
Zalog – Minuli petek je bila 
v Zalogu pri Cerkljah, na 
kmetiji, kjer so imeli okoli 
tisoč kokoši nesnic v prosti 
reji, potrjena visoko patoge-
na aviarna influenca podti-
pa H5N1. Državno središče 
za nadzor bolezni je določilo 
območje z omejitvami (3-ki-
lometrsko zaščitno obmo-
čje in 10-kilometrsko ogro-
ženo območje) ter ukrepe 
za preprečevanje bolezni. 
Poleg tega je odredilo ukre-
pe za zmanjšanje tveganja 
za vnos bolezni v reje perut-
nine za celotno državo. Pri-
stojni pozivajo k dosledne-
mu upoštevanju ukrepov.

Sobotni prizor sredi Zaloga, kjer je bila zaradi pojava bolezni tudi zaprta cesta / Foto: Ana Jagodic Dolžan

Ana Jagodic Dolžan

Jesenice – V četrtek je na Je-
senicah potekala ustanovna 
skupščina nove lokalne ak-
cijske skupine (LAS), poi-
menovane LAS Zgornja Go-
renjska – BOJA (Biosferno 
območje Julijske Alpe). Va-
njo je ob ustanovitvi vklju-
čenih že več kot sedemde-
set članov, predstavnikov 

javnega sektorja, gospodar-
stva in nevladnih organiza-
cij. Delovanje akcijske sku-
pine za programsko obdob-
je do leta 2027 so soglasno 
potrdili župani vseh zgor-
njegorenjskih občin, za 
predsednika pa imenova-
li župana Žirovnice in po-
slanca državnega sveta Leo-
polda Pogačarja.

Marjana Ahačič

Na svetovnem prvenstvu v nordijskem smučanju v Planici je tudi Slovenija 
dočakala prvo medaljo. Smučarski skakalci Nika Križnar, Timi Zajc, Ema 
Klinec in Anže Lanišek so bili na mešani ekipni tekmi tretji.

Planica – Planica je v nedeljo 
obiskovalce pričakala odeta 
v snežno odejo. Za sloven-
ske športnike je bil to nov po-
memben dan. Tekmovanja 
so potekala v vseh treh špor-
tih, največ veselja pa je bilo 
v taboru smučarskih ska-
kalk in skakalcev. Na meša-
ni ekipni tekmi so Sloveniji 
na domačem svetovnem pr-
venstvu v nordijskem smu-
čanju priskakali prvo meda-
ljo, ki jo bodo dobili jutri na 
podelitvi v Kranjski Gori.

Nika Križnar, Timi Zajc, 
Ema Klinec in Anže Lanišek 
so bili tretji. Prvo mesto so 
osvojili Nemci, drugi so bili 

Norvežani. Veselje v sloven-
skem taboru je bilo veliko. Z 
ramen se jim je odvalilo ve-
liko breme, še posebno po 
vsem, kar se je dogajalo na 
posamičnih tekmah. »Me-
dalja je v naših rokah. Od-
dahnilo se mi je. To smo po-
trebovali, da bomo sedaj laž-
je zadihali za veliko skakal-
nico. Komaj čakam na pode-
litev, da dobimo medaljo. To 
bo sicer šele v sredo. Bomo 
pa sedaj uspeh proslavili in 
čakali na ta dan,« je poveda-
la Nika Križnar. To ni samo 
prva slovenska medalja v 
Planici, je tudi prva na me-
šanih ekipnih tekmah.

Na prvenstvu je bil vče-
raj prost dan, tekmovalni 

program pa se nadaljuje 
že danes in bo potekal vse 
do nedelje, ko se bo največ-
je zimsko športno tekmo-
vanje v zgodovini Slovenije 
zaključilo. Organizatorji si 
želijo, da bi njegovo veliči-
no in pomembnost vendarle 
zaznali tudi Slovenke in Slo-
venci in se v večjem številu 
odpravili v Planico. V prvem 
te dnu so prevladovali pred-
vsem tuji navijači, ki pa so si 
v prvi vrsti prišli ogledat te-
kaške tekme. Po uspehih pa 
so po pričakovanju najboljši 
Norvežani. Osvojili so že 14 
medalj, od tega šest zlatih. 
Slovenija je deseta država, ki 
se je veselila odličja. Timi Zajc, Ema Klinec, Nika Križnar in Anže Lanišek so Sloveniji priskakali prvo medaljo 

na domačem svetovnem prvenstvu. / Foto: Gorazd Kavčič

VREME

Prevladovalo bo oblačno 
vreme, predvsem jutri  
zvečer in v noči na četrtek 
bo občasno rahlo snežilo. 
Hladno bo.

jutri: pretežno oblačno

–1/3 °C

Maja Bertoncelj

76 let Gorenjski časnik od leta 1947
Prvi predhodnik tednika Gorenjec leta 1900
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Gre za prvi primer virusne bolezni, ki je zelo nalezljiva in lahko povzroči veliko škodo, pri rejcu perutnine.

V Zalogu potrdili ptičjo gripo

GORENJSKA

Minister Mesec obiskal 
rodne Železnike
Minister za delo Luka Mesec se je 
v Železnikih srečal s predsedni-
kom uprave Domel Holdinga Ma-
tjažem Čemažarjem in županom 
Markom Gasserjem.

9

ZANIMIVOSTI

Spodbuda k odpovedi 
alkoholu
Slovenska karitas že osemnajstič 
spodbuja k solidarnosti z vsemi, ki 
trpijo zaradi alkohola, tokrat z ge-
slom »Beseda zdravi«, ki poudarja 
pomen pogovora, podpore, sočutja.

10

ŠPORT

Zahtev ne morejo  
izpolniti
Zato so se v Hokejskem društvu 
Jesenice odločili, da umaknejo pri-
javo za nastopanje v razširjeni av-
strijski hokejski ligi.

11

KRONIKA

Občini bosta spor  
reševali z mediacijo
Občina Cerklje toži Občino Šen-
čur, ker ni plačala dobrih tristo ti-
soč evrov za začetna dela pri 
izgradnji krvavškega vodovoda.

12

V Planici veselje ob prvi medalji

Priloga: loški glas

Prejšnji teden so za obdobje štirih let ustanovili 
Lokalno akcijsko skupino Zgornja Gorenjska, 
katere namen je povezovanje sedmih gorenjskih 
občin v skupnih projektih s ciljem zagotavljanja 
evropskih sredstev.

Povezani do sredstev 
za razvoj

�6. stran
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Planica – Za udeleženci sve-
tovnega prvenstva v nordij-
skem smučanju v Planici je 
prvi tekmovalni teden. Kon-
čal se je v nedeljo zvečer s 
prvo slovensko medaljo. Na 
tekmi mešanih ekip je bila 
Slovenija v postavi Nika Križ-
nar, Timi Zajc, Ema Klinec in 
Anže Lanišek tretja. Po šes-
tih od osmih skokov so celo 
vodili, na koncu pa so jih pre-
hiteli svetovni prvaki Nemci 
in drugi Norvežani. Z ramen 
jim je padlo veliko breme, 
saj so brez medalje ostali na 
obeh posamičnih tekmah na 
srednji skakalnici.

Prigarana medalja
Prva je skakala Nika Križ-

nar, ki je po bolezni znova 
tista prava Nika, kot je pou-
darila tudi sama. »Počutim 
se zelo dobro. Končno sem 
skakala, kot se zagre. Bilo 
je le še vprašanje časa, kdaj 
se mi bo odprlo, kdaj bodo 
prišli skoki, ki sem jih ka-
zala na treningih. Vedno so 
prišle vmes bolezni. Zbole-
la sem tudi pred prvenstvom 
in to je sedaj skoraj mimo, 
tako da sem lahko pokaza-
la tisto pravo Niko, končno 
zaživela nekoliko druga-
če. Bila sem kar sproščena. 
Vesela sem, da sem skaka-
la kot prva in poganjala eki-
po naprej. Moji skoki gredo 
v pravo smer, kar mi je naj-
bolj pomembno. Našla sem 
prave občutke,« je povedala. 
Skakalka iz Delnic v Poljan-
ski dolini ni pozabila pouda-
riti, da komaj čaka, da bodo 
dobili zasluženo medaljo. 
To se bo zgodilo jutri zvečer 
na podelitvi v Kranjski Gori. 
Drugi je bil za Slovenijo na 
vrsti Timi Zajc, ki je bil med 
vsemi tekmovalci najbolj-
ši. »Odlično, da smo osvoji-
li medaljo. Znova sem poka-
zal, v kako dobri formi sem. 
Škoda včerajšnje priložnos-
ti. Gremo naprej,« je pove-
dal Štajerec. Z Laniškom sta 
bila na srednji skakalnici na 
treningu vselej pri vrhu, La-
nišek je dobil tudi kvalifika-
cije za posamično tekmo, 
potem pa sta v vetrovni lote-
riji v soboto končala na deve-
tem in desetem mestu.

Ema Klinec po težavah s 
kolenom še ne skače, kot je 
pred prvenstvom. »Koleno 
je vsako jutro še vedno trdo 
in velika zahvala gre fiziote-
rapevtski službi, da ga spravi 
v pogon, pomagam pa si tudi 
s protibolečinskimi tableta-
mi. Je bolje. Zagotovo sem 
vesela medalje, malo ka-
menčka mi je padlo od srca. 
Lahko bi opravila bolje. Dala 
sem svoj maksimum, res 

sem se borila. Menim, da se 
je to videlo, tako da sem zelo 
vesela, da je tudi preostali 
del ekipe danes opravil svo-
je. Zelo hvaležna sem za to. 
Vedela sem, da bom verje-
tno najšibkejši člen,« so bile 
besede skakalke iz Poljan. 

Četrti je nastopil Anže Lani-
šek. »Prigarana, zelo priga-
rana medalja. Zelo vesel in 
ponosen sem, da smo sku-
paj sestavili osem skokov, ki 
so zadoščali zanjo. Že v Lah-
tiju smo začeli. V Seefeldu 
in Oberstdorfu smo bili bli-
zu. V Oberstdorfu smo bili 
eni večjih favoritov. Imel 
sem medaljo s posamič-
ne tekme, Ema je bila sve-
tovna prvakinja. Pričakova-
la se je medalja. Ko sem šel 
takrat na prvenstvo, sem re-
kel, da bomo na mešani tek-
mi osvojili medaljo, vendar 
je nismo. Zato sem še toliko 
bolj vesel, da smo jo danes 
dobili. Končno jo imamo. Še 
posebej jo je lepo osvojiti na 
domačih tleh, ko lahko bliž-
njim takoj skočiš v objem,« 
je pojasnjeval Domžalčan.

Trenerja že gledata naprej
Zadovoljstvo je bilo tudi v 

trenerskih vrstah. »Na sve-
tovno prvenstvo smo prišli 
s težkim nahrbtnikom, ki se 
je tukaj na samem začetku 
še otežil. Ta medalja je kar 
lepa razbremenitev in upa-
mo, da bomo kot ekipa zadi-
hali, saj smo pokazali, da se 
da. Zaostanki so bili majhni. 
Bili smo tudi v boju za zla-
to. Ekipa je sestavljena iz šti-
rih članov in za zlato je treba 

narediti osem perfektnih 
skokov. To nam danes ni us-
pelo. Kot ekipa pa se lahko 
veselimo brona. Jutri bodo 
imela dekleta skokov prost 
dan, bomo pa v popoldan-
skem času opravili suhi tre-
ning. V torek naš čaka ura-

dni trening s petimi sloven-
skimi skakalkami, po kate-
rem bomo določili štiri, ki 
bodo Slovenijo zastopale v 
sredo na posamični tekmi. 
Cilj je vedno medalja. Gre-
mo v boj zanjo. Je pa treba 
vedeti, da jo hitro lahko izgu-
biš, zelo težko pa dobiš. Kan-
didatk zanjo je kar nekaj,« je 
po tekmi povedal Žirovec 
Zoran Zupančič, glavni tre-
ner slovenske ženske repre-
zentance, Robert Hrgota, 
glavni trener moške vrste, pa 
je dejal, da sta Timi in Anže 
tako dobro kot na mešani 
ekipni tekmi skakala tudi 
na posamični. »Vedel sem, 
da fanta dobro skačeta. Po-
kazala sta visok nivo. Včeraj 

se ni izšlo, težko smo zaspa-
li, danes pa smo osvojili me-
daljo. Prebili smo led. Bili 
smo v igri za zlato, na koncu 
odlično tretje mesto. Super. 
To je lepa popotnica za veli-
ko skakalnico. Jutri imamo 
prosto, čas za počitek, za čas 

z bližnjimi, v torek bo kon-
dicijski trening.« Na srednji 
skakalnici nista skakala Pe-
ter in Domen Prevc, ki sta 
bila kljub temu ves čas v po-
gonu in sta pripravljena na 
boj za mesto v ekipi za veli-
ko skakalnico.

Navijači slavili medaljo
Prve slovenske medalje 

na letošnjem prvenstvu so 
se veselili tudi navijači. »Že 
včeraj smo vedeli, da bo me-
dalja, zato smo tudi prišli. 
Tudi če ne bi vedeli, bi vse-
eno prišli. Super je. Zimska 
idila, navijali smo do konca 
in uspelo je. Danes smo na 
prvenstvu prvič in verjetno 
pridemo še v petek, po še eno 
medaljo. Prišli smo samo na 
skakalni del,« je bil dobre 
volje Franci Trček iz Brezij 
pri Dobrovi. »Prvič sem na 
prvenstvu. Prišli smo samo 
na večerno skakalno tekmo. 
Pričakovanja so bila vsa iz-
polnjena. Zelo smo zado-
voljni, najbolj pa so zagotovo 
skakalci. Za nadaljevanje pr-
venstva je ta medalja zelo po-
membna. Vsekakor je vred-
no priti pogledat. Škoda bi 
bilo, da ne bi prišli. Naj pri-
dejo vsi, ki le morejo. Izred-
no pomembno je, da gosti-
mo takšen dogodek. Ško-
da, da se mnogo ljudi tega 
ne zaveda. Hodimo tudi na 
polete. Na svetovnem nor-
dijskem prvenstvu je sicer 
malo drugače, a vsekakor je 
treba doživeti eno in drugo,« 
pa je povedal Tomaž Džu-
ban iz Grosupljega, ki je s 
seboj pripeljal hčerko in nje-
no prijateljico.

Skakalce do konca pr-
venstva čakajo še tri tekme. 
Ženska posamična na veliki 
skakalnici bo jutri, moška v 
petek. V soboto pa se bodo 
fantje pomerili še na ekipni 
tekmi.

Maja Bertoncelj

V mešani ekipi so bili trije od štirih članov z Gorenjskega: Anže Lanišek, Ema Klinec in 
Nika Križnar. / Foto: Gorazd Kavčič

Na predvečer gregorjevega, 11. marca, bo od 16.00 do 17.30 
na gradu Dvor v središču Preddvora potekala tradicionalna 
ustvarjalna delavnica gregorčkov. Po delavnici se bodo 
otroci v sprevodu ob zvokih harmonike podali do jeze-
ra Črnava, kjer jih bodo s kulturnim programom sprejeli 
učenke in učenci OŠ Matije Valjavca Preddvor. Spuščanje 
gregorčkov v jezero Črnava bo ob 18. uri. Več informacij: 
turizem@visitpreddvor.si in www.visitpreddvor.si.

Naročniku Gorenjskega glasa bomo podarili pico po izbiri 
v Pizzeriji Urša v Preddvoru. V žrebu boste sodelovali, če 
boste pravilno odgovorili na nagradno vprašanje: Kako še 
imenujemo gregorjevo? Odgovore pošljite do ponedeljka, 
6. marca, na Gorenjski glas, Nazorjeva ulica 1, 4000 Kranj, 
ali na koticek@g-glas.si.

Gregorjevo v Preddvoru

Tekmovalni program
Torek, 28. februar
tek na smučeh:
ob 12.30: ženske, 10 km prosto

Smučarski skoki:
ob 18.30: ženske posamično, 
kvalifikacije na veliki skakalnici

Sreda, 1. marec
nordijska kombinacija:
ob 11.00: moški, ekipna tekma, 
velika skakalnica,  
ob 15.10: tek na smučeh

tek na smučeh:
ob 12.30: moški posamično,  
15 km prosto

Smučarski skoki:
ob 17.30: ženske, posamična 
tekma na veliki skakalnici

Četrtek, 2. marec
tek na smučeh:
ob 12.30: ženska štafeta  
v klasični tehniki

Smučarski skoki:
ob 17.30 moški posamično,  
kvalifikacije na veliki skakalnici

Spremljevalni program
Torek, 28. februar
Arena zabave, Planica:
ob 12.00: animacija, DJ
trg zmagovalcev, kranjska Gora:
ob 20.00: koncert, Smooth Band

Sreda, 1. marec
Arena zabave, Planica:
ob 12.00: animacija,  
Smooth Band
trg zmagovalcev, kranjska Gora:
ob 20.23: podelitev odličij
ob 21.20: koncert, King Foo

Četrtek, 2. marec
Arena zabave, Planica:
ob 12.00: animacija,  
Smooth Band
trg zmagovalcev, kranjska Gora:
ob 19.00: koncert, Avseniki
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Knjigo prejme VINKO TOMAN iz Žirovnice.

KO TI ČEK ZA NA ROČ NI KE

V nedeljo zvečer je v Planici iz ure v uro bolj snežilo, kar pa ni motilo naših smučarskih skakalk in 
skakalcev, ki so Sloveniji priborili prvo medaljo na domačem prvenstvu. Kaj so tekmovalci in trenerja 
povedali po tekmi in kako veseli so bili navijači ...

Medalja je tu, nahrbtnik lažjiProgram v prihodnjih dneh

Odličja bodo prvim 
trem reprezentancam 
na mešani ekipni tekmi 
podelili jutri zvečer na 
Trgu zmagovalcev v 
Kranjski Gori.

V nedeljo 
zjutraj nas 
je v Planici 
pričakal sneg. 
Več kot tristo 
prostovoljcev 
in planiških 
delavcev ga 
je celo noč 
odmetavalo 
in pripravljalo 
prizorišče za 
nemoten potek 
tekmovanj. 
M. B.  
/ Foto: Gorazd Kavčič

Zoran Zupančič: »Na svetovno prvenstvo smo prišli s 
težkim nahrbtnikom, ki se je tukaj na samem začetku 
še otežil. Ta medalja je kar lepa razbremenitev in 
upamo, da bomo kot ekipa zadihali, saj smo pokazali, 
da se da.«

PLANIŠKI FOTO UTRINEK
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Planica – Smučarski teka-
či so prvi tekmovalni konec 
tedna na svetovnem nordij-
skem prvenstvu v Planici v 
nedeljo zaključili z ekipnim 
sprintom v prosti tehniki. V 
moški konkurenci sta bila po 
pričakovanjih najboljša Nor-
vežana, v ženski pa Švedinji. 
Eva Urevc in Anja Mandeljc 
sta bili v finalu osmi, Miha 
Šimenc in Vili Črv pa štiri-
najsta. Pred dvema letoma 
je Eva Urevc skupaj z Ana-
marijo Lampič v ekipnem 
sprintu sicer osvojila bro-
nasto medaljo.

Kaj je po tekmi povedala 
trojica Gorenjcev? »Lahko 
rečem, da sva zadovoljni. Iz-
polnili sva cilj, ki je bil od šes-
tega do osmega mesta, dese-
terica pa zagotovo. Rezultat 
je soliden, dali sva svoj ma-
ksimum. To je bil najin prvi 
skupni ekipni sprint. Raz-
mere so bile boljše kot na po-
samičnem. Končno je v Pla-
nici zimsko vreme. Moja na-
slednja tekma bo na 10 kilo-
metrov, ki mi je pisana na 
kožo. Pričakovanja so kar 
visoka. Bomo videli, kako 
se bo izšlo. V prvem tednu 
se me je znova držalo nekaj 
smole. Danes je šlo prvič po 
načrtih,« je po finalu pove-
dala Gorjanka Eva Urevc. 
Anja Mandeljc, ki prav tako 
prihaja iz Gorij, je sicer v 
prvi vrsti tekačica na razda-
ljah, a ji tudi zahtevna plani-
ška sprinterska proga ustre-
za. »Trikrat odteči tale krog 
že kar meji na razdaljo in 
tako so bile sestavljene tudi 

ekipe. Tekla sem po najbolj-
ših močeh. Vesela sem na-
vijačev. Vzdušje je odlično, 
sploh v zadnjem krogu me je 
kar poneslo po progi. Ko te-

češ v vzpon in poslušaš svo-
je ime od domačih in znan-
cev, je neverjeten občutek. 
Hvaležna sem za to. Obisk 
na tekaškem delu prvenstva 
se mi ne zdi nič slabši kot na 
številnih tekmah svetovne-
ga pokala, morda še boljši. 
Naslednja tekma, na kateri 

bom nastopila, bo na 10 ki-
lometrov. Pričakovanja so 
tam največja, saj bo to zame 
najpomembnejša tekma na 
prvenstvu. Vesela bi bila uvr-

stitve med trideseterico. V 
letošnji sezoni sem naredi-
la velik korak naprej, kar je 
dobra motivacija,« je dejala.

Ženska tekma na 10 kilo-
metrov v prosti tehniki bo da-
nes, moška na 15 kilometrov 
pa jutri. Na njej bo nastopil 
tudi Vili Črv iz Rut. »Cilj na 

ekipni tekmi v sprintu je bil 
finale, kar sva dosegla. Od 
sebe sem dal vse, kar sem 
sposoben,« je dejal. Glav-
ni zvezdnik tekaškega dela 
prvenstva je Norvežan Jo-
hannes Hø sflot Klæ bo. Črva 
smo vprašali, ali morda teka-
či analizirajo njegovo tehni-
ko in posledično v svojo vne-
sejo kakšno spremembo. 
»Johannes je res izjemen te-
kač. Izkoristi vse malenkos-
ti. Je svojevrsten fenomen. 
Seveda pogledamo njegov 
tek, a v smučarskem teku je 
tako, da mora vsak posame-
znik najti zase najbolj opti-
malno tehniko. To je proces, 
ki se nikoli ne konča,« je bil 
njegov odgovor.

Maja Bertoncelj

Anja Mandeljc (levo) in Eva Urevc sta v ekipnem sprintu pritekli do osmega mesta.  
/ Foto: Gorazd Kavčič

V zadnjih tednih pogovor 
med tistimi, ki so pove-
zani s športom, večkrat 

nanese na vlogo »novega« mi-
nistrstva za gospodarstvo, tu-
rizem in šport. Šport, ki je bil 
prej pridružen pri delitvi dr-
žavnega denarja za izobraže-
vanje in znanost, je nekako bli-
že gospodarstvu in turizmu, je 
bil sklep vlade.

To, da so športni delavci in 
športniki želeli svoje ministr-
stvo, ki bo razpolagalo z jav-
nim denarjem po svojih potre-
bah in prioritetah, je javno, že 
ob nastajanju novih ministr-
stev, na decembrski prireditvi 
Športnik leta spregovoril legen-
darni nekdanji košarkar Peter 
Vilfan, ki je prepričan, da bi 
svoje ministrstvo za šport vse, 
kar je povezano z njim, rešilo 
dosti učinkoviteje.

Da je šport velik »biznis«, 
je seveda dejstvo. Če samo po-
mislimo na številne blagovne 
znamke, ki so nastale s pomoč-
jo različnih športov, če pomisli-
mo na številne, ki so zaposleni 
v športni industriji, na tiste, ki 
se ukvarjajo s propagiranjem 
in trženjem športa, je jasno, 
da je šport pomembna gospo-
darska panoga.

Seveda je šport povezan tudi 
s turizmom. Na eni strani s 
promocijo turizma, na drugi 
strani s športnim turizmom, ki 
je eden najhitreje rastočih sek-
torjev v turizmu.

Da sta šport in turizem po-
vezana in se pogosto dopol-

njujeta, je seveda moč dokazo-
vati na vsakem koraku. Prav 
tako gredo z roko v roki z go-
spodarstvom in turizmom veli-
ki športni dogodki, kot so olim-
pijske igre, svetovna prvenstva 
in drugi.

Večkrat sem že govorila s ka-
terim od športnikov, ki se svo-
jega tekmovanja spomni le po 
letališču, sobi za spanje in mor-
da hrani. Mnogi med njimi so 
hvaležni svojemu klubu, mor-
da panožni zvezi, da so zbrali 
denar in so imeli možnost na-
stopiti na velikem tekmovanju.

Seveda šport niso le zelo 
redki vrhunski športniki, ki z 
različnimi menedžerji šteje-
jo lepe denarce. Šport so pred-
vsem mladi, ki jim je treba 
dati pogoje. Treba jim je zago-
toviti ustrezne prostore, vad-
bene pripomočke in trenerje, 
pa tudi denar, da lahko odide-
jo na tekme. Najprej v domače 
mesto, nato v sosednjo občino, 
po državi in nato (vsaj neka-
teri) tudi po svetu. Klubom je 
treba omogočiti, da lahko tre-
nirajo in pripravljajo tekmova-
nja brez (včasih morečega) is-
kanja sponzorjev. Športnikom 
je treba omogočiti, da v špor-
tu tudi uživajo in so primer-
no nagrajeni za svoje delo in 
uspehe.

Zato se – tudi v luči seda-
njega svetovnega prvenstva 
v Planici – pridružujem tis-
tim, ki se zavzemajo, da šport 
vendarle potrebuje (tudi) svoje 
ministrstvo.

Gospodarstveniki, turisti 
in športniki

Po prvem tednu svetovnega nordijskega prvenstva smo se pogovarjali s smučarskimi tekači Evo Urevc, 
Anjo Mandeljc in Vilijem Črvom. Slednji je nekaj besed namenil tudi izjemnemu norveškemu zvezdniku.

Dvakrat finale, cilj izpolnjen

Planica – Slovenija je bila 
tudi v tem športu, ki je sesta-
vljen iz smučarskih skokov 
in teka na smučeh, uspešna. 
V preteklosti smo imeli celo 
že dva svetovna prvaka, ki pa 
nato v članski konkurenci 
nista bila v svetovnem vrhu.

Trenutno naša najboljša je 
Ema Volavšek, članica SSK 
Ilirija, ki je edino žensko po-
samično tekmo na prven-
stvu končala na 12. mes-
tu. Pričakovanja so bila viš-
ja. V nedeljo so naši nordij-
ski kombinatorci na mešani 
ekipni tekmi osvojili zadnje, 
osmo mesto. Edina Gorenj-
ka v ekipi je bila Silva Verbič 
iz SK Triglav. Športnica iz 

Grada v občini Cerklje na 
Gorenjskem je na posamič-
ni tekmi osvojila 26. mesto. 

Na prvenstvu je nase opozo-
rila tudi najmlajša, komaj 
15-letna Teja Pavec, prav 

tako članica kranjskega SK 
Triglav. Na posamični tek-
mi je bila 29.

Medtem ko se govori celo 
o negotovi prihodnosti no-
rdijske kombinacije, pa si 
kombinatorke želijo, da bi 
jih končno sprejeli v olim-
pijsko družino. Pred star-
tom posamične tekme so z 
visoko prekrižanimi palica-
mi opozorile, da so zapostav-
ljene. Z geslom Brez izjeme 
želi Mednarodna smučar-
ska zveza z glasom tekmo-
valk prepričati Mednarodni 
olimpijski komite, da si pre-
misli. Nordijska kombinaci-
ja bo edini zimski šport, ki 
bo na prihodnjih olimpij-
skih igrah leta 1926 zasto-
pan samo z moškimi.

Svetovno prvenstvo v nordijskem smučanju na domačih tleh je priložnost tudi za popularizacijo 
nordijske kombinacije, ki je med nordijskimi športi najbolj zapostavljena.

Maja Bertoncelj
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KO MEN TAR
Vilma Stanovnik

Anja Mandeljc: »Vzdušje je odlično, sploh v zadnjem 
krogu me je kar poneslo po progi. Ko tečeš v vzpon 
in poslušaš svoje ime od domačih in znancev, je 
neverjeten občutek. Hvaležna sem za to.«

Silva Verbič je najboljša Gorenjka v nordijski kombinaciji.  
/ Foto: Gorazd Kavčič
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V Planici so se te dni zbrali navijači z različnih koncev sveta. Prišli so spodbujat športnike, ki nastopajo 
na svetovnem prvenstvu v nordijskem smučanju. Najbolj pisana druščina je na tekaških tekmah. Utrip 
smo preverjali v nedeljo.

Planica – Na prvenstvu je 
precej manj obiskovalcev, 
kot so jih organizatorji pri-
čakovali in napovedova-
li. Manjkajo predvsem slo-
venski navijači, ki se prito-
žujejo, da je Planica tokrat 
predraga. Najboljše vzdušje 
je bilo v prvem tednu na te-
kaških tekmah.

»Planica je povsem blizu, 
samo čez mejo, saj prihajam 
iz Trbiža. Prvič sem na tem 
svetovnem prvenstvu. S si-
nom sva prišla prav danes, 
ker sem vedel, da ima Itali-
ja možnost za medaljo v eki-
pnem sprintu v teku na smu-
čeh. Res sta jo osvojila, tako 
da super. Iz Italije se nas je 
zbralo kar nekaj. Vzdušje je 
super. Cena vstopnice bi bila 
lahko nižja, a ker smo osvo-
jili medaljo, je vse pozablje-
no,« je dejal italijanski navi-
jač. Med pogovorom sta sre-
brna Federico Pellegrino in 
Francesco De Fabiani prišla 
med navijače, tako da se mu 
je tako mudilo, da ni imel več 
niti toliko časa, da bi povedal 
še svoje ime. Navijač Ueli iz 
Luzerna je bil del skupine 
švicarskih navijačev z zna-
čilnimi zvonci. »Prvič sem 

v Sloveniji. Ljudje so super, 
vse je super, nimam pri-
pomb. Radi imamo Sloveni-
jo in morda se še kdaj vrne-
mo. Prišli smo za skoraj celo 
svetovno prvenstvo. Ogleda-
li si bomo večinoma tekaške 
tekme. Najbolj navijamo za 
Nadine Fendrich. Nastanje-
ni smo v Kranjski Gori. Hra-
na in pijača sta poceni, vsto-
pnice pa bi bile morda lahko 
ugodnejše. Pričakovali smo 
malo več navijačev, a se vse-
eno zabavamo,« je dejal.

Na prvenstvu je veliko 
Skandinavcev. Nekaj vtisov 
je delila finska navijačica, ki 
je prav tako prišla na teka-
ške tekme. »Prvič sem v Slo-
veniji. Všeč mi je in morda 
pridem še kdaj poleti. Tu-
kaj bom do konca prvenstva. 
Nastanjeni smo v hotelu na 
Bledu. Cene so sprejemljive, 
ceneje je kot na Finskem,« 
je povedala Johanna iz kra-
ja Pyhäjärvi. Če domači navi-
jači negodujejo nad visokimi 
cenami na prvenstvu, je za 

večino tujih pri nas poceni, 
še posebno za Skandinavce.

Športniki so navijačev zelo 
veseli. »Po prvem tednu lah-
ko rečem, da so občutki pozi-
tivni. Mislim, da se vse sku-
paj razpleta celo bolje, kot 
sem pričakovala. Preseneče-
na sem, da se je na tekaških 
tekmah zbralo toliko navija-
čev. Obisk je za ta del Evrope 
dober,« je zadovoljna naša 
smučarska tekačica Neža 
Žerjav, domačinka, ki bo da-
nes tekla na 10 kilometrov.

Maja Bertoncelj

Svetovno prvenstvo je priložnost za druženje z navijači z različnih koncev sveta. / Foto: Gorazd Kavčič

Planica – Franci Petek je sve-
tovni prvak postal na veliki 
skakalnici leta 1991 v Pre-
dazzu v Italiji. Danes je med 
drugim direktor Zavoda za 
šport RS Planica.

Kakšni so občutki, ko Slove-
nija prvič gosti svetovno pr-
venstvo?

Občutki so globoki, prijet-
ni. Ponosen sem, da so uspe-
li vsi ti koraki do tega trenut-
ka: od ideje do uspešne četr-
te kandidature za organiza-
cijo prvenstva. Narejenega 
je bilo zares veliko.

Slovenskim športnikom v 
prvem tednu ni šlo po priča-
kovanjih.

Hudo mi je zanje, ker vem, 
da so trdo delali, veliko priča-
kovali, a to je druga plat do-
mačega prvenstva. Lahko te 
dvigne, lahko pa je tudi bre-
me. Verjamem, da se bodo 
v drugem tednu bolj sprosti-
li in vendarle pokazali svojo 
pravo vrednost, svoje prave 

sposobnosti. K temu bo za-
gotovo pripomogla tudi me-
dalja s skakalne mešane eki-
pne tekme. Zelo sem vesel, 
da jim je uspelo.

Veliko se govori o slabšem 
obisku. Kakšna je vaša oce-
na?

Ni prav, da ocenjujem 
obisk, ker pri tem nisem de-
lal. Težko je predvideti, kak-
šen bo odziv gledalcev. Smu-
čarska zveza Slovenije se je 
trudila in ponudila različne 

možnosti vstopnic in tudi 
popuste. Na koncu pa je se-
veda psihologija trga oziro-
ma potrošnika tista, ki pove, 
koliko si zadel.

Mar slovenski navijači ob be-
sedi Planica pomislijo zgolj 
na marčevske polete?

Moj osebni pogled je, da 
za slovenske navijače be-
seda Planica pomeni mar-
čevske polete. Svetovno pr-
venstvo in ta format tekmo-
vanja jim nista blizu. Žal 

se ne zavedajo, da takšne-
ga tekmovanja še nismo 
imeli. Prvenstvo bo doseg-
lo najmanj pol milijarde lju-
di, verjetno celo bliže mili-
jardi. Tudi sam sem kupil 
vstopnice za mojo družino. 
Nobena vstopnica ni zas-
tonj, nekdo jo mora plačati 
in tega se zavedam.

Je običajno tako, da je na no-
rdijskih prvenstvih boljši 
obisk na tekaških kot na ska-
kalnih tekmah?

Razmerje, kaj pridejo gle-
dat navijači, je »copy – paste« 
vsakega svetovnega prven-
stva. Slovenci prioriteto da-
jemo skokom in mislimo, 
da so skakalne tekme tiste, ki 
vlečejo. Tukaj v Planici je po-
polnoma enako razmerje kot 
na svetovnih prvenstvih, na 
katerih sem bil kot tekmova-
lec, obiskovalec ali pa funkci-
onar. Teki so bili vedno bolje 
obiskani kot skoki. Tako je na 
svetovnih prvenstvih. Upam, 
da v drugem tednu prvenstva 
vendarle pride tudi več slo-
venskih navijačev.

Maja Bertoncelj

Planica – Cene Prevc je še 
vedno član slovenske ska-
kalne reprezentance, a je že 
pred začetkom letošnje se-
zone sporočil, da se poslav-
lja in da uradno slovo načr-
tuje na finalu svetovnega po-
kala v smučarskih skokih na 
Letalnici bratov Gorišek. Če 

bo šlo vse po načrtih, bo pos-
lovilni skok opravil v soboto, 
1. aprila. »Takrat načrtujem 
uradno pomahati v slovo, se 
posloviti, kot se spodobi, to-
rej na največji napravi na 
svetu in pred domačimi na-
vijači,« pravi skakalec iz Do-
lenje vasi. Na svetovnem pr-
venstvu v nordijskem smu-
čanju v Planici pomaga or-
ganizatorju.

Z njim smo se pogovarja-
li v nedeljo v jutranjih urah, 
ko je v Planici začenjal svoj 
delovni dan. »Danes orga-
nizatorju pomagam pri do-
ločenih opravilih, predvsem 
pa sem tukaj kot tisti, ki po-
udarja, da je celotni dogo-
dek zapeljan močno trajno-
stno in naravnan k temu, 
da bomo Planico pustili čim 
bolj takšno, kot je bila. Obve-
znosti je več, kot če bi bil tek-
movalec, tukaj sem skoraj-
da cel dan, je pa veliko manj 
stresno. Kot tekmovalec od 
sebe zahtevaš maksimum v 
danem trenutku in je za gla-
vo bolj naporno,« je pojasnil.

Z veseljem pogleda tudi 
dogodke zunaj dogajanja na 
skakalnem delu prvenstva. 
»Iskreno povem, da sem 
včeraj v živo videl vse dru-
ge tekme, razen posamične 
smučarskih skakalcev na 
srednji skakalnici. Zelo za-
nimivo je tudi na tekaškem 
delu, ki je Slovencem manj 
znan. Noro je videti, kakšna 

znanost je to že samo gle-
de priprave smuči in tudi 
samo navijanje na stadionu 
je odlično. Sploh za dana-
šnje tekmovanje v ekipnem 
sprintu pravijo, da bo z vidi-
ka gledalcev eno zanimivej-
ših,« je dejal.

Tudi on na prvenstvu po-
greša slovenske navijače. 
Ko je beseda nanesla na 
razloge, zakaj ni obiska, 
kot smo ga vajeni na pole-
tih, sva si bila enotna, da ni 
vse le v ceni vstopnic. »Fina-
le svetovnega pokala s poleti 
je pri Slovencih zelo zakore-
ninjen. Seveda se veselimo, 
da bomo tudi čez en mesec 
gledalce videli tukaj. A naj, 
če imajo vsaj malo veselja 
do športa, pridejo in si ogle-
dajo tudi tekme svetovnega 
prvenstva v treh nordijskih 
športih. Vprašanje je, ali bo 
takšna priložnost v Slove-
niji sploh še kdaj. To je tek-
movanje, ki je neprimerlji-
vo večje od finala svetovne-
ga pokala v smučarskih sko-
kih,« je poudaril.

Maja Bertoncelj

Tujci hvalijo prvenstvo

Gorenjec Franci Petek je za Slovenijo osvojil prvo medaljo na svetovnih prvenstvih v nordijskem 
smučanju. Spremlja tudi svetovno prvenstvo v Planici.

Teki na prvenstvih bolje obiskani

Franci Petek z zanimanjem spremlja svetovno prvenstvo.  
/ Foto: Gorazd Kavčič

Cene Prevc v Planici tokrat ni v vlogi skakalca. Kot pravi, je 
na prizorišču precej dlje, kot je bil vajen, je pa manj stresno. 
/ Foto: Gorazd Kavčič

Priljubljeni smučarski skakalec Cene Prevc 
obiskovalce Planice med drugim poziva, naj 
tudi na prizorišču odpadke odlagajo v ustrezne 
zabojnike in pustijo Planico čisto in prijetno tudi 
za prihodnje obiskovalce.

Cene s posebno 
nalogo

Kranj – Slab mesec po koncu svetovnega prvenstva v nordij-
skem smučanju bodo pod Poncami na Letalnici bratov Gorišek 
tekmovali skakalci. Letos bo znova potekalo tekmovanje Planica 
7. Pokal za zmagovalca bo tokrat oblikovan na poseben način. 
Idejo zanj lahko z ustvarjalno risbo prispevajo otroci in najstniki 
do dopolnjenega 15. leta. S starši ali skrbniki lahko svojo risbo 
pokala oddajo na spletni strani planica.triglav.si, kjer najdejo 
tudi več informacij, in sicer vse do 16. marca. V strokovni ko-
misiji, ki bo izbrala in nagradila najboljšo, bo tudi Cene Prevc.

Posebni pokal za Planico 7
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Kranjska Gora, Bled, Rado-
vljica – V času FIS svetov-
nega prvenstva v nordijskih 
športih Planica 2023 so v ob-
čini Kranjska Gora nastanje-
ni predvsem navijači in ne-
kaj športnikov s spremljeval-
nimi ekipami. Namestitve 
so glede na posredovane po-
datke turističnega gospodar-
stva v občini dobro zasede-
ne, kot pa je povedala Mojca 
Mežek iz Turizma Kranjska 
Gora, nekoliko slabši odsto-
tek zasedenosti beležijo za 
drugo polovico prvenstva, 
torej v prvem tednu marca. 
»V zadnjem obdobju je bilo 
nekaj odpovedi, razlogi so 
različni, od bolezni do splo-
šne inflacije in (pre)visokih 
cen.« Kamp Špik v Gozdu - 
Martuljku, kjer nudijo pros-
tor tudi avtodomom, je zase-
den v precej manjšem obse-
gu, kot so pričakovali in ka-
kor so se pripravili. Iztok 
Butinar, vodja Kampa Špik, 
slabši obisk pripisuje slabši 

organizaciji, logistični po-
vezavi z brezplačnimi avto-
busnimi prevozi med kam-
pom in Kranjsko Goro oz. 
Ratečami.

V času prvenstva na Ble-
du gostijo medijske eki-
pe iz Skandinavije in držav 
zahodne Evrope, imajo ne-
kaj skupin navijačev in tudi 

nekaj individualnih gostov. 
Vršilka dolžnosti direktori-
ce Turizma Bled Romana 
Purkart je povedala, da je 
po njej dostopnih podatkih 

do nekaj odpovedi prišlo, 
a je Bled kljub temu v tem 
času dobro zaseden. »Veli-
ka športna tekmovanja so 
za Bled izjemnega pomena, 

posebno v zimskem času, 
saj zelo pripomorejo tako 
k vzdušju v kraju kot tudi 
h končnim številkam in po-
sledično izkupičku.«

Direktorica radovljiškega 
zavoda za turizem Kaja Be-
ton je povzela zapis z enega 
od penzionov v radovljiški 
občini: »Rezervacij in go-
stov zaradi Planice ni. Kot 
subjektiven razlog nava-
jam visoke cene vstopnic in 
predvsem visoke cene noči-
tev v bližini Planice, kar je 
potencialne goste prepriča-
lo v bivanje v mnogo cenej-
ših okoliških krajih v tuji-
ni (Italiji, Avstriji), vendar  
še vedno bližje Planici kot 
pa naši kraji.« Iz B & B  
Vidmar in Baročne vile Le-
gat iz Lesc pa so sporočili, 
da povpraševanja v času pr-
venstva niso imeli, čeprav 
so namestitve odprli in ima-
jo konkurenčne cene. »Ven-
dar pa Planica vsa leta ne  
doseže naših koncev, ker  
organizatorji ne ponudijo 
Radovljice, Lesc.«

Suzana P. Kovačič

Posnetek je iz Nordijske milje v Kranjski Gori, ki s kulinarično ponudbo sodi v spremljajoči program svetovnega prvenstva. 
/ Foto: Gorazd Kavčič

Želeli bi si precej spodbudnejše podatke o zasedenosti turističnih nastanitev med svetovnim prvenstvom v nordijskem smučanju. Zasedenost smo preverili 
v Kranjski Gori, Radovljici in na Bledu, zadovoljstvo pa je različno ...

Nastanitve še na voljo, tudi zaradi odpovedi

Mednarodni projekt Thematic Adrion se zaključuje. Poleg 
Slovenije so vanj vključene še štiri druge evropske drža-
ve. Namenjen je ranljivim skupinam in kulturni dediščini. 
Glavni projektni partner je sicer iz Italije, kar je botrovalo 
številnim mednarodnim srečanjem vseh partnerjev ter 
konferencam na temo snovne in nesnovne kulturne dediš-
čine ter njeni dosegljivosti ranljivim skupinam. 
Projekt je namenjen temu, da ranljivim skupinam omogo-
čamo ogled oziroma boljši vpogled v kulturno dediščino. 
»Ker je kulturna dediščina specifična, ker se ne dogaja vsak 
dan, ker se ne dogaja v vsakem prostoru in ker je značilna 
za določen prostor, smo s projektom kulturno dediščino 
približali ranljivim skupinam,« namen projekta opisuje Lu-
cija Gartner, ki je pod okriljem Regionalne razvojne agen-
cije Kranj vodila aktivnosti v Bohinju. 

Planšarska kulturna dediščina v Bohinju 
V Bohinju so namreč z različnimi projektnimi aktivnostmi 
želeli ranljivim skupinam (slepim in slabovidnim, drugim 
invalidom itd.) prikazati planšarsko kulturno dediščino. 
Poleg posebej prilagojenih možnosti ogledov imajo takšni 
obiskovalci po novem možnost na interaktivnem zaslonu 
in tudi s prilagojenimi tridimenzionalnimi očali spremljati 
pregon živine, življenje na planini in druge elemente plan-
šarske kulturne dediščine. »V bistvu se počutite, kot da z 
nami hodite v planino,« izkušnjo opiše Lucija Gartner. 

Projekt so v drugi fazi s pomočjo Društva kmečkih žena in 
deklet v Bohinju razširili na področje kulinarike. Kulinarič-
no podobo teh krajev uspešno predstavljajo z blagovno 
znamko Bohinjsko/From Bohinj, ki povezuje različne lo-
kalne deležnike. Blagovna znamka Bohinjsko/From Bohinj 
označuje pristnost vrhunskih lokalnih izdelkov in storitev, 
pod katere se iskreno podpisujejo domačini. Certifikat za-
gotavlja najvišje standarde izdelave ali storitev in je zago-
tovilo bohinjske pristnosti.

Škofjeloški pasijon
Škofjeloški pasijon predstavlja eno največjih dragocenosti 
Škofje Loke in pomemben del slovenske kulturne dedišči-
ne, pa tudi svetovne, saj je od leta 2016 vpisan na Unescov 
Reprezentativni seznam nesnovne kulturne dediščine člo-
veštva. Med mnogimi dragocenostmi, ki jih Kapucinska 
knjižnica hrani še danes, je tudi znameniti rokopis Škof-
jeloškega pasijona, ki ga je leta 1721 zapisal kapucin pa-
ter Romuald. Škofjeloški pasijon je najstarejše ohranjeno 
dramsko besedilo v slovenskem jeziku. 
Eden izmed ciljev omenjenega projekta pa je tudi, da s 
pilotnimi projekti predstavi kulturno dediščino na inova-
tiven, digitalen, multimedijski način, zanimiv za turiste in 
lokalne prebivalce, npr. z izdelavo hologramov, tridimenzi-
onalnih slik, filmom Smart Heritage itd., kar bo prispevalo 
k boljši turistični ponudbi, večji privlačnosti regij in posle-
dično k podaljšanju turistične sezone. 
Takšna predstavitev Škofjeloškega pasijona je bila 14. apri-
la lani prikazana tudi mednarodnim partnerjem projekta, 
ki so se strinjali, da jim je takšna izkušnja omogočila po-
doživeti tradicijo kraja, povezano z obredi Škofjeloškega 
pasijona, ki je danes Unescova nesnovna dediščina. 
»Škofjeloški pasijon običajno poteka vsakih šest let. Leta 
2021 zaradi epidemije uprizoritve seveda ni bilo, a tudi če 
ga imamo vsakih šest let, pomeni, da je velika praznina v 
času, ko ga ni,« Jakob Vrhovec, direktor Škofjeloškega pasi-
jona, opisuje razmislek, ki je botroval priključitvi projektu. 
Tako so s pomočjo projekta v novem turističnoinformacij-
skem centru v Škofji Loki poseben prostor namenili Pasi-
jonu in njegovi predstavitvi. Poleg promocijskih aktivnosti 
je glavni trajni element interaktivna razstava, ki omogo-

ča vpogled v Škofjeloški pasijon tako s sliko kot videom. 
»Vsem obiskovalcem Škofje Loke ta razstava omogoči, da 
začutijo utrip mesta in Pasijona na lokaciji, kjer se ta doga-
ja; ne samo na spletu ali na daljavo. Interaktivnost in po-
moč dobrega slikovnega in video materiala pa obiskovalcu 
omogočata res kvalitetno izkušnjo ter dobro predstavitev 
Pasijona in našega dela,« še pove Jakob Vrhovec. Posebna 
pozornost je namenjena t. i. zvokom Pasijona. Zlasti za sle-
pe in slabovidne je namreč to pomemben element in tako 
je del interaktivne razstave posvečen temu. 

Projekt se s konkretnimi rezultati nadaljuje 
Evropski projekt Thematic Adrion se sicer v sedanji obliki 
bliža koncu, vendar za seboj pušča konkretne, oprijemljive 
izdelke ter izpolnjene cilje, ki obiskovalcem tako Bohinja 
kot Škofje Loke omogočajo boljšo izkušnjo dela slovenske 
kulturne dediščine. Zato naša sogovornika, Lucija Gartner 
in Jakob Vrhovec, upata, da bi projekt lahko nadaljevali. 
V Grčiji je potekalo mednarodno srečanje vseh partner-
jev, na katerem so govorili predvsem o tem, kako projekt 
nadgraditi z dodatnimi aktivnostmi, da bi ga Evropska ko-
misija še naprej podpirala. Prva znamenja interne evalva-
cije so sicer dobra. Partnerji so na tem srečanju ocenjevali, 
kako učinkovito so dosegali cilje, kako koristni za mesta, 
v katerih so delovali, so doseženi cilji in kaj bi še bilo tre-
ba storiti za boljšo predstavitev kulturne dediščine ranlji-
vim skupinam. Kaj bo prinesla prihodnost, sicer še ostaja 
neznanka. V vsakem primeru pa vabljeni k obisku Bohinja 
in Škofje Loke. 

Kulturna dediščina v Bohinju in Škofji Loki tudi za ranljive skupine 
Evropski projekt Thematic Adrion uspešno končuje svojo pot ohranjanja slovenske kulturne dediščine

PR članek / Performans, odnosi z javnostmi d.o.o., Ulica borcev za severno mejo 23, 1000 Ljubljana.
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Radovljica – Tam si je kot 
primer dobre prakse ogledal 
program PUM-O (Projektno 
učenje mlajših odraslih), ki 
deluje v okviru Ljudske uni-
verze. V svojem nagovoru je 
poudaril pomen vzpostavi-
tve stika z mladimi, ki spada-
jo v ranljive skupine, v Evro-
pi trenutno okoli tri milijone 
mladih, ki so prekinili šola-
nje, niso vključeni v trg dela 
in so težko dosegljivi.

Ključen je stalen vir 
sredstev

»Zelo smo veseli in po-
nosni, da si je za ogled pri-
mera dobre prakse projekta 
za mlade, financiranega iz 
sredstev EU, izbral prav naš 
program PUM-O, ki ga z ve-
liko zavzetostjo in srčnostjo 
izvajamo že več kot dvajset 
let,« je ob tem povedala di-
rektorica Ljudske univerze 
Radovljica Mateja Rozman 
Amon. »Promocija progra-
mov za mlade, kot je PUM-
-O, in stalen vri sredstev za 
nadaljevanje izvedbe sta pri 
tem ključna.« Program je fi-
nanciran iz sredstev Evrop-
skega socialnega sklada ter 
Ministrstva za delo, druži-
no, socialne zadeve in enake 
možnosti prek Zavoda RS za 
zaposlovanje.

Kot je poudaril minister 
Felda, so tovrstni programi 

zelo pomembni, saj se mno-
go ljudi čuti utesnjene v šol-
skem sistemu. Glede tega bi 
bilo treba tudi šolski sistem 
spremeniti, je ocenil in do-
dal, da na ministrstvu že de-
luje strokovna skupina, ki bo 
izoblikovala nadaljnjo vizijo 
šolstva.

Cenjeni v lokalnem okolju 
in širše

Župan Radovljice Ciril 
Globočnik je izrazil zado-
voljstvo, ker je evropski ko-
misar za ogled primera dob-
re prakse v okviru svojega 
obiska v Sloveniji izbral prav 
Radovljico. »Občina zelo 
ceni delo Ljudske univerze 

Radovljica, predstavljajo 
vzor za vse druge instituci-
je, tudi zato, ker pripravljajo 
takšne programe in projek-
te, s katerimi jim uspe pri-
dobiti sredstva iz zahtevnih 
evropskih razpisov. Prav na 
evropske razpise namreč ra-
čunamo tudi pri vzpostavi-
tvi medgeneracijskega cen-
tra, ki ga bomo uredili v pro-
storih nekdanje knjižnice v 
Radovljici, s katerim bo up-
ravljala prav Ljudske univer-
za. Za rekonstrukcijo stavbe 
imamo že pridobljeno grad-
beno dovoljenje,« je dodal.

Evropski komisar Schmit 
se je sicer v dveh dneh sre-
čal s številnimi sogovorniki 

– tudi s predsednico drža-
ve in predsednikom vlade – 
ter z njimi govoril o različ-
nih družbenih temah, je po-
vedal v Radovljici. Kot je do-
dal, je opazil, da je v Slove-
niji prisotna močna tradicija 
pogovorov o socialnih politi-
kah in družbenih inovacijah 
tako v sami družbi kot tudi 
na ravni odločevalcev.

Pojasnil je tudi, da je na-
men obiskov, kakršen je bil 
njegov, spoznati dogajanje v 
državah in izvedeti, kako bi 
bile lahko evropske politike 
še boljše, ob začetku izvaja-
nja nove finančne perspekti-
ve pa je pomemben tudi po-
govor o ciljih in prioritetah.

Evropski komisar Nicolas Schmit, šolski minister Darjo Felda, direktorica Ljudske univerze 
Radovljica Mateja Rozman Amon in radovljiški župan Ciril Globočnik pred prostori 
radovljiškega programa PUM-O / Foto: Gorazd Kavčič

Klemen Langus, direk-
tor Turizma Bohinj in eden 
od pobudnikov ustanovitve 
LAS Zgornja Gorenjska – 
BOJA, je kot glavni razlog za 
tovrstno povezovanje nave-
del dejstvo, da ima območje 
sedmih zgornjegorenjskih 
občin skupno geografsko in 
interesno specifiko, ki jo še 
posebno zaznamuje Bios-
ferno območje Julijske Alpe 
s Triglavskim narodnim par-
kom. Fokus podeželja v tem 
delu Slovenije so turizem, 
še posebno ekološki, kmetij-
stvo v višjih predelih in izzivi 
v prometu, ki jih definira ge 
ografska specifika. 

Kot so pojasnili na Razvoj-
ni agenciji Zgornje Gorenj-
ske, ki je vodilni partner v 
projektu, je bilo na gorenj-
skem podeželju v zadnjih 
15 letih izvedenih veliko raz-
ličnih projektov, ki so bili fi-
nancirani v okviru evrop-
skega programa LEADER, 
katerega cilj je spodbujati 
zaposlovanje, rast, socialno 

vključenost in lokalni razvoj 
na podeželskih območjih, 
osnovno načelo delovanja 
pa spodbujanje razvoja po 
načelu od spodaj navzgor. 
Ta način lokalnim deležni-
kom omogoča, da z obliko-
vanjem lokalnih partner-
stev, t. i. lokalnih akcijskih 
skupin (LAS), aktivno odlo-
čajo o prednostnih nalogah 
in razvoju domačega okolja, 
poudarjajo.

Direktorica razvojne 
agencije Eva Štravs Pod-
logar je ob tem poudarila 
velik pomen sodelovanja 
vseh treh sektorjev – jav-
nega, gospodarskega in za-
sebnega.

Pri tem je, kot pravi, ključ-
no sodelovanje čim širše-
ga kroga deležnikov, zara-
di česar so vrata novim čla-
nom ves čas odprta. LAS 
Zgornja Gorenjska – BOJA 

pa bo iskal tudi sinergije in 
sodelovanja z drugimi, pred-
vsem sosednjimi lokalnimi 
akcijskimi skupinami, kot 
so LAS Gorenjska košarica, 
LAS Dolina Soče in LAS lo-
škega pogorja.

Sredstva za delovanje ak-
cijske skupine bodo prido-
bivali iz Evropskega kmetij-
skega sklada za razvoj pode-
želja in Evropskega sklada 
za regionalni razvoj.

Bled – Zaradi gradnje kro-
žišča v sklopu južne razbre-
menilne ceste bosta na dr-
žavni cesti Lesce–Bled v dol-
žini 215 metrov vzpostavlje-
na dva zožena pasova. Ves 

čas gradnje bo zagotovljen 
dvosmerni promet. »Zago-
toviti moramo čim bolj ne-
moten promet in se izogni-
ti gneči na Betinskem klan-
cu, kajti bliža se sezona, ko 
bo Bled poln turistov,« je 
dejal blejski župan Anton 
Mežan in dodal, da gradnja 
prve faze poteka po termin-
skih načrtih. »V primeru za-
por bi lahko prišlo do kolon, 
ki bi se vile vse do avtoceste, 
česar pa si zaradi prometne 
varnosti ne moremo privo-
ščiti. Obenem ne moremo 

dopustiti, da bi bili uradni 
obvozi na občinskih cestah, 
saj bi bili deležni negativ-
nega odziva tako domači-
nov kot turistov,« je še do-
dal župan, ki upa, da bo ta-
koj po prvi fazi že stekla dru-
ga. »Za drugo fazo sta dve 

lokaciji še neusklajeni z la-
stniki zemljišč, država pa 
se z njimi intenzivno do-
govarja.« Glede tretje faze 
je bil župan vselej zagovor-
nik možnosti, da bi trasa po-
tekala na drugi strani hriba 
Kozarca. »Preverjamo mož-
nosti, ali je sprememba tra-
se tretje faze sploh možna, 
seveda ob pogoju, da se ter-
minski plan ne spreminja, 
saj ne želimo, da bi se grad-
nja zaustavila ali podaljšala 
za nekaj let,« je še povedal 
župan.

Maša Likosar

Jesenice – Prejšnji teden so na priložnostni slovesnosti odprli 
vrata prenovljenega hipermarketa Spar na Jesenicah. Investicija 
v prenovo, ki so jo zaključili v slabih dveh mesecih, je znašala 
1,7 milijona evrov. Notranjost trgovine je zasnovana v skla-
du z modernimi trgovskimi smernicami, v naravnih tonih in 
materialih, veliko pozornost pri obnovi pa so namenili sveže-
mu programu, zagotavljajo v podjetju in poudarjajo, da so ob 
prenovi mislili tudi na trajnostni vidik. Hipermarket ima tako 
po novem vgrajeno varčno razsvetljavo in okolju prijaznejše 
zaprte hladilnike ter zamrzovalne omare. Poleg tega ima tako 
kot večina Sparovih trgovin urejeno zbiranje povratne emba-
laže v avtomatih Tomra, s čimer v podjetju podpirajo krožno 
gospodarstvo. Odprtje trgovine so popestrili z glasovanjem 
kupcev o tri tisoč evrov vredni donaciji. Na podlagi oddanih 
glasov jo bodo razdelili med Gasilsko društvo Jesenice, ki bo 
denar namenilo za nakup opreme, Glasbeno šolo Jesenice, ki 
bo denar porabila za nakup inštrumentov, in Košarkarski klub 
Jesenice, ki bo z donacijo kupil košarkarsko opremo za otroke.

Odprtje prenovljene trgovine

Marjana Ahačič

Ustanovna skupščina LAS Zgornja Gorenjska – BOJA prejšnji teden na Jesenicah

Zaradi gradnje krožišča v sklopu južne razbremenilne 
ceste bosta na državni cesti Lesce–Bled vzpostavljena dva 
zožena pasova. / Foto: Tina Dokl

V petek je evropski komisar za delovna mesta in socialne pravice Nicolas Schmit skupaj z ministrom za 
vzgojo in izobraževanje Darjem Feldo v okviru dvodnevnega obiska v Sloveniji prišel tudi v Radovljico.

Schmit tudi v RadovljiciZagotoviti želijo 
nemoten promet

Povezani do sredstev za razvoj
1. stran

Poslovodkinja trgovine Spar na Jesenicah Suzana Prešeren 
in direktor prodaje v Sparu Matevž Vrunč ob odprtju 
prenovljenih prodajnih prostorov / Foto: Spar
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V Sloveniji je bila visoko 
patogena aviarna influenca 
podtipa H5N1 doslej (v sezo-
ni 2022/2023) potrjena na 
več lokacijah pri labodih gr-
bcih, pri črnem labodu v lju-
bljanskem živalskem vrtu, 
veliki uharici in sivi čaplji. 
Gre za podtip, ki je razširjen 
po Evropi, tako pri prostoži-
večih pticah, predvsem vod-
nih, kot pri perutnini in pti-
cah v ujetništvu, pojasnju-
je Uprava za varno hrano, 

veterinarstvo in varstvo 
rastlin.

Rejec perutnine iz Zalo-
ga je sam obvestil pristoj-
ne o znakih bolezni. Kot je 
povedal direktor Inšpekci-
je za varno hrano, veterinar-
stvo in varstvo rastlin Bran-
ko Podpečan, je to sporočil 
na območni urad omenje-
ne uprave, ki je takoj odre-
dil zaporo posestva. Po po-
trditvi bolezni so spreje-
li nadaljnje ukrepe za nje-
no preprečevanje oziro-
ma širjenje. Vse kokoši na 

gospodarstvu so po Podpe-
čanovih besedah odstranili, 
pri tem pa tudi vse proizvo-
de in vso opremo, ki je prišla 
v stik z bolnimi živalmi in bi 
lahko bila vir prenosa bolez-
ni z gospodarstva, prav tako 
so uničili vsa jajca. Ta so lah-
ko vir okužbe za druge pti-
ce, ne predstavljajo pa ne-
varnosti za ljudi, je pojasnil. 
Uradni veterinarji so v sobo-
to opravili tudi preglede dru-
gih rej v zaščitnem območju 
– teh je 60, v nedeljo in po-
nedeljek pa so se nadaljevali 

pregledi na ogroženem ob-
močju, kjer je 336 rejcev pe-
rutnine. »Pri doslej opravlje-
nih pregledih nismo ugoto-
vili novih gospodarstev, kjer 
bi bili znaki bolezni.« Ob 
tem je poudaril, da mora-
jo rejci preprečiti stik z div-
jimi pticami. To pomeni, da 
je treba ponuditi krmo v za-
prtih prostorih; če je izpust, 
mora biti nameščena mre-
ža, da se prepreči neposre-
den stik z drugimi pticami. 
Prepovedano je tudi krmlje-
nje divjih ptic. Ukrepi, ki ve-
ljajo za preprečevanje bolez-
ni, so navedeni na spletni 

strani gov.si/teme/aviarna-
-influenca/. Uradni veteri-
narji bodo tudi preverjali, ali 
se upoštevajo, je napovedal 
Podpečan in opozoril, da vi-
rus lahko povzroči veliko go-
spodarsko škodo.

Vir okužbe pri rejcu v Za-
logu (še) ni ugotovljen, za 
zdaj tudi ni znana višina 
škode, kot je povedal direk-
tor Inšpekcije za varno hra-
no, veterinarstvo in varstvo 
rastlin, pa bo povrnjena iz 
sredstev države in Evropske 
unije.

Na zaščitnem območju 
zaradi pojava ptičje gripe 

v Zalogu so poleg krajev v 
cerkljanski občini (Apno, 
Cerkljanska Dobrava, 
Cerklje na Gorenjskem, Gli-
nje, Lahovče, Poženik, Pša-
ta, Pšenična Polica, Spo-
dnji Brnik, Šenturška Gora, 
Šmartno, Vašca, Viševca, 
Vopovlje, Zalog pri Cerkljah 
in Zgornji Brnik) tudi Breg 
pri Komendi, Klanec, Ko-
mendska Dobrava, Nasov-
če, Podboršt pri Komendi 
in Potok pri Komendi; ogro-
ženo območje pa sega še v 
občine Domžale, Kamnik, 
Kranj, Medvode, Mengeš, 
Preddvor, Šenčur in Vodice.

Zemljevid območja, na katerem so v veljavi določeni ukrepi  
/ Vir: Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin

Nakło nad Notecią – V po-
godbi, ki je bila med sloven-
sko občino Naklo in poljsko 
Nakło nad Notecią podpisa-
na leta 2000, sta med dru-
gimi kot možnosti sodelo-
vanja predvidena tudi šport 
in kultura. »Letos je bila na 
gostovanje v občino Nakło 
nad Notecią povabljena eki-
pa naših mladih nogome-
tašev. Od 11. do 12. februar-
ja smo se udeležili 27. Med-
narodnega turnirja v dvo-
ranskem malem nogometu 
(U15),« je povedal nakelski 
župan Ivan Meglič, ki se je 
gostovanja udeležil kot eden 
izmed treh predstavnikov 
Občine Naklo. Na uradnem 
odprtju turnirja so športni-
ke vseh desetih sodelujočih 
ekip pozdravili tudi doma-
či župan Slawomir Napiera-
la in župani iz prijateljskih 
občin (Elsterwerda iz Nem-
čije, Náklo iz Češke, Naklo iz 
Slovenije), župani so na lo-
čenih srečanjih kovali tudi 
nove zanimive in koristne 
projekte.

Slovenska ekipa se je 
udeležila turnirja v malem 

nogometu za igralce letni-
ka 2008 in mlajše. Kot je 
povzel Boštjan Slak, pred-
sednik UO Nogometne-
ga kluba Naklo, jih je že 
takoj po prihodu v mesto 
Nakło nad Notecią čakal 
uradni trening v dvorani, 
kjer je potekal turnir, nas-
lednje jutro pa že prvo tek-
movanje. Bili so daleč naj-
mlajša ekipa na turnirju, a 
kot je poudaril Slak, so se 

nasprotnikom na tekmah 
zoperstavili pogumno in 
borbeno. Dosegli so kar ne-
kaj zadetkov in nekaj točk, 
tudi kakšna zmaga je bila 
blizu. »Na podelitvi nas je 
čakalo prijetno preseneče-
nje, saj je naš igralec in ka-
petan selekcije U13 Val Ko-
vač prejel nagrado, ki jo po-
delijo najmlajšemu udele-
žencu na turnirju, vratar 
selekcije Jaka Mark Slak pa 

je bil nagrajen z nazivom 
'najlepszy bramkarz' (naj-
boljši vratar). Pohvale gre-
do tudi vodstvu našega klu-
ba, ki je izbralo lepo novo 
klubsko opremo,« je dodal 
Slak. Mladi nogometaši so 
imeli tudi lepo priložnost 
spoznavanja novih kultur, 
prijateljev in tudi nekaj 
prostega časa, med drugim 
za tekmo v podvodnem pla-
vanju.

Občina Naklo že skoraj 25 let prijateljuje s poljsko občino Nakło nad Notecią. Februarja je bila na 
gostovanje na Poljsko povabljena ekipa mladih nogometašev.

Suzana P. Kovačič

Mladi nogometaši z nakelsko delegacijo in gostitelji

Med prijatelji na Poljskem

Poleg perutnine je bila s kmetije odstranjena tudi vsa oprema in pripomočki, ki so bili v 
stiku živalmi, prav tako jajca. / Foto: Ana Jagodic Dolžan

V Zalogu ptičja gripa
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Hotel Rosentaler Hof v Rožni dolini na avstrijskem Koroškem, samo 25 
minut od Jesenic, širi obseg delovne ekipe. Od 25.04.2023 zaposlimo

. KUHARJA m/ž  (KOCH) 
Pogoj je zaključena poklicna izobrazba. Mesečna plača na osnovi polnega 
delovnega časa (40 ur na teden/5 dni) je 2500 EUR bruto. POMOČNIKA V KUHINJI m/ž  (KÜCHENHILFE)
Pogoj so delovne izkušnje. Mesečna plača na osnovi polnega delovnega 
časa (40 ur na teden/5 dni) je 1850 EUR bruto. NATAKARJA m/ž  (KELLNER)
Pogoj je zaključena poklicna izobrazba. Mesečna plača na osnovi polnega 
delovnega časa (40 ur na teden/5 dni) je 2150 EUR bruto. SODELAVCA ZA STREŽBO ZAJTRKA m/ž  (FRÜHSTÜCKSKELLNER) 
Poklicna izobrazba ni potrebna. Od vas pričakujemo delovne izkušnje. 
Mesečna plača na osnovi polnega delovnega časa (40 ur na teden/5 dni) je 
1850 EUR bruto. SOBARICO m/ž  (HOUSEKEEPING/HOTELZIMMERREINIGUNG)
Potrebne so delovne izkušnje. Mesečna plača na osnovi polnega delovnega 
časa (40 ur na teden/5 dni) je 1850 EUR bruto

Fleksibilen delovni urnik!
Nudimo vam: . celoletno zaposlitev za nedoločen čas . fleksibi-
len in družini prijazen delovni urnik . delovni urnik vskladimo za 
dva tedna vnaprej . med božičnimi prazniki imamo zaprto . po 
želji tudi v času poletne sezone (od julija do septembra) 1 teden 
dopusta . kartica ugodnosti „Wörthersee Plus Card“ - številne 
ugodnosti in brezplačen vstop v kopališče . med delovnim časom 
brezplačna prehrana . po potrebi vam nudimo brezplačno bivanje . napitnino razdelimo med vse sodelavce - izplačilo vsak mesec  
 
Prosimo, javite se nam na (po e-pošti oz. po telefonu):
Landhotel Rosentaler Hof, „Rosentaler Hof“ Hotelbetriebs GmbH,
gospa Marija STEFAN
Reka/Mühlbach 28, A-9184 Šentjakob v Rožu/St. Jakob im Rosental
Telefon: 0043 4253 2241  .  E-pošta: office@rosentaler-hof.at

www.rosentaler-hof.at

1. stran

Kranj – Jutri ob 18. uri bo v Layerjevi hiši v Kranju potekala javna 
tribuna Minister posluša. Minister za solidarno prihodnost 
Simon Maljevac bo odgovarjal na vprašanja obiskovalcev in 
prisluhnil njihovim predlogom in pobudam za izboljšave na 
področjih javnih najemnih stanovanj in dolgotrajne oskrbe.

Javna tribuna z ministrom Maljevcem
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Za vključenost oviranih
Projekt Omogočanje multimodalne mobilnosti oseb z različnimi oviranostmi je primer dobre prakse, 
ki lajša življenje invalidnim osebam. Omogočanje dostopnosti, tako v fizičnem kot digitalnem svetu, je 
namreč temeljnega pomena za zagotavljanje enakopravnosti in vključenosti vseh, tudi ranljivih skupin.

Ljubljana – V Ljubljani je 
pred dnevi potekala predsta-
vitev projekta Omogoča-
nje multimodalne mobil-
nosti oseb z različnimi ovi-
ranostmi. Kot je povedal Ro-
man Rener, vodja projekta, 
ki ga izvaja Geodetski inšti-
tut Slovenije, financiralo pa 
ga je ministrstvo za infra-
strukturo, projekt poteka že 
sedmo leto zapored. »Samo 
en prostor imamo in si ga de-
limo vsi,« je dejal Rener in 
dodal, da je infrastruktura, 
ki je prilagojena ranljivim 
skupinam, primerna tudi za 
vse druge.

Cilj projekta je izboljša-
ti kakovost življenja na po-
dročju mobilnosti in dosto-
pnosti osebam z gibalno 
oviranostjo, slepim in slabo-
vidnim, gluhim in nagluš-
nim ter starejšim. V okviru 
projekta po standardizira-
nem sistemu, ki ga je razvil 
Geodetski inštitut, osebe z 
različnimi oviranostmi pri-
dobivajo podatke o ovirah v 
javnem prostoru, ki so pod-
laga za odpravo fizičnih ovir 
v mestih, izdelavo spletnih 
in fizičnih kart ter aplikaci-
je za navigacijo.

Kot partner projekta za 
spletno dostopnost sodelu-
je tudi založba Beletrina, po-
membno vlogo v projektu 
pa so prevzele tudi invalid-
ske organizacije in občine. 
Trenutno je vključenih 64 
občin, med njimi tudi nekaj 
gorenjskih. Tam so že zajeti 
podatki o dostopnosti in pre-
voznosti cest in pločnikov. V 

bazi podatkov, ki je v pomoč 
osebam z vsemi štirimi tipi 
oviranosti pri načrtovanju 
poti, je zbranih že okoli 50 
tisoč objektov, 47 tisoč ploč-
nikov in poti ter prehodov 
za pešce in 2500 parkirnih 
mest za invalide, pa tudi bli-
zu štiri tisoč različnih fizič-
nih ovir, ki še čakajo na od-
pravo.

V Nacionalnem svetu in-
validskih organizacij so po-
udarili dobro sodelovanje 
vseh vpletenih, kar je ključ-
no za oblikovanje celovitih 

rešitev in njihov prenos v 
prakso.

Projekt se posveča vsem 
tipom oviranosti in poudar-
ja pomen dostopnosti ne le v 
fizičnem, temveč tudi v digi-
talnem svetu. Kot je dejal Bo-
rut Sever, direktor Fundaci-
je za financiranje invalid-
skih in humanitarnih orga-
nizacij, se le na ta način lah-
ko vse skupine enakoprav-
no vključujejo v družbo, tak-
šen projekt pa nas navdaja s 
prepričanjem, da gre druž-
ba v pravo smer. Omenil pa 

je tudi nekatere izzive, ki še 
ostajajo, med njimi denimo 
javni potniški promet, ki še 
ni v celoti dostopen za vse 
osebe z različnimi invali-
dnostmi.

Ob koncu so o svojih iz-
kušnjah spregovorili tudi 
predstavniki oseb z različ-
nimi oviranostmi, med nji-
mi Kamničana Anton Iskra 
in Mitja Osolnik. Iskra, si-
cer občinski svetnik z gibal-
no oviranostjo, je spregovo-
ril o svojih izkušnjah z do-
stopanjem v različne usta-
nove v domačem Kamniku 
in poudaril, da imajo za od-
pravljanje fizičnih ovir na-
menjena tudi sredstva v pro-
računu. Mitja Osolnik, ki je 
slep in se ukvarja tudi z glas-
bo, pa je poudaril napredek 
različnih računalniških pro-
gramov, ki pomagajo slepim 
pri delu z računalnikom.

Aleš Senožetnik

Sodelujoči ob predstavitvi projekta v Narodni galeriji v Ljubljani / Foto: Aleš Senožetnik

Spodnja Bela – Gospodar 
Lovske družine (LD) Storžič 
Ivan Kern nam je pojasnil, 
da so bili o povoženi divjadi 
obveščeni v ponedeljek, 20. 
februarja, ob 10. uri zjutraj. 
V slabih 40 minutah so živa-
li zaradi evidentiranja izgu-
be odvzeli čeljust in obvesti-
li higiensko službo, ki je pri-
stojna za odvoz. Ta jih, ko do 
odvoza pride, o tem tudi ob-
vesti po elektronski pošti. 
Povedal je še, da so jih nekaj 
ur kasneje istega dne zaradi 
povožene srne poklicali tudi 
iz centra 112. Odgovorili so 

jim, da zanjo že vedo in je od-
voz tudi že naročen. Vendar 
je srna dan kasneje še vedno 
ležala ob cesti vsem na očeh, 
po naših podatkih so jo od-
peljali šele po dveh dneh.

Kako pa čas odvoza poja-
snjujejo na Upravi za var-
no hrano, veterinarstvo in 
varstvo rastlin (UVHVVR)? 
Na spletni strani Lovske 
zveze Slovenije smo na-
mreč zasledili članek iz ju-
lija 2022, ki se je nanašal 
na novi protokol obvešča-
nja v primeru povoza divja-
di in njihovega odvoza. Za-
pisali so, da se o povoženih 
prostoživečih živalih (razen 

divjih prašičev) na cesti ali 
na železnici obvesti uprav-
ljavec cest oziroma železni-
ce, ki bo poskrbel za odstra-
nitev povožene živali, o najd-
bi poginjenega ali povožene-
ga divjega prašiča pa se ob-
vesti UVHVVR. A nam je že 
gospodar LD Storžič takoj 
povedal, da ta protokol ni tra-
jal dolgo. Mogoče dober me-
sec dni.

Na UVHVVR pa so po-
jasnili, da lahko najditelj 
povoz domačih in prosto-
živečih živali na cestah 
in železnicah sporoči di-
rektno Nacionalnemu ve-
terinarskemu inštitutu 

– Veterinarsko-higienski 
službi (NVI VHS). Gorenj-
sko pokriva enota NVI v Lju-
bljani, ki je dosegljiva na de-
žurni številki 01/477 93 53. 
Najdbo povožene živali lah-
ko najditelj sporoči tudi na 
Regijski center za obvešča-
nje (številka 112), od koder 
nato o truplu povožene ži-
vali obvestijo NVI VHS, 
glede odvzema materialne-
ga dokaza za potrebe evi-
dentiranja izgub divjadi pa 
lokalno pristojnega uprav-
ljavca lovišča. Če pa se zgo-
di, da nekdo povozi divjega 
prašiča, se to vedno sporo-
či na številko 112, ne glede 

na to, kdo je prijavitelj – lo-
vec ali druga fizična oseba. 
Glede konkretnega prime-
ra, o katerem smo spraševa-
li, pa so povedali, da je NVI 
VHS odvoz opravil v skladu 
s prioritetami in v roku, do-
ločenem v Pravilniku o zbi-
ranju, prevozu, skladišče-
nju, ravnanju, uporabi in 

odstranjevanju živalskih 
trupel kot vrste živalskih 
stranskih proizvodov, ki 
niso namenjeni prehrani 
ljudi. »V skladu s 5. členom 
pravilnika mora NVI v zim-
skem času prevzem opravi-
ti v 36 urah, izjemoma v 48 
urah po prijavi pogina,« so 
pojasnili.

Ob cesti Spodnja Bela–Bobovek je prejšnji teden tik pred Spodnjo Belo povožena srna ležala dva 
dneva, kar je zmotilo mnoge krajane in mimovozeče voznike. Pristojne službe smo povprašali, zakaj je 
trajalo tako dolgo, da so povoženo srno odstranili.

Kranj – Mestna občina Kranj 
je letos pridobila certifikat 
Mladim prijazna občina, ki 
ga že dobro desetletje pode-
ljujeta Inštitut za mladinsko 
politiko (IMP) in Skupnost 
občin Slovenije (SOS). Na-
ziv je sicer letos poleg Kra-
nja prvič prejelo še pet ob-
čin, deset občin pa je certi-
fikat (izdajajo ga za obdobje 
štirih let) obnovilo, med nji-
mi tudi občini Domžale in 
Kamnik. Naziv mladim pri-
jazna občina je sicer doslej 
prejelo že 47 občin.

Program Mladim prijaz-
na občina IMP v sodelova-
nju s SOS-om izvaja od leta 
2012. Kot je pojasnil vodja 
programa Tadej Kobal, »gre 
za program, ki spodbuja lo-
kalne skupnosti k oblikova-
nju ukrepov, ki mlade pod-
pirajo na poti do samostoj-
ne odraslosti in se nanašajo 
na zaposlovanje, participaci-
jo, izobraževanje, reševanje 
stanovanjskega problema 

mladih, mladinsko organi-
ziranje, načrtno obravna-
vanje področja mladine ter 
mobilnost«.

Certifikat Mladim prijaz-
na občina 2022–2026 so 
Mestni občini Kranj odobri-
li septembra lani. »Zdaj smo 
ne le prostovoljstvu, branju 
in srcu prijazna občina ter 
občina po meri invalidov, ki 
se ob tem lahko pohvali še z 
varno točko in demenci pri-
jazno točko, pač pa sveže pri-
dobljeni naziv potrjuje, da 
je na naši prioritetni lestvi-
ci tudi mladina in da uspeš-
no delamo na tem področju. 
Naziv nas zdaj še bolj zave-
zuje k učinkovitemu in siste-
matskemu zagotavljanju po-
gojev, da bodo mladi v Kra-
nju zadovoljni, se kakovo-
stno šolali, uspevali ter tudi 
delali in živeli v domačem 
okolju. Za temelj nam bo 
vsekakor služila strategija 
razvoja mladinskega dela, ki 
smo jo pripravili za devetle-
tno obdobje,« je povedal žu-
pan Matjaž Rakovec.

Mestna občina Kranj je prvič prejela certifikat 
Mladim prijazna občina, občini Kamnik in 
Domžale pa sta ga obnovili.

Prijazni mladim

Simon Šubic

Alenka Brun

Povožena divjad ob cesti ni nič kaj prijeten prizor, a žal je 
tudi to del našega vsakdanjika. / Foto: Alenka Brun

Srno odstranili po dveh dneh

Certifikat Mladim prijazna občina je letos prejelo ali 
obnovilo šestnajst občin. / Foto: Natali Nardin

V bazi podatkov, ki je v pomoč osebam z vsemi štirimi 
tipi oviranosti pri načrtovanju poti, je zbranih že 
okoli 50 tisoč objektov, 47 tisoč pločnikov in poti ter 
prehodov za pešce in 2500 parkirnih mest za invalide, 
pa tudi blizu štiri tisoč različnih fizičnih ovir, ki še 
čakajo na odpravo. V projekt je sicer vključenih 64 
občin, tudi več gorenjskih.
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Minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Luka Mesec je bil minuli petek na 
delovnem obisku v Železnikih. Sestal se je s predsednikom uprave Domel Holdinga Matjažem 
Čemažarjem in županom Markom Gasserjem.

Železniki – Minister za delo, 
družino, socialne zadeve in 
enake možnosti Luka Me
sec je petkov delovni obisk 
v Železnikih začel z ogle
dom proizvodnje v Dome
lu, kjer je, kot je povedal, 
tudi sam delal kot dijak in 
študent. »Pogovarjali smo 
se o razvojnih izzivih na eni 
strani, na drugi pa o proble
mu, za katerega upam, da ga 
bomo letos uspešno začeli 
reševati. Gre za vprašanje, 
kako organizirati notranje 
lastništvo. Domel to že ima, 
vendar prehaja bolj v last 
upokojencev kot v last aktiv
no zaposlenih. Pripravljamo 
različne modele, ki jih bomo 
tudi davčno spodbudili in na 
podlagi katerih bomo slo
venska podjetja spodbujali, 
da dobijo lastniško struktu
ro, podobno Domelovi. Ak
tivni zaposleni morajo biti 
tisti, ki nosijo lastništvo in 
so konec koncev tudi priho
dnost podjetja,« je povedal 
Luka Mesec.

Še naprej spodbujati 
notranje lastništvo

Predsednik uprave Domel 
Holdinga Matjaž Čemažar 
verjame, da minister dobro 
razume to problematiko. Po
vedal je, da jim je bila dana 
obljuba, da se bo pri prenovi 
zakona o dohodnini odpravi
la vrzel, ki je nastala na pri
meru Domela, oziroma se 
bodo iskale rešitve, ki bodo 
tudi naprej spodbujale ra
zvoj notranjega lastništva. 

»Trenutno smo še zelo sta
bilni, zavedamo pa se, da je 
treba pri strukturi lastnikov 
delati za naslednje desetle
tje. Imamo ideje in model, 
ki je deloval, in verjamem, 
da bomo tudi s temi obljuba
mi prišli do realizacije, da ga 
bomo lahko razvijali naprej.«

Z županom o stanovanjih 
in dolgotrajni oskrbi

Z županom Markom Ga
sserjem se je minister po
govarjal o stanovanjih in 
dolgotrajni oskrbi – o stva
reh, kot je dejal, »ki jih lah
ko skupaj rešimo, čeprav 
tega ne pokriva moje, am
pak bratsko ministrstvo: to 
pa so dolgotrajna oskrba in 
stanovanja«. Župan upa, da 
jim bo država pomagala pri 

domu starejših občanov in 
dnevnem varstvu. Povedal 
je: »Število naših občanov, 
ki so ta trenutek po domovih 
po Sloveniji, ker svojega ni
mamo, je 58, 60 jih je v ča
kalnih vrstah. Problemati

ka je pereča, letos je povpra
ševanje še naraslo in na tem 
področju bo zares treba ne
kaj narediti.« Neprofitnih 
stanovanj v občini je po Gas
serjevih besedah trenutno 
38. »Dodeljujemo jih na 
podlagi razpisov, vendar so 

povpraševanja večja. Vsakih 
nekaj let se nekaj stanovanj 
sprosti, na podlagi razpisa 
jih dodelimo najbolj potreb
nim. Želimo si, da bi se naš 
sklad neprofitnih stanovanj 
povečal,« je dodal.

Popoldne na javni tribuni
Popoldne se je Mesec ude

ležil še javne tribune Mini
ster posluša v Kulturnem 
domu v Železnikih. Pove
dal je, da vsak petek obisku
je slovenske kraje in prisluh
ne ljudem. »Če skušamo de
lati dobro za ljudi, moramo 
najprej razumeti, kje so te
žave, preden se jih začnemo 
lotevati.« Minister naslednji 
terenski petkov obisk na Go
renjskem načrtuje 24. mar
ca v Škofji Loki.

Klara Mrak

Župan Železnikov Marko Gasser, minister Luka Mesec in predsednik uprave Domel 
Holdinga Matjaž Čemažar / Foto: Gorazd Kavčič

Gorenja vas – Občinski sve
tniki so na seji pretekli teden 
sprejeli tudi letošnji prora
čun. Za tekoče odhodke na
menjajo slabih 47 odstotkov 
proračunskih sredstev, za 
investicijske odhodke 51 od
stotkov, razlika pa je name
njena poplačilu dolga, je raz
ložila Katarina Dolenc, ki je 
na občini pristojna za prora
čun in finance.

V primerjavi s prvim pre
dlogom proračuna, ki so ga 
obravnavali konec lanskega 

decembra, je največja spre
memba nastala pri financi
ranju gradnje novega kultur
nega doma v Poljanah. Raču
nali so, da jim bo ministrstvo 
za kulturo 654 tisoč evrov za 
sofinanciranje gradnje naka
zalo že lani, a jih bodo preje
li šele letos, zato so se za to
liko povišali transferni pri
hodki. Za kulturni dom na
črtujejo tudi zadolževanje v 
višini 100 tisoč evrov. Obe
nem so za 584 tisoč evrov 
zmanjšali sredstva, ki naj bi 
jih za kulturni dom prejeli od 
Eko sklada, saj jih po novem 

načrtujejo v prihodnjem 
letu. Za 109 tisoč evrov so po
višali še prihodke od prodaje 
stanovanjskih objektov, sta
novanj in stavbnih zemljišč. 
Pri odhodkih so se najbolj 
povečala sredstva za obnovo 
lokalnih cest in javnih poti 
v krajevni skupnosti Gore
nja vas, in sicer za skoraj 100 
tisoč evrov, 76 tisoč evrov 
več so namenili še za nadzi
dek Osnovne šole Jela Jane
žiča. Med tekočimi odhod
ki in transferji po besedah 
Katarine Dolenc še vedno 
največ sredstev namenjajo 

za dnevno varstvo, zimsko 
službo in prevoze otrok v 
šolo, med največjimi inve
sticijami pa je naštela že prej 
omenjeno gradnjo kultur
nega doma v Poljanah, po
leg tega pa še vodovod Tod
raž–Lučine in Vršajn–Brda 
ter sanacijo plazov na odse
ku Stara Oselica–Ermano
vec. Na novo so v proračun 
uvrstili ureditev vaškega je
dra na Trebiji, ureditev ceste 
od Hiše generacij do pokopa
lišča v Gorenji vasi, urejanje 
nove soseske Praprotnica in 
Zavod STC.

V proračunu Občine Gorenja vas - Poljane letos načrtujejo dobrih trinajst milijonov prihodkov in 
14,7 milijona evrov odhodkov.

Mateja Rant

Kamnik – Marec je v Štu
dentskem klubu Kamnik v 
znamenju dobrodelnosti. 
Letos že enajstič pripravlja
jo Dobrodelni marec, v okvi
ru katerega se bo zvrstila vr
sta dogodkov v dobrodel
ne narave. Letos so združi
li moči z ustanovitelji Ani
ne zvezdice in njeno lokal
no izpostavo v Kamniku, s 
katerimi so poiskali pomo
či potrebne iz lokalnega 
okolja. Zbrana sredstva jim 
bodo predali prek inovativ
ne platforme Truhoma, ki 
je znana po svoji transpa
rentnosti, sledljivosti in 
učinkovitosti ter povezu
je donatorje in prejemnike 
pomoči na način, da prejeta 
finančna sredstva donatorja 
nameni bodisi za material
ne pakete bodisi za plačilo 
položnic za elektriko, vodo, 
ogrevanje in podobne nuj
ne življenjske stroške.

V nedeljo, 5. marca, bodo 
v kamniški športni dvorani 
organizirali dobrodelni tur
nir v odbojki, v soboto, 11. 
marca, pa bodo na kamniški 
tržnici postavili stojnico sla
ščic, na kateri bodo v zame
no za prostovoljne prispevke 
ponujali pisano paleto raz
ličnih sladkih dobrot.

Med 17. in 19. marcem 
bo sledilo 48 ur pohodov 
na Sv. Primož, priljubljeno 
kamniško izletniško točko. 
Za vsak vpis v vpisno knji
go bodo sponzorji prispevali 
pol evra, pohodniki pa bodo 
lahko darovali tudi prosto
voljne prispevke.

Dobrodelni mesec bodo 
zaključili 24. marca v Domu 
kulture Kamnik s koncer
tom skupine ABBAMia, ki 
bo obiskovalce popeljala v 
čas disko glasbe.

Dodatne informacije so na 
voljo na spletni strani www.
skk.si in družbenih omrežjih 
Študentskega kluba Kamnik.

Kamniški študentski klub že enajstič pripravlja 
sklop marčevskih dobrodelnih dogodkov.

Dobrodelni marec

Aleš Senožetnik

Za naložbe polovica proračuna

Minister Mesec je obiskal 
rodne Železnike

Gorenja vas – Občinski sve
tniki Občine Gorenja vas 
 Poljane so na zadnji seji 
potrdili tudi predlog spre
membe cen programov 
vrtca v vzgojnovarstvenih 
enotah v občini. Po besedah 
Anje Hren z občine so bile 
dosedanje cene v veljavi od 
decembra 2021. »Letos pa je 
prišlo do sprememb na po
dročju plač in prav stroški 
dela predstavljajo več kot 

80 odstotkov cene progra
mov vrtca, zato je povišanje 
cene programov nujno. Po
leg tega so višji tudi stroški 
materiala, storitev in živil.« 
Cene so se povišale različno 
glede na program, v povpre
čju za dobrih 14 odstotkov. 
Nova cena za prvo starostno 
obdobje znaša 584,60 evra, 
za drugo starostno obdobje 
438,82 evra in za kombini
rani oddelek 466,20 evra. 
Nove cene veljajo od 1. fe
bruarja dalje.

Višje cene vrtčevskih 
programov

Mateja Rant

Šenčur – Občina Šenčur je 
objavila javni razpis za do
delitev pomoči za ohranja
nje in spodbujanje razvoja 
kmetijstva, gozdarstva in po
deželja v občini Šenčur v letu 
2023. Predmet razpisa je do
delitev nepovratnih sredstev 
iz občinskega proračuna v 
skupni višini 35.000 evrov. 
Sredstva bodo dodelili za 
tri ukrepe, in sicer na po
dročju pridelave kmetijskih 
proizvodov (27.200 evrov), 
na področju predelave 

kmetijskih proizvodov, do
polnilnih dejavnosti in goz
darstva (4.800 evrov) in os
tali ukrepi (3.000 evrov). 
Upravičenec mora vložiti 
pisno vlogo v zaprti ovojni
ci, rok za oddajo vlog za vse 
tri ukrepe je 7. april. Razpi
sna dokumentacija je na vo
ljo na spletni strani Občine 
Šenčur ali v tajništvu obči
ne. Vse dodatne informaci
je v zvezi z javnim razpisom 
lahko zainteresirani dobijo 
v času uradnih, ur od 9. do 
12. ure, na telefonski števil
ki 04 25 19 100.

Sredstva za razvoj kmetijstva, 
gozdarstva in podeželja

Maša Likosar

Na javnem razpisu za kmetijstvo je na voljo 
35 tisoč evrov nepovratnih sredstev.

Cene vrtcev v občini Gorenja vas - Poljane bodo v 
povprečju višje za štirinajst odstotkov.

Župan Marko Gasser 
upa, da jim bo država 
pomagala pri domu 
starejših občanov in 
dnevnem varstvu.
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Ljubljana – Letošnja akcija 40 
dni brez alkohola se osredo-
toča na svojce alkoholikov, 
predvsem otroke, ki se mo-
rajo spopasti s številnimi sti-
skami. »Ocenjujemo, da se v 
Sloveniji več kot 70.000 ot-
rok srečuje z alkoholizmom 
v družini ali rednim opija-
njanjem staršev. Posledi-
ce so lahko zelo hude, ka-
dar je poleg alkohola priso-
tno še nasilje, zlorabe in za-
nemarjanje,« je opozoril ge-
neralni tajnik Slovenske ka-
ritas Peter Tomažič. »Tudi 
v 'milejših' primerih otroci 

izgubljajo pravico do otro-
štva, prevzemajo odgovor-
nost, skrivajo problem, poču-
tijo se manjvredne …« Geslo 
»Beseda zdravi« poudarja, da 
je o tem ter o problemih in 

stiskah nasploh treba (spre)
govoriti, »da ne iščemo po-
tem stranpoti, kot je alkoho-
lizem«, je povedal Tomažič.

Izkušnje kažejo, da bližnji 
alkoholikov skrivajo težave, 

s katerimi se soočajo, da tež-
ko poiščejo pomoč. »Sprego-
voriti o alkoholizmu je težje 
kot povedati, da imaš slad-
korno bolezen ali raka,« je 
bila ob začetku preventivne 

akcije nazorna Andreja Ve-
rovšek z Zavoda Med.Over.
Net. »Zato je toliko bolj po-
membno, da vemo, na koga 
se obrniti in kdaj.« Števil-
ne informacije o možnostih 

pomoči so zbrane na spletni 
strani brezalkohola.si, na vo-
ljo pa je tudi nov, anonimen 
in brezplačen vprašalnik, in 
sicer na spletni strani esos.
karitas.si, ki pomaga pri pre-
poznavanju stisk in težav na 
področju medosebnih od-
nosov, duševnega zdravja in 
tveganega pitja alkohola, je 
povedala Verovškova.

Varne meje pitja 
alkohola ni

»Izjemno nevarno je 
prepričanje, da smo zara-
di manj popitega alkohola v 
prometu na varni strani,« je 
poudarila v. d. direktorja Jav-
ne agencije za varnost pro-
meta Simona Felser. »Zara-
di povzročiteljev prometnih 
nesreč, ki so imeli v krvi do-
voljeno mejo alkohola, je 
lani v skoraj 300 prometnih 
nesrečah umrlo šest ljudi, 32 
je bilo hudo telesno poško-
dovanih, 122 pa lažje.« Med 
drugim je opozorila tudi na 
nevarno kombinacijo alko-
hola in drog ter skrb vzbuja-
jočo problematiko pitja alko-
hola med mladimi.

Po podatkih NIJZ vsak 
sedmi 15-letnik in vsak če-
trti 17-letnik posega po al-
koholni pijači vsak teden, 
kar ima po besedah psiholo-
ginje Karmen Henigsman 
lahko še več negativnih pos-
ledic na telo. Kot je povedala, 

je pitje alkohola povezano z 
več kot dvesto bolezenskimi 
stanji in poškodbami, hkra-
ti pa povečuje stisko in rušil-
no vpliva na naše medoseb-
ne odnose.

Podpora z osebno 
zgodbo

Tudi Denis, ki po letih od-
visnosti začenja novo po-
glavje v življenju, se je z al-
koholom srečal v mlados-
ti, najprej v družini, nato v 
družbi. »Začelo se je pri pet-
najstih, šestnajstih letih. Ob 
petkih, sobotah.« Postopno 
je pitje alkohola postalo del 
vsakdana. »Brez tega nisem 
več mogel funkcionirati. 
Mislil sem si, da mi ne more 

nič.« In ostal je brez vsega – 
službe, družine, doma. Ni 
več videl izhoda. Znanec, ki 
ga je srečal na kranjski avto-
busni postaji, kjer je prosja-
čil za denar, ga je odpeljal na 
center za socialno delo, kjer 
so ga napotili v program Vr-
tnica v Kopru. »V alkoho-
lu ni smisla,« povzame svo-
jo izkušnjo, s katero želi pri-
spevati k zavedanju o posle-
dicah pitja.

Cilj akcije, ki poteka od 22. 
februarja do 8. aprila in v ka-
teri poleg organizatorjev so-
delujejo še druge organiza-
cije, zavodi, društva, letos 
tudi knjižnice, je vzpostavi-
ti odgovoren odnos do pitja 
alkohola.

Ana Jagodic Dolžan

Nik Škrlec in Nika Rozman, igralca in televizijska voditelja, ambasadorja akcije 40 dni brez 
alkohola, vabita h kvalitetnemu preživljanju časa z otroki in pogovoru. / Foto: Slovenska karitas

Šenčur – Društvo upokojen-
cev (DU) Šenčur je bilo us-
tanovljeno 5. marca 1953 z 
namenom nudenja pomo-
či in druženja članov v tret-
jem življenjskem obdobju. 
»Osamljenost je namreč ena 
ključnih težav starejših, zato 
si prizadevamo, da bi bili 
tudi z našo pomočjo delež-
ni čim več medosebnih sti-
kov,« je dejal predsednik DU 
Šenčur Ciril Sitar. V društvu 
deluje 12 sekcij, ki združuje-
jo tako športne in humani-
tarne kot kulturne dejavno-
sti. Ob koncu lanskega leta 
je bilo v društvo včlanjenih 
882 članov, od tega 344 moš-
kih in 538 žensk. »Ocenjuje-
mo, da več kot tretjina upo-
kojencev v šenčurski občini 
ni včlanjena v naše društvo, 
zato bo naša primarna na-
loga, da jih povabimo med-
se in povečamo članstvo,« je 
poudaril Sitar.

Letos so se razveselili svo-
jih prostorov v stavbi Medge-
neracijskega centra Šenčur, 
kjer poleg njihovega društva 
deluje tudi Klub mladih 
Šenčur. »S klubom bomo 
osnovali program in dejav-
nosti, ki bodo spodbujale 

medgeneracijsko povezova-
nje,« je pojasnil predsednik, 
ob tem pa dodal: »Zelo smo 
veseli, da je lani stekla grad-
nja Doma starejših Šenčur, 
za katerega smo si priza-
devali vrsto let.« Poleg tega 
so v društvu zadovoljni, da 

v šenčurski občini živi pro-
jekt Prostofer, ki vključuje 
sedem prostovoljnih vozni-
kov, lani pa je bilo skupno 
opravljenih 162 voženj.

Društvena dejavnost bo 
letos namenjena prazno-
vanju visokega jubileja. Na 
slavnostni akademiji so 
predstavili bilten, ki vse-
buje zgodovinski pregled 
društva s poudarkom na de-
javnostih, ki jih razvijajo v 
zadnjem obdobju. Poleg 
tega bodo pripravili logo-
tip društva, ki ga doslej niso 
imeli, jubileju bodo posveti-
li poseben pohod in piknik, 
kjer bodo podelili društve-
na priznanja. Na akademi-
ji jim je predsednik Zveze 
društev upokojencev Slo-
venije Janez Sušnik podelil 
veliko plaketo, predsednik 
Pokrajinske zveze društev 
upokojencev Gorenjske Ro-
bert Plavčak pa priznanje 
za sedemdeset let uspešne-
ga delovanja.

Društvo upokojencev Šenčur letos praznuje sedemdeset let delovanja. Slavnostna akademija 
s kulturnim programom je bila minuli petek v Domu krajanov Šenčur.

Maša Likosar

Predsednik ZDUS Janez Sušnik je predsedniku DU Šenčur 
Cirilu Sitarju izročil veliko plaketo. / Foto: Primož Pičulin

Sedemdeset uspešnih let

Slovenska karitas skupaj z Javno agencijo RS za varnost prometa, Zavodom Med.Over.Net in Nacionalnim inštitutom za javno zdravje osemnajstič 
spodbuja k solidarnosti z vsemi, ki trpijo zaradi alkohola, tokrat z geslom »Beseda zdravi«, ki poudarja pomen pogovora, podpore, sočutja.

Spodbuda k odpovedi alkoholu

Sveti Duh, Kamnik, Smlednik 
– Geslo gibanja Svetovni 
molitveni dan (SMD) je Sez-
nanjeno moliti – molitveno 
delovati. V tej molitvi so ce-
lostno zajete država, njene 
značilnosti, tegobe in rados-
ti. Ob molitvi je organizira-
na tudi nabirka, ki je vsako 
leto namenjena za projekte v 
državi, ki pripravlja molitev. 
Za letos so bogoslužje prip-
ravile kristjanke iz Tajvana 
in slovenska nabirka bo šla 
za nov hladilnik v javni kuhi-
nji v Tajvanu, ki deluje v klo-
pu centra za invalide.

Osnovo letošnjega bogo-
služja predstavlja odlomek 
iz Pavlovega pisma Efeža-
nom 1,15–19, v skladu s tem 
pa je naslov bogoslužja Sli-
šal sem o vaši veri.

V državi pripravljavki tudi 
vsako leto izberejo ume-
tniško sliko, ki dopolnjuje 

bogoslužje. Tajvanke so 
izbrale delo Hui-Wen Hsa-
io, v katerem je izrazila, kako 
krščanska vera Tajvanu pri-
naša mir in novo vizijo.

Slovenija se je v to gibanje 
vključila leta 1999, ko je bilo 
prvo bogoslužje v kapeli sv. 
Ane v Rogaški Slatini. Dve 
leti kasneje je bilo organizi-
rano tudi v Ljubljani, potem 
pa še v drugih krajih. Letos 
je bogoslužje načrtovano v 
osmih slovenskih krajih, od 
tega v treh gorenjskih. Zače-
li so minulo nedeljo v Hiši 
kruha pri Sv. Duhu pri Ško-
fji Loki; bogoslužje v Kamni-
ku bo ob 18. uri v Domu kul-
ture, Fužine 10, v Smledni-
ku pa se bo ob 19. uri v žu-
pnijski cerkvi sv. Urha zače-
lo v petek, 3. marca.

Še več o bogoslužju in gi-
banju lahko izveste na sple-
tni strani društva https://
smdslovenija.wixsite.com/
smdslovenija.

Svetovni molitveni dan je mednarodno 
ekumensko gibanje kristjank, ki na prvi petek v 
marcu vsako leto povabijo vse k skupni molitvi za 
državo, ki takrat pripravi molitev.

Marjeta Žebovec

Molili bodo za Tajvan

Po podatkih NIJZ vsak sedmi 15-letnik in vsak četrti 
17-letnik posega po alkoholni pijači vsak teden, kar 
ima po besedah psihologinje Karmen Henigsman 
lahko še več negativnih posledic na telo. 

Informacije o možnosti pomoči so zbrane na spletni strani 
brezalkohola.si, je povedala Andreja Verovšek. / Foto: Slovenska Karitas
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Zadnja sovražna ofenziva, 36. del

V prsih me je dušilo. Ču-
til sem potrebo po zraku, 
pa sem ga mogel vdihavati 
samo v prav majhnih »po-
žirkih«. Spremljala me je 
nekakšna omedlevica, sicer 
pa nisem imel kakih huj-
ših bolečin. Končno sem 
omagal in sam nisem mo-
gel iti več dalje. Dva sobor-
ca sta me prijela za roke in 
tako smo nadaljevali še krat-
ko pot. Potem sem čisto ob-
nemogel. Tovariši so nare-
dili zasilna nosila in me po-
ložili nanje. Bolničarka me 
je z nekakšnim povojem po-
vezala čez prsi. Krvavenje na 
hrbtu je bilo s tem ustavlje-
no, toda kri je zalivala plju-
ča in je iztekala skozi usta in 
nos. Vedno bolj me je duši-
lo. Nekdo mi je ponudil žga-
nje. Čeprav nisem nikoli pil, 
se mi je zelo prileglo. Polno 

litrsko steklenico sem ne-
sel k ustom in pil, samo pil, 
kot da bi bila voda. Končno 
mi je oni steklenico vzel iz 
roke, ker se mu je zdelo, da 
pijem že preveč. Vendar ni-
sem bil nič pijan, počutil 
sem se okrepčanega. Štir-
je so dvignili tista nosila in 
me nesli proč od prve boj-
ne črte. Kar naenkrat pa je 
popustila neka vrvica, spro-
stila se je privezana ponja-
va in jaz sem kot klada pa-
del na tla. Pa me tudi to ni 
moglo ugonobiti. Nosila so 
popravili, me naložili nanje 
in nadaljevali pot. Neovira-
no smo dospeli na prisojno 
pobočje nekje med Martinj 
Vrhom in Žetino. V tem se 
je zdanilo. Posijalo je sonce, 
ki me je s svojo toploto kar 
nekako poživilo. Tovariši so 
me položili pod veje košate 
smreke, v vsaj navidezno za-
vetje. Preden so me pustili 

samega, so mi obljubili, da 
se kmalu vrnejo ... Čisto ne-
močen sem tam ostal na mi-
lost in nemilost. Kar naprej 
je v okolici pokalo in grmelo, 
oblaki dima so se dvigali iz 
gorečih domačij. Tisto pri-
sojno pobočje je bilo kakor 
otok miru v morju gorja. Iz-
pod vej, ki so segale prav do 
tal sem se nekako premaknil 
na suho travo. Bilo mi je kar 
udobno na soncu, čeprav 
sem sam zase že delal ob-
račun čez svoje življenje. V 
spominu so mi vstajali pri-
meri, na katere sem pomis-
lil s ponosom, pa tudi taki, 
ob katerih sem tu – sam s 
svojim Bogom – moral reči: 
»Mea culpa!« Tudi na doma-
če sem mislil in na dekleta, 
zanje sem bil prepričan, da 
jih ne bom videl nikoli več. 
Upal sem, da jim bo Jaka 
mogel izročiti vsaj tista skro-
mna spominčka, ki sem mu 

jih pred kratkim skoro vsilil. 
Popolno tišino, ki je vladala 
v moji bližini, je nenadoma 
pretrgal čuden zven. Kaj naj 
bi to bilo? Ko sem pogledal 
okrog sebe, sem zagledal na 
smreki, oddaljeni morda 15 
metrov – nemškega vojaka. 
Pravkar je s kleščami prere-
zal telefonsko žico, napelja-
no iz Martinj Vrha v Cerkno. 
Odrezana žica je padla na 
zemljo, drugi konec pa je 
bil speljan na smreko, pod 
katero sem jaz našel zavet-
je. Bo morda oni šel ob žici 
proti meni? To bo moja go-
tova smrt. Z zadnjimi moč-
mi sem se zavlekel nazaj 
pod krošnjo drevesa in ča-
kal, čakal. Minute so se vlek-
le kot neskončnost. Toda vo-
jak je odšel v drugo smer. Za 
nekaj časa sem bil torej spet 
rešen ... Sonce se je približa-
lo zahodu, meni je postaja-
lo hladno. Bal sem se noči. 

Bo zadnja v mojem življe-
nju? Sredi samih črnih misli 
sem v bližini zagledal člove-
ka. Bil je civilno oblečen. Na-
ravnost proti meni je šel. Ko 
me je pozdravil, mi je pove-
dal, da je bližnji sosed, Me-
gušarjev Franc. Od doma mi 
je prinesel kruha in toplega 
mleka, pa nekakšno odejo. 
Kako sem ga bil vesel! Mleko 
sem takoj slastno popil, kru-
ha nisem mogel jesti. Popra-
vil mi je ležišče pod smreko, 
me skrbno pokril in odšel z 
obljubo, da jutri pride spet. 
Težko je opisati, kako straš-
no dolga je bila potem tis-
ta noč. Zeblo me je in več-
ji del noči sem bil buden. 
Spet so se mi rojevale same 
težke in črne misli. Ohrab-
rujoča je bila samo zavest, 
da vendar nekdo ve zame, 
misli name in skrbi zame – 
Megušarjev Franc. Ta me bo 
naslednje jutro gotovo spet 

našel – živega ali mrtvega. 
V tej popolni nemoči sem 
se tudi bolj kot kdajkoli ok-
lenil Boga, se mu priporo-
čil za ta ali oni svet; kakor je 
pač njegova volja. Dočakal 
sem jutro in sonce, ki me je 
ogrelo. Potem pa še France-
ta s toplim zajtrkom. Tokrat 
nisem le popil mleka, tudi 
malo kruha se prigriznil. 
Čutil sem, da mi gre na bo-
lje ... Tako okrepčanega me 
je Franc želel spraviti nekam 
na varno in pod streho. Kako 
rad sem mu pritrdil. Ko pa 
me je dvignil na noge, sem 
brž spoznal, kako slaboten 
sem. Vendar nisem odne-
hal. Malo sem z njegovo po-
močjo hodil, malo me je ne-
sel, precej pa sva počivala. 
Tako sva prišla do hiše, kjer 
se je zadrževala naša vojska. 
V senu mi je France pripra-
vil kar udobno ležišče.

 Janez Kunšič

U t r i n k i  i z  m o j i h  d n i

Bled – Razstavo z naslovom 
Za vedno so na letošnje va-
lentinovo odprli v Viteški 
dvorani na Blejskem gradu. 
Na njeno odprtje sta pova-
bila Zavod za kulturo Bled 
in ekipa, ki skrbi za grajske 
poroke – Bled Castle Wed-
dings. Krajšo slovesnost ob 
odprtju je povezovala Dar-
ja Pretnar iz omenjene eki-
pe, zapel je dekliški zborček 
DO RE MI, na pianinu jih je 
spremljal Primož Kerštanj.

Na vabilu ob odprtju raz-
stave so zapisali: »Ljubezen 
piše najlepše zgodbe: prvi 
pogledi, metuljčki v trebu-
hu, objemi, poljubi, obču-
tek nepopisne sreče, gradi-
tev odnosa dveh oseb, snu-
bitev, zaroka in končni ko-
rak – poroka. Vse od našte-
tega so videli zidovi Blejske-
ga gradu. Ta iskreni vrtiljak 
čustev pa v objektiv ujamejo 

fotografi in snemalci. Neka-
teri so se odločili, da spomin 
na poročni dan delijo z obi-
skovalci gradu.«

Trenutke porok, ki pri-
povedujejo zgodbo in pred-
stavljajo obljubo prihodno-
sti, so v fotografski objektiv 
in na filmski trak ujeli ter 

razstavili v grajskem stol-
pu: fotografinja Ana Grego-
rič, ki je sicer Primorka, do-
mačin Boris Pretnar, video-
grafi Blaž Dobravec iz Wed-
ding Chronicles, ki ravno 
tako prihaja z Bleda, ter Ma-
teja in Dejan Berguš iz Stu-
dia Boutique z Jesenic.

Darja Pretnar pojasni, da 
so septembra lani na Bledu 

predstavili novo poročno lo-
kacijo v Grajskem parku in 
takrat se je porodila ideja, 
da bi lahko izbrane poroč-
ne fotografije in filmske za-
pise razstavili. Razstavo se-
daj gosti grajski stolp, na 
ogled pa bo vse do 31. mar-
ca. Njeni prvi obiskovalci na 
valentinovo so bili navduše-
ni nad ujetimi trenutki pa-
rov na gradu, izbranimi ko-
tički, prelepo kuliso Blej-
skega otoka in jezera, ki je 
tako pri mladoporočencih 
kot poročnih fotografih in 
snemalcih izjemno prilju-
bljena. A vseeno skozi raz-
stavljeno zgodbo odkriva-
mo tudi manj znane kotič-
ke gradu, opazimo, kako je 
nevestina obleka lahko res-
nično nekaj, kar popolnoma 
prevzame fotografijo.

Da je večina ženinov in 
nevest navdušenih nad lo-
kacijo, se sodelujoči na raz-
stavi strinjajo, o tem, da na 

Blejskem gradu največ uso-
dnih da izrečejo tujci, pa 
nam pritrdita tako Boris 
Pretnar kot Mateja Berguš, 
ki skupaj z Dejanom ustvar-
ja filmske poročne zgod-
be. »Redkokatera poroka na 
Bledu ni na gradu. Če se par 
ne poroči na gradu, se veli-
kokrat odloči vsaj za večer-
jo,« pripoveduje Berguševa. 
»Neko sezono – mislim, da 
je bilo to leta 2017 ali pa 2018 
– sva v enem poletju naštela 
pare iz kar 21 držav,« se spo-
minja. Koronavirus je sicer 
poroke za nekaj časa ustavil, 

a sedaj se trend vrača, pari se 
ponovno poročajo na Blej-
skem gradu.

Na odprtju razstave se je 
oglasil tudi blejski župan 
Anton Mežan. Pozdravil je 

dogodek, povedal, da verja-
me v čudovite zgodbe v rav-
no tako čudovitem grajskem 
ambientu, in skupaj s pova-
bljenimi nazdravil vsem pri-
hodnjim porokam.

Od leve proti desni stojijo Mateja in Dejan Berguš ter Ana Gregorič, sedita pa Boris Pretnar 
in Blaž Dobravec. / Foto: Alenka Brun

Alenka Brun

Skozi razstavljene fotografije odkrivamo tudi morda manj znane, a zato nič manj privlačne 
kotičke Blejskega gradu. / Foto: Alenka Brun

Že ves februar, mesec ljubezni, pa vse do konca marca gosti Galerija Stolp na Blejskem gradu razstavo Za vedno.

Poročni Za vedno za grajskimi zidovi

Trenutke porok, ki pripovedujejo zgodbo in 
predstavljajo obljubo prihodnosti, so v fotografski 
objektiv in na filmski trak ujeli ter razstavili v 
grajskem stolpu: fotografinja Ana Gregorič, ki je sicer 
Primorka, domačin Boris Pretnar, videografi Blaž 
Dobravec iz Wedding Chronicles, ki ravno tako prihaja 
z Bleda, ter Mateja in Dejan Berguš iz Studia Boutique 
z Jesenic.

(se nadaljuje)

Blejski grad spada med 
zelo priljubljene poročne 
destinacije, kjer se 
poročajo ljudje z vsega 
sveta.
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Kulturno društvo (KD) Jožeta Paplerja Besnica je prejšnji teden povabilo na kulturno dogajanje, ki je 
trajalo od četrtka do sobote, poimenovali pa so ga Vikend kulture 2023.

Zgornja Besnica – Najprej je 
v sredo, 22. februarja, dopol-
dne otroke v športni dvora-
ni Podružnične šole Besni-
ca obiskal prevajalec, stan-
dup komik in nekdanji so-
vaščan Boštjan Gorenc - Pi-
žama. Občinstvo – otroci od 
1. do 5. razreda – so v njego-
vem nastopu uživali in tudi 
pogumno sodelovali. Piža-
ma je nastop začel z eno svo-
jih pravljic, nadaljeval z iz-
mišljeno glede na ideje ot-
rok, tretja pa je bila pravza-
prav o rusici in grdinici, a v 
njegovi preobleki, povedana 
z njegovo noto.

Vikend kulture se je nada-
ljeval tudi naslednji dan, ko 
so proti večeru v gasilskem 
domu v Zgornji Besnici od-
prli razstavo domačega aka-
demskega slikarja Franca 
Beštra. Uvod v odprtje se je 
začel z recitalom pesmi slo-
venskih pesnic in pesnikov v 
izvedbi članic in članov kul-
turnega društva ter ob pod-
lagi znanih nežnih melodij, 
ki jih je iz citer tokrat izva-
bljala Tanja Šifrer. Razstava 
je bila na ogled še ob dolo-
čenih urah v petek in sobo-
to, pri recitalu na odprtju pa 
so sodelovale Mojca Obed, 
Simona Ostović, Mira Vel-
kavrh, Mojca Trojar, Živa 
Slavec in Barbara Mesec 
Štular. Slednja je tudi vod-
ja podružnične šole v Bes-
nici in predsednica kultur-
nega društva, a tokrat, kot je 
povedala, je bila v vlogi pred-
sednice.

Zanimalo nas je, kako so 
se nastopajoče odločile, ka-
tere pesmi bodo prebira-
le. Mesec Štularjeva je raz-
ložila: »Odločile smo se za 
slovenske še živeče avtor-
je. Mojca Trojar je izbrala 
dvajset, trideset knjig in po-
tem smo se usedle, brskale 
in tako je vsaka našla dve, tri 
pesmi, ki so jo v tistem tre-
nutku pritegnile.« Nadalje-
vala je, da je bil to tretji Vi-
kend kulture v živo, v času 
epidemije pa je društvo sicer 

mirovalo, a vseeno so prip-
ravili t. i. recital iz naslo-
njača, ga posneli in dali na 
ogled na splet, na platfor-
mo YouTube. »Franc Beš-
ter pa je domačin, ki ustvar-
ja že vrsto let, letos pa smo 
ga izzvali, ali bi imel samos-
tojno razstavo v domačem 
kraju, da se nam predstavi s 
kakšnimi novimi deli, in je 
izziv z veseljem sprejel,« je 
še dodala.

Ideje črpa iz sveta sanj
Franc Bešter je na ogled 

postavil 19 del. Ob uradnem 
odprtju na večeru kulture 
je bil tudi prisoten, tako da 
smo veliko o njem in razsta-
vljenih delih izvedeli nepos-
redno od avtorja, skozi po-
govor. Za uvod pa smo pris-
luhnili prebranim besedam, 
ki jih je o Beštru zapisal ddr. 
Damir Globočnik. Slednji 
pravi: »Akademski slikar 
Franc Bešter ustvarja pred-
vsem v tehniki akril na plat-
nu, večinoma v slogu nad-
realizma. Ideje črpa iz sveta 
sanj, ukvarja se tudi s slika-
njem pokrajine, predvsem 
pa ga privlačijo stari deli vasi 
in mest. V novejšem času se 
veliko posveča tudi ilustrira-
nju pravljic in fantazijskih 
zgodb. Filozofijo, ki je os-
nova njegovih slik, kot pisa-
telj nakazuje v dveh izdanih 

knjigah, naslovljenih Ne-
beško kraljestvo in Potova-
nje zavesti. Raznovrstni pri-
zori, s katerimi se srečuje-
mo na slikah Franceta Beš-
tra, slikarju nedvomno zago-
tavljajo posebno mesto med 
predstavniki domačega figu-
ralnega slikarstva.«

Bešter je nadaljeval, da 
je zaradi boljšega razume-
vanja slike opremil z nekaj 
stavki, podpisi. Na slikah 
smo tako videli predmete iz 
vsakdanjega življenja, a po 
slikarjevih besedah: »Stva-
ri so znane, a iz našega sve-
ta postavljene v nenavadne 
odnose in kontekste. Stvari 
tudi lebdijo breztežnostno.« 
Tako smo videli čokolado, 
ribe, ptice, črke, gobe, ki se 
pri Beštru sploh rade pojav-
ljajo. In kristale – tudi to je 

motiv, po katerem slikar rad 
posega. V nadaljevanju smo 
izvedeli še, da je slikal tudi 
že razne čipe, elektronska 
vezja. »Moderna tehnika, 
elektronika me navdihuje-
ta. Tudi avtomobile sem že 
slikal. Rakete, mobitele …« 
je našteval. Nekaj novejših 
slik na to temo ima, vendar 
so redkejše, mu pa ostajajo 
še ideje za naprej.

Slika je upravičena, če v 
gledalcu sproži reakcijo

Ko so ga vprašali, ali ved-
no uporablja močne barve, 
je odgovoril, da se mu tu niti 
ne zdijo močne ter da je vča-
sih ustvarjal v živahnejših 
barvah. Po njegovem mne-
nju pa je slika dobra, če je v 
njej čim več odtenkov in to-
nov v osnovi zelo malo glav-
nih barv. Poudaril je tudi, da 
idejo, preden jo skicira in 
prenese na platno, najprej 
do potankosti razvije v gla-
vi. V sanjah ne vidi tiste-
ga, kar morda odsevajo sli-
ke. Zapomni si prizor, ki pa 
je spodbuda za navdih, ide-
jo. Potem o tem razmišlja, 
predeluje zamisel in marsi-
kaj mora vzeti iz našega sve-
ta, da nazadnje ideja v glavi 
dozori. In ko čuti, da je zre-
la, jo prenese na platno. »To 
niso sanje kot take, sanje so 
neka spodbuda, ki daje neke 
nove ideje – v tem smislu.« 
Dokler ne pride do končne 
realizacije slike, je proces 
ustvarjanja precej komple-
ksen. »In vseh dejavnikov 
se verjetno niti ne zavedam, 
ker je vmes veliko iracional-
nih, ki vplivajo na končni iz-
delek,« dodaja. Ravno tako 
nanj in na njegovo ustvarjal-
nost vpliva njegov kraj.

Franc Bešter se je ob kon-
cu kulturnega večera strinjal 
tudi s trditvijo obiskovalca, 
da morajo slike v opazoval-
cu vzbuditi neko razmišlja-
nje. »Slika je upravičena, če 
v gledalcu sproži reakcijo,« 
mu je pritrdil.

Alenka Brun

Boštjan Gorenc - Pižama / Foto: Alenka Brun

Medvode – Predstavlja se z 
izborom slik, ilustracij in ka-
rikatur oziroma »vic portre-
tov«, kot jih imenuje. Raz-
stava je na ogled od 15. febru-
arja do 30. aprila.

Vesna Zorko je že kot de-
klica rada risala. Navdušila 
jo je mama Ljubica, ki slika 
predvsem krajine in cvetlice. 
»Zadnja leta se je moje živ-
ljenje vrtelo predvsem okrog 

dveh hčerk in službe, ki sem 
jo nadvse rada opravljala, ni 
pa imela nobene povezave z 
mojo resnično strastjo. Tri-
najst let sem bila cestninska 
nadzornica. Sicer pa sem za-
ključila Srednjo šolo za obli-
kovanje in fotografijo, smer 

modno oblikovanje, nato 
študij nadaljevala na Aka-
demiji za likovno umetnost 
v Ljubljani, smer slikarstvo. 
Ob pomoči partnerja sem 
pred časom pustila redno 
službo in se podala na nego-
tovo, a barvito samostojno 
pot,« je pojasnila Vesna Zor-
ko, ki ustvarja pod imenom 
VesnaArt. V medvoško obči-
no se je preselila z Jesenic. 
V novem domačem okolju 
se predstavlja drugič. Junija 

lani je razstavljala v Knjižni-
ci Medvode.

Ustvarja predvsem portre-
te in karikature po naročilu, 
slike v akrilni, oljni in meša-
ni tehniki, ilustracije in uni-
katna darila za različne pri-
ložnosti.

V DEOS Centru starejših Medvode svoja dela 
razstavlja Vesna Zorko.

Prvič razstavlja v 
centru starejših

Maja Bertoncelj

Vesna Zorko in delček razstave / Foto: osebni arhiv

Slovenska peč v Kropi

Kropa – Arheološki ostan-
ki Slovenske peči so za razi-
skovanje železarstva na Slo-
venskem in železarskega 
območja Vzhodnih Alp iz-
jemnega pomena. Tehniški 
spomenik Slovenska peč, ki 
so ga pred sedmimi desetle-
tji odkrili v Kropi, dokumen-
tira avtohtoni način taljenja 
železa na prehodu iz sre-
dnjega v novi vek in je edina 
ohranjena tovrstna talilna 
peč v Evropi. Simpozij ob tej 
pomembni obletnici orga-
nizirajo Muzeji radovljiške 
občine in Kulturno društvo 
Kropa v sodelovanju s Tu-
rističnim društvom Kropa, 
Krajevno skupnostjo Kropa 
in Osnovno šolo Staneta Ža-
garja Lipnica.

Na simpoziju, ki bo 3. 
marca potekal v veliki dvora-
ni Kulturnega doma v Kropi, 
bodo sodelovali strokovnjaki 
s področij geologije, rudar-
stva, metalurgije, zgodovine 

in arheologije ter konserva-
torske stroke. V sklepnem 
delu simpozija je predviden 
ogled arheoloških ostankov 
Slovenske peči v Dnu nad 
Kropo. Namen simpozija 
je spodbuditi strokovno jav-
nost k raziskovanju in vred-
notenju arheoloških ostan-
kov Slovenske peči in za-
četkov razvoja železarskih 
naselij na Slovenskem na 
prehodu v novi vek. Refera-
ti simpozija bodo objavlje-
ni v tematski številki Vigenj-
ca, glasila Kovaškega muze-
ja v Kropi, katerega predvi-
den izid in predstavitev bos-
ta v okviru tradicionalne pri-
reditve Kovaški šmaren ob 
krajevnem prazniku 8. juli-
ja 2023.

V spremljevalnem progra-
mu simpozija bo v avli Kul-
turnega doma predstavitev 
sodelujočih društev in orga-
nizacij v Kovaškem muzeju 
Kropa pa bodo organizirali 
ogled Slovenske peči in vi-
genjca Vice.

Igor Kavčič

Vikend kulture v Besnici

Odprtje razstave je pospremil tudi recital z zvoki citer v ozadju. / Foto: Alenka Brun

V Kropi bo ta petek potekal strokovni simpozij 70 
let odkritja Slovenske peči v Kropi.

Franc Bešter / Foto: Alenka Brun
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Drsali tudi v Tanjin spomin
Minuli konec tedna se je več kot sto petdeset domačih in tujih umetnostnih drsalk in drsalcev udeležilo 
tekmovanja za Tanjin memorial in Zakijev flip.

Bled – V Ledeni dvorani 
na Bledu je domači Drsal-
ni klub Labod Bled v sode-
lovanju z Zvezo drsalnih 
športov Slovenije pripravil 
dve mednarodni tekmova-
nji v umetnostnem drsanju 
– Tanjin memorial in Zaki-
jev flip.

Medtem ko je bil Zakijev 
flip namenjen najmlajšim 
drsalcem, otrokom do de-
setega leta starosti, in je bil 
za marsikoga od njih prvo 
tekmovanje, pa je bil Ta-
njin memorial mladinsko 
tekmovanje, poimenovano 
po Tanji Sotlar, slovenski 
umetnostni drsalki in dolgo-
letni drsalni trenerki v blej-
skem klubu.

V sklopu tega tekmovanja 
so mladi blejski drsalci pri-
redili drsalni nastop Tanji v 
spomin in se ji poklonili za 
prispevek in trud pri razvo-
ju umetnostnega drsanja na 
Bledu. Za imenitno točko 
so v soboto popoldne pože-
li aplavz ljubiteljev umetno-
stnega drsanja v blejski dvo-
rani.

V nadaljevanju sobotne-
ga in v nedeljskem progra-
mu je sledil nastop umetno-
stnih drsalk in drsalcev iz 
petih držav, med njimi pa so 
bili tudi domači drsalni upi.

»Stara sem dvanajst let, dr-
sam že štiri leta. Moja trener-
ka je bila najprej Tanja So-
tlar, sedaj pa me trenira Ma-
tej Gregorc. Ati je poznal 
Tanjo in me je navdušil, da 

poskusim. Bilo mi je všeč in 
sedaj imam že veliko zmag, 
sem pa tudi državna prvaki-
nja v kategoriji do 12 let. Še 
naprej si želim dobro drsati 
in nastopiti tudi na kakšnih 
velikih tekmovanjih,« je po-
vedala Taja Vodišek iz Lesc.

Taja pa je bila le ena izmed 
mnogih navdušenih doma-
čih drsalk, ki jih je bilo moč 
spremljati na blejskem ledu. 
Drsalni klub Labod Bled je bil 
namreč lani star dvajset let, v 
klubu pa že dolgo trenira Juli-
ja Lovrenčič, ki je ena najper-
spektivnejših slovenskih 
umetnostnih drsalk in držav-
na prvakinja za letošnje leto 
v kategoriji mladink. Na tok-
ratnem tekmovanju ni nasto-
pila, saj okreva po poškodbi.  
S statusom kategorizirane 

tekmovalke se ponašata tudi 
Lana Omovšek in Melani-
ja Mencinger, v klubu pa si-
cer trenira več kot štirideset 
otrok, ki nastopajo na doma-
čih in mednarodnih tekmo-
vanjih. Manjkali niso niti na 
blejskem tekmovanju. »Zelo 
smo ponosni na rezultate 
vseh tekmovalk. Menimo, da 
sta bili obe naši tekmovanji 
zelo uspešni, razveselili pa 
smo se veliko lepih in zmago-
valnih nastopov. Tudi na Za-
kijevem flipu so vse tekmo-
valke dosegle zelo lepe rezul-
tate, veseli pa smo, da je ne-
kaj začetnic uspešno nastopi-
lo prvič,« so bili po obeh tek-
movanjih veseli v klubu go-
stiteljev na Bledu, ki ga vodi 
predsednica Tadeja Omov-
šek.

Vilma Stanovnik

Tanjin memorial so z nastopom začeli mladi iz Drsalnega 
kluba Labod Bled. / Foto: Tina Dokl

Bled – Ruth Podgornik Reš 
iz Mošenj je bila namreč 
ženska z velikim srcem, ul-
tramaratonka, vrtnarka, pi-
sateljica, kuharica, s svojimi 
številnimi aktivnostmi pa je 
bila marsikomu vzor, bodisi 
na športnem ali katerem od 
drugih področij. Spomin na 
Ruth, ki je umrla pod snež-
nim plazom decembra 2012, 
v društvu Never give up prav 
zato ohranjajo z njej najljub-
šo disciplino – tekom.

Po dveletnem premoru 
je Ruthin tek letos potekal 
v deveti izvedbi, tako orga-
nizatorje kot vztrajne tekače 
in pohodnike pa so na Bledu 
med petkom in nedeljo ča-
kali tako lepo sončno vreme 
kot sneg in dež.

Startno-ciljni prostor je 
bil postavljen v veslaškem 
centru v Mali Zaki, tam pa 

so organizatorji zbirali tudi 
prostovoljne prispevke, ki 
jih bodo namenili pomoči 
potrebnim družinam.

»V prvi vrsti je namen tega 
teka humanitaren. Na njem 
skušamo združiti enako 
misleče ljudi, da pridejo na 

prireditev, se naužijejo pozi-
tivne energije in donirajo po 
svojih zmožnostih. Stoodsto-
tna donacija je nato name-
njena izbranim družinam, ki 
živijo v težkih situacijah,« je 
v imenu organizatorjev pove-
dal Matej Markovič, ki je bil 

zadovoljen z udeležbo teka-
čev in pohodnikov. »Ves čas 
prihajajo novi, tudi ponoči 
jih je bilo na progi ves čas vsaj 
po sedem. Prihajajo z vseh 
koncev Slovenije, med teka-
či in pohodniki pa so tako po-
samezniki kot pari in druži-
ne. Nekateri med njimi so 
takšni, ki iščejo nove izzive, 
predvsem pa se zbirajo tisti, 
ki želijo pomagati in se radi 
družijo. Letos so precej rado-
darni,« je še pojasnil Matej 
Markovič.

»Na tek sem prišla mal-
ce za trening, predvsem pa 
zato, da srečam druge tekače. 
Opravila sem sedem krogov, 
kar pomeni 41 kilometrov, in 
mislim, da bo dovolj,« je po-
vedala Marija Trontelj.

Navdušen nad prireditvi-
jo je bil tudi Tomaž Kristav-
čnik iz Črne na Koroškem, 
ki zdaj živi v Bohinju: »Na 
prireditev hodim zato, ker 

sem Ruth poznal in smo na 
prvem humanitarnem teku 
tukaj tekli skupaj. Po njeni 
smrti je tek dobil ime Ruthin 
tek in še vedno prihajam.«

Sicer pa so organizatorji 
na letošnji prireditvi zbrali 
kar 10.710 evrov, skupaj pa 

se je prireditve udeležilo 823 
tekačev in pohodnikov.

Največjo razdaljo med vse-
mi udeleženci prireditve je 
opravil Borut Rojc, ki je oko-
li Blejskega jezera naredil 
37 krogov, kar pomeni oko-
li 210 kilometrov.

Športno-humanitarno društvo Vztrajaj – Never give up je minuli konec tedna pripravilo 48-urni neprekinjen tek in pohod okoli Blejskega jezera, 
potekal pa je tudi v spomin Ruth Podgornik Reš in bil po tradiciji dobrodelen.

Škofja Loka – Minulo sredo je na zaostali tekmi 12. kroga 
rokometne Lige NLB ekipa Urbanscape Loka gostovala pri 
Gorenju in se domov vrnila poražena. Gorenje je slavilo z 
rezultatom 36 : 25. Ekipa Urbanscape Loka je nato v soboto 
gostila Trimo in izgubila s 27 : 33. »Danes smo začeli odlič-
no. Nismo pustili nasprotniku, da bi dosegali lahke zadetke. 
Potem so sledile nepotrebne napake, ki jih je nasprotnik hitro 
kaznoval. V drugem polčasu smo se zmenili, da bomo igrali 
bolje in ta polčas smo tudi dobili. Novih točk ni, je pa to lepa 
popotnica za konec tedna, ko v Škofjo Loko prihaja Krško. 
Vabim navijače, da se nam pridružijo v soboto ob 18. uri v 
dvorani Poden,« je povedal Mark Batagelj.

V enem tednu dva poraza loških rokometašev

Jesenice – Hokejisti HDD SIJ 
Acroni Jesenice so tekmova-
nje v skupini masters Alp-
ske hokejske lige (AHL) kon-
čali z zmago proti mladi ekipi 
Red Bull iz Salzburga. V četr-
tek so v domači dvorani slavi-
li s 6 : 1. Dvakrat je zadel Joo-
nas Larinmaa, po enkrat pa 
Erik Svetina, Rudolfs Polcs, 
Tjaš Lesničar in Eric Pance. Je-
seničani bodo morali na svoje-
ga nasprotnika v nadaljevanju 
tekmovanja počakati do začet-
ka marca, ko bodo končane vse 
tekme drugega dela.

V petek pa so iz jeseniške-
ga kluba sporočili, da je klub 
umaknil prijavo za nastopanje 
v ligi ICHL za novo sezono, ki 
so jo sicer vložili januarja.

»V zadnjih tednih sva s 
predsednikom v želji, da je-
seniški hokej popeljemo na 
višjo raven, opravila števil-
ne razgovore s potencialni-
mi novimi partnerji in seda-
njimi podporniki na temo 
vrnitve Jesenic v ligo ICHL. 
Po tehtnem premisleku smo 
prišli do zaključka, da v nas-
lednjih dneh ne bi mogli iz-
polniti zahtev s postavljene 
časovnice, zato smo danes 
umaknili prijavo. Klub je od 
danes dalje osredotočen na 
uspešen zaključek letošnje 
sezone v ligi AHL, takoj po 
sezoni pa bo čas za pogovo-
re o spremembah v vodstvu 
kluba ter o prihodnosti klu-
ba,« je umik prijave komen-
tiral direktor kluba Anže Po-
gačar.

Zato so se v Hokejskem društvu Jesenice odločili, 
da umaknejo prijavo za nastopanje v razširjeni 
avstrijski hokejski ligi.

Zahtev ne morejo 
izpolniti

Vilma Stanovnik

Vilma Stanovnik

Med udeleženci teka sta bila tudi Špela Cvetrežnik in 
Tomaž Kristavčnik. / Foto: Tina Dokl

Blejski Ruthin tek je bil znova dobrodelen

Dvanajstletna domača tekmovalka Taja Vodišek je pokazala 
veliko znanja. / Foto: Tina Dokl

Na Ruthin tek je na Bled prišlo kar 823 tekačev, ki so v 
soboto uživali tudi na soncu. / Foto: Tina Dokl
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Raztezne vaje za trup

V današnjem sklopu vaj 
se bomo posvetili razteza-
nju trupa in hrbta. Med pro-
cesom staranja postajajo mi-
šice in sklepi vse bolj togi in 
napeti. Tudi večje obreme-
nitve mišic med daljšim ali 
intenzivnejšim treningom 
povzročajo njihovo togost. 
Eden od načinov prepreče-
vanja te težave je razteza-
nje. Najbolje je, da raztezne 
vaje izvajamo vsak dan, ne 
samo po športnih aktivnos-
tih. Ta nasvet bi morali upo-
števati predvsem starejši, saj 
raztezne vaje zmanjšajo tve-
ganje za poškodbe, omogo-
čijo boljše premikanje skle-
pov in pomagajo pri izbolj-
šanju drže telesa. Čeprav se 
lahko raztezamo skoraj kjer-
koli in kadarkoli, pa je pripo-
ročljivo upoštevanje nekate-
rih smernic. Pred razteza-
njem se rahlo ogrejemo, saj 
so hladne mišice manj pro-
žne in raztegljive, zato hitre-
je pride do poškodb. Ne iz-
vajamo hitrih gibov, temveč 

se počasi premikamo v polo-
žaj do rahle bolečine. Enako-
merno raztezamo obe polo-
vici telesa.
1. vaja – uleknitev trupa (po-
ložaj kobre): S to vajo razte-
gnemo celoten sklop trebu-
šnih mišic. Ležemo na tre-
buh, noge imamo iztegnje-
ne, roke pa so pokrčene ob 
telesu z dlanmi na tleh (polo-
žaj za sklece). Nato roke nav-
pično iztegnemo, tako da se 

ukrivi trup. V tem položaju 
vztrajamo 10 sekund.
2. vaja – križanje z nogo: 
V začetnem položaju sedi-
mo na tleh. Ena noga je iz-
tegnjena, drugo pa imamo 
pokrčeno čez iztegnjeno. 
Nato trup zasukamo v na-
sprotno smer, kot imamo 
prekrižano nogo. Da doseže-
mo čim večji zasuk, si lahko 
pomagamo tako, da se s ko-
molcem opremo na koleno 

pokrčene noge. Zadržimo 
10 sekund, potem pa to po-
novimo še z drugo nogo.
3. vaja – odkloni trupa: S to 
vajo raztegujemo stranske 
trebušne mišice. Vajo izva-
jamo stoje, roke pa imamo 
v boku. Levo roko dvignemo 
in se s trupom odklonimo v 
desno stran. Položaj zadrži-
mo 10 sekund, nato ponovi-
mo še odklon v levo. Pazimo, 
da v odklonu zadržimo trup 
in se ne zibamo.

4. vaja – raztezanje hrbta: 
Pri tej vaji ležemo na hrbet. 
Roke imamo odročene, eno 
nogo pokrčimo ter jo pre-
maknemo čez iztegnjeno 
nogo. Pazimo, da so lopa-
tice ves čas v stiku s podla-
go. Vajo ponovimo še z dru-
go nogo.
5. vaja – leža na hrbtu skr-
čeno: Z zadnjo vajo bomo 
raztegnili ledveni del 
hrbta. Vajo izvajamo na 

hrbtu, noge so pokrčene. 
Noge objamemo z rokami 
in jih poskusimo čim bolj 
povleči k sebi – do prsnega 
koša. Ta položaj zadržimo 
10 sekund.

Tudi vaje za raztezanje 
trupa lahko ponovimo v več 
zaporedjih. In še nekaj: ni-
koli ni prepozno, da začne-
mo z vajami za raztezanje, 
dodaja Janž Flajnik, študent 
fakultete za šport.

Grega Flajnik

G l a s o v a  K o l e s a r j e n j a

V zimski pravljici obiska-
ti kakšnega od vrhov s krp-
ljami na nogah je poseb-
no doživetje. Če nismo tur-
ni smučarji in radi hodimo, 
je po globokem in mehkej-
šem snegu hoja zaradi ugre-
zanja precej naporna. V ta-
kem primeru je idealno, da 
uporabljamo krplje, saj te 
precej olajšajo hojo po glo-
bokem snegu, ker nam več-
ja površina zmanjšuje vdira-
nje, hkrati pa kovinski zobč-
ki na spodnji strani prepre-
čujejo zdrs. Obstajajo celo 
krplje, ki imajo na spodnji 
podlagi pravo žago, in s ta-
kimi krpljami lahko preči-
mo tudi strma pobočja s tr-
dim snegom.

Kam vas popeljem danes? 
Ja, na krpljanje, v sosednjo 
Italijo, na Mokrine. Obiska-
li bomo Koren/Monte Coro-
no/Kronalpe, ki je čudovit 
razglednik, vzpon pa prava 
zimska pravljica.

Zapeljemo se skozi Trbiž 
do Tablje, kjer zavijemo des-
no in se začnemo vzpenjati 
proti Mokrinam. Takoj, ko 
pripeljemo na prelaz, parki-
ramo na desni strani, kjer je 
urejeno parkirišče in kopica 
smernih tablic. Vzpon zač-
nemo po zasneženi cesti, ki 
nas strmo pelje proti planini 
Javornik/Auernig. Planina 
ponudi lep razgled proti za-
hodnih Julijcem. S planine 
Javornik nadaljujemo nap-
rej po razgledni cesti. Pred 
nami so vidne sledi turnih 

smučarjev, krpljarjev, tudi 
pešakov. V daljavi se pred 
nami pokaže naš cilj, Koren. 
Sledimo cesti, pot št. 501, ki 
se zmerno vzpenja, vmes 
tudi malce spusti. Cesta za-
vije v izraziti S-ovinek, nato 
pa se začne vzpenjati. Tik 
preden se pot začne spušča-
ti navzdol, mi zavijemo levo 
in se po travniku, po kate-
rem gre v poletnih mesecih 
tudi cesta, povzpnemo do 
planine For na višini 1614 
m. Vzpon pozimi je mal-
ce drugačen kot poleti, saj 
planino For preprosto pre-
čimo in se na koncu začne-
mo strmeje vzpenjati proti 
grebenu, ki ga vidimo pred 
seboj. Ko dosežemo greben, 
se nam odpre pogled na Ši-
navc/Monte Schinauz. Na 

grebenu nadaljujemo levo 
po prostranih travnikih, ki 
so tokrat deviško beli. Vzpe-
njamo se med posamezni-
mi macesni in se počasi 
približujemo skalam. Pot 
zavije v desno, se povzpne 
še na en greben. Ponovno 
prečimo obširno zasneženo 
zaplato in se preko vršnega 
vzpona povzpnemo na vrh 

Korena, kot Monte Coroni 
(italijansko) oziroma Kro-
nalpam (nemško) rečemo 
po slovensko.

Na vrhu je le mejni ka-
men in avstrijski žig Kro-
nalpe. Razgled z vrha je 
fantastičen: pogled na Ju-
lijske Alpe, vzhodne in za-
hodne, tik pred nami je Alto 
Mulverich, Prihod, Konjski 
špik, Monte Chiavals, Zuc 
dal Bor, Creta Grauzaria, 
Monte Sernio, Veliki Kori-
tnik, Torre Winkel, Skovška 
vratca, Krniške skale, Mon-
te Schinauz itd.

Koren je del karnijskega 
Geoparka, ki se lahko pona-
ša z izjemnimi točkami fo-
silnih ostankov. Z opazo-
vanjem zanimivih kamnov 
okoli sebe lahko odkrijemo 
skrivnostne ostaline pradav-
nih dni. Prevladujejo fosil-
ni ostanki davno davno izgi-
nulih živali. Te fosile bomo 
na pomlad, ko sneg izgine, 

še enkrat prišli pogledat, a 
takrat se bomo do Korena 
povzpeli po neoznačenem 
grebenu od Javornika/Mon-
te Auerniga/Auerniga in Kr-
niške Gore/Monte Carniz-
ze/Garnitzenberga.

Z vrha Korena je najbo-
lje, da se na izhodišče vrne-
mo po poti vzpona. Ob mo-
jem vzponu je bil na zahod-
ni strani gore, ki se spušča 
proti sedlu Krnice, napihan 
sneg in kloža, kar ni ravno 
varno in lahko splazi.

S planine For se po cesti 
vrnemo nazaj na Mokrine, 
do jeklenega konjička, ki je 
parkiran na začetku akumu-
lacijskega jezera. Za nami je 
lepa, razgledna tura, ki na-
polni dušo.

Nadmorska višina: 
maks. 1950 m
Višinska razlika: 500 m
Trajanje: 4 ure
Zahtevnost: Pogled na planino For. Zadaj Konjski špik in Veliki Koritnik. 

Jelena Justin

Razgled z vrha Korena na osrčje Karnijskih Alp: Grauzaria, Sernio, Monte Chiavals itd.

Močno približan pogled na Creto Grauzario / Vse foto: Jelena Justin

Mokrine so v zimskem obdobju znane predvsem kot smučišče. Ljubitelji 
gorskega sveta lahko uživamo snežno belo pravljico s krpljami.

Razgledno krpljanje
Planinski izlet: Koren/Monte Corona/Kronalpe (1815 m n. m.)

3. vaja

2. vaja

1. vaja 4. vaja

5. vaja



Kmetijstvo info@g-glas.si
15Gorenjski glas

torek, 28. februarja 2023

Tilen Zajec in njegova mama Irena Fajon Zajec iz Šmarce pri Kamniku v Valburgi redita rumene 
mokarje. V kratkem bosta dala na trg organsko gnojilo, pridobljeno iz iztrebkov mladih mokarjev.

Valburga – Ko je Tilen na te-
leviziji gledal oddajo o reji 
mokarjev, se mu je dejav-
nost zdela zanimiva in je za-
čel o njej zbirati dodatne in-
formacije na internetu. Ide-
ja je kmalu prerasla v podje-
tniški izziv. V drugi polovi-
ci lanskega leta je registriral 
podjetje Mokar, v katerem je 
prokuristka njegova mama 
Irena Fajon Zajec. Podjetje 
je za svojo dejavnost v Val-
burgi najelo poslovne pro-
store, uredilo v njih police 
s pladnji za mokarje in na-
bavilo nujno potrebno opre-
mo – sortirnik, pasterizator, 
sušilnik … Septembra lani 
so začeli rejo. Prve mokar-
je so kupili v tujini, to je bila 
osnovna »čreda«, ki jo odtlej 
naprej razmnožujejo sami. 
Začeli so s sedemdesetimi 
pladnji mokarjev, zdaj jih 
imajo čez dvesto, njihov cilj 
je šeststo pladnjev. Količin-
sko to pomeni letos poveča-
nje s sedanjih šeststo kilo-
gramov na dve toni, o nadalj-
njem povečanju obsega reje 
se bodo odločali glede na od-
zivnost trga.

»Vertikalno kmetijstvo«
Kot pojasnjujeta Tilen in 

Irena, je reja mokarjev ver-
tikalno kmetijstvo – kmetij-
stvo, ki poteka v nadzorova-
nem okolju, ob stalni tem-
peraturi in vlagi in v poseb-
nih pladnjih, ki so nalože-
ni »v višino«, drug nad dru-
gim. Tudi tovrstno kmetij-
stvo, za katero ne potrebu-
jejo niti kvadratnega metra 
kmetijskega zemljišča, so 
morali registrirati na mini-
strstvu za kmetijstvo, goz-
darstvo in prehrano in rejo 
vpisati v register kmetijskih 
gospodarstev. Ker gre za 
novo dejavnost, ni šlo brez 
zapletov.

Mokarje krmijo z otro-
bi in korenjem, lahko bi jih 
namesto s korenjem tudi s 
krompirjem. Njihov razvoj-
ni ciklus od jajčec, ki so očem 
nevidna, do »najstnikov« 
traja od tri do štiri mesece. 
Medtem ko so »najstniki« 

vsestransko uporabni, odra-
sle mokarje uporabljajo le za 
razmnoževanje.

Gnojilo iz iztrebkov
V podjetju Mokar v krat-

kem pričakujejo dovolje-
nje za predelavo iztrebkov 
mladih mokarjev v organ-
sko gnojilo fras. Gnojilo so 
že poskusno izdelali in ga 
dali v analize ter na testira-
nje na vrtnarije, od koder 
so dobili pozitivne odzive. 
Čeprav so analize pokaza-
le, da v gnojilu ni škodljivih 

organizmov, ga v skladu z 
evropsko direktivo eno uro 
pasterizirajo na sedemde-
setih stopinjah Celzija. Na 
slovenski trg ga bodo dali 
pod blagovno znamko Fra-
sko, kasneje pa ga bodo po-
nudili še v spletni trgovini. 
Gnojilo ima po besedah so-
govornikov veliko dobrih 
lastnosti: je popolnoma na-
ravno, brez neprijetnega vo-
nja, preprosto za uporabo, 
obnavlja zemljo, pospešuje 
rast rastlin, zaradi vsebno-
sti hitinskih ovojev odganja 

škodljivce (tudi vrtne stru-
ne) in preprečuje nastanek 
bolezni …

Posušene ličinke mokarja 
tudi kot živilo

Mokarje je možno upo-
rabljati tudi za krmo piščan-
cev, rib, kuščarjev in še neka-
terih drugih živali, lahko pa 
tudi kot prehransko dopol-
nilo v prehrani ljudi. Evrop-
ska agencija za varnost hra-
ne je namreč ob koncu leta 
2020 po štirih letih prever-
janja možnih tveganj obja-

vila pozitivno mnenje, da 
so ličinke rumenega mo-
karja primerne tudi za pre-
hrano ljudi, Evropska ko-
misija pa je kmalu zatem v 
Evropski uniji odobrila pro-
dajo toplotno obdelanih in 
posušenih ličink ali zmle-
tih v prah (moko). Potro-
šniki lahko uživajo cele li-
činke kot prigrizek ali pred-
jed, moko pa lahko uporabi-
jo kot sestavino v različnih 
prehranskih izdelkih, tudi 
pri sladicah. Ličinke mokar-
ja namreč vsebujejo veliko 

beljakovin, dobrih nenasiče-
nih maščobnih kislin in pre-
cej vlaknin (hitin), predsta-
vljajo dober nadomestek za 
mesne beljakovine in v pri-
merjavi z govedorejo prina-
šajo tudi manj izpustov to-
plogrednih plinov.

Izzivi: kako poceniti rejo 
in predstaviti novost

V Sloveniji se z rejo mo-
karjev ljubiteljsko ukvarja-
jo le nekateri ljubitelji ekso-
tičnih živali, ki jajčeca ali li-
činke mokarjev potrebuje-
jo za krmljenje živali; Irena 
in Tilen pa sta z rejo mokar-
jev pogumno stopila na po-
klicno, profesionalno pot. 
Na tej poti se srečujeta tudi 
z administrativnimi ovira-
mi, neresničnimi informa-
cijami na spletu, težavami 
pri pridobivanju (izdelavi) 
potrebne strojne opreme, z 
izzivi, kako poceniti rejo in 
kako potrošnikom predsta-
viti prednosti in koristi gno-
jil, krme, prehranskih do-
datkov … Na internetu lahko 
preberemo, kako enostavna 
je reja mokarjev. V resnici 
je zelo zahtevna, saj zahte-
va velika vlaganja, obilo zna-
nja in izkušenj, vzdrževanje 
reda in čistoče, redno odstra-
njevanje mrtvih mokarjev …

Cveto Zaplotnik

Tilen Zajec in njegova mama Irena z organskim gnojilom iz iztrebkov rumenih mokarjev  
/ Foto: Cveto Zaplotnik

Vloga odraslih mokarjev je razmnoževanje živali.  
/ Foto: Cveto Zaplotnik

Kranj – Agencija za kmetij-
ske trge in razvoj podeže-
lja pripravlja tudi tržno po-
ročilo za goveje meso. Pog-
lejmo, kakšne so bile cene v 
tednu med 13. in 19. februar-
jem, ko je bilo zaklanih 467 
bikov, starih od enega do 
dveh let (kategorija A), 22 
več kot dve leti starih bikov 
(B), 112 krav (D), 113 telic (E), 
78 goved, starih do osem 
mesecev (V), dve govedi v 

starosti od osem do dvanajst 
mesecev (Z) in dve kastrira-
ni moški govedi (C). K ceni 
so prišteti povprečni pre-
vozni stroški v višini 9,68 
evra na sto kilogramov hla-
dne mase. Pri kakovostnih 
razredih se oznake U, R, O, 
P nanašajo na vizualno oce-
njevanje mesnatosti živali, 
oznake 2, 3 in 4 pa določa-
jo razvrstitev trupa glede na 
zamaščenost. Oznaka n. z. 
pomeni, da v tisti kategori-
ji ni bilo zakola.

Cveto Zaplotnik

Brdo pri Lukovici – V Čebe-
larski zvezi Slovenije se prip-
ravljajo na oživitev Čebelar-
ske šole Antona Janše. V šoli, 
ki se imenuje po začetniku 
sodobnega čebelarstva, čebe-
larju Antonu Janši z Brezni-
ce, bodo izobraževali čebelar-
je po poklicni vertikali in po 
različnih usmeritvah (vzre-
ja, apiturizem, medene pija-
če …). Nekatera izobraževa-
nja bodo omogočili tudi če-
belarjem iz tujine. Šola bo 
predvidoma začela delovati 

septembra. Do začetka apri-
la je odprt javni natečaj za ce-
lostno grafično podobo šole, 
hkrati potekajo že tudi ak-
tivnosti za ureditev formal-
nih, programsko-vsebin-
skih in kadrovskih vprašanj. 
Koncept šole in njeno gra-
fično podobo bodo predsta-
vili maja ob svetovnem dne-
vu čebel, ki ga čebelarji pra-
znujejo ob obletnici rojstva 
Antona Janše, izobraževal-
ni program za šolsko leto 
2023/2024 pa septembra, ko 
bodo zaznamovali 250. oble-
tnico njegove smrti.

Čebelarska šola Antona Janše
Cveto Zaplotnik

Naklo – Članice Društva kmečkih žena Kranj se bodo jutri, v 
sredo, ob sedmih zvečer zbrale v kulturnem domu v Naklem 
na občnem zboru. Obravnavale bodo poročila o lanskem delu 
društva in letošnji program dela, na dnevnem redu pa so tudi 
volitve organov društva. Občni zbor bodo s kulturnim progra-
mom popestrili pevski zbor Regine in članice KUD Preddvor. 
Po uradnem delu bosta pogostitev in druženje.

Na dnevnem redu tudi volitve

Podaljšali prijavni rok 
za nekatere ukrepe

Kranj – Letos se bo kampa-
nja za oddajo zbirnih vlog za 
neposredna in druga kme-
tijska plačila začela kasne-
je kot prejšnja leta (šele 31. 
marca), zato je ministrstvo 
za kmetijstvo, gozdarstvo 
in prehrano tudi podaljša-
lo rok za prijavo v nekate-
re ukrepe. Letos ponovno 

uvajajo finančne podpo-
re za integrirano pridelavo 
poljščin, zelenjave, hmelja, 
sadja, oljk in grozdja, rok za 
prijavo je 20. marec, enako 
kot tudi za prijavo v kontro-
lo ekološkega kmetovanja 
in ekološkega čebelarjenja. 
Rok za prijavo oziroma ob-
novo prijave v kontrolo se-
nene prireje mleka in mesa 
je 30. junij.

Cveto Zaplotnik

Redijo rumene mokarje Tržne cene govejega mesa

V podjetju Mokar načrtujejo, da bodo v prihodnje trgu 
ponudili tudi mokarje kot beljakovinski dodatek v 
prehrani ljudi.

Male ličinke rumenega mokarja in za primerjavo ena velika 
/ Foto: Cveto Zaplotnik

Cene klavnih trupov oz. polovic (v EUR/100 kg)
 Kakovostni Kategorija
 razred 
  A B D E V Z
 U2 499,12   484,68  n.z.
 U3 492,96   462,06  n.z.
 U4    451,15  
 R1     458,55 
 R2 476,87   459,46 448,42 n.z.
 R3 493,75 476,26 368,94 446,8  414,68
 R4   368,45 447,2  
 O1     448,9 
 O2 447,87  299,53 393,89 442,42 459,68
 O3 474,13  310,73 410,23  n.z.
 O4   348,38 347,18  
 P1     429,08 
 P2   269,57  461,68 
 P3   304,68   
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Kranj – Kranjsko okrožno so-
dišče je v petek izvedlo porav-
nalni narok v gospodarskem 
sporu, ki ga je Občina Cerklje 
na Gorenjskem sprožila zo-
per Občino Šenčur zaradi 
neporavnanih obveznosti pri 
gradnji krvavškega vodovoda 
v višini 307.460 evrov. Župa-
na Franc Čebulj (Cerklje) in 
Ciril Kozjek (Šenčur) sta se 
pred sodnico Marušo Stro-
ligo Petelin dogovorila, da 
bodo spor skušali rešiti z me-
diacijo. Krvavški vodovod so 
sicer medtem že zgradili, 
cerkljanski župan je povedal, 
da so ravno v petek oddali vlo-
go za pridobitev uporabnega 
dovoljenja. Vodovod naj bi 
tako v uporabo predali aprila.

Krvavški vodovod oziroma 
uradno projekt Oskrba s pi-
tno vodo na območju Zgor-
nje Save – 1. sklop je name-
njen dolgoročni in zanesljivi 
oskrbi s pitno vodo za skoraj 
30 tisoč prebivalcev na obmo-
čju občin Cerklje, Komenda, 
Vodice in dela občin Šenčur 
in Kranj. Projekt obsega ob-
sega več kot 24 kilometrov 
cevovodov, deset vodovod-
nih vozlišč, ureditev vodo-
vodnega zajetja Krvavec, nov 
vodohran Taber in izgradnjo 
sodobnega objekta za pripra-
vo pitne vode z ultrafiltracijo.

Sporazum o sodelovanju 
pri projektu so občine podpi-
sale že leta 2009, v letu 2019 
pa k osnovni pogodbi še dva 
aneksa. Investicija je vre-
dna okoli petnajst milijonov 

evrov (z DDV), od tega so pri-
dobili 7,2 milijona evrov ne-
povratnih evropskih in dr-
žavnih sredstev, približno 
polovico stroškov pa si je med 
seboj porazdelilo pet občin; 
najvišji, 43-odstotni delež 
pripada Cerkljam, Vodice in 
Komenda imata po 15-odsto-
tni delež, Šenčur 16- in Kranj 
11-odstotni delež.

Že kmalu po začetku grad-
nje maja 2020 je nastal spor 
z občinami Komenda, Vodi-
ce in Šenčur, ki niso želele 
plačati računov za dela, iz-
vedena pred septembrom 
2021, ko je bila podpisa-
na pogodba o državnem in 
evropskem sofinanciranju. 
Ker je Občini Cerklje zara-
di tega začelo zmanjkovati 
denarja, bi gradnjo skorajda 
že ustavili, nakar se je Obči-
na Komenda premislila in 

svoje obveznosti poravnala, 
kasneje je enako storila tudi 
Občina Vodice.

Spor z Občino Šenčur pa 
še vedno traja. Po besedah 
Čebulja so tožbo vložili za-
radi zaščite proračuna Obči-
ne Cerklje. »Iz današnje raz-
prave na sodišču imam obču-
tek, da je pomembno, da ima 
Šenčur vodo, Občina Cerklje 
pa bo še hodila na sodišče, da 
bo dobila plačilo, ki ji pripa-
da nazaj v občinskem prora-
čunu. Sram me je, da moram, 
za kar smo si prizadevali štiri-
najst let, po toliko letih hoditi 
na sodišče, da iščem pravico 
in sredstva, ki nam pripada-
jo. Kljub temu je bil krvavški 
vodovod zgrajen, tudi za ob-
čanke in občane Šenčurja,« 
je povedal cerkljanski župan.

»Še vedno vztrajamo pri da-
tumu 3. september 2021, ko je 

bila podpisana pogodba o so-
financiranju, zato situacije od 
1 do 14, torej pred podpisom 
pogodbe, nismo plačevali. Se-
veda nasprotna stran trdi dru-
gače, ker je pač začela svo-
je investicije, ampak mislim, 
da bomo v mediacijskem po-
stopku to razrešili,« pa je de-
jal Kozjek in dodal: »Račune 
želimo poravnati, mi krvavški 
vodovod podpiramo, želimo, 
da je zgrajen. S pogovori, ki bi 
jih lahko opravili mimo sodi-
šča, bi ta problem lahko zlah-
ka rešili.« Kot je poudaril, Ob-
čina Šenčur nima zadržkov, 
da svojih računov ne bi pla-
čala, problem pa je v postop-
ku, saj za dela, izvedena pred 
septembrom 2021, potrebu-
jejo nove račune, sicer bodo 
v davčnem prekršku. »Stvari 
so bolj kompleksne, kot si ne-
kateri predstavljajo,« je dejal.

Cerkljanski župan Franc Čebulj (levo) in šenčurski župan Ciril Kozjek sta kranjsko sodno 
stavbo zapustila v bolj prijateljskem vzdušju, kot sta vanjo vstopila. / Foto: Simon Šubic

Ljubljana – Slovensko polici-
jo od petka začasno vodi Se-
nad Jušić, ki ga je vlada v če-
trtek na predlog novega mi-
nistra za notranje zadeve 
Boštjana Poklukarja imeno-
vala za v. d. generalnega di-
rektorja policije, potem ko je 
razrešila njegovega predho-
dnika Boštjana Lindava. Pri-
mopredajo poslov sta opra-
vila v petek, po njej pa je Ju-
šić dejal, da Lindava kot stro-
kovnjaka izemno ceni, nove 
naloge pa sprejema z vso od-
govornostjo.

»Sistem in delo policije 
tako na področju kriminali-
stične kot tudi uniformira-
ne policije dobro poznam. 
Prepričan sem, da je polici-
ja trenutno v dobrem stanju. 
Še naprej se bom zavzemal 
za strokovno in neodvisno 
delo policije, ki je servis lju-
dem. Moja prioriteta bo skrb 
za varnost vseh prebivalk in 
prebivalcev, seveda ob spo-
štovanju človekovih pra-
vic in svoboščin. Zavzemal 
se bom tudi za vzpostavitev 
kariernega sistema v Polici-
ji in za čimprejšnji zaklju-
ček projekta razporeditve 

policistov po vstopu Hrva-
ške v schengensko območje, 
in to tako v dialogu z zaposle-
nimi kot tudi v dialogu s sin-
dikati. Nadaljevali bomo ak-
tivnosti za bolj proti korup-
ciji. Ne nazadnje je policija 
na tem področju tudi že pre-
jela usmeritve ministra,« je 
Jušić dejal v izjavi za javnost 
po petkovi predaji poslov. 
»Okvir dela policije je z letni-
mi načrti dela že postavljen 
in ga bom nadaljeval tudi na 
področju nasilja v družini, 
nasilja med vrstniki in nasi-
lja nad ženskami. Glede pro-
metne varnosti podpiram 

'vizijo 0' za čim manj oziro-
ma nič smrtnih žrtev na slo-
venskih cestah,« je dodal.

Jušić se je po končani ta-
kratni kadetski šoli za mi-
ličnike leta 1991 zapos-
lil na Policijski postaji Pi-
ran. V policiji je prehodil 
vso karierno pot od poli-
cista, pomočnika koman-
dirja, policijskega inšpek-
torja, pomočnika vodje sek-
torja kriminalistične poli-
cije do višjega policijske-
ga svetnika v Službi gene-
ralnega direktorja policije, 
kjer se je ukvarjal s sistem-
skimi, organizacijskimi in 

kadrovskimi zadevami. Na-
zadnje je bil tudi pooblašče-
nec za vodenje Sektorja za 
razvoj in sistemske naloge.

»Sem človek dialoga, 
moja vrata so odprta tako 

za oba sindikata kot tudi za 
naše stanovske organizacije. 
Tudi v prihodnje se bom zav-
zemal za dober medsebojni 
dialog, tudi med zaposleni-
mi,« je še dejal.

Vlada je v četrtek razrešila v. d. generalnega direktorja Boštjana Lindava in za novega šefa policije 
začasno imenovala Senada Jušića.

Simon Šubic

Bled – Blejski policisti so pred dnevi obravnavali 39-letnega 
državljana Hrvaške, ki se je na enem izmed smučišč na njiho-
vem območju med čakanjem v vrsti za vstop na vlečnico sprl 
z drugim moškim. Porinil ga je po tleh in ga večkrat udaril, 
pri tem pa je moškega poškodoval. Policisti zbirajo obvestila 
v smeri kaznivega dejanja iz poglavja zoper življenje in telo, 
o ugotovitvah pa bodo obvestili pristojno državno tožilstvo.

Hrvaški smučar izgubil živce

Med gradnjo našli mino

Kranj – V soboto okoli 14. 
ure so bili kranjski poli-
cisti obveščeni o najdbi ne-
eksplodirane protipehotne 
mine iz druge svetovne voj-
ne. V strugi Save so jo našli 

delavci ob izvajanju del na 
mostu na Ljubljanski cesti v 
Kranju. Policisti so kraj za-
varovali do prihoda strokov-
njakov Enote za varstvo pred 
neeksplodiranimi ubojnimi 
sredstvi, ki so protipehodno 
mino uničili.

Simon Šubic

Simon Šubic

Senad Jušić, novi v. d. generalnega direktorja policije / Foto: GPU

Občina Cerklje toži sosednjo Občino Šenčur, ker ni plačala dobrih tristo tisoč evrov za začetna dela pri 
izgradnji krvavškega vodovoda. Spor bodo skušali rešiti v postopku mediacije.

Občini bosta spor o neplačilu 
reševali z mediacijo

Policijo začasno vodi Senad Jušić

Bled – Blejski policisti so v petek zjutraj obravnavali tatvi-
no bakrene pločevine s streh mrliških vežic, ki jo je neznani 
storilec izvedel ponoči. Povzročil je za približno deset tisoč 
evrov škode. Isti dan popoldan so blejski policisti na smučišču 
obravnavali krajo smuči Elan Amphibio Waveflex, dolžine 168 
centimetrov, bele barve. Dejanje je neznani storilec storil med 
12.30 in 14.30.

Ukradli baker in smuči

Kranj – Kranjski policisti obravnavajo prometno nesrečo med 
voznikom avtomobila in otrokom na kolesu, ki se je zgodila 
minuli četrtek okoli 14. ure na kolesarskem prehodu v krožnem 
križišču na Šucevi ulici v Kranju. Voznik neznanega belega 
avtomobila je po nesreči ustavil, a si udeleženca med seboj 
nista izmenjala podatkov. Policisti zato pozivajo voznika, da se 
oglasi na Policijski postaji Kranj ali pokliče na interventno šte-
vilko 113. Vse, ki bi karkoli vedeli o nesreči, pa prosijo, da prav 
tako pokličejo na 113 ali anonimni telefon policije 080 1200.

Policisti pozivajo voznika in priče

Radovljica – Radovljiške po-
liciste so v nedeljo dopoldne 
obvestili o drzni tatvini, ki 
sta jo izvedla neznana moš-
ki in ženska. Okoli 10.20 sta 
storilca vstopila v odklenje-
no hišo in 82-letnega mo-
škega prosila za denar pod 
pretvezo, da ga potrebujeta 

za operacijo otroka. Moški 
se jima je namenil dati nekaj 
sto evrov, takrat pa sta izkori-
stila njegovo nepazljivost in 
mu pobrala več tisoč evrov 
ter hitro zapustila hišo. Po-
licisti za storilcema še poiz-
vedujejo in vodijo predka-
zenski postopek, o vsem pa 
bodo obveščali pristojno dr-
žavno tožilstvo.

Ukradla več tisoč evrov
Simon Šubic
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Najstarejša na-
rodnozabav-
na prireditev 
Pod mengeško 
marelo,  le -

tos 39. po vrsti, je v Špor-
tno dvorano Mengeš priva-
bila množico obiskovalcev, 
od najmlajših do starejših. 
Domača godba, ki jo od leta 
2008 vodi Dimitrij Lederer, 
je tako že ob začetku pro-
grama delila veselje in za-
dovoljstvo na družbenem 
omrežju – odzvala se je s fo-
tografijo polne dvorane in 
zapisom: »Najlepša nagra-
da za ves vložen trud na va-
jah je takole polna dvorana. 
Hvala vam!!!« Prav veliko 
časa za organizacijo tradici-
onalnega dogodka in pripra-
ve godbeniki niso imeli – 
glede na to, da je bila lanska 
prireditev, ki je bila zunaj 
običajnega zimskega termi-
na, pred manj kot pol leta, 
vmes pa so imeli še božič-
no-novoletni koncert.

V sobotnem večeru so obi-
skovalce pozdravili 'v slo-
gu', saj je naprej zazvenela 
Pod marelo. Pesem je ustva-
ril nekdanji kapelnik Primož 
Kosec, in kot je ob tem še 
poudarila voditeljica Jasna 
Kuljaj, jo je Mengeška god-
ba na prireditvi prvič zaigrala 
pred tridesetimi leti. Tradici-
ji je ostala zvesta tudi pri za-
snovi programa, kjer je rde-
ča nit članstvo v godbi, kar 

v praksi pomeni, da je vsaj 
eden od gostujočih ansam-
blov iz njihovih vrst. Tokrat 
so na oder stopili lani usta-
novljeni Šmarnogorski kvin-
tet, ki je sodeloval že na je-
senski prireditvi, Slovenski 
muzikantje in Alpski kvin-
tet, kot solista pa Žan Av-
belj in Oto Pester, ki je ob-
činstvo navdušil s pesmijo 
Elvisa Presleyja An Ameri-
can Trilogy, nato pa si nadel 

narodno nošo in se pridru-
žil članom kvinteta, ki ima 
skoraj 60-letno zgodovino 
in – kot je spomnil legendar-
ni baritonist Janez Per – tudi 
dolgo tradicijo gostovanj na 
prireditvi Pod mengeško 
marelo. Program, v katerem 
so se prepletali samostojni 
in skupinski nastopi glasbe-
nikov in ki je odseval pester 
repertoar mengeške godbe, 
je sklenil prav Alpski kvintet.

Sobotni večer je znova potrdil, da v Mengšu domuje glasba.

Ana Jagodic Dolžan

Jasna Kuljaj je večer začinila z imitacijo Helene Blagne.  
/ Foto: Tina Dokl

Žan Avbelj je član godbe in ansambla Šmarnogorski 
kvintet, nastopil pa je tudi kot solist. / Foto: Tina Dokl

Skupni nastop Mengeške godbe in ansambla Alpski kvintet z Otom Pestnerjem / Foto: Tina Dokl

Dvorana Sokol-
skega doma je 
bila minuli pe-
tek polna. Glas-
bena in pevska 

interpretacija lirične sopra-
nistke Maje Triler se je tako 
dotaknila src obiskovalcev, 
da so jo ob koncu koncer-
ta nagradili s stoječimi ova-
cijami. Majo je na klavia-
turah spremljal brat Jan 
Triler, poslušalce so navdu-
šili tudi oče Janez Triler in 
spremljevalni pevski sestav. 
»Skrivnostni vrt je čaroben 
prostor, kjer si upamo sa-
njati o najlepših in dobrih 

stvareh. Nanaša se na moj 
glasbeni občutek, interpre-
tacijo pesmi in na stil glas-
be, v katerem se najbolj naj-
dem. Ta stil je skrivnosten, 
drugačen, malce filmski,« 
je povedala pevka. Vesela 
je, da jo njen brat velikokrat 
spremlja na klaviaturah in 

da zapoje skupaj z očetom 
Janezom, ki je član Sloven-
skega okteta. »Pomembno 
se mi zdi, da se glasba, ki jo 
izberem za program na do-
ločenem koncertu, najprej 
dotakne mene. Namen je, 
da nas ponese v občutke, ki 
jih ne najdemo v tem svetu 

nasilja, da nam daje upanje 
in nas ponese v neko boljšo 
prihodnost.«

Maja je na petkovem kon-
certu interpretirala skladbe 
iz filmov, zazvenele so me-
lodije iz Gospodarja prsta-
nov, Gladiatorja, slišati je 
bilo zvoke, ki so spominja-
li na vilinske, čarobne, zape-
la je tudi tudi nekaj sloven-
skih in tujih ljudskih pesmi. 
Zaradi velikega zanimanja 
bodo koncert v prihodnosti 
še kje ponovili.

Sicer Maja Triler trenu-
tno na akademiji za glasbo 
in upodabljajočo umetnost 
na Dunaju obiskuje magi-
strski študij klasičnega petja 
ter študij pevske pedagogike 

s poudarkom na učenju ot-
rok in mladih. »Moram priz-
nati, da me je od vedno ve-
selilo peti tako klasiko kot 
malo bolj popularno glasbo, 
čeprav to, kar pojem, ni pop. 
Seveda so vse pesmi pete na 
klasičen način, vendar to še 
vedno ni operno petje. Je 

malce drugačno, a še ved-
no peto s klasično tehniko,« 
razmišlja Maja. »Mislim, da 
je to, da človek lahko zdru-
ži obe zvrsti glasbe, oboga-
titev. Ta stil me že od ved-
no spremlja in zdaj je prišel 
pravi čas, da ga lahko zač-
nem udejanjati.«

Klara Mrak

Lirična sopranistka Maja Triler je minuli petek v 
Sokolskem domu v Škofji Loki povabila na glasbeno 
potovanje v skrivnostni vrt čarobnih pesmi.

ČAROBNE PESMI IN 
FILMSKA GLASBA

Lirična sopranistka Maja Triler / Foto: Iztok Zupan

DOBRO OBISKANA 
MENGEŠKA MARELA 

»Skrivnostni vrt je čaroben prostor, kjer si upamo 
sanjati o najlepših in dobrih stvareh. Nanaša se na 
moj glasbeni občutek, interpretacijo pesmi in na 
stil glasbe, v katerem se najbolj najdem. Ta stil je 
skrivnosten, drugačen, malce filmski.«
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Grad Dvor v 
Preddvoru je 
konec tedna 
gostil zanimiv 
dogodek, kjer 

sta si roke podala vino in 
kultura. Poleg tega, da so 
obiskovalci lahko pokuša-
li vina vinskega kralja Til-
na Sedlaka, ustanovitelja 
blagovne znamke S Vino iz 

Haloz, so prisluhnili tudi 
poeziji pesnika in prozaista 
Uroša Preloga v interpreta-
ciji Mojce Prigl, ki sta jo z 
nastopom pospremili še ki-
taristka Taja Islamovič ter 
vokalistka Liza Klajnšek. 
Vsa omenjena dekleta pri-
hajajo s Ptuja.

Tilen Sedlak šteje 32 let. V 
Preddvoru je sicer že bil in 
tudi grad Dvor si je pred ča-
som že ogledal, pa tudi »gro-
fa in grofico« pozna iz časov, 

ko sta bila prisotna na dvor-
cu Štatenberg.

Pravzaprav je Sedlak vin-
ski kralj Jeruzalemsko-or-
moških goric in je drugi 
moški v Sloveniji, ki si je na-
del vinsko krono. Bolj nam 
je namreč znano, da v vin-
skem svetu kronamo kra-
ljice. Tudi njegova predho-
dnica je bila ženskega spola, 
tako kot imamo tudi vinsko 
kraljico Slovenije.

Zanimalo nas je, kako to, 
da se je odločil, da bi se po-
tegoval za krono. Pravi, da je 
razpis najprej prezrl, potem 
pa se mu je zdela sama ideja 
o kroni dovolj zanimiva, da 
se je prijavil. Zadnje leto ali 
dve je njegov način življenja 
postal predvsem širše pred-
stavljanje kulture pitja vina 
in organiziranje tovrstnih 
dogodkov. Ker pa je postal še 
vinski kralj, je to le lepa nad-
gradnja omenjenega.

Zaupal nam je, da se je 
njegova zgodba začela leta 
2016, ko je kupil hiško v Ha-
lozah, ob kateri je tudi vinog-
rad. Najprej ni razmišljal, da 
bi se ukvarjal z vinogradni-
štvom in vinom, čeprav si-
cer prihaja iz vinogradniške 

družine. A se mu je ravno to 
zgodilo. Sicer še vedno veči-
no časa dela kot zdravstveni 
tehnik, a ves prosti čas na-
meni vinu, njegovi promo-
ciji, vlogi vinskega kralja 
ter podobnim dogodkom, 
kot ga je gostil Preddvor in 
so ga naslovili Vino kot živ-
ljenje. Sedlak, ki zase pravi 
tudi, da je rahlo umetniška 
duša, nam je razložil, da gre 
pri vsem v bistvu za poetično 
zgodbo, ki govori o prepros-
tem fantu, ki ga vino uči živ-
ljenja. To je tudi neke vrste 
način, da se lahko izrazi kot 
oseba, predstavi svoj pogled 
na svet.

V Preddvoru so prisotni 
pokušali med drugim tudi 
čehek, zvrst, ki jo v njegovih 
krajih uporabljajo za brizga-
nec. »Čehek je v bistvu izraz 
za mladega fanta,« je pojas-
nil. »Gre za suho vino, ki so 
ga ljudje dobro sprejeli. V 
njem je sedemdeset odstot-
kov šipona in trideset odstot-
kov laškega rizlinga.« Tako 
pa se na neki način poču-
ti tudi sam, pravi: v njem se 
»pretaka« več Prlekije, ki pa 
jo lepo dopolnjuje z življe-
njem v Halozah.

KULTURNI PETKI

Sklop dogodkov, v 
okviru katerih so 
glavni poudarek 
namenili sezna-
njanju otrok z raz-

ličnimi oblikami umetno-
sti, so poimenovali kulturni 
petki, je pojasnila vzgojitelji-
ca Ana Šušteršič. Enkrat te-
densko, po navadi je bilo to 
v petek, so namreč kulturi 
namenili še posebno pozor-
nost in medse povabili tudi 
kakšnega zanimivega gosta.

Ob petkih so se tako vzgo-
jiteljice še posebno potrudi-
le in poskrbele za zanimiv 

program, ki je vključeval 
koncerte ter lutkovne in 
igrane predstave, obenem 
pa so otroci veliko ustvarjali 
tudi sami, saj so v vrtcu žele-
li, da otroci spoznajo čim več 
umetniških področij. Začelo 
se je z recitalom pred kultur-
nim praznikom, v okviru ka-
terega so se posebej posvetili 
Prešernovemu Povodnemu 
možu. Ker je to državni pra-
znik, so se obenem dotak-
nili simbolov slovenske dr-
žave in domoljubja. Nauči-
li so se slovensko himno ter 
spoznali grb in zastavo. Na 
literarnem srečanju so gos-
tili avtorico otroških slikanic 
Nežko Kukec. Skozi pogovor 

so spoznali njeni dve knjigi, 
iz katerih jim je tudi recitira-
la nekaj pesmi. Na enem od 
dogodkov so prisluhnili še 
otroškemu pevskemu zbo-
ru v vrtcu, ki ga vodita Moj-
ca Demšar in Renata Štingl, 
strokovne delavke vrtca pa so 
otroke razveselile še z glas-
beno-plesno pravljico z nas-
lovom Kadar zvezde zagori-
jo. Posebno čarobno vzduš-
je so jim pričarali z lutkov-
no predstavo, pri kateri so s 
senčnimi lutkami uprizori-
le pravljico O goskici, ki se 

je učila peti. Obiskali so tudi 
Mestno knjižnico Kranj, 
kjer so spoznali delovanje 
knjižnice. »Ves februar pa 
smo tudi veliko ustvarjali – 
risali smo z ogljem, kiparili s 
slanim testom in podobno,« 
je pojasnila Ana Šušteršič in 
dodala, da otrokom predsta-
vijo tudi kakšno znano likov-
no delo, ki ga potem posku-
šajo posnemati. »V februar-
ju je tako vladalo res ustvar-
jalno ozračje, skupaj z otroki 
smo ustvarili pravo kulturno 
vzdušje.«

V kranjskem vrtcu Živ žav je bil februar v znamenju kulture. Otroci so skozi številne dogodke, ki so jih 
pripravile strokovne delavke v vrtcu, spoznavali različne umetnostne zvrsti.

Mateja Rant

Otroci so uživali ob glasbeno-plesni pravljici z naslovom 
Kadar zvezde zagorijo. / Foto: arhiv vrtca

Liza Klajnšek in Taja Islamovič / Foto: Alenka Brun

V DRUŽBI VINA, GLASBE IN POEZIJE

Ne išči me med
dragulji in safirji,
ne išči me med
prestižem in ugledom,
ne išči me med
elito in izbranimi.

Kajti
ne boš me našel.

Sem
med preprostimi ljudmi,
med poljanami,
med drevesi,
med cvetlicami,
kjer je vse in ni nič.

Kajti
tam me najdeš.
 

Kje sem

Na literarnem srečanju so gostili Nežko Kukec. / Foto: arhiv vrtca

POTOVANJA        VINO        HRANA        DOGODIVŠČINE        MOŠKI        ŽENSKE         POTOVANJA        VINO        HRANA       ŽENSKE  

PESMI MLADIH

Alenka Brun

Mojca Prigl / Foto: Alenka Brun

Tilen Sedlak / Foto: Alenka Brun

 Andrej

Preprosta, lepa pesem, polna čustev. Iskrenih, tistih pra-
vih, ki se spremenijo v pesem, ki ostane za vedno. Med 
poljanami, med drevesi in cvetlicami. Še malo ... in bo 
pomlad. Meta

Pes mi po šlji te na elek tron ski na slov 
pes mi.mla dih@gma il.com ali pis no na na slov:  
Go renj ski glas, Nazorjeva ulica 1, 4000 Kranj. 

Čarobno vzdušje so pričarali s predstavo s senčnimi 
lutkami. / Foto: arhiv vrtca
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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. Pripravil B. F.                        
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KIVADO PRAZNUJE

Sergej Dobovišek 
je član zasedbe 
Kivado že od za-
četka. Skupina je 
do danes doživela 

marsikaj, a imena niso ni-
koli spreminjali, nam je ob 
petdesetletnici Kivada zau-
pal Dobovišek. »Ime Kivado 
je mogoče na začetku mar-
sikomu zvenelo čudno, po-
tem so se ga ljudje navadili. 
Nastal je iz začetnic priim-
kov Kirin, Valant in Dobo-
višek,« razloži, saj je Kiva-
do začel kot trio. K temu, 
da je postal prepoznaven, 
je zagotovo veliko prispeval 
nastop na Ptujskem festi-
valu leta 1973, ko so v treh 
dneh »kivadovci« kar trik-
rat zamenjali harmonikarja. 
Takrat so v zasedbo povabi-
li tudi pevko. Kljub težavam 
s harmonikarjem se domov 
niso vrnili brez nagrad.

Za začetke dua pa Dobo-
višek šteje čas, ko sta z Mi-
lošem Primožičem najprej 
skupaj igrala pri eni bolj 
znanih avstrijskih zasedb 
Kärntnerland Echo. Tako 
sta se spoznala. »Z omenje-
nim bendom sva prejadra-
la praktično vso Evropo, pa 
tudi potem sama. Videl sem 
vse od Helsinkov do Berlina, 
Hamburga, Vestfalijo, ce-
lotno Švico, veliko Avstrije, 
na Koroškem skoraj vsako 

Mineva 55 let obstoja zasedbe Kivado, ki je od letos ponovno trio, pred tem pa je bila kar nekaj časa 
duo, ki sta ga sestavljala Sergej Dobovišek z Jesenic, natančneje s Slovenskega Javornika, in Miloš 
Primožič iz Loma pod Storžičem. Pred štirimi leti se jima je pridružil še Hubert Katholnig.

Alenka Brun

Miloš Primožič, Sergej Dobovišek in Hubert Katholnig / Foto: osebni arhiv

»Stvarnik«
Zanima me, ali lahko priča-
kujem, da se bo zadeva, ki jo 
imam na sodišču, kmalu zaklju-
čila v moje dobro. Bom dobil 
povrnjene sodne stroške? Se 
vidi, kdaj? Prosil bi za kratek 
vpogled v ljubezen – kdaj bom 
spoznal koga resnega in ali bom 
zdrav? Hvala za vse odgovore, 
ki mi pomagajo pozitivno gle-
dati naprej ali pa se pripraviti 
za prihodnost.

Saj veste, da sodni mlini me-
ljejo počasi. Čez noč še ne bo 
konec, ampak tam nekje v pol 
leta pa bo. Zaključek procesa 
bo v vaše dobro in dobite tudi 
nazaj povrnjene vse stroške. 
Vaše zdravje je v redu, ne 
vidim nobenih posebnosti 
in tako bo tudi v prihodnje. 

V ljubezni se vas ni preveč 
držala sreča. To ne pome-
ni, da je z vami kaj narobe, 
enostavno ste spoznavali na-
pačne ljudi. Prav kmalu boste 
spoznali osebo, se zaljubili in 
ostali skupaj. Še vse bo tako, 
da bo prav, tudi za vas, brez 
skrbi. Lep pozdrav.

»Hči«
Zopet me zanima za hčerko. 
Napoveduje se ji operacija in 
me zanima, kako vidite, da bo 
potekala. Ali bo potem kolikor 
toliko dobro? Je tudi še vedno 
samska. Ali bo dobila sorodno 
dušo? Je zelo pridna punca, 
samo mislim, da je ne znajo ce-
niti. Kako naj ji svetujem, da bo 
bolje prišla skozi življenje? Ali 
bi bilo bolje, da si poišče drugo 
službo, in kako kaže s sedanjo? 

Hvala za vaš odgovor oziroma 
ali mi lahko svetujete, kako ji 
naj svetujem.

Operacija je nujno potrebna. 
Ne vidim nobenih zapletov. 
Čez čas se bo počutila veliko 
bolje. Njena trenutna služba 
je v redu, ampak to ni to. V 
enem letu se ji obeta zelo 
dobra priložnost, in kot vi-
dim, jo bo znala izkoristiti. 
Je preveč iskrena, kar je si-
cer prednost, ampak zaradi 
tega velikokrat ostane sama, 
ker niso vsi taki, kot je ona. 
Pri ljubezni do sedaj ni ime-
la sreče in je žal naletela na 
ljudi, ki so imeli drugačne 
vrednote kot ona. Letos še 
ne, prihodnje leto pa zago-
tovo spozna osebo, s katero 
bo ostala in si ustvarila dom 
in družino. Povejte ji, da ni-
koli ni prepozno za srečo in 
da ne sme biti zadovoljna z 
manj od tistega, kar pričaku-
je. Še naprej jo podpirajte in 
ne iščite razlogov proti tiste-
mu, kar si ona želi. Življenje 

je njeno, vi pa ji lahko samo 
pomagate. Želim vam vse 
dobro.

»Brezpotje«
Vedno berem vaše odgovore. 
Čeprav vaše besede niso name-
njene osebno meni, se najdem 
v njih. Imam dva otroka. Eden 
si je že pred časom ustvaril dru-
žino in živi na svojem, drugi pa 
živi sam, na svojem v našem 
domu. Zanima me, ali si bo kaj 
ustvaril ali pa bo še naprej tako, 
kot je. Želim si le, da je srečen 
in ne sam.

Vsaka metla najde svoj »štil«, 
in on svojega še ni našel. Kar 
pa ne pomeni, da ga ne bo. 
Prioriteta mu je bila, da se 
najde v poslovnem svetu in 
da si uredi dom. Osebo, s ka-
tero si želi biti, že pozna, ven-
dar dela kratke korake. Ve, kaj 
hoče, in vse to bo tudi dobil. 
Počasi, ampak zanesljivo. 
Ne obremenjujte se, kmalu 
pridejo vesele novice. Ostali 
boste brez besed. Srečno.

TANJA ODGOVARJA

tanja.70@hotmail.com

Minuli teden so babice v kranjski porodnišnici pomagale 
pri 24 porodih, rodilo se je 9 deklic in 15 dečkov. Najlažja 
je bila deklica, ki je tehtala 2338 gramov, najtežji pa je bil 
deček s 4780 grami. Na Jesenicah se je rodilo 7 dečkov in 
16 deklic. Najtežji je bil deček, ki je tehtal 4160 gramov, 
najlažji deklici pa je tehtnica pokazala 2260 gramov.

Novorojenčki

Na Jesenicah sta se 18. februarja 2023 poročila Davor Dže-
ver in Biljana Stevlić, v Škofji Loki pa v soboto, 25. februarja 
2023, Beka Faton in Milica Mitić.

Mladoporočenci

gostilno in hotel,« nam je 
zaupal. V nekem trenutku 
pa sta se odločila, da gresta 
na svoje.

Dobovišek se z nasmehom 
na obrazu spominja, kako je 
s svojimi fanti iz tria Kivado 
pred 55 leti prvič nastopil za 
silvestrovo v Centru Lesce. 
Koncert so letos ponovili, 
ponovno kot trio, le glasbe-
nika ob njem sta bila druga. 
Pravi, da sta s Primožičem 
ostajala v dvojini, ker eno-
stavno nista našla basista, 
ki bi jima ustrezal. Oba ima-
ta namreč glasbeno izobraz-
bo, za seboj izjemno število 

nastopov, in ko sta pred šti-
rimi leti slučajno igrala v ne-
kem lokalu v Podkloštru/ 
Arnoldsteinu, sta spoznala 
Huberta Katholniga. Ta ju je 
poznal in si je pravzaprav že 
v preteklosti želel, da bi lah-
ko kdaj igral z njima. Povabi-
la sta ga na »špil«, ni veliko 
razmišljal in ujeli so se. »Mi-
loš igra klaviature, frajtona-
rico in klavirsko harmoniko, 
Hubert kontrabas, bas kita-
ro in bariton, jaz pa kitaro, 
bendžo – vsi trije pa tudi po-
jemo,« pripoveduje Dobovi-
šek. »Hubert tudi dobro go-
vori slovensko, blizu so mu 

tako Avsenikove kot Slakove 
melodije …«

Trio danes v svojem reper-
toarju premore ogromno šte-
vilo pesmi. Več kot tri tisoč, 
izvemo. Igrajo vse od ome-
njenih slovenskih glasbenih 
velikanov narodnozabavne 
glasbe do dalmatinskih pe-
smi. Prepevajo v portugal-
ščini, španščini, angleščini, 
nemški »potpuri« napevi jim 
niso tuji, znajo celo Malajko v 
svahiliju, našteva Dobovišek.

Tudi Kivado se je srečal 
s koronakrizo, ki je zareza-
la v njihove nastope, a ti se 
počasi vračajo. Letos je trio 

do februarja nastopal že de-
setkrat, od tega osemkrat 
pri naših avstrijskih sose-
dih. Vadijo pri Katholnigu 
ali Primožiču, do avgusta 
so »čez mejo razprodani«, 
pripravljajo se na večji na-
stop v slovenski prestolnici. 
Precej igrajo na zasebnih za-
bavah, porokah, obletnicah, 
različnih srečanjih.

Sergej Dobovišek bo apri-
la star 75 let, Miloš Primožič 
bo letos dopolnil 71 in Hu-
bert Katholnig 69 let. A Do-
bovišek pravi, da leta pri nji-
hovi ljubezni do glasbe in 
nastopov ne igrajo prav no-
bene vloge. Poudari le, da so 
sicer najstarejši delujoči trio 
v Sloveniji, pojejo pa še ved-
no v živo.

Kamniški ansambel Viharnik praznuje 30-letnico delova-
nja. Od začetkov do danes se je zasedba spreminjala, 
zadnja večja sprememba pa se je zgodila leta 2019, ko se 
je poslovila dolgoletna pevka Sabina Vidovič. Fantje so 
imeli srečo pri izbiri nove pevke, saj se jim je pridružila 
simpatična Tolminka Urška Jazbec. V ansambel je tega 
leta prišel tudi basist Matjaž Kogovšek. Pevka in basist 
sta v skupino prinesla mladost in svežino. Ob jubileju 
ansambel pripravlja Šopek za mami, veliki koncert, ki bo v 
soboto, 18. marca, ob 19. uri, v športni dvorani v Kamniku. 
V goste pa so povabili Kvatropirce, Modrijane, Heleno 
Blagne, Ansambel bratov Poljanšek, Tomaža Plahutnika, 
Šmarnogorski kvintet, Ansambel Javor, ansambel Galop, 
Mestno godbo Kamnik in Folklorno skupino Kamnik. Kon-
cert bosta vodila Janja Ulaga in Franc Pestotnik - Podokni-
čar, ki so mu zaupali tudi humorni del koncerta.

Tridesetletnica ansambla Viharnik
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1. nagrada: darilna kartica OBI v vrednosti 20 EUR,
2. in 3. nagrada: knjižna nagrada

Rešitve križanke (geslo, sestavljeno iz črk z oštevilčenih 
polj in vpisano v kupon iz križanke) pošljite do petka, 10. 
marca 2023, na Gorenjski glas, Nazorjeva ulica 1, 4000 
Kranj. Rešitve lahko oddate tudi v nabiralnik Gorenjske-
ga glasa pred poslovno stavbo na Nazorjevi ulici 1.

V knjigi je več 
kot 100 receptov 
in zanimivosti o 
čokoladi v poglavjih: 
o kakavovcu in 
kakavovem zrnu, 
od kakavovega 
zrna do čokolade, 
čokoladne torte in 
kolači, čokoladni 
deserti in strjenke, 
čokoladni fondiji, 
čokoladni okraski, 
pralineji in slane 
jedi s čokolado. 
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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 želite, da vam jo pošljemo po pošti,  
se poštnina zaračuna po ceniku Pošte Slovenije.

                        + poštnina

10Spiralna vezava, 14 cm x 20 cm, 160 strani

EUR

Nekateri recepti v 
knjigi so preprosti, 
za druge je 
potrebno malo več 
spretnosti, vendar 
so vsi preskušeni, 
tudi večkrat. S 
krašenjem ni 
pretiravala, da se 
sladice ne bi zdele 
že na prvi pogled 
prezahtevne: 
Uporablja 
bolj naravne 
sestavine, kot 
so koščki sadja, 
posušeni cvetovi, 
drobljeni oreščki, 
nasekljana 
čokolada in 
drugo.
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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 želite, da vam jo pošljemo po pošti,  
se poštnina zaračuna po ceniku Pošte Slovenije.

                        + poštnina

26Število strani: 152 strani, 20 x 24 cm, trdo vezana    

EUR

 

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

224 strani ,15 x 20 cm, 
špiralna vezava, 

Pred vami je najnovejša 
kuharica za kremasta 
peciva in sladice – 
sadna peciva, rulade, 
torte in tortice, sladice 
brez peke, deserte 
v kozarcih in ostale 
kremaste užitke. 
Njihova jasna in 
enostavna priprava 
vodi vsakogar do 
zagotovljenega 
uspeha. 
 

10
EUR
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»Pisalo se je leto 1979, bilo 
je ravno pred velikonočnimi 
prazniki, ki jih pri nas sicer 
nismo praznovali, smo pa 
zmeraj jedli trgovinsko poti-
co. 'Jakob je prišel pote, da 
te odpelje k sebi domov!' mi 
je rekel ata. Z odprtimi usti 
sem zijala vanj. 'Kaj se mu 
meša?!'«

Hermina nadaljuje: »Moja 
usoda je bila z dogovorom 
med starši in Jakobom za-
pečatena. Ni bilo več nobe-
nega izhoda! V vasi, v kateri 
smo živeli, so vrstnice že no-
sile 'vroče hlačke', kupljene v 
Trstu, same, brez spremstva, 
obiskovale plese, mene pa so 
prodali kot kos mesa!«

Četudi se je med najinim 
pogovorom počutila rahlo 
zmedeno, z besedami je tež-
ko oblikovala misli in stavke, 
sem z nemalo potrpežljivos-
ti vseeno izvedela, kaj je sle-
dilo.

Preden je nadaljevala, se 
je še enkrat opravičila, da jo 
včasih odnese, da ne ve, kje 
je in kaj reči. Krive pa so ta-
blete, ki jih jemlje.

»Spominjam se, da so 
mi tisti dan noge tičale v 

premajhnih čevljih, saj ni-
sem imela denarja, da bi si 
kupila nove. Bila sem zelo 
utrujena, saj sem bila na 
'šihtu' 16 ur. 'Pospravi svo-
je stvari, pa da te ne vidim 
več!' je zasikala mama. Moš-
kemu, ki je prišel pome, je 
bilo kar malo nerodno. 'Z 
očetom sva bila soborca. Le 
da sem bil jaz kurirček on pa 
komisar!' mi je začel razla-
gati Jakob, medtem ko me je 
požiral z očmi.

V glavi sem hitro izraču-
nala. Moral je biti starejši od 
petdeset let! Prvič v življenju 
sem se zjokala, padla sem 
na kolena in starše v solzah 
prosila, naj mi tega ne stori-
jo. Ata mi je prisolil klofuto, 
mama pa me je začela zmer-
jati z izmečkom, ki ji je uni-
čil življenje.

'Če te ne bo ubogala, s ko-
lom po njej!' je Jakobu zau-
kazal ata, preden sva odšla 
iz hiše. To je bilo zadnjič, da 
sem prestopila domači prag.

Poročila sva se čez dva me-
seca, enkrat sredi tedna. Do 
poroke sem spala v hiši, na 
divanu. Niti dotaknil se me 
ni. Od mene je pričakoval, 
da bom takšna, kot je bila 
njegova pokojna mama. Na 
njegov ukaz sem začela no-
siti tudi ruto, ki je pred tem 
nisem. V hlevu je imel kra-
vo, bika, dva prašiča in ka-
kšnih deset kokoši. Za živa-
li sem morala sama skrbe-
ti, kajti on je večino dneva 
prespal. Ponoči je pogos-
to kolovratil naokoli, se po-
govarjal sam s seboj. Včasih 
je vzel puško in šel v gozd 
streljat srnjad ali zajce. Ne 
bi mi bilo hudega, če se ob 
polni luni ne bi napil. Takrat 
pa je postal zelo nasilen do 
mene. Spominjam se, kako 
se je nekoč spravil na Muri-
ja, črnega mešančka, na ka-
terega sem se zelo naveza-
la. Obesil ga je na drevo in 
potem je z nožem zabadal v 

njegovo trzajoče telo, še po-
tem ko je že nehal cviliti. V 
pijanosti sva imela tudi prve 
spolne odnose. Bilo je groz-
ljivo, saj je trajalo skoraj vso 
noč, preden mu je uspelo. A 
ko mu je, je pokleknil zraven 
postelje in začel jokati. Ker 
dolgo nisem zanosila, sem 
upala, da sem varna. Otrok 
nisem hotela imeti. Kdo pri 
zdravi pameti bi jih rojeval v 
takšen svet, kot je bil ta, v ka-
terem sem živela?

Nekoč pa se mu je ven-
darle posrečilo. Na noseč-
nost nisem niti pomislila, 
saj sem po vsakem odnosu 
še nekaj časa krvavela, ker je 
bil v svoji nemoči zelo nasi-
len in me je vsakokrat poš-
kodoval. Koliko in kako, si-
cer ne vem, saj nisem obi-
skovala ne zdravnika ne gi-
nekologa. Živela sva toliko 
na samem, da bližnji sosed, 
četudi bi hotel, ni slišal mo-
jih nočnih krikov.

Spominjam se, da je bila 
prva misel, ko sem ugoto-
vila, kaj je z menoj, ta, da 
grem delat splav. Otroka 
sem sovražila, še preden 
sem ga držala v naročju. 
Bila pa sem neuka, pojma 
nisem imela, kaj naj storim 
s svojim telesom, da se bom 
rešila vsiljivca! Mož je gle-
dal name kot na brejo kra-
vo. Vedel je, da mora biti 
takrat, ko pride čas, nekdo 
pri meni. Jaz tega nisem ve-
dela. Ko mi je odtekla voda, 
je stekel po soseda, ki je 
imel avto, da me je odpeljal 
v porodnišnico. Imela sem 
hude popadke, a se mi je 
zdelo, da jih sploh ne čutim. 
Zdravnik, ki me je sprejel, 
je bil prijazen do mene. O, 
kako sem mu bila hvaležna! 
Tudi babica, ki se je vrtela 
okoli mene, se je smehljala. 
Ves čas sem se ji opraviče-
vala za nevšečnosti, ki sem 
ji jih povzročila. Sin se je ro-
dil šele čez dvanajst ur.

Nič nisem čutila, ko so mi 
ga položili v naročje. To, da 
mi je vseeno, so hitro opazi-
li. Nekoč so me vprašali, ali 
bi ga dala v posvojitev. 'Bom 
Jakoba vprašala,' sem odgo-
vorila. A je nekaj mencal, da 
bo razmislil, zato sva otro-
ka odnesla domov. Skrbe-
la sem zanj, kakor sem ve-
dela in znala. Ko je bil star 
tri leta, je Jakob umrl. So-
sedje so ga našli ob gozdni 
poti. Menda mu je voda za-
lila srce. Ker ni bil veren, so 
ga samo zagrebli. Nič nisem 
jokala. Sin je začel obisko-
vati osnovno šolo. Nikoli ni-
sem šla na govorilne ure, ker 
me ni nič zanimalo. A je bil 
menda priden otrok. Doma 
sva bila tiho, on za knjigami, 
jaz v hlevu. Skuhala sem mu 
kosilo, to pa je bilo tudi vse.

Ko se je preselil v inter-
nat, sem ga začela pogreša-
ti. Vedno pogosteje sem ime-
la napade strahu in tesnobe. 
Zdelo se mi je, da se mi meša. 
Sosed me je odpeljal v psihi-
atrično bolnišnico, kjer sem 
ostala tri mesece. Sin me je 
redno obiskoval. Sedela sva v 
avli, največkrat sem bila kar 
tiho. Nikoli se me ni dotaknil, 
pa tudi jaz se ga nisem. Po ti-
hem sem ga vseeno občudo-
vala, saj se mi je zdel zelo pa-
meten. Hkrati sem živela pa 
bila tudi mrtva. Ničesar ni-
sem čutila. Ne bolečine, ne 
žalosti, ne veselja. Če je bila 
juha vroča, sem jo pojedla, če 
je bila hladna, pa prav tako. V 
meni je bilo vse prazno. Tr-
pali so me z zdravili, da sem 
bila podobna rastlini, in ne 
živemu bitju. Edino, za kar 
me je skrbelo, so bile moje 
živali. Upala sem, da sosed 
dobro skrbi zanje.

Stara sem bila komaj malo 
čez štirideset, počutila pa 
sem se kot starka. In z neu-
rejenimi sivimi lasmi sem 
bila tudi videti kot starka.«

(Konec prihodnjič)

Milena Miklavčič

Limonina pita
Limonina pita ali mnogim 

znana tudi kot bela pita je 
sestavljenka iz krhkega testa 
in osvežilne limonine kre-
me. Čeprav vsebuje samo 
preproste sestavine in ne 
zahteva dolgotrajne pripra-
ve, navduši tako z okusom 
kot tudi z videzom.

Za pripravo limonine pite 
potrebujemo: za testo: 0,5 
kg moke, 1 pecilni prašek, 
150 g masla, 100 g mlete-
ga sladkorja, 1 vanilin slad-
kor, 2 jajci, lupinico ene li-
mone, 1 žlico limoninega 
soka, 3 žlice mleka; za kre-
mo: 1 liter mleka, 8 žlic ostre 
moke, 200 g sladkorja, 2 va-
niljevega sladkorja, sok dveh 

limon, lupinico dveh limon, 
250 g masla.

Priprava testa: Skupaj zme-
šamo vse sestavine in zgnete-
mo v testo. Testo zavijemo v 
folijo ter ga za pol ure posta-
vimo v hladilnik. Po tem času 
ga razdelimo na tri enake 
dele ter vsak del razvaljamo 
v tanek pravokotnik (približ-
no 3 mm debelo) ter ga pres-
tavimo na pekač. Pomagamo 
si lahko tako, da testo valja-
mo med dvema listoma peki 
papirja. Vsak del testa peče-
mo v pečici, segreti na 180 °C, 
približno 10 minut oz. do zla-
torumene barve.

Priprava kreme: Sku-
paj zmešamo moko in pol 

litra mleka v gladko zmes. 
Preostalo mleko zavremo 
ter vanj raztopimo sladkor 
in vaniljev sladkor. V vre-
lo mleko vlijemo mešanico 

moke z mlekom. Med stal-
nim mešanjem kuhamo še 
toliko časa, da se vse skupaj 
zgosti. Nato pokrijemo s fo-
lijo za živilo, tako da se folija 

dotika zgornje plasti. Pose-
bej stepemo maslo, sok li-
mone in limonino lupinico. 
Nato v to zmes dodamo še 
ohlajeno kremo iz mleka in 
moke. Vse skupaj zmešamo 
v gladko zmes.

Sestavljanje pite: Vzame-
mo plast testa in jo enako-
merno premažemo z eno 
tretjino kreme. Nanj položi-
mo drugo plast testa in po-
novno premažemo z dvema 
tretjinama kreme. Enako 
ponovimo še s tretjim delom 
testa in preostankom kre-
me. Pito postavimo za ne-
kaj ur v hladilnik, da se oh-
ladi in strdi, ter jo nato nare-
žemo na kocke.

Erika Jesenko

Smo v postnem času, ko se marsikdo odloči za odrekanje, 
bodisi glede uživanja alkohola, določene hrane ali česa dru-
gega. V današnji rubriki se bomo odrekli pripravi jedi iz mesa 
in ga skušali po vsebnosti beljakovin in aminokislin nadome-
stiti z drugimi živili. Takšnega, ki bi lahko meso popolnoma 
nadomestilo, ni, so pa številna živila, ki imajo določene vrste 
beljakovin. Z ustreznim kombiniranjem se temu lahko zelo 
približamo. A za lažji prehod naj bodo najprej na vrsti ribe.

Ribja juha
Za 6 oseb potrebujemo 300 g ribjih glav ali navadnih rib, sol, 
čebulico, 3 žlice olja, peteršiljevo korenino, lovorov list, poper v 
zrnju, 2 žemlji, 2 jajci in svež peteršilj.

V 1,5 l vrele slane vode dodamo na liste narezano čebulo, olje, 
narezano peteršiljevo korenino, lovorov list, poper in očiš-
čene ribje glave ali druge ribe. Kuhamo približno 15 minut, 
odvisno od vrste rib. Ko meso dobro odstopa od kosti, juho 
precedimo in previdno oberemo ribje meso, da odstranimo 
vse kosti. Žemlje narežemo na tanke rezine in jih naložimo 
na krožnike. Oblijemo jih s stepenima jajcema in z vrelo ribjo 
juho, ki smo ji dodali še ribje meso. Juho takoj postrežemo. 
Po vrhu potresemo sesekljani peteršilj.

Pečene mešane ribe
Za 4 osebe potrebujemo 16 večjih sardel, 500 g filejev osliča, 20 
lignjev, sol, poper, česen, peteršilj, olivno olje in limono.

Sardele in lignje očistimo, oplaknemo s hladno vodo in osu-
šimo s kuhinjskimi brisačami. Potem vse ribe pokapljamo z 
limoninim sokom, solimo, popramo, premažemo z olivnim 
oljem in spečemo v posodi za pečenje brez maščobe ali na 
žaru. Za tržaško omako česen in peteršilj drobno sesekljamo, 
damo v posodo za omake, prilijemo olivno olje in premeša-
mo. Ribe razdelimo na krožnike, okrasimo z olivami in zraven 
postrežemo blitvo s krompirjem ali mešano zeleno solato.

Kuhana postrv
Za 1 kg postrvi potrebujemo 1 l slane vode, 3 žlice vinskega kisa, 
majhno čebulo, 4 zrna popra, 3 žlice olja, poper in limonine 
krhlje.

Postrvi temeljito očistimo. Sluzasto površino lahko zdrgnemo 
z grobo soljo. Odstranimo jim drobovje in jih položimo v vrelo, 
slano in okisano vodo. Vodi dodamo še čebulo, poprova zrna 
in po želji lovorjev list. Počasi kuhamo 10 minut, nato ribe 
previdno položimo na krožnik, rahlo popramo in oblijemo z 
oljem. Okrasimo z limoninimi krhlji in postrežemo s kuhano 
zelenjavo ali krompirjevo solato s čebulo.

Ocvrta postrv s sezamom
Potrebujemo srednje velike postrvi, sol, moko, jajce, drobtine, 
neoluščena sezamova semena, olje za cvrtje in limonine krhlje.

Postrvi očistimo, posolimo in pustimo stati 10 minut. Nato jih 
povaljamo v moki, v stepenem jajcu in nazadnje v drobtinah, ki 
smo jim dodali 2 žlici sezama. V vročem olju jih ocvremo, da 
postanejo zlato rumene. Enako lahko pripravimo tudi ocvrte 
fileje postrvi ali drugih rib.

usode

L a h k e  j e d i

KU HAR SKI RE CEP TI
Za vas iz bi ra Katja Do lencPristanek na psihiatriji

Herminina naglavna ruta, 2. del
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Obvestila o dogodkih objavljamo v rubriki Kažipot brez-
plačno samo enkrat, pošljete jih lahko na e-poštni naslov 
kazipot@g-glas.si.

PRIREDITVE

Jazz med knjigami in recital poezije Karla 
Destovnika - Kajuha
Tržič – V tržiški knjižnici se bo v torek, 28. februarja, ob 19. uri 
začel koncert med knjigami z recitalom poezije Karla Destovni-
ka - Kajuha. Z zbranimi bodo Tomi Purich trio in bibliotekarji.

IZLETI

Jurčičeva literarna pot
Šenčur – Turistično društvo Šenčur vabi v soboto, 4. marca, 
na pohod po Jurčičevi literarni poti: Višnja Gora–Stari grad–
Pristava–Zavrtače–Polževo–Sv. Duh–Roje–Kravjek–Sv. Janez 
Krstnik–Oslica–Muljava. Skupne zmerne hoje bo od tri do 
štiri ure (15 km). Pot je možno podaljšati mimo izvira Krke 
(dodatni dve uri). Informacije daje in prijave zbira do četrtka, 
2. marca, Franci Erzin, tel. 041 875 812.

Portorož–Sečoveljske soline
Kranj – Društvo upokojencev Kranj vabi v četrtek, 9. marca, 
v Portorož in na ogled Sečoveljskih solin. Odhod avtobusa 

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 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. 

tedenski koledar
         vzhod      zahod 

28. 2. tor. Gabrijel 6.44 17.47

1. 3. sre. Albin 6.42 17.48

2. 3. čet. Janja 6.41 17.50

3. 3. pet. Martin 6.39 17.51

4. 3. sob. Kazimir 6.37 17.52

5. 3. ned. Janez 6.35 17.54

6. 3. pon. Nika 6.33 17.55

desetdnevna vremenska napoved
Torek
28. 2.

–3/3 °C

Nedelja 
5. 3.

–4/6 °C

Sreda 
1. 3.

Četrtek
2. 3.

Petek
3. 3.

Sobota
4. 3.

–4/5°C –1/4 °C –1/6 °C –3/9 °C

Ponedeljek 
6. 3.

Torek
7. 3.

Sreda
8. 3.

Četrtek
9. 3.

–2/6 °C 1/6 °C 2/7 °C 3/9 °C
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22. 2. - 8. 4. 2023

V znamenje solidarnosti z Vsemi,  
ki trpijo zaradi alkohola.
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www.brezalkohola.si

bo ob 8. uri izpred Creine, vstopni postaji bosta tudi Labore 
in Orehek. Pot od Portoroža do solin, ki jo boste prehodili, je 
dolga devet kilometrov, hoje bo za tri ure. Vrnitev v Kranj je 
predvidena ob 19. uri. Prijave z vplačili sprejemajo v društveni 
pisarni do ponedeljka, 6. marca.

OBVESTILA

Telovadba za najlepša leta
Preddvor – V sredo, 1. marca, se bo ob 18. uri v okviru medge-
neracijskega sodelovanja v Kulturnem domu Preddvor začela 
telovadba za najlepša leta. Obvezne so prijave do zasedbe 
mest na mck-prijave@luniverza.si ali 04 280 48 25.

Temeljni postopki prve pomoči
Vodice – V torek, 28. marca, se bo ob 18. uri v Knjižnici 
Vodice začelo predavanje z delavnico Temeljni postopki 
prve pomoči, ki ga organizira Rdeči križ Slovenije. Delavni-
ca temeljnih postopkov oživljanja z uporabo avtomatskega 
defibrilatorja bo sestavljena iz teoretičnega in praktičnega 
dela z možnostjo aktivne udeležbe. Prijave sprejemajo na 
prireditev@mklj.si.

Izdelovanje voščilnic in knjižnih kazal
Tržič – V okviru Centra za medgeneracijsko učenje Ljudska 
univerza Tržič vabi na kreativno brezplačno delavnico izde-
lovanja voščilnic in knjižnih kazal s tehniko pick point, ki se 
bo v torek, 28. februarja, ob 15.30 začela pod vodstvom men-
torice Marjetke Nikolič. Naučili se boste tudi tehnike šivanja 
spomladanskih cvetic. Za material bo poskrbljeno. Prijave in 
informacije na (04) 592 55 50.

KONCERTI

Koncert Prifarskih muzikantov
Tržič – Ob zvokih etno glasbe Prifarskih muzikantov, ki letos 
slavijo 35. rojstni dan, se boste lahko zabavali v soboto, 4. 
marca, v Kulturnem centru Tržič.

RAZSTAVE

O življenju in ilustracijah Iveta Šubica
Škofja Loka – V soboto, 4. marca, se bo ob 15. uri v Loškem 
muzeju začelo vodstvo po razstavi Ive Šubic – ilustrator in kul-
turni delavec za otroke. Otroci bodo lahko prisluhnili zgodbam 
iz umetnikovega življenja ter kakšni iz knjig, ki jih je ilustriral. 
Pri tem bodo otrokom na pomoč priskočile lutke živali.

Slike Vlaste Srebotnjak
Radovljica – V mesecu marcu v Likovnem salonu M., Kranjska 
4, likovna dela razstavlja slikarka Vlasta Srebotnjak.

PREDSTAVE

Velikanova past
Podnart – Kulturno društvo Podnart vabi v petek, 3. marca, ob 
17. uri v Kulturni dom Podnart na ogled predstave za otroke 
Velikanova past.

Bremenski godci
Sveti Duh, Škofja Loka – Otroci si lahko glasbeno pravljico 
Bremenski godci v produkciji Društva Glasba – Drama ogle-
dajo v soboto, 4. marca, ob 10. uri v dvorani KD Sv. Duh in 9. 
marca ob 11.30 na Loškem odru v okviru območnega srečanja 
otroških gledaliških skupin.

Cerklje – Društvo Kmečkih žena in deklet Gorenjski nagelj 
Cerklje - Šenčur, ki ga vodi Andreja Bogataj, je minulo soboto 
skupaj z Družinskim in mladinskim centrom (DMC) Cerklje 
v prostorih DMC pripravilo ustvarjalno delavnico Izdelova-
nje cvetja iz krep papirja. Delavnice, ki so jo vodile Cvetka 
Hudobivnik, Danica Rozman in Tanja Svetelj, se je udeležilo 
27 občank vseh starosti, ki so pridobile veliko znanja ročnih 
spretnosti, tehnike ustvarjanja cvetja, uporabile pa so tudi 
veliko domišljije. Izdelovale so rumene narcise, tulipane, 
male marjetice, žefran, nageljne in drugo cvetje. Vse izdelano 
cvetje so lahko odnesle domov. Izdelava papirnatega cvetja 
ima na Slovenskem bogato tradicijo. Pri nas se je pojavilo v 
prvi polovici 19. stoletja, ko se je posnemanje pravega cvetja 
pokazalo kot nuja, saj je zaradi naravne vegetacije ob različ-
nih letnih časih primanjkovalo naravnega rastlinja in cvetlic. 
Najbolj poznana je bila tehnika izdelovanja papirnatih rož 
iz krep papirja. Posnemanje izdelovanja papirnatega cvetja 
se je iz mest preneslo na podeželje, kjer se je tudi ohranilo 
vse do danes.

Izdelovali rože iz krep papirja
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Rezultati – žrebanje 26. 2. 2023
3, 11, 13, 14, 23, 32, 38 in 26

Loto PLUS: 14, 15, 16, 28, 34, 36, 39 in 33
Lotko: 3 0 6 2 7 1

Sklad 1. 3. 2023 za Sedmico: 500.000 EUR
Sklad 1. 3. 2023 za PLUS: 2.120.000 EUR
Sklad 1. 3. 2023 za Lotka: 300.000 EUR

LOTO

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

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

TOPLOTNE ČRPALKE

 
DOBAVA TAKOJ

IZE d.o.o 
Golniška c. 68 a, 4000 KRANJ
041 669 742

TOPLOTNE ČRPALKE
                              6 – 16 kw 
od 6.699,99 EUR - 6 kw z osnovno 
montažo, zagonom in 9,5% ddv
SUBVENCIJA EKO SKLADA

IZE d.o.o. 041 669 742

OBVESTILO NAROČNIKOM

Račune lahko prejemate  
tudi po elektronski pošti

Če želite račune prejemati po e-pošti, nam na 
e-naslov narocnine@g-glas.si sporočite točno ime 
in priimek ter naslov, da vas bomo našli na seznamu.

Na e-naslov, s katerega nam boste poslali  
osebne podatke, bomo poslali račun v obliki pdf,  
ki bo povsem enak položnici v tiskani izdaji.

Sodobna tehnologija omogoča tudi hitro in 
preprosto plačevanje računov s pomočjo mobilnega 
telefona in QR kode. 
Prepričani smo, da boste zadovoljni.

www.gorenjksiglas.si

V podjetju Agro mobil, d. o. o, iz Šenčurja zaposlimo 
SKLADIŠČNIKA – POMOŽNEGA DELAVCA (m/ž). 
Kandidat mora imeti vozniško dovoljenje B-kategorije  
ter izkušnje z upravljanjem viličarja. Delo poteka na  
lo kaciji podjetja. Možno je tudi opravljanje dela z de lov-
nim časom po dogovoru preko s. p.

Prijave po telefonu 041 698 385 (Boštjan Bertoncelj) ali 
elektronski pošti bostjan.bertoncelj@agromobil.si.

V nagradni križanki iz Gorenjskega glasa št. 12 z geslom 
Zvonovi so najglasnejše glasbilo, je glavno nagrado prejel 
Miran Potočnik iz Mavčič, drugo Francka Vršnik in tretjo 
nagrado Anica Mokič, obe iz Kranja. Nagradna križanka iz 
Gorenjskega glasa št. 13 z geslom Zaljubljenci slišijo travo 
rasti, je glavno nagrado prinesla Tonetu Podnarju iz Ško-
fje Loke, drugo in tretjo nagrado pa Albini Prek iz Medvod 
in Boštjanu Zormanu iz Cerkelj. Nagrajencem čestitamo!

Sedem zgodb 
izpod peresa 
priljubljenega 
pisatelja Ivana 
Sivca. Sedem 
grenkih usod 
s toplimi žarki 
svetlobe: Vojko 
Gašperut, Jože 
Okoren, Darko 
Đurić, Anka Vesel, 
Damjan Peklar, 
David Razboršek 
in Benjamin 
Žnidaršič. 
Preberite njihove 
zgodbe in 
spoznali boste, da 
so naše vsakdanje 
težave v resnici 
tako majhne. 
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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 želite, da vam jo pošljemo po pošti,  
se poštnina zaračuna po ceniku Pošte Slovenije.

                        + poštnina

15 208 strani, trda vezava

EUR

Pisatelj Ivan Sivec 
na prikupen in 
razumljiv način 
opisuje življenje in 
delo enega največjih 
slovenskih pisateljev 
Ivana Tavčarja. 
»Visoški gospod« s 
podnaslovom »Vse 
ljubezni pisatelja 
Ivana Tavčarja« 
je prvi biografski 
roman o ustvarjalcu 
Cvetja v jeseni in 
Visoške kronike.
Ljubezen nam je 
vsem v pogubo, je 
zapisal Ivan Tavčar. 
Knjiga za vse čase, 
za mlade in stare, za 
šolarje in starše.

Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu,  
Nazorjeva ulica 1, v Kranju, jo naročite  
po tel. 04 201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si

Pri pošiljanju po pošti se poštnina zaračunava  
po ceniku Pošte Slovenije.

Trda vezava, 17,5 x 24,5 cm, 304 strani 

                        + poštnina

19
EUR

Avtor Franci Valant iz 
Radovljice je knjigo 
posvetil zvonjenju 
zvonov v radovljiški 
župniji in dekaniji v 
preteklih 130 letih. 
Knjiga je dragocen 
zapis o nesnovni 
kulturni dediščini, ki 
je najbolj razširjena 
prav na Gorenjskem. 
Knjiga obsega 
resnične zgodbe 
pričevalcev, stare 
običaje in številne 
stare fotografije. 
Njen namen je 
ohraniti spomin na 
dejavnosti v slo-
venskih zvonikih 
in spomin na ljudi, 
ki so se z njimi 
ukvarjali.

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 želite, da vam jo pošljemo po pošti, se poštnina 
zaračuna po ceniku Pošte Slovenije. 

Knjiga ima 199 strani, mehka vezava.       

                        + poštnina

16
EUR

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

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

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

NEPREMIČNINE
STANOVANJA
NAJAMEM

GARSONJERO v Kranju, tel.: 
040/906-427 23000524

HIŠE
KUPIM

VEČJO hišo z veliko parcelo ali kmetij-
sko zemljišče – Bled, Kranjska Gora, 
Istra, tel.: 070/275-066 22003240

POSESTI
PRODAM

29.000 M2 gozda na Jelovici nad Kro-
po, parc. št. 579, cena 29.000 EUR, 
tel.: 040/129-077 23000535

MOTORNA VOZILA
AVTOMOBILI
PRODAM

OPEL Astra, l. 2011, 1.7 CDTI, 
161.000 km, siva, ohranjena, cena zni-
žana 6.250 EUR, tel.: 040/567-544  
 23000548

MOTORNA KOLESA
KUPIM

TOMOS flexer ali skuter, do 1.000 
EUR, tel.: 031/689-094 23000520

STROJI IN ORODJA
PRODAM

ELEKTRIČNE škarje za živo mejo 
Stiga SH-54, cena 15 EUR, tel.: 
051/370-801 23000525

KUPIM

VILIČAR dizel 1,5 -–3 tone, primeren 
za kmetijo, tel.: 041/608-765 
 23000546

GRADBENI  
MATERIAL
PRODAM

1 M3 hrastovih plohov debeline 5 cm in 
2 lipova hloda, tel.: 030/368-447  
 23000530

KURIVO
PRODAM

SUHA bukova drva, lahko razrezana, 
prevoz po dogovoru, tel.: 041/558-
748  
 23000466

SUHO žagovino – oblanci, za kurjavo 
– brezplačno oddam in kupim traktor, 
tel.: 031/604-918, Gorje 
 23000539

STANOVANJSKA 
 OPREMA
POHIŠTVO
PRODAM

DVOSED, mikrofibra, dimenzije 200 x 
90, tel.: 040/666-429  
 23000537

GOSPODINJSKI  
APARATI
PRODAM

KUHINJSKE aparate – brezhibne s 
kombiniranim štedilnikom, simbolična 
cena, tel.: 040/332-590 
 23000528

OSTALO
PRODAM

UGODNO – zavese, primerne za vsa 
okna, tel.: 068/634-933 
 23000547

UMETNINE, NAKIT
PRODAM

TAPISERIJE Križev pot, 14 postaj + 
vstajenje, vel. 170 x 130 cm, CENA 
125.000 EUR, tel.: 040/567-544 
 23000549

OTROŠKA OPREMA
PRODAM

NERJAVEČ 50-litrski sod s pipo in pla-
vajočim pokrovom, cena 50 EUR, tel.: 
051/435-699 23000536

OTROŠKO posteljo z dnom in jogijem, 
ugodno, tel.: 051/230-837 23000348

KMETIJSKI STROJI
PRODAM

MEŠALNIK za mletje krme za prašiče 
in škarje za obrezovanje sadja, tel.: 
041/356-044 23000527

KUPIM

MOTOKULTIVATOR Gorenje Muta, 
traktor in ostale kmetijske stroje, tel.: 
041/540-364 23000543

ODKUP traktorjev in kmetijske meha-
nizacije, v kakršnem koli stanju, tel.: 
041/255-834 23000465

PRIDELKI
PRODAM

DOMAČA orehova jedrca, polovičke, 
tel.: 041/532-899 23000529

JEČMEN, krmno korenje in rdečo 
peso, možnost dostave, tel.: 040/479-
752 23000526

JEDILNI in krmni krompir, tel.: 
031/828-955 23000540

VZREJNE ŽIVALI
PRODAM

KOKOŠI – nesnice, jarkice, rjave in gra-
haste barve, pred nesnostjo, in kg pri-
ščanci za dopitanje. Pripeljemo na dom, 
Matej Bulovec, s.p., Mlakarjeva ul. 45, 
Šenčur, tel.: 041/710-113 23000281

ČB bikca in ČB/LIM bikca, tel.: 
041/600-310 23000534

DOMA valjene piške, tik pred ne-
snostjo, in neme race, tel.: 040/168-
322 23000538

KOKOŠI nesnice – rjave in druge pa-
sme. Pripeljemo v vse večje kraje na 
Gorenjskem.  Kmetija Šraj, Uroš Šraj, 
Čadramska vas 19, Poljčane, tel.: 
031/751-675 23000542

KRAVO simentalko, primerno za do-
jiljo, lahko skupaj s teličkom, tel.: 
040/610-958, Boris 23000541

RJAVE jarkice v začetku nestnosti. Sta-
nonik, Log 9, Šk. Loka, tel.: 04/51-85-
580, 041/694-285 23000531

ZAPOSLITVE (m/ž)
NUDIM

DRUŠTVO za zaščito konj, Šercerjeva 
9, Velenje, honorarno zaposli hlevarje v 
Zavetišču za konje. Delo je 3- do 4-krat 
tedensko dopoldan. Lokacija Cerklje 
na Gorenjskem, tel.: 041/677-792 
 
 23000550

STORITVE
NUDIM

ADAPTACIJE – vsa gradbena dela od 
temeljev do strehe, fasade, škarpe, 
urejanje dvorišč, tlakovanje, asfalt, og-
raje, dimniki, izolacija, krovstvo, čišče-
nje hiš in stanovanj –  po zelo ugodni 
ceni. Leard, d.o.o., Pivka 11, Naklo, 
tel.: 041/583-163  
 23000283

ADAPTACIJE – vsa gradbena dela, 
notranje omete, strojne omete, fasade, 
adaptacije, tlakovanje dvorišča, ograje, 
kamnite škarpe in dimnike, krovska 
in kleparska dela, sanacije in renova-
cije, kvalitetno, hitro in poceni. SGP 
Beni, d. o. o., Struževo 7, Kranj,, tel.: 
041/561-838  
 23000284

POSEK, spravilo in odkup lesa. 
M-LES, Matej Urh, s. p., Bodešče 18, 
Bled, tel.: 031/561-613  
 23000429

REZ sadnega drevja in trte. Branko 
Gašperšič, s.p., Šorlijeva ulica 19, 
4000 Kranj, tel.: 040/993-406 
 23000439

ZASEBNI STIKI
SAMSKI fant z redno službo iščem par-
tnerko za resno zvezo, staro do 45 let, 
tel.: 071/383-919 23000533

RAZNO
PRODAM

STEPER za domačo uporabo, z roča-
ji, in lepe peteline domače reje, tel.: 
041/374-201 23000544

STISKALEC pločevin, cena 30 EUR, 
tel.: 041/255-636 
 23000532

IŠČEM

OSEBO, ki ima znanje, da mi precepi 
3-letno drevo margolane na domačo 
slivo, tel.: 051/670-138 
 23000545
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Pohod ne bi bil nič posebnega, če udeleženci ne bi bili ljudje, ki jim gibanje, zlasti v hribih in snegu, 
marsikdaj pomeni velik izziv.

Pokljuka – Odsek Nej-
ca Zaplotnika Planinske-
ga društva Kranj je prejšnji 
mesec za ljudi z različni-
mi zmožnostmi organizi-
ral prvi pohod s krpljami po 
Pokljuki.

Štirinajst udeležencev se 
je zbralo na Rudnem polju, 
nekateri pa so se prvič spoz-
nali s krpljami, zato je ustre-
zno nastavljanje in preizku-
šanje opreme vzelo nekaj 
več časa.

Izleta so se udeležili tudi 
23-letni Rok Močnik, ki je 
pred leti med plezanjem v 
visokogorju pri padcu utr-
pel poškodbe možganov, 
nekdanji paralimpijec, sle-
pi maratonec Sandi Novak, 
in njegov dolgoletni spre-
mljevalec pri vseh večjih te-
kaških podvigih ter predse-
dnik PD Kranj Primož Čer-
nilec. Med udeleženci poho-
da sta bila tudi športnik in-
valid Darko Đurić in druži-
na slabovidne osnovnošol-
ke iz Škofje Loke. V ekipi so 
bili še prostovoljni spremlje-
valci, željni izkušnje, dobre 
družbe in nudenja pomoči, 

če bi bila ta potrebna, ter pla-
ninski vodnik Grega Eržen.

Kot je povedala Klavdi-
ja Jošt, so imeli pohodni-
ki že pri preizkušanju opre-
me nekaj težav. Tako Darko 
krpelj ni mogel uporabljati, 
saj upogiba kolen s protezo 
ne more nadzorovati. Po ne-
kaj padcih na mehko snežno 
podlago so mu nadeli derezi-
ce in se odpravili čez tekaške 
proge v smeri proti Uskovni-
ci. Ker Darko ni vajen hoje 
po snegu, je imel že v prvih 
nekaj metrih težave z udira-
njem, kar je oteževalo nje-
govo gibanje. Sandi s hojo 

ni imel pretiranih težav, še 
največji izziv mu je predsta-
vljala hoja navzdol, kjer pad-
cev na zadnjico ni manjkalo.

Uspešno so se izognili na-
povedanemu močnemu ve-
tru in se predali radostim ne-
dotaknjenega terena. Po kli-
cu v kočo na Uskovnici, ki je 
bila popolnoma zasedena z 
drugimi pohodniki, so se od-
ločili, da pot skrajšajo, hkra-
ti pa so ugotovili, da se Dar-
ku sneg preveč udira. Kljub 
temu je s svojo vztrajnostjo, 
trmo in pozitivno energijo 
prehodil približno dva kilo-
metra.

Za pot nazaj proti Rudne-
mu polju so Darku priskrbe-
li motorne sani, ki jih je kas-
neje poskusil voziti tudi sam.

»Dan smo zaključili po-
zno popoldne ob dobrem 
kosilu in humorju, ki ga pri 
Sandiju in Darku nikoli ne 
zmanjka,« je dodala Klavdi-
ja Jošt, Primož Černilec pa 
je pojasnil, da so ta mesec že 
organizirali tudi nočni po-
hod na Kriško goro, pohod s 
krpljami bo znova na spore-
du marca – na Veliko plani-
no, do poletja pa imajo v na-
črtu še nekaj pohodov in iz-
letov.

Vilma Stanovnik

Krpljanje po Pokljuki je bilo za udeležence izziv in hkrati lepo doživetje. / Foto: arhiv PD Kranj

Deveti Asjin memorial

Kranjska Gora – Smučarski 
klub Bled je minulo soboto v 
Kranjski Gori organiziral 9. 
Asjin memorial v veleslalo-
mu, ki je potekal v spomin na 
mlado in mnogo prezgodaj 
umrlo smučarko Asjo Ora-
žem z Bleda. Umrla je pred 
desetimi leti. Najuspešnej-
ši so bili tekmovalci iz Smu-
čarskega kluba Radov ljica, 
ki so osvojili šest medalj. Na 
memorialu je v štirih staros-
tnih kategorijah (U10, U12, 
U14 in U16) sodelovalo 175 

mladih smučark in smučar-
jev iz vseh slovenskih klu-
bov. Letos je hkrati poteka-
lo tudi regijsko tekmovanje 
za Pokal Zavarovalnice Tri-
glav. V posameznih katego-
rijah so zmagali: v kategoriji 
U10 deklice: Lia Germovšek 
(SK Alpetour Škofja Loka), 
med dečki Jakob Dolenc (SK 
Poljane), v kategoriji U12 
Alja Prešeren (SK Radovlji-
ca) in Jon Mavrič (SK Triglav 
Kranj), v kategoriji U14 Aja 
Radelj (SK Alpe tour Škofja 
Loka) in Jošt Habjan (SK Do-
mel Železniki), v kategoriji 

U16 pa Tija Radelj (SK Al-
petour Škofja Loka) in Joža 
Šmit (SK Bled). Pokale in 

priznanja je najboljšim mla-
dim smučarjem podelil As-
jin oče Domen Oražem.

Janez Kuhar

Medvode – Na 48. podelitvi nagrad cezar, najvišjih priznanj 
filmski umetnosti v Franciji, je film Babičino seksualno živ-
ljenje režiserke Urške Djukić prejel cezarja za najboljši kratki 
animirani film. »Vemo, da imajo Francozi poseben status, ko 
gre za film. Prav zato je bila že nominacija za nagrado cezar, 
ki velja za najvišje francosko priznanje na področju filma, po-
klon slovenskim filmarjem, saj gre za prvo tovrstno uvrstitev 
v zgodovini slovenskega filma. Ta nagrada je hkrati potrditev, 
da je prikrito družinsko nasilje nad ženskami še kako živa 
in pomembna tema, o kateri moramo govoriti, in moramo 
se boriti proti normalizaciji takih sužnjelastniških odnosov 
med moškimi in ženskami, kot so veljali skozi zgodovino,« 
je Medvoščanka povedala ob podelitvi nagrade.

Babičino seksualno življenje z novo nagrado

Zalog – Minulo soboto so se 
zaključila tekmovanja v spa-
janju sesalnega voda za pre-
hodni pokal Gasilske zveze 
Gorenjske v sezoni 2022/23, 
namenjena članicam in čla-
nom gasilskih društev. 
Šestčlanske ekipe so se v ob-

dobju od sredine novembra 
do konca februarja pome-
rile v Begunjah, Komendi, 
Sovodnju, Naklem in Zalo-
gu pri Cerkljah, kjer so tudi 
potegnili črto pod točke, 
ki so jih dosegli udeležen-
ci pokalnega tekmovanja. V 
ženski konkurenci je pre-
pričljivo zmagala prav eki-
pa Prostovoljnega gasilske-
ga društva (PGD) Zalog (s 
šestimi točkami prednosti), 
drugo mesto so v skupnem 

seštevku zasedle predstavni-
ce PGD Leše, tretjega pa čla-
nice PGD Križe. Tudi pokal, 
namenjen članom, je ostal v 
cerkljanski občini – dvigni-
la ga je ekipa PGD Zgornji 
Brnik A1, ki je za eno točko 
premagala Sovodenj B, na 
tretjem mestu pa je pokalno 
tekmovanje zaključila ekipa 

PGD Naklo 1. Med člani so 
bili v Zalogu sicer najuspe-
šnejši predstavniki PGD Ti-
nje. Na tekmovanje, pri ka-
terem je poleg znanja po-
membna uigranost oziroma 
hitrost ekipe, se namreč lah-
ko prijavijo tudi gasilke in 
gasilci, ki se ne potegujejo 
za pokal. V športni dvorani 
zaloške šole se je tako zbralo 
kar 42 enot, od tega približ-
no polovica sodelujočih v po-
kalnem tekmovanju.

Pokala v rokah 
domačih gasilcev
Ana Jagodic Dolžan

Ekipe tekmujejo v parih po sistemu izločanja.  
/ Foto: Ana Jagodic Dolžan

Kamnik – Wolt, priljubljena platforma za dostavo iz restavracij 
in trgovin, je odslej na voljo tudi Kamničanom. Kot so sporočili 
iz podjetja, bodo poleg dostave izdelkov kamniških gostincev 
in drugih ponudnikov dostavljali tudi iz Domžal. Wolt je sicer 
tehnološko podjetje s sedežem v Helsinkih, ki deluje v 23 
državah, od leta 2019 je prisotno tudi pri nas, hrano in drugo 
blago pa dostavljajo po 14 mestih. V svoje vrste vabijo vse, ki 
jih zanima delo dostavljavca.

Wolt tudi v Kamniku

S krpljami po Pokljuki

vre men ska na po ved

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

Prevladovalo bo oblačno vreme, predvsem jutri zvečer in v 
noči na četrtek bo občasno rahlo snežilo. Jutranje temperature 
bodo nekaj stopinj pod lediščem, najvišje dnevne pa malo 
nad njim.

NA GLAS                                           aforizem

Niso samo iz seksualne revolucije kot največji 
heroji izšle največje pizde.
Milan Fridauer - Fredi

Najboljši med starejšimi dečki do 10 let (z leve): 
drugouvrščeni Oskar Mencinger (SK Kranjska Gora), 
zmagovalec Jakob Dolenc (SK Poljane) in tretjeuvrščeni 
Rodion Riazanskii (SK Radovljica) / Foto: Nejc Ferjan




