
Ljubljana – Petletni mandat 
je v petek začela prva predse
dnica republike v samostoj
ni Sloveniji Nataša Pirc Mu
sar. V predsedniški palači je 
prevzela predsedniške posle 
od svojega predhodnika Bo
ruta Pahorja. Pred primopre
dajo poslov je Pirc Musarje
va kot vrhovna poveljnica slo
venskih obrambnih sil pre
gledala častno enoto Sloven
ske vojske pred predsedniško 
palačo in se »na štiri oči« po
govorila s Pahorjem, ki se je 
po desetih letih na čelu drža
ve s funkcije poslovil z voja
škimi častmi. Nova predsednica republike Nataša Pirc Musar je v petek kot vrhovna poveljnica 

slovenskih obrambnih sil prvič pregledala častno enoto Slovenske vojske. / Foto: Gorazd Kavčič

Simon Šubic

Tekmovati doma je 
odgovornost

Pokljuka – Med 4. in 8. janu
arjem bo Pokljuka prizori
šče četrtega BMW IBU sve
tovnega pokala v biatlonu. 
Dela na prizorišču se konču
jejo, minuli četrtek pa se je 
tam predstavila tudi naša bi
atlonska reprezentanca. Bi
atlonci so zadovoljni z uvo
dom v sezono, radi pa bi se 
izkazali tudi pred domačimi 
navijači. Na prireditev so or
ganizatorji pripravljeni, so
delovalo bo več kot štiristo 
prostovoljcev.

Vilma Stanovnik

Tudi zgornjegorenjski župani so se odločno zavzeli za ohranitev mreže 
nujne medicinske pomoči. Zlasti so poudarili dejstvo, da gre na Zgornjem 
Gorenjskem za območje, ki je pogosto težko dostopno in kjer se v času 
turistične sezone število in gostota prebivalcev zelo povečata.

Radovljica – Župani občin 
Zgornje Gorenjske so se v 
Radovljici zbrali na prvi re
dni koordinaciji po lokal
nih volitvah. Na srečanju 
so se enotno zavzeli za oh

ranitev mreže nujne medi
cinske pomoči (NMP). Ob 
tem se zavzemajo tudi za 

vzpostavitev dodatnega sa
telitskega urgentnega cen
tra in reševalca na motor
ju, ki bi zagotavljal pravo
časno pomoč v poletni gne
či. Direktor Zdravstvenega 
doma Radovljica Rok Mü
ller je županom predstavil 

strokovna stališča in pouda
ril, da trenutni sistem NMP 
na Zgornjem Gorenjskem v 

sodelovanju z Bledom in Bo
hinjem dobro deluje. »Nika
kor ne smemo dopustiti, da 
bi šli korak nazaj,« je dejal.

V Bohinju nujno medi
cinsko pomoč zagotavljajo 
z Bleda. V poletni turistič
ni sezoni, ko se število lju
di v Bohinju celo potroji, 
dodatno težavo predstavlja
jo prometni zastoji, zato so 
Bohinj ci že pred časom pre
dlagali vzpostavitev reševal
ca na motorju.

»Če se bo karkoli spremi
njalo, se mora spreminjati na 
bolje, ne na slabše,« je zato 
poudaril župan Bohinja Jože 
Sodja.

Zgornjegorenjski župani predlagajo nadgradnjo sistema nujne medicinske pomoči z 
dodatnim satelitskim centrom na Bledu, boljšo mrežo v poletnem času in reševalcem na 
motorju. / Foto: Tina Dokl

VREME

Danes, jutri in v četrtek 
bo pretežno oblačno. 
Predvsem v višjih legah bo 
pihal jugozahodni veter.

jutri: pretežno oblačno

1/6 °C

Marjana Ahačič

75 let Gorenjski časnik od leta 1947
Prvi predhodnik tednika Gorenjec leta 1900
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Po četrtkovi zaprisegi v državnem zboru je Nataša Pirc Musar dan kasneje še uradno prevzela posle 
predsednice republike v prihodnjem petletnem mandatu.

Posle prevzela prva predsednica

AKTUALNO

Delovati povezano v 
korist države
»Zdi se mi pomembno, da se dvi
gnemo nad klasično politično deli
tev,« poudarja novi predsednik 
državnega sveta, sicer gorenjski 
podjetnik Marko Lotrič.

2

GORENJSKA

Želi, da delujejo  
povezovalno
Henrika Zupan je nova županja 
Občine Kranjska Gora, prva 
ženska v tej občini na tem položa
ju in v tem mandatu edina županja 
na Gorenjskem.

4

GORENJSKA

V Kranju znova brez 
koalicije
Za delo je poprijel kranjski mestni 
svet, v katerem pa ponovno ne 
bodo oblikovali koalicije. Župan 
Matjaž Rakovec je za podžupana 
imenoval Janeza Černeta.

6

ZANIMIVOSTI

Novi vzorci s starimi 
motivi
Čipkarska šola Železniki je izdala 
knjižico Izbrani motivi klekljane 
dediščine iz Železnikov z novimi, 
sodobnimi vzorci čipk, zasnovani
mi na starih motivih.

11

Župani odločno proti krčenju mreže

Zdravstveni dom Radovljica je lani imel okoli tristo 
intervencij z zdravnikom na terenu. Dostopni časi so 
se gibali od štiri pa vse do štirideset minut, odvisno od 
oddaljenosti kraja. Če bi se NMP izvajala z Jesenic, bi 
bili ti dostopni časi še bistveno daljši.

Tomas Globočnik, nekdanji 
tekmovalec, sedaj vodja 
panoge biatlon / Foto: Tina Dokl � 13. stran

Tako pred domačimi tekmami svetovnega pokala 
na Pokljuki pravi izkušeni Tomas Globočnik, 
nekdanji tekmovalec, sedaj pa vodja panoge 
biatlon.



AktuAlno info@g-glas.si
2 Gorenjski glas

torek, 27. decembra 2022

Kaj vas je vodilo pri odloči-
tvi, da se po uspešni karieri 
v gospodarstvu podate v po-
litiko?

Osebno sem že dlje časa 
družbeno angažiran ter 
sem kot aktivni član in član 
upravnih odborov sodelo-
val v različnih gospodarskih 
združenjih. Septembra le-
tos sem bil izvoljen na mes-
to predsednika Združenja 
delodajalcev obrti in pod-
jetništva. Tako kot v prete-
klosti je tudi tokrat združe-
nje delodajalcev predlagalo 
kandidata v postopek izvoli-
tve v državni svet. Slednjega 
izvedejo elektorji, rezultat 
pa je predstavljala izvolitev 
za svetnika v državnem sve-
tu. Temu je sledila podpora 
široke gospodarske koalici-
je, ki me je spodbudila, da 
kandidiram za mesto pred-
sednika državnega sveta.

Kako si vi predstavljate vlo-
go državnega sveta, ki mu 
danes številni očitajo, da gre 
predvsem za podaljšek poli-
tičnih strank?

Zdi se mi pomembno, 
da se dvignemo nad klasič-
no politično delitev, držav-
ni svet pa postane še pol-
novrednejši zastopnik soci-
alnih, gospodarskih, poklic-
nih in lokalnih interesov – s 
pooblastili in poslanstvom, 
kot je bilo zamišljeno ob pi-
sanju in sprejemanju slo-
venske ustave. Bistvena je 
iniciativna, odložilna in sve-
tovalna funkcija državnemu 
zboru, ki jo državni svet lah-
ko uresničuje tudi z izvaja-
njem širših strokovnih pos-
vetov.

Vaš predhodnik na tej funk-
ciji je zelo jasno izražal svoja 
politična stališča, sami pra-
vite, da se politično ne želite 
opredeljevati. Se bosta tega 
držali tudi v novi vlogi?

Sam se lahko opredelim 
zgolj in samo kot gospodar-
stvenik. Tudi v preteklosti, 
ko sem bil dva mandata izvo-
ljen v občinski svet Občine 
Železniki, nisem bil politič-
no opredeljen ter sem tako 
nastopil na listi za Šport in 
rekreacijo. Na polovici dru-
gega mandata sem kasne-
je v prid podjetja Lotrič Me-
roslovje zaradi konflikta in-
teresov odstopil z uradnim 
postopkom, saj je zaradi 
moje vključenosti v občin-
ski svet podjetje naletelo na 

nekatere omejitve pri delu v 
javnih ustanovah.

V zadnjem obdobju smo bili 
priča tudi pozivom po uki-
nitvi državnega sveta. Kako 
bi vi utemeljili potrebo po 
njegovi ohranitvi, s kateri-
mi argumenti bi prepričali 
nasprotnike?

Najmočnejši argument bo 
naše delo, s katerim bomo 
pokazali, kako potreben 
je državni svet in kako po-
membno je prisluhniti pre-
dlogom interesnih skupin 
državnega sveta – to je inte-
resni skupini delodajalcev, 
interesni skupini delojemal-
cev, interesni skupini kme-
tov, obrtnikov in samostoj-
nih poklicev, interesni sku-
pini lokalnih interesov ter 
interesni skupini negospo-
darskih dejavnosti. Poleg 
omenjenega je tu še vpetost 
državnega sveta v mednaro-
dno okolje.

Kot rdečo nit pri delovanju 
državnega sveta v prihod-
nje ste poudarili moč argu-
menta namesto argumenta 
moči. Na kakšen način na-
meravate to doseči?

Kot že omenjeno je naj-
močnejši argument dob-
ro opravljeno delo, ki teme-
lji na strokovnosti. Neiz-
merno namreč verjamem v 
moč znanja in povezovanja, 
spodbujam inovativnost ter 
prisegam na dialog. Odprta 
vprašanja je treba strokovno 
argumentirati in v dogovoru 
z državnim zborom predla-
gati v zakonodajne postop-
ke.

V prejšnjem mandatu je dr-
žavni svet pogosto upora-
bil pravico do veta, kot pra-
vite, pa se vam ne zdi smi-
selno graditi osrednje vloge 
poslanstva državnega sveta 
na instrumentu veta. Kdaj 
je torej po vašem smiselno 
uporabiti veto?

Veto predstavlja meha-
nizem, pri uporabi katere-
ga državni zbor ponovno 
pretehta predlagane rešit-
ve. Osebno se zavzemam 
za tako imenovano četrto 
branje zakona, pri katerem 
lahko državni svet poda pre-
dloge za izboljšavo posame-
znih členov, državni zbor pa 
lahko na ta način v četrtem 
branju upošteva predloge in 
izvede morebitne popravke 
členov, ki jih državni svet iz-
postavi za četrto branje. Na 
ta način sta vzpostavljena 
dialog in razprava, kar ne 
velja za veto, ki v osnovi ne 
predvideva popravkov, tem-
več zgolj sprejetje oziroma 
zavrnitev predlaganega za-
kona.

Napovedali ste že srečanje 
z najpomembnejšimi no-
silci oblasti v državi. Kako si 
predstavljate prihodnje so-
delovanje?

Vsi nosilci smo mnenja, 
da je potreben dialog. Da 
smo slišani in da znamo 
poslušati. Da znamo doseči 
kompromis ter da ne širimo 
nestrpnega ali celo sovraž-
nega govora. Posamezniki 
namreč lahko ustvarjamo 
izboljšave, res velike spre-
membe pa so prihranjene 
za tiste, ki znajo delovati 

skupaj. Slednje ni mogoče 
brez medsebojnega spošto-
vanja in upoštevanja drug 
drugega. Osnovni pogoj 
spoštovanja je medsebojno 
poznavanje. Spoznati mo-
ramo drug drugega in naše 
delo. Razumeti moramo 
vzgibe in motivacijo, ki nas 
žene naprej, ter prepoznati 
vpliv naših dejanj na druge.

Vodenje vašega podjetja 
boste prepustili najmlaj-
ši hčeri. Bo težko stopiti v 
ozadje v podjetju, ki sta ga 
z ženo povsem sama posta-
vila na noge pred več kot tri-
desetimi leti?

Leta 2017 je bila sprejeta 
družinska ustava, ki smo jo 
podpisali vsi člani družine 
Lotrič in med drugim ure-
ja tudi prenos podjetja na 
drugo generacijo. Njen po-
men je manjšanje tvega-
nja pri prenosu lastništva 
in upravljanja na drugo in 
tretjo generacijo ter tako od-
ločilno prispeva k stabilno-
sti podjetja, kar je izjemne-
ga pomena tudi za zaposle-
ne in poslovne partnerje. 
Prenos podjetja je tako ne-
kaj, o čemer se tako v okvi-
ru družine kot zaposlenih 
v podjetju pogovarjamo že 
dlje časa. Vsi se zavedamo, 
da mora biti prenos vodenja 
podjetja postopen – kljub 
temu pa je moja izvolitev na 
mesto predsednika držav-
nega sveta postopek nekoli-
ko pospešila. Hčerka Maja 
Brelih Lotrič je tako že pos-
tala direktorica, sam pa se-
veda z nasveti še vedno osta-
jam vpet v poslovanje skupi-
ne Lotrič Metrology.

Kaj že zdaj vidite, da bo naj-
večji izziv, ki vas čaka v novi 
vlogi?

Največjo pozornost bom 
posvetil že prej omenjeni si-
nergiji med predsednico dr-
žave, predsednikom vlade 
in predsednico parlamenta. 
Opraviti nameravam tudi 
širši posvet s strokovnjaki 
na temo poslanstva delova-
nja državnega sveta. Iz knji-
ge Skrivno življenje dreves 
izhaja teorija, da se drevesa 
v gozdu ne obnašajo kot po-
samezniki, ampak so pred-
vsem skupnostna bitja. Po-
vezana v omrežja si delijo 
vire in krepijo svoj obstoj. 
Tako je tudi na nas, da zdru-
žimo svoje moči in poveza-
ni delujemo kot celota – v 
korist države ter vseh drža-
vljank in državljanov.

Mateja Rant

Marko Lotrič / Foto: osebni arhiv

V šestih epizodah nadaljevanke Primeri inšpektorja Vrenka se 
priljubljeni policijski inšpektor Martin Vrenko srečuje z nena-
vadnimi primeri in zanimivimi liki. Nova sezona priljubljene 
nadaljevanke pa bo televizijske gledalce popeljala še globlje v 
temne in zapletene mehanizme zločinov, ki po zaslugi inšpek-
torja Vrenka in njegovih sodelavcev ne ostanejo nekaznovani. 
Prvi del druge sezone serije Primeri inšpektorja Vrenka bo na 
sporedu 8. januarja 2023 ob 20. uri na TV SLO 1.

RTV Slovenija podarja enemu naročniku Gorenjskega glasa 
platneno vrečko. V žrebu boste sodelovali, če boste pravilno 
odgovorili na vprašanje: Kdo je avtor knjižnih predlog o in-
špektorju Vrenku? Odgovore pošljite do četrtka, 5. januarja 
2023, na naslov: Gorenjski glas, Nazorjeva ulica 1, 4000 Kranj, 
ali na koticek@g-glas.si.

Druga sezona serije Primeri inšpektorja Vrenka

V nagradni igri, ki je bila objavljena 16. decembra 2022, prej-
me namizno lučko, ki jo podarja RTV Slovenija, Vinko Kos iz 
Šenčurja. Nagrajencu čestitamo!
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Kranj – V letu 2023 bodo 
prazniki, ki so hkrati dela 
prosti dnevi, razporejeni 
tako, da jih bo od trinajstih 
kar enajst med tednom. Le 
dva padeta na nedeljo, to sta 
1. januar (novo leto) in 25. 
junij (dan državnosti). Tako 
bomo prihodnje leto lahko 
doma več kot v iztekajočem 

se letu, ko je bilo dela pro-
stih le osem praznikov. Si-
cer pa v letu 2023 večina 
praznikov pade na pone-
deljek ali torek, tako da si 
bomo lahko privoščili kar 
nekaj podaljšanih prostih 
koncev tedna. Nekaj držav-
nih praznikov pa ni dela 
prostih.
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Knjigo prejme FRANC KEMPERLE iz Radovljice.

KO TI ČEK ZA NA ROČ NI KE

»Zdi se mi pomembno, da se dvignemo nad klasično politično delitev, državni svet pa postane še 
polnovrednejši zastopnik socialnih, gospodarskih, poklicnih in lokalnih interesov,« poudarja novi 
predsednik državnega sveta Marko Lotrič.

Delovati povezano v korist 
države in državljanov

Koliko dela prostih 
praznikov v novem letu

• Na elektronski naslov narocnine@g-glas.si sporočite točno 
ime in priimek ter naslov, da vas bomo našli na seznamu.
• Na elektronski naslov, s katerega nam boste poslali osebne 
podatke, bomo poslali račun v pdf obliki, 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.

OBVESTILO NAROČNIKOM

Prejemanje računov po  
elektronski pošti

www.gorenjskiglas.si

Od trinajstih praznikov jih bo v letu 2023 kar 
enajst med tednom, le dva padeta na nedeljo.
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Nataša Pirc Musar je 
kot predsednica republike 
zaprise gla že v četrtek na 
slavnostni seji državnega 
zbora. V kasnejšem nago
voru se je zahvalila Borutu 
Pahorju za njegovo delo in 
poslanstvo. Napovedala je, 
da se bo še naprej borila za 
človekove pravice in dosto
janstvo.

»Obljubljam vam, da vam 
bom ponižno služila. Brez 
čevljev drugih stopam na pot 
glasu. Glasu, ki se bo odzval 
vedno, ko bo ogrožena suve
renost, ogrožena enakoprav
nost, ogrožena pravičnost in 
ogrožena socialnost,« je de
jala.

Dodala je, da se bo še na
prej zavzemala za pravno 
državo, vladavino prava, te

meljne človekove pravi
ce in avtonomijo državnih 
podsistemov.

»Policija, vojska, diplo
macija, zdravstvo in šolstvo 
so naša lastnina. Zato nam 
mora biti še kako mar, kako 
se s temi podsistemi rav
na. Vsi moramo vedeti, kje 
se politika mora ustaviti, in 

vsak dan znova se moramo 
zavedati, da podsistemi slu
žijo predvsem nam, prebi

valkam in prebivalcem, ne 
oblastnikom,« je poudarila.

»V mednarodni skupnos
ti me boste prepoznali kot 
borko za človekove pravice, 
za sobivanje narave in člove
ka, za razumevanje možnos
ti in nevarnosti, ki jih prina
šajo nove tehnologije, za po
vezovanje močnih, enako 

mislečih za pravice šibkih, 
za svobodne in profesional
ne medije ter borko proti 

dezinformacijam in sovraž
nemu govoru,« je še dejala 
nova predsednica.

Bivši predsednik republike Borut Pahor se je poslovil z vojaškimi častmi. / Foto: Gorazd Kavčič

N ajmlajši običaj, pove-
zan z božično-novole-
tnimi prazniki, je po-

šiljanje voščilnic. Razmahnilo 
se je sredi 19. stoletja, potem ko 
so se med ljudmi prijele tiska-
ne voščilnice. Pester nabor mo-
tivov in sporočil, ki so jih pri-
našale skozi čas, govori ne le o 
tem, kako so se razvijale, am-
pak tudi o navadah in o nači-
nu življenja v preteklosti.

Z uporabo mobilnih tele-
fonov je postalo zanimivej-
še pošiljanje voščil v SMS-ih 
in MMS-ih, poleg teh klasič-
ne voščilnice izpodrivajo elek-
tronske in voščila na družbe-
nih omrežjih, ki so lahko že v 
nekaj sekundah pri prejemni-
ku, tudi »tik pred zdajci«, ven-
dar, kot odgovarjajo zagovor-
niki tradicije, nimajo takega 
osebnega pečata kot poslana z 
navadno pošto.

Dejstvo je, da je tipkanje pos-
talo prevladujoč način obliko-
vanja sporočil, tako pri službeni 
kot osebni in drugi pisni komu-
nikaciji. Priznam, tudi sama 
manj pišem (lastnoročno) in 
posledično se ne morem pohva-
liti z lepopisom, obenem lahko 
pritrdim, da se pri drsenju pi-
sala po papirju utrne več idej 
in da se zapisano bolj vtisne v 
spomin kot natipkano. Pisanje 
z roko ima (še) kar nekaj pred-
nosti: poleg pomnjenja krepi 
natančnost, pozornost, vztraj-
nost, razvija in ohranja fino-
motorične spretnosti, celovitej-
še delovanje možganov, izraža 
spoštovanje in naklonjenost, po-
jasnjujejo v Društvu Radi piše-

mo z roko, kjer k ohranjanju 
spretnosti spodbujajo vse gene-
racije. Osrednji projekt, s kate-
rim poudarjajo njen pomen, je 
Teden pisanja z roko, ki ima 
tudi podporo ministrstva za iz-
obraževanje, znanost in šport. 
V začetku naslednjega leta (od 
23. do 27. januarja) ga bodo or-
ganizirali osmič, sodelovanje je 
napovedalo več kot tristo usta-
nov s predvidoma več kot 55 ti-
soč udeleženci, kar po naved-
bah društva pomeni rekorden 
odziv.

Če ne bomo vadili pisanja z 
roko, bo pisava postala nečitlji-
va, zato bomo to veščino poča-
si izgubili, posledično pa mož-
nost izbire, ali oziroma kdaj 
bomo pisali z roko in kdaj tip-
kali, poudarja (so)ustanovi-
teljica in večletna predsedni-
ca društva, od pomladi častna 
članica Marijana Jazbec. Nav-
sezadnje je naša pisava unika-
tna, del naše identitete, tako 
kot prstni odtis. »Le zakaj bi 
zavrgli nekaj, kar je izvirno 
naše?« pravi.

Tudi za novoletne zaobljube 
slišimo in beremo, da je dobro, 
če jih spravimo na papir, saj jih 
tako bolj ozavestimo, poleg tega 
naj bi zapisano predstavlja-
lo večjo motivacijo. Priporoči-
la za lažje uresničevanje za-
obljub med drugim še pravijo, 
da cilji ne smejo biti previsoki, 
saj je spremembe lažje uresniči-
ti, če so manjše in postopne … 
Ampak to je že druga tema, v 
katero pa lahko vpletemo spoz-
nanje, da pisanje z roko krepi 
vztrajnost.

Pisanje in tipkanje

Posle prevzela prva 
predsednica

Enako je tudi stališče nove 
kranjskogorske županje He
nrike Zupan. Reorganizaci
ja NMP po osnutku predlo
ga delovne skupine ministr
stva bi pomenila velik korak 
nazaj, je prepričana in pou
darja, da v Kranjski Gori pri
čakujejo tudi uresničitev ob
ljube, da dobijo stalno reše
valno vozilo. Zavzemajo pa 
se tudi za to, da se v času se
zone vzpostavi dodatna turi
stična ambulanta, saj je pri
tisk na obstoječi stalni dve 
zelo velik.

Podporo svojim župan
skim kolegom je izrazil tudi 
novi jeseniški župan Peter 
Bohinec, čeprav spremembe 
ne bi vplivale na razmere na 
območju Jesenic, kjer delu
je urgentni center. Kot je po 
koncu srečanja povedal Bo
hinec, bodo župani Zgornje 
Gorenjske na ministrstvo za 

zdravje poslali enoten do
pis z zahtevami, da se mre
ža NMP ohrani in nadgradi 
ter prebivalcem regije zago
tovi ustrezna kakovostna in 

časovno dovolj hitra zdra
vstvena oskrba.

Župani tako predlagajo 
nadgradnjo sistema NMP 
z dodatnim satelitskim 

centrom na Bledu, boljšo 
mrežo NMP v poletnem času 
in reševalcem na motorju, ki 
bi zagotovil ustrezen dosto
pni čas v času poletnih pro
metnih zastojev.

Enotno stališče je podprl 
tudi žirovniški župan Leo
pold Pogačar in dodal, da 
bodo zadeve strokovno argu
mentirali, podkrepili s stati
stiko in podali tudi konkret
ne predloge za izboljša
nje. Pogačar sicer verjame, 
da bodo pristojni zadevo še 
enkrat temeljito premisli
li. Če pa bi vendarle vztraja
li pri predlogu, ki je nedav
no prišel v javnost, pa bi kot 
predstavnik lokalnih intere
sov Zgornje Gorenjske v dr
žavnem svetu sprožil ustre
zne postopke, je zagotovil in 
dodal, da pri tem računa tudi 
na podporo kolegice v držav
nem svetu, pristojne prav za 
področje zdravstva, Rado
vljičanke Monike Ažman.
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»Obljubljam vam, da vam bom ponižno služila. Brez 
čevljev drugih stopam na pot glasu. Glasu, ki se bo 
odzval vedno, ko bo ogrožena suverenost, ogrožena 
enakopravnost, ogrožena pravičnost in ogrožena 
socialnost ...«

Direktor Zdravstvenega doma Radovljica in vodja 
tamkajšnje enote nujne medicinske pomoči Rok Müller 
je poudaril, da trenutni sistem NMP na Zgornjem 
Gorenjskem v sodelovanju z Bledom in Bohinjem dobro 
deluje. / Foto: Gorazd Kavčič
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KOMENTAR
Ana Jagodic Dolžan

Na pročelju predsedniške palače je odslej napis 
PREDSEDNICA Republike Slovenije. / Foto: Gorazd Kavčič
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Mengeš – V Mengeš se je iz 
rodnega Šentjakoba prese-
lil leta 1988. Prosti čas pre-
življa na kolesu ali smučeh, 
zelo blizu mu je tudi kultu-
ra. Je poročen in oče dveh 
odraslih sinov, odlično pa 
se menda znajde tudi v vlo-
gi dedka. Družina je odigra-
la pomembno vlogo tudi pri 
njegovi odločitvi, da kandi-
dira za župana. Dodaten za-
gon za kandidaturo mu je 
prav tako dala podpora ob-
čank in občanov. Enotno 
pa ga je podprla njegova li-
sta Bogo Ropotar – Lista po-
vezovanja, s katero je na vo-
litvah v 16-članskem občin-
skem svetu osvojil sedem 
mandatov. Na vprašanje, za-
kaj meni, da je dozdajšnji 
župan Franc Jerič, ki se ni 
odločil za vnovično kandida-
turo, v kampanji podprl nje-
govega protikandidata, na 
kratko odgovarja, da se mu 
je to zdelo nekorektno in ne-
navadno. Sicer pa kampanjo 

ocenjuje kot zelo zahtevno, 
še posebno ob dejstvu, da se 
je za izpraznjeno župansko 
mesto potegovalo pet v lokal-
nem okolju zelo prepoznav-
nih kandidatov.

Kot enega glavnih izzivov 
omenja obnovo Mengša, ki 

se je z obsežno prenovo Slo-
venske ceste pravzaprav že 
začela. »S svojo ekipo že-
lim napraviti premik tudi 
v razumevanju okolja bi-
vanja v občini Mengeš. Že-
lim si, da Mengeš kot mes-
to ne bi obstal, temveč bi 

začel prehitevati bolj raz-
vita slovenska mesta in bi 
ljudje začutili potencial, ki 
ga ima. Da bi ustvarili dob-
re pogoje za življenje v obči-
ni. Da bi se prebivalci poču-
tili udobno in domače, hkra-
ti pa bi bilo prijetno tudi 

obiskovalcem,« pravi novi 
župan, ki namerava razvijati 
tudi druga področja občine.

Med prvimi nalogami bo 
sprejem novega prostorske-
ga načrta, ki bo med drugim 
omogočil tudi gradnjo juž-
ne povezovalne ceste med 
naseljem Pristava in men-
geško obvoznico. Načrt je, 
da bi ta potekala po novi tra-
si, ki omogoča ohranjanje 
celovitosti kmetijskih ze-
mljišč in hitrejšo enofazno 
gradnjo.

Druga pomembna točka, o 
kateri se je v času kampanje 
precej govorilo, pa je uredi-
tev degradiranega območja 
Cegvenškega bajerja. »Del 
zemljišč na območju bajer-
ja je v zasebni lasti, del pa v 
občinski, tako da se bomo po 
novem letu srečali z lastni-
ki in potencialnimi investi-
torji. Vsekakor pa predvide-
vamo povečanje faktorja po-
zidanosti na tem območju,« 
pojasni. Trenutni veljavni 
občinski prostorski načrt na 
tem območju namreč dovo-
ljuje le ureditev zelenih po-
vršin.

Prihodnje leto se bodo za-
čela tudi dela pri osnovni 
šoli. To bo zagotovo zadnja 
večja investicija v reševanju 
prostorske stiske osnovno-
šolcev. V primeru dodatne-
ga priseljevanja v občino bo 
namreč treba zgraditi podru-
žnično šolo na drugi lokaciji.

»Kadrovske poteze na ob-
čini so še stvar premisleka, 
lahko rečem le, da zdajšnji 
direktor občinske upra-
ve ostaja na svojem mestu. 
Bodo pa spremembe v delo-
vanju občinske uprave. Pri-
zadeval si bom, da bodo ob-
čani bolj vpeti v dogajanje 
in tudi bolje informirani. 
Že ime občina pomeni, da 
je namenjena občanom in 
temu moramo posvečati več 
pozornosti,« pravi Bogo Ro-
potar, ki izbira tudi novega 
podžupana, a o imenih za 
zdaj še ne želi govoriti.

Kje vidi glavne neizkori-
ščene potenciale občine? 
»Zagotovo je to turizem. 
Imamo izjemno lego v bliži-
ni Ljubljane, brniškega leta-
lišča, Kamniških Alp, Dom-
žal … Delno se stvari obra-
čajo na bolje z novo kole-
sarsko povezavo, ki teče od 
Kamnika do Ljubljane tudi 
skozi našo občino, a po-
tencialov je še veliko. Med 
njimi sta gotovo tudi grad 
Jablje in Ravbarjev grad, ki 
je zdaj v zasebni lasti,« za-
ključuje novi mengeški žu-
pan, ki pa poudarja, da je 
ena izmed prednosti ob-
čine dokaj močno gospo-
darstvo, ki omogoča obča-
nom delovna mesta v bliži-
ni doma, prav tako je pono-
sen tudi na živahno družbe-
no, kulturno in športno do-
gajanje v občni.

Aleš Senožetnik

Bogo Ropotar, župan Mengša / Foto: Aleš Senožetnik

Kranjska Gora – Henrika Zu-
pan je bila rojena na Jeseni-
cah, kjer je obiskovala osnov-
no šolo in gimnazijo. »Na 
prehodu iz prvega v drugi le-
tnik gimnazije sem se s star-
ši preselila na Belco, kjer z 
družino živim še danes. Sem 
mama dveh odraslih otrok in 
tudi že babica,« je povedala 
nova županja, po izobrazbi 
diplomirana ekonomistka.

Svojo poslovno pot je zače-
la leta 1989 v Iskri Unitel na 
Blejski Dobravi, potem se je 
to podjetje preimenovalo v 
Eleko in tam je delala prib-
ližno devet let. »Potem sem 
poslovno pot nadaljevala v 
Kranjski Gori kot vodja fi-
nanc in računovodstva v no-
voustanovljenem podjetju 
Komunala Kranjska Gora. 
Leta 2001 sem bila imenova-
na za direktorico tega podje-
tja, to funkcijo sem opravlja-
la štiri cele mandate, potem 
pa sem bila v skladu z zako-
nom o delovnih razmerjih 
zaposlena nazaj kot vodja fi-
nanc in računovodstva.«

Župansko funkcijo bo 
opravljala poklicno, takoj ko 
zaključi delo na sedanjem 

delovnem mestu. »V Ko-
munali Kranjska Gora mo-
ram zaključiti svoje obve-
znosti, to je zdaj zaključni 
račun, izdelava bilance, in 
pričakujem, da bom nekje 
konec marca, morda konec 
aprila, zanesljivo pa s prvim 
majem začela delo županje 

opravljati poklicno. Treba pa 
je najprej neko delo zaključi-
ti do konca.«

Zupanova je novinka v lo-
kalni politiki, kot kandidat-
ka za županjo je v drugem 
krogu lokalnih volitev sla-
vila s 60,34 odstotka preje-
tih glasov volivcev. Tudi na 

konstitutivni seji kranjsko-
gorskega občinskega sve-
ta so ji že podelili mandat. 
»Pričakujem, da bomo de-
lali povezovalno, konstruk-
tivno, vsi z enakim ciljem v 
dobro naših občanov, v dob-
ro Kranjske Gore,« je pouda-
rila na seji.

Kot je še povedala, bodo 
direktorja ali direktori-
co občinske uprave izbra-
li z javnim razpisom, na 
tem mestu pričakuje stro-
kovno podkovanega, spo-
sobnega in zaupanja vred-
nega človeka. »Vem tudi, 
da me v skladu s predpisi 
čaka, da prvega podžupana 
ali podžupanjo imenujem 
v kratkem času, za druge-
ga se bom odločila kasne-
je,« je pojasnila. Naslednja 

seja občinskega sveta bo 
predvidoma že 11. januar-
ja. »Ker moramo sprejeti 
spremembo pravilnika za 
plačevanje parkirnine, bo 
ta seja organizirana tako 
hitro. Občanom smo oblju-
bili, da bo parkiranje zanje 
brezplačno, in to moramo 
urediti. Bo pa na njej tudi 
nekaj tekočih zadev v zvezi 
s sprejemanjem programa 
športa, kulture ...«

Henrika Zupan je nova županja Občine Kranjska Gora, prva ženska v tej občini na tem položaju in v tem mandatu edina županja 
na Gorenjskem.

Suzana P. Kovačič

Henrika Zupan, županja Občine Kranjska Gora / Foto: Nik Bertoncelj

Želi, da delujejo povezovalno

Novi mengeški župan Bogo Ropotar na najvišjo funkcijo v občini ne prihaja kot novinec. Šestnajst let 
je dejaven v lokalni politiki, sprva kot občinski svetnik, zadnje tri mandate pa je nepoklicno opravljal 
funkcijo podžupana, medtem ko je še vedno vodil tudi lastno orodjarsko delavnico.

Občina za občane

Župansko funkcijo bo 
opravljala poklicno, 
takoj ko zaključi delo 
na sedanjem delovnem 
mestu.

Ljubljana – Kot kaže osmi 
popis cen osnovnih pre-
hranskih izdelkov, ki je bil 
opravljen 19. decembra, se 
je povprečna vrednost naj-
cenejše nakupne košarice 
osnovnih živil glede na prej-
šnji popis znižala, in sicer 
za 2,16 odstotka oziroma 
za 1,03 evra, in znaša 44,16 
evra. Razlika med najcenejšo 
in najdražjo košarico osnov-
nih živil pri posameznih tr-
govcih, kjer so upoštevane 
redne cene brez popustov, 
znaša 7,33 evra. Najcenejši je 
bil tokrat Lidl, kjer je bilo za 
košarico treba odšteti 39,80 
evra, najdražji pa Mercator s 
47,13 evra. Za dobrih osem 
odstotkov oz. 2,67 evra se 
je znižala tudi povprečna 
vrednost najcenejše košari-
ce sadja in zelenjave, ki se-
daj znaša 30,31 evra. Razlika 
med najcenejšo in najdražjo 
košarico sadja in zelenjave 
se je v primerjavi s prejšnjim 
popisom še povečala in zna-
ša 12,11 evra. Ministrica Ire-
na Šinko je opozorila tudi na 
nekatere neprimerne prakse, 
ki so jih popisovalci ugoto-
vili pri tokratnem popisu 
v Sloveniji. Ko so vstopili v 
trgovino, so namreč trgovci 
na nekaterih proizvodih za-
menjali oz. umaknili listek za 
akcijsko ceno ter jo prikazali 
kot redno. Kot pravijo na mi-
nistrstvu, gre za kršitve, na 
katere bodo v prihodnje opo-
zorili tudi tržni inšpektorat.

Ob popisih tudi kršitve
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Novoizvoljeni člani Občinskega sveta Občine Bled so se sestali na ustanovni seji, kjer so poleg svojih mandatov potrdili še mandat novoizvoljenega 
blejskega župana Antona Mežana.

Bled – Pretekli teden v to-
rek je na ustanovni seji, ki 
jo je kot najstarejši svetnik 
vodil Srečko Vernig, blejski 
občinski svet na podlagi po-
ročila komisije za potrjeva-
nje mandatov glasoval in so-
glasno potrdil mandate sve-
tnikom in mandat župana. 
S podrobnostmi volitev je 
svetnike seznanila predse-
dnica občinske volilne ko-
misije Martina Hren, ki je 
med drugim pojasnila, da je 
bila s strani Turistične pod-
jetniške liste Bled po prvem 
krogu vložena tožba in zah-
teva za izdajo začasne odred-
be na Upravno sodišče. »So-
dišče je tako pritožbo kot 
zahtevo zavrglo, saj sta bili 
vloženi prezgodaj. Pritožba 
se namreč lahko vloži v 15 
dneh od konstitutivne seje 
občinskega sveta,« je doda-
la Hrenova.

Za blejskega župana je bil 
v drugem krogu, ko je bila 

volilna udeležba 55,03-od-
sotna, izvoljen Anton Me-
žan, ki je prejel 51,20 od-
stotka oziroma 1849 glasov. 
Drugouvrščenemu Janezu 
Fajfarju je glas namenilo 

1762 volivcev. Že v prvem 
krogu pa so bili izvoljeni čla-
ni občinskega sveta. Glede 
na deleže volilnih glasov je 
Lista Tonija Mežana prejela 
pet mandatov v občinskem 

svetu, štiri mandate Župa-
nova lista Rad imam Bled, tri 
mandate Gibanje Svoboda, 
dva mandata SDS in po en 
mandat Lista Bled 365, Lista 
za kulturo in šport ter NSi.

V 17-članskem občinskem 
svetu bo sedem žensk in de-
set moških. Člani, ki bodo 
odločali v mandatu od 2022 
do 2026, so: Iztok Pesrl, Pe-
tra Jamar Rozman, Franc 

Sebanc, Mihaela Pesrl in 
Darko Mlakar (vsi Lista To-
nija Mežana), Janez Fajfar, 
Marša Jekovec, Jakob Bassa-
nese in Špela Poljanec (vsi 
Županova lista Rad imam 
Bled), Gregor Jarkovič, Ro-
mana Purkart in Lev Pavlo-
vski (vsi Gibanje Svoboda), 
Matej Kumerdej in Tama-
ra Bertoncelj (oba SDS), Sa-
bina Rešek (Lista Bled 365), 
Srečko Vernig (Lista za kul-
turo in šport) in Matjaž Ber-
čon (NSi).

Župan Anton Mežan je 
prepričan, da bo le pove-
zavanje na koncu prines-
lo prave rezutate. »Pretek-
lost puščam za seboj, zače-
li bomo znova in strumno 

korakali proti našim viso-
kim ciljem. Verjamem, da 
bomo lahko delali kot par-
terji za skupni razvoj in do-
kazali, da s sodelovanjem 
lahko dosežemo največ,« je 
poudaril Mežan.

Na seji je bila imenova-
na še komisija za mandatna 
vprašanja, volitve in imeno-
vanja, ki jo sestavljajo pred-
sednik Iztok Pesrl, podpred-
sednik Jakob Bassanese, čla-
ni Gregor Jarkovič, Matej 
Kumerdej in Srečko Vernig.

Maša Likosar

Blejski svetniki z županom Antonom Mežanom / Foto: Tina Dokl

Lesce, Radovljica – Zasebno zobozdravstveno ordinacijo na 
Železniški ulici v Lescah bo z novim letom vodila zobozdrav-
nica Mojca Poličar. Dosedanja zobozdravnica se bo namreč s 
koncem leta upokojila, s čimer je prenehala veljati tudi konce-
sija za njeno dejavnost. Občina Radovljica je sredi leta objavila 
razpis za podelitev koncesije za opravljanje javne službe v 
osnovni zdravstveni dejavnosti na področju zobozdravstva 
za odrasle, na katerem je bila na razpisu ponovno izbrana 
družba Apeks z odgovorno nosilko koncesijske dejavnosti 
Mojco Poličar, doktorico dentalne medicine, ki je pogodbo o 
koncesiji z županom Cirilom Globočnikom podpisala tik pred 
prazniki. Koncesija je podeljena za obdobje 15 let z možnostjo 
podaljšanja.

Podpisana pogodba o koncesiji za zobozdravstvo

Naklo – V dvorani Doma Janeza Filipiča Naklo je bila pred 
nedavnim dobrodelna gledališko-glasbeno-plesna predstava 
Skrinjica želja avtorja in igralca Stena Vilarja iz Studia Anima, 
sodelovala je tudi plesalka in animatorka Enja Kaličanin v vlogi 
Pike Nogavičke. Dobrodelni dogodek pod skupnim naslovom 
Skupaj za otroke zavoda Osnovna šola (OŠ) Naklo je orga-
niziral Rotary klub Tržič Naklo. Z vstopnicami so zbrali 355 
evrov, z donacijami še 450 evrov, skupaj torej 805 evrov, ki jih 
bodo rotarijci namenili OŠ Naklo za izvajanje šolskih in obšol-
skih dejavnosti za socialno ogrožene učence. Predstavo sta 
si ogledala tudi župan Občine Naklo Ivan Meglič in ravnatelj 
OŠ Naklo Milan Bohinec. Za pogostitev s prazničnimi piškoti 
so poskrbeli učenci Podružnične šole Podbrezje. »Vsi otroci 
na prireditvi so prejeli Stenove slikanice, še kar nekaj slikanic 
smo podarili OŠ Naklo za potrebe njihovih knjižnic po vseh 
enotah,« je povedal Jure Renko, sekretar Rotary kluba Tržič 
Naklo. Pomembno je tudi sporočilo predstave, ki govori o po-
menu otroške igre in domišljije, ki »odpirata in vrtita v čarobni 
svet«, ki se lahko uresniči s pomočjo poguma in ljubezni.

Skupaj za otroke

S povezovanjem do rezultatov

V 2023 bodimo velikodušni z dobrimi idejami
in radodarni z iskrenimi voščili.

Preudarnost in varčnost pa uporabimo 
v odnosu do našega okolja.

Hvala za vsako obljubo in korak v varnejšo 
ter trajnejšo prihodnost.
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»Preteklost puščam za seboj, začeli bomo znova 
in strumno korakali proti našim visokim ciljem. 
Verjamem, da bomo lahko delali kot partnerji za 
skupni razvoj in dokazali, da s sodelovanjem lahko 
dosežemo največ.«

Jesenice – Novi jeseniški župan Peter Bohinec je sprejel 
predstavnike največjih verskih skupnosti, ki živijo na Jese-
nicah. Sprejema so se udeležili predstavniki obeh jeseniških 
katoliških župnij, Jesenic in Koroške Bele, ter imam jeseni-
ške islamske skupnosti, medtem ko sta predstavnik srbske in 
makedonske pravoslavne cerkve zaradi obveznosti oziroma 
bolezni svojo prisotnost opravičila. Sestanek je bil predvsem 
spoznavne narave, prisotni pa so se strinjali, da so takšna 
srečanja dobrodošla, zato bodo postala redna.

Župan sprejel predstavnike verskih skupnosti
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Kranj – Novi mandat je začel 
tudi kranjski mestni svet, 
ki je minuli četrtek na usta
novni seji potrdil mandate 
novim mestnim svetnikom, 
med katerimi je tudi Matjaž 
Rakovec, ki pa je bil ponov
no izvoljen za župana, zato 
ga bo v mestnem svetu za
radi nezdružljivosti funk
cij predvidoma nadomestila 
Doroteja Osterman, ki ji naj 
bi mandat potrdili na janu
arski seji.

»Začenjamo nov man
dat vodenja Mestne občine 
Kranj, ko so pred nami kar 
zahtevni razvojni izzivi,« je 
Rakovec po dani zaprisegi 
nagovoril zbrane svetnike in 
jim čestital za izvolitev. Po 
njegovih besedah se bodo v 
tem mandatu ukvarjali z re
ševanjem kadrovske stiske v 
zdravstvu in izgradnjo bol
nišničnih kapacitet, s skrb
jo za starejše občane, stano
vanjsko gradnjo in kako za
držati mlade v Kranju. Med 
izzivi bodo tudi razvoj go
spodarstva, kulture, turiz
ma in športa, gradnja cestne 
in komunalne infrastruk
ture, digitalizacija, zelena 

brezogljična družba in po
vezovanje z razvitimi mesti 
po svetu.

Rakovec je mestni svet 
tudi pozval k čim boljšemu 
sodelovanju, sicer pa koali
cije, tako kot že v minulem 
mandatu, ne bo sklepal. »Mi
slim, da je najbolje, da vsi so
delujemo in vsi prispevamo 
k projektom in razvoju,« je 
pojasnil. Za podžupana je 

(ponovno) imenoval Jane
za Černeta (SD), razmišlja 
pa tudi o imenovanju druge
ga podžupana. Dilema je, ali 
imenovati podžupana za di
gitalni razvoj in zeleni pre
boj, kjer si obetajo največ 
evropskih sredstev, ali pod
župana za krajevne skup
nosti, saj želijo okrepiti nji
hovo vlogo, je pojasnil Ra
kovec.

V mestnem svetu bo v tem 
mandatu sedelo 16 svetnic 
in 17 svetnikov: Manja Zor
ko, Janez Černe, Nataša 
Majcen, Sebastjan Gubič, 
Nada Bogataj Kržan, Mitar 
Vujinović in Doroteja Os
terman kot nadomestna čla
nica (SD), Maj Fritz, San
dra Gazinkovski, Rok Igli
čar, Nada Sredojević, Ivi
ca Bobolinski, Nina Šmid 

(Gibanje Svoboda), Ivo Ba
jec, Saša Kristan, Branko 
Grims, Andreja Valič Zver, 
Bojan Homan, Nataša Jen
kole (SDS), Zoran Stevano
vić, Ana Pavlovski, Neven 
Polajnar, Gordana Grobel
nik, Gašper Peterc (Resni.
ca), Irena Dolenc, Jure Bo
hinec, Vlasta Sagadin (NSi), 
Boris Vehovec, Sonja Ma
šić (Več za Kranj), Tomaž 

Ogris, Jure Šprajc (Poveza
ne lokalne skupnosti), Igor 
Velov (Lista za razvoj Kra
nja) in Ana Černe (Levica). 
Izmed njih so v Komisijo 
za mandatna vprašanja, vo
litve in imenovanja imeno
vali Janeza Černeta (predse
dnik), Sandro Gazinkovski 
(podpresednica) ter Sašo 
Kristan, Vlasto Sagadin in 
Zorana Stevanovića (člani).

Simon Šubic

V kranjskem mestnem svetu bo v tem mandatu sedelo šestnajst svetnic in sedemnajst svetnikov. / Foto: Tina Dokl

Kranj – V Kranju so pred dne
vi z banko NLB sklenili po
godbo za vzpostavitev siste
ma mestne kartice. Kot so ob 
tem poudarili, Mestna obči
na Kranj (MOK) s tem po
staja prva v državi, ki uvaja 
mestno kartico v najširšem 
obsegu, saj bo sistem vpe
ljal enovito identifikacijsko 
in plačilno omrežje v fizič
ni (kartica) ali virtualni obli
ki. Dolgoletno obdobje upo
rabe predplačniških kartic 
MOK se tako počasi izteka.

Mestno kartico bodo v 
Kranju predvidoma zače
li uporabljati v dobrem letu 
dni, med prvimi storitva
mi pa bodo plačila parkirišč, 
mestnega avtobusa in siste
ma KRsKOLESOM. Omogo
čala bo tudi souporabo avto
mobilov (identifikacija in pla
čilo) in služila kot identifika
cijska kartica v Mestni knji
žnici Kranj in za dostope do 
omejenih območij (mestno 
jedro). Poleg javnih storitev 
bo mestna kartica omogo
čala tudi plačevanje storitev 

zasebnih ponudnikov, kar 
bo Kranj uvrstilo med prva 
tri mesta v Evropski uniji s 
takšno rešitvijo. V prihodnje 
bodo dodajali še nove storitve 
in možnosti, želja pa je tudi 
širitev uporabe mestne kar
tice na območju celotne Go
renjske in morda še širše, saj 
bo omogočala povezovanje 
med občinami.

»Kranj postaja eno vodil
nih pametnih mest v Slo
veniji. Proces izbire izvajal
ca za vzpostavitev sistema 

mestne kartice je potekal 
več kot leto dni. Pred natan
ko pol leta smo podpisali po
godbo za vzpostavitev pame
tne platforme, ki že deluje, 
danes pa smo podpisali dru
go zelo pomembno pogod
bo,« je ob podpisu pogodbe 
povedal kranjski župan Ma
tjaž Rakovec in poudaril, da 
so naročili storitev, ki je v Slo
veniji še ni, zato je izbor izva
jalca trajal več kot leto dni. Na 
javni razpis so sicer prejeli 
dve prijavi, po petih oziroma 

šestih krogih pogajanj pa so 
za ponudnika izbrali bančno 
skupino NLB, ki je na koncu 
tudi edina oddala zavezujočo 
ponudbo.

»Mestna kartica je vzorčni 
primer sodelovanja občine 
in banke, ki v svojem bistvu 
ohranja lokalno skupnost, 
želimo pa si, da bi preras
la v gorenjsko regijsko kar
tico,« pa je dejal predsednik 
uprave NLB Blaž Brodnjak. 
Kranjska mestna kartica bo 
sicer izdana na plačilni she

mi Visa, ki kot partnerska 
kartica nastopa v tem pro
jektu, ostali partnerji projek
ta pa so še Avera, Bankart, 
LIT Tranzit in Rekono. Si
stem bo hkrati na plačilnih 
mestih kartice MOK omo
gočal sprejem plačila z raz
ličnimi plačilnimi karticami 
(npr. bančnimi) obeh naj
večjih plačilnih shem Visa 
in Mastercard.

V Kranju po podpisu pogodbe z NLB napovedujejo, da bodo sistem mestne kartice, ki bo predstavljala 
enovito identifikacijsko in plačilno sredstvo, vzpostavili v dobrem letu dni.

Simon Šubic

Pogodbo za vzpostavitev mestne kartice sta podpisala 
predsednik uprave NLB Blaž Brodnjak in kranjski župan 
Matjaž Rakovec. / Foto: Saša Despot/Mediaspeed

Mestna kartica čez leto dni

Za delo je poprijel tudi kranjski mestni svet, v katerem pa ponovno ne bodo oblikovali koalicije. Župan Matjaž Rakovec je za podžupana že imenoval Janeza 
Černeta, razmišlja pa tudi o imenovanju drugega podžupana. V mestnem svetu bo v tem mandatu sedelo šestnajst svetnic in sedemnajst svetnikov.

V Kranju znova brez koalicije

Kranj postaja eno 
vodilnih pametnih mest 
v Sloveniji.

Kranj – Na Centru za soci
alno delo (CSD) Gorenj
ska, Enota Kranj, so tudi le
tos poskrbeli za tradicional
no novoletno obdaritev ot
rok in mladostnikov iz ob
čin Kranj, Cerklje, Jezersko, 
Naklo, Preddvor in Šenčur. 
S tem jim želijo sporočiti, da 
v svojih stiskam niso sami, 
so poudarili.

Na prireditvi z naslovom 
Tudi za naše otroke, ki je 
minuli četrtek potekala v avli 

Mestne občine Kranj, je de
dek Mraz prinesel darila za 
181 otrok in mladostnikov v 
starosti do 15 let. Nekateri od 
njih živijo doma, a starši iz 
različnih razlogov ne zmo
rejo v zadostni meri zanje 
poskrbeti, drugi so name
ščeni v vzgojne zavode, sta
novanjske skupine, zavode 
za usposabljanje in rejniške 
družine ali pa so vključeni v 
rehabilitacijo oziroma živijo 
pri skrbnikih. Obdarovali so 
tudi otroke in odrasle osebe 
s posebnimi potrebami.

Tudi letos obdarovali 
otroke in mladostnike
Simon Šubic

Dedek Mraz je letos na povabilo kranjske enote CSD 
Gorenjska obdaril 181 otrok in mladostnikov. / Foto: Tina Dokl
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Kranj – Priključitev sončne 
elektrarne na kotlovnici S2 
Vodovodni stolp je predvide-
na v začetku leta 2023. »Pro-
izvedla bo okoli 45 odstot-
kov električne energije za 
potrebe delovanja črpalk in 
ogrevalnega sistema,« nam 
je povedal Luka Šink, vod-
ja poslovne enote Energeti-
ka v družbi Domplan, in do-
dal, da bo pridobljena ener-
gija oproščena plačila omre-
žnin in dajatev, kar bo pome-
nilo dodaten prihranek tudi 
za stanovalce.

»Strošek elektrike iz sonč-
ne elektrarne bo obračunan 
enkrat letno oziroma pri le-
tnem obračunu stroškov 
ogrevanja, kot je bilo dogo-
vorjeno z etažnimi lastni-
ki oziroma kurilnim odbo-
rom.«

Dobro sodelovanje
Ogrevalni sistem Šorli-

jevo naselje oskrbuje 820 
stanovanj, Osnovno šolo 

Simona Jenka in poslovni 
objekt. Predsednik kurilne-
ga odbora Peter Drinovec 
pravi, da je namestitev sonč-
ne elektrarne na kotlovnico 
primer in dokaz dobrega so-
delovanja med Domplanom 
in lastniki stanovanj, ki se je 

začelo že pred leti, ko so se 
temeljito lotili prenove siste-
ma, ter impulz za nadaljnje 
korake, ki so zaradi negoto-
vosti na področju energetike 
še toliko bolj smiselni.

»Naslednja faza razvoja og-
revalnega sistema vključuje 

izgradnjo fotovoltaike na 
osnovni šoli in kasneje vgra-
dnjo toplotnih črpalk.«

Za sončno elektrarno na 
strehi šole so že stekli po-
govori, k izvedbi naložbe 
pa bi lahko pristopili pri-
hodnje leto, ocenjuje Šink. 

»Pričakujemo, da bi lahko 
pridobili tudi nepovratna 
sredstva.«

Kot je še poudaril, je zago-
tovljen tudi prostor za nad-
gradnjo sistema ogrevanja s 
toplotnimi črpalkami, za kar 
je bilo poskrbljeno že ob re-

konstrukciji kotlovnice pred 
petimi leti. S prenovo se je 
raba energije zmanjšala za 
okoli 25 odstotkov, z nadalj-
njo investicijo pa bi po bese-
dah sogovornika več kot 50 
odstotkov toplote za potrebe 
ogrevanja pridobili iz obno-
vljivih virov energije.

Dela na strehi kotlovnice so bila zaključena pred začetkom zime. / Foto: Tina Dokl

Škofja Loka – Kot je ob začet-
ku zadnje seje v letu 2022 
poudaril Tine Radinja, ki 
so mu občanke in občani 
županski mandat zaupali 
že drugič, se bodo tudi tok-
rat trudili, da bodo seje hi-
tre, vsebinsko polne, raz-
prave na njih pa utemelje-
ne. Leto, ki se zaključuje, je 
bilo po njegovih besedah, 
kar se aktivnosti in finanč-
nega stanja tiče, uspešno. V 
zadnjem tednu lahko v Ško-
fji Loki obiščemo še kup pri-
reditev v sklopu Loke v sne-
gu, ki se bodo zaključile s so-
botnim silvestrovanjem na 
Mestnem trgu.

Mestni trg pa je tudi tisti, ki 
bo prihodnje leto deležen ce-
lovite prenove … V letu 2023, 

po besedah župana, načrtu-
jejo prenovo infrastruktu-
re na več območjih občine, 
nadgradili bodo kolesarske 
steze, prenovili kanalizacij-
ske sisteme, veliko sredstev 
iz proračuna bodo namenili 
vzdrževanju cest, tudi tistih 
na podeželju. Prihodki pro-
računa za leto 2023 so po be-
sedah vodje oddelka za pro-
račun, finance in gospodar-
stvo Anke Fajfar predvide-
ni v višini slabih 31,5 milijo-
na evrov, odhodki pa v viši-
ni nekaj več kot 34,1 milijo-
na evrov. Predvideni prihod-
ki za leto 2024 so slabih 28 
milijonov evrov, odhodki pa 
28,6. Predloga proračunov, 
ki sta bila na zadnji letoš-
nji seji sprejeta v prvem bra-
nju, sta zdaj v obravnavi. V 
času javne razgrnitve lahko 

širša javnost do 8. januarja 
poda predloge in pripombe 
na predloge proračunov, ki 
bodo obravnavani na janu-
arski seji.

Na decembrski seji je bila 
predstavljena tudi strategija 
za doseganje podnebne nev-
tralnosti za obdobje od leta 
2023 do leta 2030. Z njo so 
na občini pripravili indivi-
dualne ukrepe ter konkret-
ne dejavnosti za doseganje 
zastavljenega 40-odstotne-
ga zmanjšanja emisij toplo-
grednih plinov. Svetnice in 
svetniki so strategijo spreje-
li, med drugim pa vključu-
je ureditev pešpoti, šolskih 
in kolesarskih poti. Nadgra-
dili bodo mrežo za izposojo 
koles in celostno nadgradili 
javni prevoz s prehodom na 
električne avtobuse.

Na prvi redni seji v Škofji Loki so v prvem branju potrdili proračuna za 
prihodnji dve leti. Ponovno ju bodo obravnavali na naslednji seji.

Klara Mrak

Ana Jagodic Dolžan

V Šorlijevem naselju v Kranju so se lotili nadgradnje ogrevalnega sistema. Trenutno se zaključuje izgradnja sončne elektrarne,  
ki bo proizvajala električno energijo za delovanje kotlovnice.

Sončna elektrarna na kotlovnici

Obeta se celovita prenova 
Mestnega trga
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Cerklje – V Osnovni šoli Da-
vorina Jenka so v letošnjem 
decembru organizirali me-
njavo oblačil in obutve, tokrat 
prvič – ne le zaradi možnosti, 
da bi družine prihranile nekaj 
denarja pri nakupu zimske 
garderobe, pač pa tudi z že-
ljo, da bi krepili solidarnost 
in trajnostno naravnanost, je 
pojasnila učiteljica Breda Žar-
gaj. »Otroci hitro prerastejo 
oblačila; škoda jih je zavreči, 
če so še uporabna, morda 
komu pridejo prav. Ni nič na-
robe, če ne damo nase nekaj 
čisto novega.« Tista oblačila, 
ki v izmenjevalnici niso do-
bila novih lastnikov, so pred 
prazniki predali cerkljanski 
Karitas, poleg tega so učenci 
od prvega do petega razreda 
omenjeni organizaciji poda-
rili družabne igre in igrače, s 
katerimi se nič več ne igrajo. 
Na šoli so drugo leto zapored 
pripravili še akcijo zbiranja 
hrane ter napolnili nekaj čez 
dvajset vreč in škatel. Tovr-
stne donacije po besedah 
tajnice župnijske Karitas Al-
bine Atlija prižgejo dodatne 
iskrice v očeh, saj vključujejo 
izdelke, ki jih ni v običajnih 
prehranskih paketih, s kate-
rimi pomagajo družinam in 
posameznikom v lokalnem 
okolju.

Dobrodelni december 
na cerkljanski šoli

Tržič – Vrtec Tržič, ki je vključen v program Ekošola, se je ne-
davno pridružil Podnebnemu teku mladih. Projekt je potekal 
v osemnajstih državah s podnebno štafeto, ki je pot začela na 
Škotskem in jo zaključila v Egiptu. Kot sta dejali Elma Bega-
nović in Tina Bergant iz Vrtca Tržič, so otroci izdelali štafetno 
palico, ki je potovala po vseh enotah vrtca, otroci pa so skupaj 
prehodili kar trinajst kilometrov.

Podnebna štafeta v vrtcu

Namestitev sončne 
elektrarne na kotlovnico 
je primer in dokaz 
dobrega sodelovanja med 
Domplanom in lastniki 
stanovanj, ki se je začelo 
že pred leti, ko so se 
temeljito lotili prenove 
sistema.

Jesenice – Drsalni klub Jeseni-
ce danes, v torek, ob 17. uri v 
Športni dvorani Podmežakla 
pripravlja novoletno pravljico 
na ledu. Nastopile bodo mla-
de drsalke in drsalci.

Novoletna pravljica na 
ledu
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Ljudi je sram poiskati pomoč
Zavod Generacije, ki se med drugim ukvarja z osebno asistenco in psihološkim svetovanjem, je pred 
časom v prostorih DPD Svoboda Žiri pripravil pogovorni večer z enim od njihovih uporabnikov Alenom 
Kobilico. Dejavnost zavoda so namreč želeli približati tudi širši javnosti, saj ugotavljajo, da jih celo v 
Žireh, kjer imajo sedež, slabo poznajo.

Žiri – Zavod Generacije je 
zasebni neprofitni zavod, ki 
na podlagi spremljanja po-
treb današnjega časa posku-
ša svoje storitve razširiti na 
vse generacije, predvsem pa 
s pomočjo medgeneracij-
skih delavnic poglobiti vez 
med starimi starši in vnu-
ki, je pojasnila Janja Pečelin 
iz Zavoda Generacije. Mož-
nost medgeneracijskega so-
delovanja, druženja in oseb-
ne rasti še naprej ostaja nji-
hov pomembni cilj, obenem 
pa se v zadnjem času osre-
dotočajo na osebno asisten-
co in psihološko svetovanje. 
Ob ustanovitvi pred dvema 
letoma so začeli z enim upo-
rabnikom in enim zaposle-
nim, ta čas pa 24 zaposlenih 
skrbi za 14 uporabnikov po 
vsej Sloveniji.

Janja Pečelin se je za študij 
relacijske in družinske tera-
pije ter obenem specializa-
cijo iz logoterapije in psiho-
terapije odločila tudi zaradi 
svoje mame, ki je prav tako 
uporabnica osebne asisten-
ce. »Zanimalo me je, od kje 
izhaja njeno pomanjkanje 
energije oziroma volje po iz-
ražanju svojih potreb in že-
lja. Skozi študij sem spozna-
la, da strokovnjak lažje po-
maga osebam, pri katerih ni 
toliko čustvene vpletenos-
ti.« Osebno asistenco nudi-
jo predvsem osebam z mul-
tiplo sklerozo in cerebral-
no paralizo oziroma drugi-
mi omejitvami, pri čemer se 
trudijo biti njihova podaljša-
na roka pri različnih vsako-
dnevnih opravilih, ki jih ne 
morejo opraviti sami. Obe-
nem pa v zavodu preko raz-
bremenilnih pogovorov, na 

katerih se srečujejo enkrat 
mesečno, nudijo tudi psiho-
loško pomoč. »To mnogim 
lahko pomaga, da ne bi 'pre-
goreli', posledično pa s tem 
lahko zmanjšamo bolniško 
odsotnost.«

Obdobja, ko stiske ljudi 
pogosteje pridejo na plan, 
so tudi prazniki. Ti so obi-
čajno namenjeni druženju, 
obenem pa se prav zara-
di tega nekateri v tem času 
počutijo še bolj osamljene. 
Tudi v tem primeru se lah-
ko posamezniki obrnejo na 
Zavod Generacije, je pou-
darila Janja Pečelin. »Vsak, 
ki se počuti osamljenega, 
je pri nas dobrodošel, saj 
je zelo pomembno, da poi-
ščemo ljudi, s katerimi lah-
ko delimo svoje stiske, teža-
ve, zadržke  ... Pomembno 
pa je, da so to ljudje, ki nas 
bodo znali usmeriti.« A kot 

opaža, je pri nas ljudi v ta-
kih primerih sram poiskati 
pomoč. »V Ameriki recimo 
je povsem običajno, da ima-
jo že štirinajstletniki svoje-
ga terapevta, pri nas pa je to 
skoraj sramotno. Zato me 
ne preseneča, da še v Žireh 
komaj vedo, da obstajamo,« 
se posmeje. Ob tem poudar-
ja, da imamo navado svoje 
stiske zaupati bližnjim pri-
jateljem, sorodnikom, kar 
pa ni vedno uspešno. »Če se 
recimo kolegici pritožuje-
mo nad partnerjem, nam bo 
seveda dala prav, a v tem pri-
meru potem po navadi zač-
nemo braniti svojega par-
tnerja,« ponazori in doda: 
»Zato je tako pomembno, 
da se o svojih težavah pogo-
vorimo s strokovnjakom, ki 
ni čustveno vpleten.« Vča-
sih pomagajo že skupin-
ske obravnave, saj ljudem 

prinese olajšanje, ko vidi-
jo, da niso sami oziroma se 
tudi drugi spopadajo s po-
dobnimi problemi. Vseka-
kor pa je vedno dobro zače-
ti z individualnimi obravna-
vami, svetuje Janja Pečelin. 
»Ko je človek na dnu, sko-
zi proces obravnave pade še 
nižje, saj začnemo odpira-
ti stvari, ki jih je potlačil; a 
če tega ne predelaš, ne mo-
reš svobodno funkcionira-
ti.« Tako po njenih besedah 
sami sebe omejujemo. »V 
času, ko premlevamo svoje 
težave, bi se nam lahko zgo-
dilo že milijon lepih stvari. 
Zato je pomembno, da pre-
sekamo rutino in poskusi-
mo kaj novega. Sami smo 
kreatorji svojega življenja – 
pomembno je, da si izbere-
mo svobodno polje in izku-
simo vse potenciale, ki so 
nam dani.«

Janja Pečelin / Foto: Gorazd Kavčič

Izglasovali že nove projekte

Medvode – V Občini Med-
vode zaključujejo izvajanje 
prvega cikla participativne-
ga proračuna, znani pa so 
tudi že projekti, ki bodo re-
alizirani v prihodnjih dveh 
letih.

Med 5. in 11. decembrom 
so namreč občani lahko gla-
sovali za projekte, predlaga-
ne v participativnem prora-
čunu Občine Medvode So-
deluj in glasuj! za leti 2023 

in 2024, za katere je na vo-
ljo štiristo tisoč evrov pro-
računskega denarja. Izbira-
li so med 59 projekti znot-
raj 11 območij. Svoj glas je 
oddalo 1.398 občank in ob-
čanov oziroma 10 odstotkov 
od 14.032 glasovalnih upra-
vičencev. »Komisija za par-
ticipativni proračun Občine 
Medvode je preverila in po-
trdila rezultate glasovanja. 
Iz občinskih proračunov za 
leti 2023 in 2024 bo financi-
rana izvedba tistih projektov, 

ki so na glasovanju na posa-
meznem območju prejeli 
največ glasov. V primerih, 
ko so na posameznem ob-
močju ostala nerazporejena 
sredstva, bodo izvedeni tudi 
najvišje uvrščeni predlogi, ki 
jih je s preostalimi sredstvi 
še mogoče financirati. Izgla-
sovanih je bilo 32 projektov 
v skupni vrednosti 353.500 
evrov. Izglasovane projekte 
bomo v naslednji, četrti fazi 
projekta umestili v proračun 
Občine Medvode za leti 2023 

in 2024, jim dodelili nosilce, 
zadolžene za izvedbo, iz Ob-
činske uprave Občine Med-
vode in pripravili okviren ter-
minski plan izvedbe. Izvaja-
nje projektov se bo razpore-
dilo v časovnem obdobju do 
31. decembra 2024,« poja-
snjujejo na Občini Medvode.

Opisi vseh doslej izgla-
sovanih projektov oziroma 
vseh projektov, ki so bili pre-
dlagani lani in letos, so obja-
vljeni na spletni strani www.
sodelujinglasuj.si.

Znani so projekti, ki bodo izvedeni v okviru participativnega proračuna Občine Medvode za leti 2023 in 
2024. Zanje je na voljo štiristo tisoč evrov proračunskega denarja.

Maja Bertoncelj

Gorenja vas – Prvi predlog 
proračuna Občine Gorenja 
vas - Poljane predvideva dob-
rih 13 milijonov prihodkov, 
odhodke pa načrtujejo v vi-
šini 15 milijonov evrov. »Za 
naložbe je namenjenih 54 
odstotkov proračuna oziro-
ma 8,2 milijona evrov, za te-
koče odhodke pa 6,8 milijo-
na evrov,« je pojasnila Kata-
rina Dolenc, ki je na občini 
pristojna za proračun in fi-
nance.

Med največjimi investici-
jami, ki jih načrtujejo v pri-
hodnjem letu, je Katarina 
Dolenc v ospredje postavila 
gradnjo kulturnega doma v 
Poljanah, za kar so predvi-
deli 3,9 milijona evrov, za 
vodovod Todraž–Lučine in 
Vršajn–Brda je namenje-
nih 815 tisoč evrov, za sa-
nacijo plazov v Stari Oseli-
ci in na Ermanovcu 578 ti-
soč evrov, za Hišo generacij 
v Gorenji vasi 455 tisoč evrov 
ter za investicijsko vzdrževa-
nje cest 450 tisoč evrov. Med 
večjimi tekočimi odhodki in 

transferji je omenila dnevno 
varstvo in vzgojo v občini, za 
kar namenjajo 1,5 milijona 
evrov, za zimsko službo so 
predvideli 507 tisoč evrov in 
za prevoze otrok v šolo 480 
tisoč evrov. Slabih tristo ti-
soč evrov so namenili še za 
odplačilo dolgoročnih poso-
jil. Med na novo predvideni-
mi naložbami pa je omeni-
la športni park Log, kultur-
ni dom na Sovodnju in krož-
išče na Trebiji.

Glede na to, da proraču-
na niso sprejeli do začetka 
novega proračunskega leta, 
bodo v prvih treh mesecih 
prihodnjega leta prešli na 
začasno financiranje. Po po-
jasnilu Katarine Dolenc so 
za obdobje začasnega finan-
ciranja predvidena sredstva 
v skladu s porabljenimi sred-
stvi v enakem obdobju v pre-
teklem letu. Načrtovani pri-
hodki v prvih treh mesecih 
prihodnjega leta so tako v 
obdobju začasnega financi-
ranja predvideni v višini sla-
bih 2,9 milijona evrov, od-
hodki pa v višini 2,5 milijo-
na evrov.

Največ denarja  
za kulturni dom

Mateja Rant

Tudi na Starem vrhu že 
smučajo

Stari vrh – Minuli petek 
so začeli smučarsko sezo-
no tudi na smučišču Stari 
vrh. Po besedah v. d. direk-
torja Smučarsko turistič-
nega centra Stari vrh Luke 
Vrančiča so za obratova-
nje ob začetku sezone pri-
pravili šestsedežnico Stari 
vrh z urejeno pripadajočo 

smučarsko progo. »Nade-
jamo se ugodnih vremen-
skih in snežnih razmer, da 
bi lahko kar čim prej odprli 
še dodatne smučarske pro-
ge s pripadajočimi žični-
škimi napravami,« je pove-
dal in poudaril letošnjo no-
vost, da otroci do izpolnje-
nega devetega leta starosti v 
spremstvu staršev smučajo 
le za evro na dan.

Mateja Rant

Mateja Rant

Občinski svetniki Občine Gorenja vas - Poljane 
so na zadnji seji v letošnjem letu obravnavali prvi 
predlog proračuna za prihodnje leto in sprejeli 
sklep o začasnem financiranju v prvih treh 
mesecih prihodnjega leta.

Nova pridobitev na smučišču Stari vrh – snežni top znamke 
Sherpa / Foto: arhiv STC Stari vrh
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Še korak naprej
V Mengšu so potrdili mandate svetnikom, zaprisegel pa je tudi novi 
župan Bogo Ropotar, ki računa, da bodo s sodelovanjem Mengeš popeljali 
še korak naprej.

Mengeš – Pred božičnimi 
prazniki so mandate na prvi 
seji občinskega sveta potr-
dili tudi mengeški svetni-
ki. V občinskem svetu je 16 
svetniških mest, največ, se-
dem mandatov pa je osvoji-
la Lista povezovanja novega 
župana Boga Ropotarja. Za-
stopali jo bodo Tina Štrukelj, 
Robert Ručigaj, Mojca Likar, 
Jure Šinkovec, Tina Jamšek 
in Tim Janežič. Bogu Ropo-
tarju pa je s potrditvijo žu-
panskega mandata zara-
di nezdružljivosti funkcij 
prenehal mandat občinske-
ga svetnika, tako da ga bo 

nadomestil naslednji član z 
liste.

Na Listi Sandija Jakliča 
sta bila poleg Sandija Jakli-
ča izvoljena še Špela Roj-
nik in Boštjan Pivec. Barve 
Skupaj za mengeško občino 
– skupaj zmoremo več bos-
ta zastopala Aleš Janežič in 
Mery Kegl, Slovenske ljud-
ske stranke pa Franc Hribar 
in Milica Tomšič. V občinski 
svet pa sta bila izvoljena tudi 
Rok Burja iz vrst NSi in Mi-
lan Kralj iz SDS.

Bogo Ropotar, dosedanji 
podžupan, je na županskem 
položaju nasledil Franca Je-
riča, ki se ni odločil za vno-
vično kandidaturo. Kot je 

povedal novi župan, si v pri-
hodnjem mandatu želi pred-
vsem sodelovanja. »Glede 
na to, da smo imeli v pred-
volilnih programih zelo po-
dobne projekte, verjamem, 
da nam jih bo v teh štirih le-
tih s povezovanjem in iska-
njem skupnih rešitev, v dob-
robit Mengša tudi realizira-
ti. Naša naloga in dolžnost 
je, da poleg tega, kar je bilo 
v preteklosti že narejenega, 
to še nadgradimo in Men-
geš popeljemo še korak dlje. 
Verjamem, da nam bo s 
skupnimi močmi to tudi us-
pelo,« je v prvem nagovoru 
občinskim svetnikom pove-
dal Bogo Ropotar.

Aleš Senožetnik

Svetniki in župan Bogo Ropotar / Foto: Tina Dokl

Mekinje – Lokalna akcijska 
skupina (LAS) Srce Sloveni-
je, LAS Zgornje Savinjske in 
Šaleške doline ter LAS Go-
renjska košarica so v minu-
lih dveh letih nadgradile ak-
tivnosti, začete v letu 2017, 
ko so pristopile k izvedbi pro-
jekta Vodne zgodbe Kam-
niško-Savinjskih Alp. Spod-
budo je predstavljalo bo-
gastvo vodnih virov na tem 
območju in njihov potenci-
al za turizem, predvsem pa 
zavedanje o ranljivosti oko-
lja, ki so ga partnerice krepi-
le v sodelovanju z občinami 
Kamnik, Luče, Solčava, Je-
zersko, Preddvor in Cerklje. 
Z Mrežo vodnih poti v Kam-
niško-Savinjskih Alpah sta 
se partnerstvu pridružili še 

LAS Spodnja Koroška in Ob-
čina Železna Kapla ter pro-
jektne aktivnosti razširili v 
avstrijski del teh Alp.

Nova pohodna pot
Na celotnem območju so 

dokumentirali in analizirali 
izvire vode, vzorce so odvzeli 
na več kot 170 lokacijah, pri 
čemer je glavnino dela opra-
vil Jamarski klub Kamnik na 
čelu z Vidom Kregarjem in 
Rajkom Slapnikom. Kot je 
na zaključnem dogodku po-
vedal Kregar, je nekaj voda v 
svetovni špici, večji del izvi-
rov, ki imajo v zaledju neko 
atraktivnejšo človeško ak-
tivnost, pa je slabe kakovo-
sti. Na podlagi rezultatov 
so zasnovali vodno oziroma 
krožno pohodno pot, dolgo 
190 kilometrov, razdeljeno 

na enajst etap s povprečno 
dolžino 17 kilometrov, »ki 
se jih da prehoditi v štirih 
do petih urah«, je pojasnil 
strokovnjak za interpretaci-
jo narave in kulturne dediš-
čine Marko Slapnik. Kot je 
še poudaril, je narejen okvir, 
v nadaljevanju pa bo vodno 
pot treba premišljeno razvi-
ti v turistični produkt z vso 
potrebno infrastrukturo, da 
ga bodo lahko vzeli za svoje-
ga tako domačini kot obisko-
valci. Gorski vodnik Marko 
Petek, ki je sodeloval pri di-
gitalizaciji obhodnice – tra-
sa bo dostopna tudi v apli-
kaciji maPZS, je prepričan, 
da pohodništvo v kombina-
ciji z uživanjem naravne pi-
tne vode predstavlja edin-
stveno doživetje, na kate-
ro se bodo lahko navezovale 

lokalne vodne poti in turi-
stične zgodbe.

Skrb mora biti stalna
V okviru projekta, ki ga je 

sofinanciral Evropski kme-
tijski sklad za razvoj podeže-
lja, so partnerji posneli tudi 
promocijske izobraževal-
ne filme, pripravili strokov-
ne ekskurzije, izobraževa-
nje za preizkuševalce vode 
– vodne someljeje, festivale 
pitne vode in druge dogod-
ke, na katerih so ozaveščali 
o pomenu ohranjanja kako-
vostne pitne vode.

Župan Občine Kamnik 
Matej Slapar je ob zaključ-
ku aktivnosti poudaril, da 
je treba doseči ničelno tole-
ranco do izpustov škodljivih 
snovi v okolje, župan Obči-
ne Cerklje Franc Čebulj pa 

je partnerje pozval, da s svoji-
mi argumenti pripomorejo k 
zaščiti vodnih virov na obmo-
čju Krvavca. Kot je pojasnil, si 
že nekaj časa prizadeva, da bi 

bila izgradnja kanalizacije v 
tem delu občine, ki naj bi sta-
la okoli 14 milijonov evrov, so-
financirana z državnim ozi-
roma evropskim denarjem.

V teh dneh se zaključuje projekt Mreža vodnih poti v Kamniško-Savinjskih Alpah, namenjen ozaveščanju o pomenu ohranjanja čiste pitne vode in 
premišljenemu razvoju turizma..

Komenda – Največ, po tri gla-
sove, sta prejeli Lista Majde 
Ravnikar in Slovenska de-
mokratska stranka (SDS). 
Listo Majde Ravnikar bodo 
zastopali Anton Smrekar, 
Mirko Pogačar in Aljaša 
(Aleksandra) Majcen, SDS 
pa Aleš Marinko, Anže Ma-
gister in Klara Berlec. Sve-
tnik Liste TRN sta Andrej 
Ravnikar in Roman Koncili-
ja, Slovenske ljudske stran-
ke pa Nada Jamšek in Kle-
men Pibernik. Svetnik Gi-
banja Svobode je Marijan 
Arh, Liste združena Ko-
menda z Boštjanom Vein-
handlom Renato Grgič, NSi 

Janez Cigler Kralj in Social-
nih demokratov Anže Štern. 
V strankarsko precej razgi-
banem svetu sta le dva sve-
tnika iz prejšnjega mandata. 
Tri svetniška mesta zaseda-
jo ženske.

Po potrditvi mandatov je 
nekdanji župan Stanislav 
Poglajen župansko verigo 
predal svojemu nasledniku 
Juriju Kernu, ki je zaprise-
gel kot tretji župan v občini. 
Kot je povedal v kratkem na-
govoru, čuti veliko čast in po-
nos ob uradnem prevzemu 

funkcije. »Večkrat sem že 
dejal, da imam Komen-
do preprosto rad, in zato se 
bom dela lotil z veliko vne-
mo, zagnanostjo in odgovor-
nostjo,« je povedal novi žu-
pan in poudaril, da je tako 

njemu kot županu kot sve-
tnikom skupno zaupanje, 
ki so jim ga volivci izkazali 
z oddajo glasov. »Naša na-
loga pa je, da to zaupanje v 
naslednjih štirih letih upra-
vičimo in popeljemo občino 
v svetlo prihodnost,« je zak-
ljučil Kern.

Prejšnji teden so se na ustanovni seji zbrali tudi komendski svetniki. V 
štirinajstčlanski občinski svet se je uvrstilo osem list in strank. Ponovno sta 
bila izvoljena le dva svetnika iz prejšnjega mandata.

Zaprisegel novi župan

Aleš Senožetnik

Ana Jagodic Dolžan

Možnost osvežitve s kvalitetno pitno vodo neposredno iz 
izvirov ali potokov postaja redkost. / Foto: arhiv projekta Mreža vodnih 

poti v Kamniško-Savinjskih Alpah

Vodni sistem je občutljiv

Komendski občinski svetniki in župan / Foto: Aleš Senožetnik

Jurij Kern je dejal, da bo zaupanje, izkazano na 
volitvah, treba upravičiti v prihodnjih štirih letih.



10 Gorenjski glas
torek, 27. decembra 2022Zanimivosti info@g-glas.si

Predoslje – Čeprav gre za 
osebno mnenje, lahko mir-
ne duše rečem, da se bo vsak, 
ki je imel priložnost pokusiti 
njegovo v osnovi pravzaprav 
italijansko praznično dobro-
to, z menoj strinjal – morda 
bo odobravanje le drugače 
ubesedil.

Toda zgodba o Andraže-
vem panetonu ni tako eno-
stavna, niti ne gre za to, da 
»zmečeš« nekaj poceni se-

stavin skupaj, počakaš, da te-
sto vzhaja, ga daš v pečico in 
– en, dva, tri – paneton je tu.

Andraž Bajželj prihaja si-
cer iz Šenčurja, trenutno pa 
ga najdemo v njegovi An-
drožarni, pekarni, ki je naš-
la svoj prostor med Nežki-
no hišo in Gostilno Krištof v 
Predosljah pri Kranju. »Za-
čelo pa se je pravzaprav v 
Nežkini hiši,« pripoveduje 
danes 29-letni gimnazijski 
maturant, ki je, ko je odkril 
svoje poslanstvo, opravil 
prekvalifikacijo za peka.

Kako se je začelo
Znana »drožomanka« 

Anita Šumer je imela v Než-
kini hiši tečaj peke z drož-
mi. »Nanj me je pravzaprav 
prijavila mami. Naj grem 
vsaj pogledat, je rekla, saj 
sem tudi sicer vedno rad kaj 
ustvarjal s hrano. To je bilo v 
nekem obdobju, ko sem bil 
malce izgubljen v življenju. 
Ravno sem zaključil šestle-
tno resno razmerje in sem 

potreboval nekaj, da mi za-
posli misli.«

Droži je vzljubil. »Potem 
sem kar naprej pekel kruh. 
Na Instagramu sem začel 
objavljati fotografije: kruh, 
skorjo, sredico …« našteva. 
Najprej so bili sosedje tis-
ti, ki so želeli pokusiti nje-
gov kruh, potem pa je bilo 
takšnih ljudi vse več. Po 
dveh, treh letih peke doma 
je stvar tako prerasla okvire, 
da se je Andraž odločil, da če 
bo ostal na tej poti, bo treba 

začeti razmišljati o pekarni.
»In takoj ko sem se odlo-

čil, da bi imel pekarno, se je 
v dveh dneh name obrnila 
Anita Šumer in mi povedala 
za prostor v Predosljah. Pred 
65 leti je bila to glavna trgovi-
na na vasi, kmetijska zadru-
ga z mlekarno,« pripoveduje. 
»Z lastniki smo se dogovori-
li, da lahko prostor, ki je bil 

v dokaj slabem stanju, z oče-
tom obnoviva. In sva to tudi 
storila – lastoročno. Eno leto 
sva se posvečala temu. Uredi-
la sva ga tako, da sedaj ustre-
za vsem standardom HAC-
CAP .«

Tako je Andraž Bajželj 
odprl Androžarno, pekar-
no, v kateri v decembrskem 
obdobju med drugim prip-
ravlja eno najbolj modnih 
in priljubljenih dobroto 
prazničnega omizja zadnjih 
treh let: paneton oziroma iz-
virno italijansko panettone.

Slasten, mehek, 
s čokolado …

Lično zapakirani v škatlah, 
zaviti v plastične vrečke, v ka-
terih se ne posušijo, temveč 
v njih v dobrih treh dneh po 
peki razvijejo okus, so v času 
našega pogovora panetoni 
že čakali na svoje lastnike, 
da jih prevzamejo. » Včasih 
jih primerjam z dobrim stea-
kom: ko ga spečemo, je dob-
ro, da malo počiva, preden ga 
postrežemo,« se pošali Baj-
želj. »Zdržijo do tri tedne,« 
nadaljuje. »Večina je kilo-
gramskih, sem in tja kakšna 
stranka želi določeno število 
stogramskih, želim pa si, da 

bi enkrat – ob kakšni poseb-
ni priložnosti – naredil triki-
logramskega. Obstajajo tudi 
desetkilogramski, vendar za-
nje potrebuješ dovolj veliko 
peč,« razloži.

Torej drži, da je priprava 
panetona »cela znanost«, 
nas zanima. »Zelo je zahtev-
na,« prikima. »Po tradicio-
nalnem načinu se paneton 
vedno dela z drožmi. Am-
pak to so posebne droži, t. i. 
pasta madre. Od navadnih 
se razlikujejo po tem, da 
imajo manjšo hidracijo, so 
bolj zbite, močnejše in lah-
ko dvignejo tako obogateno 
testo,« pojasni Bajželj. »Ker 
toliko, kolikor je v panetonu 
moke, je tudi masla. In da ta 
mešanica vzhaja do določe-
ne mere, je treba droži hra-
niti skoraj tri mesece, da je 
na koncu rezultat takšen, kot 
sem si zamislil.«

Dobimo občutek, kot bi 
pripovedoval o svojih otro-
cih, o tem, kako skrbi zanje. 
Zasmeje se, da je primerjava 
kar prava.

Na začetku sploh ni raz-
mišljal o panetonu, temveč 
je pripravljal neke vrste buh-
telj, ki je pritegnil pozornost, 
se spominja. Pa koliko testa 
je zavrgel, da je prišel do tega, 
kar ima sedaj, na glas razmi-
šlja. Omeni še, da je to prav-
zaprav kar draga »investi-
cija«, glede na to, da je sam 
proces precej tvegan, saj gre 
lahko na vsakem koraku kaj 
narobe. Treba je paziti, da te-
sto ne zakisa. »Testo vzhaja 
najprej 14 ur, potem še osem 
na temperaturi 28, celo tri-
deset stopinjah Celzija – vse-
ga skupaj pa proces traja čez 
trideset ur. Če imaš droži, ki 
niso sposobne tega, zakisajo. 
Dobesedno jih moraš natre-
nirati, da temu lahko sledijo. 
Testo sicer 'ponori', a tu je to 
potrebno, saj se šele pri tako 
visoki temperaturi aktivira, 
se začne dvigovati.«

Tokrat dva okusa 
panetona

»Sicer je paneton italijan-
ski božični kruh, vendar ga 

– kolikor je meni znano – oni 
jedo vsak mesec po prazni-
kih do aprila, a vsakič je dru-
gačne oblike in zanj upora-
bijo drugačno testo.« Ravno 
to mu je bil navdih, da se je 
odločil, da se preizkusi v nje-
govi pripravi. Tudi sam bi ga 
delal do aprila in v različnih 
okusih.

Dva konca tedna pred bo-
žičem je imel Andraž Bajželj 
prevzem naročil. Do takrat 
je naredil skoraj tisoč pane-
tonov. In ne boste verjeli: le 
trije so se »sfižili«. Tokrat je 
pripravljal dva okusa: čoko-
ladnega s trojno čokolado in 
klasičnega s kandirano po-
marančo, rozinami in vani-
ljo, čeprav je v preteklosti de-
lal tudi že take s čokolado in 
kokosom, višnjami in tem-
no čokolado ter malinami 
in belo čokolado, kavo in ka-
ramelo, pistacijami in suhi-
mi marelicami, razmišlja pa 
tudi o kombinaciji cimeta, li-
ofiliziranih jabolk in orehov. 
»Možnosti so tu neomeje-
ne,« z nasmehom zaključi.

Alenka Brun

Andraž Bajželj / Foto: Tina Dokl

V nekem obdobju svojega življenja Šenčurjan Andraž Bajželj ni natanko vedel, kam ga bo zanesla pot. Potem je odkril peko z drožmi in danes je okus 
njegovega panetona s čokolado takšen, da ga lahko opišem le kot nebeškega.

Priljubljeni praznični paneton

Tokrat je pripravil dva okusa: čokoladni paneton s trojno 
čokolado in klasičnega s kandirano pomarančo, rozinami in 
vaniljo. / Foto: Tina Dokl

Veselje na drsališču

Zgornje Gorje – V gorjanski 
občini so letos prvič omo-
gočili drsanje na zunanjem 
drsališču, in sicer na po-
budo Turističnega društva 
(TD) Gorje, ki je poskrbe-
lo za najem in postavitev. 
Kot je pojasnil Tomaž Bre-
gant iz TD Gorje, je drsa-
lišče prvenstveno namenje-
no vsem občanom, dobrodo-
šli pa so tudi drsalci od dru-
god. Odprto je vsak od 10. do 

19. ure, njegova uporaba pa 
je brezplačna, prav tako je 
na voljo tudi brezplačna iz-
posoja drsalk. »Drsališče bo 
postavljeno vsaj mesec dni, 
če bo veliko zanimanja in če 
bodo pogoji vzdržni, bomo 
njegovo uporabo podaljša-
li vsaj do izteka zimskih po-
čitnic,« je pojasnil Bregant, 
ki pravi, da je postavitev to-
vrstnega drsališča sicer velik 
finančni zalogaj. »Že sam 
najem znaša več kot 25.000 
evrov, poleg tega smo morali 

zagotoviti izravnavo podla-
ge in toplotno izolacijo. Ve-
lik finančni zalogaj bo nosi-
la tudi Občina Gorje, ki krije 
strošek električne energije.«

Drsališče med urami 
športne vzgoje uporabljajo 
tudi otroci gorjanske osnov-
ne šole. »Že vrst let organi-
ziramo tečaj drsanja na Ble-
du za učence prvega razre-
da, ki tako dobijo priložnost, 
da usvojijo osnove drsanja,« 
je dejala ravnateljica Mojca 
Brejc, ki že nekaj let ni stala 

na drsalkah, a kot pravi, je to 
izvrstna priložnost, da obno-
vi drsalne veščine.

Tretješolci so bili nad dr-
sališčem navdušeni. Zoja, 
Miha in Nika Jan, Erik Po-
gačnik, Benjamin Hrustelj, 
Sophia Whitfelt, Lara Sto-
šicki in Meta Stepanjan so 
dejali, da je drsanje zabav-
no, paziti moraš le, da ne 
padeš na zadnjo plat. Doda-
li so, da bodo drsališče obi-
skali večkrat. »Za drsanje 
nujno potrebuješ čelado in 

rokavice, da se ne poškodu-
ješ. Najtežje je ohraniti rav-
notežje, ker pa si ves čas v 
gibanju, te nič ne zebe,« so 

povedali tretješolci, ki pozi-
mi poleg drsanja radi tudi 
smučajo in tečejo na smu-
čeh.

Maša Likosar

Gorjanski otroci so nad drsališčem navdušeni. / Foto: Tina Dokl

Dva konca tedna pred božičem je imel Andraž Bajželj 
prevzem naročil. Do takrat je naredil skoraj tisoč 
panetonov. In ne boste verjeli: le trije so se »sfižili«. 
Tokrat je pripravljal dva okusa: čokoladnega s trojno 
čokolado in klasičnega s kandirano pomarančo, 
rozinami in vaniljo.

Pretekli teden so za Gorjanskim domom v Zgornjih Gorjah odprli drsališče na prostem, ki so se ga 
razveselili zlasti otroci.
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Železniki – Osnovna šola 
Železniki oz. njena čipkar-
ska šola je pred kratkim iz-
dala knjižico Izbrani motivi 
klekljane dediščine iz Žele-
znikov. V knjižici sta se av-
torici Irena Benedičič, vodja 
čipkarske šole, in Jana Rih-
taršič, prav tako ustvarjalka 

na področju klekljanja, lotili 
rekonstrukcije načina izde-
lave izbranih motivov čipk, 
ki so jih v preteklosti v Že-
leznikih pogosto izdelova-
li, in oblikovali nove vzorce 

s starimi motivi. Kot je po-
jasnila Benedičičeva, so se 
za izdelavo knjižice odločili, 
ker je klekljanje pomemben 
del kulturne dediščine Žele-
znikov, poleg tega pa o izde-
lavi čipk, ki so jih nekoč klek-
ljali v njihovih krajih, ni kaj 
dosti napisanega. »Skušali 
smo oživeti nekaj že pozab-
ljenih motivov, jim dati so-

doben pridih in upamo, da 
jih bodo spet začeli bolj klek-
ljati.«

Avtorici sta izbrali pet sta-
rejših motivov, ki jih v knjiži-
ci, zasnovani kot priročnik, 

predstavljata v prenovlje-
ni obliki – v vzorcih, ki obli-
kovno in aplikativno sledi-
jo trendom razvoja čipke. 
Gre za motive jagodovo per-
je, marjetice, pike in polpaj-
ki, kolesa in knjižna kazalka, 
zasnovana po čipki 'metrov-
ki', ki so jo nekoč pogosto 
uporabljali za všivanje v prte 
in posteljnino. »Material za 
izdelavo smo črpali iz Muze-
ja Železniki, kjer nam je na 
pomoč priskočila Katja Mo-
horič Bonča ter poiskala sta-
re vzorce, ki jih hranijo, in 
čipke, sklekljane po njih,« je 
razložila Benedičičeva. Na 
osnovni starih vzorcev sta 
z Rihtaršičevo zasnovali so-
dobne vzorce, pri čemer sta 
ohranili motiv v čipki ter do-
dali še navodila za izdelavo 
in risbe v mednarodni barv-
ni skali, univerzalnem jezi-
ku klekljaric. »Vzorci so na-
menjeni starejšim učencem 
čipkarske šole in odraslim 
klekljaricam, pri čemer si še 
posebej želimo, da bodo tudi 
domačinke klekljale po teh 
motivih, prav tako pa bomo 
po njih ustvarjali v naši čip-
karski šoli,« je povedala Ire-
na Benedičič.

Publikacijo bogatijo tudi 
dokumentarne in umetni-
ške fotografije čipk ter infor-
macije o klekljanju oz. izbra-
nih starih motivih. Umet-

nost sukanja belih niti se je 
v Železnikih razširila po letu 
1880. Zaradi zamiranja že-
lezarstva so domačini iska-
li priložnosti za zaslužek in 

tako je bilo za klekljanje vse 
več zanimanja, kar je leta 
1907 privedlo tudi do usta-
novitve čipkarske šole. Za 
potrebe publikacije je mu-

zejska kustosinja Katja Mo-
horič Bonča iskala tudi infor-
macije pri starejših klekljari-
cah, ki so obiskovale čipkar-
sko šolo. Med drugim lahko 

preberemo, da so bile čipke z 
motivi jagodovega perja vča-
sih znane kot 'železnikarske 
čipke', da so čipke z motivi 
marjetic verjetno uporablja-
li kot všitke za posteljnino in 
so bogatile balo domačih ne-
vest, pri izdelavi pik so ome-
njeni tudi spomini pokoj-
ne Matijoucove Minke, ki je 
skupaj s sestrama nakleklja-
la obleko za špansko prince-
so …

Izdajo knjižice je sofinan-
ciralo Ministrstvo za kultu-
ro v sklopu razpisa, name-
njenega nosilcem nesnovne 
kulturne dediščine. Za do-
datne informacije je Bene-
dičičeva na voljo na e-naslo-
vu irena.benedicic@os-ze-
lezniki.si.

Jana Rihtaršič in Irena Benedičič, avtorici knjižice Izbrani motivi klekljane dediščine iz 
Železnikov / Foto: Simon Benedičič

Ana Šubic

Čipka 'metrovka', ki so jo nekoč pogosto uporabljali za všivanje v prte in posteljnino. Hrani 
jo Muzej Železniki.

Čipkarska šola Železniki je izdala knjižico z novimi, sodobnimi vzorci čipk, zasnovanimi na starih motivih.

Novi vzorci s starimi motivi

Med drugim lahko preberemo, da so bile čipke 
z motivi jagodovega perja včasih znane kot 
'železnikarske čipke', da so čipke z motivi marjetic 
verjetno uporabljali kot všitke za posteljnino in so 
bogatile balo domačih nevest, pri izdelavi pik so 
omenjeni tudi spomini pokojne Matijoucove Minke, 
ki je skupaj s sestrama naklekljala obleko za špansko 
princeso …

Dobrodošla napaka, 28. del

Vse se je dogajalo kot v na-
tanko zrežirani kriminalki. 
Pa je bila tudi tokrat samo 
sreča, ki pa jo sam ocenju-
jem še za mnogo več … Ko 
se je znočilo, sem se tudi jaz 
poslovil. Stisnili smo si roke, 
vsi srečni, da se je vse tako iz-
teklo. Eden drugemu smo 
zaželeli za težke čase tudi v 
bodoče toliko in še več sre-
če … Služkinja me je pospre-
mila po stranskih poteh sko-
zi Grabče in Krnico. Poseb-
no me je skrbelo, ko sem 
moral iti čez most. Pa sem 
tudi tokrat imel srečo. Po-
zno zvečer sem potrkal v Ra-
dovni pri Pogačarjevih. Ivan-
ka mi je prišla odpret. Kaj bi 

opisoval snidenje, to se more 
samo doživeti … Tudi ata in 
mama sta vstala. Dolgo smo 
se pogovarjali o vsem mogo-
čem. Najedel sem se in po-
tem do prvega svitanja zas-
pal na senu. Jutranje sonce 
je posrebrilo rosne kapljice, 
ko sem vstal in me je Ivankin 
ata spremil na dogovorjeno 
mesto v Jegleno dolino. Tam 
sem nato počakal na prvo sre-
čanje z borci, s katerimi ho-
čemo izbojevati tako preiz-
kušenemu slovenskemu na-
rodu nove, srečnejše dni … 
Da sem srečno prešel sko-
zi vse nevarnosti na opisani 
težki poti, vem, da me je vo-
dil in varoval Bog, ki sem se 
mu vedno priporočal v molit-
vi. Vem, da me je spremljala 

tudi iskrena molitev nje, 
ki mi je ob slovesu obljubi-
la ljubezen in zvestobo in ki 
me je sedaj ob vrnitvi sprejela 
tako srečna. Zahvalo pa dol-
gujem tudi vsem, ki so mi na 
tej poti kakorkoli pomagali in 
pri tem tudi sami toliko tve-
gali. Končno prosim tudi na 
novi poti božjega varstva. Pri 
vsem naj se zgodi božja volja!

Trikrat v Kropi
Sicer sem bil v Kropi več ko 

trikrat. Ker pa sem v treh pri-
merih doživel, vsakokrat dru-
gače – nekaj posebnega, bi ta 
doživetja rad rešil pozabe. 
Bilo je jeseni leta 1944. Ško-
fjeloški odred se je zadrževal 
v Kropi. Seveda je bilo poskr-
bljeno za zavarovanje iz vseh 

smeri. Jaz sem bil s svojim 
brenom in pomočnikoma na 
vzpetini ob cesti, ki pelje iz Li-
pnice. Lep dan je bil, počutili 
smo se kar brezskrbno in le-
nobno smo poležavali v sen-
ci dreves. Motilo na je samo 
kruljenje v praznih želodcih. 
Pogovarjali smo se med se-
boj, obujali spomine iz le-
pih mirnih dni in delali načr-
ta za bodočnost, ko bo konec 
te nesrečne vojne. Iz zavero-
vanosti nas je predramilo br-
nenje motorja, prihajajočega 
iz Lipnice. Brž smo se skri-
li v grmovje in pripravili vsak 
svoje orožje. Svojega bre-
na sem usmeril na cesto, ki 
se je v vsej preglednosti vila 
ob potoku. V tem se je izza 
ovinka pokazal motorist. Bil 

je v temnem plašču in sam. 
Orožja pri njem ni bilo opa-
ziti. Pa vendar: motorje ima-
jo samo Nemci! Tovariša ob 
meni sta se čudila, kaj čakam. 
»Daj že vendar, streljaj!« Le-
gel sem k brenu in nameril … 
Pa je v meni vstal glas, ki mi 
je veleval: nikar! Nisem niti 
vedel prav, zakaj, toda uprl 
sem se in nisem pritisnil na 
petelina. Onima sem pojas-
nil, da sam motorist našim 
v Kropi ne more biti neva-
ren. Če pa mu bo prej ali slej 
sledila kakšna večja enota – 
jaz in moj bren sva priprav-
ljena! Vse je bilo tiho in mir-
no. Čez čas se je znova zasli-
šal motor, takrat v nasprotni 
smeri. Isti nepoznani vozač 
se je vračal iz Krope. Nismo 

ga motili. Poslušali smo glas 
motorja in presodili, da je vo-
zil proti Kranju. Ko smo po-
zneje dobili obvestilo, naj za-
pustimo stražarsko mesto 
in se vrnemo v Kropo, sem 
se kar malo bal. Kaj bo rekel 
komandant, ko bo zvedel, da 
sem sovražnika spustil v vas, 
ki je bila polna partizanov? 
Vendar ni bilo nič takega. Ko 
smo se vrnili k svojim, smo 
zvedeli, da je bil z motorjem 
župnik iz Kranja, ki je neko-
mu v Kropo prinesel še pos-
lednjo zemsko tolažbo. Moje 
ravnanje so vsi odobravali, 
sam pa sem – potem ko sem 
to zvedel – bil tako nepopisno 
srečen …

Janez Kunšič

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

(se nadaljuje)

Knjižni kazalki, zasnovani na motivu 'metrovke', ki je tako 
dobil novo uporabno vrednost in pridih sodobnega časa
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Kamnik – Galerija Pogled, 
ki deluje v okviru Galeri-
je Miha Maleš Medobčin-
skega muzeja Kamnik, bo 
do 10. februarja poglede in 
duha obiskovalcev napol-
njevala z Melanholijo. Me-
lanholijo z veliko začetnico, 
saj je tak naslov razstave ko-
lažev Maruše Štibelj in Eve 
Mlinar, ki nas ob vizualnih 
užitkih v prvi vrsti pozivajo k 
razmisleku o času, ki ga živi-
mo, in prostoru, ki ga s svo-
jo prisotnostjo zapolnjuje-
mo. Ampak v nekem takem 
melanholičnem vzdušju.

Delovno druženje obeh 
umetnic ni naključno, saj 
sta lani svoje ustvarjalne 
moči med drugim združili 
v projektu, ki je sodil v okvir 
priprav na EPK v Novi Go-
rici – v urbani intervenci-
ji sta namreč pripravili mu-
ral na enega tamkajšnjih zi-
dov, mimo katerega so se pe-
ljali kolesarji na Dirki po Ita-
liji, v nadaljevanju pa je bil 
prav kolaž tisti, ki je obe avto-
rici povezal v novem sodelo-
vanju in ju združuje tudi na 
tokratni razstavi.

Prepustimo se Melanho-
liji v Pogledu. Kustosinja 
razstave, umetnostna zgo-
dovinarska Saša Bučar, za-
piše: »Brez melanholije bi 
bil svet prikrajšan za marsi-
katero umetniško stvaritev, 
kajti prav to občutenje – ali 
pa ne nazadnje tip tempera-
menta – podaja refleksije na 
dogajanje v nas in okoli nas. 
Eva in Maruša nas popelje-
ta v nove dimenzije, iz re-
alnih svetov sestavita nove, 

fantastične, ki pa v sebi no-
sijo pomenljive vsebine, 
večpomenskost, tako da se 
posamezna zgodba vsako-
mur razkriva drugače. Raz-
galjata svoja intimna vpra-
šanja, dvome, misli, ki se 
dotikajo njunih pogledov 
na kaos, ki se odvija v navi-
dezno prijetnem svetu oko-
li nas, na družbo, ki izgu-
blja osnovne vrednote. Po-
igravata se z videnim in s 
koščki iz realnega poustvar-
jata in odgrinjata svoja dog-
nanja, ki jih začinita z ved-
rostjo in humorjem, a hkra-
ti tudi z ostrino in kritiko.«

Kolaži obeh umetnic od-
ražajo njuno razmišljanje 
o sodobni družbi in odno-
su umetnika do aktualnih 
vprašanj, s katerimi se člo-
veštvo srečuje. Če Kranjčan-
ka Maruša Štibelj posega 

predvsem po digitalnem ko-
lažu, se Eva Mlinar tokrat 
predstavlja s klasičnim kola-
žem. Ob tem Eva v svoje ko-
laže vključuje tudi druge li-
kovne tehnike, kot so akva-
rel, akril, svinčnik in barvica, 
medtem ko Maruša v neka-
tere kolaže dodaja odpadne 
materiale in jih tako na neki 
način reciklira in jim s tem 
daje nov pomen.

Ko stopimo v galerijo, 
imamo sicer občutek ustvar-
jalnega sožitja, hkrati pa ob 
podrobnejšem ogledu »ma-
lih otočkov v velikem kolaž-
nem oceanu« vendarle naj-
demo majhne različnosti v 
pristopu k enotni temi.

Prvenstveno sta se avtorici 
v ustvarjalnem razmišljanju 
osredotočili na znamenito 
Dürerjevo podobo Melanho-
lija. »To je zagotovo eno 

izmed tistih umetnostnih 
del, ki ostaja večno in hkra-
ti nedorečeno, kot je nedo-
rečena tudi sama melanho-
lija v smislu ubesedenja sta-
nja čustvovanja, ki zazna-
muje posameznika,« pou-
darja Saša Bučan. »To temo 
v številnih kolažih, posamič-
no ali v dialogu, preizprašu-
jeta Maruša Štibelj in Eva 
Mlinar, hkrati pa v neštetih 
simbolih in asociacijah, ki 
zapolnjujejo površine, prav-
zaprav bolj vabita gledalca k 
razmisleku o njihovi večpo-
menskosti. Posamično delo 
nas pravzaprav nehote za-
pelje v melanholičnost. Iz-
rezani detajli, ki se spajajo v 
novo zgodbo, nam sporoča-
jo predstavo videnja in obču-
tenja življenja obeh avtoric.« 
Razstava bo na ogled vse do 
10. februarja.

Maruša Štibelj in Eva Mlinar: različni pristopi v kolažu na enako temo / Foto: Igor Kavčič

Kranj – Božično-novoletni 
koncert v največji zvočno 
primerni dvorani v kranj-
ski občini je že več kot dese-
tletje tradicija Glasbene šole 
Kranj. Z njim staršem in so-
rodnikom učenk in učencev 
pripravijo čudovit glasbeni 
večer ob koncu koledarske-
ga leta, hkrati pa širši javno-
sti pokažejo, kako kvalitetno 
je delo učiteljev in kako zav-
zeti so mladostniki pri vadbi 
svojih inštrumentov.

Letošnji koncertni večer je 
bil še posebno bogat, saj so 
se predstavili različni večji 

sestavi, ki delujejo na šoli: 
Mladinski pevski zbor (pod 
vodstvom Ane Kresal), Ki-
tarski orkester (Uroš Use-
nik), Godalni orkester (Ale-
ksander Jovetić), Orkester 
flavt (Katja Stare), Harmo-
nikarski orkester (Dejan 
Maleš) ter dva največja šol-
ska orkestra, Pihalni in Sim-
fonični, ki ju vodi Tomaž 
Kukovič. Iz besed ravnatelji-
ce Petre Mohorčič je bilo še 
poseben ponos čutiti ob dej-
stvu, da so nove aranžma-
je za večino skladb pripra-
vili prav sodelavci iz glasbe-
ne šole, prav tako pa so diri-
genti posameznih orkestrov 

znali motivirati otroke za ta 
nastop.

Program skladb je bil si-
cer naravnan na božično-
-novoletni čas, slišali smo 
tudi nekaj krstnih izvedb 
priredb za orkestre, kar 
šest skladb je bilo izvede-
nih v povsem novih preob-
lekah. V vseh orkestrih je 
nastopilo skoraj 250 učen-
cev, v družbo mladostnikov 
pa so se pomešali tudi nji-
hovi učitelji. »Glasbeniki v 
vseh orkestrih so bili tokrat 
le naši učenci in učitelji,« je 
na ustvarjalne moči glasbe-
ne šole, ki jo vodi, ponosna 
ravnateljica.

Veliki finale je bila vseka-
kor zaključna skladba Bela 
snežinka, ki jo je za združe-
ne orkestre in pevski zbor 
priredil Gašper Jereb. Na 
odru se je zvrstilo okrog 150 

učenk in učencev, kot solist 
pa je navdušil Aljaž Kolen-
ko. Kako pomemben in za-
želen je tovrstni koncert in 
s tem tudi prava koncertna 
dvorana v Kranju, pa pove 

že dejstvo, da je bil koncert 
ob 19. uri razprodan že te-
den dni prej, za dodatnega 
ob 17. uri pa je od 520 mest 
ostalo praznih le kakih 50 
sedežev.

Božično-novoletni koncert orkestrov in pevskega zbora Glasbene šole Kranj 
je v dveh terminih v veliko dvorano Kongresnega centra Brdo privabil več kot 
tisoč obiskovalcev.

Igor Kavčič

Kranj – Filatelistično dru-
štvo Lovro Košir Škofja Loka 
v sodelovanju s Pošto Slo-
venije, Zvezo združenj bor-
cev za vrednote NOB Škofja 
Loka in Mestno knjižnico 
Kranj s spominsko razstavo 
zaznamuje letošnjo osem-

deseto obletnico dražgo-
ške bitke in stoto obletnico 
rojstva slikarja Iveta Šubi-
ca, tudi borca Cankarjevega 
bataljona. Razstava z naslo-
vom Dražgoše in slikar Ive 
Šubic obsega več kot dves-
to razstavnih listov s temati-
ko dosedanjih filatelističnih 

razstav na temo dražgoške 
bitke, partizanske pošte in 
drugih medvojnih poštnih 
pošiljk – na primer dopis-
nic in pisem internirancev 
iz nemških in italijanskih 
koncentracijskih taborišč. 
Predstavljene so tudi števil-
ne ilustracije Iveta Šubica za 
spominske kuverte in karti-

ce z motivi partizanov, parti-
zanskih kurirjev in boja pro-
ti okupatorju.

Razstavo na več panojih v 
prvem nadstropju knjižnice 
je pripravil predsednik FD 
Lovro Košir mag. Srečko Be-
ričič, na ogled pa bo do 12. ja-
nuarja prihodnje leto.

Igor Kavčič

Kranj – V četrtek, 29. decembra, ob 18. uri, bo v Mestni hiši 
v Kranju odprtje Vitrine meseca z naslovom Fibula, knof, za-
drga, knoflca, če se kej strga. Zanimive predmete iz preteklo-
sti bodo na manjši arheološki razstavi predstavili soavtorji 
razstave Verena Perko, Jože Štukl, Aleksandra Nestorović in 
Iva Ciglar.

Fibula, knof, zadrga, knoflca, če se kej strga

Igor Kavčič

Bela snežinka v aranžmaju Gašperja Jereba pod taktirko dirigenta Tomaža Kukoviča in s 
solistom Aljažem Kolenkom / Foto: Foto Boni

Filatelistično razstavo je predstavil Srečko Beričič.  
/ Foto: David Zalar, MKK

Odlični kolažistki Maruša Štibelj in Eva Mlinar se predstavljata na skupni razstavi v Galeriji Pogled v 
Kamniku. Njuni kolaži Melanholije nas vodijo k razmislekom.

Melanholija v kolažuŠubic in Dražgoše  
v filateliji

Kranjska glasbena moč

V Mestni knjižnici Kranj je na ogled spominska 
filatelistična razstava, posvečena slikarju Ivetu 
Šubicu in dražgoški bitki.
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Kranj – Praznične priredi-
tve na Glavnem trgu je v pe-
tek zvečer popestril tudi ve-
čer s kranjskimi športniki. 
Najboljše v letošnjem letu je 
izbrala Komisija za nagrade 
Zavoda za šport Kranj.

Po podatkih Olimpijskega 
komiteja Slovenije se Kranj 
ponaša s 435 kategorizirani-
mi športniki in športnicami. 
Po pet jih ima olimpijski in 
svetovni razred, 23 jih ima 
status mednarodnega ra-
zreda, perspektivnih špor-
tnikov je 38, državni razred 
ima 144, mladinskega pa 
220 športnikov.

»Letošnje leto se je zače-
lo z zimskimi olimpijski-
mi igrami na Kitajskem. 

Med slovenskimi športniki 
je bilo devet udeležencev iz 
kranjskih klubov, nastopali 
so v štirih panogah, dva sta 
se vrnila domov z olimpij-
skimi kolajnami. Ponosni 
smo prav na vse,« je pouda-
ril župan Matjaž Rakovec in 
dodal, da v Kranju veliko vla-
gajo v šport, kar pomeni na 
leto okoli 4,5 milijona evrov. 
»V minulem mandatu smo 
naredili veliko, verjamem, 
da bomo načrte uresničili 
tudi v tem mandatu. S tem 
ustvarjamo infrastrukturo 
za to, da bodo predvsem naši 
mladi lahko uživali v športu 
in seveda ime Kranja pones-
li po celem svetu,« je tudi po-
udaril župan Rakovec.

Najprej so na oder prišli 
dobitniki športnih znakov. 

Kar 58 posameznikov in štiri 
ekipe so v mladinski in član-
ski konkurenci osvajali na-
slove državnih prvakov, ne-
kaj pa jih je bilo uspešnih 
tudi v mednarodni konku-
renci. Male športne plake-
te si je zaslužilo 16 športni-
kov in športnic. To so: Izidor 
Karničar in Jaša Zidar iz Te-
kaškega smučarskega klu-
ba Triglav Kranj, Eva Subo-
tić, Lena Grebenc, Lana Sre-
dojevič, Nina Stavrov, Anja 
Dragar, Zala Pavlič in Manca 
Vrečer iz Ženskega košarkar-
skega kluba Triglav Kranj, 
Silva Verbič, Nika Prevc in 
Mark Hafnar iz Smučarske-
ga kluba Triglav Kranj ter Bor 
Udovč, David Laketić, Niko-
la Lukić in Nace Štromajer iz 
Akademskega vaterpolskega 
kluba Triglav Kranj.

Velike športne plakete so 
prejeli športni delavci Ma-
tjaž Zevnik (Kolesarski klub 
Kranj) za 35 let delovanja v 
športu, Aleksander Komo-
vec (Smučarski klub Tri-
glav Kranj) za 25 let delova-
nja v športu, za 20 let delova-
nja v športu pa so velike pla-
kete prejeli Lejla Ašanin in 
Marjan Belec (Karate klub 
Shotokan Kranj), Aljoša Zel-
nik (Smučarski klub Triglav 
Kranj) in Andrej Fojkar (Ka-
rate klub Kranj).

Velike športne plake-
te so prejeli športniki, ki 

so dosegli odličen medna-
rodni rezultat. Zbrani so 
najprej zaploskali alpske-
mu smučarju Mihi Hroba-
tu (Alpski smučarski klub 
Triglav Kranj), velike špor-
tne plakete pa so si zaslu-
žili tudi Matic Rahne, Jure 
Beton, Aljaž Troppan, Jaša 
Kadivec, Jaša Lah, Jan Ju-
stin, Benjamin Popović, 
Aleksander Paunović (člani 
Akademskega vaterpolske-
ga društva Triglav Kranj), 
Urška Torkar in Anka Po-
gačnik (Judo klub Triglav 
Kranj), Anže Peharc in Mia 
Krampl (Alpinistični odsek 

Planinskega društva Kranj), 
Sašo Boškan (Plavalni klub 
Triglav Kranj), Peter Prevc, 
Cene Prevc, Domen Prevc, 
Žiga Jelar (Smučarski klub 
Triglav Kranj), Blaž Potoč-
nik (Športno društvo Črni 
panter) ter Anamarija Lam-
pič, Anja Mandeljc, Anita 
Klemenčič, Živa Klemenčič 
in Polona Klemenčič (Teka-
ški smučarski klub Triglav 
Kranj).

Ob zaključku pdruženja 
je župan Matjaž Rakovec 
športno nagrado za življenj-
sko delo izročil Miru Am-
brožiču (Odbojkarski klub 

Triglav Kranj), ki je s svojo 
več kot 40-letno prisotnostjo 
v odbojki kot igralec, pred-
sednik kluba, sponzor, član 
upravnega odbora kluba in 
član predsedstva Odbojkar-
ske zveze Slovenije odbojko 
dvignil na vseh njenih pod-
ročjih. »To je nagrada ne le 
meni, temveč našemu klu-
bu in vsem nam, ki se v Kra-
nju trudimo, da bi bila od-
bojka na čim višjem nivoju. 
To nam zadnja leta res fan-
tastično uspeva. Letos ima-
mo v klubu rekordno števi-
lo, kar tristo mladih,« je po-
vedal Miro Ambrožič.

Vilma Stanovnik

Športne nagrade za življenjsko delo se je Miro Ambrožič pod odrom veselil skupaj s 
kranjskimi odbojkarji. / Foto: Primož Pičulin

Pokljuka – Med 4. in 8. janu-
arjem bo Pokljuka prizori-
šče četrtega BMW IBU sve-
tovnega pokala v biatlonu. 
Dela na prizorišču se konču-
jejo, minuli četrtek pa se je 
tam predstavila tudi naša bi-
atlonska reprezentanca.

Naši biatlonci so zadovolj-
ni z uvodom v sezono, radi 
pa bi se izkazali tudi pred 
domačimi navijači. »Doma-
če prizorišče je lahko pred-
nost, lahko pa tudi obreme-
nitev. Tekmovati doma je 
odgovornost. Predvsem si 
želim sproščenosti, da tek-
movalke in tekmovalci vse 
naredijo tako, kot znajo, 
brez obremenitve zaradi re-
zultatov. Do sedaj so pokaza-
li, da znajo in zmorejo, in že-
lim si, da bi se ta trend nada-
ljeval,« je med drugim pove-
dal vodja panoge biatlon To-
mas Globočnik.

Tudi glavni trener repre-
zentance Ricco Gross pravi, 
da so delali dobro, z začet-
kom sezone pa je zadovolj-
na zlasti Polona Klemenčič. 
»Pred sezono si nisem pred-
stavljala, da bom tako viso-
ko. Ko pa se je začelo, sem 
videla, da se da, in je bilo 

potem toliko lažje,« je pove-
dala.

»Vzdušje je odlično, 
imam resnično veliko ener-
gije. Nad petim mestom 
sem bila povsem šokirana, 
kot so bili tudi vsi drugi. Bilo 
je noro. Le upam, da bo šlo 
tako naprej,« je navdušena 

Anamarija Lampič, naš na-
jizkušenejši Jakov Fak pa je 
dodal: »Veseli me, da bomo 
imeli prvi svetovni pokal po 
novem letu tukaj na Pok-
ljuki, in želim si, da bi šlo vse 
še bolj po načrtih in bi bil re-
zultat še boljši kot do sedaj.«

Od naših biatloncev bodo 
na Pokljuki poleg Faka na-
stopili še Miha Dovžan, Rok 
Tršan, Alex Cisar, Lovro 
Planko in Anton Vidmar, 
med dekleti pa Polona Kle-
menčič, Anamarija Lampič, 
Živa Klemenčič in Lena Re-
pinc.

Na prireditev so prip-
ravljeni tudi organizator-
ji. »Prostovoljcev je več kot 
štiristo. Trideseta obletnica 
prve tekme svetovnega po-
kala na Pokljuki je, zato smo 
še posebno motivirani in za-
vezani, da to opravimo, kot 
je treba,« je povedal predse-
dnik Organizacijskega od-
bora Pokljuka Jelko Kacin.

Tako pred domačimi tekmami svetovnega pokala na Pokljuki pravi izkušeni Tomas Globočnik, nekdanji 
tekmovalec, sedaj pa vodja panoge biatlon.

Vilma Stanovnik

Naši biatlonci želijo biti uspešni tudi na domači tekmi, ki bo 
v začetku novega leta na Pokljuki./ Foto: Tina Dokl

Tekmovati doma je odgovornost

Anki Pogačnik, ki se je letos veselila bronaste medalje na 
evropskem prvenstvu v judu in je v petek praznovala rojstni 
dan, je zapel Tilen Lotrič. / Foto: Primož Pičulin

To je zbranim športnikom in športnim delavcem na prireditvi ob podelitvi priznanj za iztekajoče se leto obljubil kranjski župan Matjaž Rakovec, ki je čestital 
nagrajencem, zlasti močan aplavz pa si je v imenu odbojkarjev zaslužil Miro Ambrožič, ki je prejel športno nagrado za življenjsko delo.

Razmere za šport bodo še izboljšali

Kranj – V Oberstdorfu se bo 
jutri, v sredo, s kvalifikaci-
jami začela 71. turneja šti-
rih skakalnic. Zlatega orla 
je lani osvojil Japonec Rjoju 
Kobajaši, letos pa je glavni 
favorit vodilni v svetovnem 
pokalu, Poljak Dawid Ku-
backi. Med našimi je v ož-
jem izboru za visoka mesta 
Anže Lanišek, ki je v skupi-
ni razvrstitvi svetovnega po-
kala trenutno drugi najboljši 
skakalec. Od naših bodo na-
stopili še Peter Prevc, Timi 
Zajc, Lovro Kos, Žiga Jelar in 
Domen Prevc.

Danes pa se silvestrska 
turneja za skakalke začenja 
s kvalifikacijami v Beljaku. 
Tam sta tekmi na sporedu v 
sredo in četrtek. Glavni tre-
ner naše reprezentance Zo-
ran Zupančič je po treningu 

v Planici določil šesterico 
skakalk, ki bo začela turne-
jo v Avstriji. Že prej je bilo 
znano, da imajo mesto zago-
tovljeno Nika Križnar, Urša 
Bogataj, Ema Klinec in Nika 
Prevc, na državnem prven-
stvu je mesto v ekipi potr-
dila tudi Katra Komar, kot 
zadnja pa se je v ekipo uvr-
stila v minulem tednu obo-
lela Maja Vtič.

Po tekmah v Beljaku se 
bo karavana v petek preseli-
la na Ljubno ob Savinji, kjer 
bo nastopilo dvanajst slo-
venskih skakalk, največ kar 
jih lahko, saj bo naša repre-
zentanca izkoristila pravi-
co do nacionalnega paketa. 
Ob omenjeni šesterici bodo 
na Ljubnem skakale še Taja 
Bodlaj, Nejka Repinc Zu-
pančič, Nika Vetrih, Nika 
Krašovic, Tinkara Komar in 
Ajda Košnjek.

Silvestrsko turnejo jutri v Beljaku začenjajo 
dekleta, v sredo pa kvalifikacije za prvo tekmo 
novoletne turneje čakajo fante v Oberstdorfu.

Za skakalce in skakalke 
prva vrhunca sezone

Vilma Stanovnik
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Glasovi kolesarji v letu 2022

Panoramski kolesarji smo 
se letos potepali na petih iz-
letih in skupno z različnimi 
skupinami na njih prežive-
li 23 dni. V maju smo z bar-
ko pluli po kvarnerskih oto-
kih. V drugi polovici maja je 
bilo vreme naravnost odlič-
no za kolesarjenje. Občudo-
vali smo, kako bujno je lah-
ko rastlinje ob morju. Naš 
drugi izlet je bil na Goričko. 
Do Maribora smo se peljali 
z vlakom in potem naprej s 
kolesi čez Slovenske gorice 
in Gornjo Radgono do Can-
kove, kjer smo bili nasta-
njeni. Vsak dan smo goni-
li v kratke, a sladke klance, 
v Avstriji pogumno zapelja-
li v blato, ob večerih prepe-
vali in se veselili. Po pole-
tni pavzi smo na dveh sep-
tembrskih izletih spozna-
vali italijansko pokrajino 

Emilija - Romanja . O teh po-
tovanjih sem že precej pisal 
in bom naslednjič zgodbo 
zaključil. Sledilo je še zadnje 
potovanje z barko po kvar-
nerskih otokih. Vremenska 
napoved za ta čas je bila sla-
ba, zato smo morali traso 

kolesarjenja iz dneva v dan 
prilagajati vremenu ter iska-
ti sonce in hkrati čim mir-
nejše morje za plovbo. Hva-
ležen sem našemu kapita-
nu Nevenu, da sva vsak dan 
našla kompromis in izbirala 
otoke tako, da nas je dež ujel 

šele šesti dan naše dogodi-
vščine. Vsak kolesarski izlet 
je eno lepo doživetje, ki sicer 
terja precej priprav in uskla-
jevanja. A na koncu se vsa-
kič izkaže, da z nami potu-
jejo hvaležni in potrpežljivi 
gostje. Vesel sem, da je tako, 
in potrudil se bom, da tudi 
za prihodnje leto pripravim 
zanimive kolesarske izlete 
in dogodivščine.

Glasovi »specialkarji« 
smo prvič po koronskem 
času izpeljali vse načrtova-
ne akcije. V mesecu marcu 
smo organizirali tradicio-
nalne priprave v Poreču. Ko 
se je ura premaknila na pole-
tni čas, smo se začeli dobiva-
ti ob torkih na naših rednih 
srečanjih. Od načrtovanih 31 
torkovih srečanj jih je le ne-
kaj odpadlo zaradi slabega 
vremena. V povprečju je bilo 
na srečanju 29 kolesarjev. 
Treningi so bili v povprečju 

dolgi 55 kilometrov s prib-
ližno 600 višinskimi metri 
vzpona. Vesel sem, da je na 
naših srečanjih vse več kole-
sark, da se nekateri dobivajo 
tudi ob sobotah in so nekaj 
skupnih izletov organizirali 
tudi v tujino ter da se je nekaj 
naših članov udeležilo tudi 
vidnejših kolesarskih prire-
ditev, kot so L'Étape Slove-
nia, Istra 300 in Ötztaler ma-
raton, ki ga je uspešno pre-
vozil naš član Marijan Gros. 
Naj spomnim, da je ta mara-
ton dolg 227 kilometrov, na 
trasi pa kolesarji premostijo 
5500 višinskih metrov.

Najpomembnejše pa je 
druženje. Spodbujali smo 
tudi profesionalne kolesar-
je, ki so na Dirki po Italiji za-
vili tudi v Slovenijo in se po-
merili v vzponu na Kolovrat. 
Glasovim fantom so ta dan v 
kleti Brda pripravili lepo ma-
lico. Tudi preostalih druženj 

je bilo letos res veliko, saj 
smo sedmim članom, ki 
so praznovali okroglo oble-
tnico, podarili dres. Vsako 
torkovo in sobotno sreča-
nje končamo v Pizzeriji Go-
renc, ki je z leti postala naš 
varen »pristan« po kolesar-
skih treningih. Zaposleni 
že vedo, da pridemo ob tor-
kih okrog 19. ure, in nam re-
zervirajo mize, šefica Mateja 
Stare - Hribar pa poskrbi, da 
so za utrujene kolesarje na 
mizi tudi pice. Zato smo se 
odločili, da letos na novole-
tnem srečanju prehodni po-
kal za najzaslužnejšega čla-
na v sezoni 2022 podelimo 
prav lastnici Pizzerije Go-
renc.

Na koncu želim vse kole-
sarkam in kolesarjem sreč-
no tudi v letu 2023 ter da se 
čim večkrat srečamo nekje v 
naravi, spomladi pa na kole-
su.

Grega Flajnik

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

Idej za izlete je ogromno, 
včasih celo preveč. Pogosto 
se mi zdi, da me kakšna gora 
pokliče, najde in jo grem 
obiskat. Včasih kakšno idejo 
dajo celo družbeno omrežja. 
No, na tej gori smo že bili, 
vendar dolga leta nazaj. Pa jo 
obiščimo še enkrat.

Zapeljemo se proti Italiji, 
proti Trbižu, in nadaljujemo 
do Žabnic (Camporossa). V 
krožišču zavijemo na prvi iz-
voz, se spustimo do podvo-
za, tik za njim pa nadaljuje-
mo desno. Rjav smerokaz na 
nasprotni strani nas usmeri 
proti dolini Val Bartolo oz. 
Vrtinjlogarskemu grabnu. 
Ozka asfaltirana cesta kma-
lu zavije levo, nastopi ma-
kadam. Vozimo po soteski, 

približno tri kilometre, ko 
na levi strani zagledamo ta-
blo ter urejeno plezališče, 
pred sabo pa mostiček, še 
malce naprej pa izrazit skal-
ni rogelj, ki je videti kot dvig-
njen prst, ki nam žuga. Pred 
mostičkom na levi strani 
parkiramo.

Pred mostičkom zavije-
mo na levi breg, »ujame-
mo« markirano pot št. 509, 
ki pripelje z nasprotnega 
brega, s sedla Canton. Vzpe-
njamo se po utrjeni mulatje-
ri. Strmo, a lepo speljana pot 
ne daje tega občutka. Pogled 
navzdol, ko je dolina kar na-
enkrat globoko pod nami, 
daje jasno vedeti, da smo 
hitro pridobili višino. Sledi-
mo markirani poti, a bodi-
mo pozorni. Ko se pot malce 
položi in pred seboj vidimo 

mulatjero, ki se nadaljuje, 
nas rdeča puščica na dreve-
su usmeri desno na gozdno 
sleme. Strmo se dvigamo 
po slemenu in višje preči-
mo pot ter nadaljujemo po 
slemenu. Usmerita nas mo-
žic in nerodno postavljena 
markacija. Še naprej sledi-
mo gozdnemu slemenu, ki 
počasi začne zavijati v levo 
in nas pripelje do gozdar-
ske koče Cima Muli. Tukaj 
se tudi naša pot št. 509 zdru-
ži s potjo št. 508, ki proti Za-
homcu pelje iz Žabnic.

Nad gozdarsko kočo se pot 
vzpenja v okljukih, ponekod 
tudi precej strmo. Potem pa 
pride del, kjer je v zimski se-
zoni precej napihanega sne-
ga in je potrebna previdnost. 
Hodimo pod severnim po-
bočjem vrha Muli. Ko dose-
žemo manjše sedelce, se pot 
nadaljuje levo, mi pa zavije-
mo desno navzgor med drev-
jem proti Zahomcu. Pot se 
strmo dvigne, nato pa vodi 
prečno proti predvrhu, ki ga 
vidimo pred seboj. S predvr-
ha se nam končno odpre pog-
led na Zahomec in Ojstrnik 
v ozadju. Malenkost izgu-
bimo višino, se mimo dveh 
vrtač sprehodimo do vznožja 
vršnega dela Zahomca.

Vrh je izjemen razglednik. 
Severno je pred nami Oj-
strnik, levo od njega pa 
Sagran, Lepi vrh in Kuk. Pog-
led na jug se ustavi na Višar-
jah, za njimi vidimo Kamni-
tega lovca, še bolj zadaj pa 

greben od Viša do Montaža. 
Ko se obrnemo proti Slove-
niji, zagledamo Mangart z 
Julijskimi Alpami.

Z vrha sestopimo direk-
tno navzdol, ko dosežemo 
vezno pot, tisto levo vezno 

pot, kjer smo prej kreni-
li desno proti vrhu. Ob ve-
zni poti zagledamo ostan-
ke kamnite stavbe. Po poti 
se vrnemo nazaj do razcepa, 
od tukaj dalje pa sestopamo 
po poti vzpona.

Za nami je lep vzpon na 
vrh v skrajnih vzhodnih Kar-
nijskih Alpah.
Nadmorska višina: 1813 m
Višinska razlika: 900 m
Trajanje: 5 ur
Zahtevnost: 

Na vrhu Zahomca je križ, zadaj je Ojstrnik. / Foto: Jelena Justin

Jelena Justin

Izhodišče našega vzpona; za orientacijo je lepo viden skalni 
rogelj, parkirišče pa je pred mostom levo. / Foto: Jelena Justin

Zahomec desno z Ojstrnikom v ozadju / Foto: Jelena Justin

Častni član Janez Zeni je prehodni pokal za leto 2022 predal 
Mateji Stare - Hribar iz Pizzerije Gorenc. / Foto: Grega Flajnik

Skrajni vzhod Karnijskih Alp. Vrh s štirimi imeni: Zahomec, Achomitzer Berg, 
Monte Acomizza in Schönwipfel.

Štiri imena, ena gora
Planinski izlet: Zahomec (1813 m n. m.)



Kmetijstvo info@g-glas.si
15Gorenjski glas

torek, 27. decembra 2022

Država tudi s finančnimi podporami spodbuja (starejše) kmečke gospodarje, da kmetije predajo 
mladim. Mladi prevzemniki kmetij vsako leto na srečanju oblikujejo predloge za izboljšanje razmer v 
kmetijstvu. Letos so se srečali v Medvodah.

Medvode – Zveza slovenske 
podeželske mladine, Kmetij-
sko-gozdarska zbornica Slo-
venije in ministrstvo za kme-
tijstvo, gozdarstvo in prehra-
no so v Medvodah pripravili 
tradicionalno, že sedmo sre-
čanje mladih kmetov, na ka-
terem so se zbrali mladi, ki 
so v okviru Programa razvo-
ja podeželja 2014–2020 pre-
jeli pomoč za zagon dejavno-
sti na kmetiji. Mladi kmetje 
so najprej na delavnicah raz-
pravljali o aktualnih vpraša-
njih – o odzivu kmetov in dr-
žave na povečevanje cen re-
produkcijskega materiala in 
energentov, o (javnih) sred-
stvih za sofinanciranje na-
ložb na kmetijah, finančnih 
instrumentih za mlade kme-
te, povezovanju kmetov, po-
godbenih odnosih, dodani 
vrednosti in kakovosti življe-
nja na kmetiji ter o definiciji 
aktivnega kmeta, nato pa so 
svoje ugotovitve predstavili 
vsem udeležencem. Omeni-
mo le nekatere.

Kmetom manjka »kulture 
povezovanja«

Kar zadeva javne razpise 
za pridobitev finančnih pod-
por, mladi predlagajo poe-
nostavitev postopkov. »Raz-
pisi bi morali biti takšni, da 
bi vlogo za razpis lahko prip-
ravili sami, ne pa da moramo 
za to najemati podjetja, ki 
nam to zaračunajo,« ugota-
vljajo mladi, ki si tudi želijo, 
da bi bili razpisni pogoji sko-
zi celotno petletno program-
sko obdobje enaki, ne pa da 
so vsakič malo drugačni.

Kmetom manjka tudi 
»kulture povezovanja«, raje 
delujejo samostojno. Pove-
zovati bi se morali ne le iz 
poslovnih razlogov, ampak 
tudi zaradi izmenjave zna-
nja, izkušenj in dobrih pra-
ks ter druženja. Na vpraša-

nje, zakaj se ne vključijo v 
zadrugo, so mladi odgovo-
rili, da so nekatere zadru-
ge precej zaprte za nove čla-
ne, nekatere pa tudi ne de-
lujejo v korist kmetov. Po-
godbe sicer kmetom v veči-
ni primerov zagotavljajo od-
kup pridelkov, a so v pogod-
benih odnosih pogosto ujet-
niki pogajalske (ne)moči. V 
skupini, ki se je ukvarjala 
s finančnimi instrumenti, 
so ugotavljali, da bi (mladi) 

kmetje poleg nepovratnih 
sredstev potrebovali še po-
vratna. Državi so predlagali, 
da razmisli o ugodnih poso-
jilih – do 50 tisoč evrov tis-
tim, ki oddajo zbirno vlogo, 
in do 500 tisoč evrov kmeč-
kim zavarovancem, pa tudi 

o državnih poroštva za po-
sojila, brezobrestnih posoji-
lih za nakup kmetijskih ze-
mljišč in izplačilo dedičev … 
Zelo burna je bila razprava 
o merilih za opredelitev ak-
tivnega kmeta, eden od pre-
dlogov je, da bi jih razvrsti-
li v tri skupine – tržni kmet, 
samooskrbni kmet in kmet, 
ki opravlja okoljske in dru-
ge funkcije –, pri tem pa bi 
bili tržni kmetje deležni bo-
nitet pri plačilu dohodni-
ne, dostopu do kmetijskih 
zemljišč … V razpravo se je 
vključil tudi agrarni ekono-
mist dr. Aleš Kuhar, ki se 
je sicer z mladimi pogovar-
jal o trenutnem stanju in iz-
zivih v kmetijstvu. Mladi so 
po njegovem mnenju svetla 
točka v razmišljanjih o slo-
venskem kmetijstvu, sveto-
val jim je, da za svoje ideje in 
predloge pridobijo še več za-
veznikov.

Akcijski načrt za mlade
Državna sekretarka mini-

strstva za kmetijstvo, goz-
darstvo in prehrano Tatja-
na Buzeti je dejala, da bodo 

v petletnem obdobju izvaja-
nja strateškega načrta sku-
pne kmetijske politike s fi-
nančnimi podporami za za-
gon dejavnosti na kmetijah 
podprli 1350 mladih kmetov 
in za to namenili nekaj manj 
kot 50 milijonov evrov. Do-

polnilno dohodkovno pod-
poro bo prejelo 2700 mla-
dih kmetov, ministrstvo pa 
bo vsako leto v okviru sheme 
neposrednih plačil nameni-
lo za mlade kmete dva mili-
jona evrov. V pripravi je tudi 
akcijski načrt za mlade za 
obdobje 2023–2027, ta na-
menja pozornost tudi gene-
raciji, ki predaja kmetije svo-
jim naslednikom.

Prenizke odkupne cene
Med udeleženci srečanja 

so bile tudi gorenjske mlade 
kmetice in kmetje. Petra Po-
točnik s Hotavelj je pred dve-
ma letoma od tašče prevzela 
kmetijo, na kateri obdeluje-
jo 14 hektarjev zemlje, redi-
jo do 40 goved in nekaj koko-
ši ter se v okviru dopolnilnih 
dejavnosti ukvarjajo s pre-
delavo mleka, izdelavo teste-
nin, prodajo mesa, opravlja-
njem storitev s kmetijski-
mi stroji … Finančno pod-
poro, ki jo je dobila kot mla-
da prevzemnica, so porabi-
li za nakup kmetijskih stro-
jev, del pa bodo namenili za 
gradnjo novega objekta za 

rejo kokoši nesnic. »Glavni 
problem so glede na naraš-
čanje stroškov prenizke od-
kupne cene,« pravi Petra.

Želijo preseliti kmetiji
Podobnega mnenja je Ma-

teja Sajevic z Luž, ki priha-
ja z družinske kmetije, na 
kateri obdelujejo 40 hektar-
jev zemljišč, redijo okoli sto 
goved in se ukvarjajo s pri-
rejo mleka. Kmetijo je prev-
zela lani od moževih staršev, 
mož ima namreč podjetje, 
ki se ukvarja s prodajo stro-
jev in krmil. »V sedanjih ča-
sih je kar pogumno dejanje 
prevzeti kmetijo,« je dejala 
Mateja in dodala, da bodo fi-
nančno podporo, ki jo je do-
bila kot mlada prevzemnica 
kmetije, porabili za posodo-
bitev kmetije. Glavni cilj je 
preseliti kmetijo iz prostor-
sko utesnjene lokacije na lo-
kacijo zunaj vasi.

Uvoz poceni hrane 
razvrednoti kmetovo delo

»Naša kmetija se ukvar-
ja z govedorejo, prašičere-
jo, perutninarstvom in po-
ljedelstvom, osnovnim de-
javnostim pa smo dodali še 
več dopolnilnih. Ponujamo 
mlevske izdelke, sončnično 
olje, zeliščne izdelke …« je 
povedala Janja Bernik iz Vir-
maš, agronomka po izobraz-
bi, ki je kmetijo pred tremi 
leti prevzela od svoje mame. 
»To niti ni bila težka odloči-
tev in sem kar vesela, da se 
'zgodba' na kmetiji nadalju-
je.« Državno finančno pod-
poro bodo porabili za poso-
dobitev kmetijske mehani-
zacije ter za obnovo gospo-
darskih poslopij. »V kme-
tijstvu je veliko problemov, 
eden od njih je tudi uvoz po-
ceni hrane, ki razvrednoti 
delo domačih kmetov.«

Vse večja naklonjenost 
domači hrani

Mateja Mazi z Zgornjega 
Brnika izhaja s kmetije, na 
kateri obdelujejo 25 hektar-
jev zemljišč, redijo okoli sto 
goved in se ukvarjajo s pri-
rejo mleka in mesa ter s po-
ljedelstvom. Gospodarica 
na kmetiji je postala lani, po 
očetovi smrti, letos je tudi 
uveljavila finančno podporo 
za mlade prevzemnike. Da 
nadaljuje delo na kmetiji, je 
bila že očetova želja, pri od-
ločitvi jo je podprl tudi mož. 
Finančno podporo, ki ji jo je 
namenila država, bodo po-
rabili za posodobitev kmetij-
ske mehanizacije. Ob vseh 
problemih, ki pestijo kmetij-
stvo, jo veseli, da se med po-
trošniki le krepi zavedanje o 
kakovostni domači hrani.

Cveto Zaplotnik

Petra Potočnik  
/ Foto: Cveto Zaplotnik

Domžale – Zavod za gozdove 
Slovenije je pred nedavnim 
podelil priznanja najbolj 
skrbnim lastnikom gozdov. 
Na ljubljanskem gozdnogo-
spodarskem območju je pri-
znanje prejel 72-letni Oto-

kar Pogačnik, eden od dveh 
lastnikov posestva Krum-
perk, ki obsega poleg gradu 
še zemljišča, med njimi 159 
hektarjev gozdov. Za gos-
podarjenje z gozdovi skrbi 
Edi Dežman, vsa dela v goz-
du pa opravlja samostojni 
podjetnik Golcar – Robi Sla-
pnik. Tako lastnik kot skrb-
nik gozdov dobro sodeluje-
ta z zavodom za gozdove, iz-
vajalec del pa tudi pravočas-
no poseka v ujmah in od lu-
badarja poškodovano drev-
je ter izvede vsa predpisana 
gojitvena in varstvena dela. 
Kot navajajo gozdarji, na po-
sestvu vsako leto posekajo 

približno tristo kubičnih 
metrov lesa, v preteklih le-
tih je bil posek zaradi ujm in 
še zlasti napada lubadarja še 
večji. V letu 2005, ko se je v 
njihovih gozdovih čezmer-
no razmnožil in razširil lu-
badar, so morali na hitro po-
sekati skoraj osem tisoč »ku-

bikov« smreke, takrat so se 
med prvimi v Sloveniji odlo-
čili za strojno sečnjo. Vsako 
leto izvedejo na približno os-
mih hektarjih površine nego 
mladih sestojev.

Pogačnikovi so kupili po-
sestvo Krumperk 1928. leta, 
med vojno so jim ga zaple-
nili, z denacionalizacijo pa 
so jim ga potlej vrnili. Pred 
sedmimi leti, po smrti oče-
ta Hinka, sta lastnika posta-
la Otokar in njegova sestra 
Jana Ana, ki skupaj s prizna-
nimi slovenskimi strokov-
njaki že pripravljata načrt re-
vitalizacije gradu in celotne-
ga posestva.

Cveto Zaplotnik

Kranj – Prireditelji štiriintridesetega festivala Dobrote sloven-
ski kmetij, ki bo prihodnje leto maja na Ptuju, že zbirajo prijave 
za sodelovanje kmetij na ocenjevanju kmečkih prehranskih 
izdelkov. Kmetije lahko dajo na ocenjevanje izdelke iz žit, 
mlečne in mesne izdelke, olje, kis, žgane pijače, suho sadje, 
vino, sadna vina, sadne in zelenjavne sokove, nektarje in siru-
pe, domače marmelade in džeme, sadne namaze, kompote, 
konzervirano zelenjavo in druge izdelke, med, čaj, medice in 
ribje izdelke. Za sodelovanje na ocenjevanju ni pogoj, da ima 
kmetija registrirano dopolnilno dejavnost. V Kmetijsko-goz-
darskem zavodu Kranj zbirata prijave Vanja Bajd Frelih (tel. št. 
04 511 27 01) in Ana Beden (04 535 36 17), zadnji rok za prijavo 
je četrtek, 12. januar (do 15. ure). Prispevek za ocenjevanje 
znaša za prvi izdelek 30 evrov (skupaj z DDV), za vsakega 
nadaljnjega pa 25 evrov.

Zbirajo prijave za ocenjevanje dobrot

Kranj – Z ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano so 
sporočili, da aplikacija za vodenje registra kmetijskih gospo-
darstev od 30. decembra do 20. januarja ne bo delovala. V tem 
času bodo aplikacijo prilagodili novi zakonodaji in pripravili 
podatke za novo subvencijsko kampanjo, zato takrat na uprav-
nih enotah tudi ne bo možno spreminjati podatkov v registru. 
Kmetje bodo stanje Gerkov (grafičnih enot rabe kmetijskega 
gospodarstva) in stanje morebitnih napak v registru lahko 
preverili od 31. januarja dalje.

Register kmetijskih gospodarstev ne deluje

Mladi prevzemajo kmetije
Čeprav Otokar Pogačnik, (so)lastnik posestva 
Krumperk, živi v tujini, dobro skrbi za gozdove.

Iz tujine dobro 
skrbi za gozdove

Državna sekretarka Tatjana Buzeti je dejala, da 
prihodnost kmetijstva sloni na mladih, zato je 
poklicu kmeta treba dati ugled v družbi in mladim na 
podeželju omogočiti ustrezno kakovost življenja.

Mateja Sajevic  
/ Foto: Cveto Zaplotnik

Mateja Mazi / Foto: Cveto ZaplotnikJanja Bernik / Foto: Cveto Zaplotnik

V Sloveniji je le 4,6 
odstotka kmetov mlajših 
od petintrideset let, 
v Evropski uniji je 
povprečje šest odstotkov.

Otokar Pogačnik (desno) skupaj s svojim zdaj že sedem let 
pokojnim očetom Hinkom / Foto: arhiv družine Pogačnik
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Očita jim nezakonito delo  
v procesu Patria
V četrtek je na kranjskem okrožnem sodišču stekla obravnava odškodninske tožbe, ki jo je predsednik 
SDS in nekdanji predsednik vlade Janez Janša vložil zoper državo in zoper nekdanjo tožilko ter sodnike, 
ki so sodili v zadevi Patria.

Kranj – Janez Janša nekdanji 
tožilki Branki Zobec Hrastar 
in sodnikom Barbari Klanj-
šek, Milanu Štruklju, Vesni 
Žalik in Branku Masleši oči-
ta nezakonito delo v proce-
su Patria, kjer po njegovem 
ni šlo za sojenje, temveč za 
politični obračun in politič-
no eksekucijo. »Z zlorabo 
vseh inštrumentov pravne 
države so ti konkretni posa-
mezniki spremenili tok poli-
tične zgodovine v Sloveniji,« 
je poudaril Janša, ki zahteva 
900.000 evrov odškodnine. 
»Ta znesek je simboličen, 
škoda, ki je bila povzročena, 
se meri v milijardah,« je do-
dal Janša. Prepričan je, da bi 
morali odgovornost nositi 
omenjeni posamezniki, na-
mesto da plačilo odškodnine 
prelagajo na državo.

Zadeva Patria se je sicer 
končala iz formalnoprav-
nih razlogov, saj je posto-
pek zastaral, Janša pa velja 
za nedolžnega. Pooblaščen-
ci toženih so ob tem opozo-
rili, da je v primeru sodne 
zmote odgovorna država in 
da napačna materialnoprav-
na odločitev ne more pome-
niti odškodninske odgovor-
nosti sodnikov. »Sodniki 
imajo po ustavi za odločanje 

imuniteto, saj bi bilo v na-
sprotnem primeru nemo-
goče zagotovili neodvisnost 
sodstva, kar pa je temelj 
pravne države,« je poudaril 
pooblaščenec treh toženih 
Emil Zakonjšek.

Miha Kunič, pooblašče-
nec nekdanje tožilke Bran-
ke Zobec Hrastar, pa Janše-
vo tožbo razume kot poskus 
pritiska na delovanje sodišč. 
Pojasnil je, da se je njegova 
stranka večkrat skušala iz 
zadeve izločiti, za kar obsta-
jajo listinski dokazi. »A ta-
kratna generalna državna 
tožilka je njen predlog zavr-
nila. To dokazuje, da moja 
stranka ni delovala politično 
in ni imela slabih namenov, 
temveč je delovala izključ-
no po stroki. Tudi notranji 
nadzor na tožilstvu je poka-
zal, da ni naredila nobene 
napake,« je pojasnil Kunič. 
»Pravnih argumentov za us-
pešno tožbo za mojo klient-
ko – in predvidevam, da tudi 
za sodnike – ni. Kar se tiče 
države, mora plačati odško-
dnino, saj je bil Janša neup-
ravičeno na prestajanju kaz-
ni, zato je potrebna le odlo-
čitev glede višine odškodni-
ne,« je še dodal Kunič.

Po vpogledu v listinske 
dokaze je sodnica Tanja 
Bizjak ocenila, da je zadeva 

glede tožbe zoper pet tože-
nih posameznikov zrela za 
odločitev, zato bo izdala del-
no pisno odločbo. Pred tem 
je zavrnila dokazne predlo-
ge po zaslišanju nekaterih 
prič in tudi predlog tože-
če stranke za prekinitev po-
stopka, da bi se pred ustav-
nim sodiščem začel po-
stopek glede protiustavne 
pravne praznine glede ne-
posredne odgovornosti sod-
nika in tožilca. Glede nada-
ljevanja obravnave odško-
dninske tožbe proti državi 
pa bo sodnica počakala na 

pravnomočnost njene del-
ne pisne odločbe, pri čemer 
računa, da bodo do pravno-
močnosti prišli v približno 
pol leta.

Višja državna odvetnica 
Jasna Lovrec je po tem poja-
snila, da temelja odškodnin-
ske tožbe po 30. členu usta-
ve, ki določa pravico do reha-
bilitacije in odškodnine, ne 
prereka, prereka pa temelj 
po 26. členu ustave, ki govo-
ri o pravici do povračila ško-
de. Sodišče bo tako moralo 
v nadaljevanju postopka raz-
mejiti zatrjevano škodo.

Maša Likosar

Janez Janša in njegov odvetnik Franci Matoz, ki je ocenil, da 
so v postopku ponudili dovolj dokazov za to, da so toženi 
posamezniki ravnali samovoljno z namenom povzročitve 
škode in s tem izpolnili vse elemente odškodninske 
odgovornosti / Foto: Gorazd Kavčič

Kranj – V sklopu akcije Za 
boljši jutri, ki poteka že deve-
to leto zapored, je Zavaroval-
nica Triglav podprla več kot 
230 preventivnih projektov 
po vsej Sloveniji, od tega jih 
bo 26 letos. Pomoč so ponu-
dili tudi Gasilsko reševalni 
službi Kranj in Civilni zašči-
ti Žiri. »Še naprej se zavze-
mamo za to, da bo čim več 
gasilcev varno in učinkovito 
opravljalo svoje humanitar-
no poslanstvo, pa tudi sicer v 
naši novoletni akciji Za bolj-
ši jutri podpiramo tiste pro-
jekte, ki puščajo pozitiven 
pečat v lokalni skupnosti,« 
je povedala Mihaela Perčič, 
direktorica Območne enote 
Kranj Zavarovalnice Triglav.

Kot je pojasnil direktor 
kranjskih poklicnih gasil-
cev Tomaž Vilfan, izolirni 
dihalni aparati predstavlja-
jo osnovno zaščitno opre-
mo, ki jo gasilci potrebujejo, 
da lahko varno vstopijo v za-
dimljen prostor oziroma na 
področje, kjer so v zraku pri-
sotne zdravju škodljive sno-
vi. »So nepogrešljiv del za-
ščitne opreme in tako rekoč 
vez z življenjem vsakega ga-
silca pri tovrstnih interven-
cijah,« je poudaril Vilfan in 
dodal, da bodo lahko s šesti-
mi novimi izolirnimi dihal-
nimi aparati še učinkovite-
je in tudi varnejše posredo-
vali ob intervencijah, v kate-
rih rešujejo ljudi in živali ter 
si prizadevajo, da bi bila ma-
terialna škoda čim manjša.

Bolj učinkovito bodo lah-
ko odslej posredovali tudi 
člani Civilne zaščite Obči-
ne Žiri, kjer so ob pomoči 
Zavarovalnice Triglav ku-
pili opremo za interventno 
prekrivanje streh. »Opre-
ma nam bo v izredno po-
moč pri preprečevanju na-
daljnje škode ob neurjih, 
požarih in vetrolomih, saj 
bomo z njo preprečili na-
daljnjo škodo na objektu. V 
kompletih je tudi varovalna 
oprema za varovanje giba-
nja po visokih objektih, kar 
predstavlja še dodatno var-
nost za vse sodelujoče inter-
ventne službe,« je ob preda-
ji nove gasilske opreme po-
vedal poveljnik Civilne zaš-
čite Občine Žiri Janez Tra-
tnik.

Kranjska območna enota Zavarovalnice Triglav je v sklopu letošnje novoletne preventivne akcije Za boljši jutri podprla nakup novih izolirnih dihalnih aparatov 
za Gasilsko reševalno službo Kranj. Na pomoč so priskočili še v Civilni zaščiti Žiri, kjer bodo pomoč zagotavljali še s sodobno opremo za interventno 
prekrivanje streh.

Bohinj – V petek zvečer je požar zajel eno izmed stanovanj-
skih hiš na območju Bohinja. Na kraju je interveniralo več 
gasilskih enot, ki so požar omejile in pogasile. Po navedbah 
kranjske policije sta v požaru pogorela mansardni del hiše in 
ostrešje, pri tem ni bil nihče telesno poškodovan. Pristojni so 
stanovalcem ponudili možnost začasne namestitve. »Vzrok še 
ni znan, po trenutnih podatkih naj bi zagorelo zaradi napake 
na električni napravi. Škode je za več deset tisoč evrov,« so 
pojasnili na PU Kranj in dodali, da so policisti in kriminalisti 
opravili ogled, nadaljujejo zbiranje obvestil, o vseh ugotovi-
tvah pa bodo obvestili pristojno državno tožilstvo.

V požaru za več deset tisoč evrov škode

Popolna zapora 
ceste do Ljubelja
Bistrica pri Tržiču – Na glavni 
cesti Bistrica pri Tržiču–Lju-
belj je do predvidoma 5. janu-
arja vzpostavljena popolna 
zapora ceste, v tem času bo 
zaprt tudi mejni prehod Lju-
belj. Kot so pojasnili na Di-
rekciji za infrastrukturo, pri 
predorih na tej cesti poteka 
sanacija plazu, ki se je sprožil 
v začetku decembra in zasul 

polovico vozišča državne ces-
te. Obvoza v času zapore ni, 
za pot proti Avstriji pa na poli-
ciji priporočajo uporabo pre-
dora Karavanke. Voznike ob 
tem prosijo za dosledno upo-
števanje prometne signaliza-
cije, zaradi prihajajočih pra-
znikov pa jim svetujejo, da 
vozijo strpno in poskrbijo za 
ustrezno varnostno razdaljo, 
v primeru zastojev na avtoce-
sti naj ustvarijo reševalni pas.

Maša Likosar

Maša Likosar

Direktorja Mihaela Perčič in Tomaž Vilfan s kranjskimi poklicnimi gasilci ob predaji novih 
izolirnih dihalnih aparatov / Foto: Tina Dokl

Za varnejše posredovanje ob intervencijah

Škofja Loka – V četrtek okoli 18.40 so bili policisti obveščeni o 
ropu v eni izmed trgovin na območju Škofje Loke. Po do sedaj 
zbranih obvestilih je neznani storilec vstopil v prodajalno in od 
uslužbenke zahteval denar, svojo zahtevo pa je podkrepil z ne-
varnim predmetom, ki ga je držal v roki. Kot so pojasnili na PU 
Kranj, si je iz blagajne protipravno prilastil denar, pri tem ni bilo 
poškodovanih, s kraja pa je nato storilec pobegnil peš neznano 
kam. Gre za moškega, visokega med 175 in 180 centimetrov, 
oblečenega v sivo trenirko s kapuco, okoli obraza je imel čr-
no-belo ruto, nosil je črna očala. Policija prosi vse, ki bi karkoli 
vedeli o dejanju ali imeli kakršnekoli informacije o storilcu, da to 
sporočijo na številko 113 ali anonimni telefon 080 1200. Isti dan 
pozno zvečer se je v Škofji Loki zgodil še vlom v stanovanjsko 
hišo, kamor je neznani storilec vstopil skozi okno in si protiprav-
no prilastil več kot deset tisoč evrov gotovine in nakit.

Roparska tatvina v eni izmed škofjeloških trgovin
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V KUD Leyli že od 
začetka delova-
nja vsako leto 
pripravijo plesno 
predstavo, s ka-

tero prikažejo, kako se ori-
entalski plesi razvijajo kot 
odrska umetnost. Predsta-
vo poleg redne dejavnosti 
celo sezono pripravljajo z 
vsemi aktivnimi skupinami 
v društvu. Vsako leto izbe-
rejo temo predstave, plesne 
točke pa med seboj poveže-
jo v celoto. Tako smo v pre-
teklih predstavah spremljali 
različne plesne zgodbe, le-
tos pa so dekleta konec no-
vembra premierno na odru 
Kulturnega centra Tržič ob-
činstvu predstavila zgodbo 
Evridike, nimfe, ki jo v gr-
ški mitologiji omenjajo v po-
vezavi z Orfejem. Predstava 
se osredotoča na njeno zgod-

bo in doživljanje neuspe-
le rešitve iz temnega sveta 
mrtvih. Vzporedno pa ple-
salke v prizorih interpreti-
rajo oživljanje narave ob ču-
dovitih zvokih lire, odnose 
med nimfami ter v zgodbo 
vpletejo tudi Mojre, sestre in 
Zevsove hčere, ki v grški mi-
tologiji prepletajo niti usode.

Na odru spremljamo raz-
lične plesne točke, ki skupaj 
tvorijo zgodbo o Evridiki, 
katere vlogo so zaupali Maši 
Trček. Prav vseh nastopajo-
čih in soustvarjalk predstave 
je okoli trideset. Čeprav je ta 
plesna, je vanjo na prefinjen 
način vtkana tudi igralska 
mimika. Na premieri je ob-
činstvo tudi tokrat pozdra-
vilo kostumsko barvitost in 
izvirnost, s katero »leylice« 
vedno znova navdušijo.

Za tokratno zgodbo in sce-
narij Leyli večera sta pos-
krbeli Iris Zavelcina, ki je 
umetniška vodja društva, in 

Tereza Gosar. Prva tudi ple-
še v predstavi, pod njenim 
mentorstvom pa so nasto-
pajoče skupaj pripravile še 
koreografije, pri plesni sliki 
Nimfe pa se pod koreografi-
jo podpisuje Jillina Carlano. 
Vezni tekst so zaupali Pii Do-
lenc in Klemenu Bohincu. 
Ponovitev Evridike si tako 

lahko ogledate čez nekaj dni, 
29. decembra. Predstavo bo 
gostil Kulturni dom Tržič 
ob 19. uri, po njej pa bo na 
odru na ogled še tradicional-
na Leyli hafla, mini plesna 
produkcija, kjer boste lahko 
videli, kaj novega so se čla-
nice naučile v zadnji plesni 
sezoni.

V Kulturno-umetniškem društvu (KUD) Leyli v četrtek, 29. decembra, zvečer pripravljajo ponovitev 
letošnje orientalske plesne predstave Leyli večer: Evridika. Po predstavi pripravljajo tudi tradicionalno 
Leyli haflo, mini plesno produkcijo.

Alenka Brun

Tistega dne je bila Evridika še posebno očarljiva ...  
/ Foto: Alenka Brun

In potem so prišle Mojre, ki v grški mitologiji prepletajo niti 
usode ... / Foto: Alenka Brun

Nič ni mirovalo, vse se je v plesu vrtelo z Evridiko ...  
/ Foto: Alenka Brun

Kulturni dom Igna-
cija Borštnika v 
Cerkljah je nedav-
no gostil letošnje 
Božične sanje, ba-

letno božično predstavo Ba-
letne šole Stevens. Nena Vr-
hovec je pojasnila, da gre za 
eno od treh vsakoletnih pred-
stav. Mladi baletniki in bale-
rine se namreč predstavijo še 
v spomladanski in zaključni 
predstavi. V tokratni sta bila 
v ospredju glasba in gibi ple-
salcev, interpretacijo vsebi-
ne je avtorica predstave pre-
pustila gledalcem v dvorani. 
Božične sanje so namreč ba-
letni prvenec Nene Vrhovec: 
sama je izbrala glasbo, pos-
krbela za koreografijo, iz-

brala celo kostume in rekvi-
zite, ki pa so jih nastopajoči 
izdelali sami. Občinstvo je 
ob predstavljenem uživalo 
in tako ustvarjalce kot zgod-
bo ob koncu nagradilo z buč-
nim aplavzom.

Istočasno, ko je v sklopu blejske Zimske pravljice glasbeni 
oder na Promenadi gostil Omarja Naberja, je Bled Rose 
hotel organiziral tradicionalno dobrodelno božično akci-
jo za pomoč zapuščenim živalim, tokrat v obliki Velikega 
božičnega koncerta, na katerem so nastopila znana imena 
slovenske glasbene estrade. Na odru smo lahko prisluhnili 
Matjažu Kumlju, Rebeki Dremelj in Nuši Derenda. Nasto-
pile so tudi Ladybugz ter 18-članski Big Band Nova. Mimo-
grede smo izvedeli, da letošnje silvestrovo za Kumlja in Dre-
mljevo ne bo delavno, medtem ko bo Nuša Derenda pela 
v Ljubljani. Znana glasbenica je bila za silvestrovo prosta 
samo v času epidemije. Dobrodelni dogodek je nadgradila 
še gala božična večerja, za katero je poskrbel šef hotelske 
kuhinje, znano ime med gorenjskimi in tudi slovenskimi 
kuharskimi mojstri, Škofjeločan Grega Rozman.

Zimska in dobrodelna pravljica na Bledu

Alenka Brun

BOŽIČNE SANJE

Ob baletnih prizorih si je občinstvo lahko samo 
interpretiralo njihovo vsebino. / Foto: Alenka Brun

EVRIDIKA SE VRAČA NA ODER 
KULTURNEGA DOMA

Simpatična točka balerin 
pripravnic / Foto: Alenka Brun

Rebeka Dremelj, Matjaž Kumelj in Nuša Derenda  
/ Foto: Alenka Brun
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Gruzija – evrop-
ska država, ki 
je zaradi svoje 
skrajne vzhod-
ne lege še pre-

večkrat po krivici pojmova-
na kot del centralne Azije. 
Skoraj sedemdeset tisoč ki-
lometrov veliko ozemlje na 
severu prehaja v visoko in 
mogočno gorovje Kavkaz, 
na zahodu čez peščene pla-
že tone v Črno morje, južni 
del države omejujeta Turči-

ja in Armenija, medtem ko 
se zahodno vinorodno gri-
čevje nadaljuje v Azerbaj-
džan.

Raziskovanje prestolnice
Majhno letališče je od Tbi-

lisija oddaljeno slabo uro vo-
žnje z avtobusno linijo 337, 
ki nama je že prvo jutro gro-
bo orisala podobo glavnega 
mesta. Revna hektična ob-
robja se čez tržnice in niz-
ke hiše prelivajo v števil-
ne mestne četrti – Solulaki, 
Vera, Čugureti, Avlabari … 
in turistično najbolj zanimiv 

stari Tbilisi. Pičlih nekaj mi-
nut po prihodu v skromno 
sobico gostišča sva že stala 
na Trgu svobode, kjer sva se 
pridružila skupinici turistov 
in vodiču Georgiju, ki nas je 
v težko razumljivi angleš-
čini popeljal skozi pestro 
mestno kulturo.

Sprehodili smo se po oz-
kih ulicah starega jedra, kjer 
se barvite in z izrezljanimi 
balkoni ovenčane hišice dvi-
gujejo visoko proti kipu gru-
zijske matere. Pot smo na-
daljevali mimo najstarej-
še pekarne na ulici Sioni in 

prečkali Most svobode, ki 
povezuje stari Tbilisi s če-
trtjo Avlabari. Georgi je v su-
hoparne zgodovinske in kul-
ture opise vpletel zanimiva 
in na trenutke bizarna dej-
stva o mestu in tako smo v 
triurnem sprehodu spozna-
li tudi najboljše vinske kle-
ti, priljubljene nočne bare 
in vzpon alternativne kultu-
re. Tbilisi je namreč znan po 
enem izmed najboljših tech-
no klubov na svetu Basiani, 
številnih hipsterskih barih 
ter zanimivi ulični umetno-
sti.

Glavna atrakcija je hrana
Naju je že v prvih dneh pov-

sem navdušila gruzijska kuli-
narika. Skozi ulice starega 
mesta se je širil vonj po sve-
žem kruhu (puri), ki ga peki 
neprestano pečejo v glinenih 
pečeh v obliki cilindra, tako 
da je puri ploščat in vedno to-
pel. Gruzija pa je bolj kot vse 
znana po hačapuriju – kru-
hu v obliki ladjice ali pice, 
napolnjenim s slanim sve-
žim sirom. Preprosta, a oku-
sna ulična hrana za smešno 
malo denarja je v bolj prefi-
njeni različici na voljo tudi v 

restavracijah, kjer nanjo ubi-
jejo jajce ali pa jo namesto s 
sirom napolnijo z mesom in 
začimbami. Na menijih pa 
se znajdejo tudi kinkhaliji – 
cmočki, napolnjeni z mletim 
mesom, močne zelenjavne 
juhe, nabodala, jajčevci z ore-
hi in granatnim jabolkom ... 
Dobrotam kar ni videti konca.

Poleg odlične hrane sva 
bila v Gruziji navdušena tudi 
nad gostoljubjem in čudovi-
to naravo, ki naju je pred-
vsem v Kazbegiju in Mesti-
ji pustila odprtih ust. 

(Nadaljevanje prihodnjič)

ODER MLADIH

Predstava Alice je 
nastala v režiji Ja-
neza Venclja po 
motivih knjige Ali-
ca v čudežni deželi.

»Alico, ki se za belim zaj-
cem poda v čudežno deželo, 
pozna marsikdo. Tega, kar 
se ji je tam zgodilo, pa niti ne. 
Dogajale so se ji namreč ne-
razumljive, neobičajne, ne-
navadne, nesmiselne stva-
ri, kakršne lahko ponudi svet 
domišljije; take, da včasih niti 
sama ni vedela, kdo je. O tis-
tem, kar nam je nepoznano, 
je težko pripovedovati tudi sa-
memu sebi. Nepovedano pa 
hitro lahko postane pozablje-
no. Ostane samo nekaj košč-
kov. Tako se zgodi, da mno-
gi, ki so prebrali knjigo Alica v 
čudežni deželi, pravzaprav ne 
znamo povedati vsega, kar se 
je Alici zgodilo na oni strani 
zajčje luknje,« je zapisal reži-
ser Janez Vencelj in v nadalje-
vanju med drugim dodal, da 
tudi nas včasih življenje odpe-
lje v kraje, ki jih ne poznamo, 

med ljudi, ki so nam morda 
znani, pa se ne obnašajo tako, 
kot bi pričakovali, dogajajo 
se nam stvari, ki jih ne poz-
namo. »V svojem potovanju 
skozi čas smo vsi kdaj pa kdaj 
Alica. Postanemo pa tudi čud-
ni državljani Čudežne dežele 
drugim, ki ravno tako kot mi 
potujejo skoznjo kot Alica.«

Na potovanje skozi čas so 
se podali tudi igralci Odra 
mladih. V letu 2022 v sekci-
ji sodeluje 13 mladih, starih 

nad 10 let s prav vseh štirih 
osnovnih šol v medvoški ob-
čini, nekaj je tudi srednješol-
cev. »Oder mladih je sekci-
ja mladih ljubiteljev gledali-
šča, ki s pomočjo mentorja 
in režiserja raziskujejo pove-
zave med realnostjo, domi-
šljijo, literaturo in uprizarja-
njem na odrskih deskah. Pri 
tem pa svojo ustvarjalnost in 
veščine vnašajo v oblikova-
nje igralskih vlog, kostumo-
grafije in druge elemente 

predstave, ki gledalcu nu-
dijo vpogled v bogat spek-
ter otroške in mladinske ču-
tnosti in sočutnosti,« je sek-
cijo opisala mentorica Sabi-
na Spanjol. Krstna uprizori-
tev predstave Alice je bila na 
pirniškem odru 20. decem-
bra, načrtujejo še ponovitve.

Za uspešno delo so bili 
tudi že nagrajeni. Leta 2018 
so prejeli regijsko priznanje, 
in sicer za predstavo O dekli-
ci, ki je hodila po kruhu.

Sekcija mladih ljubiteljev gledališča, v katero so vključeni učenci vseh štirih medvoških osnovnih šol, je 
predstavila avtorski projekt Alice.

Maja Bertoncelj

V sekciji Oder mladih sodeluje trinajst mladih z različnih koncev medvoške občine.  
/ Foto: arhiv KUD Pirniče

Najstarejša pekarna v mestu se odpre šele okoli enajstih. 
Čez dan se na policah zvrstijo topel kruh, hačapuri, lobiani 
in sladke dobrote.  

DEŽELA POD KAVKAZOM (1. DEL)

Premiera predstave Alice je bila 20. decembra, načrtujejo 
tudi ponovitve. / Foto: arhiv KUD Pirniče

POTOVANJA        VINO        HRANA        DOGODIVŠČINE        MOŠKI        ŽENSKE         POTOVANJA        VINO        HRANA       ŽENSKE  

Neža Markelj

Značilne hiške z lesenimi izrezljanimi balkoni in notranjim 
dvoriščem. Ne vidimo jih le v Tbilisiju, ampak tudi v 
Telaviju, Kutaisiju in drugih mestih. / Foto: Neža Markelj

Tudi najstarejši del mesta je prepreden s številnimi 
poslikavami, kipci, grafiti in drugo ulično umetnostjo. 

Pred nami je
božični čas,
ki krasi vse okoli nas.

So darila,
obiski in stiski,
iskreni in topli.

Pred nami je
najlepši čas,
ko vsem nam krajša čas.

So igre napete,
kdo zmaga,
kdo ne.

Naj bo veselje,
naj bo radost
in poln koš dobrot.

Manca

Božič

PESMI MLADIH

Lepa pesem. Dragi moji, vsi, ki berete to rubriko, želim 
vam lepe praznike in vse dobro v letu 2023. Meta
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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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ŠEST DESETLETIJ JANEZA 
GALJOTA

Janezu Galjotu je 
bilo delo na kmeti-
ji položeno v zibel-
ko, z izzivi gospo-
darja pa se je srečal 

že v rani mladosti, saj je 
pri 15 letih zaradi neozdra-
vljive bolezni izgubil očeta. 
Kmalu po tem, ko je z odli-
ko sklenil osnovno šolo, se 
je sicer za kratek čas zapos-
lil v Gorenjskem tisku, a ker 
je kmetija zahtevala »celega 
človeka«, je vso svojo pozor-
nost usmeril v njen razvoj. 
»Tedaj smo imeli le deset 
krav, štiri hektare obdelo-
valnih površin in nekaj goz-
da. V 80. letih prejšnjega 
stoletja se je kmetija inten-
zivno širila tako na podro-
čju živinoreje kot poljedel-
stva, tako imamo danes že 
180 glav živine, več kot 60 
hektarov obdelovalnih po-
vršin in 15 hektarov gozda,« 
je pojasnil Janez, ob tem pa 
dodal, da mu je bila vselej 
v pomoč in podporo mama 
Marija, kasneje še žena Ma-
gda, ki jo je spoznal pri mla-
dih zadružnikih, ko je štel 
25 let, ona pa 19. Po enaj-
stih mesecih so jima že za-
doneli poročni zvonovi, is-
tega leta se jima je rodil sin 
Marko, leto zatem Benja-
min, sledila je Ana Elvira 
in najmlajši Adrijan. Njuna 

rodbina pa se že pridno širi, 
vnukinjama Juliji in Eve-
lin ter vnuku Tilnu se bo v 
kratkem pridružil še četr-
ti vnuk. »Vsi štirje otroci so 
zelo zgodaj poprijeli za delo 
in s skupnimi močmi smo 
dosegli, da je kmetija posta-
la uspešna. Tudi danes, ko 
so vsi odrasli in samostojni, 
pomagajo, Adrijan je med 
drugim razširil dejavnost, 
ukvarja se z rejo piščancev, 
Benjamin pa je tisti, ki me 
bo nasledil in nekoč postal 
gospodar kmetije,« je pove-
dal Janez.

Pomoč sočloveku
Življenjsko pot Janeza Ga-

ljota sta zaznamovali dobro-
delnost in pomoč sočlove-
ku. Temu je botrovala tudi 
sestra Marica, ki so ji že zelo 
zgodaj diagnosticirali mul-
tiplo sklerozo. Dvajset let 
so na njihovi domačiji gos-
tili srečanja invalidov v okvi-
ru Krščanskega bratstva bol-
nikov in invalidov Slove-
nije, kjer so bili vselej pri-
sotni tudi visoki duhovni-
ki, med drugimi metropo-
lit Alojzij Šuštar in nadškof 
Alojzij Uran. Od leta 2010 

so srečanja na Zaplani, kjer 
ima bratstvo svoj dom, Jane-
zova družina pa ob tem po-
skrbi za pogostitev. »Življe-
nje z invalidom te izoblikuje 
in okrepi, saj spoznaš različ-
ne stiske ljudi, ki pa niso nič 
drugačni kot mi, tudi oni so 
namreč željni družbe, zaba-
ve in pogovora,« je pojasnil.

Poleg tega je Janez velik 
ljubitelj zgodovine in razi-
skovanja preteklosti, odli-
kuje ga izjemen spomin, 
saj – kot je dejal – si zapom-
ni vse, kar prebere in izve. 
Je predsednik Območnega 

Janez Galjot, gospodar Tomažičeve kmetije v Lahovčah, je 21. decembra dopolnil šestdeset let.

Maša Likosar

Slavljenec z družino / Foto: osebni arhiv

»Skrbi«
Draga Tanja, prosim, pomagaj 
mi. Povej mi, kaj sem zakrivila, 
da imam takšno življenje. Kaj 
naj naredim z oporoko? Kako 
sin, kako hči? Kje sem delala 
napake, nič mi ne gre prav, 
kot bi moralo. Zakon je druga 
zgodba, ni besed. Popolnoma 
za vse sem sama. Pa mislim, 
da se nimam za žrtev, samo 
dovolj imam, vsega.
Res, na vse možne načine 
sem pregledala vaše življe-
nje. Veliko se obtožujete in 
za vse krivite sebe. Draga 
gospa, vaša napaka je bila 
edino v tem, da ste bili do 
otrok predobri, preveč pri-
lagodljivi, zato se je zgodilo 
to, kar se je. Svetujem vam, 
da oporoko spremenite, saj 

določene zadeve niso pošte-
ne do hčerke. Hiša se bo do-
končala. Ne danes in ne še 
jutri, a v dveh letih se vam bo 
življenje spremenilo precej 
na bolje. Sin bo sprevidel, 
da je do vas nespoštljiv, in 
se bo skušal popraviti, saj 
boste spremenili odnos do 
njega. Okoli vas je tudi pre-
malo dobre volje, vi sami pa 
se ne znate smejati. Poiščite 
take ljudi in s tem boste naš-
li zdravilo za svojo dušo. In 
ne pozabite, imejte se radi, 
samo vi sami ste tisti, ki res-
nično lahko kaj spremenite. 
Srečno in lepo pozdrav.

»Zbegana«
Najprej en lep pozdravček! 
Hvala za vašo rubriko, vsak se 

lahko najde v odgovorih. Za-
nimajo me prijateljstvo, šola, 
ljubezen. Zanima me tudi za 
brata. Imava dober odnos, a 
zadnje čase se je umaknil tudi 
od mene. Starša imata krizno 
obdobje. Kako se bo vse skupaj 
končalo? Nočem se vpletati. 
Oba imam rada, čeprav me 
oba obremenjujeta s svojimi 
težavami. Hvala.
V tem času, kar si mi pisala, 
ste se s sošolkami že spop-
rijateljile in zopet sprle, 
prav kmalu pa boste zopet 
prijateljice. Ena izmed njih 
je videti zelo ljubosumna 
in sebična, zato ruši vezi 
med vami. A tako je, vedno 
med cvetkami raste plevel. 
Ne spreminjaj se, ostani to, 
kar si. Prijetna in ljubezniva. 
Tvoj brat je imel malo težav 
v šoli, a razred bo izdelal, 
čeprav bi se lahko malo bolj 
potrudil, saj je videti dovolj 
ambiciozen in pameten. V 
ljubezni se ti bo v poletju 
nasmehnila sreča in boš 

kar nekaj časa zelo zalju-
bljena. Kadar ti gre vse po 
načrtu, si skrajno zadovolj-
na, v nasprotnem primeru 
pa skrajno žalostna. Preveč 
nihaš in včasih hočeš prehi-
tevati dogodke. Vse ob svo-
jem času in nič prej. Znaš 
pa biti čudovita prijateljica. 
Seveda pričakuješ enako 
nazaj. Saj bo. Mozaik se ti 
bo sestavil. Glede staršev: 
ni tvoja naloga, da rešuješ 
vse te zadeve. Prišla sta do 
konca neke poti, ko se lahko 
samo sama odločita, kako 
naprej, skupaj ali pa vsak 
zase. Osebno tebi in bratu 
ne spremeni veliko, saj kot 
vidim, se vajina lokacija bi-
vanja pri ne spremeni. Do-
ločenih stvari si ne moreta 
odpustiti in ne pozabiti. 
Otroci nikoli niso krivi za 
odnos, ki ga imajo starši, 
in ni lepo, da se to prelaga 
nanje, a to je že druga zgod-
ba. Rada se imej. Naj ti bo 
najlepše.

TANJA ODGOVARJA

tanja.70@hotmail.com

združenja Rdečega križa Za-
log - Lahovče, poje v doma-
čem cerkvenem zboru, če ne 
bi bil kmet, bi bil biolog, ena 
izmed njegovih velikih že-
lja pa je bila, da bi prepotoval 
svet. »Žal to na veliki kmeti-
ji ni bilo mogoče, sem se pa 
vseeno udeleževal enodnev-
nih izletov, z Magdo sva pre-
česala Slovenijo. Pri nas na-
mreč že več kot dvajset let ob 
nedeljah ne kuhamo, ta dan 
nameniva sebi, privoščiva si 
kosilo v dobri restavraciji in 
se podava na izlet v enega od 
slovenskih krajev,« nam je 
zaupal.

Kot je še povedal, šestde-
setega jubileja ni želel pra-
znovati v velikem slogu, a 

ker ima veliko prijateljev, 
znancev in sosedov, se je ob 
postavitvi mlaja dan pred 
njegovim rojstnim dnevom 
zbrala skupina 130 ljudi, na 
praznovanju v domačem 
gasilskem domu pa nekaj 
več kot sedemdeset gostov. 
»Tudi obdarovanje je bilo 
tokrat nekoliko drugačno, 
saj sem se odločil, da bom 
raje pomagal družini v sti-
ski in zbrani denar namenil 
njim,« je še povedal slavlje-
nec, ki pa je kljub temu od 
svojih najbližjih prejel po-
sebno sliko z njegovo podo-
bo in bon za potovanje, ki ga 
bo najverjetneje unovčil za 
obisk Črne gore, kjer je slu-
žil vojaški rok.

V minulem tednu se je v kranjski porodnišnici rodilo 27 
novorojenčkov, in sicer 15 deklic in 12 dečkov. Najlažji je 
bil deček z 2536 grami, najtežji pa je bil prav tako deček s 
4564 grami. Na Jesenicah se je rodilo 7 deklic in 7 dečkov. 
Najlažja je bila deklica, ki je tehtala 3020 gramov, najtežji 
pa deček, ki mu je tehtnica pokazala 4170 gramov.

Novorojenčki

Golfsko igrišče Cubo v Smledniku danes, 27. decembra, 
od 13. ure dalje vabi na prav poseben dogodek, ki so ga 
poimenovali Novoletni bazar by Cubo. Stremijo k spro-
ščenemu druženju pred klubsko hišo, v decembrskem 
vzdušju boste lahko v njihovi zimski vasici zadostili svoji 
želji po gurmanskih grižljajih, zabavala vas bo živa glas-
ba narodno-zabavnega ansambla, obljubljajo tudi pestro 
ponudbo lokalnih dobrot na stojnicah. Manjkalo ne bo 
niti domače kuhano vino in nekaj na žlico, za najmlajše 
pa pripravljajo »šmorn«. Bazar pa bo namenjen tudi lju-
biteljem golfa.V njegovo ponudbo so namreč vključili tudi 
sejem rabljene ter nove opreme za golf. Obljubljajo pa še 
marsikaj zanimivega.

Novoletni bazar v Smledniku
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NAGRADNA KRIŽANKA
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Nagrade: 3 x družinska vstopnica  
v Muzej jaslic Brezje

Rešitev križanke (geslo, sestavljeno iz črk z ošte
vilčenih polj in vpisano v kupon iz križanke) pošljite 
do petka, 13. januarja 2023, na Gorenjski glas, 
Nazorjeva ulica 1, 4000 Kranj. Rešitve lahko oddate 
tudi v nabiralnik Gorenjskega glasa pred poslovno 
stavbo na Nazorjevi ulici 1.

Slovensko Marijino narodno 
svetišče Brezje

Božični prazniki naj nas umirijo 
in nam ob jaslicah podelijo srečo.
Želimo vam vse dobro v letu 2023, 
naj bo mirno, radostno in zdravo!

Frančiškani z Brezij ter sodelavci 
Romarskega urada Brezje

Romar d.o.o., Brezje 72, 4243 Brezje



Nasveti info@g-glas.si
21Gorenjski glas

torek, 27. decembra 2022

Vsak od nas nosi v sebi 
svojo bolečino, svojo zgod-
bo. Nekateri spregovorijo, 
drugi nikoli. Molk je pri nas 
še zmeraj – zlato. Kaj bodo 
rekli ljudje, pa povzroča ve-
lik strah!

Tudi Nevenka je vrsto let 
odlašala z izpovedjo. Bilo je 
preveč boleče, da bi prišla z 
resnico na dan. Raje jo je za-
vila v laži, ki so se zdele do-
volj verjetne, da so jim ljud-
je verjeli.

Takole mi je pripovedo-
vala: »Ko sem spoznala Edi-
ja, sem bila presrečna. Prvič 
sva se srečala na pripravah 
za maturantski ples, kjer 
smo se učili četvorko. Prija-
teljice so mi ga zavidale, do-
mači niso mogli verjeti, da 
sta dva lahko tako zaljublje-
na, kot sva bila midva. Tudi 
njegovi so me lepo sprejeli. 
Ker sem nameravala študi-
rati ekonomijo, so že dela-
li načrte, kako bom njihovi 
hitro rastoči firmi pomaga-
la z nasveti. Sami niso imeli 

ustrezne izobrazbe. Zaplet-
lo se je v tretjem letniku fa-
kultete, ko mi je Edi priznal, 
da se ponovno videva s svo-
jo prvo ljubeznijo. To je bil 
zame velik šok. S časom sem 
mu sicer odpustila, a globo-
ko nezaupanje je ostalo in se 
ga nisem mogla znebiti. Bilo 
me je tudi sram, da bi komur 
koli kar koli razlagala. Sploh 
pa ne svojim domačim, ki so 
ga imeli zelo radi. Na srečo 
so ga doma 'vzeli v roke', tako 
da se je z Irmo nehal sestaja-
ti. Pol leta po diplomi sva se 
tudi poročila, hitro sem za-
nosila, otroka, ki je bil na 
poti, sva se oba zelo veselila. 
Žal je imel sin hudo alergijo 
na mleko, ni pridobival teže, 
zaradi nenehnih drisk je bil 
hospitaliziran. Šele v bolni-
šnici so ugotovili, kaj je na-
robe. Po pol leta je prišel to-
liko k sebi, da je kakšno noč 
že prespal. Kljub temu me 
je bilo še zmeraj zelo strah 
zanj, največkrat sem se ob 
posteljici ulegla na blazino 
in še med spanjem posluša-
la, diha ali ne. Mož me ni ra-
zumel. Ves čas sva se prepi-
rala, zahteval je svoje 'pravi-
ce', meni pa je bilo zanje čis-
to vseeno. Ni me toliko bole-
lo, da je bil do mene grob, bo-
lelo me je, da mu za lastnega 
otroka ni bilo nič mar!

Sin je shodil šele pri dob-
rih dveh letih. Ko sva se ne-
koč z Edijem spet sporekla, 
mi je vrgel v obraz, da mu de-
lava sramoto. Nisem mogla 
verjeti! Kam je izginil fant, ki 
sem ga ljubila bolj kot samo 
sebe? Zakaj se je spremenil? 
Zakaj mu ni mar za naju?

Njegovi starši so opazili, 
da je med nama vse narobe. 
Ko sem prišla k tašči v pisar-
no, sem bila pogosto objo-
kana. Nič ni komentirala, je 
pa pri možu dosegla, da sva 
šla na psihoterapijo. 'Grem 
zaradi mame, da mi bo dala 
mir, ne zaradi naju!' mi je 

zabrusil, ko sva se prvič sre-
čala s psihoterapevtko. Po 
kakšnih petih, šestih sreča-
njih se mi je zdelo, da se z 
Edijem za spoznanje pre-
več dobro razumeta. Vča-
sih sem imela občutek, kot 
da sem na srečanjih odveč. 
A sem misel hitro odgnala iz 
glave. Bilo me je celo sram, 
da se mi takšne neumnosti 
motajo po glavi. Doma se je 
precej spremenil. Ne toliko 
do mene kot do sina. Večkrat 
ga je vzel s seboj, naučil ga 
je vožnje s kolesom. Na vrtu 
sta s tastom postavila leseno 
hišico, prišli so še sosedovi 
otroci, da so se z našim lah-
ko igrali. Če bi še spala sku-
paj, potem bi verjela, da se je 
zgodil čudež, da je vse, kot 
mora biti. A ni bilo. V pos-
telji se me je izogibal, imel 
je tisoč izgovorov. Ob prvi 
priložnosti, ko se mi že ni 
mogel izogniti, sem zano-
sila. Novica ga je zelo potrla 
in razjezila. Trdil je, da mo-
ram otroka splaviti, ker je ve-
lika verjetnost, da bo tudi on 
bolan, tako kot je prvi. 'Prav, 
se bova pa s psihoterapevtko 
pogovorila o tem,' sem mu 
zagrozila. Ob mojih bese-
dah je kar pobledel. 'Da si ne 
drzneš!' je siknil in me uda-
ril. Prvič v življenju! Udarca 
nisem pričakovala, odneslo 
me je po kuhinji. Po nesre-
či sem se spotaknila ob neko 
igračo. Medtem ko sem se 
lovila za mizo, sem udarila 
ob rob – ravno v nos. Odpe-
ljal me je v bolnišnico, ker 
je družinski zdravnik posu-
mil, da sem si zlomila nos. 
V bolnišnici so po pregledu 
ugotovili, da ravnanje ne bo 
potrebno, da moram le mi-
rovati, ker sem verjetno do-
živela tudi rahel pretres mo-
žganov. Več kot 14 dni sem 
bila potem neprepoznavna 
zaradi oteklin in podplutb. 
Ne le tašča, tudi on se je izka-
zal pri skrbi zame! Njegova 

pozornost mer je uspava-
la, bila sem prepričana, da 
mu je globoko žal, ker sva se 
po nepotrebnem sprla. Ko 
pa sem malo prišla k sebi, 
me je spet začel nagovarja-
ti, naj splavim. Tokrat se je 
izgovarjal, da bi bil splav nu-
jen tudi zato, ker se je med 
padcem plod lahko poško-
doval. Po obisku ginekologa 
sem mu rekla, da je z otro-
kom vse v redu. Moje bese-
de so ga spravile s tira. Spet 
se je začel dreti kot jesihar. 
Nisem ga več poznala in to 
me je zelo zaskrbelo. Čisto 
spontano sem poklicala pri-
jateljico, ki je bila sovaščan-
ka 'njegove' Irme. Potolaži-
la me je, da se je poročila, da 
živi v Lendavi, daleč stran od 
mojega Edija. Katera je kri-
va?

Bil je torek, mož ni uteg-
nil, pa sem se sama odpra-
vila v Postojnsko porodni-
šnico na posvet o genetskih 
predrojstnih testih (NIPT). 
Na Lomu sem zavila z avto-
ceste, ker mi je zmanjkalo 
vode. Če ne bi bilo v bližini 
nekih osnovnošolcev, ki so 
se nečemu na ves glas sme-
jali, se sploh ne bi ozrla po 
tistem delu parkirišča. Kar 
otrpnila sem, ko sem zagle-
dala možev avto! Kaj počne 
tukaj?! Potem sem ju zagle-
dala. Njega in najino predra-
go psihoterapevtko. On je 
bil s hrbtom obrnjen proti 
meni, njene oči pa so se uje-
le z mojimi.

Nobene scene jima nisem 
naredila, le obrnila sem se in 
šla domov. Med potjo sem 
poklicala očeta, da mi je po-
magal pri selitvi.

Punčka Darja se je rodila s 
sedmimi meseci. Ni bolj ži-
vahnega otroka od nje! Bivši 
mož je še ni obiskal. Tudi 
prav. Morda jo nekoč bo, a 
tudi brez njega bomo znali 
živeti!«

(Konec)

Milena Miklavčič

Rožičeva pita
Rožiči s svojo značilno 

aromo spominjajo na kakav 
oziroma čokolado. Ker ima-
jo v primerjavi s čokolado 
precej nižjo energijsko vred-
nost, pridejo v poštev tudi 
pri pripravi lahkotnejših sla-
ščic. Na silvestrovo je miza 
navadno obložena z polno 
dobrotami, še preden pride-
mo do sladice. A brez nje ne 
gre. Rožičeva pita v kombi-
naciji z jabolki je osvežilna 
in lahka pita, a kljub temu 
razkošnega okusa, ki spo-
minja na bogato čokoladno 
pito.

Za pripravo rožičeve pite 
potrebujemo: za testo: 200 
g moke, 80 g masla, 60 g 

mletega sladkorja, 2 rume-
njaka, pol žličke pecilne-
ga praška, naribana lupini-
ca ene limone, ščep soli; za 
nadev: 150 g rožičeve moke, 
80 g sladkorja, 1 dl mleka, 1 
žlička cimeta, 1 žlička kaka-
va, pest rozin, tri srednje ve-
lika jabolka, 2 beljaka.

Priprava testa: Skupaj 
zmešamo moko, pecilni pra-
šek, limonino lupinico, sol 
ter sladkor. Dodamo na koc-
ke narezano maslo ter ga na 
hitro vmešamo med moko. 
Nato dodamo še rumenjaka 
in vse skupaj zgnetemo v te-
sto. Testo zavijemo v folijo 
in ga za pol ure postavimo v 
hladilnik.

Priprava nadeva: Skupaj 
zmešamo rožičevo moko, 
sladkor, kakav in cimet ter 
poparimo z vrelim mle-
kom. Nato primešamo na-
ribana jabolka in rozine ter 
nazadnje še sneg iz dveh 
beljakov.

Testo iz hladilnika razva-
ljamo v krog na pol centi-
metra debelo ter ga presta-
vimo okrogel pekač za pito, 
ki smo ga predhodno na-
mastili ali obložili s papir-
jem za peko. Po celotni po-
vršini ga večkrat prebode-
mo z vilicami. Nanj razpo-
redimo rožičev nadev ter ga 
poravnamo po celotni po-
vršini. Neobloženo testo 

zapognemo proti sredini, 
tako da z njim delno prekri-
jemo nadev. Pito pečemo v 

pečici, segreti na 180 °C, 45 
minut. Pečeno pito ohladi-
mo in narežemo.

Erika Jesenko

Pred nami so še novoletni prazniki, ko polni dobrih želja in 
upanja vstopamo v novo leto. Naj vam prinese čim več zdravja 
in domiselnih receptov, za katere ne bo treba pregloboko seči 
v žep. Srečno, zdravo in okusov polno leto vam želim! Tu pa 
je še nekaj idej za silvestrski meni.

Porova juha z jabolki in sezamom

Potrebujemo 500 g pora, 2 žlici prečiščenega masla ali olja, žlico 
blagega praška za kari, žličko sladke rdeče paprike, 1 l čiste zele-
njavne juhe, 2 jabolki, 2 žlici limoninega soka, 1–2 žlici neoluščenih 
sezamovih semen, sol in poper.
Por očistimo, po dolgem zarežemo in temeljito operemo. 
Stebla poševno narežemo na 1 cm debele rezine. V kozici 
segrejemo žlico masla in na njem popražimo por. Potresemo 
s praškom za kari in papriko ter na zmerni vročini pražimo še 
nekaj minut. Zalijemo z juho in zavremo. Medtem eno jabolko 
temeljito operemo, razrežemo na četrtine, grobo naribamo 
in stresemo v juho. Na šibki vročini kuhamo slabih 10 minut. 
Drugo jabolko olupimo, razrežemo na četrtine, vsako četrtino 
na štiri krhlje in jih pokapamo z limoninim sokom. V ponvi se-
grejemo drugo žlico masla, damo nanj jabolčne krhlje in jih na 
vsaki strani pražimo slabo minuto. Potresemo jih s sezamom. 
Juho solimo, popramo, pomešamo ter razdelimo na krožnike. 
Vanjo vložimo jabolčne krhlje s sezamom in ponudimo.

Sočna svinjska vratovina z gorčico
Potrebujemo 1 kg sveže svinjske vratovine, 2 stroka česna, 2 žlički 
gorčice, sol, poper, 3 žlice olja, do 300 ml čiste goveje juhe in žlico 
temnega gostila za omake.
Meso oplaknemo pod mrzlo vodo in popivnamo. Česen olu-
pimo in stremo. Gorčico, česen, sol in poper zmešamo ter z 
mešanico namažemo meso. V pekaču za pečenke ali globlji 
kozici segrejemo olje in na njem meso močno opečemo z 
vseh strani. Zalijemo ga z večjim delom juhe in postavimo v 
pečico, segreto na 200 °C. Meso pečemo dobro uro in pol. 
Vmes ga polivamo s tekočino v kozici, ki ji po potrebi prilijemo 
še malo juhe.
Pečeno meso vzamemo iz kozice in pustimo nekaj časa po-
čivati. Šele nato ga narežemo na rezine. Tekočino v kozici 
zgostimo po navodilu na kozarčku. Prevreto omako po potrebi 
solimo in popramo ter jo ponudimo k mesu.

Kavni liker iz rdečega vina
Za približno 1,5 l pijače potrebujemo 750 ml suhega rdečega vina, 
100 ml belega ruma, 350 g sladkorja, 2 bio pomaranči ali 2 zavitka 
pomarančne lupinice in 50 zrn kave.
Steklenico operemo z vročo vodo in pustimo, da se posuši. 
Vanjo stresemo vse sestavine, jo dobro zapremo in pretre-
semo. Tri dni jo hranimo na sobni temperaturi in občasno 
pretresemo. Nato liker precedimo v steklenico in zapremo. 
Namesto belega ruma lahko uporabimo konjak.

usode

L a h k e  j e d i

KU HAR SKI RE CEP TI
Za vas iz bi ra Katja Do lenc

Njuna psihoterapevtka

www.gorenjskiglas.si
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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.

KONCERTI

Koncert božičnih pesmi
Tržič – Danes, v torek, 27. decembra, se bo ob 19. uri v Tekče-
vih jaslicah na Cankarjevi 2, v hiši, ki se ji je nekdaj reklo pri 
Tekcu, začel tradicionalni koncert božičnih pesmi. Ogledate 
si lahko tudi Tekčeve jaslice, ki sodijo med najlepše dosežke 
ljudske in verske kulture pri nas. Jaslice je izdelal tržiški čevljar 
Jožef Ribnikar. Postavljati jih je začel leta 1935, zadnje figure je 
dodal leta 1970, leta 2000 pa jih je dokončal njegov sin Vinko.

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. 

KINO SPORED

CINEPLEXX, KRANJ

Torek, 27. 12.
17.00, 20.45 AVATAR: POT VODE
15.30, 18.15, 19.30  AVATAR: POT VODE, 3D
17.30, 20.15 I WANNA DANCE WITH 
SOMEBODY
13.40, 15.50 LIL, LIL, KROKODIL, sinhro.
13.30, 18.00 OBUTI MAČEK: ZADNJA 

ŽELJA, sinhro.
15.15 OBUTI MAČEK: ZADNJA ŽELJA, 3D, 
sinhro.
14.15, 16.15 KAPA
14.50, 20.30 PR’ HOSTAR 2 ‰ 

Organizatorji filmskih predstav si pridr-
žujejo pravico do spremembe programa.

tedenski koledar
         vzhod      zahod 

27. 12. tor. Janez 7.45 16.23

28. 12. sre. Živko 7.45 16.23 

29. 12. čet. David 7.45 16.24          

30. 12. pet. Evgen 7.45  16.25

31. 12. sob. Silvester 7.45 16.26

1. 1. ned. novo leto 7.45 16.27

2. 1. pon. novo leto 7.45 16.28

desetdnevna vremenska napoved
Torek
27. 12. 

–1/7 °C

Nedelja 
1. 1. 

5/9 °C

Sreda 
28. 12.

Četrtek
29. 12. 

Petek
30. 12.

Sobota
31. 12.

0/7 °C 1/8 °C 2/8 °C 3/9 °C

Ponedeljek 
2. 1. 

Torek
3. 1. 

Sreda
4. 1.

Četrtek
5. 1.

3/10 °C 2/9 °C 0/8 °C –1/6 °C

GLEDALIŠKI SPORED

PREŠERNOVO GLEDALIŠČE KRANJ

Torek, 27. decembra
16.30 Ela Peroci, Desa Muck: MUCA COPATARICA (v dvorani PGK)

Sreda, 28. decembra
16.00 Boris A. Novak: KDO JE NAPRAVIL VIDKU SRAJČICO (v dvorani PGK)

Četrtek, 29. decembra
17.00 Boris A. Novak: KDO JE NAPRAVIL VIDKU SRAJČICO (v dvorani PGK)

GLEDALIŠČE TONETA ČUFARJA JESENICE

Torek, 27. decembra
19.30 Pihalni orkester Jesenice - Kranjska Gora: Novoletni koncert

Še pet dni časa imamo, da darujemo v akciji V Kranju dobro v srcu mislimo. Skoraj dva tisočaka so 
prispevali tudi organizatorji turnirja v futsalu v Športni dvorani Planina.

Kranj – »Zbrali smo 1820 
evrov, veseli smo, da lahko 
tudi ob turnirju, ki smo ga 
organizirali, prispevamo k 
taki veliki akciji pomoči, ki 
jo je pripravila Mestna ob-
čina Kranj,« nam je povedal 
eden od organizatorjev do-
brodelnega turnirja, Miod-
rag Vujović, ki je ponosen, 
da so futsal turnir v Kranju 
spet organizirali po 12 letih.

»Zavedamo se, da so špor-
tni turnirji premalokrat do-
brodelno obarvani. Poleti 
nas je šokirala smrt enega 
od naših soigralcev, ki je za 
sabo pustil tri otroke. Tak-
rat smo v enem dnevu zbra-
li nekaj tisoč evrov. Tako 
smo se tudi zdaj odločili, 
da se povežemo z občino in 

pomagamo Kranjčanom,« 
je pojasnil Igor Nenezić.

Humanitarni turnir v 
futsalu, na katerem je sode-
lovalo kar 25 ekip iz Sloveni-
je in tujine, sta podprla Jo-
sip Iličić in Bojan Jokić, ki 
sta v dober namen prispe-
vala svoja dresa. Zmagal je 
Ambrož Team iz Ljublja-
ne, druga je bila ekipa Avto 

Perle iz Kranja, tretje mes-
to pa so zasedli nogometa-
ši iz Obnove Stevanović iz 
Velenja.

Sicer pa v akciji V Kranju 
dobro v srcu mislimo lahko 
darujemo še vse do novega 
leta s SMS-om KRANJ5 na 
1919 ali z nakazilom na tran-
sakcijski račun Društva pri-
jateljev mladine Kranj.

Klara Mrak

Sobotni turnir v futsalu na Planini je imel humanitarno noto. / Foto: Tina Dokl

Pomagali tudi igralci futsala

Organizatorji turnirja Danijel Gajić, Igor Nenezić in 
Miodrag Vujović / Foto: Tina Dokl

Srečanje starejših krajanov Loma

Lom – Krajevni odbor Rde-
čega križa (RK) Lom je v 
sodelovanju s Krajevno 
skupnostjo Lom pod Storži-
čem in Podružnično osnov-
no šolo (POŠ) Lom pod Stor-
žičem pripravil prednovole-
tno srečanje starejših kra-
janov Loma. Razgiban pro-
gram so pripravili učenci in 
učiteljice POŠ Lom in otroci 
iz vrtca z vzgojiteljicama, na 
pomoč pa so priskočili tudi 
mnogi prostovoljci.

Kot je dejala predsedni-
ca RK Lom Mira Čemažar, 
je v Lomu devetdeset kraja-
nov starejših od sedemdeset 
let, število pa vsako leto na-

rašča. Najstarejša Neža Kralj 
bo 13. januarja dopolnila 99 
let. Devetdeset let in več pa 

so dopolnili tudi: Cecilija 
Švegelj, Ljudmila Godnov, 
Terezija Tišler, Marija Pri-
možič, Franc Kavčič, Andrej 
Meglič in Anton Soklič.

Na dan srečanja so v 97. 
letu starosti pokopali Žitni-
kovo Micko.

Ob klepetu, pogostitvi in 
spremljavi harmonike so 

vse praznovalce obdarili in 
jim v pričakovanju ponov-
nega snidenja zaželeli lepe 
praznike in vse dobro v letu 
2023.

Samo Lesjak

V Lomu pod Storžičem je vedno prijetno. / Foto: arhiv RK Lom (Mira Čemažar)

Razgiban program so pripravili učenci in učiteljice Podružnične osnovne šole Lom in otroci iz vrtca z 
vzgojiteljicama, na pomoč pa so priskočili tudi mnogi prostovoljci.

Najstarejša krajanka 
Neža Kralj bo 13. januarja 
dopolnila 99 let.
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Rezultati – žrebanje  
25. 12. 2022

3, 9, 12, 20, 21, 27, 38 
in 11

Loto PLUS:
4, 9, 13, 20, 22, 35, 37 

in 5
Lotko: 0 0 5 5 9 1

Sklad 28. 12. 2022 za 
Sedmico: 1.170.000 EUR

Sklad 28. 12. 2022 za 
PLUS: 1.720.000 EUR
Sklad 28. 12. 2022 za 
Lotka: 300.000 EUR

LOTO

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

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

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

ZALO@BA KME^KI GLAS

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

Tradicija izdelovanja suhih mesnin bogati na{o

kulinari~no ponudbo. Suhe mesnine pomenijo bolj{e

ovrednotenje pra{i~jega mesa in prispevajo k razvoju

dopolnilnih dejavnosti kmetij in podjetni{tva.

Knjiga je namenjena vsem, ki `elijo obogatiti svoja

prakti~na znanja o pripravi mesa ter izdelovanju

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

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

mesnin. Cilj je zmanj{ati tveganost proizvodnje,

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

ZALO@BA KME^KI GLAS

Cena knjige je 

EUR
14

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.

w
w

w
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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

KAKO  
IZDELAMO 
JOGURT, SIR, 
MASLO

Priročnik je 
namenjen 
vsem, ki za 
lastne potrebe 
načrtujete pre-
delati manjše 
količine mleka 
v okusne in 
zdrave mlečne 
izdelke, ter 
vsem, ki ste 
na tem po-
dročju že bolj 
samozavestni 
in spretni.

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. 

200 strani, Mere: 17 x 23,5 cm   

                        + poštnina

25
EUR

Od nekdaj so suhe 
mesnine iz celih 
kosov mesa ponos 
kmetij. Izvirni izdelki 
iz svinjskega stegna, 
slanine, vratovine ter 
izdelki iz govejega, 
divjačinskega 
mesa in mesa 
drobnice bogatijo 
našo dediščino. Z 
novimi praktičnimi 
in teoretičnimi 
znanji o sušenju in 
dolgotrajnem zorenju 
bodo izdelki še 
kakovostnejši. 
Izvirni izdelki iz 
svinjskega stegna, 
slanine, vratovine ter 
izdelki iz govejega, 
divjačinskega mesa 
in mesa drobnice 
bogatijo našo 
dediščino.

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

14168 strani, brošura, 17 × 23 cm 

EUR

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

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

ZAHVALA

V 77. letu starosti nas je mnogo prezgodaj zapustil  

Franc Poličar
s Črnivca

Iskrena hvala vsem sorodnikom, sosedom, znancem in vaščanom 
za izrečena sožalja, podarjeno cvetje, sveče in darove za svete maše. 
Zahvaljujemo se dr. Tanji Leskovar, dr. Šolarju, kardiološkemu od-
delku Bolnišnice Jesenice in UKC Ljubljana. Hvala njegovim prija-
teljem tankistom, g. Podjedu za zaigrano slovo z orglicami, pevcem 
Gorenjskega okteta, g. Stanetu za zaigrano Tišino, patru gospodu 
Krizostomu Komarju za lepo opravljen pogrebni obred. Vsem, ki 
ste ga imeli radi in ste se od njega poslovili, še enkrat hvala. 

Vsi njegovi

OSMRTNICA

Sporočamo žalostno vest, da nas je  
v 91. letu starosti zapustila draga mama 

Helena Lešnik
rojena Žagar, iz Šenčurja, po domače Albinova, nazadnje živeča v Nemčiji

K večnemu počitku jo bomo pospremili  
v sredo, 28. decembra 2022, ob 12. uri na pokopališču v Šenčurju. 
Žara pokojne bo na dan pogreba od 10. ure dalje v poslovilni vežici  

na tamkajšnjem pokopališču.

Žalujoči: Zdenka in Bogdan z družinama ter ostalo sorodstvo

Kogar imaš rad, 
nikoli ne umre.
Le daleč, daleč je ...
(Tone Pavček)

NEPREMIČNINE
STANOVANJA
ODDAM

ENOSOBNO stanovanje v Škofji Loki, 
za daljše obdobje, tel.: 040/504-544 
 22003184

MOTORNA VOZILA
AVTOMOBILI
KUPIM

ODKUPIMO karambolirana vozila, vo-
zila v okvari, slabše ohranjena in nevo-
zna, poceni avtovleka po celi Sloveniji, 
Grega Meze, s.p., Čopova 1, Lesce, 
tel.: 040/629-675 
 22000065

STROJI IN ORODJA
KUPIM

VILIČARJA dizel velikosti od 1,3 do 3 
tone, tel.: 041/608-765 22003219

KURIVO
PRODAM

SUHA mešana drva, možna dostava, 
tel.: 031/676-235 
 22003120

SUHE trske, primerne za centralno, 
krušno peč ali kamin, tel.: 041/986-
986 22003212

STANOVANJSKA 
 OPREMA
POHIŠTVO
PRODAM

POCENI prodam rabljeno kuhinjo 
s pomivalnim strojem ali brez, tel.: 
031/652-310 22003215

HOBI
IŠČEM

ZBIRAM značke; če jih imate, me, pro-
sim, pokličite, tel.: 041/890-840  
 22003213

UMETNINE, NAKIT
PRODAM

TAPISERIJE, unikati, različni moti-
vi in velikosti, božični popust! Tel.: 
040/567-544 22003168

KMETIJSKI STROJI
PRODAM

PREVOZNI molzni stroj, 80-litrski le-
žeči bojler, ekspanzijsko posodo, tel.: 
04/59-45-146, 041/912-435 
 22003216

PRIDELKI
PRODAM

JEDILNI krompir sorte bella rosa, evo-
ra, jelly in soraya, tel.: 041/252-183  
 22003177

JEDILNI in krmni krompir, rdeč in 
bel, ter bikce in telice po izbiri, tel.: 
031/585-345 
 22003217

VZREJNE ŽIVALI
PRODAM

KOKOŠI – nesnice, jarkice, rjave bar-
ve, pred nesnostjo, in kg bele piščan-
ce. Pripeljemo na dom, Matej Bulovec, 
s.p., Mlakarjeva ul. 45, Šenčur, tel.: 
041/710-113 
 22002989

BIKCA simentalca, starega 10 dni, tel.: 
041/418-616  
 22003218

DOMAČE peteline, tel.: 041/286-701 
 22003214

PRAŠIČJE polovice s kožo ali brez 
kože. Cena s kožo 3,6 EUR, brez kože 
pa 3,8 EUR. Dostava na dom! Teža od 
48 kg naprej (polovica). Dostava po 
celi Sloveniji, prevoz pa je že vključen v 
ceni polovice, tel.: 031/254-874  
 22003146

TELICO LS/CK, staro 7 mesecev, 
in prašiče mangolice za zakol, tel.: 
041/358-082 
 22003211

ZAPOSLITVE (m/ž)
NUDIM

IZBERI, d.o.o., Dunajska  c. 5, Lj., 
išče raznašalce časopisa (s.p., dopol-
nilna dejavnost) na območju Kranja in 
okolice, Škofje Loke in okolice, Radov-
ljice, Lesc in Bleda (center). Za osta-
le podrobnosti pišite na: zaposlitve@ 
izberi.si, tel.: 040/889-577  
 22003097

STORITVE
NUDIM

ADAPTACIJE – vsa gradbena dela od 
temeljev do strehe, fasade, škarpe, 
urejanje dvorišč, tlakovanje, asfalt, og-
raje, dimniki, izolacija – po zelo ugodni 
ceni. LEARD, d.o.o., Pivka 11, Naklo, 
tel.: 041/583-163  
22002991

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.
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vre men ska na po ved

TOREK SREDA ČETRTEK

1/4 oC

-1/4 oC

8/13 oC

9/12 oC

7/10 oC

3/8 oC

7/10 oC

11/13 oC

6/9 oC

2/8 oC

7/10 oC

2/9 oC

0/5 oC
2/9 oC

1/6 °C 2/8 °C3/7 °C

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

Danes bo zmerno do pretežno oblačno. Jutri in v četrtek bo 
nekaj jasnine v Zgornjesavski dolini, drugod bo prevladovalo 
pretežno oblačno vreme. Predvsem v višjih legah bo pihal 
jugozahodnik.

Na trgu Plečnikove,  
v baziliki Koglerjeve jaslice
Na Brezjah so postavili tri različne upodobitve božičnega dogodka. Na trgu stojijo povečane Plečnikove 
jaslice, v baziliki pa jaslice kartuzijanskega meniha Koglerja in Neapeljske jaslice.

Brezje – Na Brezjah so se 
začeli pripravljati na zače-
tek praznovanja 800. oble-
tnice postavitve prvih jaslic, 
ki jih je leta 1223 v italijan-
skem Grecciu postavil usta-
novitelj Frančiškovega reda 
Frančišek Asiški. Ta dogo-
dek ima posebno mestu v 
Muzeju jaslic.

Jubileju so tako prilagodili 
že letošnjo predstavitev bo-
žičnega dogodka in mu do-
dali še spomin na iztekajo-
če se Plečnikovo leto. Arhi-
tekt je bil namreč rojen pred 
150 leti, 23. januarja leta 
1872. Na prostoru pred bazi-
liko so postavili šest metrov 
visoko in 7,40 metra dolgo 
oziroma široko repliko jas-
lic arhitekta Jožeta Plečnika, 
ki jo obkroža 28 svečnikov. 
Arhitekt je take jaslice izde-
lal za Henrieto Freyer iz Lju-
bljane in pri projektiranju 

upošteval arhitekturne vzo-
re iz antike, v katerih ima 
stopničasto stopnjevanje 
kvadratne oblike poseben 
pomen. Povečavo impo-
zantnih Plečnikovih jaslic je 
pripravil arhitekt Matija Su-
hadolc, ki je Plečnika oseb-
no poznal.

V likih pogosto 
upodabljal sebe

Za osrednje jaslice v ba-
ziliki so bile letos izbrane 
figure, ki jih je izdelal me-
nih kartuzije v Pleterjah pa-
ter Wolfgang Kogler. Pri-
hodnje leto bomo prazno-
vali 110. obletnico njegove-
ga rojstva, 60. obletnico po-
novne vrnitve v Pleterje in 
30. obletnico njegove smrti. 
Pater Wolfgang Kogler je bil 
rojen leta 1913 v avstrijskem 
mestu Eisenerz. Leta 1937 
je prišel Pleterje in ostal 
na Slovenskem v samosta-
nu pod Gorjanci do začetka 

druge svetovne vojne, ko so 
ga Nemci mobilizirali. Leta 
1963 se je vrnil v Pleterje in 

tam ostal do smrti leta 1993. 
Koglerjeve jaslične figure 
so nekaj posebnega. Izža-
revajo življenje, ki ga je do-
življal kot menih, pa tudi 

posebnost slovenskega člo-
veka. Pogosto je v likih, še 
posebej v figurah pastirja ali 
svetega Jožefa, upodabljal 
sebe. Na Brezjah postavlje-
ne figure so stare med šti-
rideset in petdeset let in jih 
je Muzeju jaslic na Brezjah 
podaril Peter Homar. Jasli-
ce je očistil, osvežil in posta-
vil Zlato Petrovčič.

V stranski kapeli in pred 
baziliko

V stranski kapeli bazili-
ke pa so letos na ogled Ne-
apeljske jaslice iz 18. sto-
letja. Dogodek Jezusovega 
rojstva je postavljen na naj-
višji del ruševin starega rim-
skega templja, ki so navdu-
šile arheologe ob odkrivanju 
ostankov Pompejev pri Ne-
aplju.

Pred baziliko pa romarja 
pozdravijo jaslice, ki sta jih 
izdelala Jelka in Jože Žlaus 
iz Vojnika pri Celju.

Jože Košnjek

Šest metrov visoka replika Plečnikovih jaslic na trgu pred baziliko na Brezjah / Foto: Jože Košnjek

Predstavniki Marijinega 
romarskega svetišča 
na Brezjah so povedali, 
da so končno dobili 
dovoljenje za obnovo in 
povečanje Muzeja jaslic 
na Brezjah. Sedanji 
muzej že nekaj časa ne 
omogoča več primerne 
predstavitve jaslic, ki jih 
darujejo posamezniki ali 
organizacije. Upajo, da se 
bodo lahko obnove lotili 
že leta 2023.

Bled – Na božični dan je v 
Grajskem kopališču na Ble-
du znova oživela blejska le-
genda o potopljenem zvo-
nu, letos že drugič, saj jo je 
Turizem Bled v sodelova-
nju z Društvom za podvod-
ne dejavnosti Bled, žongler-
sko skupino Čupakabra in 
pletnarji letos prvič organi-
ziral tudi poleti. Predzadnji 
dan starega leta pa bo Turi-
zem Bled po več letih premo-
ra v nekoliko drugačni obli-
ki ponovno obudili tudi Krog 
prijateljstva, ki so mu nade-
li novo ime: Pot prijateljstva. 
Pohodniki se bodo zbrali ob 
16. uri na pravljični prome-
nadi in se sprehodili okoli je-
zera, s postanki na Mlinem, v 
Mali in Veliki Zaki, kjer bodo 
za popestritev dogajanja 
poskrbela okoliška društva 
z igranjem in petjem, obe-
nem pa se bodo pohodniki 

lahko na postankih okrepča-
li s prigrizki in toplimi napit-
ki. Sodelovali bodo KUD Za-
sip – Canticum Novum in 
Prgarke, Ženski pevski zbor 
KD Bohinj in Pevski zbor 
Otanaber.

V tem času se bodo obi-
skovalci okoli jezera lah-
ko popeljali tudi z brezplač-
nim pravljičnim vlakcem, ki 
bo šel na pot bo ob 16.45 in 
17.45 izpred Festivalne dvo-
rane Bled. V primeru poledi-
ce in snežnih razmer vožnja 
z vlakcem odpade. Na stoj-
nici Info & Bled Local Se-
lection boste lahko prevzeli 
kuponček in si z zbiranjem 
štampiljk prislužili brezpla-
čen topel napitek ob vrnitvi 
na Jezersko promenado. Po-
leg tega si boste na tam ob 
16. uri lahko ogledali nastop 
Godbe Gorje, ob 18.30 na-
stop skupine Čupakabra, ob 
19. uri pa bo sledil koncert 
skupine Panda.

Pot prijateljstva na Bledu
Maša Likosar

Preddvor – Sicer tradicionalni potop božičnega drevesca v je-
zero Črnava v Preddvoru so letos pripravili malo drugače. Niso 
ga potopili na jezersko dno, temveč je ob soju bakel zažarelo 
v lučke odeto drevesce na jezerski gladini. Dogodek je potekal 
tudi na drugem koncu, ob zahodni obali jezera, kjer ga je iz 
Parka Bor spremljalo kar lepo število obiskovalcev. »Potop« 
je vodila Jana Jenko, pospremila pa ga je tudi legenda o Hu-
dičevem borštu, v kateri je kot peklenšček nastopil Josip Ekar. 
Prisotne je pozdravila direktorica Zavod za turizem Preddvor 
Ernesta Koprivc. Celoten prizor prižiga lučk na drevescu pa 
je na koncu nadgradil še laserski šov. Organizator dogodka 
je bil Zavod za turizem Preddvor v sodelovanju s člani do-
mačega prostovoljnega društva, občino, Gasilsko reševalno 
službo Kranj, Potapljaškim klubom Som, Športnim razisko-
valnim društvom Destroyer sub in Društvom za podvodne 
dejavnosti Kranj.

»Potop« božičnega drevesca v Preddvoru

Tokrat drevesca niso potopili, temveč so ga osvetlili, 
dogodek pa je pospremil še laserski šov. / Foto: Tina Dokl

Škofja Loka – Letošnji december je v Škofji Loki spet vesel, 
saj pod skupim imenom Loka v snegu potekajo številne pri-
reditve za vse generacije. Še posebno praznično bo ta teden, 
ko v četrtek na Mestni trg prihaja dedek Mraz. Tam bo ob 
18.30 pozdravil najmlajše, vsem obiskovalcem pa bo voščil 
srečno novo leto. Sledil bo nastop Alye. V petek zvečer bo na 
Mestnem trgu koncert zasedbe Noč'n šiht. V soboto se veselo 
silvestrovanje, ki se bo začelo ob 22. uri, obeta s skupino Gino 
& band. Vse prireditve so brezplačne.

Loka v snegu


