 20.10 JUMANJI: 
DOBRODOŠLI V DŽUNGLI
18.50 NAJVEČJI ŠOVMEN

17.50 VOJNA ZVEZD: POSLEDNJI JEDI, 3D
15.50, 18.00 BIKEC FERDINAND, sinhro.
16.40 BIKEC FERDINAND, 3D, sinhro.

LINHARTOVA DVORANA , RADOVLJICA

Torek, 23. 1.
19.00 ČUDO

Sreda, 24. 1.
19.00 JAZ SEM TI

Četrtek, 25. 1.
19.00 LABIRINT: ZATON

Petek, 26. 1.
18.00 LABIRINT: ZATON
20.15 LUNAPARK

Sobota, 27. 1.
16.00 KOKO IN VELIKA SKRIVNOST, sinhro.
18.00 LUNAPARK
20.00 NAJTEMNEJŠA URA

Nedelja, 28. 1.
16.00 SOVA IN MIŠKA
18.00 MANIFEST
20.00 NAJTEMNEJŠA URA

KINOSPORED

Organizatorji filmskih predstav si pridržujejo pravico do spremembe programa.

PREŠERNOVO GLEDALIŠČE KRANJ

Torek, 23. januarja, sreda, 24. januarja, četrtek, 25. januarja
19.30 Robert Harling: JEKLENE MAGNOLIJE (v dvorani PGK)

GLEDALIŠČE TONETA ČUFARJA JESENICE

Torek, 23. januarja
18.00 Gimnazija Jesenice: SPROSTITE DOBROTO V SEBI

Četrtek, 25. januarja
19.30 GTČ in Klub Artista: RODINOVI GREHI

GLEDALIŠKI SPORED

desetdnevna vremenska napoved

Torek
23. 1. 

-2/5 °C

Nedelja 
28. 1.

-1/8 °C

Sreda 
24. 1. 

Četrtek
25. 1. 

Petek
26. 1. 

Sobota
27. 1.

-3/8 °C -2/7 °C 2/7 °C -1/6 °C

Ponedeljek 
29. 1.

Torek
30. 1.

Sreda
31. 1.

Četrtek
1. 2.

-1/7 °C 0/7 °C -2/3 °C -4/2 °C

tedenski koledar
       vzhod  zahod 

23. 1. tor. Rajko 7.34 16.54

24. 1. sre. Felicijan 7.33 16.55 

25. 1. čet. Darko 7.32 16.57 

26. 1. pet. Pavla 7.31 16.58

27. 1. sob. Janez 7.30 16.59

28. 1. ned. Peter 7.29 17.01

29. 1. pon. Franc 7.28 17.02

Suzana P. Kovačič

Tržič – Civilna iniciativa 
je za eno svojih prvih na-
log zastavila postavitev 
doprsnega kipa nekdanje-
mu tržiškemu kaplanu in 
župniku Jakobu Aljažu, ki 
je poslovenil božično pe-
sem Sveta noč, ki je bila 
prvič zapeta leta 1871 prav 
v Tržiču v farni cerkvi Ma-
rijinega oznanjenja. Pobu-
dnik postavitve kipa Pavel 
Rupar, nekdanji tržiški žu-
pan in poslanec državnega 
zbora, je poudaril to Aljaže-
vo pogumno, predvsem pa 
domoljubno dejanje, in to v 
času Avstro-Ogrske v tedaj 
pretežno nemško govore-
čem Tržiču. Rupar je zami-
sel o postavitvi kipa dobil, 
ko je prestajal zaporno ka-
zen potem, ko ga je sodišče 

obsodilo na leto dni zapo-
ra zaradi zlorabe položaja 
v času njegovega župano-
vanja. »Še vedno trdim, da 
nisem bil po pravici zaprt, 
prav pa je, da sem bil, ker 
sem spremenil pogled na 
svet. Sveto noč smo zapeli 
v zaporu v božičnem času, 
vedel sem, da je pesem v 
slovenščino prevedel Jakob 
Aljaž, potem pa sem prišel 
še do podatka, da jo je pre-
vedel med službovanjem v 
Tržiču. Takrat sem se za-
obljubil, da če zapor nor-
malno preživim in pridem 
ven, bom Aljažu postavil 
kip v Tržiču. Želje kakšno 
leto nisem mogel uresniči-
ti, ker sem bil po prihodu 
domov brez službe, brez de-
narja. Lani sem imel pogo-
je, da sem to začel uresniče-
vati. Okrog sebe sem zbral 

prostovoljce, povezali smo 
se v Civilno iniciativo Jako-
ba Aljaža in začeli smo z ak-
cijo. Izdelavo kipa smo za-
upali priznanemu slikarju, 

kiparju in ilustratorju Pe-
tru Abramu, ki je svoje delo 
odlično opravil,« je povedal 
Rupar. Doprsni kip bodo z 
bogoslužjem odkrili ob za-
ključku božičnega časa, ob 
svečnici. Res ne točno na 
drugega, ampak na četrti fe-
bruar, ko bo sveto mašo da-
roval Alojzij Uran, upoko-
jeni ljubljanski nadškof in 
metropolit.

Celoten projekt stane oko-
li 12 tisoč evrov, od tega kip 
v bronu sedem tisoč. Kot je 
povedal Rupar, so do sedaj 
z donacijami zbrali približ-
no 3400 evrov, še vedno upa 
tudi na nekaj sredstev iz ob-
činskega proračuna. Na vsak 
način pa, kot še zagotavlja 
Pavel Rupar, projekt ni ogro-
žen, kip je tudi že izdelan. 
»Donacije še zbiramo, moj 
cilj pa bo končan, ko bomo 
dokončno finančno zaprli to 
zadevo. Ideje postavitve kipa 
pa ne bom dopustil izrablja-
ti v politične namene,« je še 
poudaril. 

In kakšne ima še načrte ci-
vilna iniciativa? »Predvsem 
imamo namen pomagati pri 
kakovosti življenja in stan-
darda v Tržiču. Če se nam 
kakšni projekti ne zdijo v 
redu, na to opozorimo, ima-
mo tudi svojo stran na Face-
booku. Civilna iniciativa za 
zdaj še ni prerasla v politič-
no gibanje, so pa ideje, da bi 
postali občinska lista. V tem 
primeru bom civilno inici-
ativo prepustil drugim oz. 
bom odstopil kot njen vod-
ja,« je še dejal Rupar, ki se, 
kot je še pojasnil, zdaj pre-
življa z gradbeništvom in in-
ženiringom.

Kip Jakoba Aljaža v Tržiču
Na pobudo civilne iniciative pod vodstvom nekdanjega župana in poslanca Pavla Ruparja bo pred farno 
cerkvijo Marijinega oznanjenja v Tržiču stal kip Jakoba Aljaža. Odkrili ga bodo dva dni po svečnici.

Pavel Rupar, levo od njega bo pred vhodom v cerkev Marijinega oznanjenja stal doprsni kip 
Jakoba Aljaža / Foto: Tina Dokl

Doprsni kip Jakoba Aljaža, 
ulit v bron, je delo slikarja, 
kiparja in ilustratorja Petra 
Abrama. 

Igor Kavčič

Kranj – Danes, v torek, 23. ja-
nuarja, ob 18. uri bo v Vojno-
mirovi dvorani Ullrichove 
hiše muzejski večer na temo 
Kulturna dediščina: vse kar 
smo bili, smo, bomo, zna-
mo in veljamo. Predavala bo 

ddr. Verena Vidrih Perko, 
ki bo v prvem delu predsta-
vila vse bolj aktualno vpra-
šanje, kaj je kulturna de-
diščina in kaj je njen druž-
beni pomen. Govornica bo 
predstavila kratek pregled 
mednarodnih in slovenskih 
dokumentov, ki človeku 

zagotavljajo uživanje kul-
turne dediščine in nam 
vsem nalagajo dolžnost nje-
nega varovanja. Ker je iz do-
kumentov razviden družbe-
ni odnos zahodne družbe do 
dediščine, kot smo mu pri-
ča v našem okolju, bo preda-
vateljica skušala prepoznati 

te razlike in jih skozi pretek-
lost pojasniti. Predavanje 
se bo zaključilo z razmišlja-
njem o usodi slovenske kul-
turne dediščine kot teme-
lju identitetnega, izobraže-
valnega, razvojnega in go-
spodarskega narodnega ka-
pitala.

Muzejski večer o kulturni dediščini
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Vabimo vas, da se nam pridružite na kopalnem izletu v Terme 
Zreče. Najprej se bomo sprehodili skozi Slovenske Konjice, 
nato pa s pomočjo lokalne vodičke spoznavali kraje zgornje 
Dravinjske doline. Peljali se bomo tudi na Zlati grič, od koder je 
lep razgled. V Termah Zreče nam bodo strokovnjaki predavali 
o zdravem načinu življenje in o tem, kako pomembno je, da 
smo čim dlje aktivni in se gibamo na svežem zraku. Po okusnem 
kosilu bo sledilo triurno kopanje v termalnih vrelcih bazenov in 
odhod domov.

Prav lepo vabljeni!

Odhod avtobusa:
ob 7.00 z AP Radovljica, ob 7.25 z AP Creina,  
ob 7.45 z AP Mercator Primskovo, ob 8.10  z AP Škofja Loka 

Cena izleta je 32 EUR.

Cena vključuje: prevoz, lokalno vodenje, kosilo, strokovno predavanje,  
3-urno kopanje v Termah Zreče in DDV.
Za rezervacijo čim prej pokličite na tel. št.: 04/201 42 41, se oglasite 
osebno na Bleiweisovi c. 4 v Kranju ali pišite na: narocnine@g-glas.si.

Za odjave, ki prispejo kasneje od petka, 26.  januarja 2018, do 10. ure,  
zaračunamo potne stroške. 

          IZLET // torek, 30. januarja 2018
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KOPALNI IZLET V ZREČE

Janez Kuhar

Adergas – Dramska skupi-
na bo v petek ob pol osmih 
zvečer v dvorani v Aderga-
su premierno uprizorila ko-
medijo v dveh dejanjih An-
tona Tomaža Linharta Žu-
panova Micka. Igro bodo 
ponovili v soboto, 27. janu-
arja, ob pol osmih zvečer in 
v nedeljo, 28. januarja, ob 
štirih popoldne. Predpro-
daja vstopnic bo uro pred 
predstavo. S komedijo bodo 
potlej gostovali po Gorenj-
skem. Prvo gostovanje bo 
prihodnji petek, 2. febru-
arja, ob 19.30 v Kulturnem 
domu v Komendi, v sobo-

to, 3. februarja, ob 19.30 in 
v nedeljo ob 16. uri pa bodo 
gostovali v Domu krajanov 
v Šenčurju.  

Igra govori o ljubezni 
med lepo županovo hčerko 
Micko in kmečkim fantom 
Anžetom, ki jo resnično lju-
bi, a tega ne zna izraziti z be-
sedami. Mednju se vsili go-
ljuf, žlahtni gospod baron 
Tulpenheim, ki bi z lažmi 
rad zapeljal lepo županovo 
Micko. Pripravijo celo za-
ročno pogodbo. V vlogi Mic-
ke se predstavi Zala Ribni-
kar, v vlogi župana Jaka pa 
Tomaž Selan. Poleg njiju 

igrajo še Anže Kotnik (Tul-
penheim), Ksenija Rozman 
(Šternfeldovka), Sebasti-
jan Selan (Monkof, Tul-
penheimov prijatelj), Nejc 
Selan (Anže, Mickin ženin) 
in David Puškarič (Glažek, 
šlibar). Kot vaški fantje na-
stopajo Žan Sirc, Luka Jeri-
na, Rudi Sirc, Matej Bolka 
in Dominik Puškarič. Igro 
je režiral Silvo Sirc, ki je iz-
delal tudi sceno za predsta-
vo. Za luč in glasbo bosta 
skrbela Primož Sirc in Ti-
len Selan.

Kulturno društvo, ki le-
tos praznuje 80-letnico de-
lovanja, so ustanovili na obč-
nem zboru krajanov 31. julija 

1938, ko so se v Župniji Vele-
sovo pripravljali na praznova-
nje 700-letnice božje poti in 
ustanovitve samostana. Da-
nes šteje društvo 140 članov. 
V 80 letih so uprizorili 203 
predstave, od teh 120 otro-
ško-mladinskih. V društvu 
sta še do predlanskega leta 
kar trideset let uspešno delo-
vala mladinski pevski zbor in 
Orfov orkester, v društvu pa 
navdušujejo tudi s prireditva-
mi Družina poje in Pokukaj-
mo v špajzo, ki ju pripravlja 
Angelca Maček. Letos, v jubi-
lejnem letu, bodo pripravili 
še več prireditev. 

Županova Micka  
v Adergasu
Dramska skupina Kulturno umetniškega društva 
Pod lipo Adergas bo v petek, 26. januarja, 
premierno uprizorila Linhartovo komedijo 
Županova Micka. Igra je uvod v praznovanje 
80-letnice društva.

Člani dramske skupine KUD Pod lipo na vaji pred petkovo 
premierno uprizoritvijo Županove Micke skupaj  
z režiserjem Silvom Sircem (stoji prvi z desne strani)

Aleš Senožetnik

Grad – Včeraj se je že četr-
to leto zapored začela akci-
ja Šolar na smuči, ki bo po-
tekala do petka. Učenci če-
trtih in petih razredov bodo 
na Krvavcu, Rogli, Mari-
borskem Pohorju, Voglu, 
Cerknem in letos prvič tudi 
v Kranjski Gori brezplačno 
spoznavali smučanje. Že v 
nedeljo pa je na Krvavcu po-
tekal uraden začetek akcije.

Letos bo na šestih smu-
čiščih brezplačno smučalo 
blizu tri tisoč otrok s 55 slo-
venskih šol. »To je ena od 
priložnosti, da otroke sezna-
nimo s tem športom in vese-
li smo, da je v projekt vklju-
čenih vedno več šol in seve-
da otrok. Tudi letos pa je ne-
kaj mest ostalo nezasede-
nih, kar pomeni, da je pros-
tora še dovolj. Želimo si, da 
bi se v prihodnjih letih vk-
ljučilo še več šol,« je povedal 
pobudnik projekta Uroš Zu-
pan z RTC Krvavec, ki sku-
paj z ostalimi smučišči, Po-
licijo, Smučarsko zvezo Slo-
venije in Zavodom za šport 

RS Planica organizira pro-
jekt.

Danes je smučarjev precej 
manj kot pred leti. Med šo-
larji jih več kot polovica ne 
zna smučati, razlogov za to 
pa je več. »Poleg milejših 
zim ter velike izbire drugih 
aktivnosti je eden od dejav-
nikov dostopnost smučišč. 
Včasih je bilo več manjših 
lokalnih smučišč, kjer so 

otroci preživljali zime, da-
nes jih je manj, čeprav so 
velikega pomena tudi za ra-
zvoj smučarskega turizma,« 
dodaja Zupan, s katerim se 
strinja tudi nekdanji vrhun-
ski smučar Jure Košir, am-
basador projekta Šolar na 
smuči. »Prav lokalna smu-
čišča lahko naredijo bistve-
no razliko, a zime so v zad-
njih letih milejše, denar-
ja za umetno zasneževanje 
pa majhna smučišča po na-
vadi nimajo. Zato so takšni 
projekti odlični za promoci-
jo smučanja med mladimi. 
Smučanje je vendarle del 
slovenske tradicije. Ne na-
zadnje smo alpska država z 
bogato zgodovino tega špor-
ta in prav je, da ga promovi-
ramo,« meni Košir.

Projekt pozdravlja tudi 
ministrica za izobraževanje, 
znanost in šport Maja Ma-
kovec Brenčič. »Na ministr-
stvu projekt podpiramo. V 

prejšnjih letih smo na ta na-
čin vključili več kot sedem ti-
soč otrok. Veseli smo smu-
čarskim središčem in dru-
gim partnerjem, da so se 
znali povezati in spodbuja-
jo šport pri otrocih in mladi-
ni,« dodaja ministrica. 

Zgodnje učenje smučanja 
je naložba v prihodnost, pa 
meni Alojz Sladič z General-
ne policijske uprave. »Smu-
čarji, ki so z učenjem začeli 
zgodaj, so spretnejši in v ka-
snejših letih bolje znajo oce-
niti svoje sposobnosti. Ve-
lja pa opozoriti, da so ravno 
otroci in mladostniki najra-
nljivejša skupina na smu-
čiščih, zato so takšne akci-
je izrednega pomena,« pra-
vi Sladič, ki sicer dodaja, da 
so nesreče na smučiščih naj-
večkrat posledice padcev in 
zdrsov zaradi precenjevanja 
sposobnosti. Večinoma so 
smučarji v nesrečah udele-
ženi sami, manj pa je trkov.

Šolarji znova na smučeh
Na šestih slovenskih smučiščih se je znova začel projekt Šolar na smuči, ki skoraj tri tisoč šolarjem 
omogoča brezplačno smučarsko izkušnjo.

Na šestih slovenskih smučiščih se bo prvih smučarskih zavojev učilo blizu tri tisoč šolarjev.

Jure Košir Alojz Sladič 

Kamnik – Člani Društva sv. Jakoba vabijo na predavanje dr. 
Marije Klobčar z naslovom Neznani Kamnik in njegovo jezero, 
ki bo v petek, 26. januarja, ob 19. uri v dvorani Frančiškanskega 
samostana v Kamniku. Etnologinja Marija Klobčar, sicer doma 
v Podgorju, že dolgo raziskuje kamniško zgodovino na podlagi 
ljudskega izročila, materialnih najdb in krajevnih imen. Izročilo 
o kamniškem jezeru je v zadnjih dvesto letih zelo zaznamovalo 
poglede na preteklost kamniškega območja. Mnenja o tem so 
različna: med popolnim zanikanjem in med samoumevnostjo, 
ki obstoj jezera odločno zagovarja. Svoja dognanja bo predsta-
vila z besedo in sliko.

Predavanje o kamniškem jezeru
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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

Medijski pokrovitelji:

organizator
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CERKLJE
BORŠTNIKOV HRAM

ČETRTEK, 25. JANUAR, OB 20.00
VSTOPNICE: WWW.MOJEKARTE.SI, PETROL

ŽELEZNIKI
DVORANA NA ČEŠNJICI

PETEK, 26. JANUAR, OB 20.00
VSTOPNICE: RESTAVRACIJA LUŠINA

INFO: 051 606 220 / WWW.SMEJMO.SE

CAKALNICA_oglas.indd   1 12.1.2018   9:32:39
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TERENSKA KRVODAJALSKA AKCIJA – JANUAR 2018
Območno združenje Rdečega križa Kranj vas vabi, da se 

pridružite družini krvodajalcev in se udeležite januarske te-
renske  krvodajalske akcije, ki bo v  

ČETRTEK, 25. JANUARJA 2018, 
v prostorih Gasilsko reševalne službe Kranj,  

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

 RKS Območno združenje Kranj
 Bleiweisova 16, 4000 Kranj
 Tel.: 04 20 18 672 B
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Tehnolog /CAD/CAM-programer m/ž (Gorenjska)
Naloge bodo: upravljanje, nastavljanje CNC-stružnic, pisanje CAD/CAM-progra-
mov in njihova realizacija (ACAD, SolidWorks ... in druge strojno-tehnične aplikaci-
je), priprava proizvodne dokumentacije in tehnoloških postopkov, tehnološko sve-
tovanje naročniku pri storitvah in izdelkih. Odgovorni boste za tehnološki razvoj 
podjetja na nivoju proizvodnih procesov. Kemperle, d. o. o., Otoki 3, 4228 Železni-
ki. Prijave zbiramo do 16. 2. 2018. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Kuharski pomočnik m/ž (Križe pri Tržiču) 
Izbrani kandidat bo opravljal naslednja dela: priprava sestavin za kuhanje (termič-
na in mehanska obdelava), opravljanje kuharskih del po navodilih, deljenje hrane 
v restavraciji in delo na blagajni, pomoč pri distribuciji hrane, pomivanje in čišče-
nje. Slorest, d. o. o., Verovškova ulica 55a, 1000 Ljubljana. Prijave zbiramo do 21. 2. 
2018. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Nastavljalec strojev za brizganje plastike m/ž (Komenda) 
Opis delovnega mesta: montaža in demontaža orodij, nastavljanje strojev za briz-
ganje plastike, zagon procesa, sprostitev serije, odpravljanje napak v procesu briz-
ganja plastike, skrb za kakovost procesa brizganja in izdelkov ... Plamtex INT., d. o. 
o., PC Žeje pri Komendi, Pod bukvami 8, 1218 Komenda. Prijave zbiramo do 11. 2. 
2018. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Inženir za izvajanje projektov I m/ž (Kranj) 
Od kandidatov pričakujemo: zaključeno univerzitetno izobrazbo strojne smeri, 3 
leta delovnih izkušenj, strokovni izpit iz vodenja del po Zakonu o graditvi objektov, 
vozniški izpit B-kategorije. Gorenjske elektrarne, d. o. o., Stara cesta 3, 4000 Kranj. 
Prijave zbiramo do 9. 2. 2018. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Tehnik orodjar m/ž (Kranj) 
Od kandidatov/kandidatk pričakujemo: pripravljenost na delo v več izmenah, 
končana vsaj srednješolska izobrazba (V. st.) strojne ali druge tehnične sme-
ri, prednost poznavanje CNC-obdelave, rezkanja ... Goodyear Dunlop Sava Tires,  
d. o. o., Škofjeloška 6, 4000 Kranj. Prijave zbiramo do 26. 1. 2018. Podrobnosti na 
www.mojedelo.com.

Vodja prodaje m/ž (Slovenija) 
Pričakujemo: izobrazbo VI. oz.VII. stopnje, izjemoma tudi V. z delovnimi izkušnja-
mi v trženju prehrambnih proizvodov, vozniški izpit B-kategorije, urejenost, zna-
nje angleškega jezika, dobre pogajalske, organizacijske in komunikacijske veščine. 
Denel, d. o. o., Vodovodna cesta 109, 1000 Ljubljana. Prijave zbiramo do 18. 2. 2018. 
Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Skladiščnik m/ž (Brnik) 
V novo zgrajenem logističnem centru na Brniku z več kot 70.000 paletnimi mesti 
bomo zaposlili več posameznikov na delovno mesto skladiščnik. Kuehne + Nagel, 
d. o. o., Zgornji Brnik 130f, 4210 Brnik. Prijave zbiramo do 14. 2. 2018. Podrobnosti 
na www.mojedelo.com.

Elektroenergetski stikalničar m/ž (Jesenice) 
Kandidat mora izpolnjevati naslednje pogoje: 3-letna poklicna izobrazba elektro-
tehnične smeri ali 2-letna poklicna izobrazba elektrotehnične smeri in vsaj 5 let de-
lovnih izkušenj na enakih ali podobnih delih, poznavanje zakonodaje s področja 
varnosti in zdravja pri delu ter požarnega varstva, poznavanje dela z računalnikom 
... SIJ Acroni d.o.o., Cesta Borisa Kidriča 44, 4270 Jesenice. Prijave zbiramo do 18. 2. 
2018. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Izkušen rekruter m/ž (Lesce, Ljubljana) 
Delovne naloge: polovica tvojega časa bo namenjena operativnim nalogam s pod-
ročja zaposlovanja, drugo polovico pa bo obsegalo sodelovanje pri razvojnih stra-
teških projektih, iskanje in selekcija kadra se primarno nanaša na Slovenijo in Hr-
vaško, sekundarno pa na pomoč pri kadrovanju na območju regije (od Avstrije do 
Bolgarije) ... Sportina Bled, d. o. o., Alpska cesta 43, 4248 Lesce. Prijave zbiramo do 
31. 1. 2018. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Strokovni sodelavec za področje vzdrževanja m/ž (Jesenice) 
Pričakujemo: zaključeno izobrazbo VI. ali VII. stopnje tehnične smeri, aktivno zna-
nje angleškega jezika, odlično poznavanje programskih orodij MS Office, odlične 
komunikacijske sposobnosti, odlične organizacijske sposobnosti ... SIJ SUZ d. o. o., 
Cesta Borisa Kidriča 44, 4270 Jesenice. Prijave zbiramo do 4. 2. 2018. Podrobnosti 
na www.mojedelo.com.

Višji skladiščnik m/ž (Brnik) 
Naloge na delovnem mestu vsebujejo: prevzemanje, skladiščenje in izdajanje bla-
ga, vodenje skladiščnih evidenc, opravljanje inventur, urejanje delovnega okolja, 
kontrola gibanja nezaposlenih po skladišču, kontrola vhoda in gibanja po parkiri-
šču ... Fraport Slovenija, d. o. o., Zgornji Brnik 130a, 4210 Brnik – Aerodrom. Prijave 
zbiramo do 31. 1. 2018. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Orodjar m/ž (Kranj) 
Naloge in odgovornosti: izdelovanje orodij in delovnih priprav, vzdrževanje 
in popravljanje orodij in delovnih priprav, preventivno vzdrževanje delovnih 
sredstev, urejanje delovnega okolja, vodenje evidenc ... Hidria Rotomatika, d. o. o., 
Spodnja Kanomlja 23, 5281 Spodnja Idrija. Prijave zbiramo do 17. 2. 2018. Podrob-
nosti na www.mojedelo.com.

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

MojeDelo.com

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

Smučarski tek gospodarstvenikov, diplomatov in 
politikov
Pokljuka – Športno društvo Strelica v soboto, 27. januarja, or-
ganizira 26. Smučarski tek gospodarstvenikov, diplomatov in 
politikov v Športnem centru na Pokljuki. Začetek tekme po 
kategorijah bo ob 11. uri, razglasitev rezultatov pa ob 13. uri.

Kar tresla se je od lepote
Škofja Loka – V Miheličevi galeriji v Kašči na Spodnjem trgu 
bo danes, v torek, 23. januarja, ob 19. uri predstavitev knjige 
Kar tresla se je od lepote – Folklorne pripovedi iz Selške doli-
ne. Pogovor z ustvarjalci knjige bo vodila Katarina Primožič.

Slovesnost ob obletnici streljanja talcev
Šenčur – V soboto, 27. januarja, bo ob 11. uri pri spomeniku 
v Šenčurju spominska slovesnost ob 74. obletnici strelja-
nja štiridesetih talcev. Zbor bo ob 10.30 na parkirišču ob 
športnem stadionu, od koder boste skupaj odšli pred spo-
menik.

Za otroke
Jesenice – V jeseniški knjižnici bodo danes, v torek, 23. ja-
nuarja, nemške urice ob 17. uri, jutri, v sredo, 24. januarja, 
bodo ustvarjalne delavnice ob 17. uri, v četrtek, 25. januarja, 
bo ura pravljic, ki jo bodo pripravile vzgojiteljice iz waldor-
fskega vrtca, ob 17. uri, v četrtek, 25. januarja, bo prireditev 
Lepo je biti bralec in žrebanje nagrajencev knjižne uganke 
ob 18. uri, v petek, 26. januarja, pa se bo Brihtina pravljična 
dežela začela ob 10. uri.

Hrušica – V četrtek, 25. januarja, se bo v knjižnici ura pra-
vljic z grofico začela ob 17. uri, žrebanje nagrajencev knjižne 
uganke pa bo ob 17.45.

Medgeneracijske prireditve
Kranj, Cerklje, Preddvor, Šenčur – V Medgeneracijskem cen-
tru Kranj bodo brezplačne aktivnosti: sreda, 24. januarja, ob 
10. uri Vesele urice z ruščino; četrtek, 25. januarja, ob 10. 
uri Medkulturno v Kranju; v petek, 26. januarja, ob 18. uri 
družabni večer ob igri taroka; Cerklje na Gorenjskem: sreda, 

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

Nagrajenci nagradne križanke, ki je bila objavljena v Gorenj-
skem glasu dne 9. januarja 2018 z geslom POMAGAJMO SKU-
PAJ, prejmejo vsak po dve vstopnici za Dobrodelni koncert Po-
magajmo skupaj v športni dvorani Trata v Škofji Loki.  To so: 
Majda Jelenc, Žiri, Vlasta Pristov, Kranj, Ivana Flander, Zgor-
nje Gorje in Janez Tiringar, Kranj. Nagrajencem čestitamo!

Jasna Paladin

Trzin – Na Osnovni šoli Tr-
zin so v soboto gostili 29. dr-
žavno tekmovanje Mladina 
in gore, planinsko tekmo-
vanje za mlade iz znanj, ve-
ščin in izkušenj z vseh pod-
ročij planinskega delovanja. 
Tekmovanja se je udeležilo 

118 mladih planincev - dvaj-
set osnovnošolskih ekip ter 
devetnajst srednješolskih. 
Ekipe so tekmovanje zače-
le s testi iz planinskega zna-
nja, ki so ga mladi pridobi-
vali v planinskih krožkih in 
med udejstvovanjem v pla-
ninstvu. V finalni del se je 
uvrstilo šest najboljših ekip 

osnovnošolcev ter osmerica 
srednješolcev. Nove državne 
prvakinje med osnovnošol-
ci so postale tekmovalke iz 
ekipe Fosili (PD Podnanos, 
OŠ Draga Bajca Vipava), tik 
za njimi so bili lanski zma-
govalci Obriti orli (PD On-
ger Trzin, OŠ Trzin), tretje 
pa Gorske košute (PD Tržič, 

OŠ Tržič). Med srednješolci 
so bili nepremagljivi tekmo-
valci iz PD Idrija, ki so se ve-
selili prvih štirih mest.

Zbrane sta med drugim 
pozdravila tudi alpinistka 
Nastja Davidova in alpini-
stična legenda Tone Škarja, 
ki so mu mladi zapeli za ne-
davni 81. rojstni dan.

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

Uspešnica Ogenj, rit in kače niso za igrače je zabeležila več kot enajst tisoč prodanih izvodov, 
tri leta zapored kraljuje na prvem mestu po branosti v slovenskih knjižnicah, predstavljena 
pa je bila na več kot osemstotih literarno-pogovornih dogodkih. 
Sedaj je izšel drugi del knjige Ogenj, rit in kače niso za igrače – Babice, hčere, vnukinje. Tako 
kot prvo tudi to odlikujejo objektivnost, primeren besedni zaklad in spoštljiv odnos do 
pripovedovalca. Avtorica želi biti le zapisovalka slišanih zgodb in nič drugega.

30
EUR

461 strani
155 x 220 mm
mehka vezava

+ poštnina
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ZAHVALA

Ob izgubi dragega očeta

Mirka Razingarja 
iz Žirovnice 77

se svojci iskreno zahvaljujemo dr. Cegnarjevi za dolgoletno zdravstveno oskrbo, pogrebni 
službi Jeko Jesenice, govornikom, praporščakom, pevcem, trobentaču, prijateljem, sorodni-
kom in znancem za darovano cvetje in sveče ter vsem, ki ste ga pospremili na zadnji poti.

Vsi njegovi

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.

NEPREMIČNINE
STANOVANJA
ZAMENJAM

TRISOBNO stanovanje na Zlatem po-
lju za hišo z doplačilom, v Kranju, tel.: 
031/449-093 18000248

MOTORNA VOZILA
AVTOMOBILI
PRODAM

ŠPORTNI Fiat coupe, prevoženih 
110.000 km, elek. »šibedah« in ogled, 
2.499 EUR, tel.: 041/894-493  
 18000278

OPEL Astro 1996 in krožno žago za 
rezanje hlodovine, tel.: 041/694-938 
 18000141

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

5-VRATNI VW Polo, kovinsko moder, 
cena 2.699 EUR, tel.: 041/894-493 
 18000279

KARAMBOLIRANA  
VOZILA
KUPIM

AVTO, karamboliran, tudi total-
ka, slabše ohranjen ali v okvari.  
www.avtovleka-simenko.si, tel.: 
070/300-554 
 18000282

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

GRADBENI  
MATERIAL
PRODAM

SUHA bukova in mešana drva, možna 
dostava, tel.: 040/668-920  
 18000280

KUPIM

ODKUPUJEMO kostanjeve drogove 
(za elektrogospodarstvo), dolžine 9–11 
m (tudi neobeljene), 041/86-55-96, 
031/33-99-28, SES, d.o.o., Opekar-
ska ul. 22, Maribor 18000186

KURIVO
PRODAM

BUKOVA drva, suha, kvalitetna, možna 
dostava, tel.: 040/282-164 18000291

SUHA mešana drva, možna dostava, 
tel.: 031/330-425 18000281

SUHA, hrastova in mešana drva, mo-
žna dostava, tel.: 031/676-235 
 18000200

UGODNO prodam lesne brikete za kur-
javo, tel.: 040/887-425 18000289

STARINE
KUPIM

ODLIKOVANJA, kovance, ure, slike, 
značke, srebrnino, luči, kipe in drugo, 
tel.: 030/670-770 18000277

KMETIJSKI STROJI
KUPIM

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

TRAKTOR Zetor, IMT, Ursus, Univerza-
le, Deutz, Štore ali TV, letnik in model 
nista pomembna, tel.: 031/562-809  
 18000080

TRAKTOR Ursus, lahko tudi IMT,  
Deutz, Zetor ali podobno, tel.: 
041/872-029 18000189

TRAKTOR, zraven so lahko tudi 
priključki, tel.: 031/851-485 
 18000292

VZREJNE ŽIVALI
PRODAM

BIKCA ČB, starega 2 tedna, tel.: 
041/342-350 18000222

BIKCA LIM, starega 9 mesecev, težke-
ga cca 360 kg, tel.: 051/352-423  
 18000290

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

PRAŠIČE, težke od 100 do 130 kg, 
cena 1,90 EUR/kg, možna dostava, 
tel.: 031/554-743 
 18000243

TELICO LS, staro 15 mesecev, za rejo 
ali zakol, krmljena samo s senom, tel.: 
041/465-315  
 18000276

TELIČKO LS, staro 14 dni, in teličke, 
stare od enega meseca do treh me-
secev, različnih pasem, tel.: 041/515-
867  
 18000288

OSTALO
PRODAM

GAJBICE za krompir po 5 EUR/ko-
mad, okovane in zelo lepe, iz 10 mm 
deščic, mozna dostava, in odkupim 
bukovino, bukov les na panju, tel.: 
031/696-944 
 18000284

ZAPOSLITVE (m/ž)
NUDIM

IŠČEMO osebo za delo v strežbi, štu-
denta/-ko ali za polovični delovni čas. 
Dobro plačilo. Okrepčevalnica Stan, 
d.o.o., Zbiljska c. 8, Medvode, tel.: 
031/402-114 
 18000283

KUHAR (m/ž) – družini prijazen delovni 
čas, stimulativno nagrajevanje, zaposli-
tev za polni delovni čas, zaposlitev za 
določen čas z možnostjo zaposlitve za 
nedoločen čas. Reina, d.d., Savska 
loka 1, Kranj 
 18000286

KUHINJSKI pomočnik (m/ž) – polovič-
ni ali polni delovni čas, družini prijazen 
delovni čas, zaposlitev za določen čas 
z možnostjo zaposlitve za nedoločen 
čas, stimulativno nagrajevanje. Reina, 
d.d., Savska loka 1, Kranj 
 18000287

IŠČE SE raznašalec za območje Ško-
fje Loke in okolice. Izberi, d.o.o., Du-
najska c. 5, Ljubljana. Informacije na 
tel.: 040/889-577, tomaz.vidmar@
izberi.si  
 18000238

IŠČE SE raznašalec za Lesce oko-
lica in Radovljica okolica. Izberi, 
d.o.o., Dunajska c. 5, Ljubljana. 
Informacije na, 040/889-577,  
tomaz.vidmar@izberi.si  
 18000239

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

STORITVE
NUDIM

ADAPTACIJE od temelja do strehe, 
omete, fasade, kamnite škarpe, tla-
kovanje dvorišč, tudi manjša grad-
bena dela – z vašim ali našim mate-
rialom, Gradton, d.o.o., Valjavčeva 
ulica 8, Kranj, 041/222-741, www.
gradton.si        
                                           17004349

FLORJANI, d.o.o., C. na Brdo 33, 
Kranj izvaja vsa gradbena dela od te-
meljev do strehe, adaptacije, omete, 
omete fasad, kamnite škarpe, tlakova-
nje dvorišč, tel.: 041/557-871  
 18000193

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

ZAPOSLIMO terenskega komercialista 
(m/ž) za prodajo medicinsko-terapevt-
skih pripomočkov končnim kupcem na 
območju Slovenije. Španovina, d.o.o., 
Savska Loka 21, Kranj, tel.: 040/130-
054 18000237

IŠČEM

IŠČEMO prijetno gospo iz okolice 
Preddvora, za pomoč na domu. Delo 
obsega pripravo obrokov, kontroliranje 
jemanja zdravil ter lažja hišna opravila, 
kot je pospravljanje. Delo in plačilo po 
dogovoru, tel.: 031/311-841  
 18000285

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

Rezultati 6. kroga – 21. januarja 2018
16, 18, 23, 26, 28, 33, 34 in 19

Loto PLUS: 2, 9, 14, 17, 18, 26, 27 in 1
Lotko: 9 4 8 3 5 4

Sklad 7. kroga za Sedmico: 710.000 EUR
Sklad 7. kroga za PLUS: 50.000 EUR

Sklad 7. kroga za Lotka: 770.000 EUR

LOTO

recepti 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

www.gorenjskiglas.si

24. januarja, ob 9. uri Umovadba za starejše – IC Cerklje na 
Gorenjskem; petek, 26. januarja, ob 10. uri urejanje parka – 
Dom Taber; Preddvor: torek, 23. januarja, 9.30 Umovadba 
za starejše – TIC Preddvor; ob 18. uri družabni večer, tarok 
– TIC Preddvor; sreda, 24. januarja, ob 17. uri Vadba za zdra-
vo hrbtenico – Dom krajanov na Zg. Beli; Šenčur: torek, 23. 
januarja, 9.30 Vesele urice nemščine – sejna soba Občine 
Šenčur; 15.30 Vadba za zdravo hrbtenico – Športna dvorana 
ob OŠ Šenčur. Obvezna prijava po telefonu 041 724 134 ali 
na e-naslov mck-prijava@luniverza.si.

PREDAVANJA
Od sicilijanskih mafijcev do nordijskih Vikingov
Naklo – Turistično društvo Naklo vabi danes, v torek, 23. 
januarja, ob 18. uri v Gostilnico Kresnik. Darja Avsec bo »po-
tovala« od Sicilije prek osrednje Evrope do Norveške. 

O demenci
Škofja Loka – Rdeči križ Slovenije – Območno združenje 
Škofja Loka, Krajevna organizacija Trata v sodelovanju z 
Združenjem Spominčica organizira predavanje o demenci, 
ki bo jutri, v sredo, 24. januarja, ob 17. uri v prostorih Gasil-
ske zveze Škofja Loka na Trati, Kidričeva cesta 51a.

Razlaga sanj po Jungovih spoznanjih
Kranj – V Layerjevi hiši bo v četrtek, 25. januarja, ob 19. uri 
predavanje o razlagi sanj po Jungovih spoznanjih z naslo-
vom Iz takšne smo snovi kot sanje. Predavali bosta Urška 
Ajdišek, psihoterapevtka, in Breda Biščak, praktikantka ana-
litične psihologije in literarna prevajalka.

Radost je ...
Kranj – Humana, združenje svojcev pri skrbi za mentalno 
zdravje, vabi v četrtek, 25. januarja, ob 16. uri na brezplačno 
predavanje Radost je ... Predavanje bo vodila Katarina Lavš 
Mejač, prof. psih., ped., v prostorih Humane na Oldhamski 
14 (pri Vodovodnem stolpu). Po predavanju vabijo na pri-
ljubljeno delavnico Učenje tehnik pravilnega dihanja in spro-
ščanje s petjem, ki jo bo vodila Tatjana Gričar. 

Kako sestaviti najlepšo sestavljanko na svetu – 
samega sebe?
Bled – V ponedeljek, 29. januarja, bo ob 17.30 v Ledeni dvo-
rani Bled Jernej Kocjančič govoril o ljubezni, odnosih, pred-
vsem pa odnosu do sebe.

OBVESTILA
Daljnosežni pogled na blejski turizem
Bled – Društvo za varstvo okolja Bled vabi turistične delav-
ce, ljudi, ki od turizma živijo, občane, ki se ali se ne ukvarjajo 
s turizmom, predstavnike Zavoda za varstvo narave, TNP, 
Zavoda za varstvo kulturne dediščine, kmete, lastnike turi-
stičnih in športnih agencij, rokodelce, umetnike in vse, ki 
vas turizem na Bledu zanima, na pogovor z naslovom Dalj-
nosežni pogled na blejski turizem, ki bo v četrtek, 25. janu-
arja, ob 18. uri v Knjižnici Bled.

Krvodajalska akcija
Žiri – Krajevna organizacija Rdečega križa Žiri obvešča, da 
bo v ponedeljek in torek, 22. in 23. januarja, prva redna krvo-
dajalska akcija v Žireh. Odvzemi krvi bodo oba dneva od 7. 
do 13. ure v poslovni stavbi IKE na Strojarski ulici 16. Vabijo 
darovalce vseh krvnih skupin.

KONCERTI
Koncert učiteljev Glasbene šole Radovljica
Radovljica – V ponedeljek, 29. januarja, bo ob 19. uri v Ba-
ročni dvorani Radovljiške graščine koncert učiteljev Glasbe-
ne šole Radovljica. Vstop bo prost. 



Anketa

Momčilo Živković iz Tržiča:

»Časovne omejitve pozd-
ravljam, samo da bo to tudi 
v resnici povsod držalo. Sam 
pri osebnem zdravniku v ča-
kalnici ne čakam več kot de-
set, petnajst minut in sem s 
tem zadovoljen.« 

Mojca Jekovec iz Tržiča:

»Ne verjamem več v skrajše-
vanje čakalnega časa, ker so 
to že večkrat napovedali, pa 
se v praksi ni uresničilo. Ni 
problem pri osebnem zdrav-
niku, problem je čakalni čas 
pri specialistih.«

Aleksander Ridjošič  
iz Tržiča:

»Odvisno od zdravnika, kak-
šen ima čakalni čas. Veliko 
lahko naredi že z dobro or-
ganizacijo dela. Če sem naro-
čen pri svojem specialistu, ne 
čakam več kot deset minut.«

Dragica Filipovič iz Tržiča:

»Tudi ko si naročen na uro, 
čakaš, zato se mi ta časovna 
omenitev ne zdi prav verjet-
na. Je pa treba tudi razumeti, 
da kak pacient potrebuje več 
obravnave in se za druge pa-
ciente čakalni čas podaljša.«

Suzana P. Kovačič

Novela zakona o pacientovih 
pravicah naj bi omogočila 
tudi boljše urejanje čakalnih 
vrst in krajše čakalne dobe. 
Čakalni čas ne sme biti daljši 
od trideset minut za naroče-
ne paciente (razen izjemo-
ma). Pa se zdi naključnim 
sogovornikom to verjetno? 
Foto: Tina Dokl

Čakalni čas pri 
zdravniku 

Marinka Florjanič iz Tržiča:

»Ko sem naročena pri oseb-
nem zdravniku, nikoli ne ča-
kam več kot pol ure. Pri speci-
alistu dolgo nisem bila, zato 
težko kaj rečem o čakalnem 
času, seveda bi bilo dobro, da 
ni daljši od predpisanega.«

24 Gorenjski glas
torek, 23. januarja 2018

info@g-glas.si

vre men ska na po ved

TOREK SREDA ČETRTEK
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Danes bo zjutraj zmerno oblačno, čez dan pa večinoma sonč-
no. Jutri bo pretežno jasno, v četrtek pa se bo pooblačilo. Pihal 
bo jugozahodni veter.

Vilma Stanovnik

Kranj – Na kranjski občini 
so projekt največjega otro-
škega igrišča poimenovali S 
Krančkom v mestu. »Projekt 
je nastal v želji, da kranjsko 
mestno središče spremeni-
mo v pravo otroško igrišče. 
Gre pravzaprav za največje 
otroško igrišče na prostem 
na Gorenjskem. Obiskoval-
cem mestnega jedra bodo 
izmenično na voljo števil-
ne družabne igre, ki so jih 
poimenovali XXXL človek 
ne jezi se, XXXL domine, 
XXXL štiri v vrsto, mini Pla-
nica, mini nogomet, mega 
igrišče. Glavni trg v starem 
Kranju bo tako ob torkih 
spremenjen v pravo otroško 
igrišče. Program bo na vo-
ljo med 16. in 19. uro, gle-
de na obiskanost pa bomo 
v poletnem času uro obra-
tovanja morda tudi podalj-
šali. Za otroke bo urejeno 
tudi varstvo, da bodo starši 

v miru lahko opravili vse na-
kupe v mestnem središču 
ali pa si privoščili kavo v bli-
žnjih kavarnah,« pravijo na 
kranjski občini, s projektom 
pa mestna uprava in Zavod 
za turizem in kulturo Kranj 
nadaljujeta s privlačno po-
nudbo in privabljanjem obi-
skovalcev v stari Kranj. 

V sklopu projekta bo me-
stna uprava nadaljevala tudi 
odlično sprejeti projekt Me-
stna uprava na terenu, kjer 
uslužbenci obiskovalcem 
nudijo vse informacije o de-
lovanju mestne uprave, nje-
nih storitvah in projektih. 

V okviru projekta se bodo 
lahko na stojnicah predstavi-
li tudi različna društva, klu-
bi in podjetja, ki delujejo na 
področju mladine, kulture 
in športa.

Največje igrišče bo prvič 
postavljeno danes, v torek, 
23. januarja. Če bo deževalo 
ali snežilo, bodo prvo druže-
nje prestavili na 30. januar.

Največje otroško igrišče 
Središče Kranja se bo od danes naprej vsak torek 
spremenilo v veliko otroško igriščem na prostem.

Andraž Sodja

Stara Fužina – Evropska or-
ganizacija European best de-
stinations (Najboljše evrop-
ske destinacije), ki pripravlja 
izbore najboljših turističnih 
destinacij v Evropi, je med 
dvajset nominirancev za naj-
boljšo turistično destinacijo 
leta 2018 uvrstila tudi Bohinj, 
in sicer v izjemni konkuren-
ci, v kateri so tudi Edinburg, 
Dunaj, Barcelona, Amster-
dam, Lizbona, London, Ko-
tor, Milano, Wroclaw, Berlin, 
Colmar, Budimpešta, Atene, 
Bruselj, Pariz, Bilbao, Riga, 
Praga in Hvar. Kot je dejal di-
rektor Turizma Bohinj Kle-
men Langus, je že uvrstitev 
v to elitno dvajseterico velik 
dosežek, sama predstavitev 
Bohinja pa prikazuje podo-
bo Bohinja, zavezanega traj-
nostnemu razvoju in varova-
nju okolja.

»Pred sedmimi leti smo se 
prvič prijavili na razpis Evrop-
ske komisije za pridobitev 
evropske destinacije odlič-
nosti EDEN in se leta 2010 s 
temo vode prebili do finala. 

Leta 2015 smo se znova pre-
bili do finala, takrat s kulina-
riko. Vsa leta smo sodelova-
li s skupnostjo evropskih de-
stinacij odličnosti in ravno ta 
skupnost, ki jo danes sesta-
vlja že več kot dvesto destina-
cij, je izbrala Bohinj za njiho-
vega kandidata za naslov naj-
boljše destinacije 2018. Gre 
za internetno glasovanje, pri 
katerem si želimo najbolj-
ši rezultat. Ne delamo si ve-
likih utvar, saj če pogledamo 

preostalih 19 destinacij, je to 
največ, kar Evropa ponuja,« 
je povedal Klemen Langus in 
dodal, da je zelo ponosen na 
to, da so jih izbrali, saj za to 
niso niti kandidirali. »Takšna 
podoba Bohinja, kot je prika-
zana v tem glasovanju, vpli-
va na tuje goste, kljub temu 
da se Bohinj težko primerja z 
glavnimi mesti, v družbi kate-
rih se je znašel, a okolje z ne-
dotaknjeno naravo in kultur-
no dediščino Bohinja ni nič 

manj vredno od Štefanove ka-
tedrale na Dunaju ali Sagrade 
familie v Barceloni,« je še do-
dal Langus, ki je v tem prepoz-
nal tudi priznanje skupnos-
ti evropskih destinacij odlič-
nosti EDEN za uspešno delo. 
To kažejo tudi rezultati za 
lani, ko so presegli mejo pol 
milijona nočitev (550 tisoč), v 
primeru, da bi se v ponudbo 
vključili tudi nedelujoči hote-
li, pa bi številka lahko presegla 
osemsto tisoč.

Bohinj v igri za najboljšo 
turistično destinacijo
Od 18. januarja do 8. februarja bodo lahko popotniki z vsega sveta glasovali za Bohinj,  
ki se je uvrstil v ožji izbor dvajsetih najboljših turističnih destinacij Evrope.

Značilen bohinjski motiv / Foto: arhiv GG

Bistrica pri Tržiču – Krožišče pred Gorenjsko banko bo zgraje-
no do konca letošnjega maja, je napovedal župan Borut Sajo-
vic. Potrebe pa nakazujejo še dodatna parkirišča na Deteljici, 
za umiritev in več varnosti v prometu tudi krožišče na državni 
cesti pred bencinsko črpalko in policijo.

Krožišče v Bistrici pri Tržiču do konca maja

Mateja Rant

Bled – Na travniku pod Blej-
skim gradom bo neposredno 
ob športnem parku do poletja 
zraslo novo parkirišče za av-
tobuse, avtodome in osebna 
vozila. »Severna obvoznica 
bo prevozna do letošnje po-
letne sezone, do takrat bomo 
zgradili parkirišče vsaj za av-
tobuse, naložbo pa nadalje-
vali prihodnje leto,« je pojas-
nil direktor Zavoda za kultu-
ro Bled Matjaž Završnik in 
dodal, da ureditev prome-
ta predstavlja sestavni del 

njihove strategije upravlja-
nja s širšim grajskim kom-
pleksom do leta 2020. S tem 
bodo pripomogli k zmanjša-
nju prometne gneče v središ-
ču Bleda in umiku mirujoče-
ga prometa na obrobje. Po iz-
gradnji parkirišča se bo spre-
menil tudi prometni režim 
na cesti na grad. Avtobusi 
bodo obiskovalce odložili na 
vrhu ceste na grad in se vrni-
li na novo parkirišče, za oseb-
na vozila pa dostop na grad 
ne bo več mogoč. Z novega 
parkirišča bo obiskovalce na 
grad vozil poseben avtobus.  

Novo parkirišče pod gradom


