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KOTIČEK ZA NAROČNIKE 

Prazniki, prazniki 

Sem 18-letni dijak četrtega letnika srednje šole. Veselim se 
praznikov in počitnic, ker se bom lahko pošteno naspal in se 
odpočil od učenja, kontrolnih; hitenja itd. Veselim se jih, ker 
rad kaj dobrega pojem. Rad imam okrašeno mesto in praznič
no okrašen.o domačo hišo. Božične praznike sem preživel 
doma s svojimi domačimi, novoletne pa bom s svojimi prija
telji. Nabral si bom novih moči in se spočit in vesel spet vrnil 
v šolske klopi. Naj tudi vam, drage ~ralke in .bralci, prazniki 
polepšajo kakšen trenutek življenja. Srečno! 
Prispevek nam je po e-pošti poslal mladenil Izak iz Stražišča 
pri Kranju. Vsem naročnikom, bralcem in Izaku želimo srečno, 
uspešno in zdravo nove, leto 2023. · 

Proti obiskom p~litikov pri 
porodnicah za novo leto 
URŠKA PETERNEL 

Kranj - Obiskovanje porod
nic in pacientov ob novole
tnih p1'32nilcih s strani po
litikov in županov je nepri
merno, opozarjajo v Zbor
nici zdravstvene in babiške 

predsednica republike Na
taša Pirc Musar v pogovo
ru za Delo dejala: »Verjetno 
ne bom obiskala prvorojene
ga državljana ali državljanke 
Slovenije v letu 2023. Tu go
vorim kot mati. Ce se spom
nim sebe pred enaindvajse-

»Trenutki po porodu pripadajo mate ri, otroku in 
očetu,« je dejala llanica zbornice Darlnl<a Klemenc. 

nege Slovenije. Poudarjajo, 
da »gre za neprimerno pra
kso, za nepotreben populi
zem politikov, za motenje 
zasebnosti ter kršenje pra
vic pacientov«. V zimskem 
času obstaja tudi veqa mož
nost različnih respirator
nih okužb in okužb s covi
dom-19. Obtemjetudinova 

tirni leti, takoj po porodu, si 
takrat, verjemite mi, nisem 
želela nobenega predsedni
škega obiska: Otrok.in mati 
sta nekaj ur po porodu ne
skončno utrujena, potrebu
jeta počtek. Mame me bodo 
razumele. Prepričana pa 
sem, da me bodo ra2umeli 
tudi očetje.« · 
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Silvestrovanja na prostem 
S. Š., S. K., M. A., U. P., 

'i:.s::.~:.~.~:· .. ~:J:.t:i:\· ... 
Na Jesenicah na 
Čufarjevem trgu . 

Osrednje prizorišče de
cembrslcih .dogodkov na Je
senicah je Trg Toneta Cufar
ja, kjer obiskovalce zabavajo 
različne glasbene skupine: 
Tudi zadnjo -noč v letu bo 
dogajanje potekalo na trgu, 
obiskovalci bodo novo· leto 
priGlkali v družbi in ob glas
bi lbe West banda. 

V Kranjski Gori pred 
~otelom Kompas 

V Kranjski Gori od 15. ure 
dalje· pripravljajo otroško 
silvestrovanje v dvorani Vi
tranc, od 22. ure dalje pa bo 
silvestrovanje ob zvolcih An
sambla Saša Avsenika na 
prireditveni ploščadi pred 
hotelom Kompas. 

os;ednje prizorišče decembrskih dogodkov na Jesenicah je Trg Toneta Čufarja. , ,.,., •• ..,._, 

. ·• 
v Rado~ljici na 
Linhartovem trgu 

Bogato predpraznično do
gajanje v starem mestnem 
jedru Radovljice bodo tra
dicionalno zaključili s silve
strovanjem na Linhartovem 
trgu, kjer bo letos za glasbe
ni program od 22. ure dalje 
skrbel Hišni hišni ansambel 
Avsenik. • .. 

Silvestrovanje na prostem 
pripravljajo tudi v Begunjah, 
kjer bodo na vrtu Pri Jožovcu 
od 22. Ufedaljezadobrora2-
položenje·skrbeli Veseli Be: 
gunjčani. Vstop je prost 

V Bohinjski Bistrici pred 
kulturnim domom · 

Na zadnji dan starega le_ta 
bo živahno tudi v BohinjlL 

Tudi tam bodo že popol
dan pripravili silvestrova
nje za najmlajše: pred Kul
turnim domom Stara Fuži
na se bodo otroci lahko za. 
bavali od 15. ure naprej ob 
glasbeno-plesnem progra
mu animacijskega gledali
šča Smej ček, ob 16. uri pa 
sledi p=nična tržnica z an
samblom Razgled. · 

Osrednje bohinjsko 
praznično dogajanje pa bo v 
Bohinjski Bistrici, kjer bodo 
na silvestrski večer obisko
valce od 19. ure naprej pred 
Kulturnim domom Joža Až. 
mana- zabavali . Glasbena 
skupina K-Rocks, Omar Na
ber in DJ Matteo. 

V Škofji Loki 
na -Mestnem trgu 

Letošnji december je v. 
Škofji Loki spet vesel, saj pod 
skupim imenom LQka v sne
gu potekajo številne priredi
tve za vse generacije. V S(?bo

to se veselo s ilvestrovanje, ki 

Vreme bo naklonjeno praznovanju na prostem, saj bo 

po napovedi meteor~loga Blaža Štera silvestrska noč . 

sicer večinoma oblačna, temperatura ob polnoči pa se 

v krajih z jugozahodnim vetrom lahko dvigne nad 10 

s topinj ~elzija. Tudi prvi dan novega Jeta bo zelo toplo, 

na vzhodu se lahko ogreje do 17 s topinj Celzija. 

se bo začelo ob 22. uri, obeta 
s skupino Gin.o & band. 

V Kamniku na Glavnem 
trgu 

V Kamniku bodo novo leto 
priGlkali na Glavnem trgu, 
kjer' jih bodo na silvestrovo 
od desete ure dalje •greli« 
ritmi skupine Viharnik. Ve
čeri v središču Kamnika so 
sicer že nekaj dni glasbeno 
obarvani. 

V Medvodah na drsališču 

V M_edvodah bo silve
strovanje od 22. ure pote
kalo na Drsališču Medvo
de. Za glasbo bo skrbel DJ
Z, ki je na domači glasbeni 

sceni prisoten že vrsto let in 
je član dueta OJ Headphone 
Brothers. 

Na Bledu na Jezerski 
promenadi 

Na Bledu bo silvestrova
nje potekalo v dveh delih. 
Najmlajši se bodo na Zim
ski pravljici na Jezerski pro-

. menadizbraliob15.uri,kjer 
jih bo zabaval Mali Bu, pride 
tudi de<!ek Mraz. Ob 19. uri 

· se bo začelo silvestrovanje 
za odrasle, najprej z zasedbo 
Help! A Beatles Tribute, po
tem pa bodo v novo leto sko-

. čili s skupino Dejan Dogaja 
band in laserskim šovom ob 
polnoči. 

Za.silv_estrovo v_ gledališče imitacij, od 20. ure naprej pa 
vas bodo zabavali slovenski 
imitatorski p,:vaki (mojstri 
iz oddaje Radio Ga Ga} Tilen 

Za zadnji dan v letu 'komedije in vedro vzdušje. 

. tradicijoodloali pripraviti sil
vestrsko predstavo. Običajno 

-· grezaigrezvedrejšovsebino, 
največkrat .so to komedije ali 
ptedstave z obilo petja. 

V Prešernovem gledališču za zadnJI dan v letu pripravljajo 
letošnjo uspešnico, komedijo Daria Foja Vse zastonj! Vse 
zastonjf / roto: Mitu rD, 

Artač, Aleksander Pozvek in 
Jure Mastnak. 

Vse zastonj! Vse zastonj! Vročica 
V Prešernovem gleda- V Kulturnem domu Men-

lišču za zadnji dan v letu geš bo v Špas teatru zadnji 
pripravljajo letošn jo uspe- dan v letu minil v zname-
šnico, komedijo Daria Foja nju pr~ve Vročica. V re-
Vse zastonj! Vse zastonj! žiji Nine Kleflin vas bodoza-
Predstava v režiji Ajde Vale! bavale tri energične ~radij
in z odlično igralsko ekipo, _ . ske voditeljice« Nina Ivanič, 
v kateri so Vesna Pernar- Špela Grošelj in Irena Ye
čič, Aljoša Ternovšek, Ve- buab Tiran. Zaradi velike
sna Slapar, Miha Rodman ga povpraševanja so pripra
in Blaž Setnikar, občinstvo vili dve predstavi, in sicer ob 
navdušuje že vso jesen, po 18. uri in ob 20030. 
predstavi v soboto · ob 19. 
uri pa bodo obiskovalci 00. Zdrava pamet in Rdeča 
vemu letu nazdravili tudi s kapica 
kozarčkom penine. Zabavno bo tudi v Kultur• 

nem domu Franca Bernika v 
Silvestrski večer imitacij Domžalah. kjer bo v meno-

Silvestrsko predstavo vse- komediji Zdrava pamet na-
lej pripravijo tudi v Gleda- stopil Nik Škrlec. 
lišču Toneta Čufarja na Je- V Kulturnem domu Med-
~enicah. Tokr~t so jo poi- vode pa bo ob 17. uri na spo
menovali Silvestrski večer redu predstava Rdeča kapica. 


