
Bled, Bohinj, Kranjska Gora – 
Če božično-novoletni prazni-
ki napovedujejo, kakšna bo 
zimska sezona v gorenjskih 
turističnih biserih, so obeti za 
letošnjo dobri. Tako na Ble-
du kot v Bohinju in Kranjski 
Gori so bile namreč nastanit-
vene kapacitete med pravkar 
končanimi prazniki popol-
noma zasedene, prav tako so 
povsod zabeležili veliko dnev-
nih obiskovalcev, ki sta jih na 
Gorenjsko privabila pred-
vsem slikovita zimska nara-
va in privlačen praznični pro-
gram v turističnih središčih. Na prvi dan v novem letu so na Bledu nastopili Prifarski muzikanti, ki so pritegnili 

množico obiskovalcev. / Foto: Tina Dokl

Marjana Ahačič,  
Maša Likosar

V novo leto  
brez hujših kršitev

Kranj – Silvestrska noč je 
bila za policiste delavna, a 
kljub številnim dogodkom 
na prostem hujših kršitev 
niso zabeležili. Na terenu 
je za varnost po vsej Slove-
niji skrbelo več kot šeststo 
policistov.

V noči z zadnjega dne sta-
rega na prvi dan novega leta 
je bilo na interventni številki 
policije 113 zabeleženih 1192 
klicev. Policisti so med dru-
gim obravnavali 16 prome-
tnih nesreč, 70 kršitev jav-
nega reda in miru ter 40 ka-
znivih dejanj.

V prometnih nesrečah je 
nastala premoženjska ško-
da, nobena oseba pa ni bila 
telesno poškodovana niti 
ni izgubila življenja. So 

pa policisti zaradi storitve 
hujših prekrškov enemu 
vozniku zasegli vozilo, za-
radi vožnje pod vplivom al-
kohola pa je bil pridržan en 
voznik.

Zaradi kršitve javnega 
reda in miru je bilo opravlje-
nih 41 intervencij na javnem 
kraju, 29 pa v zasebnih pro-
storih. Štirje kršitelji so bili 
pridržani.

Prijavljenih je bilo tudi 56 
kršitev glede pirotehnike, 
pri čemer so bile tri osebe te-
lesno poškodovane. Med ka-
znivimi dejanji je bilo obrav-
navanih 18 poškodovanj tuje 
stvari, šest vlomov, pet tat-
vin, pet lahkih telesnih po-
škodb, tri grožnje, en rop, 
eno nasilje v družini in en 
poskus uboja.

Maša Likosar

Prvi novorojenček v letošnjem letu je na svet prišel na Jesenicah; mali Krištof 
se je rodil malo čez deveto dopoldan, po dolgi, a mirni vožnji mladih staršev 
iz Šempetra pri Gorici. Nekaj minut pred enajsto so se v Kranju razveselili prve 
deklice na Gorenjskem, Vite, prvorojenke Urške in Miha Javornika iz Bašlja.

Jesenice, Kranj – Narava ne 
pozna praznikov, zato je 
bilo v obeh gorenjskih po-
rodnišnicah tudi za novo 
leto živahno. Na Jesenicah 
so se na zadnji dan starega 
leta razveselili treh deklic, 
najprej Julije in Pike, ne-
kaj čez sedmo zvečer pa se 
je kot zadnja staršema Si-
monu in Barbari Berlec iz 
Dobena nad Mengšem ro-
dila mala Loti, ki jo doma 
že težko pričakujeta starejši 
brat Oskar in sestrica Rubi. 
Dojenčica, težka 3290 gra-
mov, se je rodila nekaj dni 

čez rok, mama Barbara pa 
je v ponedeljek dopoldan 
porod opisala kot zelo lepo 
izkušnjo.

Prvega novorojenčka v le-
tošnjem letu pa so na Jeseni-
cah pričakali 1. januarja, ko 
se je deset minut čez deveto 
dopoldan rodil 3150 gramov 
težki Krištof.

Starši so se le kakšno uro 
pred tem pripeljali iz Pri-
morske, mamica Doroteja 
Penko se je namreč odločila, 
da bo svojega drugega otro-
ka rodila na Jesenicah. Žele-
la si je čim naravnejši porod, 
takšnega pa, kot je izvede-
la, že nekaj let porodnicam 
omogočajo prav tu.

»Silvestrovo se je začelo 
kot čisto običajen dan. Proti 
večeru smo šli še na sprehod 
in imeli večerjo, ko pa sem 
se odpravljala spat, sem za-
čutila, da se nekaj dogaja,« 
je izkušnjo opisala mami-
ca Doroteja. »Zavedala sem 
se, da je pot iz Šempetra pri 
Gorici do Gorenjske dolga, 
ampak res sem si želela ro-
diti tu, tako da sva se z mo-
žem proti jutru odločila, da 
se kar odpraviva. Če bi se po-
rod začel na dan, ko so ljudje 
po službah, nam zaradi pro-
meta ne bi uspelo, tako pa so 
bile ceste prazne in pot mir-
na,« je zadovoljno povedala. Doroteja Penko s sinom Krištofom, ki se je v porodnišnici Splošne bolnišnice Jesenice rodil 

v nedeljo, 1. januarja 2023, nekaj minut čez deveto dopoldan. / Foto: Tina Dokl

VREME

Danes bo pretežno oblač-
no. Jutri se bo oblačnost 
čez dan trgala. V četrtek 
bo pretežno oblačno.

jutri: pretežno oblačno
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Marjana Ahačič,  
Maša Likosar
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Med prazniki so bila gorenjska turistična središča dobro obiskana, med obiskovalci pa tako tujci kot 
tudi domači, slovenski gostje. Obeti za nadaljevanje sezone so za zdaj dobri.

Gorenjska med prazniki polna turistov

AKTUALNO

Pred prazniki ostali 
brez doma
Pred božičem je požar v Nomenju 
uničil ostrešji dveh stanovanjskih 
hiš. Dve družini, tudi družina žu-
pana Jožeta Sodje, sta praznike 
preživeli v začasnih namestitvah.

2

GORENJSKA

Dunajčana  
silvestrujeta na Bledu
V slovenskih turističnih krajih so v 
novo leto vstopili številni tuji go-
stje. Med njimi sta tudi Helga in 
Horst Zesch z Dunaja, ki na Bledu 
silvestrujeta že vrsto let.

5

ZANIMIVOSTI

Odstrta skrivnost  
Dolge njive
Brigadir Slovenske vojske Janez 
Kavar  v knjigi razkriva pomembno 
vlogo planine Dolga njiva pod Ko-
šuto pri zavezniški pomoči gorenj-
skim in koroškim partizanom.

9

ZANIMIVOSTI

Temperature prej  
spomladanske ...
Najpogumnejši so ponovno zapla-
vali v Planšarskem jezeru. Idejni 
oče silvestrskega kopanja Franci 
Zadnikar se ne spomni, da bi bile 
temperature kdaj tako visoke.

24

Prvega so se razveselili na Jesenicah
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Bohinjska Bistrica – V petek, 
23. decembra 2022, zvečer 
je – po prvih ugotovitvah za-
radi napake v električni na-
peljavi – zagorelo v eni od 
stanovanjskih hiš v vasi No-
menj v Bohinju. Ogenj se 
je hitro širil, tudi na ostreš-
je sosednje hiše, ki se drži 
objekta, kjer se je požar za-
čel. Ranjenih k sreči ni bilo, 
je pa nastala velika materi-
alna škoda. Stanovalci obeh 
hiš – v prvi je živela družina z 
dvema šoloobveznima otro-
koma, v drugi pa župan Bo-
hinja Jože Sodja s soprogo – 
so praznike preživeli v zača-
snih namestitvah v vasi.

Kot je tik pred novoletni-
mi prazniki povedal direktor 
občinske uprave Občine Bo-
hinj Simon Velički, sta uni-
čeni obe ostrešji s strešniki, 
v eni od stavb kar celotni dve 
nadstropji. Veliko škode je 
povzročila tudi voda, s kate-
ro so gasili požar. Vsekakor, 
pravi Velički, v hiši mlade 
družine še dolgo ne bo mo-
goče živeti.

»Odziv domačih in okoliš-
kih gasilcev je bil izjemen, 
prav tako tudi odziv sose-
dov in drugih, ki so prihiteli 
na pomoč. Obema družina-
ma so takoj našli prostore za 
bivanje v vasi; gre za stano-
vanja, sicer namenjena tu-
rističnim namestitvam. Ta-
koj ko je bilo mogoče, so se 
tudi že začela obnovitvena 
dela, pomoč k sreči prihaja z 
mnogih koncev,« je pojasnil 

in povedal, da bo po možno-
stih svoj del pomoči prispe-
vala tudi občina. Škoda je na-
mreč zares zelo velika.

»Župan Sodja je, kot 
vemo, zelo skromen človek 
in je najprej vztrajal, da bo 
sredstva za obnovo po po-
žaru zagotovil sam. A saj je 
tudi on občan Bohinja, zakaj 
bi bilo zanj zato, ker je žu-
pan, drugače kot za druge, 
ki se znajdejo v takšnih izje-
mnih okoliščinah,« se spra-
šuje direktor Velički.

In medtem ko mojstri, ve-
seli, da je vsaj vremenska si-
tuacija za zdaj ugodna, hi-
tijo z delom, je radovljiško 
območno združenje Rde-
čega križa Slovenije že od-
prlo poseben račun, na ka-
terem zbirajo sredstva za 

pomoč prizadetim v požaru 
na Nomenju. Številka raču-
na: SI56 0700 0000 0487 
321, referenca prejemnika/
sklic pa: 00 29028.

»Skupaj s Civilno zaščito 
smo v stavbi takoj namesti-
li štiri sušilnike in dva grel-
nika, takoj po praznikih pa 
bomo, tako kot je v takšnih 
primerih običajno, imeno-
vali posebno komisijo, ki 
bo spremljala donatorsko 
akcijo,« je povedala pred-
sednica Območnega zdru-
ženja RK Radovljica Janja 
Sinkovič.

Kot pravi, družini za zdaj 
materialne pomoči ne pot-
rebujeta. »V vasi so se zelo 
dobro organizirali in poskr-
beli za vse potrebno, vključ-

no s pranjem in sušenjem 
premočenih in zadimlje-
nih oblačil, ki so bila reše-
na iz gorečih objektov,« je 
povedala.

Zadovoljna je, ker se vse od 
požara naprej na račun orga-
nizacije stekajo sredstva, na-
menjena pomoči družina-
ma. Obnova v požaru poško-
dovanih objektov bo namreč 
tudi finančno zelo zahtevna.

Marjana Ahačič

Med seboj povezani hiši na Nomenju, ki ju je malo pred božičem zajel požar 
/ Foto: Prostovoljno gasilsko društvo Bohinjska Bistrica

Ljubljana – Prvega januarja 
je začela veljati novela zako-
na o dohodnini, ki odpravlja 
nekatere davčne razbreme-
nitve, ki so bile potrjene v 
času prejšnjega sklica par-
lamenta oziroma prejšnje 
vlade, med drugim ustavlja 
tudi postopno zviševanje 
splošne davčne olajšave.

Novela je že v postop-
ku sprejemanja naletela na 
precej kritične odzive, med 
glavnimi pa je bil očitek, da 
bo vsem znižala neto plače. 
Pred novim letom sta tako 

poslanski skupini SDS in 
NSi vložili zahtevo za preso-
jo ustavnosti več členov za-
kona hkrati s predlogom, 
da Ustavno sodišče zahtevo 
obravnava prednostno in za-
drži izvajanje členov zako-
na, ki so predmet ustavne 
presoje.

Že pred tem so k preso-
ji ustavnosti pozvali tudi v 
Gospodarski zbornici Slo-
venije in še dvanajstih dru-
gih gospodarskih in kmetij-
skih organizacijah. »Novela 
zakona, ki jo je DZ sprejel 9. 
decembra, med drugim pri-
naša nižjo splošno davčno 

olajšavo, ukinja usklajevanje 
olajšav z inflacijo (kar zaradi 
visoke inflacije pomeni de-
jansko nižje neto plače), zvi-
šuje obdavčitev samostojnih 
podjetnikov (posebej normi-
ranih zavezancev) in visoko 
izobraženih kadrov, otežu-
je notranje lastništvo pod-
jetij ter bistveno poslabšuje 
socialni položaj kmetov na 
območjih z omejenimi mo-
žnostmi za kmetovanje,« so 
med drugim zapisali v izja-
vi za javnost in poudarili, da 
je davčna politika, ki jo uve-
ljavlja novela, v času nego-
tove gospodarske situacije 

in rastoče inflacije nerazu-
mno ostra do delovno aktiv-
nih ljudi, še posebno do sre-
dnjega razreda, pomembno 
pa bo vplivala tudi na nižjo 
samooskrbo s hrano.

»Poleg tega novela za-
kona krši ustavne pravice 
vseh državljank in državlja-
nov, saj v posameznih de-
lih zakona uvaja diskrimi-
natorno obravnavo, na kar 
so večkrat opozorile tudi pri-
stojne službe,« so še zapisa-
li. Med drugim pravijo, da 
novela krši načela pravne dr-
žave, enakosti ter pravico do 
zasebne lastnine.

Gospodarske organizacije opozarjajo, da je davčna politika, ki jo uveljavlja novela zakona o dohodnini, 
nerazumno ostra do delovno aktivnih ljudi. Poslanski skupini SDS in NSi sta že vložili zahtevo za oceno 
ustavnosti.

Aleš Senožetnik

Le še nekaj dni nas loči od takrat, ko se bo mariborski inšpektor 
Martin Vrenko znova podal v drobovje temnih in zapletenih 
mehanizmov okrutnih zločinov ter na lov za kriminalci.
Osmega januarja 2023 na prvi program Televizije Slovenija ob 
20. uri namreč prihaja druga sezona priljubljene in izjemno 
gledane serije Primeri inšpektorja Vrenka, v kateri v glavni vlogi 
nastopa Dario Varga. Njegov tim pa poleg Oskarja Brajdiča, 
ki ga igra Lotos Šparovec, dopolnjuje novi pomočnik Tadej 
Krajnc (Lovro Zafred).

RTV Slovenija podarja enemu naročniku Gorenjskega glasa 
platneno vrečko. V žrebu boste sodelovali, če boste pravil-
no odgovorili na vprašanje: Kdo v seriji Primeri inšpektorja 
Vrenka igra Vrenkovega očeta? Odgovore pošljite do srede, 
11. januarja 2023, na naslov: Gorenjski glas, Nazorjeva ulica 1, 
4000 Kranj, ali na koticek@g-glas.si.

Januarske nedelje so rezervirane za Vrenka
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Hrušica – Z novim letom se 
je za 20 centov zvišala ce-
stnina za uporabo cestne-
ga predora Karavanke. Vo-
žnja skozi predor za vozila z 
največjo dovoljeno maso do 
3,5 tone tako po novem stane 

7,80 evra. Točkovna karta, ki 
omogoča 14 prehodov pre-
dora in velja 30 dni, pa se 
je podražila s 34,10 evra na 
35,10 evra. Na avstrijski stra-
ni so z novim letom poviša-
li tudi ceno vinjet za upora-
bo avtocest in hitrih cest, in 
sicer za 2,8 odstotka.

Urška Peternel
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Knjigo prejme MARKO DEBELJAK iz Smlednika.

KO TI ČEK ZA NA ROČ NI KE

Tik pred božičem je požar v vasi Nomenj v Bohinju popolnoma uničil ostrešji dveh stanovanjskih hiš. 
Dve družini, tudi družina župana Jožeta Sodje, sta praznike preživeli v začasnih namestitvah.

Zaradi požara pred prazniki 
ostali brez doma

Zahteva po oceni ustavnosti

Višja cestnina za predor

Jesen rumena, dobra žena, vsak se tega veseli!
Tudi jesen življenja je lahko lepa, le sprejeti jo moramo. Starost 
je kruta gospa in prinese same težave. Mlad si vesel, razigran, 
tudi neumen – če nisi nikoli neumen, tudi pameten nisi nikoli! 
Jaz sem tudi stara, palica je moja spremljevalka. Živim v svoji 
hiši spodaj, na vrhu je sin z družino. Imam svoje gospodinj-
stvo, sama kuham, perem in vse, kar gre zraven, le pri nabavi 
mi pomagajo moji domači. Zjutraj je redni zajtrk namazan 
kruh in bela kava proja, opoldan kosilo, ne bogato, pa turška 
kava in košček peciva, ki ga sama spečem. To mora biti do 
13. ure, sledijo poročila in tu je moj kavč za ves popoldan, ko 
gledam televizijo, kar veliko rešujem križanke, ki jih nekaj do-
bim v časopisu, nekaj pa v ugankarskih revijah. Berem časopis 
Gorenjski glas, vsega preberem, tudi politiko Janše in Goloba 
dobro poznam, le muzeji me ne zanimajo. Takrat pozabim na 
vse težave in na kruti svet. Apeliram na vse starejše, le berite 
časopis, ki prinese novice iz naših krajev, ki so nam blizu. To 
je hrana za dušo. Ti kraji so prelepa Gorenjska. Naj povem 
še to, da sem že dopolnila 96 let. Pridružite se mi v letih, ne 
dajte se. Imam dva sinova, štiri vnuke, dve pravnukinji in dva 
pravnuka – to so moji sončki! Za moje počutje je zaslužna 
tudi moja zdravnica dr. Valerija Vipotnik. Hvala!
Smeh ni zdravilo, ni mazilo, je pa za zdravje poživilo.
Na roke napisan prispevek o starosti nam je poslala Emilija 
Tepina z Mlake pri Kranju.

Jesen življenja

»Župan Sodja je, kot vemo, zelo skromen človek in je 
najprej vztrajal, da bo sredstva za obnovo po požaru 
zagotovil sam.«
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»Sicer pa je bilo na poti 
dovolj porodnišnic, kjer bi 
se lahko ustavili, če bi bila 
sila  ...« je dodala z nasme-
hom. In so šli: najprej do 
Postojne, nato do Ljubljane, 
Kranja in končno okoli osme 
prišli na Jesenice.

»Porod je bil lep, točno tak-
šen, ko sem si ga želela, s srč-
no babico ter krasno ekipo se-
ster in zdravnikov. Ker smo 
vedeli, da se bo naš drugi ot-
rok – doma imamo še dve 
leti in pol staro deklico Mir-
jam – rodil okoli novega leta, 
so se prijatelji in znanci šali-
li, da naju bo v porodnišni-
ci obiskal predsednik. Iskre-
no povedano, nisem priča-
kovala, da bom rodila 1. ja-
nuarja, ampak tako se je zgo-
dilo in namesto predsednika 
sva dobila medijsko pozor-
nost.« Ta jima, je ob našem 
obisku poudarila sproščena 
in nasmejana Doroteja, ni 
bila nič odveč. In še to je do-
dala, da jo posebno veseli, da 
se je Krištof rodil na Gorenj-
skem ter na čudovit sončen 
dan. Doma na Primorskem, 
je povedala, so že mesec dni 
neprestano v megli.

Na Jesenice celo iz 
Murske Sobote

Na Jesenicah se je v pre-
teklem letu rodilo 769 ot-
rok, 388 deklic in 381 deč-
kov, dvakrat so se razvese-
lili dvojčkov. Lani so tako 

zabeležili 767 porodov, 
kar je nekaj manj kot leto 
poprej, ko so imeli 801 po-
rod, je povedala sestra Ka-
sema Lemeš. Diplomira-
na babica Tinkara Sintič, 
ki je bila v ekipi na gineko-
loško-porodniškem oddel-
ku Splošne bolnišnice Je-
senice v ponedeljek, ko sta 
se dopoldne rodila dva ot-
roka, v teku pa sta bila še 
dva poroda, pa je dodala, 
da v njihovo porodnišni-
co še vedno, tako kot že ne-
kaj let, prihaja zelo veliko 
porodnic iz vse Slovenije, 

lani celo iz Murske Sobote. 
»Naša porodnišnica je zna-
na po tem, da je naklonje-
na čim naravnejšemu po-
rodu, in če si ženske to že-
lijo, jim ni odveč priti tudi 
zelo od daleč.«

V Kranju prva Vita
V Bolnišnici za ginekolo-

gijo in porodništvo Kranj, 
kjer so bili na prehodu v novo 
leto dežurni tri medicinske 
sestre, tri babice in dva gine-
kologa, so se 1. januarja 2023 
rodili trije otroci, in sicer dve 
deklici in en deček. Prva je v 
Kranju na svet prijokala Vita, 
ki je ob 10.57 kot prvorojen-
ka razveselila mamo Urško 
in očeta Miha Javornika iz 
Bašlja. Tehtala je 3608 gra-
mov, velika pa je bila 54 cen-
timetrov. »Sprva smo misli-
li, da bo rojena na božič, tedaj 

sem namreč imela rok, a je 
malce zamudila in nas tako 
osrečila na prvi dan nove-
ga leta,« je v ponedeljek po-
vedala vidno srečna mama 
Urša Javornik, ki je rodila s 
carskim rezom.

Druga je bila punčka 
Žana, ki ji je tehtnica poka-
zala 3215 gramov, meter pa 
51 centimetrov. Maji Ferjan 
Noč in Andreju Noču z Jese-
nic se je rodila ob 12.37, za-
nju pa je Žana že drugi ot-
rok. Tretji je bil deček, ki sta 
mu mama Romana in oče 
Primož Ulčar iz Tržiča na-
dela ime Tine. Tine, ki se je 
rodil ob 16.48, je bil najtež-
ji otrok, rojen tistega dne, 
tehtal je namreč 4752 gra-
mov, in tudi največji, saj je 
ob rojstvu meril 57 centi-
metrov. »Porod je trajal več 
dni, v porodnišnico sem bila 
sprejeta 30. decembra, sledil 
je pestra silvestrska noč, ro-
dila sem namreč s carskim 
rezom, a na koncu se je na 
srečo vse lepo izšlo. Ob no-
vem letu bomo imeli tako 
odslej dvojno praznovanje, 
Tine pa bo imel prav pose-
ben rojstni dan,« je poveda-
la mama Romana.

Zadnji otrok leta 2022
V Kranju so zabeležili 

tudi zadnji porod v Slove-
niji. Kot zadnji dojenček v 
letu 2022 se je ob 23.32 ro-
dil Lovro z 2230 grami in 45 
centimetri. »Rok sem ime-

la 16. januarja, a ker so pri 
dojenčku zaznali zastoj v 
rasti, je bil porod sprožen 
in tako sem rodila malce 
prej. Sprva smo sicer mis-
lili, da bo rojen 1. januar-
ja, a je Lovro pohitel in se 
tako rodil kot zadnji otrok v 
letu 2022,« je dejala mama 
Andreja Jerič iz Preddvo-
ra, ki je tako prvič postala 
mama, njen partner Janez 
Čebulj pa prvič oče. »Lo-
vro je zdrav in vesel otrok, 
za zdaj še veliko spi. A gle-
de na to, da je ješč in se po-
čuti v redu, bova najverje-
tneje lahko odšla domov že 
jutri,« nam je v ponedeljek 
še povedala zadovoljna ma-
mica Andreja.

V kranjski porodnišnici, 
kjer se je lani skupaj rodilo 
1511 otrok, se je na silvestr-
ski dan rodila še punčka, ki 
je na svet prijokala nekaj mi-
nut pred 23. uro.

V Kranju se je v letu 2023 prva rodila Vita, ki je nekaj minut 
pred 11. uro razveselila mamico Urško Javornik. / Foto: Tina Dokl

T radicionalna gorenjska 
turistična središča so 
bila med božično-novo-

letnimi prazniki polno zasede-
na. Da se po epidemiji vračajo 
dobri časi slovenskega turiz-
ma, so nakazovali že rezultati 
poletne turistične sezone.

Kot navaja Slovenska turi-
stična organizacija, je bilo po 
podatkih državnega statistič-
nega urada od januarja do no-
vembra 2022 zabeleženih ne-
kaj manj kot 14,9 milijona 
prenočitev, kar je za 42 odstot-
kov več kot v enakem lanskem 
obdobju in zgolj za slab odsto-
tek manj kot v enakem obdob-
ju v letu 2019.

Domači turisti so ustvari-
li 5,2 milijona oziroma dob-
ro tretjino vseh prenočitev, tuji 
pa 9,6 milijona oz. 65 odstot-
kov vseh prenočitev. Po podat-
kih Banke Slovenije vrednost 
izvoza potovanj v prvih de-
setih mesecih leta 2022 zna-
ša 2,49 milijarde evrov, kar je 
skoraj na ravni leta 2019, ko 
je vrednost izvoza potovanj v 
enakem obdobju znašala 2,50 
milijarde evrov. Vrednost iz-
voza potovanj od januarja 
do oktobra pa je bila za kar 
73 odstotkov višja kot v ena-
kem obdobju lani. Turizem 
bo predpandemično raven na 
globalni ravni dosegel predvi-
doma leta 2024, še ocenjujejo.

Prognoze so torej dobre. Ho-
telirstvo se pobira, prav tako 
igralništvo, iz obdobja pande-
mije so kot veliki zmagovalci 
izšli kampi, je v izjavi za na-
cionalno televizijo pred dnevi 

poudaril direktor Turistično 
gostinske zbornice Sloveni-
je Fedja Pobegajlo, a opozo-
ril, da za predkoronskimi časi 
še vedno zaostajajo turistične 
agencije in kongresni turizem, 
Letališče Ljubljana pa po šte-
vilu prepeljanih potnikov še 
vedno bistveno zaostaja za 
predkriznim letom.

In ko so se ravno začeli po-
časi spet odpirati tudi oddalje-
ni trgi, kot sta Azija in ZDA, 
se je že začela tudi energet-
ska kriza. Predvsem hotelirji 
in gostinci ob tem opozarjajo, 
da so se jim v zadnjem obdob-
ju precej povečali stroški – za-
radi višjih plač, tudi do štiri-
deset odstotkov višjih cen živil 
ter cen energentov, ki so kljub 
vladnim ukrepom nekajkrat 
višje kot pred krizo.

Kljub odličnim rezultatom 
in dobrim obetom – na Go-
renjskem v prihajajočih tednih 
pričakujemo kar nekaj velikih 
športnih prireditev, ki imajo, 
tako poudarjajo tudi v lokal-
nih turističnih organizacijah, 
velike multiplikativne učinke – 
razmere v turizmu tako osta-
jajo negotove. A tudi turizem 
že dolgo ne šteje več samo go-
stov in nočitev. In če bo sledil 
lani sprejeti strategiji razvoja, s 
katero sledi načelu »nekaj več, 
a veliko bolje«, to pa pomeni 
zmerno povečanje števila turi-
stov in njihovih prenočitev ter 
bistven dvig kakovosti storitev 
in višje dodane vrednosti, v ne-
gotovo leto 2023 vendarle lahko 
vstopamo tudi z nekaj realistič-
nega optimizma.

Boljši časi za turizem?

Prva Krištof in Vita

ODGOVORNA UREDNICA 

Marija Volčjak

NAMESTNIKA ODGOVORNE UREDNICE

Urša Peternel, Simon Šubic

UREDNIŠTVO
NOVINARJI - UREDNIKI: 

Marjana Ahačič, Maja Bertoncelj, Alenka Brun, Ana Jagodic Dolžan, 
Igor Kavčič, Suzana P. Kovačič, Maša Likosar, Klara Mrak, Urša Peternel, 

Mateja Rant, Aleš Senožetnik, Vilma Stanovnik, Ana Šubic,  
Simon Šubic, Ana Volčjak Aleksič 

stalni sodelavci: 
  Jože Košnjek, Cveto Zaplotnik, Miha Naglič 

OBLIKOVNA ZASNOVA

Jernej Stritar, IlovarStritar, d. o. o.

TEHNIČNI UREDNIK

Grega Flajnik

FOTOGRAFIJA 

Tina Dokl, Gorazd Kavčič

OGLASNO TRŽENJE

Marjan Potočnik, Mateja Žvižaj

GORENJSKI GLAS (ISSN 0352-6666) je registrirana blagovna in storitvena znamka 
pod št. 9771961 pri Uradu RS za intelektualno lastnino. Ustanovitelj in izdajatelj:  
Gorenjski glas, d. o. o., Kranj / Direktorica: Marija Volčjak / Naslov: Nazorjeva ulica 1, 
4000 Kranj / Tel.: 04/201 42 00, e-pošta: info@g-glas.si; mali oglasi in osmrtnice: tel.: 
04/201 42 47 / Delovni čas: ponedeljek, torek, četrtek, petek, od 8. do 15. ure, sreda od 8. 
do 16. ure, sobote, nedelje in prazniki zaprto. / Gorenjski glas je poltednik, izhaja ob torkih 
in petkih, v nakladi 17.000 izvodov / Redne priloge: Vikend, Letopis, Slovenske počitnice 
in dvajset lokalnih prilog / Tisk: Tiskarsko središče d. o. o. / Naročnina: tel.: 04/201 42 41 
/ Cena izvoda: torek 2,20 EUR, petek 2,50 EUR, redni plačniki (fizične osebe) imajo 10 % 
popusta, polletni 20 % popusta, letni 25 % popusta; v cene je vračunan DDV po stopnji 
5 %; naročnina se upošteva od tekoče številke časopisa do pisnega preklica, ki velja od 
začetka naslednjega obračunskega obdobja / Oglasne storitve: po ceniku; oglasno trženje: 
tel.: 04/201 42 48.

KOMENTAR
Marjana Ahačič

1. stran

Srčna ekipa ginekološko-porodniškega oddelka SBJ v ponedeljek, na praznični dan: babica 
Anuša Kraigher, sestra Kasema Lemeš, babica Tinkara Sintič, zdravnica ginekologinja Lucija 
Resman ter babica Zala Čebavs. Za fotografiranje so za trenutek snele zaščitne maske, da 
se, kot pravijo, vidi tudi nasmeh na ustih, ne le v očeh. / Foto: Tina Dokl

Zadnji otrok, ki se je v Sloveniji rodil leta 2022, je mali 
Lovro, ki je na svet prijokal v kranjski porodnišnici in osrečil 
mamo Andrejo Jerič. / Foto: Tina Dokl

Zadnja se je na Jesenicah v lanskem letu na silvestrovo 
zvečer rodila Loti, tretjerojenka Barbare Berlec iz Dobena 
pri Mengšu. / Foto: Tina Dokl
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Ob polnoči dunajski 
valček

Po dveh letih so v starem 
mestnem jedru Kranja zo-
per pripravili silvestrova-
nje na prostem. Na Glav-
nem trgu je več tisoč ljudi od 

22. ure naprej zabaval Mar-
ko Vozelj z Mojstri. Ognje-
meta na zadnjo noč v Kranju 
ne prirejajo že od leta 2013, 
saj stremijo k temu, da so 
okolju in živalim prijazni. 

Zbrani so v novo leto vstopili 
ob plesnih korakih tradicio-
nalnega dunajskega valčka, 
z nagovorom jih je pospre-
mil podžupan Mestne obči-
ne Kranj Janez Černe.

Mestna občina Kranj je 
tudi tokrat na zadnji dan v 
letu poskrbela za malice za 

dežurne ekipe, ki so na svo-
jih delovnih mestih v večer-
nih in nočnih urah, in sicer 
za zaposlene pri Gasilsko re-
ševalni službi Kranj, na Poli-
cijski postaji Kranj, oddelku 

za nujno medicinsko pomoč 
in v Bolnišnici za ginekolo-
gijo in porodništvo Kranj.

V Kranju so sicer praznič-
ne luči zasvetile 3. decem-
bra, ko slavimo rojstni dan 
pesnika Franceta Prešerna 
in občinski praznik. Verzi 
Dobro v srcu mislimo, Ko-

zarce zase dvignimo in Vsi 
naj si v roke sežejo so rde-
ča nit mestne okrasitve in 
kranjskega Prešernega de-
cembra. S prazničnim sej-
mom in uličnimi dobrota-
mi, kar 14 koncerti priljub-
ljenih izvajalcev, otroškim 
programom in mestnim 
drsališčem so poskrbeli za 
prešerno vzdušje vse do 31. 
decembra. Prešernovi ver-
zi bodo osvetljevali mesto 
vse do 8. februarja, sloven-
skega kulturnega praznika. 
Letos v Kranju pri praznič-
ni osvetlitvi izvajajo varče-
valni ukrep. Luči so prižga-
ne od 17. ure do polnoči. Iz-
jema je bil le zadnji teden v 
letu, in sicer zaradi koncer-
tnega dogajanja.

Zbrala se je cela vas
Žablje so majhno naselje, 

del mestne občine Kranj. 
Pravzaprav gre za vas, v ka-
teri ne naštejemo deset hiš 

– če smo natančni, jih je 
osem, hišnih številk pa je 
devet. Tu živijo mlade dru-
žine, ljudje, ki so med seboj 
povezani. Že pred obdob-
jem epidemije so se vaščani 
med seboj dobro razumeli, 
zaradi korone pa se je ta po-
vezanost še okrepila. Tako 
so najprej lani prišli na ide-
jo, da bi sredi vasi ustvari-
li praznično okolje, decem-
brsko praznično vzdušje z 
lučkami. Prizor, ki je pri-
tegnil pozornost ob mra-
ku, ko so se prižgale lučke, 
a tudi čez dan je izvirna po-
stavitev s smreko, leseni-
mi jelenčki, snežaki, gajbi-
cami in še čim upočasnila 
vožnjo marsikaterega na-
ključnega voznika, ki se je 
v tem času peljal skozi vas. 

V čarobnosti decembrskega 
vzdušja so uživali tako mla-
di kot starejši. Tokrat pa so 
ob vstopu v novo leto prip-
ravili manjše silvestrovanje 
oziroma piknik. Na zadnji 
dan starega leta so se zvečer 
zbrali sredi vasi. Tokrat je 
bilo to drugič, a prvič po epi-
demiji, kar se je še posebno 
izražalo v otroškem veselju 
in sproščenem večernem 
klepetu ob lučkah, glasbi iz 
radijskih zvočnikov, žaru 
in svinjski ribici na krožni-
kih, čaju ter kozarcu kuha-
nega vina. Tako so prebi-
valci Žabelj v družbi otrok 
skupaj vstopili v 2023. In da 
je bila stvar še bolj zanimi-
va, se je že takoj po polno-
či med lučkami zgodila tudi 
prva zaroka.

Na Čufarjevem trgu in  
v starem jedru Radovljice

Jeseničani so silvestrova-
li na Čufarjevem trgu, kjer 
jih je v novo leto pospremila 
glasbena skupina The West 
Band z glavno pevko Nino 
Bauman. Očitno so tudi na 
Jesenicah pogrešali množič-
na druženja na najdaljšo noč, 
saj je bil trg poln obiskoval-
cev, manjkala ni niti penina.

V starem mestnem jedru 
Radovljice pa je silvestro-
vanje na prostem v sodelo-
vanju z občino tradicional-
no pripravilo društvo Več-
no mladi fantje. Predvsem 
domačini, ki so se v zadnjih 
urah starega leta zbrali na 
Linhartovem trgu, so se z ve-
seljem zavrteli na melodije 
Hišnega ansambla Avsenik.

M. L., A. B., M. A., U. P.

Obiskovalci, ki so se v zadnjih urah starega leta zbrali na Linhartovem trgu v Radovljici, so 
se z veseljem zavrteli na melodije Hišnega ansambla Avsenik. / Foto: Marjana Ahačič

Na Jesenicah je na najdaljšo noč v letu na Čufarjevem trgu nastopila skupina 
The West Band. / Foto: Zavod za šport Jesenice

V več gorenjskih krajih so letos znova pripravili množična silvestrovanja 
na prostem, ki so bila odlično obiskana.

Vesel skok v novo leto

Po dveh letih so v starem mestnem jedru Kranja zopet pripravili silvestrovanje na prostem. 
/ Foto: Primož Pičulin

OBVESTILO NAROČNIKOM

Račune lahko prejemate  
tudi po elektronski pošti

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

Na e-naslov, s katerega nam boste poslali osebne 
podatke, bomo poslali račun v 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.

www.gorenjksiglas.si

Na silvestrovo so zbrane v starem mestnem jedru Kranja zabavali Marko Vozelj in Mojstri.  
/ Foto: Primož Pičulin

Na silvestrski večer se je v Žabljah zbrala cela vas. / Foto: Alenka Brun
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Bled – Bled je kraj, kjer sta 
pri 18 letih prvič skupaj kot 
par počitnikovala Helga in 
Horst Zesch. »Prvotno sva 
načrtovala dopust v Bohi-
nju, a ko sva prišla na Bled, 
sva bila navdušena nad le-
poto kraja, ki na enem mes-
tu nudi vse, od jezera z oto-
kom do občudovanja vred-
nih gora, ki ga obdajajo, in 
grad, ki se bohoti nad kra-
jem,« sta dejala zakonca 
Zesch. Od tedaj je Bled nju-
na stalna počitniška desti-
nacija, pred dvajsetimi leti 
pa sta nad Malo Zako kupi-
la manjšo hišo, ki sta jo po-
polnoma prenovila in ure-
dila v starem kmečkem slo-
gu. »Želela sva ohraniti ar-
hitekturno tradicijo prvotne 
hiše,« sta dodala.

V šestdesetih letih sta na 
Bledu stkala veliko prijatelj-
stev, v svoji hiši pa sta gosti-
la mnogo prijateljev, ki sta 
jih spoznala na potovanjih 
okoli sveta. Med drugim sta 
dobra prijatelja nekdanje-
ga blejskega župana Janeza 
Fajfarja, ki jima je večkrat 

vrnil obisk na Dunaju. »Mo-
žev bratranec, ki se je poro-
čil leta 1963, je izbral Bled 
za medene tedne. Z ženo sta 
bila nastanjena pri Fajfarje-
vi družini, naju pa je kasneje 
z Janezom seznanil Zdravko 
Rus, lastnik Hotela Triglav,« 
je pripovedovala Helga.

Zakonca Zesch opažata, 
da je Bled v teh letih doživel 
velik razvoj, a na drugi stra-
ni pogrešata družabni utrip, 
ki je bil značilen za čas pred 
šestimi desetletji, ko sta bila 
tu prvič. »Nekoč je bilo vse 
bolj elegantno in umirje-
no. Na večerjah v hotelih je 

bila obvezna svečana opra-
va, spominjam se, da smo 
celo ribe lovili v kravatah. 
Vsak dan ob 17. uri so prip-
ravljali čajanke, ob tem pa so 
obiskovalce vselej nagovori-
li s 'cenjeni gostje'. Pogreša-
va te čase,« je dejal Horst in 
dodal, da Bled ni edini kraj 

v Sloveniji, ki sta ga pobliže 
spoznala, obšla sta namreč 
vse večje slovenske kraje.

Silvestrska večerja v 
Hotelu Triglav

V zadnjem desetletju, z 
izjemo epidemioloških let, 
sta na Bledu vstopila v novo 
leto. Vselej se udeležita sil-
vestrske večerje v Hotelu 
Triglav. »Ko sva dopolnila 

sedemdeset let, sva pripra-
vila tridnevno praznovanje 
v Hotelu Triglav, kamor so 
prišli najini avstrijski prija-
telji – in bili prav tako navdu-
šeni nad tem alpskim bise-
rom,« sta pojasnila in nada-
ljevala: »Ker nisva več ravno 
mlada, nama ugaja zasebno 
praznovanje v krogu prija-
teljev, in ravno to nama po-
nuja Bled, kjer je sicer v tem 

času veliko turistov, a vsee-
no je gneča manjša kot na 
Dunaju, kjer so ulice na sil-
vestrski večer polne.«

Zatočišče miru in narave
Zakonca Zesch se bos-

ta v teh dneh vrnila v rod-
no Avstrijo, a kot pravita, 
bosta Bled znova obiskala 
v kratkem. »Večkrat pride-
va tudi le za podaljšan ko-

nec tedna, saj je Horst ve-
lik ljubitelj ribištva, tu pa 
ima idealne pogoje. Je tudi 
član blejske ribiške druži-
ne. Prav tako rada nabira-
va jurčke in lisičke, ki jih je 
v jesenskem času na okoliš-
kih hribih dovolj. Sicer pa 
nama Bledu nudi zatočišče 
miru in naravnega okolja, 
zato se rada vračava,« je še 
dodala Helga Zesch.

Maša Likosar

Dunajčana Helga in Horst Zesch ter kuža Rico pred njuno hišo na Bledu / Foto: Maša Likosar

Kranjska Gora: smučanje 
in športne prireditve

S prazničnim obiskom so 
tako zelo zadovoljni v Kranj-
ski Gori, kjer je bilo med go-
sti ogromno Italijanov, Av-
strijcev, Nemcev in Sloven-
cev, zaradi silvestrovanj na 
prostem, ki so jih organizi-
rali v Kranjski Gori in Moj-
strani, pa tudi veliko dnev-
nih obiskovalcev, je poveda-
la Mojca Mežek s Turizma 
Kranjska Gora.

V slikovito Kranjsko 
Goro je seveda številne pri-
tegnilo tudi urejeno smu-
čišče. »Proge so urejene, 

za smučarje je zaprta le FIS 
proga na Vitrancu, ki jo prip-
ravljamo na tekmo Zlata li-
sica ta konec tedna.« Kot še 
poudarja Mojca Mežek, ima-
jo velike športne prireditve, 
kakršna je tudi Zlata lisica, 
ki jo Kranjska Gora gosti na-
mesto Pohorja, velike mul-
tiplikativne učinke na turi-
stično gospodarstvo.

Kot pravi, je vsem, ki se v 
Zgornjesavski dolini ukvar-
jajo s turizmom, pa tudi do-
mačinom žal le, da zima 
(še) ni postregla z obilnej-
šo snežno odejo. »Ves spo-
dnji del doline je zelen, tako 
da v Mojstrani ni ne drsa-
lišča ne tekaških prog,« je 

povedala. Proge za tek na 
smučeh pa so urejene v oko-
lici Rateč, Planici in Tamar-
ju ter proti Italiji. Obratuje 
tudi smučišče Velika dolina, 
saj so tam posodobili sistem 
zasneževanja.

Bohinj: narava in bogat 
program prireditev

Podobno je bilo tudi v Bo-
hinju, kjer so za obiskoval-
ce pripravili bogat in pester 
praznični program. Hote-
li so bili med prazniki zase-
deni od osemdeset- do sto-
odstotno, razen dveh izjem, 
kjer beležijo slabšo zasede-
nost zaradi odpovedi v zad-
njih dneh zaradi bolezni, so 

pojasnili na Turizmu Bo-
hinj.

V zasebnih nastanitvah, 
to so sobe in apartmaji, je bil 
odstotek zasedenosti nekoli-
ko nižji, največ gostov pa so 
beležili pretekli podaljšani 
konec tedna, kot so številni 
prav Bohinju preživeli tako 
imenovano najdaljšo noč v 
letu.

»V času božično-novole-
tnih praznikov smo prip-
ravili bogat program prire-
ditev, gostom pa so na vo-
ljo tudi sprehajalne poti in 
ogled naravnih in kulturnih 
znamenitosti.«

V bohinjskih hotelih sicer 
beležijo od deset do trideset 

odstotkov domačih gostov, 
v zasebnih nastanitvah pa 
z osemdesetimi odstotki 
prevladujejo prav Slovenci. 
Med tujimi gosti je največ 
Hrvatov, Madžarov, Nem-
cev, Čehov in Italijanov, so 
še pojasnili na Turizmu Bo-
hinj.

Od dvajset do trideset od-
stotkov gostov je smučarjev, 
ki dneve preživljajo v smu-
čarskih centrih Vogel in 
Soriška planina, pa tudi na 
Pokljuki, kjer obratujejo te-
kaške proge. Na vse tri loka-
cije vozi smučarski avtobus.

Bled: zimska pravljica in 
športni dogodki

V prazničnem decem-
brskem času so bili polno 
zasedeni tudi hoteli in za-
sebne namestitve na Bledu. 
Kot je pojasnila v. d. direk-
torice Turizma Bled Roma-
na Purkart, je bilo leto 2022 
glede nočitev zelo podobno 
letu 2019. Po prvih podatkih 
ocenjujejo, da je bilo lani na-
mreč zopet ustvarjenih prib-
ližno milijon nočitev. »In to 
čeprav sta dva blejska hote-
la, Kompas in Krim, celo leto 
zaprta,« je dejala Purkartova 
in še dodala, da 95 odstot-
kov nočitev ustvarijo tuji go-
stje. Lani je bilo največ turi-
stov iz Nemčije, Madžarske, 
Nizozemske, Italije, Velike 

Britanije in ZDA. »Vrača-
jo se azijski gostje, veliko je 
Belgijcev in Francozov,« je 
dejala.

Na Bledu so sicer v sklopu 
tradicionalne Zimske pra-
vljice pripravili bogat glasbe-
ni, kulinarični in sejemski 
program. Ob petkih so pote-
kali koncerti slovenske glas-
be, ob sobotah so večinoma 
nastopale skupine, ki pre-
igravajo glasbo tujih glasbe-
nih legend, nedelja pa je bila 
izbrana za narodno-zabav-
no glasbo. »Dogodki so bili 
zelo dobro obiskani, čeprav 
je na več kot polovici kon-
certov deževalo.« Javni za-
vod Turizem Bled je poleg 
tega za obiskovalce organi-
ziral brezplačne avtobusne 
prevoze na Pokljuko, ki vo-
zijo ob sobotah, nedeljah in 
praznikih, in sicer med 24. 
decembrom in 12. marcem 
ter v času novoletnih in zim-
skih počitnic.

Zaradi športnih priredi-
tev, kot so biatlon, svetovno 
prvenstvo v zimskem plava-
nju in svetovno nordijsko 
prvenstvo, ter zimskih poči-
tnic si na Bledu dobro zase-
denost obetajo tudi januar-
ja in februarja. »Že samo v 
tednu svetovnega prvenstva 
v plavanju bomo pri nas gos-
tili okoli dva tisoč ljudi,« je še 
povedala Purkartova.V Kranjski Gori je bilo ob gostih, ki so tam preživljali praznike, tudi veliko dnevnih obiskovalcev. / Foto: Mateja Rant

Gorenjska med prazniki polna turistov

V slovenskih turističnih krajih so v novo leto vstopili številni tuji gostje. Med njimi sta tudi Helga in Horst Zesch z Dunaja, ki na Bledu silvestrujeta že vrsto let.

Dunajčana silvestrujeta na Bledu

1. stran

»Nekoč je bilo vse bolj elegantno in umirjeno. Na 
večerjah v hotelih je bila obvezna svečana oprava, 
spominjam se, da smo celo ribe lovili v kravatah. 
Vsak dan ob 17. uri so pripravljali čajanke, ob tem 
pa so obiskovalce vselej nagovorili s 'cenjeni gostje'. 
Pogrešava te čase.«
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Cerklje – Na razpis za direk-
torja oziroma direktorico 
Zavoda za turizem Cerklje 
je prispelo šest prijav. Svet 
zavoda je na podlagi izpol-
njevanja pogojev, delovnih 
izkušenj in načrtovanega 
programa dela v ožji krog 
uvrstil tri kandidatke ter 
po opravljenih razgovorih 
izbral Mojco Pačnik, v turiz-
mu dejavno od študentskih 
let, zadnja leta predvsem na 
različnih projektih t. i. inco-
minga. »Za Slovensko turi-
stično organizacijo sodelu-
jem pri FAM in Press turah, 
pri različnih izvajalcih sem 
sodelovala pri kongresnem 
turizmu, za agencije, speci-
alizirane za butični turizem, 
pa delam kot turistična vo-
dnica in vodim tujce po Slo-
veniji.« Novim izzivom nap-
roti se je podala po temelji-
tem razmisleku; kot nam 
je povedala, tudi na podla-
gi mnenj in spodbud prija-
teljev in kolegov s področja 
turizma. »Za razpis za mes-
to direktorice zavoda za tu-
rizem sem izvedela od kole-
gice. Od konca leta 2017, ko 
sem zaključila delo na Pro-
tokolu Vlade Republike Slo-
venije in se usmerila samo 
v turizem, sem ponovno na 
samostojni podjetniški poti, 
zato me to delovno mesto 
najprej ni zanimalo. Cerkelj 

pred prijavo na razpis nisem 
dobro poznala, zato sem za-
čela raziskovati in ugotovila, 
da občina Cerklje na Gorenj-
skem lahko ponudi ogrom-
no in da je neodkrit dragulj.«

Ogromen potencial vidi 
za razvoj butičnega, zelene-
ga turizma, s tem pa poleg 
priložnosti za petzvezdične 
namestitve tudi za petzvez-
dična doživetja. »Butič-
nost pomeni uravnoteže-
nost pri obisku turistov, v 
zaščiti okolja, v ohranjanju 
lokalnega ter avtentične-
ga in vseeno v finančnem 

smislu veliko dodano vred-
nost. Zavzemam se za tu-
rizem za zahtevne goste, ki 
cenijo in spoštujejo narav-
no in kulturno dediščino, se 
v skladu s tem tudi obnaša-
jo ter pustijo na eni strani na 
okolje majhen odtis, na dru-
gi pa za lokalno skupnost ve-
liko finančno korist. Projekt 
Kamniško-Savinjske Alpe, 
pri katerem sodeluje zavod, 
ter projekt kolesarskih poti, 
to je gradnje in financira-
nja kolesarskega omrežja 
na območju občine Cerklje 
in okoliških občin, ki ga pod 

vodstvom župana priprav-
ljajo in vodijo na občini, sta 
se dva projekta, ki imata pri 
razvoju turizma pomembno 
vlogo in velik potencial.«

Čas za vsebinske projekte
Glede na to, kako visoko 

je občina Cerklje po razvito-
sti, urejenosti infrastruktu-
re, meni, da je pravi čas za 
vlaganje v vsebinske projek-
te, ki si jih izredno želi tudi 
lokalno prebivalstvo. »Tega 
se zaveda tudi župan, saj 
ima obsežne načrte v zve-
zi s kulturno dediščino ter 

s prepoznavnimi prireditva-
mi, kar me je tudi pritegni-
lo, da sem se odločila spre-
jeti sodelovanje,« pravi Pač-
nikova. »Pomembno se mi 
zdi ohraniti projekte, ki so 
bili v preteklosti uspešni, jih 
obogatiti, hkrati pa priprav-
ljati nove, tako na področju 

kulture kot športa in zaba-
ve. Poudariti je treba kultur-
no dediščino, morda oživiti 
kakšne stare običaje in šege 
… Aktivna sem bila na po-
dročju plesa, glasbe, gleda-
lišča, pri likovni ter uprizo-
ritvenih umetnostih, orga-
nizaciji prireditev ter špor-
tnih dogodkih, zato lahko s 
svojim znanjem in bogatimi 
izkušnjami doprinesem na 
vseh področjih.«

Največji izziv je oziroma 
bo po mnenju sogovornice 
usklajevanje različnih želja 
in predlogov pri uresničeva-
nju programa zavoda in tega, 
kaj je v okviru finančnih in 
kadrovskih zmožnosti sploh 
izvedljivo. »Načrti za priho-
dnost se ustvarjajo skupaj s 
svetom zavoda, idejami žu-
pana ter z upoštevanjem 

predlogov lokalnega prebi-
valstva, ideje pa sem s svo-
jo vizijo programa za ra-
zvoj Cerkelj prispevala tudi 
sama.« Prva dva meseca po 
nastopu funkcije direktorice 
sta bila predvsem v zname-
nju ponovnega zagona aktiv-
nosti in projektov ter same-

ga delovanja zavoda po mi-
rovanju od junija dalje, ko 
je predhodnica prekinila za-
poslitev. »Za leto 2023 sem 
postavila listo prioritet, kot 
so med drugim terminski 
plan, načrtovanje in nadalje-
vanje aktivnosti, organizaci-
jo prireditev ter povezovanje 
s fakulteto za turizem in dru-
gimi zavodi na področju tu-
rizma. Izrednega pomena za 
delo zavoda se mi zdi tudi po-
spešeno vključevanje lokal-
nega prebivalstva in zainte-
resiranih, da s svojimi ideja-
mi, znanjem ter aktivno po-
močjo pomagajo pri uresni-
čevanju projektov, pomemb-
nih za lokalno skupnost, saj 
je osnovno poslanstvo zavo-
da delovanje v javnem inte-
resu.« Prvi skupni projekt je 
bil Miklavžev sejem.

Ana Jagodic Dolžan

Mojca Pačnik, nova direktorica Zavoda za turizem Cerklje / Foto: Gorazd Kavčič

Eva Ježovnik že vse živ-
ljenje živi v Münchnu. Od 
leta 2019 študira na Univer-
zi v Münchnu in že več kot 
dve leti sodeluje pri projektu 
VerbaAlpina na slovenskem 
oddelku. Z njo smo se po-
govarjali o tem zanimivem 
projektu, ki se ukvarja z je-
zikovnim in kulturnim pro-
storom Alp.

Za kakšen projekt gre? Kaj 
vse proučuje?

VerbaAlpina je jezikoslov-
ni raziskovalni projekt, ki je 
nastal leta 2014 na univerzi 
Ludwig-Maximilians-Uni-
versität v Münchnu. Ukvar-
jamo se z jezikovnim in kul-
turnim prostorom Alp, ki 

vključuje več držav in je-
zikov. Vendar alpski pros-
tor presega različne držav-
ne meje in ga zaznamuje-
jo tudi drugi elementi, kot 
so tradicija, jezik, narava in 

geografija. Trenutno smo v 
tretji fazi projekta, v kateri se 
večinoma ukvarjamo z bese-
diščem s področja ekologije 
in turizma.

Zakaj so narečja (in njihovo 
ohranjanje) tako pomemb-
na za jezik?

Narečja so zelo pomemb-
na, zlasti za govorce samih 
narečij. S skupnim narečjem 
se govorci lahko identificira-
jo drug z drugim in se poču-
tijo pripadni določeni skupi-

ni. Splošno gledano, imajo 
glavni nacionalni jeziki mo-
čan vpliv na rabo jezika, zato 
govorci pogosto raje govori-
jo v nacionalnem jeziku kot 
v svojem narečju, zaradi če-
sar lahko pride do izgube na-
rečja. Zato je še toliko po-
membnejše, da se ta narečja 

ohranijo in dokumentirajo, 
na primer s pomočjo projek-
ta VerbaAlpina.

Vi pokrivate slovenski del 
projekta. Koga vabite k so-
delovanju in na kakšne na-
čine? Kam se lahko obrne-
jo, kako se lahko natančne-
je seznanijo z vašim delom?

K sodelovanju vabimo vse, 
ki govorijo narečje, ki se go-
vori na alpskem območju Slo-
venije. Eno od njih je seveda 
gorenjsko. Za informacije in 
brskanje lahko vedno obišče-
te našo spletno stran https://
www.verba-alpina.gwi.uni-
muenchen.de/. Če imate 
kakršna koli vprašanja, se lah-
ko obrnete na nas po e-pošti, 
na Instagramu (verba.alpina) 
ali Facebooku (VerbaAlpina).

Kaj sicer ugotavljate pri slo-
venskih narečjih, zlasti kar 
se tiče Gorenjske oziroma 
širše Gorenjske?

Zanimivo je opazovati, 
kako močno so slovenska 
alpska narečja, kot so gorenj-
sko, štajersko in koroško, po-
vezana z drugimi, nemški-
mi ali italijanskimi narečji. 
Ozadje so kulturne in zgodo-
vinske okoliščine. Zanimiv 
primer je slovenska nareč-
na beseda puter, v visokem 
slovenskem jeziku mas-
lo, ki jo lahko neposredno 

povežemo z nemško besedo 
Butter, ki prav tako pomeni 
maslo. Drug primer je slo-
venska narečna beseda baj-
ta, ki je v visoki slovenščini 
majhna, preprosta hiša. To 
lahko povežemo z italijan-
sko besedo baita, ki se v slo-
venščino prevaja kot koča. 
Pomagajte nam dokumenti-
rati še več besed in narečij na 
spletni strani https://www.
verba-alpina.gwi.uni-mu-
enchen.de/crowdsourcing. 
Vsak prispevek je dobrodoš-
el in dragocen!

»Lep primer je slovenska narečna beseda bajta, ki je v visoki slovenščini majhna, preprosta hiša. 
To lahko povežemo z italijansko besedo baita, ki se v slovenščino prevaja kot koča,« nam pove Eva 
Ježovnik, ki že vrsto let sodeluje v jezikovnem projektu VerbaAlpina.

Klara Mrak

Vodenje cerkljanskega zavoda za turizem je v začetku novembra prevzela Mojca Pačnik, univerzitetna diplomirana pravnica z dolgoletnimi izkušnjami 
na področju turizma. V Cerkljah vidi ogromen potencial za razvoj butičnega, zelenega turizma.

Priložnost za petzvezdična doživetja

»Bližina letališča in smučišče Krvavec sta veliki, še 
neizkoriščeni prednosti, prav tako bogata kulturna 
dediščina ter odlična pozicija Cerkelj med drugimi 
zelo obiskanimi turističnimi kraji, kot so Ljubljana, 
Bled in Radovljica.«

»K sodelovanju vabimo vse, ki govorijo narečje, ki se 
govori na alpskem območju Slovenije. Eno od njih je 
seveda gorenjsko. Za informacije in brskanje lahko 
vedno obiščete našo spletno stran  
https://www.verba-alpina.gwi.uni-muenchen.de/.«

Slovenska alpska narečja so močno 
povezana z nemškimi in italijanskimi

Eva Ježovnik / Foto: osebni arhiv
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Škofja Loka – V občini Ško-
fja Loka je oktobra leta 2020 
zaživel projekt Prostofer ozi-
roma brezplačni prevozi na 
klic. Ločani ga veliko upora-
bljajo, na občini pa so pred 
kratkim pripravili zanimiv 
pregled statističnih podat-
kov o njegovi uporabi.

Tako so vozniki prosto-
voljci, ki so večinoma mlaj-
ši upokojenci, lani med 1. ja-
nuarjem in 19. decembrom 
opravili 467 prevozov. Pre-
voze opravljajo z dvema vo-
ziloma, saj imajo na razpola-
go vozilo Renault Zoe in kot 
rezervni avto Renault Clio. 
Največ prevozov so opravili 
v bolnišnico in zdravstveni 
dom, nekaj pa tudi drugam, 
na primer v dom upokojen-
cev, banko, lekarno ...

»S prostoferstvom nam 
je uspelo povečati udeležbo 
starejših v cestnem prome-
tu in hkrati izboljšati njiho-
vo mobilnost. S tem, ko manj 

mobilnim upokojencem in 
uporabnikom iz oddaljenih 
krajev s slabšo mrežo javnih 
prevozov ali nižjimi prihodki 
nudimo personaliziran pre-
voz, bistveno izboljšujemo 
kakovost njihovega življenja 

in skrbimo za njihovo varnost 
v prometu,« pravijo na občini 
in dodajajo, da so vsi prosto-
voljci vozniki z velikim srcem.

Hkrati vabijo vse, ki si že-
lijo postati prostoferji, da to 
sporočijo na Občino Škofja 

Loka Sabini Gabrijel na 
e-naslov sabina.gabrijel@
skofjaloka.si ali telefonsko 
številko 04/51 12 330. »Vsa-
kega prostovoljca ali prosto-
voljke smo zelo veseli,« pra-
vijo na občini.

Prostofer je poleg brezplačnih minibusov Jurija in Agate velika pomoč zlasti za starejše, ki 
nimajo lastnega prevoza. / Foto: Vilma Stanovnik

Hraše – Po tradicionalnem 
blagoslovu konj pri cerkvi 
sv. Jakoba v Hrašah na zad-
nji ponedeljek minulega 

leta so predstavniki Turi-
stičnega društva (TD) Hra-
še predali namenu tablo hi-
šnih in ledinskih imen. Kot 
nam je povedala tajnica TD 
Hraše Joži Kumer, je tabla 

nastala v okviru njihovega 
dveletnega projekta Ali poz-
namo domači kraj. »Rek-
li smo si, da zdaj še nekako 
poznamo ledinska imena, 
in se odločili, da jih bomo 
zbrali – tista, ki še obstajajo 
v vasi. Se pozna, da se izgub-
ljajo, saj je bilo območje ok-
rog cerkve nacionalizirano 
in jih kmetje niso uporab-
ljali,« pove Joži Kumer in 

doda, da je bil glede na to, da 
so se imena že začela izgub-
ljati, skrajni čas, da so jih 
poiskali in zapisali. »Ta le-
dinska in hišna imena smo 
zbrali na zemljevidu, ki bo 
luč sveta ugledal v letu 2023, 
kozolček pa, kot vidite, sto-
ji tu, pri cerkvi. Mislim, da 
smo izbrali izjemno lokaci-
jo – glede na to, da tu mimo 
pride veliko obiskovalcev, 
turistov in pohodnikov.«

Od lanskega štefanovega je pri cerkvi svetega Jakoba v Hrašah na ličnem 
kozolčku tabla hišnih in ledinskih imen tega kraja.

Klara Mrak

Mengeš – Dela na Slovenski 
cesti v središču Mengša po-
tekajo v skladu z načrtom. 
Kot pravijo na mengeški ob-
činski upravi, se prva faza 
zaključuje v času decem-
brskih praznikov, ko je od-
sek od križišča Grobeljske 
in Slovenske ceste do križi-
šča pri občinski stavbi že do-
bil grobi asfalt. Hkrati z re-
konstrukcijo ceste so obno-
vili tudi kanalizacijske in vo-
dovodne hišne priključke.

Do zaključka del, ki je 
predviden spomladi, bodo 
tako na vrsti še tri faze 

preureditve. Najprej bodo 
uredili odsek od križišča pri 
občinski upravi do križišča s 
Šolsko ulico, nato pa bo na 
vrsti daljši odsek od Šolske 
ulice do križišča s Kolodvor-
sko cesto. Poleg rekonstruk-
cije ceste bodo na Glavnem 
trgu oblikovali tudi novo jav-
no površino, ki bo kot manj-
ši trg tudi delno ozelenjena. 
Osrednje mesto pa bo zavze-
mal spomenik Kokrškemu 
bataljonu, ki bo služil tudi 
kot pitnik.

Nazadnje pa bodo uredili 
križišča. Takrat bodo z del-
no zaporo zagotovili neovi-
ran dostop do vrtca in šole.

Aleš Senožetnik

Vilma Stanovnik

Tabla hišnih in ledinskih imen pred cerkvijo sv. Jakoba 
v Hrašah / Foto: Klara Mrak

Brezplačni prevozi na klic v okviru projekta Prostofer, ki jih je v škofjeloški občini moč uporabljati že več 
kot dve leti, so se izkazali za zelo pomembno pomoč pri mobilnosti starejših.

Prostofer je v veliko pomoč

»Rekli smo si, da zdaj 
še nekako poznamo 
ledinska imena, in se 
odločili, da jih bomo 
zbrali – tista, ki še 
obstajajo v vasi.«

Na delu Slovenske 
ceste že asfalt

VELIKI DOBRODELNI KONCERT
 LIONS KLUBA ŠKOFJA LOKA
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Namenu predali tablo 
hišnih in ledinskih imen

Preddvor – Občina Preddvor je v zadnjem tednu lanskega leta 
obvestila občane, da za cesto na Možjanco še vedno velja 
delna zapora. Zaradi težav z dobavo vodovodne črpalke, ki 
bo vodo črpala iz Tupalič na Možjanco, dela na vodovodu za 
Možjanco še niso zaključena. Občina je z izvajalcem podpisala 
aneks za podaljšanje termina zaključka del do 14. aprila 2023. 
Tudi dela na cesti Tupaliče–Možjanca še niso zaključena, saj 
na nekaterih nevarnih odsekih manjka odbojna ograja, zato 
je delna zapora ceste podaljšana do zaključka del.

Cesta na Možjanco še vedno z delno zaporo
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Sorica – V Sorici in okoli-
ci se je po naselitvi podlo-
žnikov freisinških škofov 
iz Tirolske konec 13. stole-
tja začelo oblikovati tudi so-
riško narečje, ki se je v ob-
liki danjarske govorice oh-
ranilo vse do danes. Kultur-
no dediščino tega območja 
vključno z njegovimi jezi-
kovnimi posebnostmi v so-
delovanju z domačini že več 

let raziskuje ddr. Miha Mar-
kelj iz Železnikov, na pobu-
do katerega je Fonografski 
arhiv Avstrijske akademije 
znanosti pred kratkim digi-
taliziral najstarejše posnet-
ke soriškega narečnega go-
vora izpred 110 let, ki so iz-
jemno pomembni za razu-
mevanje, ohranjanje in revi-
talizacijo jezikovne dedišči-
ne. »V fonografskem arhivu 
se tako starih posnetkov obi-
čajno ne dotaknejo, razen 

če obstaja poseben razlog. 
Z doslej opravljenim razi-
skovalnim delom smo uspe-
li prepričati njihovega sode-
lavca Cristiana Liebla, da so 
se lotili projekta digitaliza-
cije, za kar smo zelo hvalež-
ni,« je poudaril Markelj.

Posnela govor domačink 
iz Danj in Sorice

Zvočne posnetke sta leta 
1913 posnela jezikoslovca 
z univerze v Celovcu Eber-
hard Kranzmayer in Primus 
Lessiak. Vrsto let sta poleti 
redno skupaj s študenti pri-
hajala na območje Sorice z 
okolico in preučevala sori-
ški narečni govor, na podla-
gi njunih raziskav pa sta nas-
tala narečni slovar z več kot 
4500 besedami in slovnica. 
Na 110 let starih zvočnih po-
snetkih sta posnela pet do-
mačink iz Danj in Sorice.

»Gre za 13 posnetkov, za-
beleženih s fonogramom. 
Vsak je bil dolg dve minu-
ti, kolikor je bilo možno po-
sneti na en voščeni kolut,« je 
pojasnil Markelj, ki se ta čas 
posveča prevajanju in anali-
zi posnetkov. Pri tem mu je 
v veliko pomoč tudi opisni 
del, kjer so zapisani podatki 
o intervjuju in v grobem še, o 
čem so domačinke govorile.

»Nekaj so povedale o sebi, 
malo je bilo verskih vsebin, 
pesmi … Še posebno radi 
so izpraševali slepo gospo 

Johano, pri kateri je bil jezik 
še toliko bolj pomemben za 
komunikacijo in ga je naj-
bolj ohranjala. Zanimalo 
jih je, kako so tvorile stavke, 
kakšne pridevnike so upora-
bljale, da so znali jezik ume-
stiti v širšo jezikovno skupi-
no. Gre za germanski juž-
nobavarski jezik, ki je oh-
ranil srednjeveško nemšči-
no iz 13. stoletja, potem pa 
so se na tem območju zara-
di izolacije razvile še določe-
ne svojevrstne jezikovne po-
sebnosti.«

Danjarsko govori le še 
peščica domačinov

V Sorici in okolici se je na-
rečni govor kot primarna 

oblika govornega izraža-
nja ohranil vse do 20. stole-
tja, nakar ga je ob ustanovi-
tvi šole v Sorici začela izpod-
rivati slovenščina in je pre-
šel v t. i. obliko hišne govori-
ce, ki se je najdlje ohranjala 
v Spodnjih Danjah. Danjar-
sko govorico danes govori le 
še peščica najstarejših do-
mačinov. V sklopu predlan-
skih raziskav, katerih gonil-
na sila sta bila Markelj in So-
ričan Boris Jensterle, so in-
tervjuvali enajst domačinov 
(danes je živih še sedem) in 
tako pridobili kar 37 ur ka-
kovostnih posnetkov nek-
danjega govora. Na podla-
gi tega so izdali tudi knjiži-
co z več kot 450 narečnimi 

besedami, dodali pa so še 
fraze in pogovorne izraze so-
riškega in danjarskega nare-
čnega govora. »To je bil prvi 
projekt z namenom obudi-
tve tega narečnega jezika. 

Letos načrtujemo ponatis 
knjižice z vključenimi doda-
tnimi besedami in novimi 
spoznanji.«

Vpis v register nesnovne 
dediščine

Markelj, ki se pri razisko-
vanju povezuje s priznanimi 
domačimi in tujimi institu-
cijami, je prepričan, da jim 
lahko s slovnico, slovarjem 
ter zvočnimi posnetki nek-
danjih in sedanjih govorcev 
uspe v precejšnji meri re-
konstruirati nekdanji sori-
ški narečni govor. Kot kaže, 
pa bo ta vpisan tudi na se-
znam nesnovne kulturne 
dediščine v Sloveniji. »Prek 
Turističnega društva Sorica 
smo oddali vlogo za vpis in 
smo že dobili pozitiven od-
govor ministrstva za kultu-
ro, a postopki še trajajo, tako 
da formalni vpis pričakuje-
mo v letošnjem letu,« je še 
povedal Markelj.

Ana Šubic

Ddr. Miha Markelj / Foto: Tina Dokl

Kranj – Akcijo so tudi tokrat 
izvedli pod naslovom Osre-
čujem sebe, ko osrečim dru-
ge, saj se po besedah Maje 
Korošak iz Brainobraina 
Kranj zavedajo, da tisto, kar 
podarimo, ne razveseli le ob-
darovanca, pač pa tudi tiste-
ga, ki obdaruje. Starši in ot-
roci, ki so vpisani v program 
brainobrain, so tako v de-
cembru v učilnico prinaša-
li lepa in skrbno pripravlje-
na darila z namenom, da 
pridejo do otrok, ki odrašča-
jo v družinah, kjer jim star-
ši zaradi prenizkih dohod-
kov sami teh ne morejo ku-
piti. Vsako darilo je po bese-
dah Maje Korošak vsebovalo 
oblačilo, igračo, sladkarije in 
kaj za ustvarjanje ali knjigo.

Pred božično-novoletni-
mi prazniki so zbrana da-
rila predali humanitarni 

organizaciji ZPM Ljubljana 
Moste - Polje, katere progra-
mi so namenjeni družinam 
in otrokom iz vse Slovenije, 
ne le osrednjega dela, je po-
udarila Maja Korošak. Daril 
so se zelo razveselili, saj je 
generalna sekretarka ZPM 

Ljubljana Moste - Polje Ta-
nja Petek ob predaji pojasni-
la, da so letos prejeli veliko 
več prošenj za darila, kot pa 
so jih prispevali različni do-
natorji. Darila so namenje-
na staršem, ki jih sami ne 
morejo kupiti, da tudi nji-
hove otroke lahko pod smre-
čico pričaka presenečenje. 

»Tako otroci iz teh družin 
niso prikrajšani za novole-
tne radosti in veselje,« je de-
jala Tanja Petek. Obdarova-
nje otrok je del širšega pro-
jekta Čarobna zima v sklopu 
programa Botrstvo, v kate-
rem poleg daril zbirajo tudi 

donacije za nakup vstopnic 
za gledališke in kino predsta-
ve, obisk opere ali pa rekrea-
cijo v bazenu, na drsališču in 
podobno. »S tem želijo dru-
žinam v tem čarobnem času 
podariti skupna doživetja, 
saj se na te dogodke odpra-
vijo otroci skupaj s starši,« 
je razložila Maja Korošak in 

dodala, da so letos v okviru 
omenjenega projekta razde-
lili okrog štiristo daril, kar je 
podobno kot lani, čeprav so 
bile potrebe večje.

Program Botrstvo na ZPM 
Ljubljana Moste - Polje po-
teka že 12. leto in v tem času 
je število otrok, ki so vanj 
vključeni, naraslo na več kot 
6200, sodeluje pa tudi oko-
li 5800 botrov. A kot opaža-
jo, je v njihove humanitarne 
programe vključenih čedalje 
več družin, v katerih sta eden 
ali celo oba starša zaposlena, 
a prejemata minimalne do-
hodke in zato ne morejo pre-
živeti iz meseca v mesec, kar 
pomeni, da ne morejo plača-
ti osnovnih položnic, je opo-
zorila Tanja Petek. Takšnih 
družin je letos že okrog se-
demdeset odstotkov. Opaža-
jo tudi, da v družinah, kjer sta 
starša sicer zaposlena, a pre-
jemata minimalno plačo, v 

marsikaterem primeru živijo 
težje kot družine, ki prejema-
jo socialno pomoč. »Zaposle-
ni namreč niso upravičeni do 
vrste socialnih transferjev. 
Potrebe po tovrstni pomoči 

se torej povečujejo, kot pa 
žal ugotavljajo na ZPM Lju-
bljana Moste - Polje, se števi-
lo donatorjev od februarja le-
tošnjega leta zmanjšuje,« še 
dodaja Maja Korošak.

V Brainobrainu Kranj so v decembru v sodelovanju s humanitarno organizacijo Zveza prijateljev 
mladine (ZPM) Ljubljana Moste - Polje sedmo leto zapored izvedli dobrodelno akcijo zbiranja daril 
za otroke iz socialno ogroženih družin.

Mateja Rant

Fonografski arhiv Avstrijske akademije znanosti je digitaliziral 110 let stare posnetke soriškega narečnega govora, ki so zelo pomembni za ohranjanje 
kulturne dediščine zgornjega dela Selške doline.

Najstarejši posnetki soriškega narečja

Zvočne posnetke spremlja še opisni del, kjer so zapisani 
podatki o intervjuju in v grobem še, o čem so domačinke 
govorile.

Soriški narečni jezik 
je že v postopku vpisa 
na seznam nesnovne 
kulturne dediščine v 
Sloveniji.

Starši in otroci, ki so vpisani v program brainobrain, 
so tako v decembru v učilnico prinašali lepa in skrbno 
pripravljena darila z namenom, da pridejo do otrok, ki 
odraščajo v družinah, kjer jim starši zaradi prenizkih 
dohodkov sami teh ne morejo kupiti.

Osrečili sebe in druge

Zbrana darila je Maja Korošak predala generalni sekretarki 
ZPM Ljubljana Moste - Polje Tanji Petek.  
/ Foto: arhiv Brainobraina Kranj
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Upokojeni brigadir Slo-
venske vojske Janez Kavar iz 
Križev še naprej vztrajno od-
kriva neznane ali manj zna-
ne dogodke iz slovenske vo-
jaške zgodovine in tudi iz 
preteklosti svojega kraja. Z 
raziskovalno radovednostjo 
na svoj način bogati in do-
polnjuje slovensko zgodovi-
no, čeprav gre morda na prvi 
pogled za navidezno manj 
zgodovinsko prelomne do-
godke ali osebnosti. Za veči-
no pa se kasneje izkaže, da 
le niso bili tako nepomemb-
ni kamenčki v mozaiku na-
rodove zgodovine.

To velja tudi za Kavarjevo 
najnovejšo knjigo z naslo-
vom Skrivnost Dolge njive, 
ki so jo v začetku decembra 
predstavili v Tržiškem mu-
zeju. Ozadje nastanka knji-
ge in okrog 1600 metrov vi-
soko planino, stisnjeno pod 
južnim pobočjem Košute, 
sta predstavila kustos Trži-
škega muzeja dr. Bojan Kni-
fic in avtor sam. Založilo jo 
je Združenje vojaških gor-
nikov Slovenije in tako dvig-
nilo število izdanih knjig in 
publikacij na osem. Za kul-
turni program na predsta-
vitvi je poskrbel pevski zbor 
Gorščaki, ki deluje pri trži-
škem združenju vojaških 
gornikov.

Motilo ga je 
omalovaževanje

Za pisanje knjige se je Ja-
nez Kavar odločil zaradi več 
razlogov. Najprej ga je mi-
kala dolgo zamolčana ali 
zelo malo poznana zgod-
ba o vojaški pomoči, ki so 

jo zavezniki v drugi polovi-
ci leta 1944 in do konca voj-
ne leta 1945 gorenjskim in 
tudi koroškim partizanskim 
enotam v okviru 4. opera-
tivne cone iz zraka spušča-
li na posebej izbrana mesta. 
Eno takih je bila Dolga nji-
va, čeprav za pomoč iz zraka 
zelo zahtevna, saj so mora-
la letala, najpogosteje znam-
ke Liberator, Halifax in We-
lington, v ozki dolini lete-
ti zelo prikrito in nizko – do 
180 metrov nad zemljo in s 
hitrostjo do 130 kilometrov 
na uro, da jih niso dosegli za-
detki nemških protiletalskih 
topov in da pomoč iz zraka 
ni padla v prepadna brezna 
ali na ozemlja pod nemškim 
poveljstvom. Prav tako je pis-
ca knjige motilo omalovaže-
vanje ali celo posmehovanje 

vojaške pomoči zaveznikov 
partizanski vojski, pri kateri 
so imeli zavezniki svoje mi-
sije in so jo kot edino na slo-
venskem ozemlju upošteva-
li kot del zavezniškega boja 
proti nemškemu rajhu. Veli-
ko pove podatek, da so zavez-
niki iz letali v posebno izde-
lanih zabojnikih odvrgli slo-
venskim partizanom prib-
ližno 3000 ton pomoči!

Spominsko znamenje
Zračna pomoč partiza-

nom, odvržena na zelo zna-
no tržiško planino Dol-
ga njiva, je bila omenjena 
v spominih in zapisih par-
tizanov in zgodovinarjev 
Boga Gorjana, Ivana Jana, 
dr. Marjana Linasija, San-
dre Pokrivač, Francija Glo-
bočnika in še nekaterih, 

vendar ni bila podprta z ma-
terialnimi dokazi.

Tako je bilo do začetka 
osemdesetih let, ko je teda-
nji pastir na Dolgi njivi, da-
nes že pokojni Niko Krapež, 
našel med ruševjem razpa-
dajoče kovinske letalske za-
bojnike. Enega je prinesel k 
planšariji in ga pritrdil na bli-
žnjo smreko. Julija leta 1998 
so gorenjski partizani, ki so 
se bojevali v koroških parti-
zanskih enotah, k zabojni-
ku dodali tablo z informativ-
nim napisom. Potem je spo-
minsko znamenje večino-
ma samevalo. Zanj je do svo-
je smrti prostovoljno skrbel 
Peter Rožič, ki mu je zadnja 
leta pomagal Elimir Zrim. 
Naslednji korak k odstira-
nju skrivnosti Dolge njive 
je leta 2020 v sodelovanju 

z diplomatom, pravnikom 
in častnim občanom Tržiča 
dr. Ernestom Petričem sto-
ril nekdanji smučarski tekač 
Vinko Grašič iz Križev, ki je 
obnovil že postavljeno zna-
menje in ga dopolnil s foto-
grafijami zavezniških letal.

Peharčevi spomini
Ko je brigadir Kavar 

brskal po gradivu, tudi tu-
jem, in se lotil pisanja knji-

ge, mu je prijatelj Matija 
Perko prinesel partizanske 
spomine tudi že pokojnega 
gorenjskega oziroma koro-
škega partizana Andreja Pe-
harca, Robeževega iz Loma, 
ki je bil septembra leta 1944 
dodeljen v skupino za spre-
jem zavezniške pomoči, od-
vržene nad Dolgo njivo. Po-
kojni Andrej je v spomi-
nih, napisanih julija 1998, 
verodostojno in natančno 

opisal, kako je prihajala po-
moč iz zraka, kako so varo-
vali in označevali mesto od-
metavanja in kaj je bilo v za-
bojnikih. Zapisal je tudi, da 
je nosilec enega od zaboj-
nikov predal Gorenjskemu 
muzeju v Kranju. Andrej 
Peharc je spomine izročil 
Matiju Perku, ta pa jih je ko-
nec lanskega leta predal Ja-
nezu Kavarju kot avtentični 
dokument za pisanje knji-

ge. Na predstavitvi Kavar-
jeve knjige je Matija Perko 
izvirnik Peharčevih spomi-
nov izročil v hrambo direk-
torici Tržiškega muzeja Ja-
nji Babšek.

Dolga njiva tako ni več le 
znana planšarija in prilju-
bljena planinska, pohodni-
ška ali izletniška točka, am-
pak tudi na novo odkrit ka-
menček v mozaiku narodo-
ve zgodovine.

Jože Košnjek

Za brigadirja Janeza Kavarja vse skrivnosti Dolge njive še niso pojasnjene. / Foto: Jože Košnjek

Adergas – Kulturno-ume-
tniško društvo Pod lipo 
Adergas je v sodelovanju z 
Občino Cerklje na Gorenj-
skem v nedeljo, 25. decem-
bra, in v ponedeljek, 26. de-
cembra, na god svetega Šte-
fana, na samostanskem 
vrtu v Adergasu uprizorilo 
predstavo Božična zgodba z 
živimi jaslicami.

Kot je povedala Angel-
ca Maček, je več let tlela že-
lja, da bi imeli tudi v Ader-
gasu žive jaslice. Z Moniko 
Ribnikar sta poiskali sve-
topisemsko besedilo, pev-
ske vaje 26 pevk in pevcev 

in solistov sta vodila Sara 
Rozman in Primož Sirc. Ko-
stumi, scenarij in režija so 
delo Monike Ribnikar, bo-
žično zgodbo pa je pripove-
dovala Angelca Maček.

Izdelali so 50 kostumov in 
šivilja Stanka Kne jih je šiva-
la kar dva meseca.

Ob pogledu na Marijo in 
Jožefa so med ljudmi kroži-
la vprašanja, ali sta mož in 
žena, ali sta res zaročena, 

in ko sta dobila še živega Je-
zuščka, je bilo vzdušje med 
gledalci na vrhuncu. Pogo-
varjali so se, ali je res živ ... 
Ko ga je Marija vzela v naro-
čje, je bilo jasno, da je bil ot-

rok v jaslih in v naročju de-
vice Marije pravi. Organiza-
torji so bili prijetno prese-
nečeni, ko so jim obiskoval-
ci povedali, iz koliko različ-
nih krajev so se pripeljali na 
ogled Božične zgodbe.

V Adergasu so na samostanskem vrtu uprizorili predstavo Božična zgodba z živimi jaslicami, v kateri je sodelovalo več kot petdeset igralcev, 
ogledalo pa si jo je več kot tisoč gledalcev.

Janez Kuhar

Brigadir Slovenske vojske Janez Kavar  v svoji nedavno izdani knjigi razkriva pomembno vlogo planine Dolga njiva pod Košuto pri zavezniški pomoči 
gorenjskim in koroškim partizanom.

Odstrta skrivnost Dolge njive

Za Janeza Kavarja zgodba o Dolgi njivi še ni končana. 
Nepojasnjena ostaja identiteta in usoda treh od 
dvanajstih zavezniških letalcev, ki jih je partizan 
Andrej Peharc skupaj s še dvema partizanoma tik pred 
koncem vojne iz Koprivne pod Peco vodil v partizanski 
štab v Medvodje nad Tržičem. Na Dolgi njivi so letalce, 
čeprav neoborožene, napadli domobranci in tri ubili. 
Njihova trupla naj bi po vojni svojci odpeljali domov, 
vendar se zdi ta zgodba Kavarju težko verjetna, saj je 
bila Dolga njiva pod stalnim nadzorom jugoslovanskih 
graničarjev. Čeznjo so ilegalci z jugoslovanske strani 
bežali v Avstrijo – za mnoge je bila to poslednja pot, 
na Dolgo njivo pa so z avstrijske strani prihajali 
pripadniki tako imenovane Matjaževe vojske, ki je po 
vojni poskušala zrušiti režim nove Jugoslavije. Prav 
tako naj bi bila po spominu Andreja Peharca na Dolgi 
njivi najmanj na treh mestih še zakopana zavezniška 
vojaška pomoč.

Ograjeno samostansko dvorišče v Adergasu je 
čudovito okolje, ki so ga nune zapustile pred mnogimi 
leti, a se je ohranilo v vsej svoji lepoti.

Božična zgodba z živimi jaslicami navdušila

Božična zgodba v Adergasu / Foto: Janez Ribnikar
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Kranj – O alkoholu je Erika 
Povšnar iz Centra za krepi-
tev zdravja Zdravstvenega 
doma Kranj nedavno pre-
davala v kranjski knjižni-
ci, a je bil obisk skromen, 
kar je predavateljica deloma 
tudi pričakovala. Kot pravi, 
na predavanja s to tematiko 
že sicer običajno pridejo tis-
ti, ki z alkoholom nimajo te-
žav, poleg tega pa se premalo 
zavedamo njegove škodlji-
vosti. Alkohol je psihoaktiv-
na snov, ki omamlja člove-
ka in lahko povzroča zasvo-
jenost, poleg tega pa je tudi 
strup, je opozorila. »Poško-
duje lahko vsak organ in sis-
tem v telesu, s katerim pri-
de v stik, in je po novejših 
spoznanjih tudi močno ra-
kotvoren.«

Vsak deseti pije 
čezmerno

Po besedah Povšnarjeve je 
vsako pitje alkohola tvegano 

početje. Meja manj tvegane-
ga pitja je pri moških pos-
tavljena pri dveh mericah na 
dan in pri ženskah pri eni 
merici, ki pomeni deset gra-
mov čistega alkohola. Ta ko-
ličina je v 2,5 decilitra piva 
ali decilitru vina ali 0,3 de-
cilitra žgane pijače. Vsaj en 
dan v tednu naj bi bili pov-
sem brez alkohola. V Slove-
niji je leta 2016 registrirana 
poraba čistega alkohola na 
prebivalca nad 15 leti znaša-
la 10,5 litra, kar pomeni, da 
je vsak odrasel v povprečju 
popil 87 litrov piva, 48 litrov 
vina in 2 litra žgane pijače. 
Predlani je znašala 9,8 litra 
na prebivalca, kar je krepko 
nad svetovnim povprečjem, 
ki je 5,8 litra. Po podatkih 
NIJZ v Sloveniji vsak deseti 
pije čezmerno in vsak drugi 
se enkrat letno visoko tvega-
no opije, sicer pa 43 odstot-
kov Slovencev, starih od 25 
in 64 let, oz. več kot pol mili-
jona ljudi pije čez mejo manj 
tveganega pitja.

Starejši še posebej 
ogroženi

»Po znanstvenih spozna-
njih alkohol ni za vsakda-
njo rabo. Ni organa, ki ne bi 
bil prizadet. Alkohol vpliva 
od glave do peta, sploh pa 
na možgane, saj jih v štirih 
do petih letih stalnega in 
prekomernega pitja lahko 
trajno okvari in za približ-
no 15 odstotkov skrči mož-
ganovino in zmanjša spo-
minske možnosti. Vpliva 
na razvoj rakavih obolenj, 
srčno žilnih obolenj, mo-
žganskih kapi, uničuje je-
tra ... Povzroča kar 200 raz-
ličnih bolezenskih stanj in 
poškodb, da ne govorim o 
nasilju in samomorih. Pri 
nas od alkohola vsak dan 
umreta približno dve ose-
bi, deset pa je sprejetih v 
bolnišnico. So pa starejši 
še bolj ogroženi, saj imajo 
slabšo presnovo alkohola 
in že sicer več bolezenskih 
stanj, ki jih alkohol samo še 
poslabša.«

Miti o alkoholu
Erika Povšnar je ovrgla 

tudi nekaj mitov o alkoho-
lu. Med drugim ne drži, da 
kozarec rdečega vina na dan 
krepi zdravje. »Koristnega 
pitja alkohola ni. Raziskave 
kažejo, da že manjše količi-
ne povečajo tveganje za ko-
ronarno bolezen, možgan-
sko kap, odpoved srca, raka 
dojke pri ženskah ...« Zmo-
tno je tudi mišljenje, da te 
alkohol v mrazu pogreje. 
»Ta občutek je lažen. Telo 
v mrazu skrči žile, da vi-
talne organe obdrži tople, 
po zaužitju alkohola pa se 
žile na površini razširijo in 
se telo pravzaprav ohladi.« 
Prav tako ne drži, da se lah-
ko vinjena oseba zelo hitro 
strezni. » Svež zrak, kava ali 
mrzla prha ne pomagajo. 
Presnova poteka predvsem 
v jetrih, in če so zdrava, 
merico alkohola povpreč-
no predelajo v eni do dveh 
urah. Tega procesa ne mo-
remo pospešiti.«

Znaki zasvojenosti
Alkohol povzroča tudi za-

svojenost, o kateri govori-
mo, če so bili pri posame-
zniku v minulem letu izra-
ženi vsaj trije od naslednjih 
znakov: močna želja po pitju 
alkohola, težave pri obvlado-
vanju pitja, vztrajanje v pit-
ju kljub škodljivim posledi-
cam, večje posvečanje pit-
ju kot drugim aktivnostim, 
zvečana toleranca in telesne 
motnje ob prenehanju pitja, 
vključno z delirijem.

Čeprav se v alkohol mar-
sikdo zateče zaradi pričako-
vanih pozitivnih učinkov, 
pa Erika Povšnar opozarja, 
da je depresor in ne dviga 

razpoloženja. Pitje alkohola 
poleg tega, da uničuje telo, 
privede do težav v družini 
(spori, nasilje …), v kateri so 
največje žrtve otroci, v de-
lovnem okolju in družbi ter 
vodi do osebnostnega in so-
cialnega propada.

Ključna varovalna dejavni-
ka pred tveganim in škodlji-
vim pitjem alkohola sta po 
njenem sožitje in dobra ko-
munikacija v družini. Ome-
nila je tudi zdravo ravno-
težje med delom, počitkom 
in poglobljenim praznova-
njem, še posebej pa priporo-
ča pozitivno, radostno doži-
vljanje sebe, drugih ljudi in 
sveta okrog sebe.

Ana Šubic

Erika Povšnar iz Centra za krepitev zdravja Zdravstvenega 
doma Kranj / Foto: Gorazd Kavčič

Kranj – Drsalni klub Kranj 
je po štirih letih premora v 
kranjski Ledeni dvorani na 
Zlatem polju ponovno prip-
ravil praznično predstavo 

na ledu, v kateri so uprizo-
rili dogodivščine gospoda 
Grincha, ki je potoval med 
junaki risank in filmov, kot 
so Levji kralj, Adamsovi, Ro-
žnati panter, Dalmatinci, 
Aladin ... Nastopilo je prib-
ližno trideset članov klu-
ba, pridružila sta se jim pe-
terica mladih hokejistov 

Hokejskega kluba Triglav 
Kranj in legendarni drsal-
ni par Živa in Janez Bonač 
iz Ljubljane. Predstava z 12 
točkami je sledila glavne-
mu liku Grinchu, ki se sku-
ša izogniti praznovanju bo-

žiča. »A na koncu spozna, 
da praznovanje vendarle ni 
tako napačno, zato se prid-
ruži tistim, ki vidijo smisel 
in pravi pomen praznika,« 
je dejala predsednica kluba 
Polona Podnar.

Sodelovali so tako za-
četniki kot izkušeni tekmo-
valci, ki so pod vodstvom 

glavnega trenerja Pavla Sa-
vinova pokazali različne dr-
salne elemente in spretnos-
ti. Predstavo so obogatili z 
rekviziti in kostumi, ki jih je 
sešila mama ene od drsalk 
Albena Tacheva. Kot je še po-

jasnila Podnarjeva, je delo-
vanje kluba v času epidemi-
je nekoliko zamrlo, v letošnji 
sezoni pa so ga znova obu-
dili v polni meri, ob tem va-
bijo vse ljubitelje drsanja, da 
se jim pridružijo. »S podob-
no predstavo se bomo zopet 
predstavili v času pusta pri-
hodnje leto,« je še dodala.

Maša Likosar

Člani Drsalnega kluba Kranj so uprizorili predstavo Potovanje gospoda Grincha. / Foto: Tina Dokl

Ledena dogodivščina 
gospoda Grincha

Decembra ni manjkalo priložnosti za nazdravljanje z alkoholom, marsikdo je tudi globlje pogledal v 
kozarec kot sicer. Erika Povšnar iz Zdravstvenega doma Kranj o tem, kakšne težave prinaša čezmerno 
pitje alkohola in kakšna je odgovorna izbira.

Koristnega pitja alkohola ni

Kranj – Ministrstvo za kul-
turo je v Register nesnovne 
kulturne dediščine nedav-
no vpisalo devet novih nosil-
cev, med njimi so tudi štirje 
z Gorenjskega.

Tako sta bila ob enoti 
Oglarstvo evidentirana dva 
nova nosilca: Kulturno dru-
štvo Možnar Koroška Bela in 
Društvo oglarjev Rute. Obe 

društvi že vrsto let ohranjata 
prikaz kuhanja oglja na tra-
dicionalen način, s postav-
ljanjem kope.

V register dediščine je bil 
ob enoti Pletarstvo eviden-
tiran tudi nosilec Janez Kri-
šelj, član Rokodelskega cen-

tra DUO Škofja Loka. S ple-
tarstvom se je srečal že v ot-
roštvu, aktivneje pa se je 
z njim začel ukvarjati po 
upokojitvi. Izdeluje cajne, 

košare za okras, koše, cam-
bohe (košara brez ročaja z 
neravnim dnom), škundre 
(košare s polkrožnim roča-
jem in ravnim dnom), lese. 
Pri tem uporablja leskove vi-
tre, svoje izdelke pa zaklju-
čuje s smrekovo korenino. 
Svoje znanje pletarstva pre-
naša tudi na mlajše.

Pri enoti Spuščanje gre-
gorčkov pa je bil evidenti-
ran nosilec Občina Tržič, 
ki je od leta 2018 glavni or-
ganizator dogodka Gregor-
jevo – Vuč u vodo, ki pote-
ka na predvečer praznika sv. 
Gregorja.

Urška Peternel

Člani KD Možnar Koroška Bela ohranjajo prikaz kuhanja oglja na tradicionalen način.  
/ Foto: Nik Bertoncelj

Oglarji, pletar in spuščanje 
gregorčkov v registru

Register trenutno šteje 107 enot in 293 nosilcev 
nesnovne kulturne dediščine.
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Trikrat v Kropi, 29. del

Samo nekaj dni pozne-
je sem bil s svojima pomoč-
nikoma na straži ob poti, 
ki v Kropo vodi iz Poljšice. 
Dan se je nagibal in v goz-
du so sence že ustvarjale 
prvi mrak. To je čas, ko vsta-
jajo tisti, ki se bojijo in ogi-
bajo sonca in luči. Prav zato 
sem še posebno pazil, če bi 
se na tisti poti kaj premak-
nilo. Nenadoma sta se izza 
drevja pokazali dve posta-
vi. Z brenom, pripravljenim 
na strel, sem ju spremljal 
in čakal … Komaj sem mo-
gel verjeti svojim očem, ko 
sem v prihajajočih spoznal 
dva nemška oficirja. Nepre-
stano sem ju imel na muhi 
in že sem hotel sprožiti ra-
fal, ko sem si v hipu premis-
lil. Ne da bi ju spustil iz cilja, 
je v tišino zasekal moj grom-
ki: »Stoj!« Obstala sta kot 

prikovana. Na moje vpraša-
nje, kdo je, se je oglasil od-
redni komandant Blaž. Ta-
koj sem ga spoznal, z njim 
pa je bil še odredni komisar 
Sašo. Sprva sta hotela biti 
celo huda name, ker da sem 
ju tako prestrašil. Ko pa sem 
jima povedal, kako malo je 
manjkalo …, sta se zavede-
la svoje nepremišljenosti in 
v tem ju je šele prevzel pra-
vi strah. Nikoli nisem izve-
del, kakšna so bila tedaj nju-
na pota, vem pa, da toliko 
tvegala nista nikoli več. Tret-
jič smo se v Kropi ustavili v 
praznem župnišču. Trudni, 
lačni, prezebli. Počitka pa še 
vedno ni bilo. Samo dva ali 
trije so ostali, vsi drugi smo 
morali znova na pot. Nek-
do od domačinov nas je vo-
dil v smeri proti Podnartu. 
Ne vem, kako se je imeno-
vala vas, kjer so nam oblju-
bili okrepčilo. Sredi noči je 

naš mesar Miha pri nekem 
kmetu zaklal prašiča. (Tak-
rat smo to znali napraviti 
tako, da ta ni nič cvilil.) Hit-
ro ga je odrl in razrezal na 
primerne kose. Glava, koža, 
parklji in drobovina je osta-
lo kmetu, drugo smo trpa-
li v naše nahrbtnike. Nekje 
smo na podoben način do-
bili še celo vrečo krompirja. 
Čutil sem, da ne delamo čis-
to prav, morda je tako mis-
lil tudi še kdo drug. To pa je 
tedaj bila edina pot, da smo 
preživeli. Če se je tako na 
redke čase ponudila malo 
bolje obložena miza, je pač 
bilo malo za nazaj in malo 
za naprej … Ko smo se tako 
obloženi vrnili v kroparsko 
župnišče, nas je tam čakala 
dobro zakurjena kuhinja. V 
tem ko smo se drugi sušili in 
greli, so nam kuharji pripra-
vili pravo gostijo. Čeprav je 
bilo samo meso in krompir, 

smo bili vsi presrečni. Žal pa 
kar vsi od kraja nismo poz-
nali prave mere. Želodci, le 
bolj pajčevin vajeni, takega 
obilja niso mogli prenesti 
brez škode. Marsikomu se je 
kar večkrat zapored nekam 
mudilo, potem pa je odleg-
lo … Naša skupina ni bila ve-
lika, zato je od vsega še pre-
cej ostalo. Naj tisto naloži-
mo in odnesemo v bataljon 
– so nam odredili. Mnogim 
to ni bilo po volji. Le jedli so 
še in še, nosili pa naj bi – za-
nje seveda – drugi. To videč 
sem se odločil. Čeprav sem 
nosil težki bren, sem nalo-
žil v nahrbtnik še velik kos 
špeha. Pa ne za tiste, ki sami 
niso hoteli ničesar nositi. 
Ustavili smo se v Lajšah. Pri 
hiši, kjer smo se večkrat za-
drževali, sem prosil gospo-
dinjo, da je tisti špeh obesi-
la v dimnik. Naj bi tam po-
čakal za še težje dni. Potem 

sem nekajkrat težko čakal, 
da nas je pot spet vodila tam 
mimo …

Zmaga za visoko ceno
S svojo trojko sem se prav-

kar vrnil s patrulje v Žetini 
nazaj v Martinj Vrh, kjer se 
je zadrževal naš odred. Sedel 
sem v prostrani kmečki sobi 
in čistil svoj bren. Sicer ga v 
zadnjih dneh nisem upora-
bljal za ognjeno točo, le vla-
go na njem je bilo treba osu-
šiti in vse gibljive dele nama-
zati z oljem. Drugače se lah-
ko zgodi, da odpove tedaj, 
ko mi je najbolj potreben. V 
tem je eden od pomočnikov 
prinesel za vso trojko skro-
men, pa za tisti čas še kako 
slasten zajtrk. Koruzni moč-
nik in nanj nalito mleko. Brž 
smo pojedli in se nato preda-
li prijetni toploti, ki je puhte-
la od zakurjene peči. To lepo 
razpoloženje pa je kmalu 

pokvaril kurir, ki je povedal, 
da iz Železnikov prihajajo 
Nemci. Hitro smo pobrali 
vsak svoje orožje in zapusti-
li hišo. Zunaj smo zagazili v 
visok sneg. V varstvu gozda 
sem s svojo skupino krenil 
na višino, od koder naj bi ob-
vladal čistino pod vasjo, obe-
nem pa se zavaroval pred 
presenečenjem iz Rovta ali 
iz Žetine. Našel sem zase in 
za oba pomočnika prav ide-
alen prostor. Ni bilo treba 
dolgo čakati, že je iz spodnje 
hoste na čistino zakoračila 
dolga kolona nemških voja-
kov. Bili so še dokaj oddalje-
ni. Ko sem jih opazoval, sem 
se zelo čudil njihovemu ne-
smiselnemu gibanju. Hodi-
li so namreč tesno drug za 
drugim, po ozki gazi prav 
proti nam. Precej daleč na 
naši levi sta iz iste smeri pri-
hajali še dve podobni koloni.

Janez Kunšič 

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

Smlednik – Postavitev infor-
mativnih tabel, izdelava tri-
dimenzionalne vizualizaci-
je razvoja gradu in zvočna 
zgodba o dnevu na gradu 
konec 13. stoletja so rezulta-
ti projekta, ki je bil realizi-
ran v sklopu participativne-
ga proračuna Občine Med-
vode za leti 2021 in 2022. 
Uraden zaključek je bil sre-
di decembra.

Razvoj gradu tudi v video 
animaciji

Lucija Fabjančič je na 
razvalinah Starega gra-
du predstavila vsebino ta-
bel in grad Smlednik skozi 

zgodovino. Sledil je ogled fil-
ma – video animacije rekon-
strukcije gradu in razvoja od 
12. do 17. stoletja, ki je nastal 
s strani skupine arheologov 
iz podjetja PJP team, poleg 
tega smo prisluhnili zvočni 
zgodbi, ki nas popelje v tipi-
čen dan na gradu Smlednik 
konec 13. stoletja. Projekt sta 
predlagala Lucija Fabjančič 
in Matej Ulčar. »Vsaka tabla 
se osredotoči na eno temo. 
Na prvi sva želela prostorsko 
in splošno zgodovinsko ori-
sati, kaj ta prostor v zgodovi-
ni pomeni, zakaj grad tukaj 
stoji, njegove prve omembe. 
Na drugi tabli je predstavljen 
razvoj gradu v smislu stavb-
ne zgodovine. Predstavili 

smo tri faze: grad iz 12. in 13. 
stoletja, ko je stal samo stolp, 
iz 14. in 15. stoletja, ko sta do-
dana palacij in notranje ob-
zidje, in zadnjo fazo iz 16. in 
17. stoletja še z zunanjim ob-
zidjem. Dodana je QR koda 
za dostop do kratkega filma, 
ki prikazuje, kako se je grd 
razvijal od 12. do 17. stole-
tja. Na tretji tabli je predsta-
vljenih nekaj zgodbic iz živ-
ljenja na gradu in predmeti, 
ki so jih tukaj našli. Predsta-
vljena je tudi zgodbica o dne-
vu iz življenja na gradu ko-
nec 13. stoletja, ki jo je mo-
goče lahko tudi poslušati. V 
ta namen je na tabli dodana 
QR koda. Tako vizualizaci-
ja kot zvočni posnetek sta na 

ogled tudi na spletni strani 
www.smlednik.si,« je pove-
dala Lucija Fabjančič.

Grad je bil pomemben, 
danes razvaline

K projektu sta pristopila, 
ker sta želela grad približa-
ti obiskovalcem. »Mislim, 
da imamo domačini Sta-
ri grad Smlednik za svoje-
ga, ga imamo radi, ne poj-
mujemo pa ga zadosti kot 
srednjeveški grad, kot se-
dež za slovensko zgodovino 
kar zanimivega gospostva 
Smlednik. Grad je bil po-
memben. Propadel je v 17. 
stoletju in že dolgo je v ru-
ševinah, kakor ga primarno 
dojemamo. Zato sva želela, 
da vsi nanj gledamo kot na 
grad. Stari grad Smlednik je 

vse bolj obiskan in škoda bi 
bila, da obiskovalci o njem 
ne bi imeli možnosti izvede-
ti kaj več. Z informativnimi 
tablami je sedaj to mogoče,« 

je še dejala Lucija Fabjančič, 
Matej Ulčar pa je dodal: »O 
samem gradu je bilo izdanih 
več publikacij, tudi zelo dob-
ra monografija, obiskovalcu 
gradu pa informacije niso 
bile na razpolago. S postavi-
tvijo informativnih tabel je 
bil namen zgraditi tudi za-
vedanje, da ta grad ni bil le 

kup ruševin in kamenja, ka-
kršen je danes, temveč da je 
bilo tukaj mogočno poslo-
pje, ki je v širši regiji dalj-
še obdobje imelo zelo velik 

pomen.« Vrednost projekta 
je bila pet tisoč evrov. Veli-
ko sta naredila predlagatelja 
sama, table pa so bile dona-
cija podjetja Mali elektroni-
ka tim.

V sklopu projekta je bila 
postavljena tudi informativ-
na tabla nižje pod gradom 
pri Kalvariji Smlednik.

Projekt sta predlagala in v veliki meri izvedla Lucija Fabjančič in Matej Ulčar. / Foto: Maja Bertoncelj

Maja Bertoncelj

S postavitvijo informativnih tabel je bil namen zgraditi tudi zavedanje, da Stari grad 
Smlednik ni bil le kup ruševin in kamenja, kakršen je danes, temveč da je bilo tukaj 
mogočno poslopje, ki je v širši regiji daljše obdobje imelo zelo velik pomen. / Foto: Maja Bertoncelj

Na Starem gradu Smlednik so postavili tri informativne table, ki obiskovalcu na poljuden in razumljiv način približajo njegovo zgodovino. 
Na ogled je tudi video animacija, v poslušanje pa zvočna zgodba o življenju na gradu konec 13. stoletja.

Grad približali obiskovalcem

»Mislim, da imamo domačini Stari grad Smlednik 
za svojega, ga imamo radi, ne pojmujemo pa ga 
zadosti kot srednjeveški grad, kot sedež za slovensko 
zgodovino kar zanimivega gospostva Smlednik. 
Grad je bil pomemben.«

(se nadaljuje)
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Kranj – Vitrina meseca obi-
skovalcu predstavi fibule, 
»knofle« in broše, gumbe 
in botone ter tudi zadrgo. 
Slednjo je na podlagi starej-
ših izumov patentiral Gide-
on Sundback leta 1917. Za-
nimiv pa je tudi del, kjer se 
obiskovalec razstave lahko 
seznani z »najnovejšim mo-
delom zadrg«: cenzuro ali 
avtocenzuro. Med drugim 

spozna tudi, kaj je koumpo-
unofobija.

Prisotne je najprej pozdra-
vila Marjana Žibert, direkto-
rica Gorenjskega muzeja, ki 
je bila vesela, da so se ljudje 
udeležili odprtja razstave v 
tako velikem številu. Spom-
nila je tudi, da s 1. januarjem 
Gorenjski muzej praznu-
je sedemdeseti rojstni dan. 
Obletnico bodo na različne 
načine počastili skozi vse 
leto, je še dodala, potem pa 

predala besedo ddr. Vereni 
Perko, ki je tudi ena izmed 
avtoric razstave, pod katero 
se podpisujejo še Jože Štu-
kl, Aleksandra Nestorović in 
Iva Ciglar.

Verena Perko je nadalje-
vala, da so v bistvu prav vsi, 
ki so se udeležili odprtja vi-
trine meseca, na neki način 
prispevali k razstavi. Ko se je 
odločila, da bi razstavila fi-
bule, so ji na pomoč prisko-
čili ptujski muzej, pa celjski, 

nekaj je tudi iz škofjeloške-
ga. Tako pri tokratni vitrini 
sodelujejo Gorenjski mu-
zej Kranj, Pokrajinski mu-
zej Celje, Pokrajinski mu-
zej Ptuj - Ormož, Loški mu-
zej pa je denimo prispeval 
bronasti fibuli za zapenja-
nje ženskih oblačil na rame-
nu s konca 1. oz. začetka 2. 
stoletja.

In kaj je fibula, ki kot be-
seda zveni tako učeno, pravi 
Perkova. »Zaponka, po go-
renjsko 'knoflca',« je najbolj 
enostavna razlaga. Bolj uče-
na pa: fibule so nastale kot 
zaponke za oblačila. Nado-
mestile so preproste igle, s 
katerimi so že pred več kot 
petimi tisočletji spenjali tež-
ka volnena oblačila. Lok in 
kaveljček sta preprečevala, 
da bi igla zdrsnila iz tkani-
ne. Lok je bil v nasprotju z 
iglo, vpeto v blago, viden in 
primeren za okras. Zaklju-
ček fibule, kjer se je igla za-
penjala v zanko na loku, je 
bil iz praktičnih in estetskih 
razlogov različno oblikovan. 
Sčasoma je fibula dobila tudi 
navoje, ki so preprečevali, da 
bi se okrašeni, vidni del za-
pletel v tkanino in jo poško-
doval. Skozi zgodovino so 

tudi fibule imele funkcio-
nalno ter okrasno vrednost 
in so enako kot obleka od-
ražale status, stan ter pripa-
dnost lastnika. Imele pa so 
tudi dodatno, pogosto skriv-
no simbolno in magično vlo-
go. Uporabljali so jih moški 
in ženske.

Arheologe najdba fibul 
navdušuje. Olajšujejo da-
tacijo, prepoznavanje sta-
tusa, včasih tudi spola, celo 
etnično ali versko pripa-
dnost. Omogočajo pa tudi 
študij tehnologije, materia-
la in izvora ter trgovskih iz-
menjav.

Vitrina meseca v kranjski Mestni hiši pripoveduje zgodbo o fibulah, gumbih, brošah, 
zadrgah ... / Foto: Alenka Brun

Besnica – Mešani pevski zbor 
sv. Tilna Besnica je bil usta-
novljen marca leta 1997 na 
pobudo takratnega župnika 
Alojza Grebenca. Sprva se je 
imenoval Mladinski pevski 
zbor sv. Tilna, saj ga je sesta-
vljalo kar 47 pevk in pevcev, 
katerih povprečna starost je 
bila pod dvajset let. Od usta-
novitve dalje ima pevski zbor 
dvojno poslanstvo – s prepe-
vanjem bogatiti nedeljska in 
praznična bogoslužja ter kul-
turne prireditve prvenstveno 
v domačem kraju.

Vsa leta je zbor vključen 
tudi v Kulturno društvo Jo-
žeta Paplerja Besnica. Pre-
pevali so pri mašah in kon-
certih v več kot dvajsetih 
krajih po Sloveniji, gosto-
vali pa so tudi zunaj sloven-
skih meja. Med drugim so 
nastopili v Zürichu in Einsi-
edelnu ob 35-letnici Sloven-
ske misije v Švici, na Duna-
ju pri maši narodov, v Vati-
kanu, Budimpešti in Zagre-
bu ter dvakrat sodelovali na 
ponovno obujeni Kranjski 
nedelji v Krki v Avstriji. V 

letu 1999 so skupaj z Založ-
bo Družina izdali pesmari-
co skladatelja in besniškega 
rojaka prof. Matevža Fabija-
na z naslovom S petjem in 
orglami slavimo Gospoda. 
Fabijan je za njihov zbor na-
pisal več kot trideset skladb, 
ki so jih tudi krstno izvedli.

Pri Mešanem pevskem 
zboru sv. Tilen za orgelsko 
ali klavirsko spremljavo 
skrbi Filip Ošlaj, zborovod-
ja je Janez Fabijan, občas-
no pa sta strokovno pomoč 

nudila tudi prof. Matevž Fa-
bijan in Urška Štampe. Šte-
vilo članov pevskega zbo-
ra se je v zadnjem obdobju 
zelo zmanjšalo, kljub temu 
pa nadaljuje tradicijo zbo-
rovskega petja v besniški do-
lini. Nekateri člani zbora so 
za obisk vaj in prepevanja 
bodisi pri mašah ali ob dru-
gih priložnosti v času 25-le-
tnega delovanja prevozili 
okoli 25 tisoč kilometrov.

V jubilejnem letu so prip-
ravili in v začetku decembra 

na ogled ponudili kronolo-
ško video predstavitev če-
trt stoletja delovanja. V uvo-
dnem nagovoru je vodja 
glasbene dejavnosti v kul-
turnem društvu Anica Kor-
dež poudarila pomen zbo-
rovskega petja za ohranja-
nje slovenske kulturne de-
diščine, ob zaključku pa je 
predsednica Kulturnega 
društva Jožeta Paplerja Bes-
nica Barbara Mesec Štular 
zboru zaželela uspešno de-
lovanje še naprej.

Mešani pevski zbor sv. Tilna Besnica, ki deluje v okviru Kulturnega društva Besnica in Župnije Besnica, 
je lani zaznamoval petindvajset let delovanja.

Maša Likosar

Kamnik – V Mekinjskem sa-
mostanu v Kamniku si do 2. 
februarja 2023 lahko ogleda-
te skulpturne jaslice znane-
ga domačega umetnika Du-
šana Sterleta. Ob nedavnem 
odprtju so kar precej velike 
jaslice dimenzije pet krat tri 
metre pri prisotnih vzbuja-
le tako radovednost kot spo-
štovanje. Odprtje je pospre-
mil tudi nastop MePZ Can-
temus.

Belino jaslic in prisotnost 
modre barve na loku, ki naj 
bi simbolično predstavljal 
nebo, čeprav si ga obiskova-
lec lahko interpretira po svo-
je, je avtor od odprtju pojas-
nil z besedami: »Ko se ro-
dimo, smo nedolžni, ko se 

začnemo starati, pa pride-
jo težave in križi …« Vse pa 
vodi do končnega, do likov-
nega izraza – križa v mod-
rem, ki obiskovalce nagovar-
ja s stene v prostoru. V prete-
klosti so že zapisali: »iz jas-
lic prihaja, s križem odha-
ja«, kar moderno umetniko-
vo delo dejansko predstavlja. 
Izvedeli smo še, da so jasli-
ce v samostanu podobne, a 
še nekoliko večje od tistih, ki 
so že dalj časa razstavljene 
v Muzeju jaslic na Brezjah. 
Tokratne je avtor umestil 
na podlago v obliki križa, fi-
gure pa so visoke okoli tride-
set centimetrov.

Kot celota Sterletove jas-
lice obvladujejo prostor in 
takoj pritegnejo pozornost 
obiskovalca.

Alenka Brun

Alenka Brun

MePZ sv. Tilna Besnica po nastopu na 30. Semanjem dnevu v Besnici / Foto: arhiv zbora

Jaslice so na ogled do 2. februarja. / Foto: Alenka Brun

V Mestni hiši v Kranju so povabili na odprtje vitrine meseca z naslovom Fibula, knof, zadrga, knoflca, 
če se kej strga.

Fibula, knof, zadrga, knoflca

Bele jaslice Dušana Sterleta Besniški zbor deluje že četrt stoletja

Pozlačeni čebulasti fibuli za spenjanje ogrinjala in bronasti 
fibuli s čebulastimi gumbi / Foto: Alenka Brun

Gumbe še danes – tako kot včasih – izdelujejo iz vseh 
mogočih materialov ... / Foto: Alenka Brun
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Pokljuka – Pokljuka je prvo 
prizorišče tekem svetovne-
ga pokala v biatlonu v letu 
2023. Tekmovalni program 
se bo začel v četrtek z žen-
skim sprintom.

Več kot 280 tekmovalcev
»Vsi se veselimo začetka 

tekmovanj na Pokljuki in ga 
težko pričakujemo – zlasti 
ob dejstvu, da naši biatlon-
ci dosegajo spodbudne re-
zultate. Želimo si, da bi to 
kronali ravno doma. Ne gre 
pozabiti, da bo prva poklju-
ška tekma ravno v ženskem 
sprintu, ko bomo lahko poz-
dravili novo slovensko re-
prezentantko Anamarijo 
Lampič, ki nas je v sezoni 
že razveselila z nekaterimi 
dobrimi rezultati. Želimo 
si, da bi ravno na Pokljuki 
dosegla svoj najboljši rezul-
tat. Vabim Slovenke in Slo-
vence, da se nam pridruži-
jo na Pokljuki, kjer bo znova 
pestro,« pravi Tim Farčnik, 
generalni sekretar OO Pok-
ljuka. Na startni listi za četr-
to prizorišče v sezoni je 138 
biatlonk in 144 biatloncev 
iz 31 držav. Poleg 282 tek-
movalk in tekmovalcev bo 

na Rudnem polju še razšir-
jeno spremljevalno osebje, 
skupaj kar 310 oseb.

Začele bodo biatlonke
Anamarija Lampič je bila 

v prvem delu sezone sploh 
najhitrejša biatlonka v smu-
čini. Že na prvi posamični 
tekmi med elito je bila izjem-
na peta. Tekem na Pokljuki, 
kjer je veliko treningov opra-
vila že kot smučarska tekači-
ca, se zelo veseli. »Komaj ča-
kam, da vidim, kako prena-
šam breme domačih gledal-
cev. Na progi bo zanesljivo 

dobro, ne vem pa še, kako 
bo na strelišču. Rezultatov, 
ki sem jih že dosegla v letoš-
nji sezoni, nisem pričakova-
la. Seveda sem si želela dob-
rih nastopov, a nisem ver-
jela, da bo šlo tako hitro. Še 
vedno se mi zdi vse skupaj 
kar malce nerealno. Ta sezo-
na je namenjena učenju in 
nabiranju izkušenj,« razmi-
šlja Anamarija Lampič. Bi-
atlonka iz Valburge je novo 
leto po dolgem času preži-
vela doma. Novoletne teka-
ške turneje prav nič ne po-
greša. »Osredotočena sem 

nase in na šport, v katerem 
sem sedaj,« dodaja. Viso-
ke uvrstitve si na Pokljuki 
želi tudi Polona Klemenčič, 
ki je izjemno napredovala. 
»Upam na nov najboljši le-
tošnji rezultat. Vse bom dala 
od sebe, veliko bo odvisno 
tudi od tega, kako bom opra-
vila na strelišču,« je upravi-
čeno optimistična biatlonka 
iz Nemilj v kranjski občini, 
prav tako zelo hitra v smuči-
ni. V svetovnem pokalu sta v 
letošnji sezoni uspešno tek-
movali tudi Živa Klemenčič 
in Lena Repinc.

Spremenjeni 
prometni red

Na Pokljuko se letos zno-
va vračajo tudi gledalci, če-
sar se tako organizatorji kot 
tekmovalci zelo veselijo. V 
četrtek si bo tekmo v sode-
lovanju z Zavarovalnico Tri-
glav ogledalo skoraj tri tisoč 
otrok, nedelja pa bo družin-
ski dan. Temu je prilago-
jen tudi spremljevalni pro-

gram. V četrtek bo navija-
če namreč zabavala skupi-
na BQL, v soboto Veseli Be-
gunjčani, v nedeljo pa Čuki. 
Za obiskovalce bo organiza-
tor zaradi omejenega obse-
ga parkirnih površin na ob-
močju Pokljuke in v skrbi 
zagotavljanja trajnostnega 
razvoja poskrbel organizi-
ran krožni prevoz z Bleda, 
Mrzlega studenca in iz Bo-
hinja. Skupaj s Slovenski-
mi železnicami bo poteka-
la tudi akcija Gremo z vla-
kom. Na Pokljuki že ve-
lja spremenjen prometni 

in parkirni režim. Tekaške 
proge za rekreativce so že 
zaprte.

Prvič že pred 
tridesetimi leti

Pokljuka je že tradicional-
no v koledarju tekem svetov-
nega pokala v biatlonu. Prva 
izvedba je bila med 17. in 
20. decembrom leta 1992, 
torej pred dobrimi trideseti-

mi leti. V sezoni 2012/2013 
je za zgodovinsko prvo slo-
vensko biatlonsko zmago na 
domačem prizorišču pos-
krbel Jakov Fak. Na deset-
kilometrski sprinterski tek-
mi je bil hitrejši kot Norve-
žan Emil Hegle Svendsen  in 
Francoz Martin Fourcade. 
Pokljuka je leta 1998 gosti-
la svetovno prvenstvo v zas-
ledovanju, leta 2006 pa v 
mešanih štafetah. Največja 
mejnika, kar se tiče organi-
zacije biatlonskih prireditev, 
pa predstavljata svetovni pr-
venstvi v letih 2001 in 2021.

Maja Bertoncelj

Pokljuški organizatorji in biatlonci so pripravljeni na prve tekme v letu 2023. / Foto: Tina Dokl

Kranj – Za smučarskimi ska-
kalci sta na novoletni tur-
neji tekmi nemškega dela v 
Oberstdorfu in Garmisch-
Partenkirchnu. Slednja na 
novega leta dan je znova pri-
nesla veselje v slovenski ta-
bor. Anže Lanišek je osvojil 
drugo mesto.

V vodstvu Granerud
Boljši je bil le Norve-

žan Halvor Egner Grane-
rud, ki je slavil že v Oberts-
dorfu. Tam se Lanišku ni 
izšlo po željah. Bil je dese-
ti, najboljši Slovenec pa Lo-
vro Kos na sedmem mes-
tu. »Super skoki in lep za-
četek novega leta. Vsem že-
lim srečno novo leto, veli-
ko zdravja, uspeha in vse-
ga, kar si sami želite,« je po 
novih stopničkah v tej sezo-
ni povedal Anže Lanišek. V 
seštevku turneje ima Gra-
nerud pred drugim, Polja-
kom Dawidom Kubackim 
prednost že več kot 26 točk, 
Lanišek je po polovici četr-
ti. Novoletna turneja se bo 

nadaljevala danes s kvali-
fikacijami v avstrijskem 
Innsbrucku.

Urša Bogataj končala 
sezono

Silvestrsko turnejo pa so 
zaključile skakalke. Dve 
tekmi so imele v Beljaku, 
dve na Ljubnem ob Savinji. 
Zlato sovo je prepričljivo 

osvojila Avstrijka Eva Pin-
kelnig, najboljša Sloven-
ka je bila na tretjem mes-
tu Nika Križnar, Ema Kli-
nec je bila šesta. Na drugi 
tekmi v Beljaku je bila Križ-
narjeva tretja, prvič v sezo-
ni na stopničkah. Na doma-
či skakalnici so Slovenke 
ostale brez stopničk, poleg 
tega si je v nedeljo ob padcu 

pri doskoku koleno poško-
dovala Urša Bogataj. »Sil-
vestrska turneja je zaklju-
čena. Lahko rečem, da ima-
mo predvsem sklonjene 
glave. Ni nam uspelo, kar 
smo si želeli. Poleg tega še 
poškodba Urše Bogataj,« ni 
bil zadovoljen glavni trener 
Zoran Zupančič. Včeraj so 
s Smučarske zveze Sloveni-
je posredovali informacije o 
poškodbi Bogatajeve. Niso 
spodbudne. Sezona je za-
njo žal končana. Po padcu 
je bila prepeljana v Univer-
zitetni klinični center v Lju-
bljano, kjer so bile opravlje-
ne potrebne preiskave. »Po 
besedah prof. dr. Mateja 
Drobniča gre za poškodbo 
notranje stranske in spre-
dnje križne vezi na levem 
kolenu. Začetno zdravlje-
nje bo potekalo nekirurško 
z imobilizacijo in kasnej-
šo odloženo operativno re-
konstrukcijo,« so pojasnili 
in olimpijski prvakinji za-
želeli čim boljše okrevanje.

Skakalke bodo tekme sve-
tovnega pokala nadaljevale v 
japonskem Sapporu.

Smučarske skakalke so zaključile silvestrsko turnejo, skakalci pa so na novoletni na polovici. 
V Garmischu znova na stopničkah Anže Lanišek.

Maja Bertoncelj

Anže Lanišek je na novoletno turnejo prišel kot eden od 
kandidatov za zlatega orla. Začel jo je na desetem mestu, 
nadaljeval pa na drugem. Do konca sta še dve tekmi.  
/ Foto: Gorazd Kavčič

Lanišek leto začel na stopničkah

Najboljši biatlonci na svetu so zbrani na Pokljuki, kjer bodo od četrtka od nedelje prve tekme svetovnega pokala v novem letu. Za slovensko reprezentanco 
bo to prvi vrhunec v sezoni. Organizatorji so vse dni pripravili pester spremljevalni program.

Biatlonci vabijo na Pokljuko

Kranjska Gora – Tekme sve-
tovnega pokala alpskih smu-
čark za Zlato lisico bodo tudi 
v tej zimi v Kranjski Gori. 
Najboljše veleslalomistke 
sveta bodo v tem gorenj-
skem zimskošportnem sre-
dišču tekmovale ta konec te-
dna – 7. in 8. januarja. Di-
rektor ženskih tekmovanj 
svetovnega pokala FIS Peter 
Gerdol je na snežni kontroli 

30. decembra dal dokonč-
no zeleno luč. »Čaka nas še 
ogromno dela, ampak tega 
smo navajeni, saj delamo 
in živimo z naravo. Prepri-
čan sem, da bomo tudi tok-
rat pripravili tekmovanje na 
nivoju, kot si ga svetovni po-
kal zasluži,« je ob tem pove-
dal vodja tekmovanja Mitja 
Dragšič. Zlata lisica – čeprav 
je na Gorenjskem – v prvi 
vrsti ostaja v domeni štajer-
skih organizatorjev.

Maja Bertoncelj

Zlata lisica v Kranjski Gori

Jesenice – Hokejisti HDD SIJ Acroni Jesenice so leto 2022 
zaključili z novo zmago v Alpski hokejski ligi. V petek so bili v 
gosteh z 2 : 0 boljši od Cortine. Na lestvici so prednost povišali 
že na 21 točk. Zadnjo domačo tekmo v rednem delu in prvo 
v novem letu bodo železarji odigrali danes proti Gherdeini. 
Začela se bo ob 19. uri. V četrtek jih čaka še gostovanje pri 
ekipi EHC Lustenau.

Hokejisti Jesenic leto končali z zmago

Pokljuške tekme svetovnega pokala se bodo začele v 
četrtek z ženskim sprintom (start ob 14.20), v petek 
bo sprint za moške (14.20), v soboto zasledovanje za 
ženske (11.30) in za moške (14.45), v nedeljo pa štafeta 
mešanih dvojic (11.30) in mešana štafeta (14.25).

Kranj – Pred slovenskimi rokometaši je nastop na svetovnem 
prvenstvu, ki bo med 11. in 29. januarjem na Švedskem in 
Poljskem. Včeraj so začeli sklepne priprave. Zbrali so se v 
Mali Nedelji. Do odhoda v Katovice na Poljsko bodo odigrali 
še dve pripravljalni tekmi z Madžarsko. Prva bo 5. januarja v 
Ljutomeru, druga pa 7. januarja v Veliki Kaniži. Izbranci selek-
torja Uroša Zormana se bodo v skupinskem delu v Katovicah 
pomerili s Francijo, Poljsko in Savdsko Arabijo. Največji uspeh 
na svetovnih prvenstvih so doslej dosegli leta 2017. V Franciji 
so bili bronasti.

Rokometaši začeli sklepne priprave



RekReacija info@g-glas.si
14 Gorenjski glas

torek, 3. januarja 2023

Emilija - Romanja , 10. del

Zadnji dan potovanja nam 
je ostala še sproščena vožnja 
ob obali do kraja Cesenatico. 
V štiridesetih kilometrih vo-
žnje so se ves čas menjava-
li podobni razgledi – na eni 
strani peščena plaža z nešte-
to ležalniki in senčniki, na 
drugi strani vsaj tri vrste ho-
telov. »Koliko je tu poleti tu-
ristov in kaj počno, saj ven-
dar hodijo eden čez druge-
ga?« smo se spraševali.

V Riminiju smo se pelja-
li mimo parka, posvečene-
ga režiserju Federicu Felli-
niju, ki se je rodil v tem mes-
tu, se ob vodnem kanalu za-
peljali do znamenitega mo-
sta Tibero, zgrajenega še v 
rimskem času. Še nekaj ki-
lometrov ob obali in prispe-
li smo v ljubko ribiško mes-
to Cesenatico, ki nas je nav-
duševalo z lepimi stavbami 
in starimi lesenimi barka-
mi v kanalu, za katerega je 
načrte narisal Leonardo da 

Vinci. Kolesarjem je morda 
ta kraj znan tudi po tem, da 
se je tu rodil Marco Panta-
ni, karizmatični kolesar, ki 
je leta 1998 osvojil dve naj-
večji kolesarski večtedenski 
tekmovanji – Dirko po Italiji 
in Dirko po Franciji. Njego-
va teža 57 kilogramov je bila 
idealna za vzpone na najtež-
je klance, z obrito glavo in 
uhanom je sotekmovalcem 

še dodatno nagnal strah v 
kosti. Il Pirata (pirat), kot 
so ga klicali, je bil zares ko-
lesarska ikona – in je še da-
nes. Mislim, da ni prebival-
ca Cesenatica, ki ne bi vedel, 
kje stoji njegov spomenik, 
da v njegovem muzeju hra-
nijo njegova najpomemb-
nejša kolesa in opremo in da 
ima na pokopališču grobni-
co, ki jo dnevno obiskujejo 

njegovi oboževalci. Še danes 
deluje fundacija z njegovim 
imenom, ki organizira kole-
sarske prireditve in zbira de-
nar, s katerim pomaga dru-
žinam, kolesarskim klubom 
in podobno.

Najbrž je tudi Marco Pan-
tani zaslužen, da veliko do-
mačinov poganja pedala po 
bližnjih gričih. Ti so ravno 
prav visoki, da povprečne-
mu kolesarju pri vzponu ne 
vzamejo vsega veselja. Tega 
se zavedajo tudi turistični 
delavci, ki vse več vlagajo v 
promocijo kolesarskega tu-
rizma v pokrajini Emilija - 
Romanja. Rezultati so že vi-
dni, saj pokrajino obišče več 
kot pol milijona kolesarskih 
turistov letno. Od tega je ok-
rog devetdeset odstotkov tuj-
cev, največ Avstrijcev, Nem-
cev in Švicarjev. Kolesarski 
hoteli imajo skupno spletno 
stran in blagovno znamko z 
imenom Terrabici. Kolesar-
ske navdušence pa spomladi 
in jeseni nagovarjajo s tem, 

da v skoraj vsakem mestu or-
ganizirajo rekreativno tek-
movanje. Največja kolesar-
ska prireditev je Granfon-
do Nove Colli, ki jo organi-
zirajo že od leta 1971. Vsa-
ko leto se nanjo prijavi ok-
rog 12 tisoč kolesarjev in leta 
2015 so vse startnine proda-
li v zgolj štirih minutah. A 
tudi druge prireditve so zelo 
dobro obiskane. Andrea Ma-
nusia, ki skrbi za promocijo 

kolesarskega turizma in je 
velik prijatelj slovenskih ko-
lesarjev, mi je zaupal, da bo 
leta 2024 start druge etape 
Dirke po Franciji prav mes-
tu Cesenatico.

Če že delate kolesarske 
načrte za leto, v katero smo 
pravkar vstopili, vam pripo-
ročam, da obiščete pokraji-
no Emilija - Romanja . Ne bo 
vam žal. Glasovi kolesarji se 
bomo tja še vrnili. (Konec)

Grega Flajnik

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

Pršivec nad Bohinj-
skim jezerom je čudovit 
razglednik. Najlepši čas za 
vzpon nanj je jesen, a v lan-
ski jeseni, ko so bili hribi v 
začetku novembra rahlo po-
beljeni, je bil obisk tega ka-
rizmatičnega vrha še toliko 
lepši. Zapeljemo se v Bohinj 
in v Stari Fužini zavijemo 
ostro levo proti planini Bla-
to. Ko dosežemo cestno za-
pornico, vzamemo listek, ki 
nas ob vrnitvi »olajša« za de-
set evrov. Sledi nekaj kilo-
metrov vzdrževane, asfalti-
rane ceste, ki pelje proti Vo-
garju. Vozimo mimo odcepa 
za Vogar, vse do konca ceste, 
kjer tudi parkiramo.

Tik pred koncem ceste na 
levi strani opazimo smero-
kaze in markirano planin-
sko pot, ki pelje proti Pršiv-
cu. Markacijam sledimo pro-
ti zahodu. Pot se zmerno, le 
mestoma strmeje vzpenja. 
Višje se pot spremeni v str-
mo stezo, ki nas vodi sko-
zi smrekov gozd. Sledenje 
markacijam mora biti paz-
ljivo, saj na Pršivcu ni rav-
no priporočljivo, da se iz-
gubimo in zaidemo. Kraški 
svet je namreč skrivnosten, 
poln brezen in razpok. Pot 
je strma in z vsakim višin-
skim metrom le pridobiva 
strmino. Dosežemo rob gre-
bena, kjer na levi zazija glo-
boka ozka razpoka. Zdrs tu-
kaj bi bil usoden. Malce višje 

dosežemo blaten in s koreni-
nami dreves prepleten skok, 
ki je po dežju in v mokrem 
nevaren za zdrs. Pristopimo 
na vršno sleme, a pravi vrh 
bomo zagledali še daleč pred 
seboj. A to je le optična pre-
vara, saj ni tako oddaljen, kot 
je videti. Tudi po slemenu 
pot poteka po travi in po ska-
lah, zato je previdnost nujno 
potrebna.

Na vrh nas bosta pričakala 
vpisna knjiga in čudovit raz-
gled. Pršivec si iz oči v oči 
gleda z Rjavo skalo, kamor 
pripelje vzpenjača na Vogel. 
Bohinjsko-Tolminske gore 
se nam pred očmi razgrne-
jo kot ogrlica in vsaka gora 
je perla, ki sestavlja to narav-
no pregrado med Gorenjsko 

in Primorsko. Pršivec je 
preddverje, vhod v Julij-
ske Alpe, ki nam na seve-
ru dihajo za ovratnik; Debe-
li vrh, Ogradi, Stogi, za nji-
mi triglavsko kraljestvo, za-
hodno veriga Tičaric in Zel-
naric, Veliko Špičje, Krnska 
skupina itd. In seveda pog-
led na Bohinjsko jezero, ki 
je na vzhodnem delu videti 
kot srce.

Za sestop predlagam, da 
se spustimo do planine Vi-
ševnik. Vmes gremo mimo 

Majske jame, brezna, ki je 
raziskano do globine 592 
metrov. Na Planini Viševnik 
poiščemo smerokaz, ki pe-
lje neposredno nazaj na Vo-
gar. Čaka nas krajši vzpon, ki 
nas pripelje na prostrani gor-
ski travnik, ki ga prečimo, na 
njegovi drugi strani pa nas 
čaka strm sestop nazaj do av-
tomobila. Hodimo pod Gor-
njim Viševnikom (1723 m n. 
m.). Strm sestop, v mokrem 
nevaren za zdrs, nas pelje 
mimo Brezna pri gamsovi 

glavici, ki je globoko 817 me-
trov, voda pa je izoblikovala 
več kot 6-kilometrski jamski 
poligon. V jamo so se jamar-
ji prvič spustili leta 1969, 
leta 1972 pa je bila skupi-
na raziskovalnih jamarjev v 
njej cel teden. Še vedno pa 
ostaja nepreplavan izredno 
nevaren sifon Babalu, ki bi 
razkril zadnje skrivnosti poti 
dežnih kapljic iznad Fužin-
skih planin v Bohinjsko jeze-
ro. Strm sestop nas čaka vse 
do parkirišča na koncu ceste, 
ki pelje na Vogar.

Pršivec je čudovit prime-
rek visokogorskega Kra-
sa, saj razdrapan teren, po-
raščen z macesni in pod-
rastjem, buri domišljijo ob 
pogledu na številne škraplje, 
prelome, vrtače in brezna. 
Lansko jesen je bilo na poti 
tudi kar nekaj podrtega drev-
ja, zato je bilo mestoma pot-
rebno oprezati za markacija-
mi. Skratka, previdno.

Nadmorska višina: 1761 m
Višinska razlika: 550 m
Trajanje: 5 ur
Zahtevnost: 

Vidite srce spodaj? / Foto: Jelena Justin

Jelena Justin

Strm vzpon na Pršivec / Foto: Jelena Justin

Planina Viševnik in klanec, ki ga moramo še premagati  
/ Foto: Jelena Justin

Most Tiberia v mestu Rimini / Foto: Grega Flajnik

Naša skupina pred spomenikom Marcu Pantaniju 
v Cesenaticu / Foto: Grega Flajnik

Vrh, ki ponudi enega najlepših razgledov na Bohinjsko jezero. Krožna tura, ki 
nas bo pri sestopu popeljala tudi mimo znamenitega brezna. Gora, ki požira 
vodo; vodo, ki luč sveta ponovno ugleda ob izbruhu Govica.

Pogled na srce
Planinski izlet: Pršivec (1761 m n. m.)
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Brode – V Sloveniji je oko-
li deset tisoč čebelarjev. 
Leta 2008 je bilo 40 ekolo-
ških čebelarjev, predlani že 
92, število čebeljih družin, 
vključenih v ekološko čebe-
larstvo, pa se je v obdobju 
2010–2021 povečalo s 1342 
na 3460.

Da bi med čebelarji spod-
budili čebelarjenje po ekolo-
ških smernicah, je Čebelar-
sko društvo Škofja Loka ob 
koncu lanskega leta v Domu 
čebelarjev v Brodeh pri Ško-
fji Loki pripravilo razpravo o 
ekološkem čebelarstvu. Raz-
prava je bila dobro obiskana, 
udeležilo se je je več kot pet-
deset čebelarjev iz domače-
ga čebelarskega društva in 
od drugod.

Ekološko le s kranjsko 
sivko

Svetovalec za ekološko 
kmetijstvo pri celjskem kme-
tijsko-gozdarskem zavodu 
Mitja Zupančič je predstavil 
stanje na področju ekološke-

ga čebelarstva, zahteve, ki 
jih morajo izpolnjevati eko-
loški čebelarji, in tudi plači-
la, ki jim jih namenja drža-
va. Kot je dejal, področje eko-
loškega čebelarstva urejata 
evropska in nacionalna za-
konodaja. V Sloveniji je do-
voljeno ekološko čebelariti le 
z avtohtono kranjsko čebelo. 
Za ekološko čebelarjenje je 

glede na predpise primerno 
celotno območje države, ra-
zen redkih izjem. Pri tovr-
stnem čebelarjenju so pre-
povedani uporaba satja s če-
beljo zalego, uporaba kemič-
no-sintetičnih repelentov 
med postopki točenja medu 
in striženje kril pri mati-
cah. Izrezovanje in uničeva-
nje trotovine je dovoljeno le 
za zmanjševanje okužbe če-
beljih družin z varojo. Panji 
morajo biti izdelani iz prete-
žno naravnih materialov, ki 
ne predstavljajo tveganja za 
onesnaževanje okolja in če-
belarskih proizvodov. Čebe-
lji vosek za izdelavo satnic 
mora izvirati iz ekološkega 
čebelarstva.

Za zatiranje varoje je do-
voljeno uporabljati le mra-
vljično, mlečno, ocetno in 
oksalno kislino, mentol, ti-
mol, evkaliptusovo olje in 
kafro. Ob koncu prideloval-
ne sezone je treba pustiti če-
belam v panju za prezimova-
nje zadostne rezerve medu 
in cvetnega praha. Čebelje 
družine je dovoljeno hrani-
ti le, če je njihovo preživet-
je ogroženo zaradi vremen-
skih razmer, a dovoljeno jih 
je hraniti le z ekološko pride-
lanim medom, sladkorjem 
ali sladkornim sirupom.

Plačilo odvisno od števila 
čebeljih družin

Pogoji za pridobitev plačil 
za ekološko čebelarjenje so 
ena čebelja družina, vključe-
nost v ukrep za najmanj pet 
let, vključenost v kontrolo 
ekološkega kmetovanja ter 
oddaja zbirne vloge v času 
subvencijske kampanje. V 
naslednjem programskem 
obdobju skupne kmetijske 
politike (2023–2027) bodo 
plačila odvisna od števila če-
beljih družin: za pet do deset 
družin bo plačilo 273 evrov, 
od enajst do dvajset družin 
545 evrov, od 21 do 30 dru-
žin 909 evrov, od 31 do 40 
družin 1272 evrov – in tako 
dalje. V času preusmeritve 
iz konvencionalnega v eko-
loško čebelarjenje bo plačilo 
nekoliko višje.

Glavni problem je trženje
Svoje izkušnje z ekolo-

škim čebelarjenjem sta 
predstavila tudi dva ekolo-
ška čebelarja. Miha Metel-
ko s Studenca pri Sevnici, ki 
ekološko čebelari približno 
deset let, je dejal, da zatira-
nje varoje na ekološki način 
ni problem, glavna težava je, 
kako ekološki med prodati 
po ceni, ki je približno za tri-
deset odstotkov višja od cene 

za konvencionalni med. »V 
čebelarstvu bi veliko lažje 
preživel kot konvencionalni 
čebelar, a to ne bi bilo v skla-
du z mojim prepričanjem,« 
je dejal.

Matija Dolenc iz Gabrove-
ga je za zdaj edini ekološki 
čebelar v Čebelarskem dru-
štvu Škofja Loka, za ekolo-
ško čebelarstvo se je odlo-
čil zato, ker mu ni bilo všeč, 
da bi pri čebelarjenju upora-
bljal tudi strupene snovi. Če-
belari s štiridesetimi čebelji-
mi družinami, glede proda-
je ekološkega medu pa pravi, 
da si mora vzeti več časa, da 
kupcu razloži prednosti eko-
loškega medu.

Del udeležencev razprave o ekološkem čebelarstvu / Foto: Cveto Zaplotnik

Ljubljana – Čebelarska zve-
za Slovenije in javna sveto-
valna služba v čebelarstvu 
sta ob koncu decembra v dr-
žavnem svetu pripravili po-
svetovanje z naslovom Brez 
čebelarja ne bo čebel. Posvet 
je bil namenjen praznova-
nju pete obletnice razglasitve 
20. maja za svetovni dan če-
bel ter predstavitvi bogastva 

čebelarske dediščine in dela 
čebelarjev za ohranitev čebel. 
Kot so ugotavljali, zdravje če-
bel najbolj ogrožajo podneb-
ne spremembe, pesticidi in 
intenzivno kmetijstvo.

Po posvetu so podeli-
li še priznanja čebelarjem, 
ki so lani pridelali senzo-
rično najbolj tipičen vrstni 
med. Priznanja sta jim po-
delila predsednik čebelar-
ske zveze Boštjan Noč in 

predsednica senzorične ko-
misije dr. Jasna Bertoncelj.

Na državnem ocenjeva-
nju so ocenjevali štiri vrste 
medu – cvetlični, akacijev, 
lipov in kostanjev med. Iz-
kazala sta se tudi dva gorenj-
ska čebelarja: Peter Gruden 
iz Tržiča je postal državni pr-
vak s cvetličnim medom, Če-
belarstvo Klemenčič – Me-
domed iz Škofje Loke pa z 
akacijevim.

Cveto Zaplotnik

Kranj – Po podatkih Agen-
cije RS za kmetijske trge in 
razvoj podeželja so mlekar-
ne novembra letos za mle-
ko, dostavljeno v mlekarno 
ter s 3,7 odstotka maščobe in 
3,15 odstotka beljakovin, pla-
čale v povprečju 50,40 evra 
za sto kilogramov, kar je bilo 
za 0,89 evra ali 1,80 odstot-
ka več kot mesec prej. Ker je 
mleko v povprečju vsebovalo 

4,27 odstotka maščobe in 3,51 
odstotka beljakovin, je bila 
povprečna dejanska odkup-
na cena 56,89 evra in je bila 
za 1,44 evra ali za 2,60 od-
stotka višja kot oktobra. Od-
kupovalci so za mleko s 3,7 
odstotka maščobe in 3,15 od-
stotka beljakovin plačali pov-
prečno 47,26 evra za sto ki-
logramov, cena, izračunana 
glede na dejansko vsebnost 
maščob in beljakovin v mle-
ku, pa je znašala 54,95 evra.

Cveto Zaplotnik

Kranj – Agencija za kmetijske trge in razvoj podeželja je 22. 
decembra izdala upravičenim kmetijskim gospodarstvom 
še drugi in hkrati zadnji paket informativnih odločb o do-
delitvi finančne pomoči za ublažitev izpada krme, ki ga je 
povzročila suša. Denar jim je nakazala do konca leta. Skup-
no je pomoč prejelo 9615 gospodarstev v skupni vrednosti 
4,4 milijona evrov.

Kranj – Uprava za varno hra-
no, veterinarstvo in varstvo 
rastlin je potrdila nova pri-
mera ptičje gripe, tokrat pri 
dveh labodih grbcih v obči-
nah Sveta Trojica in Piran, 
zato njena priporočila za 
zmanjšanje tveganja za pre-
nos virusa s prostoživečih 
ptic na perutnino še naprej 
veljajo za vso državo. Rejci 
perutnine naj bodo pozorni 
na pojav bolezni zlasti ob 
zmanjšanju porabe krme in 
vode, padcu nesnosti in po-
višanem poginu.

Kranj – Vlada je spremenila uredbo o dopolnilnih dejavnostih 
na kmetijah. S spremembo je kmetijam z dopolnilnimi dejav-
nostmi omogočila, da zaradi suše izjemoma lahko večji delež 
rastlinskih pridelkov oziroma surovine za predelavo kupijo 
od drugih kmetij. Do večjega dokupa, kot je sicer predpisan, 
pa so upravičene le kmetije, ki jim je suša najmanj za 60 od-
stotkov zmanjšala pridelek kmetijskih rastlin, namenjenih za 
predelavo. Kmetijsko-gozdarska zbornica in zadružna zveza 
sta kot pogoj namesto najmanj 60-odstotne poškodovanosti 
rastlin predlagali najmanj 30-odstotno poškodovanost, vendar 
ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano njunega 
predloga ni upoštevalo.

Kmetijam pomoč za ublažitev izpada krme

Ptičja gripa

Več dokupa pridelkov od drugih kmetij

Kranj – Vlada je pred krat-
kim spremenila uredbo o 
sofinanciranju zavaroval-
nih premij za zavarovanje 
primarne kmetijske proi-
zvodnje in ribištva. S spre-
membo je jasneje določi-
la, da je do sofinanciranja 
upravičen tudi odkup odbi-
tne franšize, vendar le v pri-
meru, če je odbitna franši-
za višja od 15 odstotkov za-
varovalne vsote posevka, 
nasada ali plodu. Ministr-
stvo za kmetijstvo, gozdar-
stvo in prehrano je na po-
budo kmetijsko-gozdarske 
zbornice in zavarovalnic 
za nekatere kulture zviša-
lo najvišje zavarovalne vso-
te na hektar. Za ječmen je 

najvišja zavarovalna vso-
ta 1036 evrov za hektar, za 
merkantilno pšenico 1256 
evrov, tritikalo 1300 evrov, 
piro 1000 evrov, zgodnji 
krompir 10.000 evrov, po-
zni krompir 7500 evrov, 
koruzo za siliranje 1800 
evrov, tri- in več kosno traj-
no travinje 800 evrov, dvo-
kosno trajno travinje 500 
evrov, enokosno trajno tra-
vinje in pašno-kosni travnik 
300 evrov, jablane 16.000 
evrov, jagode 40.000 evrov 
– in tako dalje. Zbornica je 
predlagala, da bi na seznam 
pridelkov, za katere bi drža-
va sofinancirala zavaroval-
no premijo, dodali tudi eko-
loške pridelke, vendar mi-
nistrstvo njenega predloga 
ni upoštevalo.

Cveto Zaplotnik

Cveto Zaplotnik

Odkupna cena (v evrih/100 kg) za mleko s 3,7 odstotka 
maščobe in 3,15 odstotka beljakovin (standardna) in 
glede na dejansko vsebnost maščobe in beljakovin 
(dejanska)

mesec Cena mlekarn Cena odkupovalcev
 *standardna *dejanska *standardna *dejanska

December 2013 36,23 38,36 31,06 36,12

December 2014 32,64 34,09 27,77 31,72

December 2015 28,88 30,70 24,86 28,33

December 2016 26,84 30,01 24,15 28,18

December 2017 32,87 35,25 28,63 32,97

December 2018 31,43 34,40 28,37 31,95

December 2019 32,26 36,62 29,55 34,16

December 2020 30,85 34,69 27,40 31,56

December 2021 33,67 37,67 30,54 35,33

Oktober 2022 49,51 55,45 46,35 53,60

November 2022 50,40 56,89 47,26 54,95

V Sloveniji se povečuje zanimanje za ekološko čebelarstvo, na to kaže tudi naraščanje števila ekoloških 
čebelarjev, vendar je ta delež glede na skupno število čebelarjev še dokaj skromen.

Malo ekoloških čebelarjev Odkupne cene mleka

Spremembe pri zavarovanju

Najboljši med v državi

Mitja Zupančič 
/ Foto: Cveto Zaplotnik

Matija Dolenc 
/ Foto: Cveto Zaplotnik
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Gorenjski operativno-ko-
munikacijski center je na 
številko 113 od 7. ure 31. de-
cembra do 7. ure 1. januarja 
do sprejel 151 klicev – 65 in-
terventnih dogodkov je bilo 
takšnih, ki so terjali posredo-
vanje. Policisti so med dru-
gim obravnavali 14 dogod-
kov s področja kriminalitete, 
od tega vlom v stanovanjsko 
hišo, poskus vloma v oseb-
ni avtomobil, veliko tatvino 
v poslovni objekt, poškodo-
vanje tuje stvari in štiri tat-

vine, 10 dogodkov s področ-
ja prometne varnosti, kjer so 
med drugim posredovali pri 
prometni nesreči z lahkimi 
telesnimi poškodbami in pri 
treh z materialno škodo, za-
segli so tudi en osebni avto-
mobil. Prejeli so tudi 21 pri-
jav s področja javnega reda 
in miru na javnem kraju in 
šest v zasebnem prostoru.

Kriminaliteta
V soboto nekaj pred 9. uro 

so bili kranjski policisti ob-
veščeni o vlomu v stanovanj-
sko hišo, kjer je neznani sto-
rilec nasilno vstopil v notra-
njost skozi balkonska vra-
ta in si protipravno prilastil 

več kot 600 evrov gotovine 
in nakit v vrednosti približ-
no 5.000 evrov. Opoldne 
so obravnavali tudi poško-
dovanje hišnega nabiralni-
ka pri eni izmed stanovanj-
skih hiš. Zvečer pa še poskus 
vloma v parkiran osebni av-
tomobil.

Jeseniški policisti so v 
soboto malo pred 16. uro 
obravnavali tatvino denarja 
v enem izmed trgovskih cen-
trov. »Neznani storilec je v 
notranji prostor vstopil sko-
zi streho objekta in si v skla-
dišču protipravno prilastil 

več kot 1.500 evrov gotovi-
ne in odšel neznano kam,« 
so pojasnili na Policijski po-
staji Kranj.

Prometna varnost
Poleg tega so kranj-

ski policisti v soboto oko-
li 11.30 obravnavali trk ko-
lesarke v osebni avtomo-
bil, pri čemer se je kolesar-
ka lažje poškodovala. V ne-
deljo okoli 2.20 so obrav-
navali še voznico osebne-
ga avtomobila, ki je trčila v 
osebni avtomobil, ki je vo-
zil pred njo. Za povzročite-
ljico vodijo prekrškovni po-
stopek za povzročitev pro-
metne nesreče, za 19-letno 

voznico udeleženko pa za-
radi vožnje pod vplivom al-
kohola. Preizkus alkoholi-
ziranosti je namreč poka-
zal 0,25 mg/l alkohola, kar 
je nad dovoljeno mejo, ki je 
zakonsko predpisana za vo-
znico začetnico (vozniki za-
četniki morajo imeti 0,00 
mg/l). Policistom je dejala, 
da je alkohol uživala po pro-
metni nesreči, zato so ji od-
redili strokovni pregled.

Kranjski policisti so v ne-
deljo okoli 3.20 ustavili še 
21-letno voznico osebnega 
avtomobila, ki je vozila brez 

vozniškega dovoljenja in 
pod vplivom alkohola (0,80 
mg/l). Avtomobil so ji zača-
sno zasegli.

Javni red in mir
Prvi dan novega leta so 

kranjski policisti okoli dvaj-
set minut čez polnoč obrav-
navali spor, kjer je partner 
udaril svojo partnerico. Po 
doslej znanih podatkih naj 
bi ji povzročil lahko telesno 
poškodbo. Zoper njega po-
licisti vodijo postopek tudi 
zaradi suma storitve kazni-
vega dejanja lahke telesne 
poškodbe oziroma kaznive-
ga dejanja zoper življenje in 
telo.

Nobene intervencije
Gasilci Gasilsko reševalne 

službe Kranj pa na silvestrsko 
noč niso imeli veliko dela, saj 
niso posredovali na niti eni 
intervenciji. Kot je pojasnil 
vodja nočne izmene Andrej 
Roblek, so izmeno sicer za-
čeli eno uro prej kot običajno, 
ob 18. uri, še pred tem pa so se 
udeležili silvestrskega skoka 
v Planšarsko jezero na Jezer-
skem. »Čeprav ni bilo inter-
vencij, smo bili v stalni prip-
ravljenosti, saj so za najdaljšo 
noč v letu značilni ognjeme-
ti, ki lahko povzročijo požar,« 

je pojasnil Roblek in dodal, da 
so kranjski poklicni gasilci si-
cer lani skupno posredovali 
na 1103 intervencijah. »Lani 
smo bili kranjski gasilci mno-
go bolj obremenjeni kot leto 
prej. Smo namreč med naj-
bolj obremenjenimi enotami 
po številu intervencij na gasil-
ca,« je še povedal.

Kranjski policisti, poklic-
ni gasilci in reševalci nujne 
medicinske pomoči so tisto 
noč opravili tudi kolegialne 
obiske in si zaželeli srečno 
in varno v novem letu. »Ob 
polnoči smo gasilci prižga-
li tudi sirene in luči voznega 
parka in tako vstopili v leto 
2023,« je še povedal Roblek.

Kranjski policisti, poklicni gasilci in reševalci nujne medicinske pomoči so drug drugemu na silvestrsko noč zaželeli srečno 
in varno novo leto. / Foto: arhiv Andreja Robleka

Kranj – Na kranjski policij-
ski upravi zaznavajo vse več 
zlorab pri uporabi interneta, 
saj je tovrstna tehnologija 
omogočila velike spremem-
be pri komuniciranju in 
opravljanju vsakodnevnih 
nalog. »Zaradi teh pridobi-
tev smo uporabniki posta-
li tudi ranljivejši,« poudar-
ja Roland Brajič, predstav-
nik za odnose z javnostmi 
na PU Kranj.

Magnet za napadal-
ce (hekerje, pirate, preva-
rante, pošiljatelje nezaže-
lenih elektronskih sporo-
čil in podobne nepridipra-
ve) so predvsem naši oseb-
ni in poslovni podatki ter 
različna varnostna gesla, 
z zlorabo katerih nam lah-
ko naredijo velikansko ško-
do. »Med vsemi grožnjami 
varnosti na internetu so to-
vrstni napadalci ena največ-
jih,« dodaja Brajič. Njiho-
ve tarče niso samo vladne 

ustanove in finančne insti-
tucije, temveč tudi podje-
tja in fizične osebe. »Tako 
se pojavljajo spletno nasi-
lje, izsiljevanje z različnimi 
fotografijami, spolna zlora-
ba otrok, finančne prevare, 
zlonamerni programi, izsi-
ljevalski virusi, lažna obve-
stila o plačilu glob, zlorabe 
elektronskega bančništva, 
nakupi na spletu,« je pojas-
nil in dodal: »Zato bodite 
resnično previdni pri vseh 
dejavnostih na internetu in 

se vsakodnevno izobražujte 
o varnosti.« Če boste prejeli 
karkoli, kar se vam bo zdelo 
nevsakdanje, Brajič svetu-
je, da se pozanimate in pre-
verite, ali je prejeto sporo-
čilo pristno. To lahko stori-
te na www.safe.si in www.
cert.si. Veliko različnih nas-
vetov pa dobite tudi na sple-
tni strani policije. »Še zlas-
ti ne pozabite, da niso ran-
ljivi samo računalniki, tem-
več tudi mobilni telefoni,« 
je še poudaril Brajič.

Maša Likosar

Ljubljana – Lani se je v dob-
rih osmih mesecih 27 pre-
ventivno-izobraževalnih de-
lavnic projekta Sožitje za sta-
rejše udeležence v prometu, 
ki jih organizira Agencija za 
varnost prometa, udeležilo 
kar osemsto starejših. Op-
ravili so tudi 86 svetovalnih 
voženj, saj je velik poudarek 
namenjen vzdrževanju voz-
niške kondicije. Podatki ka-
žejo, da se tovrstnih preven-
tivnih dogodkov udeleži več 
žensk kot moških, udeležen-
ci pa v povprečju motorno 
vozilo vozijo 43 let.

Agencija si prizadeva, da 
bi bili starejši čim dlje mo-
bilni, ob tem pa v prometu 
varni. »Predvsem zunaj ur-
banih naselij je lasten pre-
voz pogosto edina možnost 
mobilnosti, saj mreža javne-
ga prevoza ali taksi pogosto 
tam nista dostopna,« so po-
jasnili na agenciji, ki projekt 

izvaja od leta 2015, delavni-
ce pa izvaja v sodelovanju z 
Darsom, Policijo, Rdečim 
križem, Združenjem For-
tox, Prostoferjem, ZDUS in 
občinskimi SPV v različnih 
krajih po Sloveniji. »Na de-
lavnice, ki so brezplačne, se 
lahko prijavi vsak starejši vo-
znik, ki ima željo izpopolni-
ti svoje znanje in vozniško 
kondicijo,« so dodali.

Termine delavnic objavlja-
jo na spletni strani agencije, 
prav tako jih objavljajo ZDUS 
ter posamezna društva upo-
kojencev, obenem agenci-
ja k prijavam pogosto pozi-
va na družbenih omrežjih. V 
letu 2023 je do konca maja že 
razpisanih dvajset terminov, 
zato vabijo starejše, da se pri-
javijo, osvežijo svoje znanje 
cestnoprometnih predpisov 
in vozniško kondicijo pre-
verijo s strokovnjaki. Na Go-
renjskem bodo tovrstno de-
lavnico organizirali 24. janu-
arja v Tržiču.

Za večjo varnost v 
cestnem prometu
Maša Likosar

Kranj – Kranjski policisti so bili v nedeljo okoli 16.50 obveščeni, 
da je 46-letni moški pri pospravljanju ostankov pirotehničnih 
izdelkov našel še neeksplodirano raketo in jo prižgal. »Eksplo-
dirala mu je v roki,« so sporočili s kranjske policijske uprave, 
kjer še dodajajo, da se je moški po trenutno dostopnih podat-
kih zaradi omenjenega dogodka lahko telesno poškodoval.

Jesenice – Jeseniški policisti so bili v petek zjutraj obveščeni 
o poškodovanem parkiranem osebnem avtomobilu. »Nezna-
ni storilec je na voznikov sedež odvrgel prižgan pirotehnični 
izdelek, ki je ob eksploziji močno poškodoval notranjost av-
tomobila. Eksplozija je povzročila tudi materialno škodo na 
avtomobilu, ki je bil parkiran v bližini,« so pojasnili na PU 
Kranj. Policisti intenzivno zbirajo obvestila o dejanju, opra-
vili so ogled in bodo o vseh ugotovitvah obveščali pristojno 
državno tožilstvo.

V roki mu je eksplodirala raketa

V avto odvrgel pirotehnični izdelek

Odvzel prednost voznici

Kranj – Kranjski prometniki 
so pretekli teden na obmo-
čju Kranja obravnavali pro-
metno nesrečo, v kateri je 
voznik tovornega avtomobi-
la pri zavijanju levo odvzel 
prednost voznici osebne-
ga avtomobila, ki je pravil-
no vozila naravnost po na-
sprotnem prometnem pasu. 
V avtomobilu voznice je bil 
tudi sopotnik, po podatkih 
kranjske policije pa so vsi 
trije udeleženci lahko teles-
no poškodovani. Po odreje-
nem preizkusu alkoholizira-
nosti je alkotest povzročite-
lju pokazal 0,76 miligrama 
alkohola na liter izdihanega 
zraka, zato so mu odredili 
tudi strokovni pregled, voz-
niško dovoljenje pa odvzeli. 

Policisti za povzročitelja vo-
dijo postopek zaradi kazni-
vega dejanja zoper varnost 
javnega prometa in bodo ob-
veščali pristojno državno to-
žilstvo.

Ob tem policisti opozarja-
jo voznike, da ne smejo vo-
ziti vozila v cestnem prome-
tu niti ga začeti voziti, če so 
pod vplivom alkohola, pre-
povedanih drog, psihoaktiv-
nih zdravil ali drugih psiho-
aktivnih snovi in njihovih 
presnovkov. »Želimo, da bi 
se vsak posameznik zavedal 
svojih ravnanj in odgovorno-
sti. S tem zavedanjem bi na-
mreč odločno pripomogel k 
zmanjšanju števila prome-
tnih nesreč in njihovih pos-
ledic ter k večji varnosti v ce-
stnem prometu,« so poudari-
li na Policijski upravi Kranj.

Maša Likosar

V novo leto brez hujših kršitev

Vse več zlorab pri uporabi interneta
KRATKE NOVICE

1. stran
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Golfsko igri-
šče Cubo v 
Smledniku je 
gostilo prav 
poseben do-

godek, ki so ga poimenova-
li Novoletni bazar by Cubo. 
Napovedovali so sproščeno 
druženje pred klubsko hišo, 
v decembrskem vzdušju so 
obiskovalci lahko pokusili 
tudi gurmanske grižljaje. Za 
najbolj lačne obiskovalce no-
voletnega bazarja pa sta skr-
bela kuharja restavracije na 
golfskem igrišču v Smledni-
ku Nejc Polanič in Rok Če-
mažar, in sicer s hambur-
gerji, hot dogi, pečenimi 
klobasami s hrenom, obi-
skovalci so si lahko privošči-
li tudi joto s prekajeno vra-
tovino, za tiste, ki se jim je 
zahotelo kaj sladkega, pa je 
bil na voljo »šmorn«. Glas-
beni del so organizatorji do-

godka zaupali trem fantom, 
ki so jim blizu narodno-za-
bavni napevi, nadeli pa so si 
ime Pivski muzikantje.

Bazar je obiskovalcem po-
nujal kar veliko izbiro dob-
rot lokalnega porekla. Ku-
pili so lahko vse od medu, 
mlečnih izdelkov, izdelkov 
iz moke in moko iz različnih 
žit do modnih dodatkov ter 
keramike oziroma simpatič-
nih keramičnih krožnikov, 

skled in skodelic različnih 
velikosti. Novoletni bazar 
je bil namenjen tudi ljubite-
ljem golfa. Tako so v ponud-
bo vključili sejem rabljene 
ter nove opreme za golf. Obi-
skovalci so lahko dobili tudi 
najnovejše vesti, ki se nana-
šajo na igrišče, ljubitelji gol-
fa pa so lahko brezplačno 
preizkušali najnovejšo pri-
dobitev vadišča v Smledni-
ku: Toptracer Range.

Vreme je zdržalo, čeprav 
se je ves dan rahlo kisalo. 
Bolj je bilo podobno april-
skemu kot decembrskemu. 
Ko se je dan prevesil v večer, 
se je druženje nadaljevalo ob 
zvokih hišnega didžeja.

Znano golfsko igrišče v Smledniku je pred zadnjim decembrskim koncem tedna gostilo Novoletni bazar 
s precej pisano ponudbo. Na svoj račun so prišli tudi ljubitelji golfa. Bazar so tokrat pripravili prvič.

Alenka Brun

Na fotografiji sta Urban Poljanšek in Žan Kajzar, dva od 
treh članov Pivskih muzikantov, ki prihajajo iz Kamnika.  
/ Foto: Alenka Brun

Nejc Polanič in Rok Čemažar / Foto: Alenka Brun

V novem hotelu 
Triangel v Goz-
du - Martuljku 
so pripravili t. i. 
apres ski zabavo 

s Cik cak (Tribute to the Le-
gends) Retro bandom. Vre-
me je gostiteljem in nasto-
pajočim malce zagodlo, saj 
je ravno na izbrani večer 
deževalo, a vseeno dobre 
volje prisotnim ni manjka-
lo. Prav vseh, ki sodelujejo 
v Retro bandu pri izvedbi 
slovenske in nemške raz-
ličice pesmi Cik cak s Kra-
njčanom Sandijem Murov-
cem - Murijem, ni bilo, a so 
preostali ravno tako pripra-

vili obiskovalce dogodka do 
miganja in mrmranja bese-
dila pesmi.

Najprej je prisotne poz-
dravil lastnik hotela Matjaž 
Tičar, potem jih je nagovoril 
Muri ter na kratko predsta-
vil zgodbo pesmi Cik cak, ki 
je čez noč postala hit, zdaj 
pa pot uspešno nadaljuje 
tudi zunaj naših meja. Sam 
se podpisuje pod besedilo in 
aranžma pesmi, pod glasbo 
pa Jasmin Stavros.

Muri pravi, da je bila pe-
sem Cik cak ustvarjena iz 
čiste zabave, posvečena pa 

je smučarskim legendam. 
»Pravzaprav je pesem kom-
binacija posrečenih naklju-
čij. V prvi vrsti gre za moje 
prijateljstvo z Jasminom, ki 
je avtor glasbe. Med nekim 
pogovorom mi je dejal, da mi 
odstopi katerokoli melodijo, 
če bi me zanimala, in rav-
no takrat je pripravljal svojo 
novo pesem. Ne vem, zakaj, 
ampak glasbeni refren te me 
je v trenutku spomnil na vi-
juganje v stilu cik – cak, cik – 
cak … Tako rekoč 'štrlelo' je 
iz refrena. Potem sem kma-
lu napisal tekst, kar je še ena 
posebna prigoda … Ostalo je 
zgodovina.«

Danes je pesem prerasla 
začrtane okvire. Z Retro ban-
dom, ki ga v večini sestavlja-

jo Kranjčani, so posneli vide-
ospot, sledila je nemška razli-
čica Zick Zack, pesem lahko 
slišite in vidite na Eurospor-
tu, v napovednikih za svetov-
ni pokal v alpskem smučanju 
– a v nemški različici.

Retro band z Murijem je na 
terasi hotela nastopil dvakrat: 
pesem so najprej predstavili v 
slovenščini, potem še v nem-
ščini, vmes pa so prijazno od-
govarjali na vprašanja priso-
tnih, sprejemali čestitke in se 
fotografirali z najmlajšimi pa 
tudi malce starejšimi – brez 
selfijev pač ni šlo.

Alenka Brun

Predzadnji dan v starem letu smo na terasi butičnega 
hotela Triangel v Gozdu - Martuljku »vijugali« s 
Sandijem Murovcem - Murijem, Retro bandom ter v 
družbi Sebastjana Gučka oziroma DJ-a Seba.

ŽIVAHNA ZABAVA

Fantje so z nastopom navdušili. / Foto: Alenka Brun

Sebastjan Guček – DJ Seba / Foto: Alenka Brun

NOVOLETNI BAZAR  
OB GOLFSKEM IGRIŠČU

Na bazarju smo srečali 
veliko ponudnikov izdelkov, 
ki jih na tovrstnih bazarjih 
in tržnicah – sicer v kranjski 
občini – redno videvamo. 
Med njimi je tudi čebelar 
Mitja Smrdel. / Foto: Alenka Brun

Trgovina Flamma Stoneware iz Kranja je obiskovalcem 
bazarja ponudila nabor svojih keramičnih izdelkov.  
/ Foto: Alenka Brun
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S težkim srcem 
sem zapust i -
la Tbilisi – s to-
plim soncem ob-
sijane cerkvice 

na razglednih vzpetinah, 
vonj po hačapuriju, diren-
daj na »bolšjaku« ob reki 
Kuri in slap Leghvtakhe-
vi, ki si je utrl pot kar sredi 
mesta in vijuga med števil-
nimi žveplenimi kopališči v 
stari četrti Sololaki. A naju 
je večni popotniški nemir 
gnal naprej, v regijo, polno 

čudovitih srednjeveških sa-
mostanov, majhnih vino-
gradniških obratov, mest, 
ki spominjajo na kraški Šta-
njel, in ljudi, ki so nama 
predstavili tradicijo in nama 
razkrili skrivnosti pridelave 
gruzijskega vina. Po povr-
šini je Kakheti največja re-
gija v Gruziji, ki zaobjema 
območje od visokih gorstev 
Tušeti na severu do pol-
puščavskih pokrajin Udab-
no in Vašlovani na jugu. 
Vinogradništvo je v Gruzi-
ji nekaj edinstvenega. Kul-
tura in tradicija pridelova-
nja vina, ki ji sledijo majhni 

družinski obrati, imenovani 
marani, je zasidrana globo-
ko v njihove korenine, gru-
zijsko vino pa je uvrščeno 
na Unescov seznam kultur-
ne dediščine.

Sighnaghi
Majhno mesto na robu vi-

norodne doline Alzani je na 
megleno zaspano jutro, ko 
naju je na praznem trgu od-
ložila mašrutka iz Tbilisi-
ja, dobil pridih mističnos-
ti. V gostišču na robu mesta 
naju je odprtih rok sprejela 
Manana, nama že dopoldan 
postregla z domačim vinom 
in grozdjem, potem pa sva se 
vse do poznega večera poti-
kala po ozkih ulicah, se spre-
hodila do cerkve sv. Štefana, 
plezala po mestnem obzidju 
in zvečer pristala na tradici-
onalni gruzijski supri. Miza 
je bila bogato obložena z do-
mačo hrano – jajčevci z ore-
hi, piščančja solata, goveja 
juha, vrči vina in svež hača-
puri. Na čelu je sedel Mana-
nin sin Giorgi in pred vsa-
kim nazdravljanjem zreciti-
ral zdravico – prvič Guruzi-
ji, drugič vinu, pa ženskam, 
dobremu življenju, zdravju 

in tako dalje, da sva se z Nej-
cem naslednji dan prepuš-
čala rahlemu glavobolu, a 
lepim spominom, ko sva 
v mašrutki pot nadaljevala 
proti Telaviju.

Telavi
Medtem ko se je Sighnag-

hi razvil v turistično meste-
ce, je pridih v Telaviju bolj 
pristen, lokalen. Že prvi 
dan naju je očaral velik po-
krit bazar s svežo zelenja-
vo in sezonskim sadjem, 
oreščki, domačimi izdelki 
in vsesplošnim kaosom, ki 
nama je sledil vse do nizkih 
barvitih hišic v starem delu 
mesta ter se popolnoma iz-
gubil na obrobju v parku 
Nadikvari. Tam sva, s pog-
ledom na vinorodne ravni-
ce in gorovje Tušeti, stkala 
načrt za prihodnji dan, na 
zemljevidu označila glavne 
atrakcije – samostane Ikal-
to, Nekresi in Alaverdi – ter 
se odločila obiskati Simo-
na, lokalnega pridelovalca 
vina, ki nama je v družin-
ski vinarni omogočil vpog-
led v pomemben del gruzij-
ske kulture. 

(Nadaljevanje naslednjič)

OBISK ŠE ZADNJEGA 
DOBREGA MOŽA

S kočijo se je izpod 
Triglava med ot-
roke v Kranju mi-
nuli petek pripe-
ljal tudi dedek 

Mraz. Otroci so ga priklicali 
skupaj s Piko Nogavičko, ki 
je za dedka Mraza na odru 
okrasila novoletno jelko, da 
bi tudi njej prinesel darilo.

Na Glavni trg je dedek 
Mraz prispel v družbi svo-
jih pomočnikov, škratov in 
snežink, spremljale so ga 
tudi gozdne živali. Za do-
brodošlico so mu otroci sku-
paj s Piko Nogavičko zape-
li pesem Siva kučma. Otro-
kom je zaupal, da je na svo-
ji poti izpod Triglava srečal 
tudi babico Zimo in jo oka-
ral, da samo lenari, namesto 
da bi nam prinesla malo sne-
ga. »Obljubila je, da nam bo 
takoj po novem letu poslala 

mehke bele oblake, iz kate-
rih bo potresla sneg, da se 
boste lahko kepali in sanka-
li,« jim je zagotovil dedek 
Mraz, ki je imel seveda s sabo 
tudi »zvrhan koš«, v njem pa 
smrečico – darilo palčkov in 
snežink. Okrašena je bila z 
rdečimi kroglicami; eno od 
njih si je – potem ko so mu 

otroci obljubili, da se mu ne 
bodo smejali – na nos natak-
nil tudi dedek Mraz. Pojas-
nil jim je, da rdečih noskov 
nimajo samo klovni in jelen-
ček Rudolf, ampak tudi ume-
tniki, ki otroke obiskujejo in 
razveseljujejo v bolnišnicah.

Za konec so si vsi skupaj 
zaželeli srečno in zdravo ter 

čim lepše novo leto. »Takšno 
pa bo le, če bomo prijazni 
drug do drugega,« je pouda-
ril dedek Mraz. Njegovi po-
močniki palčki so med otro-
ke razdelili bombone, sam 
pa se je od njih poslovil s Pi-
kinimi besedami: »Lepo se 
imejte, veliko se smejte in 
radi se imejte.«

V družbi svojih zvestih pomočnikov je dan pred silvestrovim dedek Mraz našel čas, da je obiskal tudi 
otroke v Kranju, ki so ga pričakali pod odrom na Glavnem trgu.

Mateja Rant

Dedek Mraz je obiskal tudi otroke v Kranju. / Foto: Primož Pičulin

Čukurele, obešene na bazarju v mestu Telavi. Oreščki, 
obliti s sladko grozdno vodo in nanizani na vrvico, so prava 
energijska bomba. / Foto: Neža Markelj

DEŽELA POD KAVKAZOM (2. DEL)

Med otroke se je izpod Triglava pripeljal s kočijo.  
/ Foto: Primož Pičulin

POTOVANJA        VINO        HRANA        DOGODIVŠČINE        MOŠKI        ŽENSKE         POTOVANJA        VINO        HRANA       ŽENSKE  

Neža Markelj

Skrito dvorišče v Telaviju / Foto: Neža Markelj

Prvi dan v mestu Sighnaghi. Megleni pokrov nad mestom 
ustvarja pridih mističnosti. / Foto: Neža Markelj

Staro leto je
za nami,
novo leto
pa pred nami.

Naj bo
srečno,
zdravo,
nasmejano.
In obdano
samo z lepimi stvarmi.

Staro leto
se poslavlja,
novo leto
pa nas pozdravlja.

Tadeja

Novoletno voščilo

PESMI MLADIH

Tu jaz vam želim vse, kar je našteto v pesmi – zdravja, 
sreče, nasmehe in samo dobra in lepa doživetja. Srečno 
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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KO NA BOŽIČ SREČAŠ 
ABRAHAMA ...

Že  sam zadnji 
mesec v letu s 
svojim praznič-
nim vzdušjem 
prinaša obilico 

veselja in zabav. Posledično 
je lahko december precej 
naporen, sploh če praznu-
ješ rojstni dan okoli boži-
ča ali celo na sam božič. S 
tem se vsako leto »spopada« 
tudi Matjaž Kokl iz Potoč 
pri Preddvoru. Sicer z nas-
mehom na obrazu, a ob ok-
roglih obletnicah je še prav 
posebno veselo.

Pestro je bilo, ko je dopol-
nil štirideset let, letos pa je 
na praznično nedeljo srečal 
abrahama.

Prijatelji in sosedje so se 
odločili, da mu za petdese-
ti rojstni dan postavijo tudi 
mlaj, a ker jih je prosil, naj 
tega ne storijo na večer pred 
rojstnim dnem, temveč prav 
na rojstni dan – torej 25. de-
cembra, so slavljenčevo že-
ljo sicer upoštevali, gle-
de samega načrta dogaja-
nja pa se niso pustili moti-
ti. Tako se je nekdo že zelo 
zgodaj zjutraj potrudil in 
mu avto na domačem dvori-
šču po dolgem in počez ovil 

s prozorno folijo, manjkala 
je samo še velika rdeča pen-
tlja, pa bi končni rezultat de-
jansko približal videzu dari-
la. Poskrbeli so tudi za to, da 
smo rojstnodnevno postav-
ljanje mlaja zabeležili v Go-
renjskem glasu.

Pred desetimi leti so Koklu 
prijatelji, sosedje in domači 
ravno tako pripravili živahen 
25. december. Tudi tokrat je 
rojstni dan praznoval doma. 
Ko so mu pred hišo najprej 
postavili velikanski plakat, na 
drugo stran ceste pa mlaj, ki 
je bil kakšen meter nižji od 
tistega za štirideseti rojstni 
dan, je sveži abrahamovec, 

oblečen v majico, ki je na eni 
strani pripovedovala, kdaj se 
je rodil, in na drugi, da še v 
času SFRJ, nadaljeval pra-
znovanje v družbi doma-
čih in prijateljev na prostoru 
za piknik ob Kokri, ki leži le 
streljaj od njegove hiše, tako 
rekoč čez cesto. Seveda ni 
manjkalo nadaljnjih prese-
nečenj, za obilico smeha pa je 
vesela družba poskrbela tudi 
z zabavnim programom, na-
logami in igrami, v katerih je 
slavljenec igral glavno ali vsaj 
pomembno vlogo. Ob posta-
vljanju mlaja pa je odmevala 
tudi harmonika, katere meh 
je raztegnil Štefan Arh.

Matjaž Kokl iz Potoč je eden izmed tistih srečnežev, ki jih je »štorklja prinesla« ravno na 25. decembra. 
In ker je letos praznoval petdeseti rojstni dan, je bil december še pestrejši.

Alenka Brun

Tik preden se je zbrana vesela družba odpravila z mlajem na pot ... / Foto: Alenka Brun

»Sklepi«
V zadnjem času me boli vrat. 
Zdravniki še iščejo vzrok težav, 
ena od morebitnih diagnoz je 
tudi revma. Ker se vse skupaj 
vrti tako zelo »v prazno« z 
različnimi diagnozami, me je 
začelo skrbeti, da je kaj resne-
ga. Vljudno prosim za kakšno 
dobro besedo.
V vašem primeru ni videti, 
da bi imeli revmo, pa tudi kaj 
resnega ne. Sicer ste tudi še 
mladi, tako da kaj hujšega 
nikakor ni na vašem dnev-
nem redu. Mislim, da bo 
vse skupaj posledica sede-
čega načina dela in premalo 
gibanja, še posebno sedaj, 
v zimskem času. Diagno-
zo boste dobili v kratkem, 
kot sem omenila, ne bo nič 
strašnega. Bo pa treba več 

truda vlagati v telovadbo in 
gibanje, saj so tukaj že leta, 
ki ne oproščajo več pomanj-
kanja gibanja in razgibava-
nja. Seveda to ne pomeni, 
da boste morali vsak dan 
dve uri garati v telovadnici, 
dovolj bo že umerjeno giba-
nje, sprehodi ... Le pogumno 
naprej.

»Dovoz na dvorišče«
Imamo sosede, ki ne spoštu-
jejo pravil, ko gre za gradnjo. 
Pred leti, ko sem bila na mor-
ju, so zunanjo enoto klimatske 
naprave postavili tako, da k 
meni ni mogla cisterna s ku-
rilnim oljem. Ko smo to uredi-
li, so me prosili za soglasje za 
dvig hiše. Govorili so o enem 
nadstropju, hišo so dvignili 
za dve nadstropji in na mojo 

stran postavili okna, tako da 
jaz na svojem dvorišču nimam 
nobene zasebnosti več.
Tile vaši sosedje res niso 
od muh. Pod pretvezo pri-
jaznosti tipajo in potiskajo 
vašo mejo tako daleč, kot 
bo šlo. In dokler se ne bos-
te uprli, bodo to počeli. Na 
svoji strani imate zakone, 
zato jih le uporabite. Pok-
ličite tudi inšpekcijo, če bo 
treba, saj boste morali krep-
ko zaropotati, da boste usta-
vili sosede, ki do vas nimajo 
veliko spoštovanja. Priporo-
čam tudi, da se ne spuščate 
z njimi v besedne dvoboje, 
saj jim »jezično« niste do-
rasli, samo škodo si boste 
naredili, da vas še drugi ne 
bodo več spoštovali. Zave-
dajte se svojih omejitev in 
se ne spuščajte v pregovar-
janja in prepričevanja. Kot je 
videti, imate na svoji strani 
pravico in zakone, zato jih 
uporabite. Ko boste posegli 
po teh vzvodih, se bodo so-
sedje umaknili, prej pa ne, 

zato se le lotite dela in sto-
pite do inšpektorjev.

»Zelenci«
Zanima me napredovanje 
v službi. V tej službi sem že 
nekaj let, pa sem mi zdi, da 
nikamor ne napredujem. Za-
posleni, ki so prišli v hišo za 
mano, so nekateri že napre-
dovali na delovnem mestu. 
Plača se jim je popravila in 
dobiti so tudi druge privilegije, 
jaz sem pa zastal.
Videti je, da vaš čas za napre-
dovanje še ni prišel. Seveda 
ste nezadovoljni, saj vidite, 
da drugi žanjejo, kar vi seje-
te, toda žal je naše življenje 
tako, da moramo živeti tukaj 
in zdaj. Tudi vi boste dožive-
li svoje minute slave, vendar 
še ne sedaj. Na vodstvenem 
mestu bo prišlo do menjave 
in takrat se bo marsikaj spre-
menilo tudi za vas. Srečno.

Dragi moji bralci, v letu 2023 
vam vsem želim zdravja in 
sreče. Tanja

TANJA ODGOVARJA

tanja.70@hotmail.com

Na Bledu sta 23. decembra 2022 zakonsko zvezo sklenila 
Tadeja Soklič in Ambrož Mikelj.

Mladoporočenci

V preteklem tednu se je v kranjski porodnišnici rodilo 13 
otrok, od tega 5 dečkov in 8 deklic. Najlažji je bil deček, ki 
je tehtal 2230 gramov, najtežja pa deklica s 4752 grami. 
Na Jesenicah se je rodilo 13 otrok, in sicer 9 deklic in 4 
dečki. Najtežja je bila deklica s 4080 grami, najlažji pa 
deček – tehtnica mu je pokazala 2500 gramov.

Novorojenčki

Ko smo se na zadnji večer v letu ustavili v Žabljah, smo 
pred eno izmed hiš v vasi opazili zanimiv mlaj, ki je go-
voril o tem, da je nekdo dopolnil štirideset let. Ker je imel 
na vrhu Božičkovo kapo, smo domnevali, da je nekdo 
praznoval rojstni dan decembra, najverjetneje na božič. 
Kasneje smo izvedeli, da je bil to Štefan Valjavec, mlaj pa 
so mu opremili s kapo tudi zato, ker sam vedno pozimi 
nosi kape s cofom.

Kapa s cofom

Za štirideset let so mu postavili mlaj z Božičkovo kapo. 
/ Foto: Alenka Brun

Matjažu Koklu (levo) so ob 
petdesetem rojstnem dnevu 
prišli voščit tudi njegovi 
prijatelji gorski kolesarji, 
med njimi tudi Slavko 
Roblek. / Foto: Alenka Brun
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Nagrade: trikrat praktično darilo

Rešitve križanke (geslo, sestavljeno iz črk z 
oštevilčenih polj in vpisano v kupon iz kri-
žanke) pošljite do ponedeljka, 16. januarja 
2023, na Gorenjski glas, Nazorjeva ulica 1, 
4000 Kranj. Rešitve lahko oddate tudi v na-
biralnik Gorenjskega glasa pred poslovno 
stavbo na Nazorjevi ulici 1.

M-SORA d.d. Trg svobode 2, 4226 ŽIRI
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Anitini starši so sodili v 
tako imenovani perspektiv-
ni kader. Obema se je obe-
tala lepa kariera, edina ovira 
na tej poti je bil otrok. Kam z 
njim? Seveda – k babici!

»Ne vem, ali je imel še kak-
šen otrok tako ambiciozne 
starše, kot so bili moji,« pri-
poveduje Anita.

»Saj ne rečem, bila sem 
ljubljena, a na svoj način. 
Mimogrede. Zame je bilo 
škoda vsakega trenutka, za 
službo in za nadrejene – ni-
koli. Ati in mami sta se tudi 
veliko samoizobraževala, že-
lela sta narediti vse, da bos-
ta lahko potem, ko zajadra-
ta v drugo polovico življenja, 
uživala zgolj sadove. Zame 
je najprej skrbela atijeva 
mama, ko sem bila zadosti 
stara za prvi razred, sem se 
preselila k babici Ivi – mami-
ni mami. Po poklicu je bila 
učiteljica in doma se jim je 
zdelo, da mi bo pri učenju 
lahko več in bolje pomaga-
la kot tista druga, bolj neuka 
babica. Saj mi je, a od mene 
je zahtevala več, kot sem lah-
ko dala od sebe. Spominjam 
se, s kakšno težavo sem se 
učila poštevanke. Učni li-
sti so viseli vsepovsod, celo 

na stranišču. 'Ponavljaj, utr-
juj!' so bile babičine besede, 
ki so odzvanjale v moji ubogi 
glavi še sredi noči. Če se ji je 
zdelo, da se premalo trudim, 
me je kaznovala. Pogosto me 
je tudi natepla. Nekaj v meni 
se je temu uprlo, še na tis-
to, kar sem znala odgovarja-
ti, se nisem odzivala. Mami 
je zahtevala, da me babi od-
pelje k pedopsihiatru. Pa sva 
ga obiskovali. Dokler je babi 
vztrajala, da sedi pri obrav-
navi ob meni, sem trmasto 
molčala. Ko jo je pedopsihi-
ater lepo prosil, naj počaka v 
čakalnici, je to z veliko neje-
volje storila. Žal sva ga obi-
skali le še petkrat, ker je ugo-
tovila, da name 'kvarno' vpli-
va. Ne vem, ali je kakšen ot-
rok imel toliko igrač kot jaz, 
prav tako ne vem, ali je bil 
kakšen otrok deležen toliko 
vsestranskega izobraževa-
nja, potovanj, obiskov gleda-
lišč in koncertov kot jaz; obe-
nem pa ne vem, ali je bil še 
kakšen otrok tako nesrečen, 
kot sem bila jaz. Mami mi je 
dobrine, ki sem jih dobiva-
la, kar naprej očitala, češ vse 
ti damo, vse ti kupimo, ti si 
pa nehvaležna. V šestem ra-
zredu sem prvič zbežala od 
doma. Pri matematiki sem 
dobila trojko, drugega mi 
ni preostalo. Vedela sem, da 
bo babi dobila živčni zlom, 
nakar še mami. Njenih tele-
fonskih pridig sem se zelo 
bala. Z vsako besedo me je 
znala zadeti globoko v srce. 
Potem sem imela obdobje, 
ko praktično nisem jedla. 
Pa obdobje, ko sem vse, kar 
sem spravila vase, izbruha-
la. Pa obdobje, ko sem se re-
zala. Moje telo je bilo polno 
brazgotin, ki pa jih tisti, ki bi 
mi lahko pomagali, niso vi-
deli. Prijateljic nisem imela, 
saj ni bila nobena dosti dob-
ra zame. Sošolkam sem se 

izogibala. Tudi one me niso 
marale. Zavidale so mi dob-
rine, ki sem jih imela v izo-
bilju. Če bi jim povedala, da 
zamenjam vse z enim popol-
dnevom, ko so lahko počele 
'nič', bi se mi še smejale. Ob 
koncu osnovne šole so bili 
babi in starši pred prelomno 
odločitvijo, na katero gim-
nazijo naj me vpišejo. Na-
zadnje sem pristala nas po-
ljanski, ker je bila ta po ma-
minih izkušnjah najbolj-
ša. Če sem bila kdajkoli prej 
prepričana, da je bilo učenje 
v osnovni šoli garaško delo, 
sem že po nekaj mesecih dr-
gnjenja klopi na gimnaziji z 
vso bridkostjo spoznala, da 
sem do 15. leta živela v Indi-
ji Koromandiji. Ob prvi štiri-
ci je babi najela inštruktorja. 
Učila sem se še ob koncih te-
dna, spala sem komaj po pet 
ur na dan. Za novoletne po-
čitnice so šli starši smučat v 
Francijo, jaz sem morala os-
tati doma in se učiti. Spomi-
njam se inštruktorice Mije: 
bila je prijetna, zmeraj dobre 
volje, rada sem jo imela. Ko 
mi je razlagala, me je držala 
za roko. V njenih očeh sem 
brala strah, kaj bo z menoj. 
Res jo je skrbelo. Na božično 
jutro, že zarana, je poklicala 
babi in ji rekla, da si je zvila 
gleženj. Babi je postala his-
terična. Potem pa ji je Mija, 
ko je spet prišla do besede, 
predlagala, naj me pripeljejo 
k njej domov. Zelo nerada je 
pristala, še meni ni bilo prav. 
Po pravici povem, da lepše-
ga božiča, kot sem ga doži-
vela takrat, do danes še ni-
sem. Mijina mama je pekla 
potico, trije bratje so skupaj 
z očetom postavljali božič-
no drevesce. Vmes, med de-
lom, so peli različne pesmi, 
tudi božične. Njen najmlaj-
ši bratec mi je zlezel na ko-
lena in me objemal. Zakaj, 

ne vem. Pod večer sem pok-
licala babi, ali lahko osta-
nem čez noč, da se bova še 
učili. Ker ji božič ni nič po-
menil, je pristala. Prvič v živ-
ljenju sem bila pri polnočni-
ci. Prvič v življenju sem se-
dela za mizo, ko se je moli-
lo. Prvič v življenju sem bila 
srečna. Učili sva se komaj 
dve uri, a je v moji glavi osta-
lo več, kot če bi se učili deset-
krat toliko časa. Z Mijo sva 
se spoprijateljili in kasneje, 
ko mi je rešila življenje, sem 
spoznala, da je bila moj re-
snični angel, ki mi ga je pos-
lala usoda. Na začetku četr-
tega letnika sem se zlomila. 
Po eni strani je bila kriva za-
ljubljenost, po drugi strani 
pritiski domačih, saj so se v 
redovalnici začele vrstiti šti-
rice. Tudi učitelji jih niso bili 
vajeni in zato so zazvonili vsi 
alarmi. Pogoltnila sem pest 
tablet, se zaklenila v spalni-
co in upala, da bom umrla. 
Če ne bi začela bruhati, kar 
je slišala babi, bi se mi želja 
verjetno izpolnila. Niso me 
peljali k zdravniku, rekli so, 
da ni treba, ker bi si nakopali 
sramoto. Bila sem strta, čis-
to na tleh, imela sem haluci-
nacije, nisem se mogla zbra-
ti. Mami mi je prinesla zdra-
vila, po njih sem se bolje po-
čutila, a me je s časom začel 
boleti želodec. Občasno sem 
imela težave z očmi, vse oko-
li sebe sem videla megleno. 
Fant, v katerega sem bila za-
ljubljena, se me je izogibal. 
Le sem in tja, ko se mu je 
zdelo, da ga nihče ne vidi, 
me je žalostno pogledal. Ve-
liko let kasneje sem izvede-
la, da so ga podkupili z de-
narjem. Kako žalostno in 
tragikomično obenem. Da-
nes so mladi bolj ozavešče-
ni, ne bi dovolili, da kdor koli 
manipulira z njimi!«

(Se nadaljuje)

Milena Miklavčič

Po praznikih se prileže nekaj lažjega
Po prazničnem obilju se 

prileže nekaj lažjega. A to 
ne pomeni, da mora trpeti 
okus.

Za pripravo vitkega soma 
po mediteransko potrebu-
jemo: 4 srednje velike file-
je vitkega soma, 1 skodelico 
češnjevih paradižnikov, če-
sen, 1 šopek sveže ali 2 žlič-
ki suhe bazilike, 1 dl belega 
vina, 1 dl jušne osnove, sol, 
olivno olje.

Fileje vitkega soma poso-
limo in popečemo na oliv-
nem olju. Nato jih potrese-
mo z nasekljanim česnom, 
paradižniki in baziliko ter 
vse skupaj zalijemo z be-
lim vinom. Ko vino izhla-
pi, zalijemo z jušno osno-
vo ter pokrijemo posodo. 

Kuhamo še 20 minut, da 
se paradižniki razpustijo.

Za pripravo mesnih pol-
petov potrebujemo: 0,5 kg 
mletega mesa, 150 g starej-
šega kruha, 1,5 dl mleka, 1 
jajce, 1 čebulo, 1 šopek pe-
teršilja, pol žličke mlete 

paprike, sol in poper, oliv-
no olje.

Kruh narežemo na koc-
ke ter ga prelijemo z mlač-
nim mlekom. Čebulo olupi-
mo, nasekljamo ter prepraži-
mo na žlici olja. V skledi z vi-
licami razdrobimo meso, ga 

potresemo z mleto papriko, 
solimo in popramo. Prime-
šamo še preostale sestavine: 
nasekljan peteršilj, prepra-
ženo čebulo, v mleko namo-
čen kruh in jajce. Vse skupaj 
dobro zmešamo v enotno 
maso. Postavimo v hladilnik 

za pol ure in po tem času 
oblikujemo polpete. Pope-
čemo jih na olivnem olju, na 
vsaki strani od 5 do 10 minut, 
odvisno od debeline.

Nasvet: Če je masa premo-
kra za oblikovanje, primeša-
mo še nekaj krušnih drobtin.

Erika Jesenko

Upam, da ste se za praznike najedli dobrih jedi, predvsem pa, 
da so vam uspele. Zdaj nam bo nekaj časa verjetno bolj prijalo 
jesti kaj lahkega in hitro pripravljenega.

Kremna juha iz cvetače in krompirja
Potrebujemo 400 g cvetače, 300 g krompirja, muškatni oreš-
ček, 0,5 l zelenjavne juhe iz kocke ali vode, sol, poper, 2 dl kisle 
smetane in svež peteršilj.

Posebej skuhamo cvetačo in na kocke narezan krompir. Kuha-
no cvetačo in krompir odcedimo, vodo prestrežemo in jo prih-
ranimo. Cvetačo in krompir pretlačimo in ju zalijemo s pol litra 
prihranjene tekočine. Zalijemo še s pol litra vrele zelenjavne 
juhe. Ko vse skupaj zavre, juho solimo in popramo. Na koncu 
dodamo še smetano, dobro premešamo in juho obdelamo s 
paličnim mešalnikom. Posebej popražimo na kocke narezan 
kruh in nanj potresemo malo naribanega sira. Juho serviramo 
v krožnike, potresemo z nasekljanim peteršiljem in dodamo 
kruhove kocke s sirom.

Puranji zrezki s svežim sirom in paradižnikom
Za 4 osebe potrebujemo 4 puranje zrezke po 150 g, sol, poper, žli-
co olivnega olja, 300 g datljevega ali češnjevega paradižnika, 150 
g kozjega ali kravjega svežega sira in žlico sesekljanega peteršilja.

Zrezke oplaknemo, do suhega popivnamo ter natremo s soljo 
in poprom. V ponvi, ki ima pokrov, segrejemo olivno olje in 
položimo nanj zrezke. Pečemo jih 4 minute, vmes jih obrne-
mo. Nato operemo, obrišemo in razpolovimo paradižnike ter 
jih damo k zrezkom. Pečemo 2 minuti. Sveži sir razdelimo na 
zrezke. Ponev pokrijemo in vsebino pečemo še približno 5 
minut, da se sir razpusti. Zrezke postrežemo s skledo zelene 
ali druge solate.

Mlačna solata iz rdeče pese in krompirja
Za 4 osebe potrebujemo 2 gomolja rdeče pese po 250 g (ali 3 
manjše), 400 g krompirja, čebulo, 6 žlic olja, 3 žlice jabolčnega 
kisa, poper, sol in 250 g endivije.

Istočasno damo kuhat peso in krompir, medtem pa otrebimo, 
razrežemo, operemo in odcedimo endivijo. Peso kuhamo do 
30 minut na sopari. Nato jo malo ohladimo, olupimo, gomolje 
pa narežemo na krhlje. Manjši krompir kuhamo od 15 do 20 
minut. Olupimo ga in prav tako narežemo na krhlje. Čebulo 
olupimo in dobro sesekljamo. V ponvi segrejemo 2 žlici olja in 
na njem popražimo čebulo. Dodamo krompir in ga hrustljavo 
opečemo. Preostalo olje, kis, poper in sol zmešamo v preliv. 
Osušeno endivijo razdelimo na globoke krožnike. Rdečo peso 
stresemo h krompirju in še malo popečemo. Nato zalijemo s 
prelivom in zavremo. Vsebino razdelimo na krožnike.

Jabolčni jogurt
Potrebujemo 4 bio jabolka, 2 lončka jogurta, 2 žlici rozin in 2 
žlici pomarančnega ali limoninega soka.

Jabolkom odstranimo peščišče in jih narežemo v skledo na 
majhne koščke. Zmešamo jih z opranimi rozinami, sokom in 
jogurtom. Razdelimo v lončke in ponudimo.

usode

L a h k e  j e d i

KU HAR SKI RE CEP TI
Za vas iz bi ra Katja Do lencOtroštvo pri babici

Življenje med zlatom in dragulji, 1. del
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Obvestila o dogodkih objavljamo v rubriki Kažipot brez-
plačno samo enkrat, pošljete jih lahko na e-poštni naslov 
kazipot@g-glas.si.

IZLETI

Tinetov pohod v Dražgoše
Bistrica pri Tržiču – V nedeljo, 8. januarja, bo potekal 15. Tine-
tov pohod v Dražgoše. Popis pohodnikov bo od 5. ure dalje, 
pohod se bo začel ob 5.45 izpred gasilskega doma v Bistrici 
pri Tržiču.

Pohod po Napoleonovi poti
Kranj – Planinsko društvo Iskra Kranj vabi na pohod po Napo-
leonovi poti, ki bo v soboto, 14. januarja. Odhod s posebnim 
avtobusom bo ob 8. uri izpred Mercator centra Primskovo v 
Kranju. Prijave in informacije pri Rozaliji Rajgelj (031 392 766, 
rozalija.rajgelj@gmail.com) in Milanu Čeliku (031 418 146, 
celik.milan@gmail.com).

HALO-HALO GORENJSKI GLAS
telefon: 04 201 42 00

Na ro či la za ob ja vo spre je ma mo po te le fo nu 04/201 42 00 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. 

Zbranih je 140 
najboljših receptov 
slovenskih 
gospodinjstev, 
ki nam lahko 
popestrijo jedilnike. 
Razdeljeni so 
na skupine jedi: 
juhe, predjedi, 
enolončnice, 
mesne jedi, ribe, 
zelenjavne jedi, 
solate, krompirjeve 
jedi, močnate jedi, 
testenine in sladice.
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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.

Spiralna vezava, 14 cm x 20 cm, 170 strani

                        + poštnina

10
EUR

tedenski koledar
         vzhod      zahod 

3. 1. tor. Genovefa 7.45 16.29

4. 1. sre. Angela 7.45 16.30 

5. 1. čet. Simeon 7.45 16.31

6. 1. pet. Gašper 7.45  16.32

7. 1. sob. Zdravko 7.45 16.33

8. 1. ned. Severin 7.45 16.34

9. 1. pon. Julijan 7.44 16.35

desetdnevna vremenska napoved
Torek
3. 1.

2/9 °C

Nedelja 
8. 1.

3/8 °C

Sreda 
4. 1.

Četrtek
5. 1.

Petek
6. 1.

Sobota
7. 1.

4/9°C 4/9 °C 3/7 °C 2/8 °C

Ponedeljek 
9. 1.

Torek
10. 1.

Sreda
11. 1.

Četrtek
12. 1.

0/7 °C -2/7 °C -1/6 °C 0/6 °C

zaNiMivosTi, KaŽiPoT kazipot@g-glas.si

Žirovska »knjiga knjig «
V kinodvorani Svobode v Žireh so minuli teden predstavili zbornik Izzivi 
občanskega raziskovanja, v katerem skoraj sto avtorjev na več kot tisoč 
straneh prinaša izkušnje in pričakovanja iz Žirov in od drugod.

 Žiri – Zbornik v dveh delih, 
ki sta ga izdala Muzejsko 
društvo Žiri in Občina Žiri, 
označujejo za žirovski opus 
magnum – največje knjižno 
delo doslej o Žireh in Žirov-
cih v njihovem lokalnem, dr-
žavnem in globalnem kon-
tekstu. Uredil ga je Zdravko 
Mlinar, kot sourednik je so-
deloval Alojz Demšar, obli-
koval pa ga je Stane Kosmač. 

Kot je ob knjigi poudarila 
Andreja Ferreira, zbornik 
predstavlja edinstveno mo-
bilizacijo avtorjev različnih 
starosti – od osnovnošolcev 
in srednješolcev do avtor-
skih prispevkov študentov, 

aktivnega prebivalstva in 
upokojencev – ter z različno 
stopnjo izobrazbe, vključ-
no z vrhunskimi strokovnja-
ki različnih profilov in inte-
resov.

Pri predstavitvi zbornika 
so poudarili dve posebnosti. 
»Prva je ta, da za razliko od 
večine krajevnih zbornikov, 
urejenih po formuli 'od pale-
olita do Tita', ne povzema le 
zemljepisnih, zgodovinskih 
in drugih domoznanskih 
posebnosti, da ni zazrt le v 
preteklost, ampak se osre-
dotoča na aktualna vpraša-
nja in skuša na ta način pri-
spevati tudi k reševanju pro-
blemov.« Druga posebnost 
pa je ta, da poskuša udejanji-
ti ta čas v svetu zelo aktualno 
paradigmo občanskega raz-
iskovanja (citizen science), 
so poudarili v predstavitvi. 
»Akademik Zdravko Mlinar 
je kot prvi v Sloveniji opo-
zoril na mednarodno giba-
nje za občansko raziskova-
nje in znanost in večjo odpr-
tost znanstvenih raziskav. V 
pripravah na izid te knjige je 

v Žireh spodbudil širok krog 
ljudi, da so opisali svoje ne-
poklicno raziskovanje, izku-
stveno znanje in možnosti, 
ki jih tovrstno udejstvovanje 
odpira. Hkrati pa je k sode-
lovanju pritegnil celo vrsto 
uglednih poklicnih razisko-
valcev iz vse Slovenije.« Pri 
knjigi, ki je nastajala skoraj 
dve leti, s svojimi avtorskimi 
članki sodeluje okrog 90 av-
torjev, če dodamo še skupin-
ske soavtorje, pa je vseh ok-
rog 150, so pojasnili.

»Z omenjeno knjigo so 
Žiri dobile posebno mesto 
v žirovskem in slovenskem 
prostoru. Predstavlja zani-
mivo iztočnico za nadalj-
nje raziskovanje,« je pou-
daril župan Franci Kranjc 
in dodal, da je s tem nepre-
cenljiv dar Žirem in Žirov-
cem. Akademik dr. Slavko 
Splichal  je priznal, da si ne 
drzne povzemati obširne 
vsebine te skrbno zasnova-
ne, poglobljene in obsežne 
publikacije, je pa delo posta-
vil v širši družbeni kontekst, 
predvsem v luči razvoja tako 

imenovane občanske zna-
nosti. »Gre za idejo, ki bo v 
bližnji prihodnosti, ob hi-
trem razvoju digitalizacije, 
vse pomembnejša za druž-
beni razvoj. Družbe, ki se 
bodo v prihodnosti želele us-
pešno razvijati, bodo morale 
večji poudarek dajati vklju-
čenosti občanov v razisko-
valno dejavnost. To delo do-
kazuje, da je to možno nare-
diti na družbeno aktiven na-
čin.« Profesor Miran Hlad-
nik pa je knjigo označil kar 
za žirovsko biblijo. »Naloga 
in funkcija raziskovanja ozi-
roma znanosti je v tem, da 

služi skupnosti, predmetu, 
ki ga raziskuje. Pričakova-
nja, da mora znanost služi-
ti ljudem, so se mi zdela zelo 
demokratična; danes s tem 
ni nobenih težav več, zna-
nost se ne zapira več v slono-
koščeni stolp.«

V nadaljevanju so na 
okrogli mizi o knjigi sprego-
vorili tudi nekateri avtorji, ki 
so sodelovali pri njenem na-
stanku: Ema Ferreira, Mile-
na Miklavčič, Erika Oblak, 
Mirjana Nastran Ule, Maja 
Vehar, Olga Vončina, Mar-
jan Hočevar, Valentin Je-
senko, Aleš Kacin in Miha 

Naglič. Zdravko Mlinar je 
priznal, da je še njega sa-
mega presenetilo, kako ve-
liko število je bilo priprav-
ljenih sodelovati pri nastan-
ku zbornika. »Doslej je ime-
la monopol le akreditirana 
znanost, izkustveno znanje 
ljudi pa je bilo podcenjeno. 
A danes bo znanost obogati-
la tudi sama sebe, če bo od-
prta – včasih je navaden ob-
čan boljši poznavalec sebe in 
okolja kot kdo drug.« Kot je 
še poudaril, je njihov zbor-
nik treba razumeti kot rasto-
čo knjigo – da je to torej šele 
začetek.

Mateja Rant

Na fotografiji od leve proti desni: oblikovalec Stane Kosmač, urednik Zdravko Mlinar in 
sourednik Alojz Demšar / Foto: Tanja Mlinar

Kranj – V sklopu dobrodelne akcije Dva tisoč obrokov za brez-
domce, v kateri sta se povezala Spar Slovenija in Eta Kamnik, 
so v zavetišča za brezdomne osebe, varne hiše in dnevne 
centre od novembra dostavili že dobrih 1.300 obrokov in prip-
ravljenih jedi blagovne znamke Natureta. S predajo donacij so 
začeli novembra, vsak teden so v drugem kraju, doslej so bili 
tudi na Gorenjskem, in sicer v Kranju in Kamniku, v nadalje-
vanju pa bodo akcijo razširili tudi v druge kraje po Sloveniji. 
Kot so sporočili, k doniranju obrokov lahko z vsakim nakupom 
pripravljene jedi Natureta še naprej prispevajo tudi Sparovi 
kupci, saj bosta Eta Kamnik in Spar Slovenija desetino pro-
dajnih količin namenila zavetiščem za brezdomce in drugim 
ustanovam za pomoč socialno ogroženim.

Dva tisoč obrokov za brezdomce

Pri knjigi, ki je nastajala 
skoraj dve leti, s svojimi 
avtorskimi članki 
sodeluje okrog 90 
avtorjev, če dodamo še 
skupinske soavtorje, pa je 
vseh okrog 150.

Polje pri Vodicah – V uporabo so tudi uradno predali novo 
večnamensko športno igrišče in vadbeni poligon v Polju pri 
Vodicah. Gre za investicijo v vrednosti 145 tisoč evrov, pri 
čemer je 23 tisoč evrov sofinancirala Fundacija za šport. Kot 
pojasnjujejo na vodiški občinski upravi, je travnati vadbe-
ni poligon namenjen predvsem za potrebe gasilskih vaj in 
usposabljanj tamkajšnjih gasilcev, medtem ko je asfaltirano 
igrišče za košarko, odbojko in rokomet namenjeno za širšo 
rekreativno uporabo krajanov.

V uporabo predali novo igrišče

Novo igrišče v Polju pri Vodicah / Foto: Občina Vodice
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KINO SPORED

CINEPLEXX, KRANJ

Torek, 3. 1.
20.20 AVATAR: POT VODE
15.45, 17.40, 19.30 AVATAR: POT VODE, 3D
18.40, 20.40 POROKA ZA UMRET
16.00, 18.10 LIL, LIL, KROKODIL, sinhro.
20.00 I WANNA DANCE WITH SOMEBODY

16.40 OBUTI MAČEK: ZADNJA ŽELJA, 
sinhro.
15.30 OBUTI MAČEK: ZADNJA ŽELJA, 3D, 
sinhro.
18.20 PR’ HOSTAR 2 ‰ 

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

GLEDALIŠKI SPORED

PREŠERNOVO GLEDALIŠČE KRANJ

Četrtek, 5. januarja
19.30 Maruša Krese: DA ME JE STRAH? (v dvorani PGK)

Rezultati – žrebanje 01. 01. 2023
5, 8, 10, 16, 20, 22, 31 in 11

Loto PLUS: 2, 4, 10, 23, 28, 37, 39 in 18
Lotko: 6 5 0 7 2 5

Sklad 4. 1. 2023 za Sedmico: 1.270.000 EUR
Sklad 4. 1. 2023 za PLUS: 1.770.000 EUR
Sklad 4. 1. 2023 za Lotka: 300.000 EUR

LOTO

ZAHVALA

Ob nepričakovani in boleči izgubi naše drage mame,  
stare mame, prababice, sestre in tašče 

Pavle Janežič
se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sodelavcem, 
sosedom, prijateljem in znancem za izrečene besede tolažbe, vso 
podporo in pomoč v težkih trenutkih slovesa. Hvala pogrebni 
službi Pogrebnik iz Dvorij, Cvetličarni Urška iz Tupalič za 
čudovito cvetje spomina, pevcem skupine Kvatropirci za petje, g. 
Župniku Jerneju Marenku za lep pogrebni obred, Kulturnemu 
društvu Folklora Cerklje za spremstvo na njeni zadnji pot ter 
Ireni Naglič in Marti Hočevar za lepe besede slovesa ob njenem 
grobu. Iskrena hvala vsem, ki ste se v tako velikem številu 
poslovili od nje, jo pospremili na njeno zadnjo pot in jo boste 
ohranili v lepem spominu.

Vsi njeni

Tako kot reka v daljavo se zgubi, 
odšla si tiho, brez slovesa,
za seboj pustila si spomin 
na naša skupna srečna leta.
Le srce in duša ve,
kako boli,
ko več te ni ...

V SPOMIN

Drugega januarja je minilo trideset let, odkar nas je mnogo  
prezgodaj zapustil dragi mož in oče 

Stanislav Bogataj
Cvekov Slavc z Gorenjega Brda

Hvala vsem, ki se ga spominjate z lepo mislijo. 
Čeprav tvoj glas se več ne sliši, delo pridnih rok ostaja. 

Žena Johanca, otroci Vinko, Silva in Janez z družinami
Gorenje Brdo, januar 2023

Spomin je kot luč,
ki nikoli ne ugasne.

LUNINE BUKVE 

2023
Irena Stopar

Pomemben del 
vsebine, kot vsako 
leto, je Lunin 
koledar po me-
secih s setvenimi 
podatki (sajenje 
in setev, huj-
šanje, sekanje 
posameznih vrst 
lesa in drugo), 
Vrtni koledar ter 
HOROSKOP ZA 
LETO 2023.

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. 
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Število strani: 52 strani, mere: 23,5 x 32 cm
Redna cena z DDV: 890

EUR

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

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

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

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

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

NEPREMIČNINE
STANOVANJA
ODDAM

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

HIŠE
KUPIM

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

GRADBENI  
MATERIAL
KURIVO
PRODAM

BREZOVA, bukova, gabrova in jese-
nova drva ter kupim viličar dizel, tel.: 
041/608-765 23000001

PRIDELKI
PRODAM

KROMPIR, rdeč in bel ter bikce in teli-
ce simentalce, tel.: 031/585-345  
 22003257

SENO v velikih oglatih balah ali okrog-
lih, možna dostava večje količine, tel.: 
031/482-801 22003248

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 22003252

TROJE telet simentalcev, starih 7 me-
secev in orehove plohe, tel.: 04/53-
38/817, 031/728-402 22003255

ZAPOSLITVE (m/ž)
NUDIM

DRUŠTVO za zaščito konj, Šercerjeva 
9, Velenje honorarno zaposli 3 hlevarje 
in hlev. pomočnike v Centru za konje s 
posebnimi potrebami Alisa v Cerkljah. 
Delo 3-4x tedensko po 6 ur dop.ali 
pop. Pogoj delavnost, odgovornost, 
lasten prevoz in ljubezen do živali, tel.: 
041/677-792 22003247

IŠČEM

IŠČEM DELO - pomoč na domu, či-
ščenje, v kuhinji, likanje in delno nega, 
okolica Kranja, tel.: 040/215-044  
 22003231

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, 
041/583-163  
 22003254

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

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

PREDAVANJA

O otrocih sveta
Naklo – Turistično društvo Naklo vabi na potopisno preda-
vanje, ki bo v torek, 3. januarja, ob 18. uri v Gostilnici Kresnik 
Naklo, kjer bo Zoran Furman predaval o otrocih sveta.

Anglija s pridihom slovenske poezije
Tržič – V sredo, 4. januarja, bo ob 19. uri v Knjižnici dr. Toneta 
Pretnarja v Tržiču potopisno literarno predavanje z naslovom 
Anglija s pridihom slovenske poezije.

RAZSTAVE

Podobe narave
Tržič – V četrtek, 5. januarja, bodo ob 18. uri v Galeriji Atrij 
v Tržiču odprli razstavo z naslovom Podobe narave avtorja 
Jurija Kurilla.
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Najpogumnejši so ponovno zaplavali v Planšarsko jezero. Idejni oče silvestrskega kopanja Franci 
Zadnikar se ne spomni, da bi bile temperature kdaj tako visoke.

Jezersko – Zadnja leta je tra-
dicija kopanja v mrzli vodi 
na zadnji dan starega leta 
ali prvi dan novega preras-
la okvirje organiziranih pri-
reditev. Vse večkrat se na 
spletu pojavljajo posnetki 
posameznikov, ki to storijo 
sami. Zaplavajo v morju, se 
bosi sprehodijo po najbliž-
jem potoku, naredijo nekaj 
zamahov v kranjskogorski 
Jasni ali Bohinjskem jezeru. 
Eni to storijo zato, da »spe-
rejo s sebe grehe preteklega 
leta«, medtem ko drugi pra-
vijo, da tovrstno početje pri-
pomore k boljšemu počutju, 
odpornosti telesa, tretjim se 
zdi odlična izkušnja, četrti 
pa se za to odločijo iz rado-
vednosti. Slednji se delijo na 
tiste, ki se za plavanje v mrzli 
vodi odločijo v hipu, in one, 
ki več let tehtajo, potem pa se 
le opogumijo.

Jezerjanom tradicijo sil-
vestrskega kopanja v Plan-
šarskem jezeru uspeva oh-
ranjati.

Že pred časom nam je us-
pelo izvedeti, kako se je vse 

skupaj začelo. V začetku de-
cembra 2013 so Jezerjani ob 
skodelici čaja klepetali o raz-
ličnih stvareh, ko sta dva pri-
sotna povedala, da se bosta 
1. januarja odpravila na no-
voletno kopanje v Portorož. 
Beseda je dala besedo, in 
ker imajo na Jezerskem je-
zero tako rekoč pred nosom, 
so se vprašali, zakaj bi se vo-
zili v Portorož … In tako se 
je letos že desetič zadnji dan 

v letu na obali Planšarskega 
jezera zbralo kar lepo števi-
lo ljudi. Med njimi se jih je 
23 opogumilo in so se točno 
ob 13. uri pognali v vodo. Eni 
so sicer iz jezera prišli zelo 
hitro, spet drugi so naredili 
nekaj zamahov, nekaj je bilo 
tudi takih, ki so v vodo sko-
čili na glavo. »A kar na glavo 
boste skočili?« smo komen-
tirali, a smo ob gromkem 
smehu takoj dobili odgovor 

mladeniča v kopalnem plaš-
ču, ki je bos stal na pomo-
lu: »Ja, kako pa? Na zadnji-
co?« Izvedeli smo še, da se 
dogodka udeleži prav vsa-
ko leto. Med plavalci sta 
bili tudi dve predstavni-
ci nežnejšega spola. Veliko 
je bilo domačinov, zaplava-
li so kranjski poklicni gasil-
ci iz četrte izmene in še ne-
kaj simpatizerjev dogodka 
iz prve izmene.

Idejni oče silvestrskega 
kopanja Franci Zadnikar se 
ne spomni, da bi bile tem-
perature kdaj tako visoke. 
Ozračje je imelo okrog osem 
stopinj Celzija, voda pa dob-
rih šest. »Ekstremno toplo 
je letos,« je povedal in smeje 
dodal, da to za plavalce sicer 
pomeni precej lažji izhod iz 
vode. Je pa seveda dobro ve-
deti, da telo pri takšnem pla-
valnem podvigu lahko do-
živi šok, zato mora biti po-
sameznik tovrstnih ekstre-
mnih preizkušenj vajen ozi-
roma njegovo telo utrjeno, 
kar je v preteklosti Zadnikar 
tudi že večkrat poudaril.

Alenka Brun

Plavalci so naredili nekaj zamahov / Foto: Tina Dokl

Ljubljana – Letna rast drobnoprodajnih cen se je decembra 
v primerjavi z mesecem prej nekoliko okrepila in je znaša-
la 10,3 odstotka, v primerjavi s prejšnjim letom, ko je bila 
4,9-odstotna. Povprečna letna rast cen pa je znašala 8,8-od-
stotka. Kot ugotavljajo na Statističnem uradu, so letno infla-
cijo najbolj zaznamovale za 18,6 odstotka višje cene hrane in 
brezalkoholnih pijač, ki so k inflaciji prispevale 3,1 odstotne 
točke. Podražitve električne energije, plina in drugih goriv so 
k inflaciji prispevale 1,4 odstotne točke, eno odstotno točko 
pa je dodal dvig cen stanovanjske in gospodinjske opreme 
ter tekočega vzdrževanja stanovanj. Blago se je v enem letu 
podražilo za 11,5 odstotka, storitve pa za 7,7 odstotka. Letna 
inflacija, merjena s harmoniziranim indeksom cen življenjskih 
potrebščin, je znašala 10,8 odstotka, toliko kot tudi mesec prej. 
V državah Evropske unije je novembra znašala 11,1 odstotka. S 
6,7 odstotka je bila najnižja v Španiji, najvišjo pa so zabeležili 
na Madžarskem, kjer je dosegla 23,1 odstotka.

Inflacija na letni ravni presegla deset odstotkov

Bled – Veliko razstavo le-
gokock, ki je že dva mese-
ca na ogled v razstavnem 
prostoru v stavbi Casino-
ja Bled tik ob Blejskem je-
zeru, so pred kratkim obo-
gatili s tremi novimi make-

tami. Te dopolnjujejo tudi 
blejsko Zimsko pravljico na 
Jezerski promenadi, saj so 
avtorji med drugim ustva-
rili Božičkovo vas z jelenč-
ki, škrati, Božičkom, vla-
ki in zabaviščnim parkom. 
Novosti sta še ogromna di-
orama Star Wars, sestavlje-
na iz več kot sto tisoč kock, 
in največja kreacija iz duplo 
kock Zmajev grad. Razsta-
vo legokock so pripravi-
li štirje ljubitelji kock Ve-
dran Šubic, Maks Štrukelj, 
Matjaž Zupan in Katarina 

Vidic v sodelovanju z Dru-
štvom za razvoj umetnosti 
Bled.

Avtorji sicer kock niso 
prešteli, a ocenjujejo, da jih 
je v maketah razstave več 
kot milijon. Nekatere make-
te so sestavili po pridoblje-
nih načrtih, za druge so na-

črte naredili sami in jih ob-
likovali po lastni domišlji-
ji. Obiskovalci si tako lah-
ko ogledajo postavitve gra-
dov, vesoljskih ladij in vlak-
cev smrti. Na ogled so naj-
večja slovenska zbirka Lego 
Technic, diorama Plečniko-
ve cerkve na Barju in Rume-
ne podmornice znamenitih 
Beatlov, zbirka minifiguric, 
slovenski gradovi in naselje 
na Marsu. Razstava je odpr-
ta vsak dan od 10. do 18. ure, 
na ogled pa bo predvidoma 
do sredine januarja.

Božičkova vas  
iz legokock
Maša Likosar

Kranj – Prvi dan novega leta so zaznamovale nenavadno viso-
ke temperature, zlasti na vzhodu države. Po podatkih Agencije 
Republike Slovenije za okolje (ARSO) so tako v nedeljo, 1. ja-
nuarja, v Dobličah pri Črnomlju izmerili kar 19 stopinj Celzija. 
Tudi na Gorenjskem je bilo (pre)toplo, v Bohinjski Češnjici so 
tako v nedeljo čez dan termometri pokazali kar 15,7 stopinje 
Celzija. Jutri, v sredo, naj bi se sicer nekoliko ohladilo, a naj 
bi bile najvišje dnevne temperature še vedno okoli 10 stopinj 
Celzija. Za ta čas bi bile običajne dnevne temperature okoli nič 
stopinj Celzija. Po napovedi prognostika na ARSO Blaža Štera 
se bo morda nekoliko ohladilo šele konec prihodnjega tedna.

Neobičajno toplo vreme

Razstavo so obogatili tudi z Božičkovo vasjo. / Foto: Tina Dokl

Franci Zadnikar / Foto: Tina Dokl

Temperature prej 
spomladanske kot zimske

vre men ska na po ved
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Agen ci ja RS za oko lje, Urad za me te oro lo gi jo

Danes bo pretežno oblačno, popoldne bo možna kakšna ka-
plja dežja. Jutri se bo oblačnost čez dan trgala. V četrtek bo 
pretežno oblačno.

»Gasilska« slika gasilcev / Foto: Tina Dokl


