
AKTUALNO

Spremembe  
pri upokojevanju 
Z novim letom se obetajo tudi ne-
katere spremembe na področju 
pokojninskega in invalidskega za-
varovanja. Nekoliko se spreminja-
jo pogoji za upokojitev in tudi viši-
na letnega dodatka, pokojnine se 
bodo zvišale dvakrat.

2

GORENJSKA

Delo začenja  
še en pediater
Župana občin Gorenja vas - Polja-
ne in Žiri Milan Čadež in Janez 
Žakelj sta z ambulanto Polhek 
podpisala koncesijsko pogodbo o 
širitvi pediatrične dejavnosti v 
obeh občinah. V Gorenji vasi tudi 
nova zobna ambulanta.

6

REKREACIJA

Težko je zavezal  
vezalke, danes teče
S spremembo načina prehranjeva-
nja je Janez Šušteršič izgubil šest-
deset kilogramov, začel se je tudi 
ukvarjati s športom. Vsak drugi 
dan preteče deset kilometrov, po 
novem letu bo dodal še vadbo v 
fitnesu.

11

ZADNJA

Jaslice za predsednika 
Boruta Pahorja
Predsednik republike Borut Pahor 
je v petek obiskal Brezje, kjer si je 
ogledal Muzej jaslic. V spomin na 
obisk so predsedniku podarili ja-
slice, ki bodo prvič v zgodovini 
predsedniške palače v njej krasile 
božično drevo.

24

VREME

Danes bo sprva zmerno 
oblačno, popoldne bo več 
jasnine. Jutri bo delno ja-
sno. V sredo bo delno ja-
sno z zmerno oblačnostjo. 

–5/4 °C
jutri: delno jasno
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Marija Volčjak

Leto 2018 nam bo ostalo v 
lepem spominu, saj smo se 
oktobra preselili v nove po-
slovne prostore in Gorenjski 
glas ima prvič v svoji dolgi 
zgodovini lastne prostore na 
eni lokaciji. Če smo se ob se-
demdesetletnici Gorenjske-
ga glasa spraševali, kako dol-
go bomo še brali časopise, je 
bila nedavna raziskava bra-
nosti pravo olajšanje, saj je 
pokazala, da ima Gorenjski 
glas šestdeset tisoč bralcev.

V novo leto zato vstopa-
mo dobre volje in upamo, 
da nam je vse leto ne bo 
zmanjkalo. Čeprav se že 
oglašajo znanilci ekonom-
ske krize, zanimivo – prav 

tisti, ki jih je leta 2008 veli-
ka ekonomska kriza prese-
netila. Stvari so danes ven-
darle nekoliko drugačne, 
zato se nam leta 2019 še ni 
treba bati. Že spomladi pri-
čakujemo burno politično 
dogajanje, saj je problemov 
veliko, pravih rešitev pa po-
litiki že dolgo ne uspejo naj-
ti. V domači politiki že piha 
svež veter, kako močan bo, 
se bo pokazalo v letu 2019. 
Maja bodo evropske volitve, 
zato lahko pričakujemo sve-
žino tudi na evropskem po-
litičnem odru. Po nedavnih 
lokalnih volitvah svež veter 
pričakujemo tudi v nekate-
rih gorenjskih občinah, naj-
bolj obetaven bo verjetno v 
kranjski. 

Srečno 2019
Spet se je obrnilo leto in polni pričakovanj 
vstopamo v leto 2019. Bo boljše, slabše?

Za vas beležimo čas, ki vse bolj beži, zato si ob koncu leta vzemite polno naročje časa za vesel in sproščen vstop 
v novo leto. / Foto: Tina Dokl

M. R., V. S., I. K., A. B.,  
N. R., M. A.

Silvestrovanja na 
prostem

V Kranjski Gori bo silve-
strovanje na prostem v sre-
dišču vasi, od 22. ure da-
lje vas bo tam zabaval an-
sambel Igor in Zlati zvo-
ki, hkrati bo med 16. in 19. 
uro v dvorani Vitranc po-
tekalo otroško silvestrova-
nje. Ob 22. uri se bo zače-
lo silvestrovanje na Jeseni-
cah na Trgu Toneta Čufar-
ja, kjer bosta najdaljšo noč 
popestrili zasedbi Šexpir in 
GHB band – A možda i nije. 

Vrhunec veselega decembra
Vrhunec veselega decembra bo danes, na silvestrovo. Večina bo novo leto dočakala doma, številni 
pa tudi na silvestrovanjih na prostem, v dvoranah, hotelih, planinskih kočah ... Dogodkov bo veliko, 
omenjamo le nekatere. 

Številni bodo novo leto pričakali tudi na silvestrovanjih na prostem. / Foto: Primož Pičulin44. stran

Aleš Senožetnik

Cerklje – S problemom par-
kiranja na območju spo-
dnje postaje krvavške žični-
ce se smučarji soočajo vsa-
ko zimo. V preteklih letih 
je RTC Krvavec v času zim-
ske sezone za potrebe par-
kiranja najemal različne za-
sebne površine ter zemljišče 
od države, odslej pa novi la-
stnik in direktor družbe Ja-
nez Janša pričakuje tudi ve-
čjo vlogo občine pri reševa-
nju problematike, s katero 
se, kot pravi, na Krvavcu so-
očajo že trideset let. 

Po Janševih besedah je 
za zagotavljanje ustrezne-
ga števila parkirnih mest 
dolžna poskrbeti občina. 
Kot pravi, je cesta od nase-
lja Grad do spodnje postaje 
kabinske gondole občinska, 
zato je tudi v pristojnosti 
občine, da zagotavlja tekoč 
promet in parkirišča. »Ob-
čina ima vse možnosti ure-
diti parkiranje. Mi vam pri-
našamo denar, zato je vaša 
dolžnost, da zadeve uredite 
tako, da mi ne bomo imeli te-
žav,« je povedal prvi mož kr-
vavškega smučišča. 

Kdo mora zagotoviti 
parkirišča?
Janez Janša, lastnik RTC Krvavec, od cerkljanskega 
župana Franca Čebulja zahteva, da občina 
smučarjem zagotovi parkirišča pod spodnjo 
postajo žičnice.

43. stran
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izžrebanemu naročniku časopisa

Knjigo prejme RUDI MIKOLAJ  iz Radovljice.

KO TI ČEK ZA NA ROČ NI KE

Otroška predstava Čarobna mineštra

V soboto, 12. januarja 
2019, ob 10. uri si v Kul-
turnem hramu Ignacija 
Borštnika v Cerkljah 
lahko ogledate prele-
po predstavo Čarobna 
mineštra. Pika je zelo 
žalostna in jezna, čisto 
vse ji gre narobe. V nje-
ni shrambi je nered, vse 
ji pada iz rok, ne najde 
stvari, ki jih išče. Prepri-
čana je, da ima smolo. 
Nato pa se v njeni kuhi-
nji skrivnostno prikaže 
Maestro Mineštrone, ki 

želi Piki pomagati, vendar ji ne more, saj je neviden za vse 
tiste, ki so nesrečni. Tako njegove vragolije vidijo le otroci. 
Bomo lahko skupaj z Maestrom pomagali Piki? 
Naročniku Gorenjskega glasa bomo podarili dve vstopnici za 
predstavo Čarobna mineštra. Nagradno vprašanje: Kako je 
ime Maestru, ki bo pomagal Piki? Odgovore s svojimi podatki 
pošljite do torka, 8. januarja 2019, na naslov: Gorenjski glas, 
Nazorjeva ulica 1, 4000 Kranj, ali na koticek@g-glas.si.

Članice PGD Jošt so izdelale koledar za leto 2019

Prostovoljno gasilsko društvo Jošt je v začetku decembra izda-
lo koledar za leto 2019, ki ga krasi 13 njihovih članic. Fotografi-
ral jih je fotograf Samo Paušer. Koledar so gasilke pripravile s 
ciljem, da zberejo denar za svoja gasilska oblačila in obutev, a 
so jih že pred tem presenetili v televizijski oddaji Dan najlep-
ših sanj in jim podarili opremo za deset članic. Ves izkupiček 
od prodaje koledarjev bodo namenili načrtovani širitvi doma 
PGD Jošt. Koledar je uporaben tudi za ljubitelje narave, saj 
vsebuje tudi setveni in lunin koledar. Naročiti ga je mogoče na 
FB-strani društva, po elektronski pošti jostpgd@gmail.com in 
telefonski številki 040 847 712 (predsednik društva Rok Bajt). 

Dvema naročnikoma Gorenjskega glasa podarjamo koledar 
članic PGD Jošt. Nagradno vprašanje: Koliko članic krasi ko-
ledar za leto 2019? Odgovore s svojimi podatki pošljite do 
petka, 11. januarja 2019, na naslov: Gorenjski glas, Nazorjeva 
ulica 1, 4000 Kranj, ali na koticek@g-glas.si.

Cveto Zaplotnik

Kranj – Za izpolnitev pogo-
ja za pridobitev starostne 
pokojnine bo v letu 2019 za 
moške in ženske pogoj sta-
rost šestdeset let in štiride-
set let pokojninske dobe 
brez dokupa, upokojile pa se 
bodo lahko tudi ženske, sta-
re 64 let in šest mesecev in 
z najmanj dvajsetimi leti po-
kojninske dobe, ter ženske 
in moški, stari 65 let in z 
najmanj 15 leti zavarovalne 
dobe. 

Upokojitev pri nižji 
starosti

Pravico do upokojitve bo v 
določenih primerih možno 
pridobiti tudi pri nižji sta-
rosti, in sicer zaradi skrbi za 
rojene in posvojene otroke, 
služenja obveznega vojaške-
ga roka in vstopa v obvezno 
pokojninsko in invalidsko 
zavarovanje pred dopolnje-
nim 18. letom starosti. Če je 
zavarovanec skrbel za otroka 
v prvem letu starosti, se mu 
bo starostna meja pri skrbi 
za enega otroka znižala za 
šest mesecev, za dva otroka 
16 mesecev, za tri otroke 26 
mesecev, za štiri otroke 36 
mesecev ter za pet in več ot-
rok 48 mesecev. Do zniža-
nja starosti bo upravičena le 
ženska, moški pa samo v pri-
meru, če je užival pravico do 
nadomestila iz naslova star-
ševstva. Zaradi skrbi za otro-
ke se bo starostna meja 65 
let ob dopolnitvi 38 let po-
kojninske dobe brez doku-
pa znižala ženski (ali moš-
kemu) največ za štiri leta (do 
dopolnjenih 61 let starosti). 
Predpisano starostno mejo 
65 let bo možno znižati tudi 
za dve tretjini dejanskega 
služenja obveznega voja-
škega roka, vendar največ za 
dve leti (do dopolnjenih 63 

let). Pravico do starostne po-
kojnine bo možno pridobiti 
pri nižji starosti tudi zaradi 
dela na delovnih mestih, za 
katera je veljala t. i. benefi-
cirana doba, ter zaradi oseb-
nih okoliščin, ki so pogojene 
z zdravstvenim stanjem za-
varovanca. 

Pogoji za predčasno in 
vdovsko pokojnino

Pogoji za pridobitev pra-
vice do predčasne pokojni-
ne bodo v letu 2019 po spo-
lu izenačeni, tako za ženske 
kot za moške bo pogoj sta-
rost šestdeset let in štiride-
set let pokojninske dobe, 
pri tem pa predpisane sta-
rosti v nobenem primeru ne 
bo možno znižati. Predčas-
na pokojnina se bo odmerila 
glede na dopolnjeno pokoj-
ninsko dobo od pokojnin-
ske osnove – tako kot staro-
stna pokojnina, odmerjena 
pokojnina pa se bo potlej za 
vsak mesec starosti, ki manj-
ka ženskam do 64 let in šest 
mesecev starosti in moškim 
do 65 leta starosti, znižala za 

0,3 odstotka, vendar največ 
za 18 odstotkov. Znižanje 
pokojnine je trajno.

Vdova oziroma vdovec bo 
praviloma pridobil/-a pravi-
co do vdovske pokojnine, če 
je ob smrti zakonca dopol-
nil/-a 56 let in šest mesecev 
starosti, v letu 2018 je veljal 
pogoj 56 let starosti. 

Dve uskladitvi pokojnin

Prihodnje leto sta predvi-
deni dve uskladitvi pokoj-
nin. Finančni načrt Zavoda 
za pokojninsko in invalid-
sko zavarovanje Slovenije, h 
kateremu mora dati soglasje 
še vlada, predvideva februar-
ja redno uskladitev pokojnin 
in drugih prejemkov v viši-
ni 2,8 odstotka, decembra pa 
še izredno uskladitev v višini 
1,5 odstotka.

Nove višine letnega 
dodatka

Spremenjeni zakon o iz-
vrševanju proračuna pred-
videva za leto 2019 novo vi-
šino letnega dodatka, ki ga 
bodo upokojenci prejeli z ju-
lijskim izplačilom pokojni-
ne. Upokojenci s pokojni-
no do 470 evrov bodo pre-
jeli 437 evrov dodatka, tisti s 
pokojnino od 470,01 do 570 
evrov dodatek v višini 297 
evrov, upokojenci s pokoj-
nino od 570,01 do 670 evrov 
dodatek v znesku 237 evrov, 
tisti s pokojnino od 670,01 

do 810 evrov dodatek v vi-
šini 187 evrov, upokojenci 
s pokojnino, višjo od 810 
evrov, pa lahko pričakujejo 
127 evrov dodatka. Užival-
ci nadomestil bodo odvisno 
od višine nadomestila preje-
li 127, 187 ali 237 evrov letne-
ga dodatka.

Večina ne bo plačevala 
akontacije dohodnine

Večina upokojencev v letu 
2019 ne bo plačevala akon-
tacije dohodnine od meseč-
nih pokojnin. Zavod bo ena-
ko kot lani odtegnil akonta-
cijo le od pokojnin in nado-
mestil, višjih od 1095 evrov, 
pri tem pa bo upošteval splo-
šne in pokojninske olajšave. 
Splošna olajšava bo v letu 
2019 znašala na letni ravni 
3302,70 evra in na mesečni 
ravni 275,22 evra, pokojnin-
ska olajšava pa 13,5 odstot-
ka pokojnine oziroma osno-
ve za odmero akontacije do-
hodnine. 

Spremembe pri upokojevanju
Z novim letom se obetajo tudi nekatere spremembe na področju pokojninskega in invalidskega zavarovanja.

Novo leto bo prineslo nekatere spremembe na pokojninskem področju – tako za 
upokojence kot za tiste, ki se bodo prihodnje leto upokojili. / Foto: Tina Dokl

Za izračun pokojninske 
osnove bodo prihodnje 
leto – enako kot 
letos – upoštevali 
osnove iz katerihkoli 
najugodnejših 
zaporednih 24 let 
zavarovanja od leta 1970 
dalje.

Višina odstotka za odmero starostne pokojnine 
se razlikuje glede na spol zavarovanca. Odmerni 
odstotek za 15 let zavarovalne dobe znaša za 
ženske 29 odstotkov in za moške 26 odstotkov 
pokojninske osnove, za vsako nadaljnje dopolnjeno 
leto pokojninske dobe pa se za ženske zviša za 1,38 
odstotka in za moške 1,25 odstotka.

Cveto Zaplotnik

Kranj – Enajst držav Evrop-
ske unije je 1. januarja 
1999 fiksiralo devizne teča-
je, sprejelo skupno denar-
no politiko ter uvedlo eno-
tno valuto z imenom evro. 
Na začetku je bil evro le 

elektronska valuta, ki so jo 
uporabljali na finančnih tr-
gih in za negotovinska pla-
čila, po treh letih pa so priš-
li v obtok že prvi evrski ban-
kovci in kovanci. Sloveni-
je je evro uvedla 1. januarja 
2007, danes z evrom plaču-
je 340 milijonov Evropejcev 

v 19 državah Evropske uni-
je, z dovoljenjem evropskih 
ustanov pa ga uporabljata 
tudi Črna gora in Kosovo, ki 
nista članici unije. 

Evro je postal ena najpo-
membnejših valut na sve-
tu. Pri mednarodnih plači-
lih je delež plačil v evrih in 

ameriških dolarjih približno 
enak, pri najemanju in da-
janju posojil pa je evro dru-
ga najpomembnejša valuta 
na svetu. Uvedba evra je vpli-
vala tudi na stabilnost cen. V 
dvajsetih letih je bila inflacija 
v državah evroobmočja v pov-
prečju 1,7-odstotna in je bila 
nižja, kot je bila v teh državah 
prej, v sedemdesetih, osem-
desetih in devetdesetih letih 
prejšnjega stoletja.

Dvajset let od uvedbe evraLjubljana – Potem ko sta v četrtek ministrica za delo, dru-
žino, socialne zadeve in enake možnosti Ksenija Klampfer 
in predsednik Sindikata centrov za socialno delo SINCE07 
Perica Radonjić podpisala dogovor o dodatnih zaposlitvah na 
centrih za socialno delo, so v sindikatu preklicali opozorilno 
enourno stavko, ki so jo napovedali za 9. januar. Na podlagi 
podpisanega dogovora so letos na centrih za socialno delo 
predvideli 73 dodatnih zaposlitev. Doseženi dogovor je po 
besedah Perice Radonjića za njihov sindikat sprejemljiv in 
predstavlja dobro osnovo za začetek reševanja kadrovske 
situacije na centrih.

Opozorilne stavke ne bo
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December naj bi bil pra-
viloma zapolnjen z 
družabnimi dogodki 

in zabavami, a letos ni čisto 
tako. Zaradi lokalnih volitev 
se je veseli december sicer ome-
njal, prešernost pa se je začela 
z rahlim zamikom. Vsaj moj 
občutek je bil tak. Sploh ko 
sem razmišljala o količini za-
bav iz preteklih let. 

So se pa že pred leti zaradi 
vsega decembrskega trušča ne-
kateri odločili, da svoja novo-
letna srečanja, kulinarične ve-
čere, interne praznične zabave 
in tiste za poslovne partnerje 
datumsko prestavijo na no-
vember ali pa potem na januar 
prihodnje leto. Tradicija ostaja, 
tako da so letni koncerti, nas-
topi, gledališke predstave pote-
kale na primer v že ustaljenem 
ritmu, po 15. decembru pa bi 
lahko rekli, da je »mesto oži-
velo«. Seveda tudi po zaslugi 
pestrosti spet tradicionalnega 
prazničnega dogajanja. 

Sama sem bila v tem času 
povabljena na kar nekaj do-
brodelnih zabav in najmanj 
tri tematske. Na vabilu je pi-
salo: »Dress code: disco fever« 
– kar pomeni, da je bila zaba-
va mišljena v kostumih v stilu 
disko vročice, torej v stilu disko 
zabav sedemdesetih in osem-
desetih let prejšnjega stoletja. 

Usedla sem se v avto in se 
odpravila na lov za videzom iz 
tistih let. Najprej sem mislila, 
da bom imela problem, saj sem 
bila tik pred zdajci, a kot kaže, 
so zabave v omenjenem disko 

stilu letos popularne, ker je bila 
trgovina v prestolnici založena 
s točno tistim, kar sem iskala. 
Pred dvema letoma je bila veči-
na tematskih zabav in žurov v 
stilu zabav Velikega Gatsbyja; 
eni pa so si za praznično za-
bavo za poslovne partnerje in 
povabljene omislili temo kultne 
filmske franšize Vojna zvezd. 

Opažam tudi, da so zasebne 
zabave letos bolj v stoječem sti-
lu, prisoten je bar, kjer se lahko 
pijača tudi plačuje, skoraj nuj-
na pa sta še didžej in barman. 
In če gre za zabavo z večjim 
proračunom, lahko organiza-
tor poskrbi še za živo glasbo. 
Pa dobrodelnih zabav in kon-
certov je veliko. So tudi taki, 
ki december preživijo dopust-
niško na smučanju ali novo 
leto dočakajo v toplih krajih 
ter se tako izognejo domače-
mu prazničnemu »šundru«, 
kot radi rečejo. Veliko ljudi 
pa decembrski čas preživi kar 
doma, v družbi najdražjih ali 
prijateljev – enkrat se dobijo 
pri enem, drugič nazdravljajo 
in kaj malega prigriznejo pri 
drugem. Živimo pa v časih, 
ko obstajajo tudi posamezni-
ki, ki se sploh ne znajo več 
zabavati drugače kot na sple-
tu – in lahko rečemo, da bodo 
ti v novo leto skočili virtualno 
… Razen če bi jih premamil 
silvestrski program in bodo 
prvi januar dočakali v družbi 
kakega filma ali televizijske 
voditeljice, ki bo nazdravljala 
svojim gledalcem s televizij-
skega ekrana.

Novoletna disko vročica

KOMENTAR
Alenka Brun

Na četrtkovem sestanku 
obrtnikov in turističnih de-
lavcev na območju Krvavca 
z županom Francem Čebu-
ljem in predstavniki medob-
činskega redarstva ter poli-
cije Janša sicer poudaril, da 
se z županom ne namera-
vajo prepirati in provocirati, 
temveč je njihov namen poi-
skati dolgoročne rešitve v so-
delovanju z občinsko upra-
vo. Kot je dodal, si urejene-
ga parkiranja ne želijo le na 
RTC Krvavec, temveč tudi 
drugi podjetniki in gostinci 
na Krvavcu, ki od občine pri-
čakujejo dolgoročno rešitev 
parkiranja na tem področju.

Da bi občina gradila par-
kirišča zasebnikom, po Če-
buljevem mnenju ni mož-
no. »Parkirišča so v vašem 
interesu, ne občinskem. 
Če bi držalo, kar pravite, bi 
bila občina vsem pravnim 

subjektom dolžna graditi 
parkirišča,« je Janševo zah-
tevo zavrnil cerkljanski žu-
pan, ki je družbi RTC Krva-
vec ponudil pomoč obči-
ne pri prostorskem ureja-
nju območja, kar bi omo-
gočalo tudi gradnjo parki-
rišč. »Iščemo urbanista, ki 
bi preučil prostorske akte in 

preveril možnosti umestitve 
parkirišč v prostor. Vendar 
jih boste morali kupiti sami, 
občina jih ne bo. V tej smeri 
moramo iskati rešitve,« je de-
jal Čebulj. Pobudo je Janša si-
cer pozdravil, namere, da naj 
bi RTC Krvavec v prihodnjih 
letih investiral v gradnjo par-
kirišč ali celo parkirne hiše, 
o kateri se govori, pa ni izra-
zil, čeprav družba v lasti nima 
nobenega urejenega parki-
rišča, kar je po mnenju vod-
je Medobčinskega inšpekto-
rata Marka Heraka tudi srž 
problema. 

Slednji je pozval k dialo-
gu med vsemi vpletenimi, 
saj zaostrovanje komunika-
cije po njegovem mnenju ne 
bo prineslo rezultatov, ki bi 
si jih vpleteni želeli. Ob tem 
pa je zavrnil navedbe, da naj 
bi občinski redarji smučar-
jem izstavljali kazni za na-
pačno parkiranje, saj da ti 

nimajo pristojnosti urejanja 
prometa na zasebnih površi-
nah. Podobno je tudi Andrej 
Pavlin s kranjske policijske 
postaje povedal, da policisti 
lahko pomagajo pri morebi-
tnih prometnih zastojih, za-
gotavljajo neoviran dostop 
do Štefanje Gore, kazni za 
nedovoljeno parkiranje pa 
na zasebnih površinah prav 
tako ne morejo izdajati. 

Kratkoročne rešitve za 
nastalo situacijo navzoči 
niso našli. Oba glavna ak-
terja sestanka, Čebulj in 
Janša, stališč bistveno nis-
ta zbližala. 
Kot sicer sporočajo z RTC 
Krvavec, je smučarjem, tako 
kot v prejšnjih, tudi v letošnji 
sezoni na voljo brezplačen 
avtobus, namenjen vsem 
obiskovalcem, ki svoja vozi-
la zaradi zasedenosti zgor-
njih parkirišč pustijo nižje 
ob cesti.

Kdo mora zagotoviti parkirišča?
31. stran

Javnega interesa za gradnjo parkirišč zasebnikom po mnenju cerkljanskega župana Franca 
Čebulja (v sredini) ni.

Direktor RTC Krvavec Janez Janša

Aleš Senožetnik

Kranj – V akciji, v kate-
ri je sodelovalo 55 gradbe-
nih inšpektorjev, so opra-
vili 914 rednih inšpekcij-
skih pregledov in 173 za-
slišanj. Z nadzorom, ki je 
bil usmerjen v odkrivanje 

nedovoljenih gradenj na va-
rovanih območjih, v objek-
tih v gradnji in že zgraje-
nih in vseljenih objektih, so 
po do sedaj pridobljenih re-
zultatih odkrili, da je sko-
raj dvajset odstotkov oziro-
ma vsak peti objekt zgrajen 
nelegalno. Gre za podoben 

delež, kot je bil z identično 
akcijo ugotovljen leta 2017, 
kjer pa se je po zaključenih 
postopkih izkazalo, da je 
bilo dejansko odkritih ne-
dovoljenih objektov 32 od-
stotkov. Glede na to, da 
tudi ob letošnjem nadzoru 
42 odstotkov postopkov še 

poteka, se nadejajo, da bo 
delež nelegalnih gradenj še 
narastel.

Na podlagi izvedenih nad-
zorov so odprli 593 postop-
kov, od teh 566 upravnih in-
špekcijskih ter 27 prekrškov-
nih. Skupno so izdali 120 in-
špekcijskih odločb. Odkrili 
so 62 nelegalnih gradenj po 
zakonu o graditvi objektov, 
na podlagi gradbenega zako-
na pa so inšpektorji ugotovi-
li 23 nelegalnih objektov. V 
obeh primerih je inšpekcija 
odredila ustavitev gradenj in 
rok za odstranitev objektov. 
V primeru štirih objektov so 
odkrili neskladnosti, 18 pa 
je bilo nevarnih gradenj. V 
dveh primerih so prepove-
dali uporabo objektov zaradi 
spremembe namembnosti 
brez gradbenega dovoljenja. 
Izdali pa so tudi deset odločb 
za odpravo pomanjkljivosti. 
V 37 primerih so zavezan-
ce opozorili na ugotovljene 
nepravilnosti in določili rok 
za njihovo odpravo.

Vsak peti objekt nelegalen
Vsak peti objekt je zgrajen nelegalno, je v letošnji akciji nadzora odkrila gradbena inšpekcija.

V letošnji akciji je gradbena inšpekcija izvedla več kot devetsto nadzorov (fotografija je 
simbolična). / Foto: Gorazd Kavčič



4 Gorenjski glas
ponedeljek, 31. decembra 2018

info@g-glas.si

Tradicionalno silvestro-
vanje na prostem v starem 
mestnem jedru Radovljice 
tudi letos pripravljata občina 
in Večno mladi fantje. Prire-
ditev se bo začela ob 22. uri, 
ansambel Gregorji pa bo z 
nastopom začel uro kasneje.

V Bohinju se bo mogo-
če ob 21. uri pridružiti sil-
vestrovanju z Ansamblom 
Saša Avsenika v dvorani 
Danica v Bohinjski Bistri-
ci, pred kulturnim domom 
v Stari Fužini pa ob isti uri 
pripravljajo silvestrova-
nje na prostem s Posavski-
mi veseljaki. Ob zvokih an-
sambla Nočna izmena pa bo 
mogoče novo leto pričakati 
na trgu v Križah, kjer se bo 
silvestrovanje prav tako za-
čelo ob 21. uri.

Na Bledu se bodo na silve-
strovanjih domačinom za-
gotovo pridružili tudi šte-
vilni tuje gostje, ki so v teh 
dneh zapolnili hotelske 
zmogljivosti. Najprej bodo 
v novo leto vstopili otroci, ki 
se bodo od 15. ure dalje na 
Jezerski promenadi zabava-
li v družbi Jana iz Super kril, 
pujse Pepe, pevke Alenke 
Kolman ter Janje in Jana, za 
dobro voljo bo skrbel še pe-
vec in animator Mali BU. Ot-
roke bo obiskal tudi Dedek 
Mraz z darili za vse. Silve-
strovanje tudi za odrasle se 
bo začelo ob 22. uri, v novo 
leto pa bo mogoče zaplesa-
ti z ansamblom S.O.S. Kvin-
tet. Na Bledu se bodo tudi le-
tos odpovedali ognjemetu, 
bodo pa poskrbeli za poseb-
no svetlobno kuliso, ki bo je-
zersko skledo osvetljevala že 
od 20. ure naprej, svoj vrhu-
nec pa dosegla prav na pre-
hodu iz starega v novo leto, 
obljubljajo na občini.

Po številnih prireditvah in 
koncertih v Prešernem de-
cembru bo središče Kranja 
živahno tudi danes zvečer 
in ponoči. Ob 22. uri se bo 
na Glavnem trgu začelo sil-
vestrovanje z Markom Vo-
zljem in Mojstri. Ob polno-
či si boste vse lepo v novem 
letu lahko voščili pod pada-
jočimi konfeti.

V Škofji Loki bodo ob 21. 
uri pripravili silvestrovanje 
na Trgu pod gradom, kjer 
bo zbrane zabavala skupi-
na Gino & band. V Kamniku 
bo mogoče v novo leto vsto-
piti na Glavnem trgu v druž-
bi s skupino Joker. Poleg 
tradicionalnih silvestrovanj 
bodo v Domžalah in Med-
vodah pripravili tudi otroška 
silvestrovanja. V Domžalah 
se bodo prihoda novega leta 
otroci veselili že dopoldne v 
Češminovem parku, kjer jih 
bo obiskal tudi Dedek Mraz. 
Točno ob 12. uri bodo odpr-
li otroški šampanjec in drug 
drugemu zaželeli srečo v 

novem letu. Odrasli se bodo 
v najdaljši noči lahko druži-
li v ogrevanem šotoru na tr-
žnem prostoru od 22. ure 
dalje, zabaval jih bo ansam-
bel Veseli Begunjčani. Otro-
ško silvestrovanje s klovnom 
Jako in Piko Nogavičko se 
bo v Medvodah začelo ob 18. 
uri pod ogrevanim šotorom 
pred knjižnico, kjer se bo ob 
21. uri nadaljevala zabava s 
Samuelom Lucasom in The 
Groove Station. 

Najbolj množično v 
Hotelu Park

Silvestrske programe 
pripravljajo tudi v nekate-
rih blejskih hotelih. V Savi-
nih hotelih na Bledu bo naj-
bolj svečano v Grand Hote-
lu Toplice, najbolj množič-
no pa bodo silvestrovali v 
njihovem največjem Hote-
lu Park. V Grand Hotelu To-
plice bodo gostje v novo leto 
vstopili z gala silvestrsko ve-
čerjo v hotelski restavraciji 
tik ob jezeru s pogledom na 
Blejsko jezero, otok in grad. 
Za večerjo z devetimi hodi 
vključno s pijačo dobrodo-
šlice bodo odšteli 215 evrov. 
»V hotelu z najstarejšo tradi-
cijo na Bledu gostje vstopa-
jo v svet, ko je čas tekel poča-
sneje; v svet, kjer so se raz-
vajali številni eminentni go-
stje,« je poudarila direktori-
ca marketinga v Sava turiz-
mu Ana Praprotnik in do-
dala, da bodo na silvestrovo 
vse to nadgradili z vrhunski-
mi kulinaričnimi užitki, za 
katere bo poskrbel kuhar-
ski mojster Simon Berton-
celj, večkrat nagrajeni kuhar 
in član olimpijske kuhar-
ske reprezentance Sloveni-
je. Goste bo zabaval ansam-
bel Mali ekrani – Big screens 
feat Blaž Vrbič. 

Najbolj množično silve-
strovanje se bo odvijalo v 
največjem hotelu na Ble-
du, v Hotelu Park, kjer pri-
čakujejo približno 370 go-
stov. Postregli bodo z večer-
jo z osmimi hodi ob živi glas-
bi skupine Zabava. V Rik-
li Balance Hotelu bo goste 
ob svečani večerji zabavala 

zasedba Gala Dance Orches-
tra, bolj sproščeno silvestro-
vanje z bifejsko izbiro hra-
ne in živo glasbo ansambla 
Objem pa pripravljajo v re-
stavraciji Panorama. Za dru-
žine pripravljajo silvestrova-
nje s samopostrežno večer-
jo v Kavarni Park, kjer bodo 
otroci lahko uživali tudi ob 
animacijah na Blejskem dr-
sališču z razgledom. Večino 
mest za silvestrovanja ima-
jo že zapolnjenih, nekaj pro-
stih mest imajo še v restavra-
ciji Panorama, kjer je za sil-
vestrovanje treba odšteti 94 
evrov, in v jezerskem salonu 
Grand Hotela Toplice, kjer 
je mogoče silvestrovati za 45 
evrov.

Pestro bo tudi v hotelih v 
Kranjski Gori, kjer bo v ho-
telih Hit Alpinea na voljo 
silvestrska večerja, za ples 
ob njej bodo poskrbeli raz-
lični glasbeniki, za najmlaj-
še goste pa bo na voljo ani-
macijski program. Prav tako 
bodo imeli v bližini Hote-
la Kompas tudi silvestrova-
nje na prostem. Zabavno bo 
tudi v igralnici Korona, kjer 
bodo gostje uživali ob večer-
ji, plesnem spektaklu in se 
potegovali za nagrade na sil-
vestrskem bingu.

Tri ženske in Menopavza

Silvestrska predstava je že 
dolgoletna tradicija Prešer-
novega gledališča. Običajno 
ponudijo nekoliko lahkot-
nejšo predstavo, ki gledalce 
razvedri, hkrati pa jim mo-
rebiti da tudi kakšen napo-
tek za prihodnje leto, recimo 
da sreče ne gre iskati v na-
kupovalnih središčih. Letos 
so gledalce namreč povabili, 
naj zadnjo noč v letu preži-
vijo v družbi Möderndorfer-
jevih Treh žensk z igralka-
mi Vesno Slapar, Vesno Jev-
nikar in Darjo Reichman. Z 
nekaj sreče boste mogoče še 
dobili kakšno prosto mesto, 
saj je dvorana za predstavo 
ob 19. uri tako rekoč polna. 
Ob koncu predstave bodo 
skupaj z vami dvignili kozar-
ce penine in nazdravili pri-
hajajočemu letu 2019.

Delovno bodo zadnji dan 
leta preživele tudi Salome, 
Helena Blagne, Zvezdana 
Mlakar in Urška Vučak Mar-
kež, ki nastopajo v zelo us-
pešni komediji Menopavza. 
O čem gre v predstavi, pove 
že sam naslov, danes, na 
zadnji dan leta, pa so pripra-
vili kar dve predstavi, ob 18. 
uri in 20.30, ki pa sta že ne-
kaj časa razprodani.

V »Čufarju« večer znanih 
melodij

V Gledališču Toneta Ču-
farja na Jesenicah bo zadnji 
večer v letu na sporedu glas-
ba. Letošnji Silvestrski po-
ljub z začetkom ob 20. uri 
bo minil v znamenju nepo-
zabnih svetovnih melodij v 
odlični izvedbi pevke me-
zzosopranistke Mance Iz-
majlove, ruske pianistke 
Olge Ulokine in virtuoza vi-
olinista Benjamina Izmajlo-
va ter njihovih gostov. Man-
ca Izmajlova je v Gledali-
šču Toneta Čufarja pred 25 
leti prvič v življenju stala na 
odru, ko je zapela na Prvem 
glasu Gorenjske, zato jo 
nanj vežejo še posebni spo-
mini, ki jih bo delila s publi-
ko. Pripravila je železni re-
pertoar prazničnih koncer-
tov po Evropi iz oper in ope-
ret ter baletov (Karmen, Ve-
sela vdova, Hoffmannove 
pripovedke ...) muzikalov in 
glasbenih filmov (Moje pe-
smi, moje sanje, Mačke ...) 
za konec pa bo sledil še ja-
godni izbor najlepših slo-
venskih novoletnih in praz-
ničnih pesmi. Seveda ne 
bo manjkala tudi tista o sil-
vestrskem poljubu. Kon-
cert za vse generacije bo tra-
jal uro in pol, ob zaključku 
pa boste lahko nazdravili s 
šampanjcem.

Silvestrsko kopanje na 
Jezerskem

Podobno kot lani tudi le-
tos na Jezerskem zadnji 
dan v letu organizirajo sil-
vestrsko kopanje. Najpogu-
mnejši bodo lahko zaplava-
li v Planšarsko jezero točno 
ob 13. uri. Tokrat kopanje 
organizirajo že šestič. Nje-
gov idejni oče Franc Zadni-
kar je že lani opazil, da za-
nimanje za dogodek iz leta 
v leto narašča. Vsako leto 
se plavalcem pridruži tudi 
kakšno dekle ali ženska 
več; kopanje pritegne celo 
najmlajše, veliko je povra-
tnikov. Če poznate svoje 
telo, ste dovolj pogumni, 
pa tudi če še malce oklevate 
in razmišljate o tem, ali ste 
ali niste, ste danes vabljeni 
na Jezersko, da se prepusti-
te svežini Planšarskega je-
zera, morda le za hip, ali 
pa celo naredite nekaj pla-
valnih zamahov. Dobrodo-
šli pa ste seveda tudi v vlogi 
gledalcev.

Vrhunec veselega decembra
31. stran

Na Jesenicah bo na silvestrovo nastopila Manca Izmajlova. 

Neža Rozman

Kranj – Dedek Mraz se je v 
Sloveniji prvič pojavil na t. i. 
praznovanjih novoletne jel-
ke leta 1948, v letih po tem pa 
tudi na praznovanjih v pod-
jetjih, šolah in drugih usta-
novah. Praznovanja so bila 
organizirana po sovjetskem 
zgledu in so bila kot nasprot-
je božičnemu praznovanju 
pred drugo svetovno voj-
no. Aktivisti in organizator-

ji praznovanja novoletne jel-
ke so iskali osrednjo figu-
ro in polemizirali, ali naj bo 
ta uvožena ali domača. De-
dek Mraz sicer izhaja iz ru-
ske pravljice, želeli pa so ga 
poimenovati s slovenskim 
imenom: tako so na Dolenj-
skem hoteli imeti strička iz-
pod Gorjancev, v Rušah po-
horskega drvarja, na Gorenj-
skem pa naj bi uvedli očeta 
Triglava. V nekaj letih so ot-
roci Dedka Mraza tako spre-
jeli, da so se odločili, da os-
tane njegovo originalno po-
imenovanje. 

Ob prihodu Dedka Mra-
za so se skozi vso zgodovi-
no odvijale številne kultur-
ne prireditve, na katerih so 
otroci prejeli darila, propa-
girali pa so skromno obda-
rovanje. Prvi sprevod Ded-
ka Mraza sega v leto 1950, 
sedem let kasneje pa je Zve-
za prijateljev mladine Slo-
venije izdala posebno pu-
blikacijo z naslovom Dedek 
Mraz prihaja, ki je bila v po-
moč pripravljavcem spre-

jemov dobrega moža. Ja-
nez Bitenc je ob tej prilož-
nosti zapisal tudi pesem, ki 
jo zagotovo vsi poznamo – 
Siva kučma. Kostum Dedka 
Mraza je nastal po upodo-
bitvi akademskega slikarja 
Maksima Gasparija, nare-
jen je iz ovčjega kožuha, na 
hrbtu ima lahko vezenine, 
na nogah naj bi imel škor-
nje, v rokah pa na Gorenj-
skem večinoma nosi cekar. 
Največkrat ga srečamo, ko 
se vozi s konjsko vprego, vi-
deli pa so ga tudi že na trak-
torju in tovornjaku.

Dedek Mraz star 
sedemdeset let
Dedek Mraz je eden izmed treh mož, ki decembra 
obišče otroke in jim razdeli darila. Letos na 
Slovenskem praznuje že sedemdeset let.

Siva kučma, bela brada, topel kožuh, zvrhan koš ... Dedek 
Mraz praznuje že sedemdeseti rojstni dan. / Foto: Primož Pičulin

Cveto Zaplotnik

Kranj – Največ prebival-
cev Slovenije, kar 7552, ima 
rojstni dan 1. januarja, naj-
manj, 4731, pa dan prej, na 
silvestrovo, kažejo podatki 
statističnega urada, kjer tudi 
pojasnjujejo, zakaj je med 
obema dnevoma takšna raz-
lika. »To je posledica navade 
iz časa, ko so se otroci veči-
noma rojevali doma. Števil-
ni starši otrok, ki so se rodili 
na zadnji dan (ali zadnje dni) 
v letu, so namreč pri prijavi 
rojstva navedli kot datum 
otrokovega rojstva 1. januar. 
Tako so ravnali iz čisto »pra-
gmatičnih« razlogov: vedeli 

so, da so s tem otroka for-
malno »pomladili« za eno 
leto in da ga bodo zato lah-
ko dlje časa zadržali doma, 
saj bo začel hoditi v šolo leto 
pozneje; predvsem pa je bilo 
to pomembno za fante, ki 
so šli tako lahko leto pozne-
je k vojakom,« pojasnjujejo 
na statističnem uradu in do-
dajajo, da je bilo takšno pri-
javljanje rojstva možno dot-
lej, dokler se večina otrok ni 
rodila v porodnišnici, ki tudi 
uradno prijavi rojstvo. Po 
letu 1970, ko se je že 96 od-
stotkov otrok rodilo v porod-
nišnici, se je možnost prija-
ve nepravega datuma rojstva 
zelo zmanjšala.

Največ prebivalcev ima 
rojstni dan 1. januarja
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V Bad Kleinkirchheimu na 
avstrijskem Koroškem takoj zaposlimo

2 natakarja m/ž
(2 Chef-de-Rang)

Delo poteka 48 ur na teden - 6 dni, 
mesečna plača 1.700,00 EUR neto

ali
40 ur na teden - 5 dni,

mesečna plača 1.500,00 EUR neto.
 Po želji vam nudimo tudi zelo ugodno 

bivanje in brezplačno oskrbo.
Pričetek dela takoj!

Prosimo, javite se nam v nemščini po
e-pošti na hotel.almrausch@aon.at

ali po telefonu +43 4240 8484.
 

Hotel Almrausch Josef Juritz e.U. 
www.genusshotel-almrausch.at

Bad Kleinkirchheim - Avstrija
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Neža Rozman

Kranj – Nekoč so za pisanje 
sporočil, vmes pa so se za-
gotovo znašle tudi praznič-
ne dobre želje, uporabljali 
zgolj papir, črnilo in pero. 
A tehnologija je napredo-
vala, prazniki in voščila ob 
njih pa so ostajali. Če so še 
pred nekaj desetletji ljudje 

navdušeno kupovali božič-
ne in novoletne voščilni-
ce ter jih pošiljali znancem 
in prijateljem, so jih danes 
skoraj že izpodrinile digi-
talne oblike voščil. Ljudje 
pogosteje voščijo z SMS-
-sporočili, po elektronski 
pošti in drugimi digital-
nimi oblikami. To opaža-
jo tudi na Pošti Slovenije, 

kjer sicer novembra in de-
cembra beležijo porast na-
slovljenih pisemskih poši-
ljk, vendar številke niso več 
tako visoke kot pred leti. 
Decembra lani je bilo v no-
tranjem prometu prenese-
nih 14 odstotkov več nas-
lovljenih pisemskih poši-
ljk kot v drugih mesecih, 
poslanih jih je bilo več kot 

22 milijonov; v letu 2007 
pa je bilo v decembru pos-
lanih kar 39 milijonov po-
šiljk. Čeprav pošiljanje vo-
ščil po klasični pošti upada, 
pa na Pošti Slovenije beleži-
jo visok porast paketnih po-
šiljk, v prazničnem decem-
brskem času se njihovo šte-
vilo poviša kar za od 12 do 
30 odstotkov.

Upadlo pošiljanje voščil po pošti
Za nami je praznični december, ko smo v širni svet poslali številne želje in voščila. Načinov, kako to 
storimo, je seveda skoraj toliko kot dobrih misli, ki jih želimo sporočiti.

Vlasta Oblak, Škofja Loka: 

»Pošiljamo voščilnice, vošči-
mo po telefonu, zelo redko 
voščim po elektronski poti.«

Tjuš Matijaševič, Milje: 

»Včasih smo pisali voščilni-
ce, zdaj voščim s sporočilom 
ali na družbenih omrežjih.«

Marko Umnik, Šenčur: 

»Voščim po računalniku, ele-
ktronski pošti, moja žena pa 
še pošilja voščilnice.«

Šeherezada Perko, Golnik: 

»Pošiljam voščilnice, le to se 
mi zdi pravo voščilo. Tisto po 
telefonu ne velja toliko.«

Marjana Ahačič

Kranjska Gora – Tik pred 
koncem starega leta so v 
kranjskogorskem hotelu Ra-
mada v sodelovanju s Cen-
trom za usposabljanje, delo 
in varstvo (CUDV) Radovlji-
ca pripravili dobrodelno ve-
čerjo z dražbo, na kateri so se 
gostje potegovali za nakup 
izdelkov iz programa Biseri, 
ki so jih uporabniki CUDV 
Radovljica s svojimi mentor-
ji prav za ta večer ustvarjali 
vse leto.

Vodja kuhinje v Rama-
di Klemen Drole in vodja 

slaščičarne Robert Kristan 
sta pripravila poseben štiri-
-hodni meni. Profesional-
no in samozavestno so ga 
postregli uporabniki CUDV 
Radovljica iz jeseniškega 
varstveno delovnega cen-
tra: Neda Marjanovič, Dali-
la Markelj, Miha noč in Aleš 
Arnol, ki so se pod budnim 
očesom vodje strežbe Domi-
nikom Klincem za ta večer 
še posebej pripravljali. 

»S CUDV Radovljica smo 
se srečali lani, na dobrodelni 
večerji prijateljstva, in skle-
nili, da se bomo v družbi Hit 
Alpinea povezali z Biseri, ki 

govorijo zgodbo o raznoli-
kosti in dragocenih sposob-
nostih vsakega posamezni-
ka. Tako se je izkazalo tudi 
v primeru našega novega 
sodelavca Dominika Vonči-
ne iz CUDV, ki je nedavno 
v sodelovanju opravil pro-
gram usposabljanja in dela 
v slaščičarni. Z veliko dobre 
energije je povezal sodelav-
ce in v kolektiv vnesel spro-
ščenost,« je izpostavila Aida 
Kadić, vodja hotela Ramada. 
Kot pravi dr. Irena Ceglar, 
direktorica CUDV Radovlji-
ca, v centru uporabnikom 
omogočajo vključevanje v 

običajno delovno in življenj-
sko okolje. »Naš center se 
povezuje z različnimi par-
tnerji, ki omogočajo delov-
ni in ustvarjalni razvoj upo-
rabnikov. S pravimi vsebina-
mi in metodami jih spodbu-
jamo, da uporabijo vse svo-
je sposobnosti in pokažejo 
več od pričakovanega. To jih 
motivira in navdušuje, saj 
so v svoji edinstvenosti lah-
ko zelo uspešni.«

Posebno pozornost so na 
večerji namenili štirim pa-
rom mentorjev in varovan-
cev, ki uspešno pletejo niti 
sodelovanja in spoštovanja v 
različnih podjetjih, zavodih 
in predvsem v medosebnih 
odnosih. To so bili slaščičar-
ka Sandra Svetina in Sabi-
na Rešek, direktorica hote-
la Astoria Bled, tekač Željko 
Najdek in športni trener Kle-
men Dolenc, slaščičar Do-
minik Vončina in vodja sla-
ščičarne v hotelu Ramada 
Robert Kristan ter perspek-
tivni slikar Aleš Varl in aka-
demski slikar Matjaž Arnol. 
Slednji je poudaril pomen 
timskega delovnega okolja, v 
katerem so ključne vrednote 
plemenitost, igrivost, osre-
čevanje drugih, svoboda ter 
zavedanje, da človek zmore 
in se lahko dokazuje. Zato so 
tudi njihovi Biseri, ustvarje-
ni z ljubeznijo, lahko prave 
umetnine.

Večerja za dober namen
Štirje pari sodelavcev, Biseri, ustvarjeni z ljubeznijo, in večerja za dober namen so na večerji v 
kranjskogorski Ramadi povezali strokovnjake z različnih področij, uporabnike CUDV ter posameznike, 
ki znajo in želijo podpreti dobro delo in tople odnose.

Gostje so se potegovali za nakup izdelkov iz programa 
Biseri, ki so jih uporabniki CUDV Radovljica s svojimi 
mentorji prav za ta večer ustvarjali vse leto.

Profesionalno in samozavestno so stregli uporabniki CUDV Radovljica iz jeseniškega 
varstveno-delovnega centra: Neda Marjanovič, Dalila Markelj, Miha Noč in Aleš Arnol, 
ki so se pod budnim očesom vodje strežbe Dominikom Klincem za ta delovni večer še 
posebej pripravljali. 

Slaščičar Dominik Vončina in vodja slaščičarne v hotelu 
Ramada Robert Kristan v pogovoru z direktorico hotela 
Aido Kadić

Večerje sta se udeležila tudi nekdanji direktor družbe Hit 
Alpinea Fedja Pobegajlo in kulinarična mojstrica Alma Rekić.
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Gorenja vas – S prvim janu-
arjem v pediatrični ambu-
lanti v Gorenji vasi delo za-
čenja Gorazd Kalan, ki ima 
26-letne izkušnje na podro-
čju pediatrije. Otroška am-
bulanta bo tako po novem 
odprta vse dni v tednu, saj 
bo en dan v tednu v njej še 
naprej prisotna tudi Ida Rus, 
ki bo preostali čas delova-
la v otroški ambulanti zdra-
vstvenega doma Žiri, so po-
jasnili na Občini Gorenja 
vas - Poljane.

Širitev pediatrične dejav-
nosti je plod dolgotrajnega 
prizadevanja in opozarjanja 
obeh občin, da prvotno odo-
breni program zaradi velike-
ga števila otrok ne zadošča 
za kakovostno zdravstveno 
oskrbo v obeh lokalnih sku-
pnostih. Kot navajajo na ob-
čini, je namreč po podatkih 
statističnega urada na obmo-
čju občin Gorenja vas - Polja-
ne in Žiri 3114 otrok starih do 
19 let – v gorenjevaško-po-
ljanski občini 2049 in v Ži-
reh 1065. Po prejšnjem pro-
gramu tako ni bilo mogoče 
zagotoviti normalnega delo-
vanja ambulante, so opozo-
rili. »Zaradi velikega števi-
la majhnih otrok je bila na-
mreč ambulanta skoraj polo-
vico delovnega časa primora-
na izvajati preventivo s siste-
matskimi pregledi in posve-
tovalnico, kar ni omogočalo 

normalnega izvajanja tudi 
kurativne dejavnosti za bol-
ne otroke, še zlasti zaradi 
tega, ker je delovala na dveh 
lokacijah.« Po poldrugo leto 
trajajočih usklajevanjih so 
sredi leta na ministrstvu za 
zdravje vendarle odobrili ši-
ritev programa, na osnovi 
česar sta oba občinska sve-
ta v oktobru sprejela odlok 
o razpisu koncesije. Razpis 
je bil objavljen v začetku no-
vembra, v začetku decem-
bra pa je ministrstvo podalo 

končno soglasje k prejeti vlo-
gi na razpis, s čimer so bili iz-
polnjeni pogoji za izdajo od-
ločbe o podelitvi koncesije. 
Pred dnevi so podpisali kon-
cesijsko pogodbo, s čimer so 
otrokom omogočili celovito 
tako preventivno kot kura-
tivno zdravstveno oskrbo v 
lično prenovljeni ambulan-
ti, ki je lani prejela tudi pri-
znanje oddaje Ambienti za 
eno najlepše urejenih am-
bulant v Sloveniji, so še raz-
ložili na občini.

Po novem letu bo v 
Zdravstvenem domu Go-
renja vas začela delovati 
tudi nova zobna ambulan-
ta za otroke in odrasle, ka-
tere nosilka bo Manca Pe-
ternelj. Ambulanta bo za-
časno delovala v prostorih 
Olgice Mijatović v novem 
delu zdravstvenega doma. 
Ambulanta bo odprta od 
ponedeljka do četrtka iz-
menično en teden dopol-
dne in en teden popoldne 
ter ob petkih popoldne.

Delo začenja še en pediater
Župana občin Gorenja vas - Poljane in Žiri Milan Čadež in Janez Žakelj sta z ambulanto Polhek 
podpisala koncesijsko pogodbo o širitvi pediatrične dejavnosti v obeh občinah. V Gorenji vasi tudi nova 
zobna ambulanta.

V Gorenji vasi so pred dnevi podpisali koncesijsko pogodbo o širitvi pediatrične dejavnosti 
v občinah Gorenja vas - Poljane in Žiri. / Foto: arhiv občine

Vilma Stanovnik

Kranj – Tik pred novim letom 
so iz kranjske občine sporo-
čili, da je s sklepom Držav-
ne revizijske komisije potrje-
na izbira izvajalca za gradnjo 
komunalne infrastrukture 
na območju Britof–Predoslje 
v sklopu operacije Gorki – 2. 
sklop (2. faza). Kot pojasnju-
jejo, je Državna revizijska ko-
misija za revizijo postopkov 
oddaje javnih naročil s skle-
pom odločila, da se vlagate-
ljev zahtevek za revizijo za-
vrne kot neutemeljen. Tako 
sedaj ni več pravnih ovir, da 
Mestna občina Kranj pod-
piše pogodbo za izgradnjo 
kanalizacije in ostale infra-
strukture za sklop 1: obmo-
čje Britof–Predoslje z naju-
godnejšima ponudnikoma 
Riko, d. o. o., in Pirc Gradnje, 
d. o. o., katerih ponudba zna-
ša 9,8 milijona evrov. 

Investicija v komunal-
no infrastrukturo na obmo-
čju Britof–Predoslje bo ob-
segala okoli 12,7 kilometra 
fekalne kanalizacije vključ-
no s petimi črpališči, hkrati 
pa bodo obnovljeni tudi vo-
dovodno omrežje v dolžini 

okoli 10,7 kilometra, mete-
orna kanalizacija dolžine 
blizu 8,6 kilometra in javna 
razsvetljava. Stroški izvedbe 
dela fekalne kanalizacije s 
pripadajočo cesto bodo v do-
ločenem deležu sofinanci-
rani iz sredstev Kohezijske-
ga sklada Evropske unije in 
Republike Slovenije, preos-
tale komunalne vode bo v ce-
loti financirala Mestna obči-
na Kranj.

Postopek je trajal kar leto 
in pol. Če bodo vremenske 
razmere ugodne, se bo delo 
začelo že februarja, sicer pa 
marca. 

»Zadovoljen sem, da se je 
dolgotrajni postopek izbire 
izvajalca zaključil in bomo 
komunalno infrastruktu-
ro zagotovili tudi občankam 
in občanom Britofa in Pre-
doselj. Projekt je stroškov-
no obsežen in zelo pomaga, 
da so odobrena nepovrat-
na sredstva. V nadaljevanju 
bodo v gradnjo komunal-
nih vodov vključeno še nase-
lje Mlaka, prizadevali pa si 
bomo, da omrežje v prihod-
njih letih razširimo na veči-
no občine,« je povedal žu-
pan Matjaž Rakovec. 

V Britofu in Predosljah 
bodo gradili
Potem ko je velik del kranjske občine sodobno 
kanalizacijsko infrastrukturo dobil v prvi fazi 
izvedbe projekta Gorki, se sedaj obeta gradnja 
tudi v Britofu in Predosljah.

Mojstrana – Sredi decembra so delavci Komunale Kranjska 
Gora skupaj z direktorjem Blažem Knificem v posebni akciji 
čistili zgornji tok potoka Belca in območje, kjer se potok izliva 
v Savo Dolinko. »Očistili smo del, kjer je bilo na brežinah od-
loženega največ lesa, pločevine, plastike in cerad. Nabrali smo 
kar okoli štirideset kubičnih metrov lesa in vej, ki smo jih nato 
odpeljali na deponijo na Tabre, ter za en kamion plastike in 
pločevine,« je pojasnil Knific. »Pregledali smo celotno strugo 
hudournika Belca in Save Dolinke, da smo videli, koliko je na 
tem območju divjih odlagališč in kaj vse je še ostalo neposp-
ravljeno po hudem neurju konec oktobra. Nato smo stanje 
obravnavali na sestanku sveta KS Dovje - Mojstrana, kjer smo 
se nato dogovorili, da bomo 13. aprila v sklopu svetovnega 
dne Zemlje organizirali akcijo čiščenja brežin hudournika Bel-
ca, Save Dolinke in Bistrice. K sodelovanju bomo pozvali vsa 
društva, ki delujejo na območju krajevne skupnosti, in upamo, 
da se bo akcije udeležilo čim več ljudi. Seveda bo pri delu z 
odvozi sodelovala tudi Komunala Kranjska Gora.«

Očistili brežine Belce, še ena akcija spomladi

Delavci Komunale Kranjska Gora so se sredi meseca lotili 
čiščenja brežin hudournika Belca. Ob pomoči lokalnih 
društev bodo nadaljevali spomladi.

Igor Kavčič

Mavčiče – Ob dnevu Samo-
stojnosti in enotnosti pre-
teklo sredo so mavčiški ga-
silci s slavnostno sejo v dvo-
rani gasilskega doma skle-
nili celoletno praznovanje 
visokega jubileja, 110-letni-
ce obstoja Prostovoljnega 
gasilskega društva Mavči-
če. Poleg jubilantov, doma-
čih gasilcev, so se seje udele-
žili tudi predstavniki Upra-
ve Republike Slovenije za 
zaščito in reševanje, Gasil-
ske zveze Slovenije, Gasil-
ske zveze Gorenjske, dru-
štev Gasilske zveze Mestne 
občine Kranj in prijateljskih 
društev ter predstavniki Sve-
ta krajevne skupnosti Mavči-
če in društev domače KS.

Po slovenski himni, ki jo 
je zapel Mešani oktet Lipa 
iz Sore pri Medvodah, in 

slovesnem nagovoru pred-
sednika društva Albina Toni-
ja je Rudi Zevnik predstavil 
izid novega biltena, ki se je 
v desetih letih povečal za več 
kot sto strani. Gre namreč za 
najuspešnejše gasilsko dru-
štvo na Gorenjskem, kar so 
gasilci vseh generacij tudi 

letos dokazovali na različnih 
tekmovanjih. Povabljeni go-
sti so v nadaljevanju pozdra-
vili slavljence in jim čestita-
li za jubilej, podpredsednik 
Jože Derlink pa je jubilan-
tom predal tudi plaketo Ga-
silske zveze Slovenije. S kip-
ci sv. Florijana in pisnimi 

zahvalami so se mavčiški ga-
silci zahvalili zaslužnim čla-
nom, domačinom in pokro-
viteljem za nesebično po-
moč. Oktet Lipa je večer zak-
ljučil s pesmijo Slovenska 
dežela, po uradnem delu pa 
je sledilo druženje ob pogo-
voru in izmenjavi izkušenj.

Gasilci v Mavčičah praznovali
S srečanjem gasilcev so v Mavčičah obeležili 110-letnico Prostovoljnega gasilskega društva Mavčiče.

V Mavčičah so praznovali gasilski jubilej. / Foto: arhiv PGD Mavčiče
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Kamnik – Kamniški Dnevni 
center za osebe s težavami v 
duševnem razvoju Štacjon 
deluje pod okriljem kam-
niške enote Centra za social-
no delo Osrednja Slovenija – 
Vzhod in nudi prostor blizu 
petdesetim uporabnikom, 
ki ga obiščejo občasno, med 
15 in 20 uporabnikov pa čas v 
centru preživlja vsakodnev-
no. Pred novim letom so na 
neformalen obisk povabi-
li predsednika vlade Marja-
na Šarca, ki je »štacjonce«, 
kot se uporabniki radi poi-
menujejo, redno obiskoval 
že v času županovanja, sre-
čal pa se je tudi s pomočnico 
direktorice kamniške enote 
centra za socialno delo Majo 
Gradišek in strokovno vodjo 
Štacjona Lidijo Kos.

»Gre za projekt iz moje-
ga prvega županskega man-
data, ki je bil uspešno rea-
liziran, kljub temu da smo 
od nekaterih kamniških du-
šebrižnikov takrat poslu-
šali, kaj vse bo narobe, če 
bo ta ustanova tukaj. Ven-
dar center danes dobro de-
luje in ima čedalje več 

uporabnikov. Gre za osebe, 
ki so v nekem obdobju zaš-
le v težave, kar se lahko zgo-
di vsakemu izmed nas. Zato 
sem vesel, da center danes 
uspešno deluje,« je po sre-
čanju, ki je potekalo v sproš-
čenem vzdušju, dejal Šarec, 
ki je pokomentiral tudi ak-
tualne težave centrov za so-
cialno delo, ki se zaradi ka-
drovske podhranjenosti in 

težav z delovanjem infor-
macijskega sistema, sooča-
jo s precejšnjimi zaostan-
ki, zaradi česar so napove-
dali opozorilno stavko, a 
pred dnevi z ministrico za 
delo družino, socialne zade-
ve in enake možnosti Kse-
nijo Klampfer vendarle do-
seglo dogovor. »Ministri-
ca je našla rešitev, s kate-
ro se bo število zaposlenih 

vendarle začelo povečevati 
in bi se zaostanki pri reševa-
nju vlog začeli zmanjševati, 
seveda ob predpostavki, da 
bo tudi tehnologija delova-
la, kot je treba. Pri nas je na-
mreč tako, da uvedemo teh-
nologijo, potem pa bodisi ni 
ustreznega usposabljanja 
zaposlenih ali pa tehnologi-
ja sama po sebi ne deluje,« 
je povedal predsednik vlade.

Premier obiskal Štacjon
Predsednik vlade Marjan Šarec se je udeležil srečanja z uporabniki Dnevnega centra Štacjon v Kamniku.

Predsednik vlade Marjan Šarec med obiskom kamniškega Štacjona

Aleš Senožetnik

Ljubljana – Društvo paraple-
gikov ljubljanske pokrajine, 
ki deluje tudi v občinah šir-
še gorenjske regije – Dom-
žalah, Kamniku, Komendi, 
Medvodah, Mengšu, Trzinu 

in Vodicah – je pred krat-
kim obeležilo štiridesetle-
tnico delovanja. Društvo, v 
katerem je trenutno 315 čla-
nov, je poleg povezovanja 
paraplegikov in tetraplegi-
kov namenjeno tudi ugo-
tavljanju in zadovoljevanju 

njihovih posebnih potreb 
ter zastopanju njihovih in-
teresov. 

Ob praznovanju jubileja, 
ki je potekalo pod častnim 
pokroviteljstvom predsedni-
ka države Boruta Pahorja, so 
se spomnili prehojene poti 

in ljudi, ki so v tem času po-
membno prispevali k razvo-
ju društva. Ob tej priložnos-
ti pa poteka tudi akcija zbira-
nja denarja za nakup kombi-
ja, ki ga v društvu nujno pot-
rebujejo za varen prevoz čla-
nov.

Štirideset let društva paraplegikov 

Proslava ob štiridesetletnici društva / Foto: Tomaž Demšar

Komenda – Komendski občinski svetniki so na zadnji seji ime-
novali člane odborov in delovnih teles in potrdili tudi nadzorni 
odbor, na čelu katerega je ostal dozdajšnji predsednik Mitja 
Dolžan, za člane pa so imenovali Barbaro Eržen, Mojco Čebulj, 
Klemna Vidica, Miha Božička, Jurija Kerna in Marka Erenta. 
Župan Stanislav Poglajen si je za podžupana tudi v tem man-
datu izbral Igorja Štebeta.

Podžupan ostaja Štebe

Volčji Potok – Po poročanju STA vodstvo Arboretuma Volčji 
Potok razmišlja o rekonstrukciji Souvanovega dvorca, ki bi ga 
namenili različnim dejavnostim. Graščina je bila sicer pos-
tavljena v začetku 17. stoletja, leta 1885 pa je lastnik posestva, 
kjer je danes arboretum, Ferdinand Souvan I. dvorec preuredil, 
nato pa je bila graščina med drugo svetovno vojno leta 1944 
požgana.

Rekonstruirali bi Souvanov dvorec

Danica Zavrl Žlebir

Jezersko – Lani je bilo Je-
zersko sprejeto v mednaro-
dno mrežo Gorniških vasi 
(Bergsteigerdörfer), ki zdru-
žuje kraje, ki svoj turizem 
razvijajo na temeljih gor-
niške tradicije, predvsem 
osnovnih gorniških dejav-
nosti, brez velike turistične 
infrastrukture in s trajno-
stnim pristopom. Dejavno-
sti, razvite v teh krajih, omo-
gočajo obiskovalcu, da ak-
tivno preživlja dopust s po-
hodništvom in plezanjem, 
da uživa v turnem smuča-
nju, hoji s krpljami, tur-
nem gorskem kolesarjenju 
in drugih gorskih športih, ki 
jih je mogoče izvajati zgolj 
z lastno močjo in brez več-
je turistične infrastruktu-
re. Letos spomladi so s slo-
vesnostjo na Jezerskem ura-
dno potrdili članstvo v tej 
mednarodni družini. Jezer-
sko je sicer prvi kraj v Slove-
niji, ki je pristopil med Gor-
niške vasi, kot drugi se prid-
ružujejo Luče.

Letos so na Jezerskem 
Gorniškim vasem in svoji 
pionirski vlogi v tem zdru-
ženju posvetili tudi kole-
dar za leto 2019. Fotogra-
fije zanj je posnel domačin 

Primož Šenk, vsi motivi so 
z Jezerskega, k vsakemu pa 
so dodali še zapise o tem, 
kako sledijo zavezam Gor-
niških vasi. Med drugim so 
to raznolika in kakovostna 
ponudba prenočišč in re-
stavracij, dobro vzdrževane 
pohodniške poti z enotnim 
sistemom označevanja, ka-
kovostna turistična ponud-
ba, ki temelji na lokalnih 
proizvodih. Delež zavarova-
nih območij naj presega pe-
tino območja. Ponujajo čis-
te in vse leto z vodo polne 
potoke. Razlika med najviš-
jo in najnižjo nadmorsko 
višino območja mora biti 
vsaj tisoč metrov. Območje 
mora biti tudi v času poči-
tnic in ob koncih tedna do-
stopno z javnim prevozom, 
omogočali naj bi izposo-
jo opreme za zimske in po-
letne aktivnosti v naravi, v 
vseh letnih časih pa vode-
ne obiske gora. Število pre-
bivalcev na območju Gor-
niške vasi ne sme presegati 
2500, čemur na Jezerskem 
z okoli sedemsto prebival-
ci zlahka zadostijo. V alp-
skih gozdovih in dolinah se 
izogibajo motoriziranemu 
individualnemu prometu. 
Gorske koče nad 1500 me-
tri pa so dosegljive le peš. 

Koledar posvetili 
Gorniškim vasem
Na Jezerskem so za leto 2019 izdali koledar na 
temo Gorniške vasi. Motivi so z Jezerskega, avtor 
fotografij pa je domačin Primož Šenk.

Aleš Senožetnik

Komenda – Prihodnji pone-
deljek, 7. januarja, bo stekla 
nova redna avtobusna lini-
ja Ljubljana–Poslovna cona 
Komenda–Komenda, za kar 
so si podjetniki in zaposleni 
v coni ter komendska občin-
ska uprava že dlje časa pri-
zadevali, nedavno pa je mi-
nistrstvo za infrastruktu-
ro tudi izdalo dovoljenje za 
uvedbo nove linije. »Linija 
bo potekala z glavne avtobu-
sne postaje Ljubljana na Ce-
lovško cesto, od tu pa po av-
tocesti in mimo Vodic do po-
slovne cone in do Komende 

ter seveda obratno. Avtobu-
si bodo vozili ob delavnikih 
od ponedeljka do petka,« so 
v skupnem sporočilu za jav-
nost zapisali predstavniki av-
toprevozniškega podjetja Ar-
riva in Občine Komenda. 

V poslovni coni bo avto-
bus ustavljal na treh posta-
jališčih, in sicer Komen-
da PC Pod lipami, Komen-
da PC Pod bori in Komen-
da PC Pod gabri.  Vozni red 
je objavljen tudi že na sple-
tni strani Arrive, kot pravijo 
v podjetju, pa so manjše pri-
lagoditve še možne, uporab-
niki pa želje lahko sporočijo 
tudi po elektronski pošti.

V poslovno cono tudi  
z avtobusom
Januarja bo vzpostavljena avtobusna povezava 
tudi med komendsko poslovno cono in Ljubljano.

Kranjska Gora – S 1. januarjem bodo tudi v občini Kranjska 
Gora začeli po novem obračunavati turistično takso. Za ob-
močje KS Kranjska Gora in za planinske postojanke skupaj s 
promocijsko takso znaša 2 evra, za preostale krajevne skup-
nosti 1,6 evra ter en evro za avtokampe.

Turistična taksa po novem
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Igor Kavčič

Kranj – Pred časom so v pro-
storih podjetja B&B Kranj 
na Visoki šoli za trajnostni 
razvoj odprli prvo samos-
tojno razstavo slikarja Jure-
ta Florjančiča iz Škofje Loke. 
Kot je ob razstavi zapisal 
umetnostni zgodovinar in 
kustos Loškega muzeja Bo-
štjan Soklič, Jure Florjančič 
vztrajno raziskuje različne 
likovne vzorce in znake, jih 
povezuje, po svoje razdru-
žuje, in zopet lepi: skratka, 

po svoje »reciklira«. Njego-
ve risarske podobe deluje-
jo kot fantastične predsta-
ve, podane prek fragmen-
tarne, a avtonomne pred-
metnosti v nekonvencional-
nih razmerjih, navezujoče 
se na »odkruške« predstav-
nosti, ki delujejo kot izmi-
šljije. »Avtorjevo razgibano 
risbo ali grafiko, sestavljeno 
iz simbolov, grafizmov in or-
ganskosti z močnim asocia-
tivnim značajem, prepozna-
mo v strukturno harmonič-
nih rešitvah. Z občutkom za 

oblike in ustrezno izbrane 
barve, nam Florjančič odkri-
va originalne risarsko/gra-
fične konstrukte, briše meje 
med različnimi umetniški-
mi načini, vzporedno pa iz-
postavlja motive iz naravne-
ga in abstraktnega sveta.«

Florjančič se predstavlja z 
21 deli manjšega in srednje-
ga formata, ki jih je ustvaril 
v obdobju zadnjih treh let, v 
večini pa gre za tehniko čr-
nilo ali tuš na papir. Ob tem 
je dodal še dva digitalna ko-
laža na aluminij. »Risbe s 

tušem, še posebej pa tiski na 
kovinskih ploščah, razode-
vajo težnjo po spreminjanju 
ustaljenih likovnih obrazcev 
in pogledov. Na zavidljivem 
estetskem nivoju z živostjo 
in neposrednostjo marsikaj 
povedo o tvorčevi veliki ume-
tniški pozornosti in zmož-
nosti vživljanja v lastno pod-
zavest.« Ob odprtju je nasto-
pila Sara Ševaljević, učenka 
violončela na Glasbeni šoli 
Kranj, kot so povedali v pod-
jetju B&B Kranj, kjer so pred 
nedavnim na predavanju 

gostili tudi dr. Marka Ju-
hanta, specialnega pedago-
ga in iskanega strokovnjaka 
za vzgojne izzive sedanjega 
časa, pa bodo z organizacijo 

predavanj, delavnic, razstav, 
nadaljevali tudi v prihodnje. 
Razstava del Jureta Florjan-
čiča bo na ogled do meseca 
februarja.

Likovno vesolje Jureta Florjančiča 
V prostorih podjetja B&B v Kranju je odprto novo razstavišče. Kot prvi se v njem predstavlja slikar  
Jure Florjančič iz Škofje Loke.

Ob Juretu Florjančiču in njegovem očetu akademskem 
slikarju Pavlu Florjančiču sta na levi strani še direktor 
podjetja B&B Brane Lotrič in karierna svetovalka  
Suzana Čajić. / Foto: arhiv B&B

Igor Kavčič

Kranj – Prva publika je krstno 
izvedbo predstave Ob zori 
pozdravila z velikim odobra-
vanjem in jo nagradila z obil-
nim aplavzom. Z njo se izte-
ka Cankarjevo leto, ki nas je 
bogatilo s knjižnimi, muzej-
skimi, filmskimi in gledali-
škimi pripovedmi o njem in 
njegovih delih. Povezovanje 
časa, v katerem je Cankar pi-
sal, ali še bolje tem, ki jih je 
obravnaval, z aktualno druž-
bo in medosebnimi odno-
si v njej, predvsem pa iska-
nje podobnosti med takrat in 
danes, je tako rekoč samou-
mevno. Njegova dela pa da-
nes niso le kruto aktualna, 
ampak so predvsem hvalni-
ca življenju, človeku in nje-
govemu boju za obstoj, kar 
velja tudi za avtorski projekt 
Ob zori, ki ga je režiral eden 
najbolj izstopajočih režiser-
jev prihajajoče mlade gene-
racije Žiga Divjak. K projek-
tu je pristopil v tandemu z 
dramaturginjo Katarino Mo-
rano, ki je besedilo mojstr-
sko ukrojila po meri sodob-
nega časa in jezika. Zgodbe 
je črpala iz zbirke Ob zori, ki 
so izšle leta 1903, med nji-
mi so Spomladanska noč, Iz 
predmestja, Šivilja, Bela kri-
zantema / Publikum, Križev 
pot, zaključni del pa pripada 
Hlapcu Jerneju ter v spraše-
vanju smisla njegovega, in 
da, tudi našega bivanja neka-
ko da ton celotni predstavi, v 
kateri je ena od povezovalnih 

niti zagotovo razredni boj. 
Ta kot da nikoli ni pojenjal, 
več, po sto letih se z vso si-
lovitostjo vrača, takrat pri-
dobljene pravice delavcev 
danes niso več tako samou-
mevne, izkoriščanje je na po-
hodu, in zato vedno bolj spet 
postaja dnevna tema.

Ko gledalci vstopimo v 
dvorano, nas na odru za te-
kočim trakom pričaka celot-
na igralska zasedba predsta-
ve, ponavljajoč vedno ene 
in iste gibe. Tekoči trak pač. 
Na neprestano ponavljanje 
se med predstavo celo na-
vadimo. Ponavljanje sprva 
obremenjuje, v nadaljeva-
nju ga pogrešamo, če se pre-
kine. Izza traku nam pripo-
vedujejo zgodbe: o Anki, ki 
šiva kravate in nekega dne, 
ko jo lastnica šivalnice poš-
lje v mesto v banko po denar, 
ga v povsem novem svetu, ki 
ga doslej ni poznala, delo-
ma potroši; o ljubezni med 
študentom in šiviljo, v kate-
ri prvi ne zmore biti iskren, 
saj ga namesto čustev vse 
bolj prevzema misel, da si 
bo zapravil življenje z nava-
dno šiviljo; o Judit, ki nasto-
pa s pitonom in si s tem služi 
denar, dokler kača »igre« ne 
vzame zares; o desetletnem 
Marku, ki v prvi vrsti proce-
sije oddaljene cerkve na hri-
bu nosi križ, dokler v vročini 
dneva ne omaga; o Jerneju, 
ki po štiridesetih letih dela 
spozna, da je bilo vse zaman, 
še slabše, brez smisla. 

Znotraj orkestrske igre, 

sedmerica igralcev je v med-
sebojni uglašenosti prepros-
to izjemna, nosilne like v 
zgodbah nosijo posamezni 
igralci. Tako nas v prvi zgod-
bi kot Anka v iskreni otro-
ški naivnosti navduši Vesna 
Slapar, v drugi odnos neiz-
polnjene ljubezni na teko-
či trak življenja prepričljivo 
položita v revščini rojeni po-
nižnosti na eni in moški ve-
hementnosti na drugi stra-
ni Vesna Pernarčič in Aljoša 
Ternovšek, dekletov oče Pe-
ter Musevski v zatajeni jezi 
potrdi slovenski značaj. Ko 
smo si s Cankarjem že na ti, 
nas v Vesna Jevnikar v solo 
pripovedi povede v pokra-
jine ... huh ... desetletja za 
našim pisateljem v drugem 
delu sveta razvitega magič-
nega realizma. In ko že po-
mislimo, da je tekoči trak od-
igral svojo simbolično vlogo, 
nanj stopi Blaž Setnikar in v 
neverjetni telesni in igralski 
kondiciji odteče kilometre 
in kilometre ter nas tudi po-
vede nazaj, v slovensko real-
nost. Zadnji Jernej je gostu-
joči igralec Gregor Zorc, s 
katerim gremo v ogenj. 

Avtorskemu projektu Ob 
zori Cankar da korenine, 
Divjak in Moranova pa v 
sodelovanju s scenografko 
Tino Mohorović, kostumo-
grafko Tino Pavlović in lek-
torico Majo Cerar postavita 
v današnji čas. Več – v priho-
dnost. Sodobna gledališka 
forma v orkestrsko zastav-
ljeni predstavi je dopolnjena 

s simbolnimi scenskimi ele-
menti. To je zagotovo resnič-
ni tekoči trak, ki ga poganja 
elektromotor, prav tako pa 
oblačila, viseča pod stropom 
v ozadju, ki spremljajo vsako 
posamezno zgodbo in pade-
jo skupaj z njihovimi glavni-
mi junaki. Sodobnost je pod-
krepljena tudi z jezikom, ki 
ga govorimo danes.

Predstava je skozi optiko 
razrednega boja, ta pogled 
je režiserju nedvomno bli-
zu, brezčasna. Razredni boj 
ne bo nikoli končan, vedno 
bodo eni spodaj in ponižni, 
drugi bodo v svoji sebičnosti 

vedno gospodovalni in zgo-
raj. In ljudje, množica, bodo 
vedno stopili na stran tiste-
ga, ki jim ponuja preživetje, 
pa naj bo to še tako bedno. 
Cankarjevi junaki so vselej 
vdani v usodo in na koncu 
izgubijo – tudi življenje, a 
jih kljub temu druži to, da še 
vedno verjamejo v življenje, 
četudi so to sanje o nedoseg-
ljivem, in se borijo do konca. 
To je hvalnica življenju – živ-
ljenju, ki zmaga, tudi kadar 
navidezno izgubi.

Upanje po dobrih dveh 
urah zažari v zaključku 
predstave. V ozadju se na 

obešalnikih spuščajo oblači-
la navadnih ljudi – tistih spo-
daj, delavcev, nizkega soci-
alnega sloja iz predmestnih 
naselij. V prvi vrsti iz Can-
karjevega časa, v drugi ne-
kaj desetletij kasneje, v tret-
ji iz petdesetih let in v četr-
ti vrsti oblačila, ki jih živimo 
zdaj. Sledi peta vrsta, v kateri 
se v dvorano spustijo zadnji 
mesec dni najbolj aktualna 
oblačila protesta. Reflektor-
ji posvetijo v dvorano, v nas, 
ljudi. Na nas je, ali bomo do-
čakali Zoro z veliko začetni-
co, h kateri stremimo in v ka-
tero upamo.

V iskanju zore  
ob tekočem traku
V Prešernovem gledališču so pred dnevi premierno uprizorili priredbo po 
motivih izbranih del Ivana Cankarja z naslovom Ob zori v režiji Žige Divjaka. 
Cankar pripoveduje iz preteklosti, nam slika sedanjost in očitno  
napoveduje tudi prihodnost.

Igralski orkester predstave Ob zori z režiserjem Žigo Divjakom / Foto: Tina Dokl

»Leva, desna, leva, desna, leva, desna ...« se spodbuja Marko (Blaž Setnikar) in: »Mimo 
otrok v umazanih srajčkah, mimo sključenih žensk, gor, gor in gor v hrib ...« ponavlja zbor. 
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Andraž Sodja

Jesenice – V petek so hokeji-
sti HDD SIJ Acroni Jesenice 
odigrali zadnjo domačo tek-
mo v letu 2018 in navdušili 
gledalce z visoko zmago nad 
celovškimi nasprotniki iz 
druge ekipe KAC. Slednjim 
so v mrežo nasuli kar šest za-
detkov, medtem ko je mladi 
jeseniški čuvaj mreže Žiga 
Kogovšek ubranil kar tride-
set strelov in ohranil svoj gol 
nedotaknjen.

Po zaključeni tekmi in 
skoraj zaključenem kole-
darskem letu, v katerem so 
se Jeseničani včeraj zvečer 
pomerili še v gosteh z eki-
po EK Zeller Eisbären iz 
Zell am Seeja, je prve vtise 
in načrte strnil trener Mar-
cel Rodman: »Vtisi so su-
per, veselim se dela s to eki-
po. Tukaj sem doma. Kar se 
tiče ekipe, so stvari precej 
bolj jasne, kot so bile, fante 
sem karakterno bolje spoz-
nal, bolj so mi jasne tudi 

njihove zmožnosti in vidim, 
da bodo nekatere stvari tra-
jale nekoliko dlje, da pride-
mo do slike, kako bi jaz rad, 
da je naša ekipa videti. Vse-
eno pa imamo v garderobi 
nekaj zelo dobrih igralcev in 
na tem bomo delali.« Kot je 
dodal Rodman, številke ka-
žejo kar pravo sliko: »Dobi-
mo ogromno zadetkov v pri-
merjavi z drugimi, tako da 
bo treba ne le okrepiti ob-
rambo, ampak pripraviti ce-
loten koncept na tem podro-
čju. Obramba je nekako na 
najbolj trhlih temeljih in na 
tem bo treba delati.« 

Cilji ostajajo enaki, kot 
so bili zastavljeni na začet-
ku sezone, saj za Jeseniča-
ne v državnem prvenstvu 
šteje le osvojitev naslova dr-
žavnega prvaka, medtem 
ko v ligi AHL ciljajo na uvr-
stitev v sam vrh, med štiri 

najboljše. »Ali so to real-
ni cilji, bodo pokazali pri-
hodnji tedni, in če ne bomo 
prišli med štiri, bom razo-
čaran,« je še povedal Rod-
man. Dodal je še, da je naj-
pomembnejše za rezulta-
te, da ekipa deluje tako, kot 
mora: »Potencial imamo, a 
treba je še marsikaj popravi-
ti. Premalo vem, kako je bilo 
prej, za določene stvari toč-
no vem, kaj želim, in trenu-
tna slika je še daleč od tega. 
Vseeno pa so številne dobre 
stvari in na teh bomo gradi-
li in dodali oziroma popravi-
ti tiste, ki manjkajo. Po mo-
jem trenutnem mnenju na 
vseh položajih potrebujemo 
okrepitve, videli pa bomo, 
kaj smo finančno zmož-
ni in kaj je na trgu. Želja je 
eno, kaj lahko dobiš, pa dru-
go, tukaj smo v Alpski ligi 
nekoliko zapostavljeni, tudi 

zaradi finančne moči, po-
tem zapadeš v začaran krog, 
ko si relativno nezanimiv za 
tiste, ki bi jih rad. S tistim, 
kar lahko dobiš, pa nisi za-
dovoljen.«

Po mnenju Rodmana, ki 
se je na Jesenice vrnil iz Med-
veščaka, ki ga je huda finanč-
na kriza pripeljala do razpa-
da, mora biti cilj kljub veli-
kim izzivom vrnitev na viš-
jo raven: »To pa je naša na-
loga, naloga pisarne, kako je 
klub organiziran, kako z eki-
po stojimo na ledu, kaj damo 
gledalcem, ki pridejo v dvo-
rano. Če bomo to dobro se-
stavili in bo na daleč vidno, 
da se dogaja nekaj dobrega, 
bomo lažje pridobili spon-
zorje in se vrnili na višjo ra-
ven. Tudi tribune se bodo 
napolnile, navijačem mora-
mo nekaj dati. Sami krojimo 
svojo usodo.«

Cilji ostajajo visoki
Jeseniški hokejisti se pod vodstvom novega trenerja, domače hokejske legende Marcela Rodmana, 
optimistično podajajo v novo leto. Na zadnji domači tekmi so okoli osemsto gledalcev navdušili z 
odlično igro in visoko zmago s 6 : 0 nad gostujočo ekipo celovškega kluba KAC II.

Hokejisti Jesenic so na zadnji domači tekmi visoko zmagali.

Novi trener Marcel Rodman 
pravi, da cilji ostajajo 
takšni, kot so bili zastavljeni 
na začetku sezone.

Maja Bertoncelj

Kranj – Z novoletno turnejo 
so v soboto prvi začeli smu-
čarski tekači. Slovenska re-
prezentanca je že na uvodu 
dosegla lep ekipni uspeh, 
manjkala pa je visoka posa-
mična uvrstitev.

Novoletna tekaška tur-
neja Tour de Ski se je za-
čela s prvo etapo, s sprin-
tom v prosti tehniki v To-
blachu. V izločilne boje se 
je uvrstilo vseh šest Sloven-
cev, vsi pa so obstali v četr-
tfinalu. Prvih zmag na le-
tošnjem Tour de Skiju sta 
se razveselila Švedinja Sti-
na Nilsson in Norvežan 
Johannes Hösflot Kläbo. 
Najboljša Slovenka je bila 

Katja Višnar na 13. mestu, 
Anamarija Lampič je bila 
15., Vesna Fabjan dvajseta, 
Eva Urevc 21., Alenka Če-
bašek 27., Miha Šimenc pa 
je v moški konkurenci osvo-
jil 23. mesto. »Polfinala na 
vsaki tekmi po lepih rezul-
tatih v Davosu ne gre priča-
kovati. Res pa je, da sem iz-
redno vesel tega uspeha, da 
je šest tekmovalcev osvoji-
lo točke svetovnega pokala. 
Pri dekletih s petimi med 
trideseterico vedno bolj ka-
žemo, da smo lahko ena-
kovreden partner v svetov-
nem pokalu. Moja želja je 
bila dve uvrstitvi v polfinale, 
kar se nam je za malenkost 
izmuznilo. To je sprint, tre-
ba je pogledati dobre stvari 

dneva, analizirati, kaj je šlo 
narobe, in nadaljevati pro-
ti naslednjemu sprintu že 
čez tri dni v Švici,« je misli 
po uvodni etapi strnil glav-
ni trener naše reprezentan-
ce Škofjeločan Nejc Brodar.

Uvrstitve v polfinale si 
je želela tudi Katja Višnar: 
»Mislim, da tekmice niso 
bile toliko močnejše od 
mene, bolj je šlo za preri-
vanje in pozicijo. Na vzpo-
nu sem bila za Jacobseno-
vo, kar ni bila prava odloči-
tev, saj se je ustavila, druge 
pa so šle naprej. To je bila 
moja taktična napaka. Ni 
mi jasno, kako sem na zavo-
ju prišla na tretje mesto, če 
sem bila druga. To si moram 
pogledati, ker se na tekmi 

dogaja zelo hitro. Ko izgubiš 
eno pozicijo, jo je zelo težko 
dobiti nazaj.« Blejka je pred 
tekmo imela nekaj dvomov: 
»Izpustila sem štiri dni tre-
ninga – nekaj zaradi preven-
tive, saj sem čutila, da z diha-
li ni vse v redu. Včeraj sem 
imela test, ali startam ali ne 
– in telo je bilo super. Zdaj 
me malce muči glas, glasil-
ke niso prave, tako da nekaj 
se dogaja. Mislim pa, da se 
to danes na tekmi ni pokaza-
lo. Upam le, da ne bo kašlja, 
s katerim samo izgubljaš 
energijo, ki pa je za te tekme 
zelo pomembna.«

Trinajsta novoletna tur-
neja v teku na smučeh se 
je nadaljevala včeraj, ko sta 
bili preizkušnji na razdalji 

(končali sta se po zaključku 
naše redakcije). Jutri, na no-
vega leta dan, bo nov sprint 
v prosti tehniki (Val Musta-
ir), nato se bodo tekačice in 

tekači preselili v Oberstdorf, 
za konec pa še v Val di Fi-
emme, kjer se bo turneja za-
ključila v nedeljo, 6. januar-
ja. 

Lep ekipni uspeh, najvišje Višnarjeva
Smučarski tekači so začeli nastope na novoletni tekaški turneji, ki se bo zaključila v nedeljo, 6. januarja. 

Sprint v prosti tehniki v Toblachu je izmed slovenske 
šesterice v izločilnih tekih najvišje končala Katja Višnar. Bila 
je trinajsta, za las brez polfinala. / Foto: Gorazd Kavčič

Kranj – Hokejisti kranjskega HK Triglav so v četrtek s HK MK 
Bled odigrali tekmo državnega prvenstva in po podaljšku zma-
gali s 4 : 3 (0 : 1, 2 : 0, 1 : 2, 1 : 0), med strelce so se vpisali Anže 
Terlikar, Jan Lampič, Krištof Potočnik in Sebastjan Grošelj za 
HK Triglav ter Jernej Vodnjov, Tadej Burazin in Nik Rekar za HK 
MK Bled. V soboto pa so triglavani odigrali tekmo 17. kroga v 
Internacionalni hokejski ligi IHL. V Športni dvorani Zlato polje 
so hokejisti HK ECE Celje pripravili presenečenje in zdesetkano 
moštvo iz Kranja, v katerem so manjkali Luka Logar, Mihael 
Potočnik, Peter Pavc in Maj Tavčer, med tekmo pa se je poš-
kodoval še Anže Terlikar, premagali z 2 : 3 (1 : 0, 0 : 1, 1 : 2), 
zadetka pa sta za HK Triglav dosegla Krištof Potočnik in Seba-
stjan Grošelj. HK Celje je tako z dvema tekmama več prehitel 
Triglav, ki je z 29 točkami na tretjem mestu tekmovalne lestvice.

Hokejiste Triglava doma presenetili Celjani

Kranj – Vaterpolisti kranjskega AVK Triglav so ponovno prip-
ravili mednarodni Božično-novoletni vaterpolski turnir, ki je 
bil namenjen igralcem, rojenim leta 2004, in mlajšim. Povabili 
so se odzvali vaterpolisti VK Crvena zvezda, VK Bečej (oba 
Srbija), VK Medveščak (Hrvaška), VK Ljubljana Slovan. Opa-
zna je bila razlika v kvaliteti posameznih ekip, izstopali pa so 
mladi iz Kamnika, Kranja in Beograda. Zmagovalci turnirja so 
vaterpolisti VD Kamnik, drugi je AVK Triglav, tretji VK Crvena 
zvezda (vsi so zbrali 12 točk), sledijo pa VK Slovan Olimpija 
(6), VK Madveščak (3) in PVK Bečej (0 točk). Najboljši igra-
lec turnirja je bil po izboru trenerjev Jaša Lah (AVK Triglav), 
najboljši vratar David Golob (VD Kamnik), njegov soigralec 
Aleksander Cerar pa je bil s 23 zadetki najboljši strelec. 

Božično-novoletni turnir vaterpolistom Kamnika

Kranj – V soboto se je zaključilo 13. kolo državnega košarkar-
skega prvenstva za ženske. Košarkarice kranjskega Triglava so 
gostovale v Grosupljem in upravičile vlogo favoritinj. Boljše so 
bile s 47 : 93 (10 : 27, 18 : 16, 8 : 25, 11 : 25). Vodile so od začetka 
do konca, do izraza je prišla njihova individualna kvaliteta. Pri 
Kranjčankah je bila strelsko najbolj razpoložena Rebeka Abra-
movič, ki je dosegla 21 točk, ob tem pa je še šestkrat uspešno 
podala in imela kar šest pridobljenih žog. Domžalčanke so 
zabeležile nov poraz. S 64 : 102 (10 : 34, 18 : 25, 19 : 24, 17 : 
19) so bile boljše košarkarice Aksona Ilirije. Triglavanke so na 
lestvici na drugem mestu, Domžalčanke na zadnjem, osmem.

Nova zmaga košarkaric Triglava, poraz Domžal

Kranj – Tudi na tekmah svetovnega pokala za ženske v alp-
skem smučanju v Semmeringu pretekli konec tedna na startu 
ni bilo Mete Hrovat. Smučarka iz Podkorena ima še vedno 
bolečine pod levim gležnjem, kjer so ji naredili punkcijo. Hro-
vatova je zaradi težav z gležnjem izpustila že štiri tekme. V 
taboru ženske reprezentance upajo, da se jim bo pridružila v 
Zagrebu, kjer bo ženska slalomska tekma v soboto, 5. januarja. 
Dan kasneje bodo v hrvaški prestolnici prav tako v slalomu 
tekmovali še moški. 

Meta Hrovat s težavami z gležnjem

KRATKE NOVICE
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Mateja Habjanič, 
trenerka pilatesa in 
skupinske fitnes vadbe

G i b a n j e  z a  z d r a v j e

Jelena Justin

Coglians/Hohe Warte – 
2.782 m, Peralba – 2.691 m, 
Zuc dal Bor – 2.195 m, Mon-
te Sernio – 2.180 m, Creta 
Grauzaria – 2.065 m, Konj-
ski Špik/Monte Cavallo … so 
le nekateri izmed bolj znanih 
vrhov v Karnijskih Alpah. Ko 
jih enkrat začneš sistematič-
no obiskovati, odkriješ tudi 
dragulje, ki imajo nižjo nad-
morsko višino, a postrežejo s 
čudovitim razgledom, ki vza-
me sapo. Običajno ti skrom-
ni vrhovi pokažejo mogoč-
nost, ošiljenost, zahtevnost, 
divjino grap visokih in mo-
gočnih Karnijskih Alp. Eden 
takih čudovitih razglednikov 
je Cimadors Alto nad vasico 
Grauzaria.

Zapeljemo se skozi Trbiž, 
nadaljujemo naprej mimo 
Tablje/ Pontebbe, do kraja 

Mužac/Mogio Udinesse, 
kjer zavijemo desno v sme-
ri doline Val Aupa. Po prib-
ližno šestih kilometrih zavi-
jemo levo proti vasi Grauza-
ria, na razpotju pa peljemo 
mimo vasi levo, prečimo po-
tok Riu della Forchia in vozi-
mo po asfaltirani cesti, ki se v 
strmih serpentinah vzpenja 
do vasice Badiuz, kjer par-
kiramo. Naj opozorim, da je 
cesta ozka, na mestih, kjer je 
narejeno odvodnjavanje, pa 
je treba peljati z občutkom. 

V vasi Badiuz nadaljujemo 
po še ožji, betonirani cesti do 
zaselka Borgo di Mezzo. Nad 
vodnjakom zagledamo sme-
rokaz, ki nas usmeri na des-
no, v nekaj korakih pa smo 
pri smerokazu poti št. 418a. 
Prečna pot brez okljukov nas 
pripelje skozi bukov gozd do 
razglednega slemena, ko se 
nam pokaže mogočni Zuc 

Dal Bor nad dolino Val Alba. 
Vzpenjamo se po robu, str-
mo, nato pot preči levo. Str-
mina ne popusti in kma-
lu zavije desno skozi bukov 
gozd. Na vrhu strmine ste-
za zavije levo in preči pobo-
čje. Odpirajo se nam razgle-
di na Monte Amariano. Sle-
di strm vzpon skozi bukov 
gozd, kjer je treba malce op-
rezati za markacijami. Na 
vrhu strmine nadaljujemo 
desno, pot se celo malce po-
loži in nas v zmernem vzpo-
nu pripelje do opuščene pla-
nine Cimadors, kjer je hiška 
spremenjena v zasilni bi-
vak. Do sem smo potrebova-
li približno dve uri. Od hiške 
sledimo markacijam desno 
v gozd. V nekaj okljukih pri-
demo do široke gozdne gra-
pe, ki je v jesenskih mesecih 
polna odpadlega listja. Str-
mo se povzpnemo do sedla, 

kjer se nam prvič pokaže 
mogočna Creta Grauzaria. 
Na sedlo nadaljujemo levo, 
gre pa desno oz. naravnost 
pot, ki nas pripelje do Cre-
te Grauzarie. Na tej poti je 
tudi razcep za pot 444 v zo-
prno in zahtevno grapo po-
toka Riu della Forchia, ki 
pa je trenutno (november 
2018) zaprta. Po slemenu 
se skozi bukov gozd po trav-
natem grebenu povzpnemo 
do vršnega dela, ki je poraš-
čen z rušjem. Sledi nekaj str-
mih okljukov in že smo na 

vrhu, ki ga označuje skro-
men, majhen lesen križ. Od 
planine do vrha smo potre-
bovali slabo uro. Z vrha pog-
ledamo v nedrje dveh kar-
nijskih lepotcev: Monte Ser-
nia in Crete Grauzarie. Na 
dosegu roke sta! Desno od 
Sernia je Creta di Mezzo-
di. Kakšen razgled. Če pog-
ledamo desno, spodaj vidi-
mo slikovito vasico Dordol-
la, nad njo pa Cjasut dal Sior, 
Crete di Gleris, Monte Chi-
avals, Zuc dal Bor. Če pog-
ledamo proti jugu, je pred 

nami Monticello, desno pa 
Monte Amariana, na drugi 
strani reke Tagliamento pa 
San Simeone, z ostanki voj-
ne vihre prve svetovne vojne. 

Z vrha sestopimo po poti 
vzpona in takrat šele občuti-
mo, koliko je bila pot pravza-
prav strma. Za konec pa še 
en predlog: ob vrnitvi se us-
tavimo še v vasici Dordolla. 
Prikupna je. 
Nadmorska višina: 1639 m
Višinska razlika: 800 m
Trajanje: 4–5 ur
Zahtevnost: 

Planinski izlet: Cimadors Alto (1639 n. m.)

Razgled, da te kap
Karnijske Alpe. Predvrh mogočnih Grčarskih skal/Crete Grauzarie. Izjemno 
strma pot do vrha s skromno višino. Razgled poplača vsako kapljico znoja.

Opuščena planina Cimadors, kjer je neoskrbovan bivak. Desno vidimo vrh, a do njega je še 
približno 45 minut hoje. / Foto: Jelena Justin

Prečni vzpon skozi bukov gozd tik pod vršnim grebenom  / Foto: Jelena Justin Razgled z vrha na Monte Sernio (levo) in Creto Grauzario (desno) / Foto: Jelena Justin

Čas je za spremembo
Moje pisarije se s koncem 

leta zaključujejo. Upam, da 
sem koga prepričala, navdu-
šila, opogumila …, da je giba-
nje pomemben del našega 
vsakdana. Da smo za giba-
nje ustvarjeni, da nas izpo-
polnjuje, razveseljuje, boga-
ti. Da nam izboljšuje kvalite-
to življenja, podaljšuje aktiv-
no starost in prepreči marsi-
katero bolezen in tegobo se-
deče družbe.

Upam, da ste dobili 
kakšno idejo ali novo zna-
nje glede svojega gibalne-
ga udejstvovanja: kaj izbrati, 
kako začeti, katere vaje upo-
rabljati, kako biti redno ak-
tiven, kako premagati leno-
bo ... Resnično bom vesela, 
če je (ali bo) kdo od vas spre-
menil način življenja in vanj 

dodal telesno aktivnost ter 
gibanje v naravi in s tem za-
menjal neaktiven/sedeč ži-
vljenjski slog.

Novo leto je, hočeš ali no-
češ, čas, ko se nas večina 
spominja preteklega leta, 
ga analizira kako uspešno 
in srečno je bilo. In čas, ko 
si zastavimo nove cilje, ko 
pridejo na dan nove želje. 
Letos postavimo v ospred-
je sebe, čas zase, za svoje 
zdravje in stvari, ki nas osre-
čujejo. Tako bomo bolj sreč-
ni tudi v družinskem in dru-
žabnem krogu ter uspešni 
na poslovnem področju.

Poskusimo v svoj (in 
družinski) vsakdan vpelja-
ti gibanje, zdrav in aktiven 
način življenja. Vse se da, 
samo malo volje je treba. 

Začetki so vedno težki, sa-
dovi prigaranega dela pa 
toliko slajši. Nikoli ni pre-
pozno za spremembe ali 

nove začetke! Zapomnite 
si: nepremagljivih ovir ni, 
ovire si postavljamo v gla-
vi.

Želim vam srečno in us-
pešno novo leto. Upam, da 
se srečamo pri aktivnostih v 
naravi!
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Maja Bertoncelj

Preddvor – Na dan samo-
stojnosti in enotnosti je v 
Preddvoru potekal Tek Bo-
žičkov, tretje leto v organiza-
ciji ŠD Divji zajci, pred tem 

ga je organiziralo domače 
turistično društvo.

»Prireditev vsako leto pri-
vabi več tekačev vseh sta-
rosti, prevladujejo pa pred-
vsem otroci. Vse skupaj je 
mišljeno bolj za zabavo in 

popestritev prazničnih dni. 
Proga je dolga tri kilometre, 
kar pomeni tri kroge po spre-
hajalni poti okrog jezera Čr-
nava. Vsak krog morajo Bo-
žički tekači opraviti eno na-
logo. Po prvem krogu so tako 

morali napihniti balon in z 
njim okrasiti jelko, po dru-
gem so sestavljali sestavljan-
ko, logotip našega društva, 
po tretjem krogu pa je sledi-
la glavna Božičkova naloga 
– zaviti darilo in ga položiti 
pod jelko,« je povedal Miha 
Štefe, predsednik ŠD Divji 
zajci, ki ima sedež v Tatincu, 
šteje pa devetdeset članov.

Najhitrejši Božiček je bil 
Miha Jerič, drugo mesto je 
osvojil Janez Udovič, tret-
je pa Ivan Bohinc. Pri žen-
skah so se na prvih treh 
mestih zvrstile Maja Mali, 

Patricija Vukotič in Eva Ur-
banc. »Zame je bil to bolj 
sprint, saj sem vajen daljših 
tekov. Pridem zaradi običa-
ja, druženja, zanimivo je. 
Drugače je teči v Božičkovi 
opremi. Brada in brki naga-
jajo, v roki imaš vrečo, ni-
maš pravega ritma, v oble-
ki je kar toplo. Božiček nima 
lahke naloge. Poleg tega 
je treba pokazati še nekaj 
spretnosti. Po poklicu sem 
aranžer, tako da mi tudi za-
vijanje daril ni bilo težko,« je 
dejal Miha Jerič iz Tatinca, 
njegov najbližji zasledovalec 

Janez Udovič s Prebačeve-
ga pa je dodal: »Tek Božič-
kov je dobra popestritev bo-
žično-novoletnih praznikov. 
Bolj kot rezultat je danes po-
membna udeležba.« S tem 
se strinja tudi Maja Mali z 
Golnika: »Super je bilo. Ved-
no rada pridem na ta tek. Ni 
predolg, naloge niso prete-
žke, veliko je Božičkov, su-
per družba, imamo se lepo. 
Bolj kot zmaga je danes po-
membno druženje, zabava.«

V akciji so bili tudi »mali 
Božički«, ki so tekli na mini 
teku.

Božički v Preddvoru
Pred njimi so bili trije krogi okrog jezera Črnava in tri naloge, ki jih morajo 
obvladati. Napihovali so balone, sestavljali sestavljanko in zavijali darila.

Božički so tekli okrog jezera v Preddvoru. / Foto: Maja Bertoncelj

Poleg teka so jih čakale tri naloge. Takole je 
zmagovalec Miha Jerič za konec zavil še darilo.

»Božička in jelenčki«: Bernarda Pirnar 
je tekla s psi.

Maja Bertoncelj

Gorenja vas - Reteče – Janez 
Šušteršič je v zadnjih letih 
povsem spremenil svojo zu-
nanjo podobo. Triinštiride-
setletnik iz Gorenje vasi pri 
Retečah je tehtal sto petdeset 
kilogramov, ko je rekel, da je 
temu dovolj. 

»Že od otroštva sem imel 
več ali manj težave s kilogra-
mi, ki so se z leti le še stop-
njevale. Razlog je bila se-
veda hrana. Jedel sem brez 
potrebne zmernosti. Ved-
no sem mislil, da kar je na 
mizi, na krožniku, moram 
pojesti. Ko sem tehtal sto 
petdeset kilogramov in imel 
težave z vsakodnevnimi op-
ravili, kot je zavezovanje ve-
zalk na čevljih, in ko se mi 
ni dalo več tekati za otroki, 
sem si rekel, da tako ne gre 
več naprej. Začuda pa še ni-
sem imel zdravstvenih te-
žav,« je začel svojo zgod-
bo. Izgube kilogramov se 
je najprej po programu pri-
lagojenih jedilnikov lotila 
njegova žena, sam je bil še 
skeptičen, nato se ji je prid-
ružil: »Vedno najprej dobro 
premislim, in šele ko sem 
odločen, da mi bo uspelo, 
se tega tudi lotim. Vmes ni-
koli nisem podvomil o tem. 
Povedali so mi, da bo priš-
la tudi kriza, ko bo šel kak-
šen kilogram gor. Če se 
spremembe lotiš ob pomo-
či strokovnjaka, kot je bilo 

v mojem primeru, je po-
membno tudi, da si iskren. 
Žena je vmes obupala oziro-
ma pravi, da je program pre-
kinila, meni pa je uspelo.«

V letu in pol prišel do 
želene teže

V letu in pol je izgubil 
šestdeset kilogramov. Od 
takrat sta minili dve leti in 
težo je ohranil. »Pri 185 cen-
timetrih telesne višine teh-
tam 90, 91 kilogramov. To-
liko sem jih imel na zadnje v 
osnovni šoli. To je zame kar 
idealna teža. Moj velik tre-
buh je k sreči le še spomin na 
fotografijah. Sedaj se temu 
smejim, čeprav ni bilo sme-
šno, tudi to ne, kako sem 
kupoval oblačila. Imel sem 

konfekcijsko številko 62 ali 
64. Samo v eni trgovini sem 
dobil kaj primernega. Sedaj 
je drugače. Moja konfekcij-
ska številka je 52. Zamenjati 
je bilo treba vso garderobo,« 
pojasnjuje.

Začetki niso bili lahki, kot 
doda, pa tudi ne pretežki: 
»Držal sem se predpisane-
ga jedilnika, jedel trikrat na 
dan, brez vmesnih obrokov. 
Nisem bil lačen, čeprav sem 
pojedel manj kot prej. Cela 
družina je jedla drugače, saj 
je bilo na krožniku veliko ze-
lenjave, ki jo imajo otroci pri 
nas že tako najraje. Navade 
sem ohranil. Navadiš se dru-
gače jesti. Na krožnik si na-
ložim toliko, kot pojem, tudi 
če v loncu še ostane. Jem 
vse, edino, kar sem izločil, 
so sladke pijače.«

Po letu in pol, ko je prišel 
do želene teže, se je začel re-
kreirati. »Pred izgubo kilo-
gramov to niti ni bilo mož-
no, že stopnice so mi dela-
le težave. Začel sem posto-
poma, in sicer s tekom. Ne 
vem, zakaj sem izbral rav-
no tek, morda prav zato, ker 
ga v šoli zares nisem ma-
ral. Na začetku mi je bilo 
kar nerodno teči, zato sem 
izbiral bolj pozne večerne 
ure, ko sem prišel iz služ-
be s popoldanske izmene. 
Najprej sem tek kombini-
ral s hojo, razdalje so bile 
krajše, nato sem tekel vse 
dlje. Sedaj vsak drugi dan 

pretečem deset kilometrov. 
Tek mi je v veliko veselje, za 
sprostitev. Nisem pa obre-
menjen s časom. Če bi mi 
kdo pred leti dejal, da bom 
vzljubil tek, bi se mu le sme-
jal,« je povedal. Tudi na na-
jin pogovor je pritekel. Tek 
je trenutno njegova prva re-
kreacija, sledi ribolov, ki ga 
spremlja že skoraj vse živ-

ljenje in se mu ne bi mogel 
odreči: »Strasten ribič sem 
že 37 let. Šest let sem bil 
star, ko me je oče prvič vzel 
s seboj. Med ribolovom se 
povsem sprostim. Telefon 
pustim v avtu in samo uži-
vam. Pred dnevi sem ujel 
sulca dolžine 102 centime-
tra, kar je moj največji ulov 
doslej. Sem član RD Rado-
vljica in tam tudi večinoma 

lovim, nekje dva- do trikrat 
na mesec. Ob štirih otrocih 
kaj več časa ni.«

Letos prvič na 
rekreativnem teku

Na izgubo kilogramov in 
na vse pretečene kilometre 
je upravičeno ponosen. »Us-
pelo mi je to, kar sem si za-
dal,« pove. Letos si je prvič 

nadel tudi startno številko. 
Nastopil je na nočnem teku 
v Medvodah v sklopu festiva-
la Medvode v gibanju: »Te-
kel sem na pet kilometrov. 
Šel sem, da sam sebi doka-
žem, da zmorem. Z rezulta-
tom se nisem obremenjeval. 
V cilju sem bil po dobrih 28 
minutah.« Dveh tekov se je 
sicer udeležil že lani, a brez 
startne številke, saj sta bila 

netekmovalna, dobrodelna. 
Večinoma teče po ravnini.

Najbolj opazna je seveda 
njegova spremenjena zu-
nanja podoba, sam pa pou-
dari, da se tudi počuti nep-
rimerno bolje. In kaj je bilo 
najtežje na tej poti do velike 
spremembe? »Kot sem že 
omenil – ravno tisto obdob-
je, ko sem – čeprav sem se 
držal vseh navodil – pridobil 
okrog štiri kilograme. Na to 
sem bil opozorjen in to po-
vem tudi vsakomur, ki se loti 
izgube kilogramov. Treba je 
vztrajati. Hitro so šli potem 
kilogrami znova navzdol. 
Kdor je odločen, mu bo us-
pelo,« pravi.

Po novem letu v fitnes

Njegova želja je, da bi ostal 
na sedanji teži. Za to se bo še 
naprej trudil. Teku bo dodal 
fitnes: »Že nekaj časa se od-
ločam, a nisem imel časa in 
sem vedel, da ne bo šlo, zato 
se tega nisem lotil. Po no-
vem letu začnem. To ni no-
voletna zaobljuba.« Letos ga, 
vsaj tako upa, čaka še en po-
memben dogodek: lepotna 
operacija, pri kateri mu bodo 
odstranili odvečno kožo, ki 
se mu je nabrala z izgubo ki-
logramov. Zanjo je izpolnil 
vse pogoje in je na čakalnem 
seznamu. »Naslednje pole-
tje pa upam, da bom še pre-
cej bolje videti v kopalkah,« v 
šali pove za konec – in odteče 
nazaj proti domu.

Težko je zavezal vezalke, danes teče
S spremembo načina prehranjevanja je Janez Šušteršič izgubil šestdeset kilogramov, začel se je tudi ukvarjati s športom. Vsak drugi dan preteče deset 
kilometrov, po novem letu bo dodal še vadbo v fitnesu.

Janez Šušteršič pred 
odločitvijo za spremembo ... 
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Simon Šubic

Kranj – Kranjsko okrožno 
sodišče bo v kratkem še tret-
jič obravnavalo tožbo druži-
ne Bremec, ki od Občine Bo-
hinj in države zahteva od-
škodnino za škodo, nastalo 
zaradi zemeljskega plazu, ki 
je 16. decembra 2008 uničil 
njihovo stanovanjsko hišo. 
Višje sodišče je namreč raz-
veljavilo tudi drugo sodbo 
kranjskega sodišča, po ka-
teri bohinjska občina ni bila 
odgovorna za sprožitev gro-
mozanskega plazu, ki se je 
sprožil dobro leto po prvem 
manjšem plazu nad nekda-
njo hišo Bremčevih. 

Bremčevi terjajo več kot 
štiristo tisoč evrov odškodni-
ne, saj vztrajajo, da občina in 
država nista pravilno pristo-
pili k sanaciji prvega plazu 
iz septembra 2007, kar je 
imelo za posledico sprožitev 
drugega plazu. Njihov odve-
tnik Franc Rojko iz odvetni-
ške družbe Matoz in Rojko 
je tako na sodišču poudar-
jal, da sta tako občina kot 
tudi država po poplavah leta 
2007, ko se je za hišo sprožil 
manjši plaz, vedeli za poten-
cialno nevarnost sprožitve 
plazu, vendar s svojimi služ-
bami nista ustrezno ukrepa-
li. Družina sicer zahteva tris-
to tisoč evrov zaradi uničene 
hiše, sedemdeset tisoč zara-
di uničenih premičnin, dva 
tisoč za nesubvencioniranje 

najemnine za stanovanje, 
šest tisoč za izgubljeni dobi-
ček iz oddaje apartmajev ter 
dvanajst tisoč evrov za strah 
in duševne bolečine.

Občina Bohinj po drugi 
strani še naprej vztraja, da 
za nastalo škodo ni odgovor-
na. »Razlog je v tem, da no-
beno od mnenj, ki so bila na 
razpolago pred sprožitvijo 
plazu v decembru 2008, ni 
kazalo na možnost sprožitve 
plazu. Na to možnost ni na-
kazovala niti lokacijska do-
kumentacija, ki je bila nare-
jena pred gradnjo objekta, ki 
je bil porušen zaradi plazu. 

Prav tako je občina izvedla 
vse ukrepe, ki so ji bili pri-
poročeni s strani strokovnja-
kov,« je na naše vprašanje 
odgovoril direktor občinske 
uprave Miro Sodja. 

Kranjsko sodišče je odško-
dninski zahtevek Bremčevih 
obravnavalo že dvakrat. Na 
prvotnem sojenju leta 2014 
je zahtevek zavrnilo, ker je 
ocenilo, da občina in država 
nista krivi za sprožitev pla-
zu. Bremčevi so se na sodbo 
pritožili, višje sodišče jim je 
ugodilo in sodbo razveljavi-
lo ter jo poslalo prvostopenj-
skemu sodišču v ponovno 

odločanje. A tudi na pono-
vljenem sojenju v letu 2015 
kranjsko sodišče ni spreme-
nilo stališča, da Občina Bo-
hinj in država ne moreta od-
govarjati za škodo, nastalo 
v naravni nesreči. Bremče-
vi so se znova pritožili in s 
svojimi argumenti višje so-
dišče znova prepričali, da je 
sodbo razveljavilo in jo vrni-
lo kranjskemu sodišču v po-
novno odločanje. Tretje so-
jenje bi se moralo začeti že 
v začetku decembra, a je so-
dišče narok preklicalo in ga 
po naših informacijah prelo-
žilo na 9. januar. 

Kranjsko sodišče še tretjič o 
odgovornosti občine za plaz
Na kranjskem okrožnem sodišču bodo kmalu še tretjič obravnavali odškodninsko tožbo družine 
Bremec iz Srednje vasi pri Bohinju, ki od Občine Bohinj in države zahteva štiristo tisoč evrov 
odškodnine za škodo, nastalo v zemeljskem plazu pred desetimi leti. 

Kranjsko sodišče bo spet presojalo, ali sta Občina Bohinj in država odgovorni za sprožitev 
plazu v Srednji vasi v Bohinju, ki je 16. decembra 2008 prelomil stanovanjsko hišo z 
apartmajema družine Bremec. / Foto: Gorazd Kavčič (arhiv GG)

Simon Šubic

Jesenice – Jeseniški policisti 
so v soboto obravnavali dve 
prijavi nedovoljene upora-
be pirotehnike. V enem pri-
meru je šlo za rabo piroteh-
nike pri otroku, v drugem pa 
za metanje petard iz stano-
vanja na javno površino, so 
pojasnili na Policijski upravi 
Kranj. V obeh primerih po-
licisti vodijo postopek zoper 
kršitelja. Predvidena glo-
ba za prekršek je od štiristo 
do 1.200 evrov, kršitelja pa 
doleti še stranska sankcija 
odvzema pirotehničnega iz-
delka, ki se izreče tudi, če iz-
delki niso storilčeva last.

Pirotehnične izdelke z 
glavnim učinkom poka je 
dovoljeno uporabljati od 26. 
decembra do vključno 1. ja-
nuarja, pri čemer sta njihova 
predelava in lastna izdelava 
prepovedani, povsem pa je 
prepovedana tudi uporaba 
kakršnihkoli petard. Policija 

tudi poudarja, da je piroteh-
nične izdelke prepovedano 
uporabljati v strnjenih nase-
ljih, v stanovanjskih zgrad-
bah in zaprtih prostorih, v 
prevoznih sredstvih potni-
škega prometa ter na površi-
nah, kjer potekajo javni sho-
di in javne prireditve. Piro-
tehnične izdelke uporabljaj-
te previdno in premišlje-
no, kar zlasti velja za mla-
de (mlajšim od 14 let je nji-
hova uporaba v celoti prepo-
vedana), ki so najpogostej-
še žrtve nevarne rabe piro-
tehnike. Zavedajte se, da je 
uporaba glasne pirotehnike 
lahko zelo stresna in celo ne-
varna tudi za živali, kar doka-
zuje tudi primer iz Kranjske 
Gore. Tamkajšnji policisti 
so namreč v soboto skrbni-
kom vrnili psa, ki se je v so-
boto popoldan domnevno 
prestrašil zaradi poka piro-
tehnike. Ker ni bil na povod-
cu, je skrbnikom pes pobeg-
nil. 

Glasno pokanje motilo 
občane in prestrašilo psa
Za kršitelje predpisov o uporabi pirotehničnih 
izdelkov je predpisana kazen od štiristo do tisoč 
dvesto evrov.

Uporaba kakršnihkoli petard je v Sloveniji prepovedana že 
vrsto let. / Foto: Tina Dokl

Simon Šubic

Kranj – Gorenjski policisti 
so samo v petek in soboto 
obravnavali štiri nesreče na 
smučiščih in dve s sanka-
mi. V petek dopoldan se je 
pri padcu med smučanjem 
poškodoval otrok, opoldan 
pa je otrok padel pri sestopu 
s sedežnice. Dva otroka sta 
se v petek poškodovala tudi 
pri sankanju. Dve smučar-
ski nesreči, padla sta odrasli 
smučar in otrok, sta se zgo-
dili v soboto dopoldan. 

Vsi smučarji so se huje poš-
kodovali, policisti pa so poro-
čali o zlomih gležnja, stegne-
nice in kolena. Pri sankanju 
je en otrok utrpel udarec v 

glavo, drugi pa si je zlomil 
nos. Policisti zato opozarjajo 
smučarje in starše otrok, naj 
poskrbijo za varno smuča-
nje, izbiro proge pa prilago-
dijo izkušnjam, telesni prip-
ravljenosti, snežni podlagi in 
lastnostim smučišča, ki so za-
radi pomanjkanja snega lah-
ko še posebej izrazite. »Upo-
rabljajte zase ustrezno smu-
čarsko opremo. Pred smuča-
njem se dobro ogrejte. Otro-
ke imejte ves čas pod nadzo-
rom. Uporabljajte smučar-
sko čelado in zaščito za hrbet. 
Poskrbite za svojo smučar-
sko opremo in predmete,« 
je nekaj koristnih nasvetov 
naštel Bojan Kos s Policijske 
uprave Kranj. 

Kar šest nesreč na smučiščih
Na gorenjskih smučiščih se je v dveh dneh poškodovalo šest smučarjev in sankačev, večinoma otroci. 

Vsi štirje smučarji, ki so padli zadnji konec tedna, so se huje 
poškodovali (slika je simbolična). / Foto: Gorazd Kavčič

Tržič – Tržiški policisti so v nedeljo ponoči na glavni cesti med 
Podtaborom in Tržičem ustavili voznika, ki je pri omejitvi 90 
km/h divjal s hitrostjo 143 km/h. Cesta je bila tedaj vlažna ter 
spolzka, omenjeni odsek pa je znan tudi po pogostih prehodih 
divjadi in njihovih povoženjih, so poudarili na Policijski upravi 
Kranj. Kršitelj je poleg tega vozil brez veljavnega vozniškega 
dovoljenja, zato so mu avtomobil zasegli, proti njemu pa so 
uvedli prekrškovni postopek.

Divjal po spolzki cesti

Kamnik – V petek popoldne si je pohodnica pri sestopu s Sv. 
Primoža nad Kamnikom poškodovala nogo nad gležnjem. 
Zanjo so prvi poskrbeli kamniški gorski reševalci, ki so jo tudi 
odpeljali v nadaljnjo oskrbo v Zdravstveni dom Kamnik. 

Poškodovala se je pri sestopu

Žirovnica – V nedeljo dopoldne je na Malem vrhu zdrsnil pla-
ninec in si pri tem poškodoval glavo. Posredovali so gorski 
reševalci iz Radovljice in ga oskrbeli, nato pa so ga s helikopter-
jem Slovenske vojske v spremstvu dežurne ekipe za reševanje 
v gorah prepeljali v ljubljanski klinični center.

Pri zdrsu si je poškodoval glavo

Jesenice – Jeseniški kriminalisti so pred dnevi obravnavali 
tatvino oblačil iz športne trgovine, ki sta jo izvršila neznana 
storilca. Eden se je izdajal za invalida in je bil do izvršitve 
tatvine na invalidskem vozičku, ki pa ga je med pobegom 
pustil na kraju zločina. 

Izdajal se je za invalida



Marjana Ahačič

T
udi letos so god-
beniki pod vod-
stvom dirigenta 
Gašperja Brezni-
ka pripravili pes-

ter praznični program, ki se 
je tradicionalno začel najprej 
z državno, nato pa radovljiš-
ko občinsko himno, Avseni-
kovo Viharnik vrh gora. Sle-
dila je bogata bera filmske 
glasbe in melodij iz prilju-
bljenih muzikalov; občin-
stvo so navdušili s temami 
iz Nesrečnikov, Zimmerje-
vo glasbo za film Gladiator, 
brezčasno Hermanovo Hel-
lo, Dolly in skladbo Sir Duke 
legendarnega Stevieja Won-
derja. Zahtevnejše občins-
tvo so zadovoljili s Faureje-
vim Rekviemom, proti kon-
cu stopnjevali tempo z Bal-
kanskim plesom Etienna 
Crausaza in večer zaključili 
s priljubljenimi priredbami 
Avsenikovih večnih plesnih 
melodij.

Iztekajoče se leto je bilo 
za Pihalni orkester Lesce 
pestro in bogato. Skoraj-
da ni bilo večje prireditve v 
radovljiški občini, na kate-
ri ne bi nastopili tudi leški 
godbeniki. Na začetku leta 
so tradicionalno sodelova-
li v pustnem sprevodu po 
radovljiških ulicah, kasne-
je pripravili spomladanski 

koncert, poskrbeli za prvo-
majsko budnico, v okviru 
dnevov Večno mladih fan-
tov gostili nekatere prija-
teljske orkestre iz sosednjih 
držav in nastopili Pod Avse-
nikovo marelo. 

Praznični koncert so izko-
ristili tudi za podelitev pri-
znanj članom, ki so pre-
jeli Gallusove značke kot 

nagrado za udejstvovanje na 
področju ljubiteljske glas-
bene dejavnosti in prizna-
nja Bojana Adamiča za dol-
goletno članstvo v pihalnem 
orkestru. Posebno presene-
čenje pa so godbeniki prip-
ravili tudi svojemu dolgolet-
nemu članu Janezu Kosma-
ču, ki letos praznuje oseb-
ni jubilej, osemdeset let. Še 
kot mlad fant se je s kolesom 
z Zgoše vozil na prve vaje v 
Lesce, zdaj že davnega leta 
1955, ko je bil orkester usta-
novljen, je njegovo zanimi-
vo življenjsko zgodbo sliko-
vito povzela dinamična vodi-
teljica večera Nataša Mrak. 
Not takrat še ni poznal, je 
povedala, še manj igrati na 
trobento, a ga je prvi diri-
gent orkestra Branko Lacko 
vsega naučil. Od takrat dal-
je je posvetil svoje življenje 
orkestru; med drugim je bil 
osem let podpredsednik in 
več kot dvajset let arhivar, 
tudi doma ima zelo natan-
čno urejen zasebni arhiv 
orkestra s fotografijami, 
izrezki časopisnih člankov 
in zapisnikov. Pri urejanju 
arhiva mu pomaga hčerka 
Irena, ki je tudi sama glas-
benica in odlična zborovod-
kinja. 

Janez Kosmač je v svoji 
dolgi glasbeni karieri pre-
jel številna priznanja, po 
več kot šestih desetletjih 
aktivnega igranja, v kate-
rih je redno dvakrat teden-
sko hodil na vaje, zamudil 
pa ni niti enega koncerta, 
zdaj pa pravi, da bo začasno 
trobento odložil v kot. Kole-
gi godbeniki so se mu iskre-
no zahvalili za njegovo dol-
goletno predano delo in srč-
no glasbeno sodelovanje.

PRAZNIČNI KONCERT
Pihalni orkester Lesce je v sredo pripravil drugega od svojih dveh letošnjih božično-novoletnih 
koncertov. Najprej so nastopili v dvorani leške osnovne šole, nato pa navdušili še občinstvo v polni 
Linhartovi dvorani v Radovljici.

Pihalni orkester Lesce pod vodstvom dirigenta Gašperja Breznika je v sredo, na praznični 
dan, pripravil božično-novoletni koncert v radovljiški Linhartovi dvorani.

Janez Kosmač je v leškem pihalnem orkestru sodeloval vse 
od njegove ustanovitve pred več kot šestdesetimi leti. Letos 
je praznoval tudi okrogli življenjski jubilej, osemdeset let.

Alenka Brun

U
vod v silvestrski 
večer na prvem 
programu Tele-
vizije Slovenija 
bo dobrodelna 

izdaja kviza Vem!, od 20. ure 
naprej pa vas vabijo v družbo 
Silvestrskega paketa, Silves-
trskega pozdrava ter Klemna 
Slakonje z gosti in Big Ban-
dom RTV Slovenija. Obe-
ta se vam praznično in razi-
grano silvestrsko družen-
je z zanimivimi in zabavni-

mi gosti ter veliko glasbe. Na 
programu pa bo popoldne že 
tradicionalno tudi novoletna 
skakalna turneja – to lahko 
spremljate na drugem pro-
gramu Televizije Slovenije. 
Tu pripravljajo večer v dru-
žbi silvestrskega maratona, 
ki ponuja pestro izbiro raz-
ličnih žanrov: začne se s švi-
carskim avanturističnim fil-
mom Deček s planin, sle-
di večni muzikal New York, 
New York, po polnoči pa pri-
de na vrsto norveška zgo-
dovinska drama Poslednji 
kralj. Sledila bo še francos-
ka komedija Kanček miru, 

za ljubitelje akcijskih krimi-
nalk bo poskrbel Mel Gib-
son v filmu Krvavi zaščitnik, 
v novoletno jutro pa vas bo 
popeljala španska komedija 
Osem baskovskih priimkov.

Na Planet TV se bo večer 
začel ob 20. uri z družin-
skim filmom Kupili smo 
živalski vrt s Scarlett Johan-
sson in Mattom Damonom. 
Skok v novo leto boste lahko 
dočakali v družbi resničnos-
tnega šova Bar in njegovimi 
tekmovalci, ki danes stopa-
jo v zadnji teden. In kaj pri-
pravljajo na Pop Tv in Kana-

lu A? Božič je bil v zname-
nju (seveda) iskanja Kevina 
v uspešnici Sam doma, sil-
vestrovo pa bo v znamen-
ju komedije in Jana Pleste-
njaka. Današnji večer se bo 
začel na Pop TV s filmom Pr' 
Hostar ob 20. uri, fantje naj-
bolj kosmate komedije Bra-
de bodo poskrbeli, da bos-
te na najdaljšo noč v dobri 
družbi, v novo leto pa vas bo 
popeljal koncert Jana Pleste-
njaka. Kanal A pa bo silves-
trski večer začel ob 20. uri z 
animirano družinsko kome-
dijo Madagaskar, na spore-
du pa bodo trije deli.

SILVESTRSKI 
PAKET
Na hitro smo pokukali v silvestrske televizijske 
programe, ki jih za zadnji večer v letu pripravljajo 
Televizija Slovenija, Pop TV, Kanal A in Planet 
TV. Najdaljša noč v letu bo minila v zabavnem, 
glasbenem in seveda tudi filmskem vzdušju.

V dobrodelni kviz Vem! je Aljoša Ternovšek danes ob 18.20 
na TV SLO 1 povabil televizijske mame Vesno Slapar, Vesno 
Pernarčič in Tijano Zinajić. / Foto: arhiv RTV SLO (Aleksander Šmuc)

Uredništvo Razvedrilnega programa Televizije Slovenija je 
na spletni strani RTV Slovenija objavilo vabilo za sodelova-
nje na izboru Slovenska polka in valček 2019. Prijave prek 
spletnega obrazca so do vključno 27. januarja 2019, finalni 
izbor pa v oddaji Slovenski pozdrav predvidevajo konec 
maja prihodnje leto. Več o razpisu in prijavi na rtvslo.si.

Slovenska polka in valček 2019
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POTOVANJA        VINO        HRANA        DOGODIVŠČINE        MOŠKI        ŽENSKE         POTOVANJA        VINO        HRANA       ŽENSKE  

Sreča je, ko spoznam človeka.
Sreča je, ko dobim pozdrav od peka.
Sreča je, ko dobim kozarec mleka.
Sreča je, ko v gozdu zraste smreka.

Ko sreča te doleti, vesel si,
saj to je nekaj, kar lahko imamo vsi.
Zato zdaj zbrano poslušajte vsi, 
kaj v tej pesmi se godi.

Veseli smo petice, mogoče še štirice.
A pomembno je spoznavati, zabavati in učiti se,
vse to je vreča, polna sreče,
več kot pek kruha speče.

Zala Čebular, 8. b, OŠ Orehek Kranj

Sreča se skriva marsikje in včasih se moramo potruditi, da 
jo vidimo in seveda prepoznamo. Vsem vam, ki radi pišete 
pesmi in tistim, ki jih radi berete, želim najlepše in srečno 
novo leto 2019. Meta

Sreča

PESMI MLADIH

Alenka Brun

C
eloten obisk hiše 
porcelana Erle-
bniswelt Haus 
Meissen je zas-
tavljen tako, da 

se srečate z umetnostjo in 
tradicijo, spoznate porce-
lan, ponudijo pa vam tudi 
nakupovalno izkušnjo, ki 
je za ljubitelje kot tudi tiste, 
ki se prvič srečajo s porcela-
nom na ta način, zelo privla-
čna. Izbira je ogromna – vse 

od umetniških del do naki-
ta, daril, jedilnih servisov in 
manjših, cenovno dostop-
nejših spominkov.

Kljub temu da se počasi, a 
vztrajno vrača na mize tradi-
cija porcelana in kristalnih 
kozarcev ob posebnih dogod-
kih tudi pri nas, na drag kos 
meissenskega porcelana lju-
dje še vedno gledajo bolj kot 
na razstavni kos, spravljen 
varno v omari, za steklom.

Ob našem obisku se je 
kolegica iz Črne gore odločila 
in kupila dve kavni skodelici 

bele barve s skoraj nevidnim 
vzorcem enke barve. Zanima-
lo nas je, ali ju bo uporablja-
la – in odgovor je bil pritrdi-
len. »Kaj je lepšega kot pitje 
nedeljske jutranje kave z naj-
dražjim v 12. nadstropju sto-
lpnice s pogledom na morje,« 
je malce zasanjala. Glede na 
žar, s katerim nam je obraz-
ložila svoj nakup, niti nismo 
spraševali, koga je mislila, se 
je pa večina strinjala, da če ne 
gre za svežo zaljubljenost ali 
tradicionalen obred, potem je 
v igri ljubimec.

Na poti iz Dresdna do 
Meissna nas je navdušil tudi 
pogled na grad Moritzburg, 
po ogledu hiše porcelana v 
Meissnu pa smo se prehodili 
še do znamenite gotske kate-
drale in gradu Albrechtsburg, 
ki je bil kar dobrih 153 let 
tovarna meissenskega porce-
lana – od leta 1710. 

Obe mogočni zgradbi sto-
jita na hribu nad mestom, 
od koder se ponuja izjemen 
razgled nanj in na reko Labo, 
danes pa je tu našla svoj pro-
stor tudi kultura: grad na pri-
mer gosti razstave, katedrala 
koncerte. 

Z razglednega dvorišča, ki 
bolj spominja na teraso, vodi-
jo stopnice do mesta in obis-
kovalec tako pride naravnost 
v staro četrt, ki ponuja pravi 
kulinarični sprehod. V praz-
ničnih časih je tudi vzdušje 
temu primerno, božične sto-
jnice pa seveda največ ponu-
jajo njihov najbolj prepozna-
ven produkt: porcelan. 

In če se še enkrat vrne-
mo v hišo porcelana Erlebni-
swelt Haus Meissen, potem 
ne moremo brez omem-
be velikega porcelanastega 

kipa, ki obiskovalca pozdravi 
že v preddverju. Mojstrovina 
predstavlja graciozno žensko 
figuro, ki so ga poimenovali 
Saxonia in je največja samo-
stoječa figura iz porcelana na 
svetu. V višino meri skoraj 
dva metra. Velja za ambasa-
dorko meissenskega porcela-
na, njeno krilo pa je okrašeno 

z okoli osem tisoč ročno izde-
lanimi porcelanastimi cvetli-
cami, ki so tudi ročno pritrje-
ne nanj. Saški dami iz bele-
ga zlata pravijo tudi saški Kip 
svobode. Pred časom je dobi-
la nekaj manjših sestric, ki so 
ravno tako izjemne – in tudi 
cena je primerna njihovemu 
statusu. (Konec)

Meissen (3)

SAŠKA DAMA

Saxonia

Grad Moritzburg

Mateja Rant

Z
a uvod so otroci 
Vrtca Škofja Loka 
in učenci škofje-
loških osnovnih 
šol v Kinu Sora 

izrekli voščila za prihajajoče 
leto. Otroke je nato pozdra-
vil in jim voščil novi župan 
Tine Radinja, potem pa so 

si ogledali projekcijo sloven-
ske filmske klasike Kekec, ki 
je nastal po priljubljeni isto-
imenski zgodbi Josipa Van-
dota.

Po ogledu filma so otro-
ci nadaljevali druženje ob 
čajanki in ustvarjalnih dela-
vnicah, ki so jih pripravi-
li strokovni sodelavci Vrt-
ca Škofja Loka, škofjeloš-
kih osnovnih šol, Društva 

prijateljev mladine (DPM) 
Škofja Loka in Večgene-
racijskega centra Gorenj-
ska, je razložila Jelka Jelo-
všek Srebot iz DPM Škofja 
Loka. Otroci so tako v okviru 
enajstih različnih delavnic 
izdelovali voščilnice, okras-
ke za novoletno jelko, sneža-
ke iz stiropora, izdelke iz fil-
ca in podobno, preskusili so 
se tudi v izdelovanju slaščic 

in se prepustili mojstricam 
poslikave obraza. Organiza-
torji delavnic so za obisko-
valce pripravili tudi pogos-
titev, sproti so pekli še pala-
činke za lačne želodčke. Za 
presenečenje večera je pos-
krbel Dedek Mraz, s kate-
rim so otroci lahko poklepe-
tali ali mu zapeli pesmico, za 
nagrado pa je vsem razdelil 
bombone.

NOVOLETNO RAJANJE
V Sokolskem domu v Škofji Loki so pretekli četrtek pripravili pravo novoletno zabavo za otroke s 
projekcijo filma Kekec in otroškimi delavnicami ter obiskom Dedka Mraza.

Za otroke so pripravili kopico ustvarjalnih idej. 

Za presenečenje večera je poskrbel Dedek Mraz. 

Staro leto dobro je bilo,
novejše, upamo, še boljše bo.
Skozi celo leto smo delali trdo,
zato se danes veselimo lahko.
Zdravi smo
pa srečni tud',
poplačan je naš celoletni trud.
Novo leto, upajmo, da bo brez nezgod,
da bi v miru živel naš človeški rod.
Veliko stvari si lahko zaželimo, a brez truda jih ne dobimo.
Delati treba bo trdo,
hkrati pa se veselit',
slabih misli se znebit',
če hočemo življenje v miru užit'!
Marko Kejžar, 9. a, OŠ Železniki

Zdravica

OTROŠKA PERESA
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Peter Colnar

T a  č u d o v i T i  n o r i  s v e TNew York, New York
Na prvi dan leta 1898 so se 

do tedaj samostojna mesta 
Manhattan, Brooklyn, Que-
ens, Bronx in Staten Island 
združila v novo mesto z 
imenom New York. Takrat 
so tudi prvič izvolili mestno 
upravo in župana kot šefa 
izvršilne oblasti združene-
ga mesta.

To je bilo takrat mesto z 
28 tisoč prebivalci, središče 
ZDA pa je postal leta 1785, 
ko je kongres odločil, da se 
tja preseli središče države 
iz Philadelphie. Vzrok je bil 
za današnje razmere doce-
la nerazumljiv. Newyorške-
mu kongresniku John Jayu 
so namreč ponudili mesto 
zunanjega ministra, ta pa se 
je naveličal prevažati iz New 
Yorka v Philadelphio po sla-
bih cestah. V mesto zunan-
jega ministra je privolil pod 
pogojem, če preselijo sedež 
v New York.

To je bilo v času, ko si 
mesto še ni opomoglo od 

britanske zasedbe in poža-
rov, ki so divjali po njej med 
revolucijo. Večina prebival-
cev je živela na južnem kon-
cu polotoka. Po tlakovanih 
ulicah so se sicer sprehajali 
še prašiči, vendar se je gos-
poska nosila že po najno-
vejši pariški in londonski 
modi ter prirejala velike ple-
se. Dne 30. aprila leta 1789 
je v New Yorku prisegel prvi 
predsednik ZDA George 
Washington.

Newyorške oblasti so pre-
pričljivo največji lastnik nep-
remičnin in največji deloda-
jalec v velemestu. V lasti ima-
jo vsaj pet tisoč stanovanjskih 
zgradb, ob tem pa še poslov-
ne stavbe, bolnišnice, mos-
tove, predore in vse mogoče 
drage objekte mestne infra-
strukture. Delodajalec so 
vsakemu petemu od zapos-
lenih. Za mesto velja, da je 
»edina lokalna socialna drža-
va« na ameriških tleh. Vsak 
šesti prebivalec je odvisen od 

ene od oblik socialne pomo-
či: na okoli 8,5 milijona pre-
bivalcev pride 1,2 milijona 
vzdrževanih ljudi (glede na 
podatke na spletu).

New York vzbuja še pose-
bno zanimanje svetovne jav-
nosti po terorističnem napa-
du na Svetovni trgovinski 
center 11. septembra 2001, 
že pred tem so ga mnogi 
imeli v nekaterih pogledih 
za središče sveta. Devetnajst 
moških iz Saudove Arabije 
in Egipta je pod vodstvom 
Egipčana Mohameda Ate 
ugrabilo štiri potniška leta-
la in jih usmerilo proti New 
Yorku in Washingtonu. Ob 
8.48 zjutraj se je v severni 
stolp Svetovnega trgovin-
skega centra na Manhattnu 
v New Yorku zaletelo letalo 
znamke Boeing 767 družbe 
American Airlines; 18 minut 
za njim se je v južni stolp 
zaletelo enako letalo dru-
žbe United Airlines. Dvaj-
set minut pred deseto je na 

zgradbo Pentagona v Was-
hingtonu treščil Boeing 757, 
v bližini Pittsburga pa se je 
zrušilo še eno letalo. Najvi-
šja nebotičnika na Manhat-
tnu sta zagorela in se zruši-
la. Zgorelo je eno krilo Pen-
tagona. Amerika je kazala 

podobo države pod silovitim 
vojaškim napadom. Ameri-
čanom so se sesule sanje o 
državi, ki je ni mogoče napa-
sti. Občutek varnosti je izpu-
htel. Že po nekaj minutah je 
bilo jasno, da je zgodovina 
radikalno spremenila smer.

Pregovori in reki
	  Armenski pregovor: Preden debeli shujša, je suhi 

že mrtev.
	 Nemški pregovor: Tolste kokoši znesejo malo jajc.
	  Portugalski pregovor: Knjige so zdravilo proti 

pozabi.
	 Španski pregovor: Knjig in prijateljev imej malo,  
 a dobre.

Smeh ni greh
	 »Dragi, za novo leto sem ti spletla tale pulover.«
 »Saj ga vendar nosim že peto leto!«
 »Mar pred petimi leti ni bilo novega leta!?«
	   »Če pijem kavo, ne morem spati,« razlaga nekdo 

v družbi.
  Gostitelj mu odgovori: »Pri meni pa je ravno 

obratno. Kadar spim, ne morem piti kave.«

Cerklje – Ginke so pevska skupina simpatičnih 
osmih deklet iz Cerkelj in okolice, ki so pred 
kratkim zasnovala projekt, s katerim želijo svojo 
ljubezen do petja ponesti med ljudi. Ginke so 
Maja, Jerca, Estera Marija, Ela, Manca, Estera, 
Maruša in Tina, njihov spremljevalni bend pa 
sestavljajo Aleš Gerkman, Domen Jerič, Klemen 

Jelenc in Jan Krajnik. Prijateljstvo med dekleti je 
s petjem preraslo v sestrstvo. Tako kot je ginko 
biloba zdravilo, ki pomaga, da naš spomin bolje 
deluje, tako tudi dekleta ustvarjajo spomine, ki 
se tkejo med njimi in občinstvom. Mnogi obis-
kovalci so tudi v petek zvečer napolnili dvorano 
župnijskega doma v Cerkljah ter se prepustili 
čarobnosti koncerta ubranih Gink. Te so koncert 
prepletle s svojimi mislimi in lepimi željami ob 
prazničnem času: »Veselje, smeh, solze, strah, 
bolečina, sanje in glasba ... vse to z veseljem 
delimo z vami. Pomembno je, da v življenju po-
jemo, zaplešemo in da znamo poleteti s srcem. 
Človek bi lahko pretekel vse maratone sveta, 
da bi morda na koncu našel človeka, ki bi ga 
tako toplo sprejel v svoj objem. Pa bi bilo vse 
zaman, kajti dokler se ne prepustimo vetru, da 
zaplešemo z njim v njegovi melodiji, ne more-
mo ujeti ritma duše, ki jo iščemo.«

Ljubezen do petja prinašajo med ljudi

Ginke so navdušile z nastopom v Cerkljah. / Foto: Gorazd Kavčič

Samo Lesjak

N
a županovem 
koncertu je 
Kranjčanke in 
Kranjčane naj-
prej nagovoril 

novoizvoljeni župan Matjaž 
Rakovec in v prihajajočem 
letu vsem zaželel vse dob-
ro. Na odru so se mu prid-
ružili kranjski taborniki in 
skavti, ki so mu predali bet-
lehemsko luč. Sledil je kon-
cert simpatične Nine Puš-
lar, ki je Slovenijo očarala pri 
rosnih sedemnajstih letih z 
zmago na Bitki talentov, 

danes pa niza uspešnice, 
kot so To mi je všeč, Lepa si, 
Svet je tvoj in številne druge, 

s katerimi je znova očarala 
občinstvo, zbrano na Glav-
nem trgu.

Tega so naslednji večer 
zasedli ljubitelji zasedbe 
Rok'n'band, ki navdih za 
svoje skladbe črpa iz petde-
setih let prejšnjega stoletja. 
Tudi tokrat so člani skupi-
ne s karizmatičnim pevcem 
Rokom Ferengjo poskrbe-
li za energičen nastop, ki je 
ogrel vse zbrane v mrzlem 
decembrskem večeru. 

Najdaljša noč v letu v pra-
vljično okrašenem Kranju 
bo potekala z rajanjem ob 
koncertu Marka Vozlja in 
Mojstrov, točno ob polnoči 
pa si vse lepo v novem letu 
voščite pod padajočimi kon-
feti. Srečno 2019!

SILVESTRSKI POLJUB
Čarobno predpraznično vzdušje prešernega decembra se približuje vrhuncu, tudi s številnimi koncerti. 
Tako je na kranjskem Glavnem trgu na petkovem županovem koncertu blestela Nina Pušlar, na 
današnjem silvestrskem večeru pa bo obiskovalce skozi najdaljšo noč popeljal Marko Vozelj z Mojstri.

Od »talentke« do zvezde: Nina Pušlar na Glavnem 
trgu v Kranju / Foto: Primož Pičulin

Rok Ferengja in drugi člani skupine Rok'n'band so dvigovali 
temperaturo v soboto. / Foto: Primož Pičulin

Vse dobro v prihajajočem letu je vsem zaželel tudi kranjski 
župan Matjaž Rakovec. / Foto: Primož Pičulin
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TANJIN KOTIČEK

TANJA ODGOVARJA

tanja.70@hotmail.com

Lahko se udeležite tečaja vedeževanja. 
Naročniki Gorenjskega glasa, izkoristite popust  
v višini 10 %.  Za več informacij čim prej pokličite  
Tanjo na tel. št.:  040 514 975w
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»Moja sreča«
Večkrat ste mi pomagali in rada 
bi pohvalila to rubriko, saj se v 
vašem pisanju marsikdo najde, 
pa čeprav ni avtor pisanja. Kot 
vedno me zanimajo srčne rane 
oziroma moja ljubezen. Se mi 
bo sploh kdaj izpolnila želja? 
Hvala vam za vse.
Hvala za pohvale. V resnici 
ste že srečni, kajti kdor iskre-
no ljubi, nosi v sebi srečo 
vsako sekundo. Verjamem, 
da težko čakate in vmes tudi 
obupate, a želja, ki jo imate, 
se vam izpolni. Kdaj? Ko bos-
te najmanj pričakovali. Vse 
bo dobro. Srečno.

»Nov začetek 2019«
Že kar nekajkrat ste mi odgo-
vorili na vprašanja, mi naka-
zali, v katero smer se bo obr-
nilo moje življenje, še preden 
sem se tega zavedala sama 

– in hvala vam, da svojo ener-
gijo in dobro voljo prenaša-
te na tiste, ki so v dvomih in 
jih mučijo skrbi. Tako bi tudi 
sama želela, da mi odgovorite 
na moje dvome.
Nekdo, ki bi bral vaše pismo, 
bi z lahkoto lahko presodil, da 
ste srečni in vam popolnoma 
nič ne manjka. Žal je resnica 
nekje vmes, med črnim in 
belim, saj se dobro zavedate, 
kaj vse bi lahko bilo lepše, če 
bi se stvari odvijale po pravil-
nejših poteh. Vedno ste dali 
vse od sebe in se borili za 
pravičnost, a življenje vam je 
pokazalo, da pridnost sama 
po sebi ne prinaša samo dob-
rih stvari. Videti je, da boste 
v tem letu veliko razčiščevali 
za nazaj. Pogovori različnih 
vrst ob različnih priložnostih 
bodo nujni, saj vam bodo 
odpirali pomembna vrata v 

prihodnost. Stanovanjska 
situacija, ki je še ostala odprta, 
se uspešno reši, in sicer tako, 
kot bi se morala že zdavnaj. 
S svojo iznajdljivostjo vam bo 
uspelo doseči še več, kot bi si 
mislili. Potrpežljivo čakanje 
se bo izplačalo in oddahnili 
si boste že po koncu pomla-
di. Ko boste ustaljeni, boste 
pripravljeni na nov začetek 
tudi v ljubezni. Za sabo boste 
pustili vse predsodke in se 
prepustili trenutnim občut-
kom. V službi še nič ni dokon-
čno. Z menjavo delovne ekipe 
se bodo stvari sicer obrnili na 
bolje, a prave spremembe, ki 
bodo na vas vplivale, prihaja-
jo proti koncu leta. Unovčili 
boste svoj skriti talent in lah-
ko boste konkurirali mlajšim 
sodelavkam. Finance vam 
bodo naklonjene, nekaj male-
ga boste imeli priložnost zas-

lužiti z delom »postrani«. 
Hčerka je na dobri poti in nič 
je ne bo ustavilo. Ob pot ji 
občasno pridejo dvomi, a ker 
je močna, tega ne deli vedno 
z vami. Včasih bi potrebovala 
kakšen dan več, ki bi ga pre-
živela z vami, saj jo pogovori 
z vami še bolj opogumljajo. 
Ima jasen cilj in dosegla ga 
bo. Za ljubezen si bo vzela 
čas kasneje. Ob pravem času 
si bo našla pravega moškega, 
ki jo bo spoštoval. Želim vam 
vse dobro in srečno.

Življenje je potovanje, za 
katero nihče ne dobi zemlje-
vida. Vsakdo potuje po svoje, 
in si sproti riše svoj zemljevid.  
Vsaka risba je nov smerokaz  
za vse, ki hodimo po poteh 
življenja. Naj bo novo leto 
pot dobre volje, ljubezni in 
zdravja. Srečno!

Še zadnjič v tem letu bomo 
skupaj naredili vpogled s 
sistemom treh kart. Ne 
pozabite, kar vas spomnim 
vsako leto, da v tem času 
lahko naredimo pogled za 
celo novo leto, ki je pred 
nami – in tudi v tem primeru 
dobimo po tri karte na vsak 
mesec posebej. Zanimivo je 
potem pregledati za nazaj, 
da se vidi, koliko stvari se je 
res zgodilo in kaj še čaka na 
izpolnitev. Naj vam zaupam 
tudi, da v moji družini že dol-
ga leta na božični večer ali 
na večer svetih treh kraljev 
vlivamo svinec. Svinec stopi-
mo v za to primerni posodi 
in tekočega vlijemo v poso-
do z mrzlo vodo. Naredi se 
figura, iz katere se vedežuje, 
podobno kot pri gledanju v 
kavno usedlino. Počakamo, 
da se ulitek ohladi, da ga 
ne poškodujemo. Povem 
vam, je presenetljivo, kaj vse 
lahko vidimo. Neiskrenost, 
Mislec, Ljubezen – nekdo, s 
katerim smo čustveno pove-
zani, nam nekaj skriva. Ali to 
vpliva na samo zvezo iz te 
kombinacije, ne vidim, a saj 

veste, laž ima kratke noge 
in pozornost ni odveč, da se 
lahko ognemo razočaranju. 
Sreča, Poroka, Darilo – pri-
jetno praznovanje v dobri 
družbi, ni nujno, da je to dru-
žina, lahko so prijatelji in dru-
gi bližnji. Sodnik, Bolezen, 
Ljubosumje – za lažjo odlo-
čitev se je dobro posvetovati 
z nekom, ki je strokovnjak 
svojega področja. Na naslov 
tanja.70@hotmail.com ali 
na Gorenjski glas s pripi-
som »šola vedeževanja« in 
svojo šifro pošljite tri, pet ali 
sedem poljubnih kart ali pa 
karte za druge sisteme, ki ste 
jih doslej že spoznali.
Svet nam ponuja toliko stva-
ri, če le imamo oči, da vidi-
mo, srce, da ljubimo, in roke, 
s katerimi vse to sprejmemo. 
Želim vam srečno novo leto.

Srečno! Vedeževalka Tanja

ŠOLA VEDEŽEVANJA IZ 
CIGANSKIH KART

Alenka Brun

P
erčičeva sta se poro-
čila 28. decembra 
1968: cerkveno na 
Brezjah, po petde-
setih letih zakona 

pa sta dan kasneje, kot sta 
dahnila usodni da, obnovila 
zaobljubo na Trsteniku.

Anica (z dekliškim priim-
kom Jelar) se je rodila julija 
1949, Marjan pa julija 1944. 
Anica je doma iz Čadovelj, 
Marjan s Povelj nad Trste-
nikom. Oba prihajata iz kar 
velikih družin in s srednje 
velikih kmetij. Pri Anici so 
bili doma trije otroci – ona in 
še dva brata, Marjanova dru-
žina pa je bila še številnejša, 
od devetih bratov in sester so 
živi še štirje.

Življenjski poti sta se jima 
prekrižali v domačem kraju, 

ob različnih priložnostih pa 
sta se srečevala že v zgodnji 
mladosti. Po poroki sta nekaj 
časa živela pri Marjanovi 
sestri, nato pa sta se kar hit-
ro vselila v hišo v Tenetišah, 
kjer živita še danes. Imata 
sina Marjana in hčerko Tat-
jano, danes pa jima življen-
je lepša še pet vnukinj in pra-
vnuk. Kadar ju obiščejo, se 
jima razvedri obraz in zapoje 
srce, pravijo njuni najbližji.

Zakonca Perčič sta na sku-
pni poti okusila srečo, vesel-
je, tudi žalost in tegobe, a sta 

z roko v roki in trdim delom 
premagovala vse ovire, ki jih 
prinaša življenje. Vedno sta 
se trudila, da bi bila otrokom 
dobra vzornika. 

Kljub temu da sta upoko-
jena, sta zelo aktivna. Pozna-
jo ju tudi po njuni družabno-
sti – že od mladosti; rada tudi 
plešeta. Na izletih z Gorenj-
skim glasom smo videli, 
da Marjan z veseljem tudi 
zapoje. Pravi, da petje vča-
sih kar pogreša, saj so doma 
ob zaključku kmečkih opra-
vil ali ob praznovanjih vedno 

prepevali. Anica pa najde 
svoj mir in zadovoljstvo na 
domačem vrtu in pri nego-
vanju rož. Kadar ne potujeta 
z nami, pa gresta še na kak-
šen izlet, ki ga organizira trs-
teniški župnik. 

Zlatoporočenca sta po 
poročnem obredu in maši 
na Trsteniku nadaljevala sla-
vje v Naklem pri Marinšku 
z živo glasbo v krogu druži-
ne, sorodnikov in prijateljev 
še dolgo v noč. Seveda pa ni 
manjkalo tudi kakšno prijet-
no presenečenje.

ZLATOPOROČENCA IZ TENETIŠ
Marjan in Anica Perčič iz Tenetiš sta nepogrešljiva člana izletov z Gorenjskim glasom. V soboto, 
29. decembra, je par praznoval zlato poroko.

Perčičeva sta se prvič cerkveno poročila na Brezjah, po petdesetih letih zakona pa obnovila 
zaobljubo na Trsteniku. Na fotografiji sta v družbi najbližjih.

Marjan in Anica Perčič sta 
se poročila 28. decembra 
1968. / Foto: osebni arhiv

Zlato poroko sta Perčičeva praznovala v soboto, 29. 
decembra 2018.

V soboto, 22. decembra 2018, sta v Kranjski Gori zakon-
sko zvezo sklenila Flora Monika Farkas in Grega Krč.

Mladoporočenci

Minuli teden se je v Kranju rodilo 12 deklic in 10 dečkov, 
med deklicami tudi sestrici. Najtežji je bil deček, najlažja 
pa deklica – prvemu je tehtnica pokazala 4610 gramov, 
drugi pa 1920 gramov.

Novorojenčki
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V Javnem zavodu Ratitovec  

vas vabimo, da nas obiščete, ker 

večji del tega, kar potrebujete, 

kar vas sprošča in kar si v 

prostem času zaželite, vam lahko 

ponudimo mi.

Večje prireditve, ohceti in pogostitve z odličnim kateringom  

vam lahko  ponudimo  v naši prelepi športni dvorani. V dvorani, muzeju, 

mladinskem centru in bazenu izvajamo tudi kakovostne rojstnodnevne  

zabave za otroke.

  Turistična vodenja z različnimi 

kulturnimi doživetji.

   Muzej, bazen, športni park, 

tenis, odbojka na mivki.

  Piknik prostor, dvorana za 

ohceti, prireditve ... 

 

Odpiralni čas bazena, savn in bifeja je med prazniki in počitnicami  

nekoliko drugačen kot običajno. Informacije najdete na naši spletni 

strani www.jzr.si ali pokličite na tel. številko 045 146 381.

Več na spletni strani www.jzr.si
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1. nagrada:  družinska vstopnica za Bazen Železniki
2. nagrada: dve vstopnici za bazen in savna
3. nagrada: družinska vstopnica za Muzej Železniki

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 15. 
januarja 2019, na Go renj ski glas, Nazorjeva ulica 1, 4000 
Kranj. Rešitve lah ko od da te tudi v na bi ral nik Go renj ske
ga gla sa pred po slov no stav bo na Nazorjevi ulici 1.
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Igralka Thora Birch (36), ki je kot osem-
letna deklica zablestela v Disneyjevem 
fantazijskem filmu Hokus pokus, se je 
poročila. »Kocka je padla, sedaj sem 
poročena ženska. To ni uradna fotogra-
fija, je pa zahvala vsem oboževalcem za 

pozitivno energijo, ki jo čutim vsako sekundo,« je zapisala 
igralka znana tudi po vlogi v filmu Lepota po ameriško. 
Kultni film Hokus pokus, ki je postal klasika ob noči čarov-
nic, je julija lani praznoval petindvajsetletnico.

Thora Birch odrasla in poročena

Božični večer je bil poseben dan za 
pevca Robina Thicka (41), ki je za 
roko zaprosil svojo partnerko April 
Love Geary (23), s katero pričakuje 
drugega otroka. »Tisočkrat da,« je 
pod črno-belo fotografijo, na kate-

ri pevec kleči pred njo, zapisala bodoča gospa Thicke. 
Desetmesečna Mia Love bo marca dobila sestrico. Pevec 
ima iz zakona z igralko Paulo Patton še osemletnega sina 
Juliana Fuego. Štirikratni nominiranec za grammyja in 
April Love sta skupaj od leta 2014.

Robin Thicke se je zaročil z nosečo partnerko

Igralec Forest Whitaker (57) se po 22 letih 
ločuje od soproge igralke Keishe Nash 
(46). Par se je poročil leta 1996, skupaj 
imata dve hčerki, 22-letno Sonnet Noel in 
dvajsetletno True. Igralec ima iz prejšnje-
ga razmerja še sina Oceana (28), igralka 

pa hčerko Autumn (27). Spoznala sta se leta 1993 na sne-
manju filma Piš, v katerem sta igrala par.

Konec dvaindvajsetletnega zakona

Chrisu Brownu (29) grozi zaporna kazen, 
ker je imel brez dovoljenja v lasti opico. 
Pevec se je izdal, ko je s svojimi obože-
valci delil fotografijo, na kateri njegova 
triletna hčerka Royalty ljubkuje opico Fiji. 
Kalifornijsko združenje za zaščito divjih 

živali je pevcu opico že odvzelo. Problematičen pevec je 
navzkriž z zakonom vse od leta 2009, ko je fizično obra-
čunal s takratnim dekletom Rihanno.

Zaradi opice v zapor?

VRTIMO GLOBUS

Jože Košnjek

P
eter Stare s Povelj 
je kot takratni pred-
sednik Rdečega 
križa Trstenik pred 
več kot tridesetimi 

leti začel organizirati glasbe-
ne večere, na katerih so del 
vstopnine namenili delova-
nju te dobrodelne organiza-
cije. Tradicija se je ohranila 
in to prireditev v prazničnih 
božično – novoletnih dneh, 
običajno 27. decembra, 
organizirajo že sedemnajst 
let zapored. Na odru v telova-
dnici podružnične osnovne 

šole so v vseh teh letih igrali 
in peli najbolj znani sloven-
ski narodno zabavni ansam-
bli in poskrbeli za enkratno 
vzdušje. Veliko ljudi vsako 
leto sodeluje pri organiza-
ciji, od gasilcev in kulturni-
kov do članov Rdečega kri-
ža. Glavna pa sta domačin 
glasbenik Renato Verlič in 
seveda predsednica krajev-
ne organizacije Rdečega kri-
ža, vselej nasmejana Andre-
ja Krničar.  

Tudi na četrtkovem kon-
certu je bila glasbena izbi-
ra izvrstna. Igrali in peli so 
ansambel Saša Avsenika 
in kitarski virtuoz Gregor 

Avsenik. Pri igranju zname-
nite Sankaške polke se jim 
je pridružil »izvirni« Avse-
nikov kitarist Renato Verlič. 
Z znanimi opernimi arija-
mi sta popestrila praznično 
vzdušje pevca Tina Debevec 
in Tone Habjan, ki sta potem 
kot tercet skupaj z Lidijo Kri-
žnik pela še z ansamblom 
Fantov pet. Fantje in tercet 
so letos v gledališki predstavi 
Lepo je biti muzikant v pole-
tnem gledališču Studenec 
navduševali številno občin-
stvo. Na trsteniški oder so 
v četrtek stopili tudi Poljan-
ski orgličarji Janez Benedi-
čič, Tone Krek, Nejo Ržen 

in Jože Dolenc ter ansambla 
Krimski lisjaki in Vikend. 
Lisjaki in »vikendaši«, sled-
nji igrajo že deset let, so sku-
paj, ob izdatni pomoči gla-
sov iz dvorane, zaigrali in 
zapeli Slakovega Čebelarja. 
Program pa je preprosto in 
tudi šaljivo povezoval Fran-
ci Podbrežnik iz Savinjske 
doline. Koncert je bil skle-
njen humanitarno. Predse-
dnica krajevne organizacije 
Rdečega križa Andreja Krni-
čar je izročila ček za štiri-
sto evrov Elizabeti in Janezu 
Dovžanu iz Tržiča, ki jima je 
narasla Tržiška Bistrica uni-
čila dom.

NA TRSTENIKU DOMUJETA 
GLASBA IN DOBRODELNOST
Na četrtkovem večeru glasbe in petja na Trsteniku se je že sedemnajstič zapored veselje prepletalo z 
dobrodelnostjo.

Solčavski Franci Podbrežnik in begunjski Gregor Avsenik s 
svojo kitaro / Foto: Gorazd Kavčič

Fantov pet in pevski tercet Tine Debevec, Lidije Križnik in 
Toneta Habjana / Foto: Gorazd Kavčič

»Božični« Poljanski orgličarji Janez Benedičič, Tone Krek, 
Nejo Ržen in Jože Dolenc / Foto: Gorazd Kavčič

Renato Verlič tudi v četrtek ni mogel brez kitare. Prav 
mladostno je igral Avsenikovo Sankaško. / Foto: Gorazd Kavčič

Elizabeta in Janez Dovžan s predsednico trsteniškega 
Rdečega križa Andrejo Krničar / Foto: Gorazd Kavčič

Ansambel Saša Avsenika z Gregorjem Avsenikom. Kljub 
številnim nastopom so našli čas za igranje na Trsteniku.

Dvajsetletna Larisa Majcen je sicer s Ptuja, 
vendar zadnjih osem mesecev precej časa preživi 
na Gorenjskem in po Evropi ter tudi čez lužo. 
Okoljevarstvenica po poklicu je namreč pevka 
Ansambla Saša Avsenika. Larisi sta bila glasba in petje 
položena v zibel tako po mamini kot očetovi strani,  
svoj talent pa je znala razigrana mladenka dobro 
izkoristiti. / Foto: Gorazd Kavčič
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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

Novoletni keksi
Praznični december se bli-

ža koncu in s tem se bo umi-
rilo tudi pečenje vseh sladic. 
Pa vendar, tiste »ene piško-
te« lahko še vedno spečemo. 

Za pripravo ajdovih piško-
tov potrebujemo: 150 g ajdo-
ve moke, 80 g mletih ore-
hov, 80 g mletega sladkor-
ja, 100 g masla, 1 jajce, 30 
g kakava, 1 žličko pecilnega 
praška, lupinico ene bio li-
mone, 1 žlico ruma, 1 ščepec 
soli, pol žličke cimeta, pol 
žličke mletih klinčkov, bo-
rovničevo marmelado.

V skledi zmešamo vse 
suhe sestavine: ajdovo moko, 
mlete orehe, sladkor, kakav, 
pecilni prašek, limonino lu-
pinico, cimet, klinčke in 
sol. Nato dodamo na lističe 

narezano maslo, rum in jaj-
ce. Vse skupaj zgnetemo v te-
sto, ki ga nato za eno uro pos-
tavimo v hladilnik. Iz ohla-
jenega testa oblikujemo za 
oreh velike kroglice in jih po-
lagamo na namaščen pekač 
(ali na pekač, prekrit s papir-
jem za peko). S pomočjo ro-
čaja kuhalnice v vsako krogli-
co naredimo luknjico. Piško-
te pečemo v pečici, ogreti na 
170 °C, 10 minut. Nato pekač 
s piškoti vzamemo iz peči-
ce in v vsako luknjico piško-
ta nadevamo marmelado. Pe-
čemo še 5 minut. 

Nasvet: Piškoti so povsem 
brezglutenski in primerni 
tudi za ljudi s celiakijo. Ti 
naj pecilni prašek zamenja-
jo s sodo bikarbono. 

Za pripravo kakavovih 
keksov potrebujemo: 250 g 
moke, 125 g masla, 2 žlički 
kakava, 1 ščepec soli, 1 žlič-
ko pecilnega praška, 2 jajci, 
120 g sladkorja v prahu. Za 
limonin led: 4 žlice limoni-
nega soka, mleti sladkor.

V skledi zmešamo moko, 
kakav, pecilni prašek, sol in 

sladkor v prahu. Dodamo 
jajci in maslo ter vse skupaj 
zgnetemo v testo. Na pomo-
kani površini testo razvalja-
mo na pol centimetra debelo. 
S pomočjo modelčkov iz nje-
ga izrežemo piškote ter jih 
polagamo na pomaščen pe-
kač. Piškote pečemo v pečici, 
ogreti na 180 °C, 10 minut. 

Ko se piškoti ohladijo, jih ok-
rasimo z limoninim ledom. 
Tega pripravimo tako, da v li-
monin sok vmešamo toliko 
mletega sladkorja, dokler ne 
dobimo gostega preliva.

Nasvet: S tako pripravlje-
nim limoninim ledom lah-
ko popestrimo tudi druge 
piškote.

Iz leta psa v leto prašiča

O, kako mi je odleglo! Vse leto je pes kazal zobe in renčal.   
Teroristi, potresi, cunamiji, suše, toče in poplave, vojne ... In 
zdaj, že čisto na koncu leta, še potresi in izbruhi vulkanov. In 
če so teroristi malo odnehali, so se našli domači demonstranti 
v rumenih jopičih in skurili pol Pariza. Še slavoloku zmage niso 
prizanesli. In zdaj so oživeli še vulkani. Od Indonezije sem se 
mora vleči ta ognjena črta in zdaj se je znašla celo na Siciliji. 
Etna je v dimu, žari in grozi, da bo lavo spet zlila po nicolo-
sijskih vinogradih pod sabo ali pa kar v morje nad Taormino. 
Italijani trepetajo, da se ne bi znova ojačal vulkan Stromboli 
in potem je Vezuv že čisto zraven. Pa ubogi begunci! Toliko 
gorja na kupu menda še ni bilo na svetu. Saj je prerokovala 
sveta Sibila, da bo tako hudo, da ne bi želela, da bi bil samo 
jermenček od njenih opank takrat na svetu. A 5. februarja 2019 
po kitajskem horoskopu nastopi leto prašiča. Dobrodušnega, 
mehkega, okroglega, rožnatega, z zavihanim repkom, z malim 
zadovoljnega prašička. Samo, da je sit. Ko se povalja v blatu, 
mu je lepše, kot če bi imel sto džakuzijev. Da, kako jim je lepo! 
Verjemite, da bo s tem prašičkom tudi za vse nas veliko bolje. 
In kaj lahko storimo? Lahko si spečemo prašičke za srečo!

Prašički za srečo

Potrebujemo: 1 liter suhe presejane moke, 12 dag masla, 6 ru-
menjakov, 10 dag sladkorja, 8 žlic topljene ali sladke smetane, 
naribano limonino lupinico in pol žlice soli (po okusu).
(Ali pa drugi recept: 40 dag moke, 2 dag kvasa, 3 dag sladkorja, 
2 dl mleka, 2 jajci, 4 dag masla, sol, 1 vanilin, lupina ene limone, 
1 stepeno jajce za premaz.)

Kvas pristavimo s 4 žlicami mleka, 4 dag kvasa, 1 čajno žličko 
sladkorja, 1 žlico moke; pustimo, da vzhaja. Posebej penasto 
umešamo maslo, sladkor in rumenjake, dodamo limonino 
lupinico, prilijemo mlačno smetano ali mleko, vzhajani kvas, 
moko in sol. Testo dobro stepemo in zgnetemo, da je gladko, 
z malimi mehurčki (vzame nam 15 minut.) Če se zdi testo pre-
mehko, dodamo med stepanjem še malo moke. Dobre pol ure 
naj testo vzhaja, pokrito, zavito. Pazimo pa, da ga ne stepamo 
v višino, ker tako zajame preveč zraka, ampak ga obdelujemo 
s kuhalnico, kot bi »štihali«. Bolje je, da dalj časa vzhaja, kot 
prehitro. Nikakor pa ne vzhajati testa v ogreti pečici. Tako bi 
vzhajalo zunaj, znotraj pa ne: rado odstopa.
Tako pripravljeno testo zvaljamo na pol centimetra debelo in 
izrežemo krogce, Zunanji so večji, krogci za nosek so manjši. 
Temu naredimo še s svinčnikom dve luknjici za nosnice. S ste-
penim beljakom prilepimo mali krogec na večjega, oblikujemo 
tudi ušesa ob straneh, za oči pa naj bodo rozine. Prvo testo za 
prašičke je povsem enako kot za potico. Lahko ga porabite za 
potico ali za prašičke. Za potico je, seveda, potreben še nadev.
Prašičke tik pred peko pomažemo s stepenim rumenjakom, 
jih pustimo še 20 minut znova vzhajati, nato pa spečemo na 
papirju za peko pri 180 stopinjah Celzija.

Vsem bralcem želimo srečno, zdravo in mirno novo leto 2019!

Mojca Logar

V zadnjem tednu pred pra-
zniki smo poslušali predavanje 
mladeniča, ki je pri svojih 18 
letih sam prehodil znameniti 
Camino v Španiji. Kaj žene 
mladino, da se poda na take 
preizkušnje? Premagovanje 
samega sebe, iskanje nečesa, 
česar še sami ne znajo opisati, 
zakaj ravno Camino? Vsako 
leto povabim nekoga, ki ima 
to izkušnjo, in zdi se, da jih je 
vedno več. Največkrat nam je 
svojo izkušnjo delil upokojeni 
vojaški pilot, ki je preizkusil 
sebe po prestani bolezni in se 
zahvalil ljudem, ki so bili z 
njim in ob njem. Sama sem 
šla prvič na romanje pri svo-
jih 16 letih v Taize v Franciji. 
Tedaj nismo točno vedeli, kaj 
sploh to je, kaj bomo tam po-
čeli. Stara mama je dejala, 
da je vnukinja šla na roma-
nje in sedaj lahko umre. Ona 
je še dolgo živela, meni pa je 
postalo tovrstno srečanje všeč 
in tako sem še večkrat podala 
na tako pot. Udeležila sem se 
novoletnih srečanj v Pragi in 
v Budimpešti. Ko je naš otrok 
prebolel hudo bolezen, sem šla 
v Medžugorje, v zahvalo vsem 
ljudem, ki so nam pomagali. 
Letos je srečanje mladih v Ma-
dridu. Iz Slovenije se jih je po-
dalo na pot 680. Sama pa sem 
opravila posebno romanje. Šla 
sem peš na Brezje. Tja grem 
večkrat, peš, s kolesom ali se 
oglasim spotoma. Tokrat smo 
se podali z namenom. Pri-
jateljem je zbolela najmlajša 
hči. Tumor v telesu, operacija, 
kemoterapija … Tumor raste 
in ne vedo, kako bo, otrokovo 
stanje pa je zelo spremenljivo. 
Po telefonu dobim sporočilo, v 
četrtek se bomo podali peš na 

Brezje v priprošnjo za zdravje 
malega otroka in njeno druži-
no. Nič nisem oklevala. Doma 
sem, čas imam, vem, kakšno 
nemoč doživljajo starši. 
Grem, ujamem skupino in ho-
dimo, hodimo. Premišljujemo, 
molimo. Ljudje so mi pravili, 
ti najbolj veš, kaj to pomeni, 
deklica se zdravi na istem od-
delku, kot se je naš otrok. Na 
pol poti so nam pripeljali ma-
lico. Začetna skupina je imela 
15 članov. Na polovici poti se 
nam jih je pridružilo več kot 
trideset. Veliko je bilo otrok, ki 
so šli skupaj s starši. Ne vem, 
kako gledajo na to ljudje, ki 
nimajo takšne izkušnje. Je to 
norost, nevednost, zabloda. 
Zdravniki naredijo vse, kar 
morejo in znajo, kaj bi torej 
lahko naredili še starši in vsi 
drugi? Starši in prijatelji lah-
ko naredijo največ, če so mir-
ni, »skulirani«. To lahko na-
redi vsak na svoj način, nekdo 
vzame tableto, drugi gre na 
kuhanček ali dva, spet tretji 
gre po nakupih. Tile prijatelji 
so povabili širšo skupnost na 
pot. Na Brezjah je bila maša. 
Cerkev je bila čisto polna in 
zagotovo je bilo tistih, ki smo 
prišli k maši v podporo dru-
žini in otroku, vsaj sto. Veli-
ko sem premišljevala, solze so 
me oblivale, spominjala sem 
se svojih trenutkov nemoči in 
veselja, da nekdo misli s teboj. 
Nisi sam, upajo, prosijo in naj 
se zgodi, kar se mora. In meni 
naj bo dana moč, da sprej-
mem, karkoli že bo. To sem 
premišljevala vso pot in sem 
zelo hvaležna, da sem lahko 
naredila nekaj majhnega zase 
in za preizkušeno družino.

Romanje
Janez Logar

Nočemo jih, vendar pridejo. 
Trudimo se, da nam je lepo: 
počistimo svoje hiše in stanova-
nja, poskrbimo, da so dvorišča 
pomedena, naredimo jedilnike 
in kupimo vse potrebno, kupu-
jemo lučke, okrasimo svoje pro-
store, skuhamo čudovite večer-
je in kosila ter postorimo še kaj, 
da bodo naši domovi, okolica 
in obedi lepi in dobri. Vse to je 
zunanjost, zunanji svet, za ka-
terega poskrbimo, da nam bo 
služil pri praznovanju.

Praznujemo pa ljudje, ne 
stvari in okolica. Človeško plat 
v pripravah na praznike naj-
večkrat zanemarimo. Bolj po-
redko se vnaprej pripravljamo 
na urejene in neurejene odno-
se v svojih družinah. Zato bi 
bilo tako zelo koristno, da bi 
vsaj toliko časa, kot ga vloži-
mo v krašenje, kuho, posprav-
ljanje …, vložili še v razmislek, 
kako bomo skupaj preživeli 
praznike. Kako bo, ker bomo 
ves dan skupaj, o čem se bomo 
pogovarjali, kako bomo rea-
girali, ko se bomo sprli, kako 
nam je, ko se medsebojno ob-
darujemo. Vsi si neizmerno 
želimo radosti in veselja, a 
kaj, ko kar od nekod priletijo 
sitnoba, slaba volja, kritizira-
nje, čudna napetost, zavijanje 
z očmi, očitki.

Kaj in kako storiti? Najprej 
se bomo vsi skupaj, predvsem 
odrasli, odločili, da se bomo 
imeli lepo. Kajti to je namen 
praznikov. Sprejeli bomo dej-
stvo, da nikjer ni idealno in 
da od slabe volje in čudnih 
pogledov še nihče ni umrl. Da 
pa bomo lahko prebrodili ne-
prijetne dogodke, je nujno, da 
se najprej notranje umirimo. 
Nato gre lažje. Npr. ko pride 

jeza, je pač samo jeza in sem 
jaz zanjo odgovoren. Iz lastne-
ga notranjega miru sem šele 
nato lahko dober oče, umir-
jena mama, hvaležen sin, po-
nosna hči, svak, svakinja, tast, 
tašča. Mojo živčnost bom sam 
uredil in ne bom obtoževal 
drugih za to. Običajno rasto-
čo napetost hitro začutimo v 
zakonu, družini, skupni. Tak-
rat se ne smemo pretvarjati, 
kot da je ni. Temveč jo zaznati 
in jo dati v besede. Kako? Ja, 
takole preprosto: »Ti, draga 
žena, nekaj sem nervozen, saj 
vem, da je to samo moje. Kar 
prepiral bi se. Kaj pa se dogaja 
s teboj? A si ti v redu? Nočem 
uničiti večera, kajti rekli smo, 
da se bomo imeli lepo. Razen 
tega me še stiska v prsih, kot 
da bi me nekaj bilo strah, 
čeprav ni nekega pravega raz-
loga …« Nato bo še žena rekla: 
»Ja, res je malo čudno. Mene 
je pa strah, da boš ''znorel'' in 
bo šla vsa idila po vodi. Raz-
bija mi srce in strah me je, 
da bomo vsak v svojem kotu 
oz. vsak na svojem telefonu.« 
Tako se bo napetost razblini-
la. Bolj kot bomo znali opisati 
vzdušje med nami, in če doda-
mo še reakcije svojega telesa, 
bolj se bo napetost sprostila. 
Tako enostavno je, le odločiti 
se moramo, da bomo delali 
nekaj, kar nam bo koristilo. 
In ne smemo ponavljati vzor-
cev, ki niso funkcionalni in ki 
smo se jih nevemkje naučili. 
Naj bo nekaj drugače in novo. 
Pa tudi če je »odštekano«, kot 
je pogovor o vzdušjih in telesu. 
Deluje pa vseeno.

Praznični prepiri

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
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Če na vaše rolete 
in okenske police 
sedajo različni 
ptički, ki iščejo 
zavetje pred 
mrazom, boste s 
tem priročnikom 
lahko natančno 
določili, za 
katerega ptička 
gre. Pernati 
obiskovalci 
so prikazani 
v naravni 
velikosti, zato pri 
prepoznavanju 
skoraj ne more 
priti do pomot.

Ptičja gnezda
Spodaj so primeri različnih ptičjih gnezd, kakršne ste morda že 

kdaj videli na svojem vrtu. Gnezda so najbolj opazna pozimi, ko 

večina dreves in grmov ni olistana. Vendar prepoznavanje tudi 

takrat ni preprosto, kajti graditelji teh izbic za svoje mladiče so 

se že prej umaknili drugam. Kateremu ptiču bi torej pripisali ta 

gnezda?

Na zunanjem zadnjem zavih-

ku je nekaj primerov naravnih 

in umetnih gnezdilnih votlin.

kupolasto gnezdo, severni 

kovaček → str. 24

grobo skodeličasto gnezdo, kos

→ str. 70 / 71 

skodeličasto gnezdo v polodprti 

gnezdilnici, taščica → str. 40

kupolasto gnezdo, stržek  

→ str. 23

kroglasto gnezdo, dolgorepka 

→ str. 50

veliko kroglasto gnezdo iz 

suhljadi in z nadstreškom,  

sraka  → str. 94 / 95

neobloženo gnezdo iz suhljadi, 

grivar → str. 84 / 85 

 

Naravne in umetne  

gnezdilne votline

Za gnezdilce v nišah so primerne gnezdilne vdolbine, za  

duplarje pa globoke votline. Kjer primanjkuje naravnih  

dupel, so koristna umetna, kajti le redki duplarji si sami  

izvotlijo gnezdo. Morda imate tudi vi na vrtu prostorček  

za gnezdilnico?

Na zunanjem sprednjem  

zavitku je nekaj primerov 

ptičjih gnezd.

naravna gnezda, mestna 

lastovka → str. 36

naravno gnezdilno duplo, lesna 

sova  → str. 92 / 93

gnezdilna vdolbina, npr. za 

šmarnico → str. 42 

umetni gnezdi za mestne 

lastovke → str. 36

votla gnezdilnica, npr. za sinice 

→ str. 26 , 51

velika votla gnezdilnica za 

postovke → str. 88 / 89

naravno gnezdilno duplo, zelena 

žolna → str. 78 / 79

Vrtni ptiči v naravni velikosti

Poznavanje in določevanje ptičev je zdaj še preprostejše. 

Najpogostejši pernati obiskovalci naših vrtov so v tem 

priročniku prikazani v naravni velikosti, zato pri  

prepoznavanju skoraj ne more priti do pomot.

• 60 vrst vrtnih ptičev od majhnega rumenoglavega  

kraljička do velike mlakarice

• Zanesljivo iskanje s primerjanjem velikosti

• Vse značilnosti na velikih fotografijah

• Dopolnilne fotografije s pomembnimi  

podrobnostmi

• Dodatek: gnezda in gnezdilnice

Veliko veselja pri  

prepoznavanju in  

opazovanju!

www.narava.si
9 789616 893701

ISBN 978-961-6893-70-1  11,50 €

Daniela Strauß

 Vrtni ptiči 
  v naravni                         velikostiSt
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Cena knjige, ki je lahko tudi lepo darilo, je

www.gorenjskiglas.si

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

AKCIJA

Medijski pokrovitelji:

  

petek, 
2. februar 2018

ob 19. uri
Športna dvorana TRATA 

Škofja Loka 

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

dobrodelni
koncert
pomagajmo 

skupaj

Lions klub
Škofja Loka

organizator

Športna dvorana 
TRATA Škofja Loka 

sobota, 2. februar 2019,
ob 19. uri

RAUBARJI 

Prifarski
    muzikanti in 
          Andraž Hribar
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Maša Likosar

Tržič – Rafko Irgolič se je ro-
dil v Radljah ob Dravi, na Ko-
roškem, mladost je preživel 
v Sevnici, sedaj pa že desetle-
tja živi v Ljubljani. Med naj-
bolj priljubljene glasbeni-
ke slovenske zabavne glas-
be se je uvrstil zaradi žame-
tnega, nekoliko hrepeneče-
ga in unikatnega glasu. Nje-
gove zimzelene uspešnice 
so Moj črni konj, Na Kranj-
skem je lepo, Večer v plani-
nah, Dober dan, sonce. Na-
stopil je na prvih štirih festi-
valih Slovenska popevka. Na 
prvem leta 1962, ki je bil na 
Bledu, je zapel štiri pesmi, 
med njimi je bil šanson Bo-
risa Kovačiča in Matije Barla 
z naslovom Sivi zidovi stare-
ga mesta. Ta je uvrščen med 
najboljših dvajset skladb za-
bavne glasbe. Na prehojeno 
glasbeno pot Irgoliča danes 
najbolj spominja zgoščen-
ka z naslovom Hitro, hitro 

mine čas. Na njej je 96 ori-
ginalnih posnetkov skladb 
zabavne glasbe, ki jih je za-
pel na različnih prireditvah.

Rafko Irgolič je že vrsto 
let aktiven tudi na Gorenj-
skem, sodeluje in prijate-
ljuje z Mladinskim gleda-
liščem Tržič, predvsem s 

skupino Smeh, s katero je 
prvič nastopil leta 1996 na 
prireditvi Malokrat se sre-
čava, nato leta 2008 na pri-
reditvi Smeh – najboljši os-
tanejo, v zadnjih treh letih 
pa se udejstvuje kot igralec 
in pevec v predstavi Jeana 
Anouliha Damski orkester. 

Leta 2016 mu je na predlog 
društva Območna izposta-
va Javnega sklada Republi-
ke Slovenije za kulturne de-
javnosti Tržič podelila jubi-
lejno Gallusovo značko za 
dolgoletno pevsko udejstvo-
vanje na slovenskem glasbe-
nem področju.

Sodeluje s skupino Smeh
Legenda slovenske glasbe Rafko Irgolič, ki je pred dvema dnevoma praznoval petinosemdeseti rojstni 
dan, v iztekajočem se letu pa obeležil šestdeset let delovanja, že vrsto let sodeluje z Mladinskim 
gledališčem Tržič. 

Rafko Irgolič, ki je letos praznoval 85. rojstni dan in šestdeset let glasbenega ustvarjanja, že 
vrsto let sodeluje z Mladinskim gledališčem Tržič. / Foto: Tine Klemenčič

Andraž Sodja

Jesenice – Motoristični klub 
Hells Angels MC Steel City 
z Jesenic se je v zadnjih le-
tih pogosteje v medijih po-
javljal z negativnim prizvo-
kom, čeprav so člani v pre-
teklosti že večkrat pokaza-
li, da radi pomagajo pomo-
či potrebnim. Tudi letos so 
se pred prazniki odločili za 
dobrodelno akcijo. Minu-
lo nedeljo so tako v dopol-
danskih urah obiskali in ob-
darovali varovance Centra 

za usposabljanje, delo in 
varstvo (CUDV) Matevža 
Langusa, pripravili so obisk 
Božička, na katerega so po-
leg domačih otrok povabi-
li tudi kar cel avtobus otrok 
iz Velenja, ter donirali petsto 
evrov zavodu Beli angeli, ki 
skrbi za spodbujanje strp-
nosti v prometu, preventi-
vo ter pomoč motoristom 
žrtvam prometnih nesreč. 
Kot je ob dogodku povedal 
podpredsednik moto klu-
ba, znan po motorističnem 
vzdevku Dado, so za otroke 

pripeljali dva terapevtska 
konja, Božička z darili za 
vse otroke, v CUDV Ma-
tevža Langusa so odpeljali 
didaktične igrače, pripravi-
li obisk klovna Žareta ... »V 
preteklosti smo že večkrat 
pripravili takšne dogodke 
in jih bomo tudi v prihod-
nje, saj to čutimo kot svojo 
dolžnost. Kadarkoli bo tre-
ba, bomo vedno priskoči-
li na pomoč, radi pa bi tudi 
sporočili, da se po dejanju 
posameznikov ne sodi cele 
skupine,« je še dodal.

Motoristi obiskali CUDV 
Matevža Langusa
Člani moto kluba Hells Angels MC Steel City Jesenice so ob praznikih znova 
pokazali veliko srce ter obiskali otroke s posebnimi potrebami v CUDV Matevža 
Langusa, pripravili pa so tudi obisk Božička v svojih prostorih na Hrušici.

Motoristi MC Hells Angels Steel city Jesenice so pred božičem obiskali in obdarovali otroke 
v domu Matevža Langusa.

Kranj – V predprazničnih dneh je Zveza potrošnikov Sloveni-
je (ZPS) opozorila na številne negativne učinke alkohola in 
pozvala k odgovornejšemu pitju alkoholnih pijač. Pri tem so 
poudarili tudi energijsko vrednost alkoholnih pijač. »Škoda, 
ki jo ima država zaradi posledic popitega alkohola, zagotovo 
presega koristi, ki jo ima od prodaje alkohola. Tudi v pre-
hranskem smislu od pitja alkoholnih pijač nimamo ničesar 
dobrega,« so zapisali pri ZPS in dodali, da alkoholne pijače ne 
vsebujejo hranljivih snovi, so pa visokoenergijske in povzro-
čajo nabiranje maščobnih oblog na telesu.

Alkoholne pijače energijska bomba
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sudoku_LAZJI_18_105
NALOGA

4 6 7 2 1
8 9 4 2

3 7 8
3 4 2 6 7

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

2 9 3 7

sudoku_LAZJI_18_105

REŠITEV

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

sudoku_TEZJI_18_105
NALOGA

9 8 3 4 5
7 5 3

3 2 7
5 1 9 7

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

sudoku_TEZJI_18_105

REŠITEV

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

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_105
NALOGA

98345
753

327
5197

3572
891
286
6432

sudoku_TEZJI_18_105

REŠITEV

982763415
765814293
143529687
521976348
376248951
498135762
857692134
239451876
614387529

sudoku_LAZJI_18_105
NALOGA

46721
8942

378
34267

2135
65819
974
7568

2937

sudoku_LAZJI_18_105

REŠITEV

467218593
381695742
529347168
893452617
214976835
675831924
936784251
752163489
148529376

KOLOSEJ DE LUXE, KRANJ (CENTER) 

Sreda, 2. 1.
16.00 MARY POPPINS SE VRAČA
21.15 JUŽNI VETER
19.20 ZDAJ ALI NIKOLI
16.45 AQUAMAN
13.00 SPIDER-MAN: NOVI SVET, sinhro.
12.45, 15.10 ASTERIX: SKRIVNOST 
ČAROBNEGA NAPOJA, sinhro.
14.20 GRINCH, sinhro.
18.20 BOHEMIAN RHAPSODY
20.45 ZVEZDA JE ROJENA

CINEPLEXX, TUŠ, KRANJ

Sreda, 2. 1.
17.40, 20.20 MARY POPPINS SE VRAČA
15.00, 21.10 JUŽNI VETER
17.30, 19.50 BUMBLEBEE
17.50, 20.00, 22.15 ZDAJ ALI NIKOLI
18.00, 20.50, 22.10 AQUAMAN
12.30, 16.10  ASTERIX: SKRIVNOST 
ČAROBNEGA NAPOJA, sinhro.
14.20 ASTERIX: SKRIVNOST ČAROBNEGA 
NAPOJA, 3D, sinhro.
12.50, 15.10 SPIDER-MAN: NOVI SVET, 
sinhro.

13.00, 15.50, 16.40 GRINCH, sinhro.
13.50 GRINCH, 3D, sinhro.
12.40, 14.40 BOŽIČEK IN DRUŠČINA
18.30 BOHEMIAN RHAPSODY

LINHARTOVA DVORANA , RADOVLJICA

Torek, 1. 1.
17.00 ČAROBNA ZIMA V MUMINDOLU, 
sinhro.
19.00 ZDAJ ALI NIKOLI

Sreda, 2. 1.
16.00 GRINCH, sinhro.
18.00 VLADAR PARIZA
20.00 TATIČI

Petek, 4. 1.
19.00 DEKLE

Sobota, 5. 1.
16.00 GRINCH, 3D, sinhro.
18.00 STAREC IN PIŠTOLA
20.00 DEKLE

Nedelja, 6. 1.
16.00 ASTERIX: SKRIVNOST ČAROBNEGA 
NAPOJA, 3D, sinhro.
18.00 NAJVEČJI DAR
20.00 STAREC IN PIŠTOLA

KINOSPORED

Organizatorji filmskih predstav si pridržujejo pravico do spremembe programa.

PREŠERNOVO GLEDALIŠČE KRANJ

Ponedeljek, 31. decembra
19.00 Vinko Möderndorfer: TRI ŽENSKE (v dvorani PGK)

GLEDALIŠČE TONETA ČUFARJA JESENICE

Ponedeljek, 31. decembra
20.00 Koncert: Manca Izmajlova: Silvestrski poljub

GLEDALIŠKI SPORED

desetdnevna vremenska napoved

Torek
1. 1.

-3/4 °C

Nedelja 
6. 1.

-6/2 °C

Sreda 
2. 1.

Četrtek
3. 1. 

Petek
4. 1. 

Sobota
5. 1.

-2/5 °C -5/1 °C -6/1 °C -4/3 °C

Ponedeljek 
7. 1.

Torek
8. 1.

Sreda
9. 1.

Četrtek
10. 1.

-5/1 °C -7/4 °C -4/2 °C -3/3 °C

tedenski koledar
       vzhod  zahod 

Pek, m/ž (Ajdovščina, Škofja Loka)
Od vas pričakujemo: srednjo poklicno izobrazbo pek, zaželene delovne izkušnje, 
samostojnost pri delu, sposobnost dela v skupini. Mlinotest, d. d., Tovarniška ces-
ta 14, 5270 Ajdovščina. Prijave zbiramo do 27. 1. 2019. Podrobnosti na www.mo-
jedelo.com.

Sobarica, čistilka, perica, likarica, m/ž (Kranjska Gora) 
Od kandidatov pričakujemo: 2. ali 3. stopnjo izobrazbe, pasivno znanje slovenske-
ga jezika, pasivno znanje enega tujega jezika ... Hit Alpinea, d. d., Borovška cesta 
99, 4280 Kranjska Gora. Prijave zbiramo do 26. 1. 2019. Podrobnosti na www.mo-
jedelo.com.

Kuhar, m/ž (Kranjska Gora) 
Če si oseba, ki jo veseli delo v gostinstvu, ti je gastronomija blizu, si željna novih iz-
zivov ter pripravljena z nami začrtali pot uspeha, kar bo na podlagi dobrih delovnih 
rezultatov tudi ustrezno nagrajeno, potem te vabimo k sodelovanju za delo na de-
lovnem mestu kuhar. Hit Alpinea, d. d., Borovška cesta 99, 4280 Kranjska Gora. Pri-
jave zbiramo do 26. 1. 2019. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Prodajalec pohištva, m/ž (Jesenice)
Naloge: 3D-izris kuhinj in ideje za opremljanje bivalnih prostorov, svetovanje in 
prodaja pohištva. Lesnina LES-MMS trgovska družba, d. o. o., Cesta na Bokalce 40, 
1000 Ljubljana. Prijave zbiramo do 26. 1. 2019. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Tehnolog, komercialist za prodajo stavbnega pohištva, monter stavbnega 
pohištva, sodelavec v proizvodnji stavbnega pohištva, m/ž (Žiri) 
V svoje vrste prijazno vabimo sodelavce z izobrazbo lesarske ali druge ustrezne 
smeri na delovno mesto tehnolog, komercialist za prodajo stavbnega pohištva, so-
delavec v proizvodnji stavbnega pohištva, monter stavbnega pohištva. M Sora, d. 
d., Trg Svobode 2, 4226 Žiri. Prijave zbiramo do 18. 1. 2019. Podrobnosti na www.
mojedelo.com.

Žičničarji na Krvavcu, m/ž (Krvavec)
Delovne naloge: upravljanje, nadzor žičniških naprav, zasneževanje smučišč, 
upravljanje in vzdrževanje snežnih topov … Nudimo možnost nastanitve. K pri-
javi vabljeni kandidati vseh slovenskih regij, ki bi radi spremenili delovno oko-
lje in se pridružili naši ekipi na Krvavcu. RTC Krvavec, d. d., Grad 76, 4270 Cerklje 
na Gorenjskem. Prijave zbiramo do 15. 1. 2019. Podrobnosti na www.mojede-
lo.com.

Vodja prodaje, m/ž (Kranj)
Organizacija Private & White label poslovnanja skozi projektno delo na prehran-
skih dopolnilih za ime drugih blagovnih znamk doma in v tujini, kontaktiranje in 
servisiranje obstoječih ter novih potencialnih Private & White label strank z redni-
mi ponudbami v tujini, spremljanje strank ter poprodajna aktivnost ... BIO PAK pa-
kirnica, d. o. o., Savska loka 22, 4000 Kranj. Prijave zbiramo do 11. 1. 2019. Podrob-
nosti na www.mojedelo.com.

Nabavno-prodajni referent, m/ž (Šenčur)
Izvajanje prodajnih/nabavnih aktivnosti, poslovanje s tujino v nemškem in angle-
škem jeziku, priprava izvozne dokumentacije, reševanje reklamacij, fakturiranje, 
organizacija prevozov, opravljanje drugih strokovno operativnih del po nalogah in 
zadolžitvah nadrejenega. Zaposlitev v urejenem delovnem okolju. Logar trade, d. 
o. o., Poslovna cona A 41, 4208 Šenčur. Prijave zbiramo do 23. 1. 2019. Podrobno-
sti na www.mojedelo.com.

Koordinator logističnih procesov, m/ž (Jesenice)
Delo izbranega kandidata bo obsegalo predvsem: organizacijo dela v skladišču, 
koordinacijo logističnih procesov, organizacijo dostave blaga kupcem, preverja-
nje blaga in spremnih dokumentov ... Merkur trgovina, d. o. o., Cesta na okroglo 7, 
4202 Naklo. Prijave zbiramo do 20. 1. 2019. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Blagajnik-receptor, m/ž (Kranjska Gora)
Igralni salon Casino Larix v Kranjski Gori nudi zaposlitev za delovno mesto blagaj-
nik-receptor za določen čas. Pogoji za zasedbo delovnega mesta so: pogovorno 
znanje nemškega in italijanskega jezika, zaključena 5. stopnja izobrazbe, vozniško 
dovoljenje B-kategorije. Hit Larix, d. d., Borovška cesta 99, 4280 Kranjska Gora. Pri-
jave zbiramo do 20. 1. 2019. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Vodja investicijskih projektov, m/ž (Bled) 
Zahtevane veščine in znanja: najmanj 6. stopnja izobrazbe strojne, elektrotehnič-
ne ali gradbene smeri, poznavanje predpisov in standardov s področja energetike 
in graditve objektov, poznavanje osnov poslovnih financ in poslovanja družb, ra-
čunalniško znanje (Word, Excel, AutoCAD), motiviranost za delo. Petrol, d. d., Du-
najska 50, 1527 Ljubljana. Prijave zbiramo do 15. 1. 2019. Podrobnosti na www.
mojedelo.com.

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

MojeDelo.com

1. 1. tor. novo leto 7.44 16.27

2. 1. sre. Makarij 7.44 16.28 

3. 1. čet. Genovefa 7.44 16.29           

4. 1. pet. Angela 7.44 16.30

5. 1. sob. Simeon 7.44 16.31

6. 1. ned. Gašper 7.44 16.32

7. 1. pon. Zdravko 7.44 16.33

Maša Likosar

Kranj – Kranjski umetnostni 
drsalci, ki vsako leto tradi-
cionalno pripravijo drsalno 
revijo, so se letos odločili, da 
se bodo od leta 2018 poslo-
vili z drsanjem ob ritmih, ki 
so zaznamovali zgodovino 
popularne glasbe. »Drsal-
ni klub Kranj, ki obstaja že 
enajst let, že tradicionalno 
sklene leto z drsalno revijo. 
Veseli smo, da so se predsta-
vili vsi, od otrok, ki se drsa-
nje šele spoznavajo, do tis-
tih, ki so v klubu že več let 
in ga ponosno zastopajo na 
različnih tekmovanjih pri 
nas in v tujini,« je pojasnila 
Polona Podnar, predsednica 
Drsalnega kluba Kranj. 

Živahne drsalne točke je 
za decembrsko revijo sesta-
vila ekipa trenerjev v tes-
nem sodelovanju z mladi-
mi drsalci. »Kot je to nava-
da, ob koncu vsakega leta 
vsi skupaj izberemo temo, 
ki se kot rdeča nit vleče sko-
zi drsalno revijo. Tokrat 

smo se odločili, da zadrsa-
mo skozi zgodovino glasbe. 
Slišali smo pester razpon 
glasbenih točk in videli, da 
se lahko na prav vsako zna-
no melodijo zapleše tudi na 

ledu,« je Podnarjeva orisala 
zasnovo letošnje ledene re-
vije. Umetnostni drsalci so 
se zavrteli na znane melo-
dije Michaela Jacksona sku-
pin Abba, Pink Floyd, The 

Pointer Sisters, Queen in 
drugih. Po drsalni reviji je 
bilo drsališče odprto za dr-
sanje in obiskovalci so lah-
ko preizkusili svoje drsalne 
sposobnosti.

Na ledu Glasba skozi čas
Na tradicionalni reviji Drsalnega kluba Kranj, ki je tokrat nosila naslov Glasba skozi čas, so mladi drsalci 
skupaj s trenerji predstavili, kako je na ledeni ploskvi videti zgodovina popularne glasbe.

Umetnostni drsalci Drsalnega kluba Kranj so predstavili, kako je na ledeni ploskvi videti 
zgodovina popularne glasbe. / Foto: Tina Dokl

Kamnik – V času silvestrovanja bo zaradi novoletnega kon-
certa na Glavnem trgu v Kamniku veljal spremenjen prometni 
režim. Zaprti bosta Maistrova ulica ter cesta od sodišča do 
pošte, obvoz pa bo potekal po Samostanski ulici, Šutni in Ko-
lodvorski ulici. Za takšen prometni režim so se zaradi velikega 
obiska prednovoletnih koncertov v Kamniku odločili že včeraj.

Zaradi silvestrovanja spremenjen prometni režim
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Z letom 2019 prihajamo po kitajskem horoskopu v leto prašiča oziroma zhu. Prašičeva silnica je negativna in fiksni element tega znaka je voda. Njegovo 
ustrezno zahodno znamenje je škorpijon in najboljše obdobje v letu je mesec november. Čaka nas bogato leto, odlično za poslovanje in celotno industrijo. 
Ljudje se bodo počutili svobodnejše, bolj sproščene in bodo s svojo zadovoljnostjo ustvarjali vzdušje izobilja – kljub oklevanju in dvomu v lastne sposobnosti. 
Veliko bolj kot sicer bo cvetelo družabno življenje, več bo dobrodelnih akcij in odnosi med ljudmi bodo veliko bolj prijateljsko strpni. Značilna čutnost prašiča 
stremi k temu, da če je vredno živeti, naj bo to popolno. Morda je ravno zato potrebna previdnost pri večjih naložbah, predvsem zaradi prehitre in nagle 
velikodušnosti. Žal bo tudi več prevarantov, ki se skrivajo za različnimi oblekami.

 OVEN
 21. 3.–20. 4.

Znamenja, s katerimi se najbolj 
ujamete: lev, tehtnica, kozorog
Ustrezno znamenje kitajskega 
horoskopa: zmaj
Element: ogenj
Vodilni planet: Mars
Prednosti: samozavest, odgo-
vornosti, delavnost
Slabosti: trma
Značilna lastnost: pogum
Barva: rdeča

Nekoliko slabše počutje bo 
botrovalo temu, da boste v 
hladnejših mesecih primorani 
prestaviti svoj tempo življenja 
v nižjo prestavo. V sproščenem 
duhu boste najprej poskrbe-
li za stvari, ki ste jih potiskali 
ob stran in se kasneje s polno 
mero posvetili aktivnostim, ki 
vas razveseljujejo. Na finanč-
nem področju vas bo zvesto 
spremljala sreča že od začetka 
pa vse do izteka leta, najbolj pa 
boste to občutili v mesecu maju 
in juniju. Z njima prihaja dobro 
obdobje za investicije. Svoj vir 
energije boste našli v svojih bli-
žnjih, saj vas bo druženje z njimi 
bogatilo in pomirjalo. Spomladi 
boste našli čas tudi za ljubezen 
in vaš občutek za romantiko bo 
skoraj nalezljiv. Avgusta se bos-
te razveselili vam neznane nove 
vloge. Vaša misel leta bo: Vsak 
ima svojo njivo. Mnogi poseja-
no s semeni, zaradi katerih joče 
zemlja. Vaš najboljši dan bo ne-
delja, srečne številke so 1, 4, 5, 
8, 20, 21, 29.

 DVOJČKA 
 21. 5.–21. 6.

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

Želeli se boste uveljaviti v družbi 
in vsako priložnost boste izkoris-
tili, da pustite svoj pečat. S svojo 
prisotnostjo boste vsekakor po-
živili marsikatero zabavo, ki jih 
v tem letu ne bo manjkalo. Sredi 
leta se boste znašli v situaciji, ko 
boste potrebovali pomoč svojih 
prijateljev. Spoznali boste, na 
koga se resnično lahko zanese-
te, ko vam vesolje obrne hrbet. 
Za vašo dobro znano trmo ne 
bo prostora. V ljubezni se bodo 
prve spremembe začele pojav-
ljati že v začetku leta, spomladi 
pa si s čustvi pridete na jasno. 
Na delovnem mestu boste de-
ležni pohval, saj boste s svojo 
zbranostjo in izostrenim čutom 
za natančnost dosegali dobre 
rezultate. Vaša samozavest bo 
višek dosegla v sredini junija, ko 
boste za svoj trud tudi pošteno 
poplačani. Vaša misel leta bo: 
Domišljija je bojno polje naših 
misli. Vaš najboljši dan bo pe-
tek, srečne številke so 2, 4, 10, 
11, 15, 31, 36.

 LEV 
 23. 7.–23. 8.

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

Na delovnem mestu prihajajo 
pozitivne spremembe. Pripravi-
te pa se tudi na povečan obseg 
dela izven službe, ko bo vaša 
glavna obveznost skrb za druži-
no. V tem letu si boste privoščili 
manj prostih dni kot po navadi, 
ki pa jih boste izkoristili do po-
polnosti. Pomembna je kvaliteta 
danih prostih trenutkov. Skrbi za 
svoje zdravje ne boste pustili ob 
strani in ostali boste v pravem 
ravnovesju. Vsakega bo po malo 
in ravno prav. Več priložnosti 
boste v tem letu dali izobraže-
vanju in si dovolili, da se naučite 
nekaj novega. V ljubezni bo po 
dolgem zatišju nenadoma od-
prtih več poti in v sredini leta 
se bo izkazalo, katero boste ub-
rali. Prisotne bodo skrbi glede 
finančnega stanja, a kljub temu 
se boste vedno znali izvleči iz za-
gate. Največ sreče boste imeli v 
septembru. Vaša misel leta bo: 
V zrcalu vidimo svoj obraz, v živ-
ljenju svojo dušo. Vaš najboljši 
dan bo sreda, srečne številke so 
3, 9, 14, 15, 19, 27, 28. 

 TEHTNICA 
 24. 9.–23. 10.

Znamenja, s katerimi se najbolj 
ujamete: dvojčka, vodnar
Ustrezno znamenje kitajskega 
horoskopa: pes
Element: zrak
Vodilni planet: Venera
Prednosti: predanost, simpa-
tičnost
Slabosti: nezvestoba
Značilna lastnost: očarljivost
Barva: različni odtenki modre

Poslovne zadeve, pri katerih bo 
nastal konflikt zaradi različnih 
pogledov, boste za nekaj časa 
pustili odprte in se lotili oprav-
kov, za katere si težje vzamete 
čas. Tega boste v prihajajočem 
letu dobro razporejali, saj vam 
bo vse uspelo dokončati ob času. 
Svojega dela se boste lotevali 
resno in z vso zbranostjo. Delo 
v skupini ne bo vaša odlika, saj 
boste najbolj produktivni takrat, 
ko boste sami imeli vse karte v 
rokah. Da bi vam spodletelo, si 
ne boste dopustili. Uspeh bo 
prinesel finančno varnost, ki se 
jo boste začeli veseliti bolj proti 
koncu leta. Zaključek določenega 
obdobja vam bo postregel s pre-
mnogimi spremembami. Iz ne-
katerih boste izluščili le najboljše, 
pri nekaterih pa si boste preveč 
časa vzeli za obremenjevanje. Po-
polnoma se nihče ne more spre-
meniti, niti ni potrebe. Vaša misel 
leta bo: Šele ko se ti nenadoma 
zaprejo vsa vrata, se zaveš, da so 
vse možnosti odprte. Vaš dober 
dan bo nedelja, srečne številke so 
2, 5, 9, 14, 18, 22, 23.

 STRELEC 
 23. 11.–21. 12.

Znamenja, s katerimi se najbolj 
ujamete: lev, oven
Ustrezno znamenje kitajskega 
horoskopa: podgana
Element: ogenj
Vodilni planet: Jupiter
Prednosti: razsodnost, vodi-
teljstvo, navdušenost
Slabosti: nezaupljivost
Značilna lastnost: optimizem
Barva: vijolična, modra

Trdno boste stali za svojimi deja-
nji in ne boste se pustili zmesti. 
To bo vaše leto! Zadržanost vas 
ne bo omejevala pri prijetnejših 
opravilih in z dobro voljo se boste 
udeležili marsikatere zabave. Go-
dila vam bo družba ljudi, kar se 
bo odražalo tudi na službenem 
področju. Medsebojnega sodelo-
vanja z dobrimi rezultati na de-
lovnem mestu bo veliko. Bodite 
previdni pri osebnih financah, saj 
bodo hitre odločitve lahko pustile 
neprijetne posledice. Najbolj se 
vam bo obrestovalo, da se zane-
sete nase. Ne ozirajte se na tuje 
nasvete. Pripravite se na povečan 
prodor čustev, ki jih boste s teža-
vo ustavili. Marsikaj se zna spre-
meniti, ko boste resnično spre-
govorili o sebi in svojih občutkih. 
Presenečenje v mesecu aprilu bo 
poskrbelo za lepe spomladanske 
spomine. Vaša misel leta bo: Ni-
česar sijajnega ni dosegel, kdor si 
ni upal verjeti, da je v tem nekaj, 
kar bo kos okoliščinam. Najboljši 
dan bo petek, srečne številke so 
9, 12, 16, 24, 27, 30, 32.

 VODNAR  
 21. 1.–19. 2.

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

Pred vami je veliko več spre-
memb, kot bi jih sploh lahko 
pričakovali. Lahko se zgodi tudi 
selitev, najboljše možnosti za to 
so v drugi polovici leta. Lepi do-
godki, ki so povezani z domom 
in družino in tudi v poslovnem 
svetu se že v pomladi obetajo 
sicer zahtevni ali zelo uspešni 
projekti. Seveda bodo trenutki, 
ko boste dvomili o sebi in svo-
jih odločitvah, a ne bodo trajali 
dolgo. Ste močnega in trdnega 
značaja in to boste uspeli doka-
zati. Večkrat čez leto se vam bo 
zgodilo, da vas bodo poiskali 
ljudje iz preteklosti, ki so vam 
veliko pomenili. Nekatere od-
nose boste obnovili, drugih z 
razlogom ne. Vi sami najbolje 
veste, zakaj. Ob koncu leta vam 
nekaj močno zatrese tla pod 
nogami in kar nekaj časa boste 
potrebovali, da pridete k sebi. 
Če verjamemo, potem nikoli ni 
prepozno, za nič. Vaša misel 
leta bo: Dober dan bo sobota, 
srečne številke so 12, 13, 17, 19, 
22, 23, 33.

 BIK 
 21. 4.–21. 5.

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

Pri stikih z ljudmi boste sto-
pili korak nazaj in večkrat se 
boste bolje počutili v ozadju 
kot v središču pozornosti. Vse 
primanjkljaje na družabnem 
področju boste znali zapolniti 
v drugi polovici leta, saj bodo 
takrat stiki z ljudmi tesnejši in 
pristnejši. Začetek novega pri-
jateljstva bo v vas vzbudil tudi 
romantične občutke. Pred vami 
bo nenadoma obviselo veliko 
vprašanje. Na delovnem mes-
tu se bodo pričakovanja do vas 
stopnjevala, a le na ta način se 
boste lahko dokazali, tako kot si 
vi želite. Dinamično dogajanje 
bo prineslo tudi določeno mero 
prilagajanja, a ostali boste zves-
ti svojim načelom. S prihodom 
poletja se bodo zmanjšali izdatki 
in povečali prihodki. Pri nakupih 
ne boste najbolj odločni, kar se 
izkaže za pozitivno. Vaša misel 
leta bo: Zavedanje majhnosti je 
osnovno spoznanje velikih lju-
di. Vaš najboljši dan bo sobota, 
srečne številke so 2, 6, 12, 13, 15, 
25, 34.

 RAK 
 22. 6.–22. 7.

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

Leto bo prepleteno z novimi 
spoznanji. Bogate izkušnje, ki 
jih boste pridobivali na različnih 
področjih, bodo nahranile vašo 
dušo. Dan za dnem boste bele-
žili uspehe, tiste drobne in tudi 
pomembnejše. Iz vas bo sijala 
prijetna energija in pogumno 
se boste soočili z novimi izzivi. 
Nova odgovornost na delovnem 
mestu vas bo bremenila, a hkrati 
vam bo povečala finančni priliv. 
V materialnem smislu si boste 
privoščili več kot sicer in nekako 
nadoknadili za nazaj. Na čustve-
nem področju se boste znašli v 
dvomih, a po poštenem premi-
sleku se boste pravilno odločili. 
Ne pustite, da tuje mnenje vpli-
va na vaše odločitve, saj se boste 
s posledicami spopadali sami. 
Potovanje v tuje kraje ob pravem 
času vam bo pisano na kožo. 
Čaka vas kar nekaj presenečenj. 
Vaša misel leta bo: V upanju je 
velika moč. V upanju in čakanju 
pa nobene. Najboljši dan bo če-
trtek, srečne številke so 1, 2, 9, 
12, 14, 19, 30.

 DEVICA 
 24. 8.–23. 9.

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

Kratkoročni cilji, ki si jih boste 
zadali, bodo imeli največ mož-
nosti za uspeh v začetku leta, ko 
bo vaša motivacija na vrhuncu. 
Čas izven službe boste izkoris-
tili za športne aktivnosti in se 
pogosteje posvetili svojemu 
zunanjemu videzu. V poletnih 
dneh se boste odločili za daljšo 
pot, ki bo spremenila potek že 
dogovorjenih projektov. Vendar 
ne bo zato šlo nič narobe. Pred 
vrati bodo nenadoma nove pri-
ložnosti za zaslužek, ki jih bo 
prineslo sodelovanje s tujino. 
Upali si boste tvegati več. Zara-
di dvomov v ljubezni se boste 
počutili nemirne in dobro vam 
bo del umik v samoto. Prilož-
nost za razmislek bo na mestu 
in naredili boste pomemben ko-
rak naprej. Darilo, ki si ga boste 
privoščili, bo nekaj najboljšega, 
kar se vam bo v tem letu pripe-
tilo. Vaša misel leta bo: Pogum 
pomeni, da naredimo, česar nas 
je strah. Najboljši dan bo torek, 
srečne številke so 2, 3, 7, 11, 17, 
18, 26.

 ŠKORPIJON 
 24. 10.–22. 11.

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

Utrujeni od vsakodnevnih obre-
menjenosti si boste zase poš-
teno vzeli čas šele v začetku 
poletja. V ljubezni lahko priča-
kujete več romantike, saj jo bos-
te hrepeneče sprejeli z odprtim 
srcem. Ugajalo vam bo dvorjenje 
in vsem, ki ste samski, se lahko 
pripeti, da si boste privoščili 
malo več sproščenosti. Na vi-
diku je tudi resna stalna zveza. 
Na delovnem mestu se bodo 
spremembe vsekakor pojavljale 
in kakšna izmed njih vam bo po 
nepotrebnem povzročala tudi 
skrbi. Tiste, ki bodo na vas dobro 
vplivale, pa bodo prišle potiho-
ma in spontano v drugi polovici 
leta. Hladnejši dnevi prinašajo 
nekoliko slabše počutje in vzeti 
si boste morali več prostih dni, 
kot boste načrtovali. Okrepljeni s 
svežo energijo boste optimistič-
no začrtali tudi svojo poslovno 
pot. Vaša misel leta bo: Verjeli 
so, da lahko, in so lahko … Jaz 
tudi verjamem, da lahko. Vaš 
najboljši dan bo četrtek, srečne 
številke so 6, 11, 13, 21, 26, 28, 33.

 KOZOROG 
 22. 12.–20. 1.

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

Volja, da pomagate drugim, vas 
bo stalno spremljala. Z nasveti 
boste predstavljali podporo dolo-
čeni osebi, ki se bo znašla v stiski. 
Razočaranje, ki ga boste občutili 
na službenem področju, ne bo 
dolgo trajalo, saj se bodo karte 
kmalu premešale in na koncu se 
bo izkazalo, da vse poteka vam v 
prid. Še dobro, da ste po naravi 
vztrajni in vam potrpljenje ni tuje. 
Ljubezensko življenje boste pos-
tavili na stranski tir in se v tem 
letu bolj posvetili prijateljem. Od-
lično boste izpeljali organizacijo 
daljšega izleta v sredini poletja, 
ki vam bo v pravem trenutku vlil 
sveže energije. Z jesenjo v vaše 
življenje prihaja obdobje rasti, ko 
se boste morali posvetiti učenju. 
Kljub naporu boste uspešno do-
segli zastavljene cilje in se veselili 
svojih rezultatov. Spoznali boste 
marsikaj novega tudi o sebi. Vaša 
misel leta bo: Modrost ni sreča, 
ampak je spoznanje, brez katere-
ga smo bili srečni. Najboljši dan 
bo sobota, srečne številke so 3, 
4, 10, 16, 20, 22, 30.

 RIBI 
 20. 2.–20. 3. 

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

Občutek, da ste se končno us-
talili, vam bo prinesel duševni 
mir in svobodo. Veliko se bos-
te posvečali tudi odnosom. Na 
področju, kjer boste potrebovali 
komunikacijske veščine, svojih 
čustev sprva ne boste pokazali 
na pravi način. Z mesecem ju-
nijem boste začutili potrebo, 
da nadgradite svoj hobi in v 
tej smeri boste uspešni. Leto 
bo prineslo različne situacije, 
marsikatera izmed njih pa bo 
iz vas naredila drugačno osebo, 
saj boste morali stopiti iz svojih 
okvirjev. Samozavestno boste 
stopali po svoji poti in z vsakim 
izzivom boste postajali močnej-
ši. Nad finančnim stanjem se ne 
boste pritoževali, saj se vam bo 
vsakokrat izšlo po načrtih. Pri-
voščili si boste celo več ugodja 
in dopustniških dni kot sicer. 
Vaša misel leta bo: Kdor preveč 
misli na preteklost je brez pri-
hodnosti. Vaš najboljši dan bo 
ponedeljek, srečne številke so 2, 
6, 9, 10, 12, 13, 37.
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ZAHVALA

V 85. letu se je od nas poslovil

Janez Zmrzlikar
po domače Zinčev ata iz Voklega

Iskreno se zahvaljujemo sorodnikom, sosedom, prijateljem in 
znancem za izrečena sožalja, darovano cvetje, sveče in darovane 
maše. Hvala vsem, ki ste se v velikem številu poklonili njegovemu 
spominu, nam namenili lepo besedo ter ga pospremili na zad-
nji poti. Posebna zahvala gre župnikom g. Kokalju, g. Isteniču in  
g. Muleju za molitev in lepo pogrebno sveto mašo. Hvala gasil-
skim društvom PGD Voklo, PGD Voglje, PGD Šenčur, PGD Pre-
bačevo - Hrastje, PGD Trboje in PGD Smlednik. Hvala g. Vehovcu 
za poslovilni govor, hvala pevcem in trobentaču. Vsem imenova-
nim in neimenovanim še enkrat iskrena hvala.

Žalujoči: žena Julijana, hči Martina z družino, sin Janez z družino, 
sestra Paula z družino, nečaki in nečakinje
Voklo, december 2018

ZAHVALA

V 96. letu starosti nas je za vedno zapustila naša draga mama

Marija Jerala
roj. Bešter, Modrijanova mama iz Spodnje Besnice

Iskrena hvala vsem, ki ste se poklonili v njen spomin in jo pospremili na njeni zadnji poti. 
Posebna zahvala vsem sorodnikom, sosedom, vaščanom, prijateljem in znancem, kolektivu 
KGZ Sloga Kranj za izrečeno sožalje, tople stiske rok, podarjene svete maše, cvetje in sveče. 

Posebna zahvala g. župniku Igorju Jerebu za obisk ob vsaki prvi soboti,  
za lepo opravljen pogrebni obred s sveto mašo, nosačem, pevcem, zvonarjem in 

pogrebnemu podjetju Navček. Zahvala tudi patronažni sestri Martini za vso naklonjeno 
pomoč, dežurni zdravstveni službi Kranj in zdravstvenemu osebju Klinike Golnik.  

Še enkrat vsem in vsakemu posebej iskrena hvala za vse, kar ste dobrega storili za našo 
mamo Marijo. Bog vam povrni vse dobro. 

Žalujoči vsi njeni
Besnica, 26. decembra 2018

Vse življenje si garala.
Vse za dom, družino dala,
ostale so sledi povsod
od dela tvojih pridnih rok.

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

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

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

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

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

Nagrajenci križanke Gorenjskega glasa z geslom: KNJIGE SO 
LEPO DARILO, ki je bila objavljena v Gorenjskem glasu, 11.  de-
cembra 2018 in prejmejo nagrado so: 1. nagrado: vzglavnik Slo-
venska postelja Miro Roblek iz Preddvora, 2. nagrado: knjigo 
Melanda Ivanka Kuralt iz Zgornje Besnice 3. nagrado: knjigo 
Melanda Tatjana Gartner iz Škofje Loke.

Nagrajenci križanke Gorenjskega glasa z geslom: PRAZNIČNE 
DOBROTE, ki je bila objavljena v Juriju, 14.  decembra 2018 in 
prejmejo nagrado so: 1. nagrado: vzglavnik Slovenska poste-
lja Slavica Šetina iz Kranja, 2. nagrado: knjigo Melanda Vinko 
Rihtaršič iz Selc 3. nagrado: knjigo Melanda Marija Zalta iz Sre-
dnje vasi v Bohinju. Nagrajencem čestitamo!

Tradicija izdelovanja 
suhih mesnin bogati 
našo kulinarično 
ponudbo. Knjiga 
je namenjena 
vsem, ki želijo 
obogatiti svoja 
praktična znanja 
o pripravi mesa 
ter izdelovanju 
klobas, salam in 
želodcev. 

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

www.gorenjskiglas.si
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IZDELOVANJE klobas,
salam in `elodcev

ZALO@BA KME^KI GLAS

S T A N I S L A V R E N ^ E L J

Tradicija izdelovanja suhih mesnin bogati na{o

kulinari~no ponudbo. Suhe mesnine pomenijo bolj{e

ovrednotenje pra{i~jega mesa in prispevajo k razvoju

dopolnilnih dejavnosti kmetij in podjetni{tva.

Knjiga je namenjena vsem, ki `elijo obogatiti svoja

prakti~na znanja o pripravi mesa ter izdelovanju

klobas, salam in `elodcev. Potreben je premik v smeri

urejanja su{ilnic in izbolj{anja pogojev su{enja/zorenja

mesnin. Cilj je zmanj{ati tveganost proizvodnje,

izbolj{ati kakovost ter pove~ati tr`no uspe{nost.

ZALO@BA KME^KI GLAS

Cena knjige je 

EUR
16     

GRADBENI  
MATERIAL
KURIVO
PRODAM

BUTARE in borova drva, ugodno, tel.: 
031/360-178 18003865

STARINE
KUPIM

ODLIKOVANJA, kovance, ure, slike, 
značke, srebrnino, luči, kipe in drugo, 
tel.: 030/670-770 18003846

MEDICINSKI  
PRIPOMOČKI
OČALA kot na napotnico do 101 EUR 
ceneje. Optika Aleksandra Qlandia 
Kranj, Kamnik, Jesenice, Tržič. 
Pokličite brezplačno 080 1331, www.
optika.si 18003430

PRIDELKI
PRODAM

KROMPIR za krmo, tel.: 031/225-
062 18003864

VZREJNE ŽIVALI
KUPIM

BIKCE in teličke, od 1 tedna do 300 
kg in kravo, lahko s teletom, tel.: 
069/613-055 18003860 

OSTALO
KUPIM

SENO - mrvo in prodam pašno kravo 
simentalko, ekološka reja, tel.: 04/25-
51-928 18003862

ZAPOSLITVE (m/ž)
IŠČEM

IŠČEM DELO - z živo glasbo vam 
pričaramo prijetno vzdušje na 
obletnicah, porokah, zabavah, tel.: 
031/325-654 18003861

STORITVE
NUDIM

ADAPTACIJE od temelja do strehe, 
omete, fasade, kamnite škarpe, 
tlakovanje dvorišč, tudi manjša 
gradbena dela -  z vašim ali našim 
mater ialom, Gradton, d.o.o., 
Valjavčeva ulica 8, Kranj, 041/222-
741, www.gradton.si 18003618

ZASEBNI STIKI
ŽENITNE ponudbe za iskrene ljudi 
zrelih ter starejših let. http://www.zau.
si, tel.: 031/836-378 18003619

RAZNO
PRODAM

USTROJENE zajčje kože, večja 
količina, za simbolično ceno, tel.: 
051/302-866 18003863
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HALO-HALO GORENJSKI GLAS
telefon: 04 201 42 00

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

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

PRIREDITVE

Silvestrovanje na prostem
Križe – Krajevna skupnost Križe vabi na silvestrovanje na 
prostem. Novo leto boste na kriškem trgu pričakali ob dobri 
glasbi, ki jo bo v živo izvajal ansambel Nočna izmena. Za-
četek silvestrskega večera ob glasbi bo v ponedeljek, 31. de-
cembra, ob 21. uri, silvestrovanje bo potekalo do 2. ure. Za 
hrano in pijačo bo poskrbljeno.

Aktivnosti Medgeneracijskega centra
Kranj, Cerklje – V Medgeneracijskem centru Kranj se bodo 
odvijale naslednje brezplačne aktivnosti: četrtek, 3. januar-
ja, ob 17. uri predavanje Kako živeti bolj iskreno, zavestno 
in odgovorno, predava dr. Kristina Knific; petek, 4. januarja, 
ob 18. uri uvodno informativno predavanje o učenju Bruna 
Gröninga; ponedeljek, 7. januarja, ob 17. uri ogled jaslic v 
župnijski cerkvi sv. Kancijana, nekaj besed o nastanku jaslic, 
njihovem razvoju, nato pa ogled jaslic v cerkvi, zbor pred 
cerkvijo, vodi turistični vodnik Janko Zupan. Cerklje: pone-
deljek, 7. januarja, ob 17.30 telovadba za prožno telo v OŠ 
Cerklje. Obvezna prijava na aktivnosti na tel. 041 724 134 ali 
e-naslov mck-prijava@luniverza.si.

Otroške dejavnosti
Jesenice – V Občinski knjižnici Jesenice bo v četrtek, 3. ja-
nuarja, ob 17. uri ura pravljic; v petek, 4. januarja, bo ob 10. 
uri Brihtina pravljična dežela. V Knjižnici Hrušica bodo v če-
trtek, 3. januarja, ob 16. uri potekale ustvarjalne delavnice.

IZLETI

Planinski izlet na Debni vrh
Kranj – Društvo upokojencev Kranj vabi v četrtek, 10. janu-
arja, na planinski izlet na Debni vrh nad ljubljansko kotlino. 
Odhod s posebnim avtobusom ob 8. uri izpred Globusa. 
Dobri dve uri hoje, lahka planinska pot, primerna tudi za 
pohodnike; prijave z vplačili v pisarni DU do 7. januarja.

Pohodniški izlet Dragonja–Sveti Duh
Kranj – Društvo upokojencev Kranj vabi v četrtek, 17. janu-
arja, na pohodniški izlet Dragonja–Sveti Duh. Odhod s po-
sebnim avtobusom ob 8. uri izpred Creine; hoje navzgor 1,5 
ure, lahka pohodniška pot; prijave z vplačili v pisarni DU do 
14. januarja.

OBVESTILA

Tečaj varstva pred snežnimi plazovi
Tržič – Društvo gorske reševalne službe Tržič v soboto, 5. 
januarja, organizira tečaj varstva pred snežnimi plazovi. Na 
enodnevnem tečaju, ki je namenjen planincem, turnim smu-
čarjem, alpinistom, občasnim in rednim obiskovalcem gora 
v zimskem obdobju, boste spoznali nevarnosti snežnih pla-
zov, naučite se ustrezno uporabljati zaščitno opremo, preiz-
kusite iskanje zasutih s pomočjo plazovnih žoln, spoznajte 
ustrezno ukrepanje v primeru nesreče v snežnem plazu. Pri-
jave in informacije: grega.bahun@gmail.com; 040 665 286; 
www.grs-trzic.si in www.zelenica.info.

KONCERTI

Koncerta božičnih pesmi
Ljubno, Bled – Moški pevski zbor Triglav Lesce Bled (zboro-
vodkinja Mateja Praprotnik) in Komorna skupina Canticum 
novum (zborovodkinja Urška Zupančič) vabijo na koncerta 
božičnih pesmi, ki bosta v soboto, 5. januarja, ob 18. uri v 
cerkvi Marije Udarjene v Ljubnem ter v nedeljo, 6. januarja, 
ob 18.45 (po sv. maši) v cerkvi sv. Martina na Bledu.
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Anketa

Vojn Cupać, Kranj:

»Želim si, da bi bilo še bolje, 
kot je zdaj. Predvsem pa si 
želim, da bi imeli vsi delo in 
bi bili zanj pošteno plačani, 
da bi lahko koristili bolniški 
dopust, ko bi bilo to potreb-
no, si zaslužili pokojnino ...« 

Sebastjan Colnarič, Naklo:

»Meni se zdi, da je že zdaj 
idealno in posebnih spre-
memb ne potrebujem. Mor-
da si želim nov avto in tudi 
to, da bi bilo v službi v redu. 
Za novo leto si nisem zadal 
nobenih zaobljub.«

Aleksander Kokaš, Kranj:

»Imam samo eno željo, in si-
cer zdravje, saj sem ob vseh 
boleznih v družini spoznal, 
da je to najpomembnejše. 
Denar, služba, dopusti že 
pridejo po tem, zdravje je 
najpomembnejše.«

Tomaž Jenko, Kranj:

»Če premislim, si za novo 
leto ne želim ničesar poseb-
nega in prav ničesar ne bi 
spreminjal. Naj ostane tako, 
kot je, pa bo v redu. Pa tudi 
kakšnih posebnih zaobljub si 
za novo leto nisem zadal.«

Neža Rozman

Staro leto se poslavlja, novo 
je pred vrati. Sprehajalce v 
mestnem jedru Kranja smo 
povprašali, kakšne so njihove 
želje za novo leto, česa si že-
lijo za najbližje, so si morda 
zadali kakšne novoletne cilje 
in zaobljube ... 

Foto: Tina Dokl

Novoletne želje

Jaka Novak, Kranj:

»V novem letu si ne želim 
ničesar posebnega, še naj-
bolj si želim šolski uspeh. 
Zadal sem si cilj, da čim dlje 
ohranjam športno kondicijo, 
ki jo imam sedaj. Ostalo naj 
ostane tako, kot je.«

info@g-glas.si

vre men ska na po ved

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

Jože Košnjek

Brezje – Predsednik repu-
blike Borut Pahor je v petek 
obiskal Brezje. Po pozdra-
vu z brati frančiškani se je v 
spremstvu rektorja bazilike 
patra dr. Roberta Bahčiča in 
direktorice Romarskega ura-
da dr. Andreje Eržen Firšt 
najprej ustavil pri jaslicah v 
baziliki in v kapeli pred po-
dobo Marije Pomagaj, nato 
pa je sledil ogled Muzeja jas-
lic. Pater dr. Robert Bahčič 
in dr. Andreja Eržen Firšt sta 
predsedniku pokazala naj-
bolj značilne primerke jas-
lic, tudi Layerjeve, naslika-
ne pred umetnikovo smrtjo 
leta 1828, in ponosno pove-
dala, da je muzej, kakršnega 
ne najdemo daleč naokoli, v 
dveh letih obiskalo več kot 
štirideset tisoč ljudi. V spo-
min na obisk sta predsedni-
ku podarila jaslice, ki jih je iz 
gline oblikoval Marko Fabia-
ni iz Križev. Predsednik se je 
zahvalil za božično darilo in 
povedal, da bodo jaslice, naj-
verjetneje prvič v 120-letni 
zgodovini predsedniške pa-
lače, krasile božično drevo v 
Kristalni dvorani predsedni-
ške stavbe. 

Predsednik Pahor je po 
obisku izrekel občudovanje 

tako impozantni in osuplji-
vo privlačni razstavi jaslic, 
ki ni le turistična poseb-
nost, ampak ima zaradi po-
membnega mesta v nesnov-
ni kulturni dediščini tudi 
nacionalni pomen. Božič 
je v narodovo zavest zapi-
san tudi kot družinski pra-
znik, s katerim so povezani 
številni običaji in vrednote. 
Mi ne vemo, kaj se bo zgodi-
lo v naslednjih stoletjih, od-
ločamo pa, katere vrednote 

bomo ohranili za prihodnje 
rodove, je povedal predse-
dnik Pahor. 

Na vprašanje Gorenjske-
ga glasa, kakšni so njegovi 
mladostni spomini na bo-
žične praznike, je odgovo-
ril, da sta bili obe njegovi 
babici verni in sta prazno-
vali božič. Očetova mama je 
živela pri njih in predsedni-
kova mama je vedno poskr-
bela, da je »nona« doživela 
božič. »Tako sem božič kot 

verski in kot družinski pra-
znik spoznal tudi sam. Tako 
ga je spoznavala tudi veči-
na mojih vrstnikov, ki nis-
mo hodili k verouku, ven-
dar smo razumeli, da je bo-
žični čas poseben čas. Tako 
razumevanje božiča se mi 
zdi zelo pomembno za neko 
splošno družbeno razpolo-
ženje, ko si lahko oddahne-
mo od vsakodnevnih skrbi,« 
je povedal predsednik Borut 
Pahor.

Jaslice za predsednika Pahorja
Jaslice, ki so jih predsedniku podarili na Brezjah, bodo prvič krasile božično drevo v predsedniški palači.

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor med petkovim obiskom Muzeja jaslic na 
Brezjah / Foto: Gorazd Kavčič

Simon Šubic

Podnart – Interventne služ-
be so v četrtek okoli 11.30 v 
Podnartu obravnavale iztek-
anje vnetljive snovi iz venti-
la na vagonu tovornega vla-
ka, kar je za krajši čas ustavi-
lo tudi železniški promet na 
kraju dogodka. Na Policij-
ski upravi Kranj so razložili, 
da je iz vlaka iztekla manjša 
količina nevarne snovi. Po-
škodovan in ogrožen ni bil 
nihče, evakuacija pa ni bila 

potrebna. Dogodek ni bil 
posledica kaznivega dejanja 
ali nesreče, so dodali. 

Onesnaženo območje so 
sanirali kranjski poklicni 
gasilci in prostovoljni ga-
silci iz Podnarta. Postavili 
so požarno varovanje, sku-
paj z delavci Slovenskih že-
leznic odklopili električno 
povezavo in ozemljili vla-
kovno kompozicijo ter s teh-
ničnim posegom preprečili 
nadaljnje iztekanje nevarne 
snovi. 

Iz vlaka iztekala 
vnetljiva snov
V Podnartu je zaradi okvare ventila iz tovornega 
vlaka iztekala vnetljiva snov. 

Območje iztekanja vnetljive snovi so sanirali gasilci iz 
Kranja in Podnarta. / Foto: Tina Dokl

Danes bo sprva zmerno oblačno, popoldne bo več jasnine. 
Pihal bo severni veter. Jutri bo delno jasno, zjutraj bo po ni-
žinah megla. V sredo bo delno jasno z zmerno oblačnostjo. 
Pihal bo veter severnih smeri.

Mateja Rant

Kranj – Z novim letom bodo 
v trgovinah in na drugih 
prodajnih mestih v Slove-
niji vse plastične nosilne 
vrečke po novem obvezno 
plačljive, so sporočili z mi-
nistrstva za okolje in pros-
tor. Izjema bo veljala le za 
zelo lahke plastične nosil-
ne vrečke, ki so potrošni-
kom na voljo za nepredpa-
kirana sveža živila, na pri-
mer sadje, zelenjavo in de-
likateso.

S tem na ministrstvu sle-
dijo evropski direktivi o 

plastičnih vrečkah, cilj kate-
re so ukrepi, s katerimi bi dr-
žave trajno zmanjšale potro-
šnjo lahkih plastičnih nosil-
nih vrečk in ne bi povzroča-
li splošnega povečanja pro-
izvodnje embalaže. »To po-
meni, da zgolj z zamenjavo 
enega embalažnega materi-
ala (plastike) z drugim em-
balažnim materialom (na 
primer papirjem) ob nespre-
menjeni potrošnji cilj te di-
rektive ne bo dosežen. Cilj 
je mogoče doseči zgolj s so-
časno spremembo potro-
šniških navad,« so še doda-
li na ministrstvu.

Odslej le plačljive vrečke


