
Ljubljana – Tanja Goričanec 
je študentka zadnjega letni
ka doktorskega študija jedr
ske tehnike, deluje pa tudi 
kot perspektivna razisko
valna asistentka na Oddel
ku za reaktorsko fiziko na 
Institutu Jožef Stefan ter za
ključuje doktorsko nalogo s 
temo Odziv zunajsredišč
nih detektorjev nevtronov v 
tipičnem tlačnovodnem je
drskem reaktorju.

Fizičarka Tanja Goričanec je študentka zadnjega letnika doktorskega študija jedrske tehnike. 

Aleš Senožetnik

Svetovno prvenstvo v nordijskem smučanju v Planici bo z velikimi črkami 
zapisano v zgodovino. Slovenija ga je gostila prvič in prvič na moštvenih 
skakalnih tekmah osvojila naslov svetovnega prvaka.

Planica – S simbolno preda
jo zastave Trondheimu na 
Norveškem, ki bo čez dve 
leti kot naslednji gostil sve
tovno prvenstvo v nordij
skem smučanju, se je v ne
deljo zaključilo prvenstvo v 
Planici. Organizatorsko za
stavo je predsednik Smučar
ske zveze Slovenije in Orga
nizacijskega komiteja Plani
ca 2023 Enzo Smrekar pre
dal županji Trondheima Riti 
Ottervik.

Slovenija je svetovno pr
venstvo v nordijskem smuča
nju gostila prvič. V enajstih 
tekmovalnih dneh si ga je 
po podatkih organiza tor jev 

ogledalo okrog 63 tisoč gle
dalcev. To so številke, ki za
gotovo niso upravičile pri
čakovanj. So jih pa upravi
čili naši športniki. Skupaj 
so osvojili tri medalje, od 
tega dve zlati in eno bronas
to. Pod vse so se podpisali 
na skakalnem delu. In prav 
skakalci so privabili največ 
domačih navijačev. Številke 
potrjujejo, da je bil najbolj
ši obisk od petka do nedelje 
z 21 tisoč obiskovalci, ko sta 
bili tudi posamična in ekip
na tekma na veliki skakalni
ci. Na obeh smo se veselili 
zlate medalje. Timi Zajc je 
zmagal med posamezniki, 
najboljša pa je bila tudi slo
venska ekipa.

Na prvenstvu je skupaj 
sodelovalo okrog dva tisoč 
športnikov in spremljeval
cev, razdeljenih je bilo 24 
kompletov medalj. Naj
uspešnejši so bili Norve
žani s kar 27 odličji. Dru
gi so Švedi, tretja je Nem
čija, Slovenija pa je na iz
jemnem četrtem mestu 
med skupaj 66 državami. 
Res so na zadnjem prven
stvu v Oberstdorfu osvoji
li šest medalj, tokrat pa tri, 
a še nikoli v zgodovini nista 
bili dve zlatega leska. Tudi 
po tem je bilo domače pr
venstvo zgodovinsko in or
ganizacijsko deležno števil
nih pohval. Lovro Kos, Žiga Jelar, Timi Zajc in Anže Lanišek so se skupaj z navijači veselili zlate 

ekipne medalje. / Foto: Gorazd Kavčič

VREME

Danes bo oblačno. Jutri in 
v četrtek bo pretežno ob-
lačno z občasnim dežjem, 
več padavin bo na zahodu. 
Pihal bo jugozahodnik.

jutri: pretežno oblačno

2/12 °C

Maja Bertoncelj

76 let Gorenjski časnik od leta 1947
Prvi predhodnik tednika Gorenjec leta 1900

TOREK, 7. marca 2023

Leto LXXVI, št. 19, cena 2,20 EUR              Odgovorna urednica: Marija Volčjak             Časopis izhaja ob torkih in petkih            info@g-glas.si                 www.gorenjskiglas.si

 �strani 2, 3, 4

 �6. stran

Nacionalni program L'Oréal-UNESCO Za ženske v znanosti se je tudi letos zaključil s podelitvijo 
štipendij izjemnim mladim znanstvenicam, med katerimi je tudi Kamničanka Tanja Goričanec.

Štipendija tudi Kamničanki

GORENJSKA

Nova bolnišnica  
na Golniku
Projekt nove bolnišnice Kirurgije 
Bitenc na Golniku poteka, a morda 
ne ravno po začrtani časovnici. Po 
prvotnih načrtih naj bi jo namreč 
odprli že konec letošnjega leta ...

7

ZANIMIVOSTI

Iz Strumice v Železnike 
strumno in hrabro
»Ko prideš v tako družino, te dru-
ge ponudbe za delo ne premami-
jo,« pove Goranče Mirčev, ki je iz 
makedonske Strumice v Železnike 
prišel pred šestnajstimi leti.

11

KULTURA

Spoj glasbe, čipke  
in poezije
Prejšnji petek je v Dvorcu Visoko v 
Poljanski dolini potekal čudovit ve-
čer, na katerem so se prepletale 
glasba, čipke in poezija. Dogodek 
je zasnovala Maja Tajnšek.

12

ZANIMIVOSTI

On ni Toni, on je  
Čarodej Jan
Če smo do nedavnega na odru po-
gosto spremljali Čarodeja Tonija, 
bomo odslej večkrat slišali za Ča-
rodeja Jana. Anton Mežan se je na-
mreč »delno« poslovil kot čarodej.

24

Zgodovinski uspeh skakalne ekipe

(02) 790 15 60, 031 733 637

ODKUP MESNATIH, DEBELIH IN ČRNIH KRAV!

Odkup celotnih govejih čred na gospodarstvu.  
PLAČILO TAKOJ!

Povečano povpraševanje 
po BIO KRAVAH (do 0,20 €)
AKTUALNO – prodaja 
MALIH BIKOV 200–300 kg

ODKUP KRAV do 4,10 €  
+ davek (bio + 0,20 €)

Aktualne dnevne cene:
BIKI do 4,85 € + davek 
TELICE do 4,70 € + davek

Tedenska prodaja MALIH 
TELIČK; cca 200–250 kg!

Parmova ulica 53, SI-1000 Ljubljana

Zagotovljeno 
plačilo  

v dveh dneh 
na vaš bančni 

račun.

Drage bralke,  
jutri vam želimo  
čudovit  
dan žena!

Priloga:   
Zgornjesav ć Fo
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Planica – Slovenija je na sve-
tovnem prvenstvu v nordij-
skem smučanju v Planici 
osvojila tri medalje, vse tri 
na skakalnem delu. Najprej 
je bila bronasta mešana eki-
pa, konec preteklega tedna 
pa je v petek Timi Zajc pos-
tal svetovni prvak na veli-
ki skakalnici, v soboto pa 
je naslov svetovnih prvakov 
prvič osvojila slovenska eki-
pa v postavi Lovro Kos, Žiga 
Jelar, Timi Zajc in Anže La-
nišek. Skakalci so z izjemo 
tekme na srednji skakalni-
ci vselej skočili na stopnič-
ke in upravičili visoka priča-
kovanja.

Slovenki junak Timi Zajc
Slovenski junak prven-

stva je bil Timi Zajc, ki pri-
haja iz Hramš na Štajer-
skem. »Pred svetovnim pr-
venstvom sem bil v dobri 
formi in sem razmišljal, da 
če mi je kaj namenjeno, se 
bo že zgodilo. Skakal sem 
odlično in se je izšlo. Ni se 
še zgodilo, da bi bilo pet, 
šest slovenskih skakalcev 
tako dobrih, da bi lahko vsak 
skočil na stopničke. Imamo 
super ekipo, super trener-
je in lahko samo upamo, da 
bo to čim dlje trajalo,« je po-
vedal Zajc. Na ekipni tekmi 
je bil najboljši posameznik 
Anže Lanišek. »Fantastič-
no. Šli smo na polno, rekli 
smo si, da gremo danes uži-
vat, in to nam je uspelo. Dali 
smo si duška. Včerajšnja 
zlata medalja Timija Zaj-
ca nam je dala dodatnega 

zagona. Verjeli smo v to, 
da lahko skočimo najvišje. 
Že včeraj so navijači nare-
dili fenomenalno vzdušje, 
danes je bilo še boljše. Ko-
maj čakam velikanko,« se 
je smejalo Domžalčanu. Da 
bo zlata medalja, je Hrgo-
ta začel verjeti po odličnem 
drugem skoku Žige Jelarja. 
»Še enkrat več sem dokazal, 
kako se lahko hitro iz slabih 
skokov preobrnem na zelo 
visok nivo. Vesel sem, da mi 
je glavni trener zaupal, da je 
verjel vame,« je dejal Besni-
čan. Svoje je dodal tudi Lo-
vro Kos, skakalec iz Rudni-
ka pri Moravčah. »Na sred-
nji skakalnici se mi ni izšlo. 
Bilo je neko razočaranje. Na 
veliki skakalnici sem malo 
slabše skakal na trenin-
gu, se vrnil na ekipno tek-
mo in naredil dobre skoke. 

Prvenstvo mi bo ostalo v 
zelo lepem spominu.«

Napotek: Uživajte!
Uspeha so se v skakalnem 

taboru veselili z množico 
navijačev in skupaj peli slo-
vensko himno. Trener Ro-
bert Hrgota je bil lahko več 
kot ponosen. »Pred tekmo 
sem fantom rekel, naj uži-
vajo v zadnjem nastopu na 
tem prvenstvu. To so nare-
dili, prikazali najvišji nivo 
skakanja, kar sem ga videl 
v zadnjem času. Zlata me-
dalja je tu. Je prva za Slove-
nijo na ekipni tekmi na sve-
tovnih prvenstvih. Sedaj gre-
mo na podelitev, nato pa na 
koncert Siddharte, moje naj-
ljubše skupine,« je po eki-
pnem zlatu povedal Hrgo-
ta in podal končno oceno 
nastopov v Planici: »Razen 

na posamični tekmi na sred-
nji skakalnici, kjer je zmanj-
kalo malo sreče, so fantje od-
delali na vrhunskem nivoju. 
Ni kaj dodati. Vse so pove-
dali na skakalnici, na nas je 
samo, da uživamo v teh tre-
nutkih. Upam, da se še kdaj 
ponovijo. So trenutki za v 
zgodovino in ponosen sem, 
da sem del nje. Veseli me, 
da sta zadnji tekmi pokaza-
li tudi tisto pravo Planico z 
navijači. Tudi to je morda 
eden od razlogov, da nam je 
uspelo. Uspehi so darilo za 
vse gledalce in želim si, da bi 
se ta trend nadaljeval na zad-
njem koncu tedna sezone na 
letalnici.«

Skakalci bodo sedaj odšli 
v Skandinavijo, sezono pa 
v začetku aprila sklenili na 
Letalnici bratov Gorišek v 
Planici.

Maja Bertoncelj

Ekipne tekme so nekaj posebnega in veselje po zmagi slovenske četverice je bilo še toliko 
večje. Drugi so bili Norvežani, tretji pa Avstrijci. / Foto: Gorazd Kavčič

Planica – Kar 30-kilometr-
ska tekaška preizkušnja za 
ženske je bila na sporedu v 
soboto, pred številnimi na-
vijači na tribunah in ob pro-
gi pa je zasluženo zmagala 
Švedinja Ebba Andersson. 
Edina slovenska tekmoval-
ka na progi je bila domačin-
ka Neža Žerjav, ki je osvojila 
zadnje, 42. mesto.

»Od začetka sem se neko-
liko preveč zagnala za sku-
pino, nato pa sem to plača-
la in zadnja dva kroga sem 
že kar trpela. Sotekmoval-
ke sem videla le še od daleč 
in vedela sem, da sem v bre-
zizhodnem položaju. Bila 
sem kar malo jezna nase, 
vseeno pa sem 'grizla' do 

konca in ob tem so mi da-
jali zagon tudi številni na-
vijači,« je po tekmi povedla 
Neža Žerjav (ND Rateče - 
Planica), ki je v cilju vseeno 

doživela prisrčen aplavz. 
»Morda bom čez nekaj časa 
današnjo tekmo lahko vzela 
kot pozitivno izkušnjo, je pa 
zame to realnost in trenutno 

sem precej nezadovoljna. 
Čaka me še nekaj dela, dana-
šnja tekma pa je gotovo izku-
šnja za naprej,« je povedala 
Neža Žerjav.

V kraljevski disciplini, v 
smučarskem teku na 50 ki-
lometrov v klasični tehniki 
za moške, je nato v nedeljo 
zmagal Norvežan På l Gold-
berg, ki je ciljno črto prečkal 
le sekundo pred rojakom Jo-
hannesom Hø sflotom Klæ 
bom, bron pa je osvojil Šved 
William Poromaa. Na tek-
mi so nastopili tudi trije Slo-
venci. Najboljši med njimi 
je bil Miha Ličef (ŠD Gorje) 
na 39. mestu, Jošt Mulej (ŠD 
Gorje) je zasedel 45. mesto, 
Miha Šimenc (TSK Logatec) 
pa zaradi preutrujenosti tek-
me ni končal.

Mlada domačinka Neža Žerjav je edina od naših smučarskih tekačic v Planici nastopila na najdaljši 
tekaški preizkušnji za ženske, zagon, da pride v cilj, pa so ji dajali tudi navijači.

Vilma Stanovnik

V Cerklje prihaja komedija SNG Nova Gorica z naslovom Tri-
desetletnice. Zgodba pripoveduje o treh prijateljicah, »skoraj 
odraslih puncah«, ki se pri tridesetih znajdejo na življenjski 
prelomnici. Njihova vloga v družbi se niti približno ne ujema z 
velikimi pričakovanji in ideali iz mladosti, zato so prijateljstvo 
in življenjska prepričanja treh mladenk kar naenkrat na veliki 
preizkušnji … Predstava gledališkega abonmaja Smejmo se bo 
v soboto, 18. marca, ob 20. uri. Vstopnice za izven so na voljo 
v spletni prodajalni in na prodajnih mestih Mojekarte.si (Pe-
trol, kioski). Več informacij: www.smejmo.se in 051 606 220.

Naročniku Gorenjskega glasa bomo podarili dve vstopnici 
za predstavo. V žrebu boste sodelovali, če boste pravilno od-
govorili na nagradno vprašanje: Katero slovensko gledališče 
bo v Cerkljah uprizorilo komedijo Tridesetletnice? Odgovore 
pošljite do ponedeljka, 13. marca, na Gorenjski glas, Nazorjeva 
ulica 1, 4000 Kranj, ali na koticek@g-glas.si.

Na pomladanski odmerek smeha v Borštnikov 
hram v Cerkljah

Tina Turner osebno je v Hali Tivoli nastopila pred skoraj 
štiridesetimi leti, tokrat pa k nam prihaja njena odlična imi-
tatorka, britanska pevka Kinisha. Tina Turner – Simply the 
best tribute bo v nedeljo, 12. marca, ob 19. uri v ljubljanski 
Hali Tivoli. 

Dvema naročnikoma Gorenjskega glasa bomo omogočili, da 
bosta v paru več kot dve uri uživala ob glasbi Tine Turner, če 
bosta odgovorila na vprašanje: Naštejte vsaj tri uspešnice 
Tine Turner. Odgovore s svojimi podatki do četrtka, 9. marca, 
pošljite na koticek@g-glas.si in morda boste prav vi imeli 
srečo pri žrebu.

Tina Turner – Simply the best tribute
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Neži Žerjav so energijo na domači tekmi dajali tudi številni 
navijači. / Foto: Gorazd Kavčič
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Knjigo prejme DANIEL CETINSKI z Bleda.

KO TI ČEK ZA NA ROČ NI KE

Slovenski smučarski skakalci so na svetovnem prvenstvu v Planici osvojili kar tri medalje.

Trenutki za v zgodovino

Na domači progi »grizla« do konca

V nagradni igri, ki je bila objavljena 28. februarja 2023, prejme 
pico po izbiri v Pizzeriji Urša v Preddvoru Marija Sajevic iz 
Naklega.
Nagrajenki čestitamo!

Nagrajenka
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Prvenstva je konec. Kakšna 
je vaša ocena?

Zanesljivo lahko ugotovi-
mo, da je prvenstvo vendar-
le potekalo po naših željah. 
Praktično vsi zastavljeni ci-
lji so bili izpolnjeni. Izjema 
je število gledalcev, kar pa 
ni vedno najpomembnejši 
cilj. Zapuščina tega prven-
stva je še bistveno pomemb-
nejša. Vsi, ki so na tem pr-
venstvu kakorkoli sodelova-
li, bodisi kot aktivni udele-
ženci ali gledalci, so izreka-
li besede pohvale. Tisto, kar 
je najpomembnejše, je, da 
so bili s tem prvenstvom za-
dovoljni športniki, njihovi 
spremljevalci in predstav-
niki Mednarodne smučar-
ske zveze. Češnjica na or-
ganizacijski torti so dve zla-
ti medalji in bronasta naših 
skakalcev in skakalk.

Omenili ste, da je kljukica 
pri vseh ciljih, razen pri gle-
dalcih. Katere pa so še druge 
»kljukice«?

Ena izmed zelo pomemb-
nih je, da je to prvenstvo slu-
žilo ne samo kot športni do-
godek, ampak tudi kot plat-
forma za predstavitev Slove-
nije širšemu svetu. Medijski 
vtis tega prvenstva je fanta-
stičen. Televizijske gleda-
nosti so bile več kot odlične. 
Projekt smo želeli narediti 
čim bolj trajnosten in tudi 
to se je uresničilo v najbolj-
ši možni meri. Če smo že-
leli, da prvenstvo služi tudi 
kot neki zagon za nove ro-
dove slovenskih nordijskih 
športnikov, je tudi to bilo iz-
polnjeno. V tem trenutku je 
še prezgodaj ugotavljati sam 
poslovni rezultat tega prven-
stva. Tudi tu verjamem, da 
ne bomo v rdečih številkah. 
Infrastruktura je izboljšana. 
Pridobili smo mnogo nove-
ga organizacijskega znanja, 
novih izkušenj, smo pomla-
jena ekipa. To je vse tisto, kar 
šteje kot neki izplen tega pr-
venstva, in s tem smo lahko 
zelo zadovoljni.

Če se dotakneva neizpolnje-
nega cilja – števila gledalcev. 
Kakšne so prve ugotovitve, 
kaj je šlo narobe?

Potrebna bo temeljita ana-
liza, zakaj Slovenci niso »ku-
pili« tega prvenstva. Če so 
ocenili, da so bile cene vsto-
pnic previsoke, potem smo 
se jim na neki način tudi 
tukaj skušali približati, kar 
je imelo za posledico več-
ji obisk v drugi polovici pr-
venstva. Kot že večkrat reče-
no, je to tudi posledica sple-
ta različnih okoliščin. Za te-
meljito analizo bo čas v nas-
lednjih mesecih.

Morda prvenstvo javnosti ni 
bilo dovolj dobro predsta-
vljeno, da ne gre le za smu-
čarske skoke in predvsem ne 
za polete?

Zelo veliko energije smo 
vložili v to razločevanje, po-
jasnjevanje, kaj prvenstvo 
pomeni in kako pomembno 
je, da gre za enkraten dogo-
dek, na drugi strani pa, da bo 
že čez slab mesec tu finale 
svetovnega pokala v smučar-
skih skokih s tekmami na le-
talnici. Poleti so tradicional-
no dobro obiskani in vsaj de-
lček tega se je prenesel na za-
ključek tega prvenstva. Mis-
lim, da smo Slovenci vendar-
le dokazali, da radi sprem-
ljamo nordijske športe in da 
morda potrebujemo kdaj le 
kakšen dodaten motiv.

Kaj pa Kranjska Gora? Na-
stanitvene kapacitete ob 
tako velikem dogodku niso 
bile povsem zapolnjene.

Nastanitve, ki jih je zaku-
pil organizator, so bile več 
kot 95-odstotno zapolnje-
ne. Tu ne vidim, da bi karko-
li naredili narobe. Tudi naša 
cenovna politika je bila po-
litika zmernih cen, kot smo 
jih sicer vajeni za Planico. 
Določeni ponudniki turi-
stičnih in nastanitvenih ka-
pacitet morajo sami vedeti, 
zakaj so njihove sobe ostale 
prazne. Sosednji, tudi par-
tnerski mesti Trbiž in Be-
ljak sta bili primerno pol-
ni. Treba je bilo le nekoliko 
preudarno ravnati pri posta-
vljanju cen.

V času prvenstva ste bili de-
ležni številnih kritik na ra-
čun slabega obiska. Kako to 
komentirate?

Mislim, da je bila tu storje-
na največja škoda športu in 
športnikom. Ko je šport na 
takšnem udaru, to zagoto-
vo ni nekaj, kar bi pomaga-
lo tako velikemu dogodku, ki 

ima namen ponesti glas Slo-
venije v svet. To me žalos-
ti. Želeli smo, da prvenstvo 
postane neka nova dimenzi-
ja, po kateri bodo tudi tujci 
prepoznavali in sprejemali 
Slovenijo. Mislim, da bi mo-
rali ne glede na vse v času pr-
venstva stopiti skupaj in se 
pokazati kot najboljši, naj-
večji, pokazati Slovenijo v 
samih superlativih, ki si jih 
zasluži. Če tako rečem, se je 
zgodila neka medijska »blo-
kada«, ki k temu ni pomaga-
la. Tuji novinarji so bili bi-
stveno bolj pozitivno narav-
nani in deležni smo bili šte-
vilnih pohval za dobro orga-
nizacijo prvenstva.

Kaj organizacijsko ekipo 
čaka sedaj, po koncu prven-
stva?

Naporni trije tedni, ko 
je treba pospraviti, očisti-
ti prizorišče in ga pripraviti 
za nov dogodek, finale sve-
tovnega pokala v smučar-
skih skokih. Kar nekaj infra-
strukture bo služilo tudi na 
tem tekmovanju. Je pa treba 
odpeljati večino zabojnikov, 
postaviti novo infrastruk-
turo za gledalce ob Letalni-
ci bratov Gorišek, kjer so na 
prvenstvu domovale pred-
vsem servisne ekipe teka-
ških reprezentanc.

Zavezali ste se, da bo Planica 
ostala takšna, kot je bila. Ve-
liko je bilo govora o začasnih 
parkiriščih. Do kdaj jih bos-
te povrnili v prvotno stanje?

Naša zaveza je bila ja-
sna od prvega trenutka, ko 
smo sklenili pogodbe z la-
stniki zemljišč. Ne samo 
zaveza, tudi njihova zahte-
va je bila, da se zemljišča, 
ki so bila preurejena v za-
časne parkirne površine, 
povrnejo v prvotno stanje. 
To bomo tudi storili, takoj 
ko bo to možno, ko bo sneg 
skopnel, zanesljivo pa do 

postavljenih rokov. To po-
meni do sredine aprila ozi-
roma do sredine maja.

Kdaj bodo znani poslovni re-
zultati prvenstva?

Verjamem, da bo preteklo 
še nekaj mesecev, da bomo 
dobili končne številke. Mo-
ramo vedeti, da je bil to res 
ogromen zalogaj. Ko bodo 
številke na mizi, bodo zah-
tevale interpretacijo – in po-
tem bomo obelodanili tudi 
rezultate. Vsi dogodki, ki se 
zvrstijo pod okriljem Smu-
čarske zveze Slovenije, ima-
jo namen razliko med pri-
hodki in odhodki kanalizira-
ti nazaj v šport za delo in fi-
nanciranje športnih progra-
mov. Zato jih tudi delamo. 
Je pa res, da je včasih zara-
di objektivnih okoliščin ta iz-
kupiček lahko boljši, včasih 
pa slabši.

Kakšne so možnosti, da bos-
te s Planico še kdaj kandidi-
rali za tako veliko tekmova-
nje?

Naslednje prvenstvo, ki 
nas čaka, je mladinsko sve-
tovno prvenstvo v nordij-
skem smučanju že prihod-
nje leto, ki ga bo, kot za zdaj 
kaže, vendarle gostila Plani-
ca. Spogledujemo se tudi z 
morebitnimi kandidatura-
mi za različna tekmovanja 
s sosednjimi državami. Za-
gotovo je ambicija, da tudi 
takšno prvenstvo spet kdaj 
najde svoj prostor v dolini 
pod Poncami.

Ko se boste čez čas ozrli na-
zaj na to prvenstvo, boste 
rekli, da je bilo ...

V karieri nekoga, ki orga-
nizira tako velike dogodke 
lep del svojega življenja, je to 
zanesljivo prelomnica, da ne 
rečem vrhunec. Ekipa, s ka-
tero smo delovali, je odlična. 
Ko se bom s časovne distan-
ce vrnil v leti 2020, 2021 in 
se vprašal, kaj bi storili dru-
gače, mislim, da bo odgovor, 
da bi večino stvari naredi-
li enako ali vsaj zelo podob-
no. Načrtovanje je bilo od-
lično. Morda nismo bili sez-
nanjeni še z vsemi »umaza-
nimi« podrobnostmi, ki so 
nam jih kasneje partner-
ji prvenstva servirali že kar 
na dnevni ravni, predvsem 
govorim o potrebnih zahte-
vah za delovanje tehnologij, 
predvsem medijskih hiš. Žal 
nam je lahko le za to, da je 
vmes prišla epidemija covi-
da-19 in da so bile tako tudi 
omejene možnosti promo-
viranja tega prvenstva v tu-
jini, predvsem na predho-
dnem svetovnem prvenstvu, 
kjer je ciljno občinstvo naj-
bolj tisto, ki kasneje obišče 
tvoj dogodek.

Maja Bertoncelj

Tomaž Šušteršič, generalni sekretar OK Planica / Foto: Gorazd Kavčič

Š ele čez čas se bomo zave-
dali, kako veliko tekmo-
vanje gostimo, da gre za 

prvenstvo generacije. To je sta-
vek, ki smo ga na svetovnem 
prvenstvu v nordijskem smu-
čanju v Planici slišali večkrat. 
O prvenstvu se je veliko govori-
lo, prva nešportna tema pa je 
bil obisk, ki je bil slabši od na-
povedi in pričakovanj. Sledile 
bodo analize, ki naj bi dale od-
govore tudi na vprašanje, za-
kaj prvenstva Slovenci nis(m)
o vzeli za svojega.

Razlogov je zagotovo več, ne 
samo cene vstopnic. Slovenci 
se s Planico v prvi vrsti poisto-
vetimo s poleti, s športnim pra-
znikom konec marca. Na sve-
tovnem prvenstvu pa skakalci 
tekmujejo na manjših napra-
vah, poleg tega so tekmovanja 
še v smučarskem teku in nor-
dijski kombinaciji. Se je mor-
da tema dvema športoma v 
letih pred prvenstvom name-
njalo premalo pozornosti, se je 
prvenstvo preveč gradilo le na 
smučarskih skokih, je vpra-
šanje za tiste, ki bodo delali 
analize. Slišali smo, da je na 
nordijskih prvenstvih najbolj-
ši obisk prav na tekaških tek-
mah. Čeprav smo Slovenci s 
tekom na smučeh v smislu re-
kreacije zelo na ti, pa ni bilo 
takšno presenečenje, da doma-
či navijači na tekaški stadion 
niso prihajali v velikem števi-
lu, kot je bilo presenečenje, da 
jih ni bilo na skakalnih tek-
mah, ko so bile te na srednji 
skakalnici. Potekale so popol-
dan in popoldanska vstopni-

ca je bila cenovno primerljiva 
s tisto za polete.

Navijači so duša vsakega 
tekmovanja. Na tem prvenstvu 
so domači manjkali, to je dej-
stvo, pa tudi tujcev so pričako-
vali več. In v tem poudarjanju 
slabšega obiska se je izgubila 
odlična organizacija prvenstva 
s številnimi prostovoljci, ki so 
delali od jutra do večera ali celo 
v noč. Organizatorji so svoje 
delo opravili na vrhunski rav-
ni. To prvenstvo je bilo v mar-
sičem prvenstvo presežkov, za 
Slovenijo zgodovinsko v več po-
gledih. Prvič je potekalo v Slo-
veniji in Slovenci so prvič osvo-
jili dve zlati medalji, skupaj pa 
tri, kar je sicer tri manj kot v 
Oberstdorfu pred dvema leto-
ma. Prvenstvo so sicer po števi-
lu osvojenih medalj zaznamo-
vali Norvežani. Zbrali so jih 
kar 27. In v deželi nordijskega 
smučanja bo prvenstvo čez dve 
leti, drugič v Trondheimu.

Izjemna slovesnost ob odpr-
tju prvenstva ter izjemen za-
ključek z dvema zlatima me-
daljama slovenskih skakalcev 
in značilno planiško navijaš-
ko evforijo, vmes pa marsikaj, 
predvsem novice o praznih tri-
bunah in tudi opozarjanje, da 
so zaradi slabšega obiska tu-
jih gostov in pomanjkanja do-
mačih prikrajšani domači go-
stinci in drugi. Vsak bo v sebi 
nosil svoje spomine na prven-
stvo, vsem pa zaide misel v naš 
prekrasni nordijski center tudi 
ob poslušanju priredbe skladbe 
Oj, Triglav, moj dom, ki je pos-
tala prava uspešnica.

Prvenstvo generacijeOb koncu svetovnega prvenstva v nordijskem smučanju smo se pogovarjali s Tomažem Šušteršičem, 
generalnim sekretarjem Organizacijskega komiteja Planica.

Cilji izpolnjeni, razen enega
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Planica – Kaj menijo o sve-
tovnem prvenstvu v nordij-
skem smučanju v Planici, 
smo vprašali nekaj tekmo-
valcev, tako tiste, ki so zaz-
namovali prvenstvo, kot tis-
te, ki so bili zadovoljni že s 
tem, da so lahko nastopili.

Kralj nordijske 
kombinacije

Eden izmed junakov pr-
venstva je Norvežan Jarl 
Magnus Riiber. V nordijski 
kombinaciji je na vseh štirih 
tekmah osvojil zlato meda-
ljo, za nameček pa je v ska-
kalnem delu na Bloudkovi 
velikanki pristal pri never-
jetnih 147 metrih in močno 
presegel rekord Petra Prevca 
iz leta 2014. »To je bilo moje 
najboljše svetovno prven-
stvo. Vse te uspehe sem do-
segel v okolju, kjer je fanta-
stičen skakalni center in kjer 
so zanimive tekaške proge, 
ki mi ustrezajo. Pogled na 
gore je zame čudovit. Mis-
lim, da je bilo celotno prven-
stvo odlično in ga ne bom ni-
koli pozabil. Organizacija je 
bila dobra, vse je delovalo, 
kot je treba. Vesel sem, da je 
prišlo včeraj in danes na ska-
kalni tekmi tako veliko do-
mačih navijačev, ki sem jih 
med prvenstvom nekoliko 
pogrešal. Kot sem slišal, je 
bil razlog cena vstopnic,« je 
Riiber v soboto povedal, po-
tem ko je osvojil četrto zlato 

medaljo in tik preden je od-
hitel na ekipno skakalno tek-
mo navijat za svoje rojake.

Tudi Krüger pohvalil 
prvenstvo

Zelo zanimivo je bilo v te-
kaškem delu prvenstva, kjer 
smo videli največ končnih od-
ločitev. Moške tekme so bile 
večinoma kot norveško dr-
žavno prvenstvo. »Norveška 
ekipa je res močna. Ponosen 
sem, da sem lahko del nje in 
da tukaj tako dobro tekmuje-
mo. Proga je težka. Vzponi si-
cer niso tako strmi, so pa dol-
gi. Ne smeš začeti prehitro. 
Proge imajo dobre vzpone in 
zahtevne spuste in zavoje, kar 
je del smučarskega teka. Prav 
je, da so na svetovnih prven-
stvih takšne proge, da se nare-
di selekcija, da zmagajo naj-
boljši. Organizacija je dobra 
in tukaj preživljam lepe dni. 
Nastanjeni smo v manjšem 

kraju v Italiji,« je dejal Norve-
žan Simen Hegstad Krüger, 
ki je na prvenstvu osvojil tri 
zlate medalje.

Prvič tekača s Haitija
V smučarskih tekih je za 

razliko od nordijske kom-
binacije in smučarskih sko-
kov nastopilo kar nekaj tek-
movalcev iz tako imenova-
nih eksotičnih držav. Prvič 

je bil na nordijskem prven-
stvu zastopan Haiti, in sicer 
z dvema smučarskima teka-
čema. Oba sta bila na Haiti-
ju rojena, nato pa posvojena 
v Kanado oziroma Francijo. 
Uspešnejši je bil Stevenson 

Savart. Francoska družina 
ga je posvojila, ko je imel tri 
leta. Pri petih je začel teči na 
smučeh. Kot je pojasnil, ga 
je ta šport najbolj navdušil. 
»V Sloveniji sem prvič in po-
čutim se zelo dobro. Čeprav 
sem sedajle po tekmi utru-
jen, je v redu, srečen sem, da 
sem tukaj. Pričakoval sem 
nekoliko boljši nastop, a sem 
kljub temu zadovoljen,« je 

povedal po tekmi na 15 kilo-
metrov, na kateri je osvojil 
91. mesto, start pa si je zago-
tovil s kvalifikacijami. Dodal 
je še, da so na Haitiju sezna-
njeni, da dva njihova športni-
ka tekmujeta v Planici.

Planica – Po sobotnem ve-
likem uspehu slovenskih 
smučarskih skakalcev na 
svetovnem prvenstvu v no-
rdijskem smučanju v Plani-
ci je naš fotograf v objektiv 
ujel še dva zanimiva utrin-
ka, lahko bi jima rekli kar 
slikovni uganki.

Po koncu ekipne tek-
me so na hrbtišče velike 

skakalnice napisali številko 
70. Napisana je na 70 me-
trih, a zakaj? Peter Prevc je 
na sredinem treningu na-
mreč grdo padel prav pri 70 
metrih in se nato kotalil po 
doskočišču. Imel je srečo v 
nesreči in je bil že nasled-
nji dan v domači oskrbi brez 
hujših posledic. In njegov 
odziv na zapis na skakalni-
ci? Na družbenem omrež-
ju je objavil »A mam že okroglo?« Kljub vsej smoli 

je ohranil smisel za humor. 
Želimo mu čimprejšnjo 
vrnitev na skakalnice.

Drugo vprašanje pa se je 
zastavljalo na podelitvi me-
dalj. Na oder so prišli člani 
prvih treh ekip, tudi naša 
zlata četverica, nato pa je 
sledilo »mencanje« Lovra 
Kosa in njegov hiter odhod 
z odra. Na stopničkah so bili 
že tretji Avstrijci, drugi Nor-
vežani, Lovra pa še kar od 
nikoder. Zadnji hip je po-
srečeno prišel nazaj in pre-
jel zasluženo medaljo. Nato 

je pojasnil, da je bil pozvan 
na dopinško kontrolo, spil 
malo preveč vode, držal je 
od konca tekme in enostav-
no ni šlo več. Poskrbel je 
tudi za smeh na odru in pod 
njim prisotnih skakalcev.

Prvenstvo je spisalo 
takšne in drugačne zgodbe. 
Na zadnji podelitvi medalj v 
Kranjski Gori je bila mno-
žica navijačev, tudi prej na 
skakalni tekmi, in slišati je 
bilo celo, da smo se sedaj 
Slovenci očitno ogreli in da 
je škoda, da je prvenstva že 
konec.

Maja Bertoncelj

Planica – Kaj so po sobotni 
ekipni tekmi in zlati meda-
lji slovenskih orlov poveda-
li navijači?

Maja Rožman Zelnik, 
Predoslje: »Fenomenalno: 
uspehi, vzdušje, vse. Na pr-
venstvu sodeluje cela druži-
na, vsak v drugačni vlogi. Z 
mlajšim sinom sva navijala, 

hčerka je sodelovala kot pro-
stovoljka, sin je tekmoval v 
nordijski kombinaciji, mož 
pa je teptalec na skakalnici. 
Svetovno prvenstvo je glede 
na slovenske uspehe upravi-
čilo pričakovanja, glede obi-
ska pa vemo, kje smo. Mene 
ni presenetil, se mi je zdelo, 
da ne bo toliko ljudi. Svetov-
nega prvenstva ne gre enači-
ti s poleti, kot se pogosto do-
gaja. Tudi od danes imam 
takšno izkušnjo, da so še 
ob koncu prvenstva nekate-
ri očitno mislili, da so prišli 
na polete.«

Luka Stanonik, Predmost: 
»Vzdušje je fenomenalno, 
prav tako uspehi naših ska-
kalcev. Tribune so skoraj 

polne. Prvenstvo je izpolni-
lo pričakovanja. Še dobro, 
da smo prišli. Nismo imeli 
v načrtu, po včerajšnji zlati 
medalji Timija Zajca pa smo 
rekli, da moramo vsaj na eki-
pno tekmo.«

Žana Frelih, Brode: »Všeč 
mi je gledati skoke. Naj-
bolj navijam za Timija Zaj-
ca. Vesela sem, da smo priš-

li, res mi ni žal. Vzdušje je 
tudi super, saj je Slovenija 
osvojila zlato medaljo. Tudi 
sama glasno navijam. Sem 
se doma pripravila in s seboj 
vzela navijaške rekvizite.«

Maja Bertoncelj
Maja Bertoncelj

Zakaj so po sobotni ekipni tekmi na hrbtišče velike 
skakalnice zapisali številko 70? / Foto: Gorazd Kavčič

Na svetovnem prvenstvu v nordijskem smučanju v Planici je bilo okrog dva tisoč športnikov in 
spremljevalcev. Pohvalili so organizacijo in priznali, da so pričakovali več slovenskih navijačev.

Športniki o Planici

Planiški uganki

Smeh na podelitvi medalj in eden od slovenske četverice 
manjka. Le kje je Lovro Kos? / Foto: Gorazd Kavčič

Planica je bila v času svetovnega nordijskega prvenstva 
svet v malem. Zanimiv je bil pogled na številne tuje 
navijače, ki so si po tekmi vzeli čas tudi za prazne želodčke. 
Takole so si postregli švicarski navijači – kakopak brez sira 
ni šlo. M. B. / Foto: Gorazd Kavčič

PLANIŠKI FOTO UTRINEK

Na zadnjih dveh skakalnih tekmah na svetovnem 
nordijskem prvenstvu je bilo končno vzdušje, kot 
smo ga v Planici vajeni.

Navijaška evforija

Maja Rožman Zelnik / Foto: 

Gorazd Kavčič

Luka Stanonik / Foto: Gorazd Kavčič

Žana Frelih / Foto: Gorazd Kavčič

Jarl Magnus Riiber  
/ Foto: Gorazd Kavčič

Simen Hegstad Krüger  
/ Foto: Gorazd Kavčič

Stevenson Savart  
/ Foto: Gorazd Kavčič

Jarl Magnus Riiber: »Vse te uspehe sem dosegel 
v okolju, kjer je fantastičen skakalni center in kjer 
so zanimive tekaške proge, ki mi ustrezajo. Pogled 
na gore je zame čudovit. Mislim, da je bilo celotno 
prvenstvo odlično in ga ne bom nikoli pozabil.«
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Kranj, Radovljica, Jesenice – 
Po tem, ko je Mestna obči-
na Kranj tudi aktualni vladi 
že predstavila predlagano lo-
kacijo za gorenjsko regijsko 
bolnišnico na Zlatem polju 
in pri tem dobila zagotovilo, 
da bo vlada odločitev o tem, 
kje bo bolnišnica stala, spre-
jela še v prvi polovici letoš-
njega leta, sta svoje prednos-
ti poudarili tudi občini Rado-
vljica in Jesenice.

V Radovljici je prostor 
pripravljen

Kot pojasnjujejo v Rado-
vljici, je lokacija regijske bol-
nišnice v prostorskem načr-
tu občine Radovljica oprede-
ljena že več kot deset let. Leta 
2017 je bila izdana prostor-
ska programska preveritev 
za umestitev na tem obmo-
čju, ki vsebuje analizo sta-
nja prostora, variante rešit-
ve umestitve bolnišnice ter 
smernice nosilcev urejanja 
prostora. Preveritev je potr-
dila, da lokacija v Radovljici 
predstavlja najboljšo lokaci-
jo za umestitev regijske bol-
nišnice predvsem z vidika 
prometne dostopnosti ne-
posredno z avtoceste,« so 

pojasnili na radovljiški ob-
činski upravi.

Kot poudarja župan Ciril 
Globočnik, je s prostorskimi 
dokumenti za bolnišnično 
dejavnost že zagotovljeno 
več kot deset hektarov veliko 
območje z možnostjo širitve 
proti vzhodu še za dodatnih 
sedem. »Območje geome-
trijsko predstavlja središče 
gorenjske regije, poleg pro-
metne je v neposredni bliži-
ni tudi vsa ostala infrastruk-
tura pa tudi letališče Lesce,« 
je še poudaril.

V Radovljici so prepriča-
ni, da je tudi lanska anali-
za možnih lokacij, ki jo je 
pripravila razvojna agenci-
ja BSC Kranj, potrdila pred-
hodne ugotovitve občine. So 
pa v Radovljici po dogovoru 

z DARS, DRSI in ministr-
stvom za zdravje izdelali tudi 
idejno shemo novega avtoce-
stnega priključka, ki bo na-
menjen direktnemu dosto-
pu do bodoče bolnišnice.

Kranj: Ponujamo 
najboljšo lokacijo

Tudi v Kranju se ne želi-
jo odreči svojemu predlogu 
po umestitvi regijske bolni-
šnice na območju Zlatega 
polja, kjer – kot poudarjajo 
– ima Mestna občina Kranj 
primerno zazidljiva in v pro-
storskih načrtih namembna 
zemljišča, katerih največji la-
stnik je država. Župan Ma-
tjaž Rakovec je pojasnil, da 
so po nastopu aktualne vla-
de na ministrstvu za zdrav-
je že predstavili predlagano 

lokacijo na Zlatem polju in 
vse njene prednosti. »Ob-
ljubljeno nam je bilo, da bo 
vlada sprejela sklep o izbo-
ru lokacije do poletja, torej v 
prvi polovici letošnjega leta. 
Seveda se bomo vmes še do-
bili z njihovimi strokovni-
mi službami, da obrazloži-
mo, kje vse ima Kranj pred-
nosti v primerjavi z lokacijo 
v Radovljici. Moramo se za-
vedati, da je Kranj središče 
gorenjske regije; samo v Kra-
nju z okolico je 90 tisoč lju-
di, če upoštevamo širše ob-
močje, pa je v kranjskem ba-
zenu več kot polovica prebi-
valcev Gorenjske. Mislim, da 
s strokovnega vidika tudi ni 
problem, da bi regijsko bol-
nišnico umestili v Kranj.« 
Podporo regijski bolnišnici 

v Kranju so sicer jeseni 2021 
izrekli tudi tedanji župa-
ni občin Cerklje, Gorenja 
vas - Poljane, Jezersko, Nak-
lo, Preddvor, Šenčur, Škofja 
Loka, Tržič, Železniki in Žiri.

Bolnišnica mora ostati na 
Jesenicah

Tudi novi župan Jesenic 
Peter Bohinec tako kot nje-
gov predhodnik trdno sto-
ji na stališču, da mora bol-
nišnica ostati na Jesenicah. 
»Ne smemo pozabiti na bi-
stveno prednost, ki jo ima-
jo Jesenice pred ostalimi ob-
činami, in sicer – bolnišni-
ca na Jesenicah dejansko že 
stoji. V njen razvoj in obno-
vo je država v zadnjih letih 
vložila tudi znatna finanč-
na sredstva,« poudarjajo na 

Jesenicah in pri tem v ospred-
je postavljajo leta 2015 zgra-
jeni novi urgentni center ter 
obsežno energetsko-požar-
no sanacijo in prenovo lekar-
ne pred dvema letoma.

Ob tem, poudarja župan, 
za namen njene širitve Obči-
na Jesenice že vrsto let s pro-
storskimi akti ščiti obmo-
čje stavbnih zemljišč vzhod-
no od obstoječe bolnišni-
ce, v lasti pa ima tudi stavb-
na zemljišča, ki bi bila lahko 
namenjena širitvi bolnišnič-
ne dejavnosti. »Poleg odlič-
nih cestnih in železniških 
povezav Jesenic je treba po-
sebej omeniti tudi Fakulteto 
za zdravstvo Angele Boškin, 
ki zagotavlja razvoj zdra-
vstvenega kadra za potre-
be jeseniškega zdravstva, pa 
tudi širše, ter Srednjo šolo 
Jesenice, ki od leta 1994 iz-
vaja izobraževanje tehnikov 
zdravstvene nege in poklic-
no izobraževanje bolničar-
jev negovalcev,« še navajajo 
na Jesenicah.

Ob tem poudarjajo, da oh-
ranitev Splošne bolnišnice 
Jesenice kot regijske bolni-
šnice predstavlja pomem-
ben gradnik skladnosti ra-
zvojnih prizadevanj v regi-
ji. »Z ohranitvijo dejavnosti 
splošne bolnišnice v obči-
ni Jesenice bi, ne nazadnje, 
še naprej zagotavljali ustre-
zno razpršenost tovrstnih 
ustanov po celotnem ozem-
lju Slovenije in čim hitrejši 
dostop do bolnišničnih sto-
ritev tudi za prebivalce, obi-
skovalce in turiste na peri-
fernih območjih.«

Marjana Ahačič, Simon 
Šubic, Urška Peternel

Kranj – Direkcija Republike 
Slovenije za infrastrukturo 
(DRSI) ima letos za investi-
cije in vzdrževanje državne 
cestne infrastrukture na Go-
renjskem načrtovanih sko-
raj 31 milijonov evrov, čaka-
jo pa jo tudi večja vlaganja v 
železniško infrastrukturo.

Obvoznica Vodice 
končana še letos

Poglejmo najprej na ces-
te. Nadaljevali bodo konec 
lanskega leta začeto grad-
njo 3,7-kilometrskega odse-
ka Britof–Hotemaže, edine-
ga manjkajočega odseka re-
gionalne ceste med Kranjem 
in Preddvorom. Pogodbena 
vrednost gradnje je 5,7 mili-
jona evrov, končali naj bi jo 
do konca prihodnjega leta. 
Gradnjo obvoznice Vodice, 
ki se je prav tako začela lani 
in bo stala sedem milijonov 
evrov, nameravajo dokonča-
ti letos. Omenjena obvozni-
ca predstavlja četrto etapo 
načrtovane ceste v dolžini 2,3 

kilometra med Žejami in Vo-
dicami, ki s predhodnimi od-
seki vzpostavlja povezovalno 
cesto med štajerskim in go-
renjskim krakom avtoceste 
med avtocestnima priključ-
koma Krtina pri Želodniku 
in Vodice. Lanskega decem-
bra se je začela tudi prva faza 
južne blejske obvoznice – z 
urejanjem območja vstopne-
ga križišča na Betinu. Pogod-
bena vrednost prve faze je 6,3 
milijona evrov, končali naj bi 
jo prihodnje leto. 

Načrtujejo tudi obvoznico 
v Železnikih

Lani so se lotili tudi rekon-
strukcije 650-metrskega od-
seka regionalne ceste od 
Loga proti Rudnu v Železni-
kih, naložbo, vredno 2,7 mi-
lijona evrov, pa naj bi konča-
li do konca letošnjega leta. 
V Železnikih DRSI načrtu-
je tudi kilometer dolgo ob-
voznico mimo starega dela 
mesta. Naložba je vredna 4,1 
milijona evrov.

Na DRSI so med večjimi 
projekti omenili še 535 tisoč 

evrov vredno gradnjo kro-
žnega križišča Šobec, za ka-
tero napovedujejo, da bo kon-
čana konec aprila, ter rekon-
strukcijo kolesarskih mostov 
čez Savo Dolinko pri Belci 

in v Tabrah, ki bo stala 1,9 
milijona evrov in bo konča-
na predvidoma konec maja. 
Takrat naj bi dokončali tudi 
most čez Radovno v Krni-
ci, v katerega bodo vložili 1,4 

milijona evrov, dobrih 376 ti-
soč evrov vredno investicijo v 
most čez Pogorelco pri Šmar-
tnem v Tuhinju pa naj bi kon-
čali aprila.

Sanacija plazu na cesti 
proti Ljubelju

DRSI nekaj večjih projek-
tov načrtuje tudi v sklopu re-
dnega vzdrževanja. Sanirati 
nameravajo zemeljski plaz 
na državni cesti Tržič–Lju-
belj v vrednosti približno 1,2 

milijona evrov. Poleg tega 
obnavljajo vozišče na 1,8 ki-
lometra dolgem odseku ces-
te Kranjska Gora–Erika, pri 
čemer vrednost del znaša 1,8 
milijona evrov, izvedena pa 
naj bi bila do 30. junija. Do 
konca aprila naj bi končali 
tudi tri milijone evrov vred-
no ureditev Slovenske ceste 
v Mengšu.

Nadgradnja železniške 
postaje na Jesenicah

Na DRSI so omenili še dve 
večji investiciji v železniško 
infrastrukturo na območju 
Gorenjske. Letos bodo zače-
li izvajati nadgradnjo žele-
zniške postaje Jesenice, kjer 
predvidevajo nadgradnjo tir-
ne in peronske infrastruk-
ture ter ureditev postajne-
ga poslopja. Ocenjena vred-
nost projekta je 126 milijo-
nov evrov, od tega je zago-
tovljenih 56 milijonov evrov 
evropskih sredstev iz Instru-
menta za povezovanje Evro-
pe. Dodali so še, da v dru-
gi polovici letošnjega leta 
nameravajo končati nad-
gradnjo železniške posta-
je Domžale, ki so se je loti-
li lani. Ocenjena vrednost 
projekta znaša 18,8 milijona 
evrov, od tega imajo zago-
tovljeno 13,7 milijona evrov 
sofinanciranja iz Načrta za 
okrevanje in odpornost. 

Država ima letos za vlaganja v državne ceste na Gorenjskem na voljo blizu 31 milijonov evrov. Lotiti se namerava tudi 126 
milijonov evrov vredne nadgradnje železniške postaje Jesenice.

Ana Šubic

Eden večjih projektov je gradnja nove, 3,7 kilometra dolge ceste Britof–Hotemaže, ki naj bi 
jo končali do konca prihodnjega leta. / Foto: Gorazd Kavčič

Investicije v državne ceste in železnice

Zanjo si prizadevajo v Kranju, na Jesenicah in v Radovljici, kjer poudarjajo vsak svoje prednosti lokacije na posameznem območju. 
Končna odločitev je v rokah vlade, po pričakovanjih naj bi bila znana še v prvi polovici letošnjega leta.

Še vedno ni znano, kje bo bolnišnica

Letos bodo začeli izvajati nadgradnjo železniške 
postaje Jesenice, kjer predvidevajo nadgradnjo tirne 
in peronske infrastrukture ter ureditev postajnega 
poslopja. V drugi polovici leta nameravajo končati 
nadgradnjo železniške postaje Domžale.

Radovljiški župan Ciril Globočnik  
/ Foto: Gorazd Kavčič

Kranjski župan Matjaž Rakovec  
/ Foto: Tina Dokl

Jeseniški župan Peter Bohinec  
/ Foto: Nik Bertoncelj
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Bled – Po mnenju Blaža 
Vebra, ki je zadnjih sedem 
let vodil Turizem Kranjska 
Gora, sta si Bled in Kranj-
ska Gora kot turistični de-
stinaciji med seboj popolno-
ma različna. »Skupno jima 
je le to, da sta oba prepoz-
nana tako na domačem kot 
na tujem trgu. Kar pa se tiče 
same ponudbe in motiva za 
obisk, gre za povsem dru-
gačni destinaciji,« je pojas-
nil. Bled se sicer po njego-

vem mnenju srečuje s po-
dobnimi izzivi kot druge de-
stinacije. »Tu gre predvsem 
za upravljanje destinacij, po-
vezovanje z okoliškimi kraji, 
stremljenje k boljši ponudbi 
in storitvam ter trajnostni 
razvoj,« je dejal.

Med največjimi izzivi za 
Bled vidi nadgradnjo kra-
ja iz enodnevne turistične 

točke v večdnevno destina-
cijo. »Naša želja je, da bi 
Bled postal srce Julijskih 
Alp, kamor ljudje pridejo 
preživljat prosti čas,« je po-
vedal Veber, ki bi čas biva-
nja na Bledu podaljšal tudi 
s povezovanjem s sosednji-
mi občinami, ki ponuja-
jo širok nabor načinov pre-
življanja prostega časa. Pri 
tem bodo sledili tudi slo-
venski turistični strategiji, 
ki veliko težo daje ravno po-
vezovanju na regionalnem 
in državnem nivoju ter je 
usmerjena v dvig kakovosti 
turistične ponudbe. »Turi-
zem Bled ni tisti, ki bi lah-
ko sam karkoli premaknil, 
je pa tisti, ki bo povezal raz-
lične deležnike, da pridemo 

do skupnega cilja,« je pou-
daril Veber.

Poleg povezovanja vseh 
deležnikov bodo na zavo-
du takoj pristopili k ureja-
nju kraja pred poletno sezo-
no, spremembe se obetajo 
tudi na področju prireditev. 
Veber si ob tem želi, da bi se 
prireditveni prostori razprši-
li po celotnem Bledu in oko-
lici, saj Jezerska promenada 
ni primerna za vse priredi-
tve. »Ena izmed želja je, da 
se oblikuje povsem nova pri-
reditev z delovnim naslovom 
Noči nad Bledom,« je pove-
dal in dodal, da bi bila pri-
merna lokacija za to priredi-
tev Straža. Kot je napovedal, 
se na Bled na začetku maja 
vračajo tudi harmonikarji, v 

prihodnje pa tudi več špor-
tnih in kulturnih prireditev 
višjega nivoja. »Pri organi-
zaciji prireditev se bodo po-
vezali tudi z Zavodom za kul-
turo in lokalnimi turistični-
mi društvi,« je dodal.

Veber kot eno od prvih pri-
ložnosti za razvoj novih tu-
rističnih produktov vidi v 
povezovanju gostincev za 
oblikovanje skupnega turi-
stičnega produkta, ki bi lju-
di lahko spodbudil, da Bled 
obiščejo tudi zaradi kulina-
ričnega doživetja. Nadalje-
vali bodo tudi z že zastavlje-
nim projektom Blejski lokal-
ni izbor, ki bi ga bilo treba po 
njegovem mnenju nadgra-
diti v smeri večje dostopnos-
ti produktov.

Novi direktor Turizma Bled Blaž Veber si bo prizadeval, da Bled iz enodnevne turistične 
točke postane večdnevna destinacija. / Foto: Gorazd Kavčič

Tržič – Proračun Občine Tr-
žič za 2023 je bil sprejet ok-
tobra lani, ko je bilo dano za-
gotovilo, da bo novi občin-
ski svet lahko sprejel reba-
lans, v katerega bodo vklju-
čeni morebitni novi pro-
jekti. Med predlaganimi so 
ureditev atrija mestne hiše 
in območja tržnice in graj-
skega vrta s projektom Park 
Radetzky, energetska pre-
nova občinske stavbe, nad-
gradnja tehničnih stavb-
nih sistemov v vrtcih Dete-
ljica in Palček ter projekti v 
novem zavodu za turizem, 
šport in mladino Tržič, ki pa 
so ga prav tako umaknili iz 
obravnave.

S predlaganim rebalan-
som bi vsaki krajevni skup-
nosti namenili dodatnih 

sedem tisoč evrov kot uvod 
v participativni proračun, ki 
pomeni obliko sodelovanja 
občanov pri manjših projek-
tih. Uskladili bi tudi odhod-
ke, ki se nanašajo na redno 
dejavnost, kot posledico vi-
šanja cen in plač  ... Župan 
Peter Miklič je prepričan, 
da rebalans ostaja v okvirih 
in da ne gre za skoraj nov 
proračun, z odlaganjem pa 
lahko zamudijo tudi raz-
pise za državna in evrop-
ska sredstva. Višje odhodke 
bi pokrili iz neporabljenih 
sredstev preteklih let. Brez 
sprememb kakih resnih ko-
rakov k hitrejšemu razvoju 
letos ne morejo narediti, je 
opozoril župan.

Kot je pojasnil v. d. direk-
torja občinske uprave Jure 
Meglič, bi se določeni pro-
jekti morali že izvajati, pa se 

niso. Navedel je Šolski cen-
ter v Križah (s prizidkom 
šole in vrtca), kjer še rešuje-
jo del zasebnega zemljišča, 
da bi lahko pridobili gradbe-
no dovoljenje, s pristojnim 
ministrstvom pa so se na 
občini za zdaj uspeli dogo-
voriti, da se sofinanciranje 
zamakne za kakšno leto. Z 
OZG se jim je uspelo dogo-
voriti za nepovratnih štiris-
to tisoč evrov za novi prizi-
dek k ZD Tržič, za sanacijo 
osrednjega dela trakta ZD, 
ki je energetsko še nesani-
ran, pa 185 tisoč evrov. Pre-
jeli so tudi dopis zdravstve-
nega ministrstva, da se do 
konca marca znova načrtu-
je razpis za sofinanciranje 
gradnje zdravstvenih do-
mov. Obljuba je, kot je do-
dal župan Miklič, da bodo 
državna sredstva na voljo, 

in ker bi radi investicijo pos-
pešili, so rezervirali tudi več 
občinskih sredstev.

V rebalansu je bila tudi 
višja postavka za investicij-
sko vzdrževanje občinskih 
cest, oskrbo z vodo (npr. vo-
dovod Čadovlje, vrtina Smo-
lekar), subvencioniranje 
cen vrtcev  ... Sredstva so, a 
ne morejo investirati, jih pa 
izgubljajo zaradi inflacije, je 
še poudaril župan.

Svetnica Nika Podakar 
pa: »Naš dogovor je bil, da 
bo rebalans usklajen z vse-
mi svetniki, pa ni bil. Če 
hočemo naprej skladno so-
delovati, se je treba dogo-
vorov držati. Vedno zago-
varjam gospodarno rav-
nanje s proračunom. Lah-
ko se skliče izredna seja in 
se čez 14 dni sprejme reba-
lans proračuna, vmes naj 
bo še uskladitev z občinski-
mi svetniki, da bo rebalans 
bolj kakovosten.«

K predlogom so pozivali 
vse od januarja in skoraj vse 
so zajeli, prejeli pa niso no-
benega amandmaja. Ker je 
bil rebalans dobro in skrbno 
pripravljen, je poudarila po-
džupanja Metka Gaberc.

Z dvanajstimi glasovi za in devetimi proti so tržiški občinski svetniki na 
četrtkovi seji iz obravnave umaknili rebalans proračuna za leto 2023, in sicer na 
predlog dveh odborov občinskega sveta, kjer so menili, da je ta neusklajen. 
Po besedah župana Petra Mikliča je bil rebalans pravočasno najavljen.

Suzana P. Kovačič

Kot so zapisali v obrazlo-
žitvi, Tanja Goričanec delu-
je na družbeno izjemno po-
membnem področju preho-
da v nizkoogljično družbo in 
za dosego ogljične nevtral-
nosti zagovarja rabo razpo-
ložljivih ogljično nevtralnih 
virov, kot so obnovljivi viri in 
zanesljiva jedrska energija.

Program, ki pri nas po-
teka od leta 2006, nagra-
juje znanstveno odličnost 

mladih raziskovalk in jih s 
pomočjo štipendij podpira 
na njihovi znanstveni poti 
ter jim pomaga pri prido-
bivanju priznanja za njiho-
vo delo. Partnerja sloven-
skega nacionalnega progra-
ma, L'Oréal Adria in Sloven-
ska nacionalna komisija za 
UNESCO, sta letos tako že 
17. leto zapored trem izbra-
nim slovenskim raziskoval-
kam podelila štipendijo v 
enkratnem znesku pet tisoč 
evrov.

Zgornje Gorje – Svet zavoda OŠ Gorje nobenemu od dveh 
kandidatov, ki sta se prijavila na razpis za mesto ravnatelja 
omenjene šole, ni podal dovolj glasov. Ustrezno kandidaturo 
sta podala Petra Lukan in Tomaž Lang. Gorjanski občinski 
svetniki so sicer pred tem na svoji prvi izredni seji podali 
pozitivno mnenje obema kandidatoma. Ker ravnatelj tokrat 
ni bil izbran, bodo razpis ponovili.

Ravnatelj ni bil izbran

Tržič – V četrtek, 9. marca, 
ob 18. uri bodo v Atriju Ob-
čine Tržič odprli razstavo 
Vračanje k tradiciji: Kako 
so šuštarji dali vuč u vodo?, 
na kateri bodo na ogled 
gregorčki, ki so jih izdelali 
učenci Osnovne šole (OŠ) 
Bistrica, predmeti iz zbir-
ke Tržiškega muzeja in vse-
bine, ki ponovno v ospred-
je gregorjevega postavljajo 
dediščino tržiških čevljar-
jev. Program odprtja bodo 
pod mentorstvom Marje 
Bohinjec pripravili učenci 

podružnične šole Kovor, 
razstavo pa bo odprl tržiški 
župan Peter Miklič. Prazno-
vanje gregorjevega bo v so-
boto, 11. marca, ob 18.30 s 
sprevodom in spuščanjem 
gregorčkov v Tržiško Bistri-
co. Pred tem bo ob 15.30 lut-
kovna predstava KUD Am-
pus v Kulturnem centru Tr-
žič, ob 16. uri na isti lokaci-
ji izdelovanje gregorčkov, v 
Kurnikovi hiši pa ob 16. uri 
peka ptičkov v organizaci-
ji OŠ Bistrica in Tržiškega 
muzeja z ogledom hiše in 
gregorčkov otrok tržiških 
šol in vrtcev.

Suzana P. Kovačič

Maša Likosar

Novi direktor Turizma Bled Blaž Veber, ki je vodenje zavoda prevzel 1. marca, osrednji izziv turističnega 
razvoja Bleda vidi v tem, da kraj iz enodnevne turistične točke postane večdnevna destinacija.

Delati začel novi direktorŠtipendija tudi 
Kamničanki

V Tržiču se že pripravljajo 
na gregorjevo

Umik rebalansa

NOVA ZAPOSLITEV  
NA SESGŠ ŠC KRANJ
Zaradi upokojitve potrebujemo učitelja praktičnega  
pouka. Če vas veseli delo z mladimi in obvladate vešči
ne pečarstva in keramičarstva, vas vabimo k sode
lovanju. Za izvajanje praktičnega pouka pečarstva in 
keramičarstva imamo na šoli odlične pogoje. Za po
drobne še informacije se obrnite na nada.smid@sckr.si 
ali 041 790 325. Vabljeni, da se pridružite učiteljskemu 
zboru gradbene stroke. 

Pečarska in keramičarska delavnica praktičnega pouka / Foto: arhiv šole

1. stran

Blaž Veber / Foto: Tina Dokl
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Nova bolnišnica na Golniku
Projekt nove bolnišnice Kirurgije Bitenc na Golniku poteka, a morda ne ravno po začrtani časovnici. Po 
prvotnih načrtih naj bi jo namreč odprli že konec letošnjega leta ...

Golnik – Kirurgija Bitenc iz 
Ljubljane je na javni dražbi 
kupila zemljišče na Golni-
ku, ki je bilo v lasti države. 
Na zemljišču je nekaj propa-
dajočih stavb (kompleks Ko-
lovrat in Pralnica), ki so bile 
v upravljanju Klinike Golnik 
in so bile v načrtu odproda-
je. Gre sicer za zasebni za-
vod, vendar s podeljeno kon-
cesijo delujejo kot del javne 
zdravstvene službe. Tudi do 
nove bolnišnice bodo lah-
ko dostopali vsi z urejenim 
zdravstvenim zavarovanjem 
in veljavno napotnico, je 
pred dobrima dvema letoma 
povedal Marko Bitenc, dr. 
med., direktor Kirurgije Bi-
tenc, ki pa na naša nedavna 
vprašanja, kako poteka pro-
jekt, ni odgovoril. Kot je te-
daj še navedel, bodo s pro-
jektom povečali svoje zmo-
gljivosti, saj širitev iz seda-
njih prostorov, ki jih najema 
od Klinike Golnik, ni mogo-
ča, povpraševanje po zdra-
vstvenih storitvah pa je veli-
ko. Investicijo naj bi pokrili 
sami s pomočjo kredita.

»Prodajalec omenjenih 
nepremičnin je Republika 
Slovenija, prodajo pa je s po-
stopkom javne dražbe izved-
la Klinika Golnik kot uprav-
ljavec teh nepremičnin. 
Kupnino v višini ocenjene 
vrednosti 458 tisoč evrov je 
Klinika v skladu s pogodbo 

nakazala državi. Sklep o pro-
daji je bil junija 2017 sprejet 
na svetu zavoda,« pa so po-
jasnili na Kliniki Golnik, 
kjer si tudi po tem, ko bo 
nova bolnišnica zgrajena, 
želijo sodelovanja s Kirurgi-
jo Bitenc na področju opera-
tivnega zdravljenja bolnikov 
s pljučnim rakom.

V novi bolnišnici so 
predvidene tri operacijske 

dvorane, deset postelj za in-
tenzivno nego in štirideset 
navadnih postelj, Gradbeno 
dovoljenje naj bi bilo izda-
no, po prvotnih načrtih naj 
bi bolnišnico odprli do kon-
ca letošnjega leta.

Zanimalo nas je tudi, ali 
ima svoje obveznosti tudi 
Mestna občina (MO) Kranj. 
»Stroški infrastrukture na 
zemljišču so stroški lastni-
ka oz. investitorja. Ker se za-
vedamo, da zaradi predvide-
nih širitev zdravstva na Gol-
niku predvidoma ne bo več 
zadoščala mala čistilna na-
prava, nameravamo zgradi-
ti primarni kanal za odvaja-
nje odpadnih voda na relaci-
ji Golnik–Mlaka s priklopom 

na Centralno čistilno napra-
vo Kranj. Ta bo omogočala 
priključitev tudi vseh naselij 
ob poti (Srakovlje, Tenetiše, 
Trstenik, Pangršica, Goriče, 
Srednja vas - Goriče). Za iz-
gradnjo primarne kanaliza-
cije Golnik–Mlaka imamo že 
izdelan projekt za izvedbo in-
vesticije in pridobljeno grad-
beno dovoljenje. Projekt smo 
prijavili tudi za sofinancira-
nje prek mehanizma za okre-
vanje in odpornost (NOO), 
iščemo pa še dodatne vire za 
sofinanciranje. Če bomo pri 
tem uspešni, bi lahko zače-
li graditi že letos in zaključili 
do konca leta 2025,« so spo-
ročili iz Službe za odnose z 
javnostmi na MO Kranj.

Suzana P. Kovačič

Na zemljišču je nekaj propadajočih stavb, ki so bile v upravljanju Klinike Golnik in so bile v 
načrtu odprodaje. Te bodo porušili. / Foto: Tina Dokl

Kranj – S svečano akademi-
jo v Šmartinskem domu so 
prejšnji teden zaznamova-
li sto let športa v Stražišču, 
ob tej priložnosti pa so izdali 
tudi zbornik. »Sto let je dol-
ga doba, v kateri se je zgodi-
lo veliko stvari tudi v športu 
v Stražišču. Uradno je bil v 
knjige Sokolske župe Kranj 
zapisan leta 1922, a šport se 
je v Stražišču razvijal tudi že 
prej. Kdor pozna zgodovino, 
ve, da se je Stražišče delilo 
na mačkovce in sitarje, med 
njimi pa je bilo vedno precej 
športnega dogajanja,« je na 
slavnostni akademiji pove-
dal Slavko Cvetanović, pred-
sednik Zveze športnih dru-
štev (ZŠD) Sava Kranj, krov-
ne organizacije osmih špor-
tnih klubov: od Športnega 

društva Stražišče, nogome-
tnega, rokometnega, kole-
sarskega in košarkarskega 
kluba do teniškega, balinar-
skega in kegljaškega. V njih 
deluje več kot osemsto aktiv-
nih športnic in športnikov 
vseh starostnih kategorij.

Zbrane je pozdravil tudi 
kranjski župan Matjaž Ra-
kovec in se zahvalil vsem, 
ki ohranjajo bogato špor-
tno tradicijo v Stražišču. Kot 
član izvršnega odbora Olim-
pijskega komiteja Sloveni-
je (OKS) je Cvetanoviću iz-
ročil tudi zlato plaketo OKS. 
»Prav gotovo brez dobre 
športne infrastrukture ne bi 
bilo uspehov, ki jih je šport 
v Stražišču dosegel. In tukaj 
se kaže dobro sodelovanje 
med Mestno občino Kranj, 
Zavodom za šport Kranj in 
ZŠD Sava Kranj,« je dejal 

župan. Spomnil je na zadnje 
investicije v tukajšnjo špor-
tno infrastrukturo in pouda-
ril, da so pripravili projektno 
nalogo za nadaljnjo ureditev 
Športnega parka Stražišče.

V Stražišču se je teles-
na vzgoja začela leta 1919 v 
majhni dvorani na Gašteju, 
14. avgusta 1922 pa je pod-
jetnik in gostinec Franc Be-
nedik s skupino zagnanih 
telovadcev ustanovil Sokol-
sko društvo Stražišče. Že 
naslednje leto so za simbo-
lično ceno kupili Matajče-
vo pristavo v središču Straž-
išča in tam zgradili Sokolski 
dom, ki so ga svečano odpr-
li avgusta 1923. Sčasoma so 
poleg orodne telovadbe za-
čeli razvijati tudi druge špor-
te – od balinanja, kegljanja 
do nogometa in smučanja, 
zato so se pojavile potrebe 

po novih športnih površi-
nah in objektih, kar so ak-
tivno začeli uresničevati 
predvsem po drugi svetovni 
vojni. Novi dom TVD Parti-
zan (zdaj Center Prošport), 
ki je bil tedaj eden najlep-
ših v državi, so tako slove-
sno odprli 27. septembra 
1953. Na obrobju Stražišča, 
kjer je pred vojno stala pre-
dilnica v lasti Ljuba Sirca, 
pa je zrasel športni park, ki 
se danes razprostira na štiri 

hektarje velikem zemljišču. 
V bogati športni zgodovini 
– med drugim so imeli tudi 
spidvej stezo v športnem 
parku in skakalnico s pla-
stično prevleko pod Joštom 
– je Stražišče bilo in je še 
vedno valilnica vrhunskih 
športnikov – od alpske smu-
čarke Majde Ankele Sama-
luk, rokometašice Renate 
Mrak Mišić, kolesarjev Bo-
jana Ropreta, Tadeja Valjav-
ca, Mateja Mohoriča in Jana 

Polanca do alpinista Toma 
Česna, ultramaratonca Du-
šana Mravljeta, kegljača Bo-
risa Benedika, atleta Simo-
na Rudeža in smučarskega 
skakalca Branislava Bene-
dika. Vsem naštetim so za 
dosežene športne uspehe 
na svečani akademiji pode-
lili športne plakete. Ob njih 
so podelili še sedemdeset 
športnih plaket in zahval za-
služnim za razvoj športa in 
športne infrastrukture.

V Stražišču so praznovali sto let organiziranega delovanja športa v tem 
kranjskem predmestju, iz katerega so izšli že mnogi vrhunski športniki. Ob 
jubileju so izdali tudi zbornik.

Jezersko – Tudi v podru-
žnični šoli in vrtcu Palček 
na Jezerskem število otrok 
narašča. Prostorska stiska 
je postala več kot očitna, 
ugotovili pa so, da imajo na 
eni strani težave s pomanj-
kanjem prostora, na drugi 
pa so v mansardi stare šole 
neizkoriščeni prostori nek-
danjih stanovanj. Tako so 
se odločili za temeljito sa-
nacijo obstoječih objek-
tov. Po grobi oceni naj bi 
bil projekt vreden milijon 
in pol evrov. Nekaj denar-
ja je Jezerjanom uspelo do-
biti od pristojnega ministr-
stva (708 tisoč evrov), ko so 

se v proračunskem obdob-
ju 2020–2021 prijavili na 
Javni razpis za sofinanci-
ranje investicij v vrtcih in 
osnovnem šolstvu v Repu-
bliki Sloveniji. Izbrani pro-
jektant Gea-consult je po-
tem začel pripravo vloge 
za gradbeno dovoljenje, a 
se je kmalu zapletlo, saj se 
je izkazalo, da pri šolskem 
objektu stoji nadstrešek, 
ki ni bil legaliziran, zato 
so morali najprej odpraviti 
to težavo. Zadevo so uredi-
li in zdaj ponovno oddaja-
jo vlogo za pridobitev grad-
benega dovoljenja. Ocenju-
jejo, da bi projekt lahko na-
daljevali v šolskem letu 
2024/2025.

Odpravili težavo  
z nadstreškom
Alenka Brun

Simon Šubic

Ob stoletnici športa v Stražišču so najuspešnejšim zdajšnjim in nekdanjim športnikom 
podelili športne plakete za dosežene športne uspehe. / Foto: Tina Dokl

Sto let športa v Stražišču

Cerklje – V cerkljanski ob-
činski upravi je minuli petek 
vladalo veselje, saj je ta dan 
prinesel uporabno dovolje-
nje za krvavški vodovod. Žu-
pan Franc Čebulj pravi, da 
gre za stoletni projekt – tako 
zaradi dolgoročnega zago-
tavljanja kakovostne oskrbe 
s pitno vodo kot različnih te-
žav, ki so spremljale 12-mili-
jonsko medobčinsko nalož-
bo, sofinancirano z držav-
nim in evropskim denarjem. 

Prvi sporazum o sodelova-
nju in izvedbi aktivnosti so 
občine (Cerklje, Kranj, Šen-
čur, Komenda, Vodice) pod-
pisale leta 2009, gradnja je 
stekla sredi leta 2020 in se 
zavlekla v lansko jesen. V za-
hodnem delu novega vodo-
vodnega omrežja so lani že 
vzpostavili poskusno obra-
tovanje. Po pridobitvi dovo-
ljenja Čebulj računa, da bo 
vodovod, del katerega je tudi 
sodoben objekt za pripravo 
pitne vode z ultrafiltracijo, 
predan v uporabo v aprilu.

Uporabno dovoljenje za 
krvavški vodovod
Ana Jagodic Dolžan

V novi bolnišnici so 
predvidene tri operacijske 
dvorane, deset postelj 
za intenzivno nego in 
štirideset navadnih 
postelj.
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Škofja Loka – Občina Škofja 
Loka je v projekt Prostofer 
vstopila oktobra 2020 in 
starejšim občanom od tak-
rat dalje zagotavlja brezplač-
ne prevoze na klic. Sedaj ne-
kateri ugotavljajo, da ob kli-
cu na številko Prostoferja – 
na primer za prevoz starejše 
osebe k zdravniku v Ljublja-
no – prevoza ne morejo prev-
zeti in naročanje ustavijo že 
v klicnem centru.

»Prevozi s Prostoferjem so 
v naši občini precej priljublje-
ni in jih starejši pogosto upo-
rabljajo. Bi pa želeli pojasni-
ti predvsem to, kateri ciljni 
skupini je namenjena ta sto-
ritev. Prostofer namreč ni ta-
ksi služba in ni namenjen 
vsem starejšim, saj je ideja 
Prostoferja predvsem to, da 
rešujemo problem mobilno-
sti tistih starejših, ki nimajo 
drugih možnosti mobilno-

sti. To pomeni, da je storitev 
Prostofer namenjena tistim 
starejšim, ki ne vozijo (več) 
sami, nimajo sorodnikov, ki 
bi jim omogočali prevoze ali 
oskrbo, imajo nizke meseč-
ne dohodke in tudi slabše po-
vezave z javnimi prevoznimi 

sredstvi. Prostofer jim omo-
goča dostopnost do zdravni-
ške oskrbe, brezplačne pre-
voze do javnih ustanov, tr-
govinskih centrov, domov za 
ostarele in podobno. Številni 
starejši imajo velike težave s 
prevozi, sploh če so doma zu-
naj mestnih središč, kjer ni 
razvite avtobusne mreže ali 
so gibalno ovirani,« pojasnju-
jejo na loški občini.

Rezervacija vsaj tri dni 
prej

V občini je trenutno enajst 
voznikov, ki skrbijo za prevo-
ze v okviru Prostoferja, de-
set od njih je mlajših upoko-
jencev, ki svoje znanje, čas in 
storitve nesebično delijo za 
dobrobit drugih. »Od začet-
ka projekta beležimo 316 ak-
tivnih uporabnikov. Nekateri 

prevoz uporabijo večkrat, 
drugi redkeje. Rezervacija 
prevoza je nujna vsaj tri dni 
vnaprej, sistem pa omogoča 
prevoze do dva meseca vnap-
rej. Ta časovni okvir omogo-
ča, da klicni center pridobi 
prostega voznika, da voznik 
stopi v stik z uporabnikom in 
se dogovori vse potrebno. Na 
razpolago sta vozili Renault 
Zoe, ki je namenjeno izključ-
no prevozom starejših, in Re-
nault Clio, ki je službeno vo-
zilo in je kot dodatno vozilo 
na razpolago za prevoz sta-
rejših za dneve, ko je povpra-
ševanje veliko,« pojasnjuje-
jo odgovorni na škofjeloški 
občini in dodajajo, da je prva 
optimizacija vedno združe-
vanje prevozov, kar pomeni 
prevoz več oseb z istim avto-
mobilom na isto ali bližnjo 

lokacijo. Pri tem se prilagaja-
jo tako uporabniki kot vozni-
ki. Le če sta obe vozili zasede-
ni z dvema prevozoma v raz-
lične smeri in tretji prevoz ni 
ne na lokaciji ne v isti smeri 
že rezerviranih prevozov, se 
prevoz zavrne. Razlog za za-
vrnitev je lahko tudi nerazpo-
ložljivost voznikov, kar se si-
cer zgodi redko.

Prostofer temelji na so-
delovanju prostovoljcev in 
prostovoljk, ki niso profe-
sionalni vozniki in vozni-
ce in za svoje delo niso pla-
čani. »Menimo, da ni veliko 
možnosti za nadgradnjo. Bo 
pa Občina Škofja Loka v pri-
hodnje poskusila zagotoviti 
tudi druge načine mobilno-
sti na klic, kar pa ne bo or-
ganizirano v okviru storitve 
Prostofer,« še dodajajo.

Prostofer marsikomu od starejših olajša prevoz, vendar njegova vloga ni, da bi nadomeščal 
taksi./ Foto: Vilma Stanovnik

Škofja Loka – Občina Škofja 
Loka kot investitor in podje-
tje KPL iz Ljubljane kot iz-
vajalec začenjata nadaljeva-
nje rekonstrukcije Kidričeve 
ceste. Delo bo potekalo fa-
zno od bencinskega servisa 
Petrol do Kmetijske zadruge 
in kasneje naprej na obmo-
čje Železniške postaje Ško-
fja Loka. Zaključek vseh del 
je predviden najkasneje ko-
nec letošnjega junija.

»Gradnja bo potekala fa-
zno s polovično in občasno 
popolno zaporo ceste. Po-
dobno kot lani bo najprej 
zaprta južna in nato sever-
na stran ceste s pločnikom. 
Dostop do vseh objektov bo 
zagotovljen. Za čas, ko bo 
zapora prometa neposredno 

pred točno določenim objek-
tom oziroma priključkom, 
se bo v dogovoru z izvajal-
cem dostop usklajeval spro-
ti,« pojasnjujejo na škofje-
loški občini in dodajajo, da 
bo na območju, kjer bo del-
na zapora ceste, promet po-
tekal samo v smeri železni-
ške postaje. V smeri središča 
mesta promet iz smeri žele-
zniške postaje ne bo možen. 
Na voljo bo obvoz čez križi-
šče Lipica.

Od včeraj pa do preklica 
oziroma najkasneje do 31. 
julija bo zaradi rekonstruk-
cije Kidričeve ceste ob grad-
nji kolesarske povezave Ško-
fja Loka–Virmaše za vse av-
tobuse od železniške po-
staje do središča mesta ob-
voz skozi Frankovo nase-
lje (Stara cesta–železniška 

postaja–Suha) na regional-
no Ljubljansko cesto do Sta-
rega dvora z začasnim posta-
jališčem v Frankovem nase-
lju (nekdanji bar Omega). 
V smeri središča bosta ves 
čas gradnje ukinjeni avto-
busni postajališči Stari dvor 

– Frankovo naselje (Merca-
tor center) in Trata MD (Avto 
Krka tehnični pregledi).

»Z izvajalcem se bomo v 
največji meri potrudili, da 
bosta promet in dostop čim 
bolj nemotena,« pravijo na 
loški občini.

Z vzpostavitvijo novega začasnega prometnega režima se ponovno začenja prenova Kidričeve ceste  
v Škofji Loki.

Vilma Stanovnik

Škofja Loka – Občina Ško-
fja Loka v sodelovanju z Za-
vodom 973, Knjižnico Iva-
na Tavčarja, JSKD Škofja 
Loka in Glasbeno šolo Ško-
fja Loka pripravlja letošnjo 
osrednjo občinsko priredi-
tev ob mednarodnem dnevu 
žensk. V Sokolskem domu 
Škofja Loka bo potekala da-
nes, v torek, začela pa se bo 
ob 19. uri.

Slavnostna govornica bo 
prof. dr. Milica Antić Gaber, 
raziskovalka in redna profe-
sorica, ki strokovno deluje 
na področjih ženskih študij 
in feministične teorije, fe-
ministične politične teori-
je, žensk v politiki, spola in 
globalizacije, spola in nasi-
lja, spola in telesa, spola in 

migracij ter spola in eduka-
cije. Je vztrajna zagovorni-
ca večje participacije žensk 
v politiki in pravic ranljivih 
družbenih skupin.

V osrednjem delu prire-
ditve bo moč prisluhniti po-
govoru s prim. Tatjano Do-
lenc Veličković, specialistko 
razvojne ortopedije, ki je v 
okviru ortopedske službe 
ustanovila in vodila službo 
razvojne ortopedije za go-
renjsko regijo. Je aktivna čla-
nica številnih domačih in 
mednarodnih organizacij in 
združenj ter je kot zdravnik 
senior inštruktor za razvoj-
no-nevrološko terapijo pre-
davala v Sloveniji in po svetu.

V kulturnem programu 
bodo nastopili učenci in 
učenke Glasbene šole Ško-
fja Loka. Vstop je prost.

Vilma Stanovnik

Preddvor – S prvim febru-
arjem je preddvorska ob-
čina dobila novega starega 
pod župana. Podžupan osta-
ja Jože Cuderman iz Bašlja. 
Že lani je opravljal funkcijo 
podžupana, bil pa je tudi ob-

činski svetnik – to pa je bil 
njegov prvi mandat. Ker se 
tako z obema funkcijama 
srečuje drugič, lahko reče-
mo, da določene izkušnje s 
tega področja že ima. V pre-
teklem mandatu je bil akti-
ven tudi v različnih odborih, 
v drugem mandatu pa zase-
da tri predsedniške funkci-
je: je predsednik Krajevnega 
odbora (KO) Bašelj, odbora 

za proračun, finance in pre-
moženjskopravne zadeve 
ter gradbenega odbora za ši-
ritev šole in izgradnjo nove 
športne dvorane.

Jože Cuderman se zahva-
ljuje za izkazano zaupanje in 
dodaja, da bo še naprej delo-
val v dobrobit občine. »Prio-

riteta je trenutno širitev šole 
in izgradnja športne dvora-
ne. Zavedam se, da nas čaka 
še veliko dela za uspešno do-
končanje tega projekta, zelo 
pomembnega za našo ob-
čino, ampak verjamem, da 
bomo skupaj zmogli. Seveda 
pa se bom vključeval tudi na 
drugih področjih in sodelo-
val, kjer bo to potrebno,« je še 
povedal novi stari podžupan.

Alenka Brun

Vilma Stanovnik

Prenova Kidričeve ceste se bo nadaljevala tam, kjer se je 
jeseni končala. / Foto: Vilma Stanovnik

Skoraj dve leti in pol je že, odkar je v škofjeloški občini v primeru, da si starejši ne morejo zagotoviti 
drugačnega prevoza, na voljo tudi prevoz v okviru projekta Prostofer. Zanimanje za te prevoze je zelo 
veliko, odgovorni pa opozarjajo, da to ni taksi.

Prostofer ni taksiDanes prireditev ob 
dnevu žensk

Novi stari podžupan

Začenja se nadaljevanje prenove

Prostofer temelji na 
sodelovanju prostovoljcev 
in prostovoljk, ki niso 
profesionalni vozniki in 
voznice in za svoje delo 
niso plačani.

Podžupan preddvorske občine Jože Cuderman / Foto: Alenka Brun

Tržič – Zavod Slovenski astronavt v četrtek, 9. marca, ob 18. 
uri vabi na odkritje spominske plošče akademiku prof. dr. 
Janezu Pekleniku pred njegovo rojstno hišo na Partizanski 
ulici 14 v Tržiču. Znanstvenik in univerzitetni profesor med-
narodnega slovesa, akademik Janez Peklenik (1926–2016), je 
bil po rodu iz Tržiča. Svojo izjemno delovno, raziskovalno in 
inovativno pot na področju strojništva je začel v Kranju, nato 
pa je strmo napredoval in nizal vrhunske znanstvene dosežke 
v svetovnem merilu.

Odkrili bodo spominsko ploščo Janezu Pekleniku
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Občina Kamnik je kot vodilni partner uspešno kandidirala za nepovratna sredstva za projekt 
spodbujanja trajnostnih oblik mobilnosti.

Kamnik – Za projekt Pop
UpUrbanSpaces – Lažji pre
hod k aktivnim oblikam mo
bilnosti s spreminjanjem 
odnosa in potovalnega ve
denja prebivalcev z upora
bo rešitev zelenega taktič
nega urbanizma in ustvarja
njem prostora je Občina Ka
mnik pridobila nepovratna 
sredstva Evropskega sklada 
za regionalni razvoj v okviru 
programa Interreg Srednja 
Evropa.

Skupni proračun pro
jekta znaša nekaj manj kot 
2,3 milijona evrov, od kate
rih je 1,93 milijona evrop
skih sredstev. Projektni pro
račun Občine Kamnik zna
ša nekaj manj kot 390 ti
soč evrov, od tega evropska 
sredstva predstavljajo skoraj 
312 tisoč evrov.

»Pri projektu smo vodil
ni partnerji, kar je redkost 
med občinami v Sloveniji, 
in imamo direktno pogod
bo med nami, mestom Du
naj (pojem trajnostne mo
bilnosti in taktičnega urba
nizma v EU) in transnacio
nalnim programom Inter
reg Central EU. Ob izpeljavi 
bomo imeli za našo občino 
zelo pomembno referenco, 
ki nam bo odprla vrata tudi 
pri ostalih programih EU,« 

je o pomenu projekta pove
dal župan Matej Slapar.

Poleg Občine Kamnik kot 
vodilne partnerice bodo v 
projektu sodelovale še orga
nizacije iz Poljske, Madžar
ske, Italije, Avstrije in Nem
čije, od domačih pa tudi In
štitut za politike prostora.

»Glavni cilj projekta Po
pUpUrbanSpaces je omo
gočiti javnemu sektorju in 
povezanim subjektom v 

mestnih funkcionalnih ur
banih območjih, da spodbu
dijo spremembe v potoval
nem vedenju meščanov ter 
sprožijo premike k pamet
nim in trajnostnim oblikam 
urbane mobilnosti z aktiv
nim vključevanjem mešča
nov v testiranje inovativnih 
zelenih pristopov z uporabo 
rešitev taktičnega urbaniz
ma. Projekt bo pomagal re
šiti probleme funkcionalnih 

urbanih območij, ki izhaja
jo iz avtomobilsko usmer
jene mobilnosti. Avtomobi
li ljudem zasedajo redke jav
ne prostore in pomembne 
urbane funkcije, hkrati pa 
ustvarjajo zastoje, prispeva
jo k visokim emisijam toplo
grednih plinov in negativno 
vplivajo na okolje in zdrav
je prebivalcev,« so o projek
tu zapisali na spletni strani 
Občine Kamnik.

Aleš Senožetnik

Za spodbujanje trajnostnih oblik mobilnosti bodo v sklopu projekta v Kamniku zagotovili 
390 tisoč evrov. / Foto: Aleš Senožetnik

Kamnik – Pred dnevi je v 
kamniškem podjetniškem 
pospeševalniku KIKštar
ter potekal pogovor o razvo
ju podjetništva v lokalnem 
okolju, ki so se ga udeleži
li tudi predstavniki občin
ske uprave in Gospodarske 
zbornice Slovenije.

Kot nam je povedala di
rektorica Zavoda KIKštar
ter Nika Škrjanec, so pozor
nost namenili občinskim 

razpisom za spodbujanje 
malega gospodarstva in nji
hovim izboljšavam. »Razpi
sanih je kar precej sredstev, 
smo pa ugotovili, da v neka
terih primerih niso v celoti 
izrabljena. V primeru spod
bujanja zaposlovanja se je 
denimo izkazalo, da je po
goj za črpanje ta, da je ose
ba vsaj en mesec prijavljena 
v evidencah Zavoda za zapo
slovanje, kar pa v času, ko 
beležimo največjo zaposle
nost, pomeni, da večina za 

pomoč ne more zaprositi,« 
pravi Nika Škrjanec. Predlo
ge izboljšav bodo na občin
ski upravi v prihodnje preu
čili in pripravili spremembe, 
kjer bo to mogoče.

Irena Tonin, svetovalka 
za podjetništvo pri GZS, je v 
okviru projekta SPOT sveto
vanje predlagala, da bi tudi v 
Kamniku pripravili razpis za 
sofinanciranje stroškov za di
gitalni marketing, ki bi spod
budil povečanje konkurenč
nosti, po vzoru vavčerja za 

digitalni marketing Sloven
skega podjetniškega sklada.

V okviru Lokalne akcijske 
skupine Srce Slovenije, pod 
okrilje katere spada tudi Ka
mnik, sicer nastaja tudi stra
tegija razvoja podjetništva, v 
katero se bodo s predlogi ak
tivno vključili tudi v KIKštar
terju. Kot je namreč poveda
la direktorica, so v zadnjih 
letih prenovili prostore in 
uredili mansardo, v prihod
nje pa si želijo še dodatne 
tehnične opreme za delo.

Aleš Senožetnik

Mengeš – V petek je v Meng
šu uradno odprl vrata kinezi
ološki center Bodifit, sedmi 
po vrsti pod okriljem ome
njene organizacije, ki se 
ukvarja z rekreacijo, fitne
som, vodenimi vadbami, pi
latesom in izobraževanjem 
strokovnega kadra. »Gre za 
največji in najsodobnejši re
kreacijski center v tem delu 
Slovenije,« so poudarili ob 
podatku, da ima več kot 1500 
kvadratnih metrov uporab
ne površine. Bodifit Men
geš – nahaja se v trgovskem 
objektu na Slovenski cesti 85 
– je nasledil center v Dom
žalah, ki je bil dotrajan in 

ni več omogočal širitve. Na 
novi lokaciji sta poleg fitne
sa in prostorne dvorane za 
skupinske vodene vadbe, ki 
jih organizirajo za različne 
starostne in ciljne skupine, 
ter pilates centra med dru
gim tudi regeneracijskote
rapevtski velneški center in 
kineziološki kabinet, name
njen strokovnim obravna
vam, diagnostičnim testira
njem telesne sestave in izva
janju drugih meritev. S po
nudbo, ki po besedah Mar
ka Geršaka, idejnega vodje 
Bodifit centrov, pokriva vsa 
področja rekreacije in rege
neracije in sledi svetovnim 
trendom, želijo ljudi navdu
šiti za gibanje.

Najsodobnejši 
kineziološki center
Ana Jagodic Dolžan

Vodice – Pri gradnji obvoznice Vodice so se na območju pri 
osnovni šoli pojavila nepredvidena dela zaradi prestavitve 
obstoječega plinovoda. Delna zapora lokalne ceste Vodice–
Koseze bo zato predvidoma do konca marca, dokončanje 
obvoznice pa se po navedbah občine podaljšuje za vsaj dva 
meseca. Planirani rok izgradnje je bil 19. april 2023.

Zamik pri dokončanju obvoznice

Velik poudarek je na različnih vodenih vadbah. / Foto: arhiv Bodifit

Šenčur – Na Občini Šenčur si prizadevajo, da bi na svoji spletni 
strani združili in predstavili celotno nastanitveno in turistično 
ponudbo v njihovih krajih. Tokrat bodo dopolnili nastanitveno 
ponudbo, zato vse ponudnike nastanitev in sobodajalce prosi-
jo, da jim posredujete informacije o svoji ponudbi nastanitev. 
Na elektronski naslov jim posredujte opis svojega nastanitve-
nega obrata in kontaktne podatke, kjer obiskovalci in turisti 
lahko dobijo več informacij o ponudbi. Opisu priložite tudi 
nekaj visokokvalitetnih fotografij zunanjosti svoje nastanitve 
ter notranjosti (sob). Napišite čim več podatkov in posebno-
sti, ki jih ponujate svojim gostom. Predstavitev pošljite na 
elektronski naslov obcina@sencur.si in ales.peric@sencur.si.

Predstaviti želijo turistično ponudbo

Višje cene vrtca

Komenda – S prvim aprilom 
se bodo v Komendi dvignile 
cene programov predšolske 
vzgoje – za prvo starostno 
obdobje v višini 15 odstotkov 
in pol, za drugega bo podra
žitev, ki je bila predlagana 
zaradi višjih stroškov dela, 
energentov, hrane in mate
riala, 18odstotna.

Občinski svet je na mar
čevski seji sprejel tudi le
tni program športa, ki sku
paj s proračunom predsta
vlja podlago za sofinancira
nje športnih programov in 
področij. Z javnim razpisom 
bodo razdelili 80 tisoč evrov.

Svetniki pa so občinski 
upravi naložili še nekaj 
drugega dela, saj so podali 
več pobud in vprašanj, med 
drugim glede podžupanov. 
V svetniški skupini Liste 
Majde Ravnikar ocenjujejo, 
da imenovanje dveh – glede 

na to, da župan funkcijo 
opravlja poklicno – ni pot
rebno in predlagajo zače
tek postopka za spremem
bo 27. člena statuta obči
ne, ki govori o funkciji po
džupana. Poleg tega priča
kujejo pospešitev postop
kov izgradnje zadrževalni
ka na Tunjščici, nadaljeva
nje aktivnosti za izgradnjo 
telovadnice in dveh doda
tnih učilnic pri šoli v Mo
stah ter predstavitev idej
ne zasnove izgradnje cen
tralnega vrtca v Mostah ob
činskim svetnikom in uvr
stitev sredstev za izdelavo 
projektne dokumentacije v 
rebalans letošnjega prora
čuna. Župan Jurij Kern po
bud za zdaj ne komentira. 
Kot so pojasnili na občini, 
bo odgovore v skladu s po
slovnikom občinskega sve
ta posredoval s sklicem ozi
roma na četrti seji sveta, ki 
bo predvidoma v aprilu.

Ana Jagodic Dolžan

Za trajnostno mobilnost

V KIKštarterju so se pogovarjali o aktualnih temah za razvoj podjetništva.

Podjetniške spodbude v lokalnem okolju

Tunjice – V Občini Kamnik v tem času poteka asfaltiranje 
približno poldrugi kilometer dolgega odseka ceste v zaselku 
Zadnji v Vrh na območju Tunjic. Kot nam je povedal župan 
Matej Slapar, so prvi del odseka ceste asfaltirali že pred leti, 
lani so uredili brežino, pred dnevi pa so se lotili še asfaltiranja 
odseka. Dela bo za 350 tisoč evrov izvedlo podjetje Resal in 
naj bi bila končana do konca tega meseca. Kot je še povedal 
župan, so se za asfaltiranje odločili zaradi dragega vzdrže-
vanja makadamske poti. Z investicijo bodo uredili še zadnji 
večji makadamski odsek na območju Tunjic. Izjema je le še 
del ceste proti sosednji občini Komenda, ki pa še ni v načrtu 
razvojnih programov in ga bodo uredili v prihodnjih letih.

Asfaltiranje ceste v Zadnji Vrh
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Tržič – Kot je povedal 25-le-
tni vzgojitelj, veliko proste-
ga časa preživi v delavnici, 
kamor ga je usmerila želja 
po ustvarjanju iz naravnih 
materialov. »Ustvarjati z le-
som sem si želel že kar ne-
kaj časa, nato pa sem slučaj-
no imel priložnost za uresni-
čitev tega, kar sem tudi izko-
ristil. Idejo oziroma zanima-
nje sem dobil ob gledanju ra-
znih posnetkov na socialnih 
omrežjih. Zdeli so se mi za-
nimivi in tako me je začelo 
mikati, da bi se v tem preiz-
kusil tudi sam,« je pojasnil 
Marcel, ki večinoma ustvar-
ja lesene sklede različnih ve-
likosti in oblik. Vsaka skleda 
je posebna in unikatna, red-
ko kdaj pa že v samem začet-
ku ve, kako bo videti končni 
izdelek. Pojasnil je, da ideje 
za struženje in nasploh iz-
delke običajno črpa iz glave 
oziroma trenutnega navdi-
ha. Poleg lesenih skled je v 

preteklosti izdelal tudi nekaj 
krožnikov in različnih okra-
skov za novoletne smrečice.

»V preteklosti sem imel 
velikokrat priložnost za 
ukvarjanje z lesom – pred-
vsem z zlaganjem drv za 
kurjavo. Šalo na stran, vsega 
sem se naučil popolnoma 
sam, največ informacij sem 
zbral z ogledom raznih vi-
deo posnetkov na YouTubu, 
s poudarkom na struženju 
skled,« je pojasnil Marcel in 
dodal, da bi težko rekel, da 
je imel kakšnega mentorja, 
največji motivator in učitelj 
je sam sebi. Poudaril je, da 
bi pravzaprav težko določil, 
kje in kdaj se je rodila strast 
do struženja lesa, v glavnem 
pa je imel željo ustvarjati z 
materiali, ki nas obkrožajo 
na vsakem koraku.

»Facebook in Instagram 
profil 'lesena skleda' sem 
ustvaril predvsem z name-
nom, da bi ljudem, ki jih 
ne srečujem v vsakdanjem 
življenju, predstavil svoje 

izdelke in način izdelave 
ter jim pokazal, kako je lah-
ko še tako vsakdanje drevo 
zanimivo in uporabno,« je 
razložil Marcel in dodal, da 
se mu zdi, da že sam pog-
led na les oddaja nekakšno 
toplino naravnega materi-
ala. Pri svojem delu upo-
rablja več različnih orodij, 
predvsem mu dobro služi 
motorna žaga, tradicional-
na dleta za struženje skled 
in stružnica. »Uporabim 
lahko skoraj vsak les, ki ga 
imam na voljo. Običajno 
gre za bukev, imel pa sem 
priložnost delati tudi z dru-
gimi vrstami lesa, kot so 
oreh, hrast, češnja, jesen. V 
prihodnosti upam, da bom 
na seznam lahko dodal še 
kakšno,« je o sami upora-
bi povedal nadobudni mla-
di obdelovalec lesa.

Ko je pogovor nanesel na 
same postopke izdelave, 
nam je Marcel razložil, da 
za eno samo skledo porabi 
od dve do tri ure, odvisno od 

same velikosti, za manjše 
tudi manj. »Če pa pri sami 
izdelavi upoštevamo tudi 
čas sušenja lesa, to lahko po 
mojih izkušnjah traja tudi 
do pol ali celo enega leta.« 
Kot je pojasnil, je za izde-
lavo sklede najprej treba 
odžagati primeren kos lesa 
in oblikovati krog. Surovo 
obliko okroglega lesa nato 
pritrdi na stružnico in ob-
likuje z različnimi dleti za 
struženje. »Sklede prvotno 
le grobo oblikujem, pustim 
jim malo debelejšo steno, 

da med sušenjem ne poči-
jo. Nanje nato nanesem pre-
maz, ki upočasni sušenje in 
s tem prepreči pokanje lesa. 
Skleda namreč med izgu-
bo vlage, ki jo ima v sebi, 
spremeni obliko in postane 
elipsasta,« je še dodal Mar-
cel in pojasnil, da je, ko je 
skleda dovolj suha, čas za 
ponovno obdelavo ter bru-
šenje in oljenje.

Marcel se je nostalgično 
spominjal začetkov, ko mu 
je največji izziv predstavlja-
la uporaba dlet in njihovo 

brušenje, vendar je pouda-
ril: »Znanja izpopolnjuje-
mo lahko le tako, da se uči-
mo, pridobivamo izkušnje 
in delamo napake.« V pri-
hodnosti si želi, da bi mor-
da hobi spremenil tudi v ka-
rierno pot, saj mu izdelava 
lesenih izdelkov predsta-
vlja velik užitek in sprosti-
tev. Vsem, ki so na začetku 
svoje ustvarjalne poti oziro-
ma o njej razmišljajo, pa je 
svetoval, naj ne obupajo in 
naj se ne bojijo raziskati no-
vih izzivov.

Nika Toporiš

Marcel Zavrl / Foto: osebni arhiv Marcela Zavrla

Kranj – Andrej Pintar, 26-le-
tni ljubitelj hitre vožnje in 
'polaganja' ovinkov, se dob-
ro zaveda, kako pripravljeni 
morajo biti motoristi, ki se 
po 'zimski hibernaciji' po-
novno spravijo na cesto. Kot 
je pojasnil mladi športnik, 
ki je leta 2021 postal držav-
ni prvak amaterske skupine 
600 ccm, motoristi ne sme-
jo pozabiti, da so pred prvo 
vožnjo neogreti oziroma 
nepripravljeni. »Ob prvi vo-
žnji bi vsi takoj radi izkusili 
adrenalin in največ, kar lah-
ko motor ponudi. Po navadi 
pogoji na cesti še niso dovolj 
dobri, predvsem zaradi tem-
perature samega podnebja, 
prav tako tudi cestišča. Po 
nekaterih delih je cesta še 
vedno vlažna, kot posledica 
zime pa se na cesti najdeta 
tudi pesek in listje,« je pojas-
nil Andrej, ki je svojo strast 
do hitrosti v letu 2018 začel 
izražati skozi dirkanje.

Pomen motorističnega 
kombinezona

Kot reševalec se tudi sam 
pogosto srečuje s prome-
tnimi nesrečami, v katere 
so vpleteni motoristi, zato 

je poudaril, da je pred za-
četkom sezone nujno treba 
preveriti pnevmatike, pro-
fil, obrabo in tlak. Motoristi 
prav tako ne smejo pozabiti 

na kondicijo zavor in zavor-
nih ploščic, pogonsko verigo 
ter njeno naoljenost, amor-
tizacijo motorja, stanje aku-
mulatorja in navsezadnje 

tudi motoristične opreme. 
»Uradno je najpogostejši 
razlog za prometne nesreče, 
v katere so vključeni moto-
risti, neprilagojena hitrost. 
Sam pa sem mnenja, da je 
v pomladnem času razlog 
lahko tudi v tem, da že ob 
prvem izhodu iz garaže že-

limo preveč in prehitro, ni-
smo pa pripravljeni odreagi-
rati ob raznih pripetljajih,« 
je pojasnil Andrej in opozo-
ril tudi na pomen primerne-
ga motorističnega kombine-
zona, ki motorista zaščiti ve-
liko bolj kot trenirka ali pa 
hlače iz džinsa.

Na cesto ne pred 
petnajstim marcem

Kljub temu da so tople 
temperature na cesto že pri-
vabile nekaj motoristov, pa 
Andrej vožnjo pred 15. mar-
cem odsvetuje: »Po duši sem 
motorist in vem, da se je tež-
ko upreti manjšemu krogu z 

jeklenim konjičkom na pre-
lep in topel marčevski dan. 
Osebno pa so mi ljubše tem-
perature od 20 do 23 stopinj 
Celzija. Menim, da vožnja 
pri temperaturah pod 10 sto-
pinj Celzija ne prinese užit-
ka, saj je tudi sama vožnja 
temu primerna. Bolj mora-

mo biti oblečeni, kar motori-
sta, če ima enodelni kombi-
nezon, zelo ovira. Obenem 
pa se tudi pnevmatike ne se-
grejejo dovolj, da bi nudile 
maksimalen oprijem.«

Vsak letni čas in vsako sta-
nje podlage prineseta dru-
gačne specifike vožnje. Kot 
je poudaril Andrej, je ključ-
no za varno pomladno vož-
njo, da se motoristi zaveda-
jo svojih sposobnosti, se ne 
precenijo in pazijo tudi na 
druge udeležence v prome-
tu. »Za nekatere se pomlad 
in s tem prva vožnja začne že 
zelo zgodaj oziroma se sploh 
ne konča, spet za druge pa 

prva vožnja pride na vrsto 
šele v mesecu aprilu. Varna, 
počasna, preudarna vožnja 
– z veliko predvidevanji,« je 
še enkrat poudaril Andrej in 
dodal, da meni, da se je na 
prvo vožnjo najbolje odpra-
viti takrat, ko so ceste že po-
medene in jih opere spomla-
danski dež.

Kdo je odgovoren 
motorist

Mladi motorist, ki je leta 
2021 štirikrat stal na najviš-
ji stopnički v svoji kategoriji, 
vsem, ki želijo občutiti pravi 
adrenalin in hitrost, polaga 
na srce, naj to storijo na dir-
kališču, in ne na cesti. »Na 
dirkališčih imamo vozniki 
veliko več možnosti odpira-
nja plina in raziskovanja za-
viranja ter vožnje po ideal-
nih linijah. Težko bi rekel, 
kdo je dober ali slab moto-
rist, uporabil pa bi besedo 
odgovoren. Odgovoren mo-
torist je tisti, ki se zaveda, da 
nesreča nikoli ne počiva, s 
svojim ravnanjem pa zmanj-
šuje možnosti za njen nasta-
nek,« je še dodal Andrej in 
zaključil, da je tudi sprošča-
nje adrenalina na dirkališču 
lahko znak varnega in odgo-
vornega ravnanja.

Približuje se pomlad, z njo pa tudi višje temperature, ki na ceste zvabijo marsikaterega ljubitelja motorističnih užitkov in ostrih zavojev. Kako pripomoči k čim 
večji varnosti prve vožnje smo se pogovarjali z nadobudnim mladim motoristom Andrejem Pintarjem, reševalcem v enoti Nujne medicinske pomoči Kranj.

Nika Toporiš

Andrej Pintar s svojim jeklenim konjičkom / Foto: osebni arhiv 

Andreja Pintarja

Da bo motoristična pomlad čim bolj varna

Včasih je tudi lastna motivacija dovolj za začetek nečesa novega. To prav 
dobro ve Tržičan Marcel Zavrl, ki svoj prosti čas namenja struženju lesa in 
izdelovanju ličnih lesenih izdelkov. Znanje večinoma pridobiva na spletu, 
vodi pa ga užitek ob dejstvu, da se je vsega naučil sam.

Sam sebi v navdih

»Uradno je najpogostejši razlog za prometne nesreče, 
v katere so vključeni motoristi, neprilagojena hitrost. 
Sam pa sem mnenja, da je v pomladnem času razlog 
lahko tudi v tem, da že ob prvem izhodu iz garaže 
želimo preveč in prehitro, nismo pa pripravljeni 
odreagirati ob raznih pripetljajih ...«
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Zadnja sovražna ofenziva, 37. del

Soborci so me obiskovali 
in vsakemu je z obraza odse-
valo sočutje in pomilovanje. 
So pač slutili in pričakovali 
isto kot jaz sam ... Moj poči-
tek pa je bil tako kratek. Od 
nekod je prišel stražar in po-
vedal, da spet prihajajo Nem-
ci. Sledil je alarm. Napol ku-
hano meso je kuhar razde-
lil borcem, juha je stekla po 
dvorišču. Pri vsej zbeganosti 
name niso pozabili. Nekdo 
je zapregel konja v staro cizo 
(enoosni voz s pletenim ko-
šem za prevoz gnoja). V koš 
je dal otep slame, na slamo so 
položili mene. Potem pa v dir 
po tisti kolovozni poti. Vozilo 
je poskakovalo čez kamne in 
jame. Ni, da bi pravil, kaj sem 
pri tem občutil jaz. Če doslej 
nisem umrl, sedaj bom prav 
gotovo, sem si rekel. Toda 

smrt le ne pride kar tako hit-
ro ... Nič ne vem, kje so me 
potem razložili. Prevzel me 
je bolničar, ki se je predstavil 
za Lojzeta. Z veliko ruto mi je 
zavezal oči in mi pojasnil, da 
je to potrebno zaradi konspi-
racije. Nihče nepoklicanih 
ne sme vedeti za pot v ambu-
lanto, ker je ta samo tako var-
na pred morebitnimi prese-
nečenji. Saj, kdo si upa trdi-
ti, da bi v primeru ujetništva 
zdržal vsa mučenja, ne da bi 
odprl usta in povedal, kar bi 
mučitelji zahtevali od njega. 
Potem sva malo hodila, veči-
del poti pa me je Lojze nesel. 
Nazadnje sem slišal, da so se 
odprla vrata, in Lojze me je 
odložil na nekakšno posteljo. 
Tedaj šele mi je snel ruto iz 
oči. V prostoru – to je bila le-
sena baraka – so me tisti, ki so 
prišli pred menoj, prisrčno 
sprejeli. Nekateri so mi že 

bili znanci. Iskreno smo se 
pozdravili in se z vsemi sez-
nanili. Vsi smo bili ranjen-
ci in ta skromni domek naj 
bi nam pomagal do ponov-
nega zdravja. Bolničar Loj-
ze Soklič iz Bohinja in njego-
va sestra Marica pa sta bde-
la nad nami in nam po svo-
jih najboljših močeh skuša-
la pomagati. Za hrano in vse 
drugo potrebno je skrbel moj 
znanec iz zadnjih dni Megu-
šarjev Franc. Edino zdravilo, 
ki sem ga kdaj dobil, so bile 
nekakšne rdeče tablete, men-
da proti zastrupitvi. Čez ne-
kaj dni nas je spotoma obi-
skal neki študent medicine. 
Vse nas je pregledal. Bolni-
čar Lojze mi je mnogo po-
zneje zaupal, da je ta zdrav-
nik po pregledu zame rekel, 
da »s tem ne bo nič«. Pa se je 
mladenič vendarle zmotil ... 
Dnevi so minevali in nekega 

dne smo bili ravno pri kosi-
lu. Pojedli smo juho in ča-
kali, da dobimo še meso in 
krompir. Tedaj pa smo ne-
nadoma čisto v bližini zasli-
šali klic: »Halt!« In nato rafal 
iz brzostrelke. Vsi smo obne-
meli. Jaz sem obložen napol 
ležal, napol sedel. Nič druge-
ga mi ni bilo mogoče kot ča-
kati. Nekateri so hoteli ven iz 
barake, pa jih Lojze ni pustil. 
Tako smo brez besed čakali, 
kdaj se bodo od zunaj odprla 
vrata in potem ... Minute so 
tako nepopisno počasi mine-
vale. Zunaj pa je znova bilo 
čisto tiho. Tišina je bila ven-
dar tako grozljiva ... Eden od 
ranjencev je tedaj predlagal, 
naj se priporočimo brezjan-
ski Mariji in ji obljubimo, da 
če ostanemo živi, se ji bomo 
šli po vojni zahvalit v njeno 
svetišče. Prav vsi smo sogla-
šali s predlogom. Tudi molili 

smo po tiho vsak zase. V tem 
brezupnem položaju nam je 
to dalo novo moč in brezmej-
no zaupanje. Čez čas je Loj-
ze šel pogledat ven in niko-
gar ni bilo v bližini. Dogod-
ka si nismo znali razložiti. 
Vse nam je postalo jasno šele 
po nekaj dneh, ko smo zve-
deli naslednje: Pes je vodil 
nemško kolono po stezi na-
ravnost proti naši ambulan-
ti, ki je stala v smrekovi goš-
či. Čeprav tako skrito, bi jo za-
gotovo našel. Ko so bili le še 
kakih 50 metrov od cilja, je po 
stezi iz vasi prišla nič hudega 
sluteča kurirka, namenjena 
v dolino. Padla jim je v zase-
do in zadovoljni s plenom so 
se vojaki vrnili v dolino. Mi – 
13 ali 14 nas je bilo – pa smo 
ji ostali veliki dolžniki. Za 
ceno svojega življenja je re-
šila življenje vsem nam. Ko-
maj smo si malo opomogli 

od prestanega strahu, so so-
vražnikove sile znova zače-
le napad na okoliško podro-
čje. Vseh vrst orožja je seja-
lo smrt na blegoških pobo-
čjih. Nekajkrat so nam bili 
spet prav blizu. V skrbi, da bi 
nas vendarle našli, se je Loj-
ze odločil za selitev. Morali 
smo zapustiti celo to skro-
mno stanovanje. Mene je s 
še dvema ranjencema spra-
vil v neko smrečje nedaleč od 
ambulante. Z nami je osta-
la sestra Marica. Ležali smo 
na smrekovih vejah, pokriti 
vsak s svojim kocem, vsi pa 
z nekakšno plahto. Dva ali 
tri dni smo ostali tam. Vse 
dni je v presledkih deževalo. 
Tista plahta je zdržala samo 
kratek čas. Bili smo mokri in 
posebno noči so bile mrzle. 
Menda je bil prvi dan našega 
begunstva.

Janez Kunšič 

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

Najbrž ni naključje, da člo-
veku po pogovoru z Goran-
četom skozi možgane švig-
ne znamenita pesem slo-
venske zasedbe Res Nullius 
Rojen leta 72. Goranče Mir-
čev je rojen leta 1972 v Stru-
mici – in tako kot so hrabro 
postavljeni takti v omenjeni 
pesmi, so hrabro postavlje-
ni tudi takti v njegovem živ-
ljenju. Tako kot večina pre-
bivalcev v rodni vasi se tudi 
njegova družina v Severni 
Makedoniji ukvarja s kme-
tijstvom. A zaslužka s to pa-
nogo v državi ni. »Mojo dru-
žino uvrščam nekako v sred-
nji razred, po količini zem-
lje in pridelka. Rekel sem 
si, da moram iti drugam, če 
hočem kaj zaslužiti in sino-
voma omogočiti dobro živ-
ljenje.« Zakaj ravno Slove-
nija? »Poznal sem Sloven-
ce, iz vojske, imel sem ob-
čutek, da so razmere v Slo-
veniji za življenje dobre, 

boljše kot pri nas. Sestri ži-
vita v Švici in Nemčiji, sta že-
leli, da pridem gor, pa sem se 
vseeno odločil za Slovenijo.« 
Večkrat pove, da v Severni 
Makedoniji živi v vasi, kjer 
se vsi dobro razumejo. »A če 
vidiš, da ima nekdo precej 
manjšo kmetijo od tvoje, pa 
pride po nekaj letih dela v tu-
jini domov z zelo dobrim av-
tom, ti da precej misliti. Kaj 
in kje on dela ... Ti pa delaš 
leta in leta, proizvedeš tone 
hrane in nimaš ničesar.«

V Strumici je prebral 
Hlapca Jerneja in njegovo 
pravico

»Sin Marjan, ki prav tako 
dela v Meborju, govori tako 
dobro slovensko, da ne bi po-
mislili, da je Makedonec,« 
se nasmehne. Goranče se je 
slovensko učil v osnovni šoli 
v Strumici, štiri leta. »Ves-
te, sem prebral knjigo Hla-
pec Jernej in njegova pra-
vica,« mi navdušeno pove. 
Leta 1991 je šel k vojakom 

v Ljubljano, uril se je tudi v 
puljski mornarici, v Beogra-
du je delal v tovarni, kjer so 
izdelovali ladijske motor-
je. »Hoteli so me obdržati, 
a sem se marca 1992 vrnil 
v Makedonijo.« S trebuhom 
za kruhom se je v Slovenijo 
podal pred 16 leti. »Najprej 
sem slab mesec delal v Kra-
nju, v livarni, a se tam ni-
sem dobro počutil. Izvedel 
je, da bi morda delo lahko 
našel v Meborju. Boris (Me-
sec, ustanovitelj, lastnik in 
dolgoletni direktor Mebor-
ja, op. a.) je rekel, da potre-
buje delavce, zato sem v Me-
bor najprej prišel prek pos-
rednika. Boris mi je razka-
zal proizvodnjo, šli smo v la-
kirnico in zagledal sem nov 
stroj za barvanje. Ko sem 
mu povedal, da znam bar-
vati, je rekel: 'Kar poskusi.' 

Ko je videl, da znam, je re-
kel: 'Boš začel jutri ali kar ta-
koj?' Sem rekel: 'Takoj!'« A 
Goranče takrat še ni vedel, 
da bo tu ostal tako dolgo.

Po nekaj mesecih dela 
se je vrnil domov

»V Makedoniji imamo 
kmetijo, moji starši so sta-
ri nekaj čez sedemdeset let, 
na leto proizvedemo od tride-
set do štirideset ton zelja, pa-
radižnika, lubenic ...« Ko je 
prvič prišel v Slovenijo, ni bil 
prepričan, da bi tu rad ostal. 
»Po nekaj mesecih dela v Me-
borju sem se vrnil v Makedo-
nijo. Imel sem kmetijo, vedel 
sem, da bo treba pobrati pri-
delek, kakih trideset ton ga je 
bilo tisto leto.« Prišel je do-
mov, v Strumico, naredil, kar 
se je namenil, naložil zelje na 
kamion in ga peljal v Skopje 

na tržnico. »Tam sem bil tri 
dni, vse sem prodal, a mora-
te vedeti, da sem za kilogram 
iztržil pičlih dvajset centov.« 
Ko se je iz Skopja vozil nazaj 
v Strumico, so mu misli be-
gale. »V tistem je zazvonil te-
lefon. Boris. Kar posvetilo se 
mi je. 'Goranče, imam neke 
stroje za Rusijo, ki ji je treba 
prebarvati. Prideš?'« Šel je. 
Še istega dne. Na tisočkilo-
metrsko pot z avtobusom od 
Strumice do Ljubljane, kjer 
ga je na postaji pobral Mesec. 
»Boris me je takoj zaposlil, in 
ne samo to – nekaj časa sem 
celo živel pri njem. Z mano 
so delali, kot da bi bil njihov 
otrok, Borisova žena Marin-
ka mi je prala, stari ata mi je 
vedno prinesel kak pribolj-
šek. Niti enkrat mi ni pad-
lo na pamet, da bi zamenjal 
službo. Imel sem možnost, 

da bi šel delat drugam, am-
pak ko prideš v tako družino, 
ne boš šel nikamor.«

Po treh letih je v 
Slovenijo prišla tudi 
njegova družina

Leta 2010 je za njim priš-
la žena s sinovoma. Imata 
dva otroka, starejšega Ata-
naska, ki ima dva sinova in 
živi v Nemčiji, ter mlajše-
ga Marjana, ki ima tudi že 
sina, dela pa prav tako v Me-
borju. Z ženo in mlajšim si-
nom (ter njegovo družino) 

živijo na Godešiču, v naje-
ti hiši. »Včasih se sovaščani 
pošalijo, da sem malo hišni-
ka, ker popravim, kar je tre-
ba. Lepo sem se vključil v va-
ško skupnost, z Godešani 
se dobro razumemo, so me 
sprejeli.« Kaj pogreša iz rod-
ne domovine? »Zrak, sonce, 
mamo in očeta. Moja otro-
ka ničesar ne pogrešata. Ko 
smo začeli živeti v Sloveniji, 
sta bila še čisto majhna, zato 
jih ne vleče tja. Jaz pa pogre-
šam – to drugačno klimo, to-
ploto, če je tu 30 stopinj, jih 
je tam čez 35.«

Goranče Mirčev v selškem Meborju dela že šestnajst let. / Foto: Gorazd Kavčič

Klara Mrak

Niti enkrat ni pomislil, da bi zamenjal službo. / Foto: Gorazd Kavčič

»Ko prideš v tako družino, te druge ponudbe za delo ne premamijo,« pove Goranče Mirčev, ki je iz severnomakedonske Strumice v Železnike prišel pred 
šestnajstimi leti. Bil je prvi priseljenec, ki so ga zaposlili v selškem Meborju. Najprej je delal v lakirnici, potem je bil nakladalec, zdaj je varilec.

Iz Strumice v Železnike strumno in hrabro

Ko se je iz Skopja vozil 
nazaj v Strumico, so mu 
misli begale. »V tistem je 
zazvonil telefon. Boris. 
Kar posvetilo se mi je. 
'Goranče, imam neke 
stroje za Rusijo, ki jih je 
treba prebarvati. Prideš?' 
Šel sem. Še istega dne. Z 
avtobusom iz Strumice 
do Ljubljane.«

(se nadaljuje)
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Kamnik – Na festivalski pro-
jekciji so predvajali 34 izbra-
nih videodel od skupno šti-
ridesetih, ki so jih letos pre-
jeli na razpis. Dela so bila 
razdeljena v kategorije ani-
mirani video, art – eksperi-
mentalni, igrani, videospo-
ti ter dokumentarni, vsi pa 
so se potegovali za festival-
sko priznanje zlata ribica. 
Zakaj zlata ribica, je pojas-
nil eden od treh soorgani-
zatorjev Andrej Podbevšek 
iz MC Kotlovnica Kamnik. 
»Zlata ribica naj bi imela tri-
sekundni spomin, podobno 
tudi naši nagrajenci v spo-
minu ostanejo le tri sekun-
de, ko prejmejo priznanja in 
aplavz, nato se nanje žal po-
zabi,« je dejal.

Festival svobodne video 
produkcije je sicer odlična 
priložnost za neodvisne pro-
dukcijske skupine in posa-
meznike iz cele Slovenije, da 
pokažejo svoja dela in izme-
njajo izkušnje s področja vi-
deo produkcije. »Festival ni 
žanrsko opredeljen, poleg 
vsebine pa iščemo tudi pre-
sežke v uporabi produkcij-
skih tehnik in načinov izde-
lave del, razvoj video produk-
cije in deljenje izkušenj,« so 
dejali organizatorji.

Letos so prejeli veliko do-
kumentarnih in igranih fil-
mov, pri vseh pa je viden 

napredek, zlasti v kvaliteti 
in raznolikosti. Dela so bila 
dolga od ene do 87 minut. 
»Tehnologija je vedno bolj 
dostopna in cenejša, zato 
lažje dosežeš boljšo kvalite-
to,« je povedal drugi soorga-
nizator Matic Sterle. Tretji 
soorganizator Rok Kosec je 
ob tem še dodal, da so avtor-
ji letos video uporabili kot 
medij za izražanje resnejših 
tem. »Ni nujno, da je film 
visokoproračunski, ključ-
na je namreč njegova izved-
ba. Dela, ki smo jih prejeli, 
so neposredna in inovativna 

in to je tisto, kar pogosto po-
grešamo pri višjeproračun-
skih filmih, ki so zgrajeni z 
zgodbo in dramaturgijo,« je 
povedal Kosec in še dodal: 
»Festival naredi uvid v na-
bor aktualnih videoustvar-
jalcev in njihov del, na ta na-
čin imajo tudi možnost, da 
se predstavijo, se družijo in 
morda stkejo sodelovanja.«

Izstopajoča dela
Ob zaključku festivala je 

strokovna komisija pode-
lila pet priznanj izstopajo-
čim delom. Prejeli so jih 

videospot skupine Niowt za 
pesem Lamenting Venus v 
režiji Vena Jemeršića, vide-
ospot skupine Lusterdam 
za pesem Suši v režiji Hie-
ronima Vilarja, film Vse je 
eno, vse je vseeno avtorice 
Hannah Koselj Marušič, do-
kumentarec Konoplja osvo-
baja v režiji Mihe Čelarja in 
dokumentarec Ena za reko: 
Zgodba Save v režiji Rožle-
ta Bregarja. »Vsa nagrajena 
dela so ne le izpolnila naša 
pričakovanja, temveč so jih v 
vseh vidikih presegla,« je še 
dodal Matic Sterle.

S podelitvijo priznanj zlata ribica se je sklenil deseti Festival svobodne video produkcije, ki 
ga je organiziral Mladinski center Kotlovnica Kamnik. / Foto: Maša Likosar

Visoko – Ko se je dan preve-
šal v večer, je v poročni dvo-
rani visoškega dvorca zaz-
venela glasba. Nastopile so 
štiri učenke Glasbene šole 
KUD Glasbene muze in 
glasbenega centra Ad Libi-
tum – oddelka na Sovodnju, 
in sicer Mojca ter Manca Kr-
žišnik, Kaja Polak in Vero-
nika Rupnik. Delček svo-
je pesniške bere je prebrala 
vsestranska ljubiteljska kul-
turna ustvarjalka Ana Balan-
tič iz Idrije, ki je na dogodku 
razstavila nekaj svojih čudo-
vitih klekljanih slik.

Akademska glasbeni-
ka, pianistka Maja Tajn-
šek in violinist Branko Bre-
zavšček, sta prepričala ob-
činstvo z znanimi melodi-
jami, ki so bile pomladno 
obarvane. Kot se za okolje 
visoškega dvorca spodobi, 

ni manjkala melodija Ur-
bana Kodra iz filma Cvetje 
v jeseni.

Poezija in čipke Ane 
Balantič

Ana Balantič prihaja iz 
Idrije, in kot pravi, je ob 
upokojitvi k šivalnemu stro-
ju primaknila še računal-
nik. »Morala sem nekaj po-
četi tudi z besedami in se 
prepričati, ali mi je od mla-
dostniškega navdiha osta-
lo kaj talenta.« Danes je na 
knjižnih policah pet njenih 
pesniških zbirk in štiri proz-
na dela, ki jih je oblikovala 
in uredila sama. Dodaja, da 
ji ni bila dovolj le pisana be-
seda. »Ker imata šivanje in 
klekljanje skupni imenova-
lec, sukanec, sem se poglo-
bila v to idrijsko spretnost, 
predvsem v izdelavo barvnih 
slik.« Rdeča nit skozi opus 
njenih več kot devetdesetih 

slik je predvsem ženski lik, 
ki ga imenuje Živa. Zakaj 
Živa? »Ker ljubim žive bar-
ve in ker so Živo v davnini 

častili kot boginjo življenja 
in je naziv za živo srebro. 
Zato so moje razstave tako 
žive.«

Prejšnji petek je v Dvorcu Visoko v Poljanski dolini potekal čudovit večer, na katerem so se prepletale 
glasba, čipke in poezija. Dogodek je zasnovala Maja Tajnšek iz KUD Glasbene muze.

Klara Mrak

Bašelj – Vstopil sem v svet 
pesniško izraženih misli 
Valentina Martina Robleka, 
je na zadnji platnici knjiži-
ce pesmi z naslovom Pesmi 
izven okvirja začel svojo mi-
sel pater Karel Gržan. »In ni-
sem bil več sam,« je nadalje-
val. »Z menoj je nekdo mis-
lil ta krasni nori svet in ga 
dramil iz norosti v krasnost 
žlahtne človečnosti.«

Zakaj Valentin, smo vpra-
šali avtorja Martina Robleka, 
ki prihaja iz Bašlja, vasi pod 

Storžičem. Pojasnil nam je, 
da je to njegovo umetniško 
ime. Strinja se z nami, da 
ljudje, ki ga poznajo, verje-
tno niso pričakovali, da v sebi 
nosi nekaj, kar ga je spodbu-
dilo, da je nastala omenjena 
zbirka. Na skoraj 120 straneh 
knjižice, ki je izšla v samoza-
ložbi, v nakladi petsto izvo-
dov, najdemo več kot petde-
set njegovih pesmi, pesniško 
zbirko pa bogatijo tudi foto-
grafije. Te smiselno dopol-
njujejo poezijo. Ene so njego-
ve, avtor drugih je oblikovalec 

Žiga Jokić, ki je zasnoval plat-
nice knjižice. Uvod pa je zapi-
sal Marko Pavliha.

Ko je bil mlajši, Martin Ro-
blek ni razmišljal o tem, da 
bo nekoč izdal knjigo pesmi. 
Očitno je to nosil v sebi, še 
enkrat na glas razmišlja. Po 
35. letu pa je misel postajala 
vsak dan močnejša.

Zbirka je nastajala do bra 
štiri leta. »Začelo pa se je 
tako, da sem se odločil, da 
bom po jutranji fizični aktiv-
nosti ali telovadbi vsak dan 
poskusil zapisati eno misel. 
Potem je sčasoma iz nje nas-

tala pesem. Včasih sem do-
bil navdih kar tako, takrat 
sem se posnel in potem ob 
pravem trenutku misel raz-
vijal dalje.«

Bralci so pesniško zbirko 
dobro sprejeli, sam pa prav 
najljubše pesmi nima. Pri 
srcu mu jih je več. Navdih 
zanje črpa iz ljubezni, življe-
nja, zelo rad je družbeno kri-
tičen. »To niso vsakdanje pe-
smi,« je skrivnosten. Meni, 
da imajo globlji pomen, zato 
tudi tak naslov, saj so neka-
ko »izven okvirja«, zaključi.

Alenka Brun

Jesenice – Gledališče Toneta Čufarja Jesenice bo 10. marca 
ob 19.30 gostilo koncert opernih arij »idrijskega slavčka« Žige 
Laknerja. Koncert je lahko tudi del sklopa Fest mest, najdalj-
šega festivala v Sloveniji. Ta vključuje kostumirano vodenje 
po Muzeju delavske kulture na Jesenicah in poleg koncerta še 
kosilo s tradicionalnim menijem v znani jeseniški gostilni Pr' 
Betel. Več lahko preberete na spletni strani festivala Fest mest.

Kamnik – V Galeriji Miha Maleš v Kamniku jutri ob 18. uri 
pripravljajo galerijski večer in odprtje razstave Oče in hči, 
Miha Maleš in Travica Maleš Grešak. Ob tej priložnosti bodo 
predstavili tudi kratki film, o obeh pa bo spregovorila tudi 
gospa Breda Ilich Klančnik, dobra prijateljica lani preminule 
Travice Maleš Grešak. V začetku letošnjega leta je od rojstva 
grafika in slikarja Mihe Maleša minilo 120 let.

Volčji Potok – Jutri, na dan žena, se bodo v Arboretumu Volčji 
Potok spomnili treh močnih žensk družine Souvan. Roza So-
uvan je bila ena prvih igralk v slovenskih čitalnicah, Helena 
Souvan je med prvo svetovno vojno vodila trgovsko podjetje 
in kmetijsko posestvo, Nada Souvan pa je bila državna prva-
kinja v plavanju in prva Slovenka, ki se je poklicno ukvarjala z 
modo. Dogodek bo potekal v Galeriji Janeza Boljke ob 12.30.

Žiga Lakner z izborom opernih arij na Jesenicah

Odprtje razstave Oče in hči

Izjemne ženske v družini Souvan

Maša Likosar

Violinist Branko Brezavšček in pianistka Maja Tajnšek  
/ Foto: Klara Mrak

Martin Roblek / Foto: Alenka Brun

S festivalsko projekcijo in podelitvijo priznanj zlata ribica se je zadnjo februarsko soboto sklenil deseti 
Festival svobodne video produkcije, ki ga je organiziral Mladinski center (MC) Kotlovnica iz Kamnika.

Podelili pet zlatih ribicPesmi izven okvirja

Spoj glasbe, čipke in poezije
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Pokal Vitranc že konec tedna
Po petkovi snežni kontroli je bilo dokončno jasno, da bo tekmovalna proga v Podkorenu lahko odlično 
pripravljena za izvedbo sobotnega in nedeljskega veleslaloma za letošnji Pokal Vitranc.

Kranjska Gora – V Kranjski 
Gori se je minuli petek mu-
dil direktor tekmovanj za 
moške tehnične discipline 
pri mednarodni smučarski 
zvezi FIS Jani Hladnik. Sku-
paj z vodjo priprave proge Ja-
nezom Šmitkom sta si ogle-
dala snežne razmere na tek-
movalni progi ter strukturo 
in težo snega. »Na progi je 
trenutno dovolj snega, izku-
šnje s kranjskogorsko ekipo 
kažejo, da bo proga priprav-
ljena najmanj tako dobro kot 
pretekla leta,« je zatrdil Jani 
Hladnik.

Tudi organizatorji so na 
četrtkovi novinarski konfe-
renci zagotovili, da je trenu-
tno stanje na progi zelo dob-
ro, želijo si le ugodnih vre-
menskih razmer in pred-
vsem večtisočglavo množi-
co, ki bo prišla pozdravit naj-
boljše smučarje na svetu.

V sestavah ekip so vsi pre-
jemniki odličij s pravkar mi-
nulega svetovnega prven-
stva. »Prijavljenih je okrog 
osemdeset tekmovalcev iz 
27 držav na čelu z vsemi naj-
boljšimi,« je povedal gene-
ralni sekretar OK Pokal Vi-
tranc Srečko Medven. Kdo je 
tik pred zaključkom sezone 
v najboljši formi, pa je vpra-
šanje, na katero bodo odgo-
vorili tekmovalci sami. Med 
favoriti je zagotovo tudi Žan 
Kranjec.

Proračun za pripravo te-
kem letos znaša okoli 1,47 

milijona evrov, sredstva pa 
organizatorji pridobivajo iz-
ključno s prodajo televizij-
skih pravic in marketinškim 
delovanjem doma in v tuji-
ni. Kot vsa leta bodo tudi le-
tos denarne nagrade preje-
li vsi tekmovalci, ki se bodo 
uvrstili od prvega do tridese-
tega mesta. Nagradni sklad 
za posamezno tekmo je 120 
tisoč švicarskih frankov.

Tekmovalna proga se je za 
rekreativne smučarje zapr-
la včeraj, vendar bodo omo-
gočeni prehodi na progo ob 
tekmovalni progi.

Prireditev se bo tudi le-
tos začela z dobrodelnim 
veleslalomom oziroma 

Grubinim memorialom na 
smučišču Kekec, priprav-
ljajo pa tudi zabavni pro-
gram. Tekmi svetovnega 
pokala v veleslalomu v Pod-
korenu se bosta tako v so-
boto kot v nedeljo začeli s 
prvo vožnjo ob 9.30. Ob po-
delitvi pokalov in žrebanju 
štartnih številk za nedeljski 
veleslalom bo v soboto zve-
čer v Kranjski Gori tudi Za-
bava zime.

Organizatorji bodo zago-
tovili nemoten potek pro-
meta in dostop gledalcev 
do prizorišča. Obiskoval-
ci bodo lahko osebne avto-
mobile parkirali na urejenih 
in označenih parkiriščih v 

Kranjski Gori in Podkore-
nu, parkiranje na označe-
nih parkiriščih pa bo brez-
plačno.

Prodaja vstopnic se je za-
čela 15. decembra, na jutriš-
nji praznični 8. marec pa si 
lahko dve vstopnici zagoto-
vite s plačilom le ene. Otroci 
do šestega leta starosti ima-
jo prost vstop, enako velja za 
vse, ki bodo na ogled prišli z 
zastavo, veliko vsaj 150 cm. 
Vsi smučarji, ki bodo imeli 
veljavno vozovnico na dan 
tekmovanja, bodo lahko tek-
movanje gledali brezplačno 
s terena ob progi. Na prire-
ditvi so dobrodošli tudi štiri-
nožni prijatelji.

Vilma Stanovnik

Na novinarski konferenci je goste pozdravila županja Kranjske Gore Henrika Zupan, 
predsednik OK ter generalni sekretar Gregor Benedik in Srečko Medven sta predstavila 
podrobnosti Pokala Vitranc, v. d. direktorja Turizma Kranjska Gora Elizabeta Skumavc pa je 
poudarila, da bo tudi na Zabavi zime pester program. / Foto: Nik Bertoncelj

Jesenice – Prejšnji teden je 
med hokejskimi navdušen-
ci odmevala novica, da naj bi 
v Alpski hokejski ligi (AHL) 

v sezoni 2023/24 Slovenijo 
zastopali le hokejisti iz Ce-
lja, saj je bil celjski klub edi-
ni med našimi, ki je v roku 
oddal prijavo za naslednjo 
sezono.

Znano je namreč, da je 
Hokejski klub SIJ Acroni 
Jesenice, ki letos edini med 

slovenskimi igra v AHL, ja-
nuarja vložil prijavo za na-
stopanje v najmočnejšem 
regionalnem tekmovanju, 
razširjeni avstrijski hokejski 
ligi (ICHL), a so nato konec 

februarja prijavo umaknili. 
»V vodstvu kluba si že več 
let prizadevamo, da bi ekipo 
vrnili v višji rang tekmova-
nja. Za uresničitev naših že-
lja bi klub moral imeti več-
jo podporo pri lokalni skup-
nosti. Tu mislim na lokal-
na podjetja, pri generalnem 

pokrovitelju in tudi pri navi-
jačih. V vseh klubih, ki na-
stopajo v ligi ICHL, priho-
dek od vstopnic in gostin-
stva predstavlja tretjino pro-
računa, kar pomeni, da bi 
mi morali prodati tisoč se-
zonskih vstopnic in ime-
ti povprečni obisk na tekmi 
najmanj dva tisoč obiskoval-
cev v ligi,« je pojasnil pred-
sednik kluba Peter Bohinec 
in dodal, da so se prijavili v 
ligo ICHL, vendar jim v ča-
sovnici, ki je bila postavlje-
na, ni uspelo sestaviti celot-
nega proračuna, zato so pri-
javo na predlog vodstva lige 
ICHL umaknili.

»V zadnjih dveh sezonah 
v povprečju prodamo med 
400 in 450 sezonskih vsto-
pnic, obisk na tekmah lige 
AHL nam je padel z 800 
na 350 gledalcev. Dnevno 

poslušamo navijače, da jih 
liga AHL ne zanima, da 
ne želijo gledati ekipe, ki 
nastopa v ligi AHL, kar po-
trjujeta obisk na tekmah in 
število prodanih dnevnih 

vstopnic, ki se giblje med 
15 in 30 na posamično tek-
mo. Smo članska ekipa, eki-
pa, ki obstaja za navijače, in 
če navijačev ne zanimamo, 
potem naše delovanje nima 

smisla, zato se nismo prija-
vili v ligo AHL,« tudi pra-
vi Bohinec in dodaja, da ni 
niti zanimanja pokrovite-
ljev.

»Pogovori z vodstvom lig 
AHL in ICHL so za zdaj v 
mirovanju. Pred nami je 
končnica lige AHL in pri-
hodnja sezona bo odvisna 
od obiska navijačev na tek-
mah v nadaljevanju letoš-
nje sezone in volje lokalne 
skupnosti ter velikih pokro-
viteljev,« še dodaja predse-
dnik kluba in jeseniški žu-
pan Peter Bohinec, ki sku-
paj z ekipo vabi na današ-
nji prvi obračun za polfina-
le Alpske hokejske lige v tej 
sezoni. Tekma v Podmežak-
li se bo začela ob 19. uri, Je-
seničani pa se bodo spopad-
li z ekipo Wipptal Broncos 
Weihenstephan.

Hokejisti HDD SIJ Acroni Jesenice, ki so tekmovanje v skupini masters Alpske hokejske lige končali na drugem mestu, se bodo v četrtfinalu pomerili z ekipo 
Wipptal Broncos Weihenstephan, prva tekma v Podmežakli pa bo že danes. Prihodnost prve ekipe bo odvisna od sponzorjev in navijačev.

Kranj – Nogometni prvoligaši so odigrali 25. krog. Ekipi Dom-
žal in Kopra sta se razšli z rezultatom 0 : 0, Olimpija pa je 
Radomlje premagala z 1 : 0. V 2. SNL je Triglav Kranj gostoval 
v Krškem ter z dvema goloma Jaroša Čadeža zmagal z 1 : 2. Na 
tekmi med Roltekom Dob in Jadranom Dekani golov ni bilo.

Za uvod zmaga nogometašev Triglava

Škofja Loka – V 17. krogu 
lige NLB za rokometaše je 
ekipa Urbanscape Loka go-
stila zadnjeuvrščeno Krko 
in igrala izenačeno 28 : 28 
(14 : 12). V dvorani Poden je 
od začetka do konca potekal 
izenačen boj. Sredi drugega 
polčasa je kazalo na zmago 
domačih rokometašev, ki so 
povedli s 23 : 19, a so se nato 
Posavci zbrali in po delnem 
izidu 5 : 0 visoki zaostanek 
spremenili v vodstvo s 24 : 
23. V prelomnih trenutkih 

dvoboja so gostje po golu 
Marka Sintiča, z devetimi 
goli najboljšega strelca tek-
me, povedli z 28 : 27. Do 
zadnje minute so bili na poti 
do pomembne zmage, načr-
te pa jim je pokvaril Marko 
Batagelj, ki je zadel za konč-
nih 28 : 28.

Naslednji krog bo zaradi 
reprezentančnih kvalifika-
cijskih tekem za nastop na 
evropskem prvenstvu 2024 
proti Črni gori na sporedu 
med 17. in 22. marcem. Lo-
čani se bodo v gosteh pome-
rili z Ivančno Gorico.

Na Podnu brez 
zmagovalca
Vilma Stanovnik

Vilma Stanovnik

Predsednik HDD Jesenice Peter Bohinec / Foto: Nik Bertoncelj

Nasprotnik za četrtfinale znan, usoda ekipe še ne

Gostje so uspešno zaustavljali domače igralce, tudi Darka 
Cingesarja. / Foto: Tina Dokl

»Pogovori z vodstvom lig AHL in ICHL so za zdaj 
v mirovanju. Pred nami je končnica lige AHL in 
prihodnja sezona bo odvisna od obiska navijačev na 
tekmah v nadaljevanju letošnje sezone in volje lokalne 
skupnosti ter velikih pokroviteljev,« pravi predsednik 
Peter Bohinec.



RekReacija info@g-glas.si
14 Gorenjski glas

torek, 7. marca 2023

Raztezne vaje za noge

V današnjem sklopu se 
bomo posvetili vajam za raz-
tezanje nog. Te vaje bodo za 
kolesarje najpomembnejše, 
saj so mišice nog na kolesu 
najbolj obremenjene. Poz-
namo dve vrsti raztezanja. 
Raztezanje pred vadbo ime-
nujemo dinamično razteza-
nje. Te vaje vključujejo aktiv-
no zategovanje mišic ter pre-
mikanje sklepov v celotnem 
obsegu. S temi vajami zveča-
mo mišično temperaturo ter 
togost mišic ter jih pripravi-
mo za večje napore. Statično 
raztegovanje pa se izvaja po 
naporu, in sicer na mestu – 
stoje, leže ali sede. Vaje se iz-
vajajo tako, da v želeni pozi-
ciji raztegujemo mišico dlje 
časa, približno 10 sekund. S 
tem izboljšamo obseg giba-
nja, pospešimo regeneraci-
jo po vadbi ter zmanjšamo 
poškodbe. Spodaj navede-
ne vaje so statične in se izva-
jajo na mestu. Vsak položaj 

je treba zadržati najmanj 10 
sekund.
1. vaja – presta: S to vajo 
bomo raztegnili veliko zad-
njično mišico. Vajo izvaja-
mo tako, da ležimo na hrbtu. 
Desno nogo imamo pokrče-
no, gleženj leve noge pa je na 
stegnu pokrčene noge. Z ro-
kami se primemo za golen 
desne noge (leva roka gre 
skozi »trikotnik« leve noge). 
Nogo povlečemo čim bolj k 
sebi.
2. vaja – izpadni korak s ko-
lenom na tleh: Pri tej vaji 
bomo raztegovali štiriglavo 
stegensko mišico (kvadri-
ceps). Začetni položaj vaje: 

desna noga pokrčena spre-
daj. Kot v kolenu je 90 sto-
pinj. Z levo nogo klečimo. 
Z levo roko se primemo za 

gleženj leve noge. V tem po-
ložaju smo 10 sekund. Za 
otežitev vaje se lahko z boki 
rahlo pomikamo naprej. Po-
tem nogi še zamenjamo.
3. vaja – predklon na eno 
nogo: Pri tej vaji bomo raz-
tegnili zadnji del stegna. 
Vajo izvedemo stoje, in sicer 
tako, da eno stopalo postavi-
mo malo pred drugo na peto. 
Stojno nogo rahlo pokrčimo, 
drugo pa iztegnemo. Z roka-
mi se lahko tudi opremo na 
stegno iztegnjene noge.

4. vaja – raztezanje mečne 
mišice: Z rokami se opre-
mo na steno. Desna noga 
je stegnjena, leva pa rahlo 
pokrčena pred desno. Raz-
mik med stopaloma je prib-
ližno pol metra. Pazimo, da 
se peta iztegnjene noge do-
tika tal. V tem položaju smo 
10 sekund, nato zamenjamo 
nogi.
5. vaja – raztezanje primi-
kalk kolka (metuljček): Za-
četni položaj vaje je sedeč. 

Spodnja dela stopal se doti-
kata pred boki. Z rokami se 
primemo za gležnje. S ko-
molci se opiramo na kolena 
in jih potiskamo proti tlom. 
Pazimo, da je hrbet raven. V 
položaju vztrajamo vsaj 10 
sekund.

Tako smo predstavili še 
en sklop vaj za raztezanje. 
Hvala Janžu Flajniku, štu-
dentu Fakultete za šport, 
za strokovno pomoč in de-
monstracijo vaj.

Grega Flajnik

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

Tokrat bomo ponovno 
obiskali Nockberge. Nare-
dili bomo izjemno razgle-
dno, čudovito turo s krplja-
mi. Sama tura je primerna 
tudi za turno smuko in gle-
de na teren je ena lažjih. Ko 
goro gledamo od daleč, je vi-
deti prijazna, nič strma, kot 
nekakšen zaobljen hrib. Do 
vrha bomo prehodili približ-
no 800 višinskih metrih in 
skoraj celotno pot uživali v 
čudoviti panorami.

Izhodišče vzpona je ljub-
ka vasica St. Lorenz na viši-
ni 1470 m. Do nje se pripe-
ljemo z glavne ceste, ki pove-
zuje Feldkirchen s prelazom 

Turracher Höhe. Ko doseže-
mo kraj Ebene Riichenau, 
zavijemo desno oz. proti 
vzhodu. Po ožji cesti se zač-
nemo vzpenjati po dolini 
navzgor, nato pa zavijemo 
levo in se pripeljemo do va-
sice St. Lorenz, kjer ob istoi-
menski cerkvi na koncu vasi 
tudi parkiramo.

Če so idealne snežne raz-
mere, si krplje nataknemo 
že na samem izhodišču, si-
cer pa malce višje. Hojo zač-
nemo proti severu, po maka-
damski cesti, ki je markira-
na. Držimo se desno, malce 
višje pa nas smerokaz usme-
ri levo na strmejši kolovoz, 
ki se zlagoma vzpenja sko-
zi gozd. Vzpona skozi gozd 

je približno za eno uro. Ko 
dosežemo rob gozda, smo 
na točki, imenovani Loren-
zer Brunnen (izvir vode), na 
nadmorski višini 1850 m. 
Ob robu gozda stopimo na 
južni greben, ki postaja mal-
ce strmejši. Ves čas hodimo 
direktno navzgor, ob robu 
lesenega plota (v primeru ve-
like količine snega plota ne 
vidimo). Pobočje je povsem 
odprto in ponuja čudovite 
razglede na vrhove nad pla-
nino Heidi Alm in na vrhove 
nad smučarskim središčem 
Turracher Höhe. Pobočje je 
kar dolgo, tako da bomo do 
kopastega vrha Kleiner Spe-
ikkofel potrebovali še do-
datno uro. Vrh je označen z 

ogromnim kamnitim moži-
cem in z njega se odpre lep 
pogled na glavni vrh. Sesto-
pimo na drugo stran, na ne-
kakšno sedelce. Pred nami 
je še vzpon na Grosser Spe-
ikkofel. Ta vzpon je malce 
strmejši. V okljukih se izog-
nemo granitnim skalam. 
Dosežemo glavni greben in 
kmalu tudi vrh.

Vrh navduši s čudovito 
panoramo, saj leži na juž-
ni strani glavne gorske veri-
ge. Na vzhodni strani so Kr-
ške Alpe, katerih del so tudi 
Nockberge, ki so zaščiten 
biosferni park. Pogled pro-
ti jugu je pogled proti Koro-
ški, na samem obzorju pa 
se vidi »žaga« Julijskih Alp, 
od Triglava preko Jalovca, 

Mangarta, Viša, Montaža. Po-
kažejo se tudi Karnijske Alpe. 
Pogled na zahod je pogled na 
greben v Nockbergih, od vr-
hov Rodresnock, Falkert, Fal-
kertköpfl do vrhov nad Tur-
racher Höhe Kornock in Rin-
sennock itd. V daljavi se poka-
žejo tudi Visoke Ture, severo-
zahodno pa Schladming Ta-
uern z vrhom Höch Gölling 
(Nizke Ture), še bolj v ozad-
ju pa južna stena Dachsteina. 
Izjemen razgled!

V dolino se do izhodišča 
vrnemo po poti vzpona, kjer 
nas jekleni konjiček čaka ob 
cerkvi sv. Lovrenca.

Gotska cerkev sv. Lovren-
ca je bila predelana v po-
znem baroku, v svojem je-
dru pa je to romanska cer-
kev, obdana z obzidjem in 
pokopališčem. Je najvišje le-
žeča župnija na Koroškem.

Nadmorska višina: 
maks. 2270 m
Višinska razlika: 800 m
Trajanje: 4–5 ur
Zahtevnost: 

Jelena Justin

Pobočje, ki ga zagledamo, ko stopimo iz gozda Pogled na naš glavni vrh, na Grosser Speikkofel / Vse foto: Jelena Justin

2. vaja

1. vaja

… je znani roman Umberta Eca. Dva tipična vrhova v pogorju Nockberge 
nosita ime po roži prava špajka oz. keltski baldrijan, latinsko Valeriana 
celtica, ki je značilna za to dolino. Idealno za krpljanje in turno smučanje.

Ime rože
Planinski izlet: Kleiner (2109 m n. m.) in Grosser Speikkofel (2270 m n. m.)

3. vaja

4. vaja 5. vaja

Ogromen možic na vrhu Kleiner Speikkofla. Zadaj viden Falkert nad planino Heidi Alm.
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Kranj – Na ministrstvu za 
kmetijstvo, gozdarstvo in 
prehrano so ob koncu lan-
skega leta v okviru načrta za 

okrevanje in odpornost pod-
pisali pogodbi za prva dva od 
skupno desetih projektov s 
področja kmetijstva in goz-
darstva – za projekt eGozdar-
stvo ter za Vzpostavitev cen-
tra za semenarstvo, drevesni-
čarstvo in varstvo gozdov.

Za delo na terenu in 
v pisarnah

Vrednost projekta eGoz-
darstvo, ki bo potekal do 
konca leta 2026, je 11,8 mi-
lijona evrov (brez DDV), od 

tega bodo 8,4 milijona evrov 
namenili za digitalno pre-
obrazbo javne gozdarske 
službe, ki deluje v okviru za-
voda za gozdove. Kot je ob 
podpisu pogodbe povedal 

direktor zavoda Gregor Da-
nev, bodo javno gozdarsko 
in lovsko službo tehnolo-
ško opremili za delo nepos-
redno na terenu in v pisar-
nah, izboljšali bodo poveza-
nost med enotami ter razvi-
jali gozdarski informacijski 
sistem – portal, ki bo omo-
gočal vpogled in analiziranje 
zbranih podatkov. V okviru 
projekta želijo čim bolj raz-
viti modeliranje in strojno 
učenje podatkov, pridoblje-
nih s satelitskih posnetkov, 

ter potrjevanje teh podat-
kov s terenskimi popisi. Na 
ta način bi lahko izboljša-
li odločanje javne gozdar-
ske in lovske službe pri na-
črtovanju razvoja gozdov ter 

pri odrejanju ukrepov v goz-
dovih in v populaciji divjadi, 
kar bi jim koristilo pri obvla-
dovanju posledic podneb-
nih sprememb oziroma iz-
rednih vremenskih dogod-
kov, izvajanju ukrepov ob-
nove gozdov, pri spremlja-
nju evropske politike na po-
dročju krčitve gozdov …

E-gozd o ukrepih, 
ekonomiki in trgu

V okviru projekta bodo 
razvili tudi aplikacijo 

E-gozd, ki bo lastnikom in 
upravljavcem gozdov omo-
gočila vpogled v načrtova-
ne in izvedene ukrepe ter v 
osnovne podatke o ekono-
miki sečnje in spravila lesa 
ter prodaji lesa na trgu. Ure-
dili in posodobili bodo evi-
dence, registre in podatkov-
ne baze ter gozdarski in lo-
vski informacijski sistem 
povezali s sorodnimi infor-
macijskimi sistemi v drža-
vi (Narcis, eVode, ePros-
tor, E-kmetija, informacij-
ski sistem SiDG …). Podatki 
bodo na voljo javni gozdar-
ski in lovski službi, lastni-
kom in upravljavcem goz-
dov, raziskovalcem in tudi 
širši javnosti.

Center nujen zaradi 
pogostih ujm

Izgradnja Centra za se-
menarstvo, drevesničarstvo 
in varstvo gozdov je po be-
sedah državnega sekretar-
ja ministrstva za kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehrano dr. 
Jurija Krajčiča nujna zara-
di vse pogostejših veliko po-
vršinskih ujm in z njimi po-
vezanih škod v gozdovih. 
Center bo omogočil kakovo-
stnejše izvajanje nalog javne 
službe in javnih pooblastil s 
področja varstva rastlin, se-
menarstva in drevesničar-
stva, varstva gozdov in mo-
nitoringa genetske pestrosti 
gozdnega drevja. Vrednost 
projekta je 5,1 milijona evrov 
(brez DDV).

Aplikacija E-gozd bo lastnikom in upravljavcem gozdov omogočila vpogled v načrtovane 
in izvedene ukrepe v gozdovih. Eden od ukrepov je tudi sadnja in zaščita sadik gozdnega 
drevja. / Foto: Cveto Zaplotnik

Kranj – Kmetje lahko od no-
vega leta dalje uporabljajo za 
pogon kmetijske in gozdar-
ske mehanizacije označeno 
dizelsko gorivo, ki je zara-

di znižane trošarine cenej-
še kot običajno gorivo. Ker 
označenega (cenejšega) go-
riva ne smejo uporablja-
ti v prevoznih sredstvih, ki 
ne sodijo med kmetijsko in 

gozdarsko mehanizacijo, je 
finančna uprava med 1. ja-
nuarjem in 15. februarjem 
izvedla nadzor nad namen-
sko uporabo goriva. Pri kme-
tih, ki so upravičeni do naku-
pa in uporabe cenejšega go-

riva, je izvedla 116 nadzorov, 
pri tem pa je ugotovila eno 
kršitev oziroma le en pri-
mer, ko kmet goriva ni upo-
rabil za pogon kmetijske ali 
gozdarske mehanizacije.

Pri običajni kontroli upo-
rabe označenega goriva na 
cestah, to je uporabe označe-
nega goriva za pogon kmetij-
ske in gozdarske mehaniza-
cije ali običajnega kurilnega 
olja, je letos med 1. januar-
jem in 15. februarjem delež 

kršiteljev znašal 5,2 odstot-
ka, kar pa je primerljivo s 
preteklimi leti. V zadnjih os-
mih letih se je namreč delež 
kršiteljev gibal od 4,22 do 
5,9 odstotka. Za posamezni-
ke je glede kršitev zagrožena 
globa od 400 do 5000 evrov.

Finančna uprava je v dosedanjih nadzorih ugotovila, da kmetje davčno označeno gorivo dosledno 
uporabljajo za pogon kmetijske in gozdarske mehanizacije.

Cveto Zaplotnik

Ljubljana – Zbornica kme-
tijskih in živilskih podje-
tij pri Gospodarski zborni-
ci Slovenije je triindvajsetič 
zapored organizirala senzo-
rično ocenjevanje pekovskih 
in slaščičarskih izdelkov ter 
izdelkov s področja testeni-
narstva. Sedemnajst pod-
jetij je dalo na ocenjevanje 
246 izdelkov – kruh, peko-
vsko in fino pekovsko peci-
vo, sveže slaščice v hladni 
verigi, kekse in testenine ter 
prvič tudi izdelke iz testa in 

sendviče. Ocenjevalna ko-
misija je podelila 208 zlatih 
priznanj. Podelitve priznanj 
se je udeležila tudi ministri-
ca za kmetijstvo, gozdarstvo 
in prehrano Irena Šinko, ki 
je ob tem dejala, da je na trgu 
veliko novih izdelkov, ki lah-
ko zadostijo specifičnim po-
trebam potrošnikov. Pekar-
ska panoga postaja v zad-
njih letih tudi ena bolj ino-
vativnih v živilski industriji, 
njena inovativnost se kaže 
v inovativni porabi surovin, 
prodaji, transportu, trženju, 
embalaži, obliki …

Cveto Zaplotnik

Moše – Družba Slovenski državni gozdovi (SiDG) bo v sobo-
to, 25. marca, pripravila tradicionalno, že četrto prostovolj-
sko akcijo sadnje dreves Pomladimo gozdove, v kateri bodo 
prostovoljci sadili sadike gozdnih drevesc v gozdovih, ki so 
jih prizadele naravne ujme, podlubniki in požari. Na štirih 
lokacijah, ena od teh je tudi v Mošah v občini Medvode, bodo 
posadili okoli sedem tisoč sadik. Prostovoljci se morajo za 
sodelovanje obvezno prijaviti po spletnem obrazcu, na akcijo 
morajo prinesti potrebno orodje, pravilno sadnjo pa jim bodo 
pokazali gozdarji SiDG in zavoda za gozdove. Podrobnejše 
informacije o lokacijah in poteku akcije so objavljene na spletni 
strani SiDG.

Kranj – Ministrstvo za naravne vire in prostor je dalo v javno 
obravnavo predlog uredbe o programu upravljanja območij 
Natura 2000 za obdobje 2023–2028. Program, ki bo v javni 
obravnavi do 25. marca, dostopen pa je na spletni strani e-
demokracija, vključuje tudi ukrepe v gozdarstvu in v kmetijski 
praksi. V Sloveniji je 355 območij Natura 2000 skupne povr-
šine 7681 kvadratnih kilometrov, kar predstavlja 37 odstotkov 
ozemlja države. Z Naturo 2000 ohranjajo živalske in rastlinske 
vrste, tipična življenjska okolja ter območja, ki so pomembna 
na slovenski, evropski in svetovni ravni.

Brdo pri Lukovici – Čebelarska zveza Slovenije bo v soboto, 
25. marca, pripravila dan sajenja medovitih rastlin, s čimer 
bo nadaljevala tradicijo iz lanskega leta. Takrat so namreč 
čebelarji skupaj s podporniki, donatorji in sponzorji projekta 
posadili več kot dvesto tisoč medovitih rastlin ter s tem po-
membno prispevali k dodatnim virom hrane za čebele in druge 
opraševalce rastlin. Že v soboto, 4. marca, so pomagali pri 
obnovi goriškega Krasa. Skupaj z gozdarji Zavoda za gozdove 
Slovenije so sejali semena avtohtonih kraških drevesnih vrst, 
med katerimi so tudi medovite vrste.

Akcija Pomladimo gozdove tudi v Mošah

O upravljanju območij Natura 2000

Dan sajenja medovitih rastlin

Cveto Zaplotnik

Nadzor ni odkril nepravilnosti: kmetje uporabljajo davčno 
označeno gorivo za kmetijski in gozdarski namen.  
/ Foto: Cveto Zaplotnik

V okviru projekta eGozdarstvo bodo javni gozdarski službi omogočili digitalizacijo delovnih postopkov, 
lastnikom in upravljavcem gozdov pa tudi vpogled v načrtovane in izvedene ukrepe v gozdovih.

Digitalizacija v gozdarstvu Priznanja za 
pekovske izdelke

Kmetje ne zlorabljajo ugodnosti

V Čebelarski zvezi Slovenije niso zadovoljni z rešitvijo, 
po kateri čebelarji lahko kupujejo označeno gorivo po 
znižani ceni le za prevoz čebel, pri tem pa je pogoj, 
da imajo najmanj enainštirideset čebeljih družin in 
da prevažajo čebele na stojišča, ki so najmanj deset 
kilometrov zračne linije oddaljena od čebelnjaka. V 
zvezi namreč ugotavljajo, da čebelarji večino goriva 
porabijo za oskrbo čebeljih družin, in ne za prevoze 
čebel na pašo.

Železniki – Gozdarji zavoda za gozdove – krajevne enote Že-
lezniki so ob koncu februarja na Soriški planini pripravili že 
tradicionalno tekmovanje lastnikov gozdov in njihovih družin-
skih članov v veleslalomu. Pomerilo se je 58 tekmovalcev, ki so 
bili razdeljeni v štiri skupine. Med otroki do 16. leta starosti je 
zmagal Matevž Vrhunc pred Zojo Tolar in Petro Vrhunc, med 
ženskami Katja Lotrič pred Špelo Vrhunc in Sonjo Kokalj. Med 
moškimi, starimi od 16 do 55 let, je zmagal Boštjan Bernik, 
drugi je bil Primož Lotrič in tretji Anže Kavčič, med veterani, 
starimi več kot 55 let, pa je slavil Marjan Kejžar, na drugo 
mesto se je uvrstil Franc Dolenc in na tretje Branko Kavčič.

Lastniki gozdov tekmovali v veleslalomu

Kranj – V okviru priprav na tradicionalni, že 34. festival Dob-
rote slovenskih kmetij od 19. do 21. maja na Ptuju že pote-
kajo ocenjevanja kmečkih prehranskih izdelkov, ki so jih na 
ocenjevanje dale kmetije iz Slovenije in iz zamejstva. Znani 
so že tudi rezultati ocenjevanja suhega sadja, nagrajencem 
bodo priznanja podelili na festivalu. Janez Markuta iz Čadovelj 
bo prejel zlato priznanje za jabolčni čips ter srebrni za suhe 
hruške in suhe jabolčne krhlje, Janko Jeglič iz Podbrezij zlato 
priznanje za suhe tepke, Jožica Božič iz Pševega zlato za ja-
bolčni čips, domačija Lojz s Fužin pri Gorenji vasi pa srebrno 
priznanje za jabolčno moč s cimetom.

Priznanja tudi gorenjskim kmetijam
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Kranj – Slovenski policisti so 
lani obravnavali dobrih 18 ti-
soč prometnih nesreč, kar 
je deset odstotkov več kot 
leta 2021 in na ravni pred-
koronskih let, v analizi sta-
nja prometne varnosti v letu 
2022 ugotavlja agencija za 
varnost cestnega prometa 
(AVP). Število prometnih 
nesreč s telesnimi poškod-
bami in smrtjo se je poveča-
lo za 12 odstotkov. Skupaj je 
v letu 2022 na slovenskih ce-
stah umrlo 85 udeležencev, 
kar je 29 smrtnih žrtev manj 
(padec za 25 odstotkov) kot 
leto poprej.

Po podatkih AVP se je šte-
vilo smrtnih žrtev v cestnem 
prometu lani povečalo samo 
v dveh statističnih regijah, in 
sicer v primorsko-notranj-
ski statistični regiji za sto 
odstotkov ter v gorenjski re-
giji za 56 odstotkov (z devet 
leta 2021 na štirinajst lani). 
Gorenjska je ob tem z 0,68 
umrlega na 10 tisoč prebi-
valcev padla na tretje mes-
to za primorsko-notranjsko 
(1,14) in obalno-kraško regi-
jo (0,70).

Na Policijski upravi (PU) 
Kranj sicer ugotavljajo, da 
je prometna varnost na 

Gorenjskem primerljiva z 
desetletnim obdobjem, niso 
pa zadovoljni s posledicami 
prometnih nesreč. Te so se 
poslabšale kljub pogostim 
rednim in poostrenim nad-
zorom prometa. Gorenjski 
policisti so tako lani vozni-
kom odredili 33.190 (31.321 
v letu 2021) preizkusov al-
koholiziranosti, od tega je 
bil vsak 253. preizkušeni vo-
znik pod vplivom alkohola v 
prometni nesreči in vsak 35. 
pri kontroli prometa. Največ 
vinjenih voznikov so sicer 
obravnavali ravno v poostre-
nih nadzorih.

Največ umrlih po letu 
2013

V letu 2022 je na gorenj-
skih cestah umrlo 14 oseb, 
kar se ni zgodilo že od let 
2012 in 2013, ko je bilo 16 
oziroma 15 smrtnih žrtev. 
Med lani umrlimi so bili tudi 
štirje kolesarji in dva moto-
rista. Enajst oseb je bilo sta-
rejših od 54 let, od tega osem 
nad 64 let. V slednji staro-
stni skupini sta bila dva ko-
lesarja in dva voznika motor-
nih koles.

V tej starostni skupini so 
prometne nesreče poveza-
ne tudi z zdravstvenimi te-
žavami, ugotavljajo na PU 

Kranj. Letos do 5. marca so 
se ob večjem številu obrav-
navanih nesreč v primerja-
vi z enakim lanskim obdob-
jem (274 letos, 222 lani) po-
sledice prometnih nesreč še 
poslabšale. V dobrih dveh 
mesecih so te terjale že tri 
smrtne žrtve (lani nobene), 
pet (dva) hudo poškodova-
nih in 50 (36) lahko poško-
dovanih. Delež vinjenih 
povzročiteljev prometnih 
nesreč znaša 16,42 odstotka 
(10,05 odstotka), povprečna 
stopnja alkohola pa je znaša-
la 1,34 (1,53) promila.

Glede na navedene podat-
ke bo prioriteta gorenjskih 
policistov letos namenjena 
predvsem nadzoru voznikov 
enoslednih vozil in pešcev, 
hitrosti vožnje in psihofizič-
nega stanja voznikov. »Več-
ji poudarek bo dan tudi poli-
cijskemu delu v skupnosti, s 
preventivnimi aktivnostmi, 
ki bodo namenjene starej-
ši populaciji voznikov, kot 
na primer upokojenskim 
društvom itd.« je napove-
dal Roland Brajič, predstav-
nik za odnose z javnostmi 
PU Kranj.

Na gorenjskih cestah se je v letu 2022 zgodilo skoraj 1778 
prometnih nesreč, kar je 44 nesreč manj kot v zadnjem 
predkoronskem letu 2019 (1822 nesreč). Smrtnih žrtev v 
prometu je bilo lani štirinajst, leta 2019 pa devet.  
/ Foto: Gorazd Kavčič

Jesenice – Višje sodiš-
če v Ljubljani je nekdanje 
vodstvo Splošne bolnišni-
ce Jesenice oprostilo očita-
nih kaznivih dejanj v zvezi z 
domnevno spornim poslom 
z družbo ISS Facility Servi-
ces, je pred dnevi poročala 
Slovenska tiskovna agenci-
ja (STA). Kot je zanjo dejal 
nekdanji direktor bolnišni-
ce Igor Horvat, mu je s prav-
nomočno oprostilno sodbo 
po devetih letih agonije z ra-
men padlo veliko breme.

Kazenski postopek proti 
nekdanjemu direktorju bol-
nišnice Igorju Horvatu, nek-
danji pomočnici za podro-
čje zdravstvene nege Zden-
ki Kramar, nekdanjemu di-
rektorju ISS Rudiju Zupa-
nu, prokuristki ISS Franji 

Meža Nereks in vodji poslov-
ne enote ISS v jeseniški bol-
nišnici Binki Dedić zaradi 
domnevne zlorabe položaja 

in pomoči pri kaznivem de-
janju je potekal na Okrož-
nem sodišču v Ljubljani. To-
žilstvo jih je obtožilo, da naj 

bi leta 2010 priredili javni 
razpis za čiščenje bolnišnič-
nih prostorov in receptorske 
storitve v korist podjetja ISS 

Facility Services. To je kot 
edini ponudnik aprila 2010 
večmilijonski posel tudi pri-
dobilo. S tem naj bi bila jese-
niška bolnišnica oškodova-
na za skoraj 835 tisoč evrov.

Ljubljansko sodišče je leta 
2021 vse obtožene, ki so si-
cer krivdo zanikali, spoznalo 
za krive in jim izreklo pogoj-
no obsodbo, na katero se je 
obramba pritožila. Višje so-
dišče v Ljubljani je tako pred 
kratkim pritožbi ugodilo in 
jih oprostilo, je za STA pove-
dal Horvat, ki je ves čas vztra-
jal, da je šlo za konstrukt, s 
katerim je takratni svet zavo-
da z očitkom krivdne kršitve 
obvez izvedel njegovo za-
menjavo. O morebitni vloži-
tvi odškodninske tožbe bo še 
razmislil.

Zaradi domnevno spor-
ne pogodbe z ISS Facility 

Services so namreč leta 
2014 Horvata razrešili z 
mesta direktorja jeseniške 
bolnišnice. Svet zavoda mu 
je očital malomarno opra-
vljanje dolžnosti in nezako-
nito porabo javnih sredstev. 
Vložena je bila tudi odško-
dninska tožba, v kateri je 
bolnišnica od Hrovata in 
Kramarjeve zahtevala 1,4 
milijona evrov odškodnine. 
Kranjski oddelek Delovne-
ga in socialnega sodišča v 
Ljubljani je sicer leta 2018 
tožbeni zahtevek v celoti za-
vrnil z ugotovitvijo, da raz-
pisni postopek ni bil prire-
jen v korist ISS in da bol-
nišnica ni dokazala, da bi 
ji zaradi sklenjene pogod-
be dejansko nastala škoda. 
Sodba delovnega sodišča je 
postala pravnomočna janu-
arja 2019.

Višje sodišče v Ljubljani je razveljavilo pogojno obsodbo nekdanjega vodstva jeseniške bolnišnice. Peterico obtoženih z nekdanjim direktorjem Igorjem 
Horvatom na čelu je oprostilo obtožbe, da naj bi leta 2010 priredili razpis za čiščenje bolnišnice in receptorske storitve.

Simon Šubic

Ljubljana – Nekdanji župnik 
v Preski pri Medvodah Franc 
Klopčič je pravnomočno op-
roščen obtožbe, da naj bi leta 
2004 zlorabil tedaj osem-
letno deklico. Višje sodišče 
v Ljubljani je namreč prej-
šnji mesec zavrglo pritožbo 
tožilstva na oprostilno sod-
bo prvostopenjskega sodi-
šča. S tem je ta postala prav-
nomočna, je v petek na svo-
ji spletni strani objavila Slo-
venska škofovska konferen-
ca (SŠK), ki je povzela poro-
čanje časnika Družina.

Tožilstvo je nekdanje-
mu preškemu župniku oči-
talo spolni napad na osebo, 
mlajšo od 15 let, ki naj se zgo-
dil konec leta 2004 oziroma 
v začetku leta 2005 v župni-
šču v Preski. Travmatičen 
dogodek naj bi oškodovanka 
potlačila v podzavest, v spo-
min pa ga je znova priklicala 
leta 2012 v času hospitaliza-
cije zaradi psihičnih težav. 
Psihiatrinja je iz razgovorov 

z oškodovanko kot storilca 
posilstva identificirala Klo-
pčiča.

V preiskavi in pozneje v ka-
zenskem postopku, ki je leta 
2014 stekel na Okrožnem so-
dišču v Ljubljani, je Klopčič 
vztrajno zatrjeval, da je ne-
dolžen, in tudi zavrnil po-
nudbo tožilstva, da v zame-
no za priznanje dobi nižjo 
kazen. Tri leta kasneje ga je 
ljubljansko sodišče oprosti-
lo obtožb, a se je tožilstvo pri-
tožilo. Ljubljansko višje so-
dišče pa je oprostilno sod-
bo spremenilo v obsodilno, 
a brez dodatne obravnave, 
zato je januarja 2019 vrhov-
no sodišče njegovo odločitev 
razveljavilo in odredilo novo 
sojenje pred novim senatom 
višjega sodišča. Ta se je odlo-
čil zadevo vrniti v novo soje-
nje prvostopenjskemu sodi-
šču, ki je maja lani spet ugo-
tovilo, da je Klopčič nedol-
žen. Sledila je pritožba tožil-
stva na višje sodišče, ki pa jo 
je prejšnji mesec zavrglo in 
potrdilo oprostilno sodbo.

Simon Šubic

Simon Šubic

Višje sodišče v Ljubljani je pravnomočno oprostilo nekdanje vodstvo jeseniške bolnišnice.  
/ Foto: arhiv GG

Na Gorenjskem je lani umrlo štirinajst udeležencev cestnega prometa, kar je pet več kot leto prej. 
Toliko smrtnih žrtev ni bilo že od leta 2013.

Gorenjska po številu umrlih 
med najslabšimi regijami

Zdaj pravnomočno: 
Klopčič je nedolžen

» Oprostilka«  za nekdanje vodstvo bolnišnice

Kranj – Ta tedenpoteka nacionalna akcija Varnostni pas varuje 
vas, istočasno pa tudi evropsko usklajen nadzor Seatbelt, ki 
ga izvajajo prometne policije po vsej Evropi. Akcija, ki jo ko-
ordinira Javna agencija RS za varnost prometa, je namenjena 
opozarjanju na pomen pripetosti z varnostnim pasom vseh 
potnikov v vozilu. Tudi gorenjski policisti napovedujejo, da 
bodo do nedelje poostreno nadzirali pravilno uporabo var-
nostnega pasu, ob tem pa tudi uporabo mobilnih telefonov 
in drugih naprav ter opreme (tablic, prenosnih računalnikov, 
slušalk), ki motijo voznikovo vidno in slušno zaznavanje ali 
možnost obvladovanja vozila.

Nadzirajo uporabo pasu
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TELEVIZIJSKA RESNIČNOSTNA POMLAD

Že jutri zvečer se 
na male zaslone 
vrača nova, de-
veta sezona ku-
harskega tekmo-

vanja MasterChef Slovenija. 
Za naziv najboljšega »rekre-
ativnega« kuharja se bo po-
novno potegovalo 16 tek-
movalk in tekmovalcev. 
Sodniški vrh pa je enak lan-
skemu: Luka Jezeršek, Bine 
Volčič in Karim Merdjadi.

Produkcijska ekipa je le-
tos zakuhala nekaj oddaj 
več, kar pomeni tudi več 
kuhanja. Katja Belčič, kre-
ativna producentka odda-
je: »Pri marsikateri nalogi 
gre na balkon le en tekmo-
valec, sodniki pogosto sploh 
ne bodo okušali vseh krožni-
kov, ampak bodo pri takšni 
nalogi izbrali le tiste, ki obe-
tajo dovolj, da si zaslužijo 
okušanje.«

Sodniki pa so prepriča-
ni, da tudi zaradi domače-
ga MasterChefa postajamo 
bolj kulinarično izobražen 
narod. »Vidik kulinarične 
izobrazbe gledalcev se nam 
zdi zelo pomemben, zato 
že pri samem snovanju iz-
ziva vedno mislimo na gle-
dalca in na to, kaj bi se lah-
ko on naučil iz tega,« razloži 
Luka Jezeršek. »Verjamem, 
da smo v devetih letih mar-
sikateri družinski jedilnik 
spremenili na bolje,« meni 
Bine Volčič, Karim Merdja-
di pa pravi: »Zelo velik od-
ziv je tudi pri mlajših otro-
cih, osnovnošolcih. Nema-
lokrat se mi zgodi, da me na 
ulici ustavijo otroci in starši 
ter povedo, da nas spremlja-
jo in radi skupaj kuhajo.«

In o katerih receptih iz od-
daje bo letos govorila vsa Slo-
venija? »V sezoni, ki priha-
ja, bodo gledalci lahko vide-
li, kako naredimo res dober 
bananin kruh. Vsi ga radi de-
lamo, pa smo le redko zado-
voljni z njim. Karim nas bo 
naučil en res dober in tudi 
enostaven recept s piščan-
cem, to bo zagotovo kuha-
la vsa Slovenija. Vesela sem 
tudi, da nas bo obiskal Bru-
no – tokrat v vlogi četrtega 
sodnika za en dan,« še pove 
Belčičeva.

Seveda se bo le ena tek-
movalka oziroma tekmova-
lec okitil z nazivom Master-
Chef in domov odnesel tudi 
denarno nagrado v višini 
petdeset tisoč evrov. Med 

šestnajsterico, katere člani 
prihajajo prav z vseh koncev 
Slovenije, pa najdemo tudi 
predstavnika Gorenjske: 
Marko Vertačnik namreč 
prihaja iz Lesc. Ta 38-letni 
tiskar zase pravi, da je kuha-
nje njegova velika strast. Je 
družinski človek, ki rad po-
tuje in odkriva nove kraje. V 
kuhinji pa izjemno rad eks-
perimentira – v pravem po-
menu besede. Žal njegova 
želja po ustvarjanju novih 
receptov včasih pripelje do 
neokusnih jedi, a kot pravi, 
se iz tega veliko nauči. Sod-
nike oddaje MasterChef bo 
skušal prepričati s svojimi 
močnimi in pristnimi okusi.

MasterChef Slovenija bo 
na sporedu tri večere v tednu 

zapored, od srede do petka, 
ob 21. uri na Pop TV.

Mali šef Slovenije
Največji kuharski šov za 

najmlajše in malo starejše 
otroke Mali šef Slovenije go-
sti 16 navihanih otrok, ki se 
dobro znajdejo s kuhalnico 
v roki. Žiranti, ki bodo oce-
njevali njihove jedi, pa so 
Gregor Jager, Jorg Zupan in 
Mojca Trnovec. Prvo oddajo 
Malega šefa Slovenije pa ste 
si že lahko ogledali na Pop 
TV minulo nedeljo v poznih 
popoldanskih urah.

Med osmimi pari, ki pri-
hajajo iz različnih krajev Slo-
venije in predstavljajo tudi 
svoje osnovne šole, smo tok-
rat zasledili le dve gorenjski 

predstavnici: dve petošol-
ki, ki prihajata iz Kamnika, 
z OŠ Frana Albrehta. To sta 
Eva Kuhar in Lili Švajger. Sta 
tudi prijateljici. Lili ima naj-
raje azijsko in morsko hra-
no, kuharskih podvigov pa 
se loteva takrat, ko je nihče 
ne gleda. Eva pa rada je teste-
nine s tuno, ne mara pa mle-
ka in krvavic. Sta mali veliki 
punci, ki najraje kuhata z ba-
bicama in mamicama.

Super par in Delovna 
akcija

Tretji resničnostni šov, 
ki naj bi spomladi prišel na 
male zaslone – ravno tako na 
Pop TV – pa naj bi bil zlasti 
zabavna preizkušnja. V vilo 
se namreč naselijo pari, a le 
eden od njih bo osvojil naziv 
super par. Med njimi najde-
mo bolj in manj znane Slo-
vence. Gledalci bi z obra-
zi znali povezati imena, kot 
so Katarina Benček in Mar-
ko Pavlović ter Indira Ekić in 
Matic Kolenc. Katarina Ben-
ček in Marko Pavlović sta 
spletna vplivneža, čeprav je 
Katarina že vrsto let prepo-
znaven obraz na slovenski 
družabni sceni. Indire Ekić 
pa se spominjamo iz resnič-
nostnega šova, kjer je hujšala 
na očeh javnosti. Tekmovala 
je v prvi sezoni šova The Big-
gest Loser Slovenija. Matica 
Kolenca je spoznala pred pe-
timi leti: najprej v vlogi oseb-
nega trenerja, potem je pre-
skočila iskrica. Med pari sta 
precej prahu dvignila tudi 
Žanet Briški in Timotej Ci-
zej, ki ju je združilo tekmo-
vanje MasterChef Slovenija. 

Pojavile so se namreč govo-
rice, da sta se razšla. Ali to 
drži ali ne, verjetno do začet-
ka šova ne bomo vedeli.

Gorenjci pa bomo lahko 
navijali za Luko Korenči-
ča, ki je sicer Ljubljančan, 
in njegovo dekle Ajdo Špa-
capan, ki je Kamničanka. 
Zabavna, »pocukrana« in 
»odštekana«  – takšna naj bi 
bila kot par. Ona je ustvar-
jalka in trenerka utelešene-
ga gibanja, on komik. Sku-
paj sta leto in pol. Tudi Ko-
renčiča smo lahko gledali v 
šovu MasterChef Sloveni-
ja, med drugim pa je nasto-
pil tudi v filmu Tina Vodo-
pivca Nekaj sladkega. Gle-
de sodelovanja v šovu Su-
per par sta se pošalila, da sta 
se za sodelovanje v tokratni 
izkušnji odločila, ker potre-
bujeta nov kavč, mogoče pa 
bi prenovila še kopalnico, če 
jima uspe osvojiti denarno 
nagrado, kar pomeni, da os-
taneta v vili do konca in si se-
veda priborita tudi naziv su-
per par. Nista pretirano tek-
movalna, bistveno je, da se 
imata lepo, Luku pa se zdi 
še najbolj pomembno, da 
domov ne odideta prva.

Se pa na male zaslone 
čez nekaj dni – natančne-
je v soboto, 11. marca, – vra-
ča tudi Delovna akcija. Nje-
ni ustvarjalci so skupaj z 
Ano Praznik in mojstri tako 
šesto leto zavihali rokave 
in našli zgodbe ljudi, ki v 
že tako slabih življenjskih 
okoliščinah živijo v stano-
vanjih ali hišah, ki so nujno 
potrebni prenove, pa si te ne 
morejo privoščiti.

V nedeljo ste si že lahko ogledali prvi del priljubljene kulinarične oddaje Mali šef Slovenije, jutri na male zaslone prihaja nova sezona šova MasterChef 
Slovenija, konec tedna se vrača Delovna akcija, letošnjo pomlad pa naj bi spremljali še Super par.

Alenka Brun

Priljubljena kuharska oddaja MasterChef Slovenija bo na sporedu tri večere zapored, od 
srede do petka, ob 21. uri na Pop TV. Začenjajo jutri. / Foto: arhiv oddaje

Da sta Ajda Špacapan in Luka Korenčič vedno zabavna, 
smo lahko videli tudi na medijski premieri filma Nekaj 
sladkega. Ali jima bo uspelo to zabavnost in lahkotnost 
obdržati v vili, bomo videli, ko bo Super par prišel na male 
zaslone. / Foto: Tina Dokl
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Dva dneva v nas-
lednjem tednu 
sta namenje-
na kulinarič-
nim užitkom 

na snegu. Ponedeljek, 13. 
marec, je rezerviran za ne-
pozabno druženje znanih 
obrazov gostinske scene na 
Krvavcu, kjer bo potekal že 
tradicionalni smučarsko-
-kulinarični dogodek Gou-
rmet Cup Ljubljana. Ponov-
no se bodo zbrali vrhunski 
kuharski mojstri, mladi ta-
lenti slovenskih gostinskih 
šol, slovenski vinarji, doba-
vitelji, kulinarični novinar-
ji ter ljubitelji kulinarike po 
srcu in duši.

Težko pričakovani Gou-
rmet Cup Ljubljana bo tudi 
tokrat potekal v duhu tekmo-
valnosti, sodelovanja, pove-
zovanja in druženja.

Naslednji dan, v torek, 
14. marca, pa goste čaka 

še edinstveno doživetje v 
krvavških gondolah – Go-
urmet večerja na zajli z go-
stujočim ljubljanskim ku-
harskim mojstrom iz Pen 
klub restavracije Mojmir-
jem Šiftarjem.

Tradicionalno smučar-
sko-kulinarično druženje 
Gourmet Cup Ljubljana že 
sedmič zapored organizira 
podjetje Jezeršek gostinstvo 
v partnerstvu s Turizmom 
Ljubljana, RTC Krvavec in 
Koželjem, Hišo dobrih vin.

Dva dni razvajanja brbon-
čic na snegu lahko začnete 
z okusnim gourmet oziro-
ma ljubljanskim zajtrkom, 
sestavljenim iz jedi, ki izha-
jajo iz zelenih nabavnih ve-
rig po načelu »z lokalne nji-
ve na lokalno mizo, do gos-
ta«, ter z drugimi jedmi, ki 
bodo poskrbele za pravi od-
merek energije. Potem bos-
ta po tradiciji sledila žreb in 
podelitev startnih številk. 
V kar šestih kategorijah se 
bodo najbolj zagreti po beli 
strmini pognali v tekmi za 

najvišja mesta. Prvi pa se bo 
tokrat na progo podal nekda-
nji smučarski as Jure Košir 
in tako odprl smučarsko tek-
mo za gourmet pokal. Naj-
boljše čakajo lepe nagrade 
partnerjev in sponzorjev do-
godka, skupni zmagovalec 
v kategoriji gostincev pa bo 
prejel prav posebno nagra-
do: enoletni najem pomival-
nega stroja in ledomata.

Po tekmi bodo za pravo 
gurmansko razvajanje na 
krvavški Plaži pod budnim 
očesom domačih kuharskih 
mojstrov poskrbeli mladi ku-
harski talenti sedmih gostin-
skih slovenskih šol, v popol-
danskem času pa se obeta 
prava apres ski zabava, za ka-
tero bodo v novem objektu na 
krvavški Plaži poskrbeli člani 
priljubljene zasedbe Fehtarji.

Grubin memorial 2023
Smučišče Kekec v Kranj-

ski Gori ter prostor pred Ho-
telom Kompas pa bo v pe-
tek, 10. marca, gostilo do-
brodelni Grubin memorial 

2023 v spomin na premi-
nulega člana zlate smučar-
ske generacije Draga Gru-
belnika - Grubo. »Leto je na-
okoli in spet smo tukaj. Za 
Grubo, s prijatelji, za dober 
namen. Smučarska tekma 
bo znova postregla z večer-
nim spektaklom, ko se bo po 
progi spustilo več kot dves-
to tekmovalcev in prijateljev 
Draga Grubelnika. Večer-
ni del se tokrat seli na veliko 

prizorišče ob hotelu Kom-
pas, kjer se obeta Rokenrol 
za Grubo – koncert zasedbe 
Big Foot Mama. Ne bo manj-
kalo niti presenečenj. Vesela 
sva, da bo letos za glavni vo-
diteljski mikrofon po nekaj 
letih znova prijel Peter Po-
les,« sta nam zaupala orga-
nizatorja memoriala Rene 
Mlekuž in Domen Mavrič.

Letošnji prihod na Grubin 
memorial so že napovedali 

Jure Košir, Mitja Dragšič, 
Matjaž Vrhovnik, Urška Hro-
vat, Alenka Dovžan, Tomi 
Meglič, Sani Bečirović, Gre-
gor Skočir, Ciril Komotar in 
mnogi drugi. Začnejo ob 19. 
uri, takrat je predviden start 
veleslaloma na smučišču Ke-
kec. Sledila bo razglasitev re-
zultatov, Big Foot Mama pa 
na oder prihaja nekaj po 21. 
uri. Z zbranimi sredstvi iz 
startnin in donacij bo orga-
nizator dogodka pomagal ži-
vahni deklici Brini, ki se od 
rojstva bori s cerebralno pa-
ralizo in potrebuje vsako-
dnevno pomoč najbližjih. 
Sredstva bodo namenjena za 
kritje osnovnih potrebščin 
ter stroškov terapij, s tem pa ji 
bodo omogočili boljše pogo-
je za zdrav vsestranski razvoj 
in lepše preživljanje otroštva.

Dan za Grubinim memo-
rialom pa se v Kranjski Gori 
obeta še ena poslastica zime 
s koncertoma Klemna Sla-
konje z bendom in skupine 
Hamo & Tribute2love z žre-
bom startnih številk.

RAČUNALNIŠKI FESTIVAL

Ko bo prvega sep-
tembra letos v 
novem šolskem 
letu prvič zapel 
zvonec, ga bodo 

učenke in učenci s svoji-
mi učiteljicami in učitelji 
pričakali v prenovljeni šoli. 
Kot je povedala ravnatelji-
ca Marjeta Šmid, so šolo za-
čeli prenavljati septembra 
lani. »Osem oddelkov smo 
ohranili tu, medtem ko tri-
najst oddelkov deluje zunaj 
šole, na štirih dodatnih lo-
kacijah: na Zavodu za šport, 
v Kapucinskem samostanu, 
v gasilskem domu na Spo-
dnjem trgu in na Sožitju. Je 
pestro, smo razseljeni, a mo-
ram poudariti, da so učitelji 
entuziasti, da so se dobro 
spoprijeli s tem, da morajo 
poučevati na drugih lokaci-
jah, otroci pa so jim tudi sle-
dili,« je povedala. Poudari-
la je tudi, da pouk uspešno 
poteka, da se pa vsekakor vsi 
skupaj veselijo novih prosto-
rov. »Osem učilnic je bilo že 
obnovljenih, med zimskimi 

počitnicami je bila opravlje-
na selitev, tako da pouk v teh 
osmih, prenovljenih učilni-
cah že poteka.«

Na zadnji februarski če-
trtek so na šoli organizira-
li računalniški festival, dr-
žavno tekmovanje iz znanja 
računalništva za programa 
NIS (nižji izobrazbeni stan-
dard) in posebni program 
(PP), in sicer v fotografiji, 
PowerPointu in urejanju be-
sedila. Na državno tekmova-
nje se je prek sistema Zveze 

za tehnično kulturo Sloveni-
je (ZOTKS), soorganizator-
jev tekmovanja, uvrstilo 74 
učencev s 24 šol s prilagoje-
nim programom, kar je tudi 
v primerjavi s preteklimi leti 
zelo razveseljujoče. Mogoče 
tudi zato, ker vsa tekmova-
nja potekajo v parih in je to 
za tekmovalce bolj spodbud-
no. Kot je povedala Mija Kor-
dež iz ZOTKS, kljub temu da 
je tekmovanje potekalo na 
gradbišču, tega ni bilo čuti-
ti. »Bili smo še bolj povezani 

in v imenu Zveze se Osnovni 
šoli Jela Janežiča zahvaljuje-
mo za pomoč pri organizaci-
ji, ki ni bila enostavna.«

Tako ravnateljica Marje-
ta Šmid kot Mija Kordež iz 
ZOTKS in škofjeloška podžu-
panja Tina Teržan so pohva-
lile dobro organizacijo, želijo 
si, da bi bila prihodnje leto, v 
novi šoli, udeležba še boljša. 
Na podelitvi so zapeli učenke 
in učenci šole, z improviza-
cijo pa sta navdušila Boštjan 
Gombač in Jan Tomšič.

Špela Novak in Jaka Prestor z Osnovne šole Jela Janežiča sta bila odlična druga na tekmovanju, ki ga je 
na zadnji februarski četrtek organizirala omenjena šola v sodelovanju z Zvezo za tehnično kulturo.

Klara Mrak

NA KRVAVCU GOURMET CUP LJUBLJANA,  
V KRANJSKI GORI GRUBIN MEMORIAL

Špela Novak in Jaka Prestor z ravnateljico Marjeto Šmid, 
Mijo Kordež iz ZOTKS in loško podžupanjo Tino Teržan  
/ Foto: Klara Mrak

POTOVANJA        VINO        HRANA        DOGODIVŠČINE        MOŠKI        ŽENSKE         POTOVANJA        VINO        HRANA       ŽENSKE  

Alenka Brun

Kdor me pozna.
Dobra sem kot kruh,
vendar nisem od muh.
Znam biti predrzna,
včasih tudi drzna.

Kdor me pozna.
Nasmejana do ušes,
po dogem in počez.
In nikoli

ne razigrana in ne ubrana.
Kdor me pozna.
Jočem in ihtim,
vsepovsod bežim.
Se zavem,
da nihče me ne pozna.

Tatjana

Me poznaš

PESMI MLADIH

Čustvena pesem. Smeh in solze. Sreča in nesreča. Vse 
gre vedno z roko v roki. Ampak naj bo vseeno tistega 
lepšega več. Meta

Ljubitelji slastnih grižljajev in smučanja se z veseljem 
udeležijo smučarsko-kulinarične dogodivščine na Krvavcu.  
/ Foto: Alenka Brun

Na zaključni prireditvi je zapel tudi otroški zborček Osnovne šole Jela Janežiča. / Foto: Klara Mrak
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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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POLNOLETNI I.C.E.

Po osmih letih je 
skupina I.C.E. iz-
dala nov, tretji 
studijski album. 
Začetki skupine 

segajo v leto 2005. Prvi al-
bum Na liniji s skladbami, 
kot so Kje si zdaj, Na liniji, 
Sanjaj, Živim brez navodil, 
so izdali leta 2008. Sedem 
let kasneje je sledil drugi al-
bum Tu je raj in zdaj po os-
mih letih prihaja med ob-
činstvo tisto, kar je nastalo 
v zadnjih dveh letih, ko so 
se sprostili in neobvezujo-
če »čarali« v prostorih za 
vaje. In ravno pesem Flow 
je pravzaprav tista, ki neka-
ko opisuje njihove nove za-
četke.

Novi album nosi naslov 
Brez napak

I.C.E. bodo v četrtek, 9. 
marca, izdali svoj tretji al-
bum Brez napak. V svet ga 
bodo pospremili s koncer-
tom v znanem ljubljanskem 
Orto baru, obenem pa bodo 
na ta način praznovali tudi 
svoj rojstni dan: letos namreč 
beležijo že 18 let delovanja.

Rdeča nit novega albu-
ma so nepopolnosti, ki vsa-
kega od nas delajo ... popol-
nega, kot bi se izrazila pev-
ka skupine Renata Mohorič, 
ki je tudi avtorica besedil. Na 

njem je deset skladb, med 
njimi tri že slišane – Kar te 
dela živega, Nepopisan list 
in Flow. Gre za žanrsko bar-
vit in dinamičen album, 
čeprav so v ospredju še ved-
no kitare. Klasični rock zaide 
tudi v smer umazanega blu-
esa in indie rocka, sliši pa se 
tudi funky disco ritem. Al-
bum je refleksija različnih 
čustvenih plati članov in od-
raz trenutnega družbenega 
dogajanja – na trenutke sve-
tel, spet drugič temačen.

Strmenje k popolnosti in 
sledenje nareku družbe nas 
namreč prevečkrat omejuje, 

duši našo kreativnost in nas 
uniformira, saj so ravno na-
pake in nepopolnosti tiste, ki 
nas delajo unikatne.

Ali si res želimo živeti brez 
napak in je to sploh mogo-
če? I.C.E. pravijo, da je bo-
lje kot živeti po nareku in 
pravilih poslušati svoj not-
ranji glas in uživati življe-
nje. »Tudi ko ustvarjaš in 
snemaš album, stremiš k 
temu, da bi bil brez napak, 
vendar je to skoraj nemogo-
če, saj se vedno najdejo gra-
dniki, ki bi jih želel spreme-
niti, popraviti ali nadgraditi. 
Zlasti ko poslušaš stvari za 

nazaj z nekaj kritične distan-
ce, bi verjetno marsikaj na-
redil drugače, vendar pa naš 
novi album predstavlja pre-
sek naših občutkov in doži-
vljanj v določenem obdob-
ju, kar pa ima – kljub more-
bitnim napakam – poseben 
čar. Vsekakor se zavedamo, 
da niti naš album niti mi nis-
mo brez napak, vendar pa so 
skladbe iskren odraz nas sa-
mih, našega doživljanja ter 
sinergij, ki so se v preteklem 
ustvarjalnem obdobju odvi-
jale med nami,« člani skupi-
ne I.C.E. še povedo o albu-
mu in izbiri naslova zanj.

Slovenska zasedba I.C.E. s pevko s prepoznavno barvo glasu Renato Mohorič iz Radovljice je v leto 
2023 vstopila s skladbo Flow, novemu albumu pa boste lahko prisluhnili ta teden, 9. marca, v Orto baru 
v Ljubljani. Obenem bo zasedba praznovala tudi svoj osemnajsti rojstni dan.

Alenka Brun

Skupina I.C.E. ta teden praznuje 18. rojstni dan. V teh letih je skupina doživela tudi nekaj 
zamenjav članov, danes pa I.C.E. sestavljajo: Renata Mohorič (vokal), Tine Janžek (kitara), 
Matej Sušnik (kitara), Grega Robič (bas) in Tilen Miklavec (bobni). / Foto: arhiv skupine (Jan Jenko)

»Sončnica«
Ponovno se obračam na vas 
za nasvet oziroma vaš pogled. 
Kako se bom razumela z bra-
tom? Zanima me moje zdra-
vstveno stanje, kako kaj kaže? 
Ali mi bo uspelo prenoviti sta-
novanje? Imam dve hčeri in 
vnuke, pa me zanima, kako je 
z njunima zakonoma in kako 
uspešni bodo vnuki v šoli.

Odnos z bratom se bo sko
zi leto precej izboljšal, tako 
da se boste tudi zaradi tega 
bolje počutili. Saj veste, vse 
vpliva, čeprav podzavestno. 
Pri zdravju vam ne vidim 
posebnih oziroma nobe
nih zapletov. Veliko imate 
stresa … Stanovanje boste 
začeli preurejati, če ne prej, 
zagotovo jeseni. Brez skrbi, 

uspelo vam bo. Vnukom gre 
v šoli še kar dobro in tako 
bo tudi naprej. Obe hčerki 
sta na prelomnici in v tem 
letu se jima bo veliko doga
jalo, največ na poslovnem 
področju. V zakonu imata 
občasne viharje, a hkrati 
jima sije tudi sonce. Želim 
vam vse dobro.

»Nebo in zemlja«
Že velikokrat ste mi odgovo-
rili. Vaši odgovori so vedno 
pravilni. Hvala vam. Zanima 
me o posmrtnem življenju 
neke osebe. Večkrat se spom-
nim nanj. Zanima me, ali nje-
gova duša še ve zame in ali 
je on lahko sedaj moj angel 
varuh. Ko sem žalostna, se 
takoj spomnim nanj. Zanima 
me tudi za hčer. Ali se pri vas 

da zakupiti minute za vedeže-
vanje po telefonu? Želim vam 
vse dobro in da bi nas še dolgo 
razveseljevali s svojo pozitivno 
energijo.

Zgodba, ki ste mi jo napisali, 
je težka. Ljudje smo si med 
seboj zelo različni. Nekateri 
smo preveč iskreni in dobri 
in spet drugi so neiskreni in 
zlobni. Nekateri bi za druge 
naredili vse in še več, preos
tali pa ravno obratno. Žena 
prijatelja oziroma osebe, ki 
je skrbela za vaš objekt, je 
zaverovana vase, egoistična 
in niti malo ji ni mar za dru
ge. Morate biti zelo pazljivi, 
da ne pridete v spor z njo. 
Naj najprej ona naredi prvi 
korak. Moj nasvet je, da par
celo oziroma objekt daste v 
najem. Najemnik naj ne bo 
nič povezan s to žensko. To 
je še najbolje, da naredite 
v tej situaciji. Glede hišne 
številke ne vidim nobenih 
težav. Vaš mož ima prav, da 
sama ne zmoreta skrbeti. 

Vaša hči je na začetku lepe 
ljubezni, in kot je videti, ta 
zveza ostane in se nadgra
di. Osebno verjamem v po
smrtno življenje. Pokojnik 
vas je zelo spoštoval in je o 
vas imel zelo lepo mnenje. 
Zavedal se je, da ste mu sku
šali pomagati po najboljših 
močeh. Vedel je za ženino 
neiskrenost, vendar si je za
tiskal oči pred resnico. Po 
srcu je bil zelo dober in je 
vedno verjel, da so taki tudi 
drugi. Da, prevzel je nalo
go, da je sedaj on vaš angel 
varuh. Skozi sanje vam bo 
lahko marsikaj povedal, vi 
pa bodite pozorni in pris
luhnite. Tišina je lahko zelo 
glasna in vedno niso potreb
ne besede. Ker ste duhovna 
oseba, vam to ne bo težko. 
Glede zakupa minut me ka
darkoli lahko pokličete na 
090 43 77, imate tudi mož
nost osebnega obiska; v tem 
primeru se obrnite name na 
mojo zasebno številko. Lepo 
vas pozdravljam.

TANJA ODGOVARJA

tanja.70@hotmail.com

Dne 22. februarja 2023 sta na Bledu sklenila zakonsko 
zvezo Martin Kastelic in Maša  Kandus.

V minulem tednu se je v kranjski porodnišnici rodilo 26 
novorojenčkov, med njimi 15 dečkov in 11 deklic. Najtežji 
je bil deček s 4145 grami, najlažja pa deklica z 2554 gra
mi porodne teže. V jeseniški porodnišnici se je rodilo 10 
novorojenčkov, od tega 7 dečkov in 3 deklice. Med novo
rojenčki je bil tokrat par dvojčkov. Najtežji in najlažji sta 
bila dečka – prvemu je tehtnica pokazala 4220, drugemu 
pa 2020 gramov.

Mladoporočenci

Novorojenčki

V Hujski loki, naravnem predelu Arboretuma Volčji Potok, 
se vsako pomlad razcvetijo kronice. Kronice, ki jim rečemo 
tudi pomladanski veliki zvončki, s svojimi cvetovi pobe
lijo pet hektarjev močvirnega gozda, bregove potokov in 
robove vlažnih travnikov. To je eden od večjih predelov 
s kronicami v osrednji Sloveniji. Med 25. februarjem in 

31. marcem pa v Arboretumu vabijo obiskovalce, da jih 
obiščejo, izvedo več o varovanju kronic in njihovem živ
ljenjskem prostoru. V času Praznika kronic, torej do 31. 
marca, pa je odprt natečaj za najboljšo fotografijo Kronice 
v Arboretumu. Več o natečaju in pravilih sodelovanja pa 
najdete na spletni strani parka.

Praznik kronic
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NAGRADNA KRIŽANKA
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1. nagrada: darilna kartica OBI v vrednosti 20 EUR,
2. in 3. nagrada: knjižna nagrada

Rešitve križanke (geslo, sestavljeno iz črk z oštevilčenih 
polj in vpisano v kupon iz križanke) pošljite do petka, 17. 
marca 2023, na Gorenjski glas, Nazorjeva ulica 1, 4000 
Kranj. Rešitve lahko oddate tudi v nabiralnik Gorenjske-
ga glasa pred poslovno stavbo na Nazorjevi ulici 1.

Kdaj in kam jih 
saditi, kako jih 
gnojiti in zaščititi 
pred mrazom, 
škodljivci in 
boleznimi, so 
osrednja poglavja 
te knjige. 
Predstavi številne 
sorte vrtnic, ki so 
jih preizkusili v 
Sloveniji. 
Vrtnica je na 
vsakem vrtu 
nekaj posebnega, 
zato bo ta 
prelepa knjiga 
z več kot 250 
fotografijami 
očarala prav 
vsakogar.
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Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu,  
Nazorjeva ulica 1 v Kranju, jo naročite po tel.  
št.: 04 201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si. 

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

                        + poštnina

25,50
Število strani: 176 strani, 19 x 25 cm, trdo vezana    

EUR



Nasveti info@g-glas.si
21Gorenjski glas

torek, 7. marca 2023

»Stara sem bila komaj 
malo čez štirideset, počutila 
pa sem se kot starka. In z ne-
urejenimi sivimi lasmi sem 
bila tudi videti kot starka.

Nekoč je prišel sin iz Lju-
bljane in s seboj pripeljal še 
dva sošolca. Bila sem jezna, 
začudena in zmedena hkra-
ti. V našo hišo tujci niso ni-
koli prihajali! V soboto zjut-
raj je prišel še neki mojster 
iz vasi. Dejali so, da bodo v 
hišo napeljali vodo in uredili 
odtoke za kopalnico. Nič mi 
ni bilo prav, kar sem slišala,« 
nadaljuje Hermina.

»S sinom se pred tujci ni-
sem želela prepirati. Jeza je 
v meni skokovito naraščala, 
enkrat pod večer sem dobila 
napad, ki je bil podoben epi-
leptičnemu. Mojster me je 
ves paničen naložil v kom-
bi ter me odpeljal v bolni-
šnico, ker sem ostala malo 
več kot mesec dni. Ko sem 
prišla k sebi, se nisem niče-
sar spominjala, še tega ne, 
kako sem pristala na psihi-
atriji. V času moje odsotnos-
ti je sin uredil kopalnico, ku-
pil je pralni stroj in štedilnik 
na elektriko. Ob vrnitvi do-
mov sem samo zijala. 'Od 
kod ti denar?' sem ga jezno 
vprašala. Potem pa mi je po-
vedal, da je obiskal moj roj-
stni kraj, kjer je našel hišo, 

v kateri so živeli že pokojni 
stari starši. Ker je bila vrsto 
let prazna in nikogaršnja, 
sta se v njej naselili dve dru-
žini. Sin jima je povedal, da 
niso imeli pravice, da je hiša 
moja. Dali so mu nekaj de-
narja, da jih ne bi tožil, oblju-
bili pa so, da jo bodo odku-
pili, če bo prišlo do uradne-
ga prepisa. Nič mi ni bilo jas-
no. Še tega nisem vedela, da 
so se pokojni starši v tisti hiši 
naselili. Toliko let se nisem 
niti spomnila nanje! Tudi k 
advokatu nisem hotela iti. 
Denarja, ki bi bil kakor koli 
povezan z mamo in očetom, 
nisem hotela vzeti! A me je 
sin nazadnje le prisilil. Dejal 
je, da ga bo sam obdržal. Na 
hiši, v kateri sva živela, je za-
menjal le okna, tam, kjer je 
bila po tleh stragula, je s pri-
jatelji položil lesen pod. Mis-
lila sem, da me bo nekontro-
lirana jeza 'požrla'. Spet sem 
morala v bolnišnico.

Ko sem se vrnila, sina ni 
bilo doma. Še naprej sem 
uporabljala zunanje strani-
šče na štrbunk, umivala sem 
se v škafu in kuhala na vzi-
danem štedilniku. Noblese 
v hiši so se mi gnusile, ker 
se mi je zdelo, da so prišle 
od hudiča.

Že več kot dve leti sem bila 
na bolniški, včasih se mi je 
celo zdelo, da sem hodila v 
službo v nekem drugem živ-
ljenju. Veliko sem pozablja-
la, mešala sem datume, do-
godke, nisem več kuhala, še 
na osebno čistočo sem čis-
to pozabila. Potem me je sin 
ponovno odpeljal k zdravni-
ku. V ordinacijo je šel skupaj 
z menoj. Zahteval je, da me 
invalidsko upokojijo. Zdrav-
nica je bila mlada in zelo 
lepa. Bolj je gledala sina kot 
mene. Je pa naredila vse, da 
sem se res upokojila. Na ban-
ko sem dobivala pokojnino, a 
nisem hodila ponjo. Bilo me 
je strah vožnje z avtobusom, 

zelo slabo sem se tudi poču-
tila v zaprtih prostorih, kjer 
nisem nikogar poznala. Sin 
mi je iz trgovine prinašal 
najnujnejše. Zelo malo sem 
potrebovala za življenje. Bolj 
me je skrbelo za živali v hle-
vu kot zase.

Pred kakšnimi petimi 
leti so se tam, kjer živim, 
razmnožili volkovi. Res-
da imam slab spomin, a ne 
pomnim, da bi jih bilo toliko 
tudi v času otroštva. Raztrga-
li so moje koze; meso, kos-
ti in čreva so ležali vse kri-
žem. Doživela sem hud na-
pad panike, nisem mogla di-
hati. Če me ne bi našel po-
štar, bila sem že vsa modra 
v obraz, me danes ne bi bilo 
med živimi. Zdravnica, s ka-
tero se je sin poročil in z njo 
imel že dva otroka, je vztraja-
la, da me v bolnišnici teme-
ljito pregledajo. Potem ni-
sem več dobivala zdravil, po 
katerih sem bila vsa zmeša-
na, lena in zaspana. Doletela 
me je še hujša kazen: z me-
noj so se začeli pogovarjati. 
Niso mi več dovolili, da bi se 
umikala v osamo, da bi če-
mela v sobi, da bi bežala pred 
drugimi pacienti. Na različ-
na srečanja, ki so bila obve-
zna, nikoli nisem šla pro-
stovoljno. Zmeraj so prišli 
pome, jaz pa sem se na vso 
moč upirala. Nekoč je prišel 
k meni sin in mi rekel, da 
bo tudi on zraven. Šele po-
tem sem se nekoliko umiri-
la. Najraje bi se zaprla v svojo 
školjko, kjer sem se počutila 
varno, pa mi ni uspelo. Po-
mislila sem, da bi si zama-
šila ušesa, a mi je bilo nero-
dno. V tisti sobi sem si dopo-
vedovala, da sem na varnem 
pod odejo, da mi nihče nič ne 
more. Počasi in zelo neprisi-
ljeno sem kdaj pa kdaj pris-
luhnila sinu. Marsikaj sem 
preslišala, njegove besede, 
ko je pripovedoval, da je bil 
kot otrok sam in osamljen, 

so se vseeno dotaknile moje 
podzavesti. Govoril je tudi 
o tem, kako je včasih mis-
lil, da sem že umrla, ker ni-
sem hotela vstati iz poste-
lje. Pripovedoval je, kako se 
je zame bal, ko po ves teden 
nisem spregovorila besedi-
ce. Kar nekaj časa je trajalo, 
da so njegovi spomini naš-
li pot do mojega srca. Šele 
čez kakšen teden sem zače-
la razmišljati, da sva si po-
polna tujca. Še tega nisem 
vedela, katero šolo je obi-
skoval, kje dela, vnuka sem 
komaj poznala, saj me nis-
ta niti malo zanimala. Mini-
li so meseci, preden sem se 
začela spraševati, kako je ob 
materi, kakršna sem, sploh 
preživel. 'Niste bili vi kri-
vi,' mi je nekoč rekel zdrav-
nik.'Krive so bile čustvene 
in fizične zlorabe, ki ste jih 
bili deležni v otroštvu!'

Pogovori so mi pomaga-
li, da sem se začela zavedati 
same sebe. Občutek, da ni-
sem nora, da nisem ničvre-
den psihičen bolnik, je le 
počasi prodiral v moje raz-
mišljanje.

'Kako naj povem sinu, da 
ga imam rada, če pa tega ne 
znam?' sem nekoč vprašala. 
V skupini, ki sem se ji po dol-
gem oklevanju le pridružila, 
smo se o tem, kako to stori-
ti, veliko pogovarjali. Nazad-
nje je prevladalo mnenje, da 
bo za začetek zadoščalo, če 
se sina dotaknem. Kakšen 
miselni in čustven napor je 
bil to zame, a mi je uspelo! 
Ob mojem prvem dotiku se 
je razjokal kot otrok. Jaz se 
nisem mogla. Takrat še ne.

Moje zdravljenje še zme-
raj traja. Sin je dejal, da bi 
mi pomagalo, če o sebi spre-
govorim z nekom, ki ga ne 
poznam. Zato sem prišla k 
vam in zato sem vam o sebi 
povedala vse, česar sem se 
spomnila,« je dejala Hermi-
na ob slovesu.

Milena Miklavčič

Polnjene paprike iz pečice
Polnjene paprike, pozna-

ne tudi pod imenom »fila-
ne paprike«, imamo mnogi 
zelo radi. En način priprave 
te jedi je tudi v pečici. Pripra-
va je še enostavnejša od kla-
sičnega kuhanja na štedilni-
ku, saj je manjša verjetnost, 
da bi se nam paprike prijele 
na dno posode ali razpadle.

Za pripravo filanih paprik 
v pečici potrebujemo: 0,5 kg 
mletega mešanega mesa, 70 
g srednjezrnatega riža, 1 sre-
dnjo veliko čebulo, 2 stroka 
česna, 1 jajce, 1 šopek peter-
šilja ali žličko suhega, pol 
žličke mlete rdeče paprike, 
sol in poper, 1 žlico olivne-
ga olja, približno 6 srednje 

velikih rumenih paprik; za 
omako: 1 žlico sladkorja, 1 
žlico olja, 400 g paradižni-
kove mezge, 1 žlico paradi-
žnikovega koncentrata, 1 
žlico mlete rdeče paprike, 
sol in poper, vodo ali jušno 
osnovo, 1 žlico olivnega olja, 
2 lovorjeva lista.

Riž skuhamo do polovi-
ce v osoljeni vodi ter ga od-
cedimo in nekoliko ohladi-
mo. Čebulo in česen olupi-
mo, ju na drobno naseklja-
mo ter prepražimo na žli-
ci olja. V posodo strese-
mo mleto meso, ga posoli-
mo in popopramo, potrese-
mo z mleto rdečo papriko in 
peteršiljem, dodamo jajce, 

prepraženo čebulo in česen 
ter odcejen riž. Vse sestavi-
ne dobro premešamo, da do-
bimo enotno zmes. Papri-
kam odrežemo zgornji del, 
jim odstranimo semena ter 
jih napolnimo z nadevom.

Priprava omake: V poso-
di segrejemo žlico olja in do-
damo sladkor. Ko ta karame-
lizira, ga posujemo z moko 
ter mleto rdečo papriko. Pri-
lijemo del paradižnikove 
mezge in z metlico dobro 

mešamo. Ko se začne gosti-
ti, prilijemo preostalo para-
dižnikovo mezgo. Posolimo 
in popopramo ter prilijemo 
še približno pol litra vode ali 
jušne osnove, da dobimo že-
leno gostoto. V mislih imej-
mo, da se bo omaka v pečici 
še malenkost zgostila. V bolj 
globok pekač ali v posodo, 
primerno za peko v pečici, 
položimo napolnjene papri-
ke ter jih prelijemo z oma-
ko. Omaka naj sega približ-
no do dveh tretjin paprik. Pe-
kač pokrijemo in ga postavi-
mo v pečico, ogreto na 200 
°C. Najprej pečemo 40 mi-
nut, nato pa pekač odkrije-
mo in pečemo še 20 minut.

Erika Jesenko

Jajca so eno redkih živil, ki imajo skoraj vse za življenje pot-
rebne snovi. Imajo pa tudi veliko holesterola, ki ga povezujejo 
z nevarnostjo nastanka srčnih obolenj. Zato je najbolje, da 
z uživanjem jajc ne pretiravamo. Priporočljiva so tri do štiri 
jajca na teden.

Umešana jajca s šampinjoni
Za 4 osebe potrebujemo 8 jajc, 125 ml mleka, sol, poper, mu-
škatni orešček, 600 g šampinjonov, olivno olje, 20 g masla, 80 
g grobo naribanega sira in peteršilj.
Jajca in mleko razžvrkljamo in začinimo s soljo, poprom ter 
muškatnim oreščkom. Šampinjone očistimo in narežemo na 
tanke rezine. V ponvi segrejemo olivno olje, stresemo nanj 
šampinjone in jih popečemo. Nato jih solimo in popramo, 
vzamemo iz ponve, v ponev pa damo maslo. Ko se razpusti, 
vlijemo nanj razžvrkljana jajca in pustimo, da na zmerni vro-
čini zakrknejo. Dodamo šampinjone ter kratek čas pražimo. 
Potresemo s sirom, razdelimo na krožnike, potresemo z na-
sekljanim peteršiljem in takoj ponudimo.

Cvetačni ponvičniki
Za 3 osebe potrebujemo 500 g cvetače, 6 jajc, 2 stroka česna, 150 
g sveže naribanega parmezana, šopek peteršilja ali drobnjaka, 
olivno olje, sol in poper.
Cvetačo očistimo, operemo in razdelimo na cvetke. Cvetke 
narežemo na ploščice. Jajca ubijemo v skledo. Česen olupimo 
in stremo k jajcem. Dodamo parmezan in vse skupaj stepemo. 
Operemo in osušimo peteršilj ali drobnjak in ga drobno na-
sekljamo. V ponvi segrejemo nekaj olja, naj stresemo tretjino 
cvetače in jo po obeh straneh svetlo rjavo opečemo. Rahlo po-
solimo in popramo. Na cvetačo zlijemo tretjino jajčne mase, 
pokrijemo in na šibki vročini pečemo približno 7 minut, da 
ponvičnik zakrkne. Pečenega pustimo, da zdrkne na krožnik, 
potresemo s tretjino peteršilja ali drobnjaka in takoj ponu-
dimo. Enako spečemo še dva ponvičnika. Poleg ponudimo 
polnozrnat kruh.

Makaroni z jajci in jurčki
Za 2 osebi potrebujemo 10 g suhih jurčkov, 6 žlic mleka, 200 g 
makaronov, sol, poper, 3 jajca in muškatni orešček.
Suhe jurčke grobo sesekljamo. Prelijemo jih z vrelim mlekom 
in pustimo 20 minut. Makarone po navodilih na zavitku sku-
hamo v slanem kropu. Kuhane temeljito odcedimo. Jurčke od-
cedimo, mleko pa prestrežemo. V ponev damo malo olivnega 
olja in na njem na rahlo popečemo jurčke. Dodamo odcejene 
makarone in dobro premešamo. Jajca, prestreženo mleko, 
malo soli, poper in nariban muškatni orešček razžvrkljamo 
posebej in zlijemo na makarone. Na močni vročini segrevamo 
tako dolgo, da jajca nekoliko zakrknejo. Nazadnje potresemo 
z naribanim parmezanom.

Jajčna jed z zelenjavo
Potrebujemo 250 g različne zelenjave (grah, cvetača, por, korenje 
…), olivno olje, 2 jajci, sol, poper in sveže začimbe.
Narezano zelenjavo in grah podušimo na olju. Ko se zmehča, jo 
polijemo z razžvrkljanimi jajci. Solimo, popramo in pustimo jed 
na vročem, da se jajca nekoliko strdijo, nato potresemo z nase-
kljanimi zelišči. Uporabimo lahko tudi odmrznjeno zelenjavo.

usode
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KU HAR SKI RE CEP TI
Za vas iz bi ra Katja Do lencPrvič sem se dotaknila sinove rame

Herminina naglavna ruta, 3. del
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Obvestila o dogodkih objavljamo v rubriki Kažipot brez-
plačno samo enkrat, pošljete jih lahko na e-poštni naslov 
kazipot@g-glas.si.

PRIREDITVE

Polka je ukazana
Tržič – Tržiška izpostava Javnega sklada za kulturne de-
javnosti v petek, 10. marca, ob 19. uri v Kulturnem centru 
Tržič prireja območno srečanje folklornih skupin (odraslih 
in otroških).

Pod okence pridem
Šenčur – Hiša čez cesto vabi na veseli večer z ljudskimi pevci 
in godci, ki bo v soboto, 11. marca, ob 19. uri v Domu krajanov 
Šenčur. Nastopili bodo: Ana in Tomaž Plahutnik, ljudski godci 
Trio gavnarji iz Cerkelj, plesalca Špela in Sašo Zupan, ljudske 
pevke Predice iz Kamnika ter ljudski pevci Pušeljc iz Savinjske 
doline, Jerbas iz Tržiča in Hiša čez cesto z Milj. Prireditev bosta 
vodila Kondi Pižorn in Slavica Bučan.

IZLETI

Paljenik, Džamija ...
Kranj – Planinsko društvo Iskra Kranj od petka, 23., do ponede-
ljka, 26. junija, vabi na planinarjenje po Bosni in Hercegovini 
s pohodom na Paljenik in Džamijo, do srednjeveškega gradu 
Ključ, izvira reke Bosne … Odhod bo ob 4.30 s posebnim avto-
busom izpred Hotela Creina v Kranju, ob 4.35 izpred Mercator 
centra Primskovo in ob 5. uri iz Ljubljane (OMV, Celovška 
455). Prijave z obveznim vplačilom akontacije so možne do 
vključno torka, 25. aprila, oziroma do zasedbe prostih mest 
na info@experience-slovenia.com. Informacije na info@expe-
rience-slovenia.com ali tel. 041 723 832 (glede prijave), (gle-
de ture) na prelovsek@gmail.com ali tel. 040 255 163 (Uroš 
Prelovšek) in na saso.kosnik@infonet.si ali tel. 041 757 009 
(glede organizacije).

HALO-HALO GORENJSKI GLAS
telefon: 04 201 42 00

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

tedenski koledar
         vzhod      zahod 

7. 3. tor. Tomaž 6.31 17.57

8. 3. sre. Janez, dan žena 6.29 17.58

9. 3. čet. Frančiška 6.28 17.59

10. 3. pet. 40 mučenikov 6.26 18.01

11. 3. sob. Krištof 6.24 18.02

12. 3. ned. Gregor, gregorjevo 6.22 18.04

13. 3. pon. Kristina 6.20 18.05

desetdnevna vremenska napoved
Torek
7. 3.

2/10 °C

Nedelja 
12. 3.

4/16 °C

Sreda 
8. 3.

Četrtek
9. 3.

Petek
10. 3.

Sobota
11. 3.

3/11°C 4/10 °C 4/13 °C 5/15 °C

Ponedeljek 
13. 3.

Torek
14. 3.

Sreda
15. 3.

Četrtek
16. 2.

3/15 °C 4/15 °C 3/12 °C 3/11 °C

Razstava je  
na ogled v gradu 
Khislstein in sicer 
vsak dan, razen 
ponedeljka,  
med 10. in 18. uro.

Veseli bomo  
vašega obiska!
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Radio Triglav Jesenice, d.o.o., Trg Toneta Čufarja 4, 4270 Jesenice

OBVESTILA

Predstavitev zelišč in začimb ter poslikava lesa
Kranj – Center za trajnostni razvoj podeželja Kranj bo v sredo, 
8. marca, ob 11. uri v Domu krajanov Primskovo predstavil 
pomen zelišč in začimb v prehranski samooskrbi in pri varo-
vanju našega zdravja, ob 17. uri pa bo na isti lokaciji seznanil 
s poslikavo lesa in ljudskimi ornamenti. Za delavnici, ki ju 
organizira v sodelovanju s Krajevno skupnostjo Primskovo in 
sta brezplačni, je obvezna prijava na vlasta.jursak@ctrp-kranj.
si ali po tel. 040 463 444. Več informacij je na ctrp-kranj.si.

Telovadba za najlepša leta
Preddvor – V Kulturnem domu Preddvor bo v sredo, 8. marca, 
ob 17. uri v okviru medgeneracijskega sodelovanja telovadba 
za najlepša leta. Obvezne so prijave do zasedbe mest na mc-
k-prijave@luniverza.si ali 04 280 48 25.

Velikonočna dekoracija
Naklo – V sredo, 8. marca, ob 18. uri bo v Medgeneracijskem 
centru Naklo v okviru medgeneracijskega sodelovanja ustvar-
jalna delavnica z naslovom velikonočna dekoracija. Obvezne 
so prijave do zasedbe mest na mck-prijave@luniverza.si ali 
04 280 48 25.

Orientalski plesi
Šenčur – V Domu krajanov Šenčur bo v sredo, 8. marca, ob 
18. uri v okviru medgeneracijskega sodelovanja delavnica 
orientalskih plesov. Obvezne so prijave do zasedbe mest na 
mck-prijave@luniverza.si ali 04 280 48 25.

Tehnična prva pomoč
Šenčur – V petek, 10. marca, ob 10. uri bo v Domu krajanov 
Šenčur v okviru medgeneracijskega sodelovanja Tehnična prva 
pomoč: računalništvo in telefonija. Za obisk je obvezna prijava 
do zasedbe mest na mck-prijave@luniverza.si ali 04 280 48 25.

Velikonočne dobrote
Tupaliče – V zasebni kuhinji v Tupaličah 55 bo v petek, 10. 
marca, ob 16. uri v okviru medgeneracijskega sodelovanja 
kulinarična delavnica – priprava velikonočnih dobrot. Za ude-
ležbo je obvezna prijava do zasedbe mest na mck-prijave@
luniverza.si ali 04 280 48 25.

Letni zbor članov
Kokrica – Društvo upokojencev Kokrica vabi svoje člane na 
redni letni zbor v petek, 10. marca, ob 16. uri v dvorano kul-
turnega doma Franca Mraka na Kokrici.

Zbor društva Sožitje
Kranj – Medobčinsko društvo Sožitje Kranj vabi člane in čla-
nice na zbor društva, ki bo v četrtek, 16. marca, ob 17. uri v 
prostorih Varstveno delovnega centra v Kranju.

PREDAVANJA

Potopis o Aljaski
Mojstrana – V Slovenskem planinskem muzeju bo v petek, 
10. marca, ob 18. uri potopisno predavanje Aljaska, dežela 
prostranih gozdov, številnih ledenikov in jezer.

OBVESTILO NAROČNIKOM

Račune lahko prejemate  
tudi po elektronski pošti

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

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

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

www.gorenjksiglas.si

Ljubljana – Slovenska karitas je doslej zbrala blizu 600 tisoč 
evrov za pomoč ob potresu v Turčiji in Siriji. Kot poroča, je bil 
velik del sredstev preko Caritas Internationalis že posredovan 
za prvo pomoč na prizadeta območja. Ljudje poleg hrane, 
higienskih pripomočkov in drugih osnovnih potrebščin pot-
rebujejo zlasti ustrezno zatočišče in ogrevanje, saj številni še 
vedno spijo na prostem ali v prenatrpanih šotorih. Prav tako 
potrebujejo medicinsko pomoč (v Siriji se je začela širiti tudi 
kolera). Ob tem so pojasnili, da se sodelavci mreže Karitas v 
obeh državah trudijo kljub uničeni infrastrukturi priti do priza-
detih v odročnih krajih, ki niso bili deležni še nobene pomoči. 
V Turčiji naj bi bilo na potresnih območjih 1,9 milijona ljudi, 
2,2 milijona pa se jih je že razselilo v druge dele države. Na 
celotnem ozemlju Sirije humanitarno pomoč potrebuje 13,5 
milijona ljudi, tudi zaradi pridruženih posledic 12-letne vojne. 
Slovenska karitas zbiranje denarne pomoči nadaljuje na tran-
sakcijskem računu in s SMS-sporočili KARITAS5 in KARITAS10 
na 1919, sodeluje pa tudi v akciji Pomagajmo pretresenim, ki 
se izvaja na pobudo Slovenskega konzularnega zbora.

Velika solidarnost Slovencev
Kranj, Bled – Gretin greh je zgodovinski roman, ki ga je nek-
danja sodnica Urška Klakočar Zupančič napisala pred nekaj 
leti. V njem povezuje zgodovinska dejstva 17. stoletja z inti-
mno zgodbo ženske, ki se je z grehi že rodila. O tem, kako 
je nastajal roman in kako hitro je ženska lahko morda tudi 
danes razglašena za čarovnico, se bo v sredo, 8. marca, ob 
19. uri v Mestni knjižnici Kranj z avtorico romana, pravnico 
in političarko Urško Klakočar Zupančič pogovarjala radijka 
in podkasterka, psihologinja Darja Potočan. Dan zatem, v 
četrtek, 9. marca, bo avtorica gostovala še na Bledu, in sicer 
ob 17.30 v Medgeneracijskem centru Vezenine Bled. Z njo se 
bo pogovarjala Romana Purkart.

Pogovor z Urško Klakočar Zupančič

Mojstrana – Na Trgu olimpijcev v Mojstrani bodo jutri, 8. 
marca, od 10. do 17. ure iz gostilne Pr' Železn'k ponudili tradi-
cionalni osmomarčevski pasulj in buhtelj, v petek, na dan mu-
čenikov, pa pečenico z matevžem in kislim zeljem – prav tako 
na Trgu olimpijcev ob istem času. V primeru slabega vremena 
bodo lokacijo preselili v gostilno Pr' Železn'k v Mojstrani.

Osmomarčevski pasulj, pečenica za dan 
mučenikov

Preddvor – Preddvorski upokojenci vabijo člane DU Preddvor 
na občni zbor, istočasno pa tudi praznovanje 70. obletnice 
ustanovitve društva. Oboje bo četrtek 9. marca ob 15. uri v 
dvorani Doma krajanov v Preddvoru. Seznanili vas bodo z 
delom v preteklem letu in programom za leto 2023. Pripravili 
so tudi kratek kulturni program, po zaključku pa vabijo na 
prijetno druženje.

Občni zbor preddvorskih upokojencev
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V nagradni križanki iz Gorenjskega glasa št. 15 z geslom 
Svojevrstneži in hudomušneži, je glavno nagrado prejel 
Anton Arvaj iz Kranja, drugo Mojca Aupič iz Begunj in 
tretjo nagrado Miroslav Marčeta iz Škofje Loke. Nagra-
jencem čestitamo!

ZAHVALA

V 95. letu starosti nas je zapustila draga mama, tašča, teta,  
babica in prababica 

Rozalija Primožič
roj. Biček, s Praprotna

Iskreno se zahvaljujemo za izrečena sožalja, podarjeno cvetje in 
sveče vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem, sodelavcem, va-
ščanom, pogrebnemu podjetju Akris, g. Trilerju za lepe pesmi, 
župniku Cristianu Balintu za lepo opravljen obred in na koncu 
vsem, ki ste jo pospremili na njeni zadnji poti.

Žalujoči vsi njeni 
Praprotno, 3. marca 2023

Tiho teče našega življenja reka,
tiho teče solza lepega spomina,
umre srce, a ostane bolečina
v srcu dragega in večnega spomina.
 

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

Umirjenost je 
koristna v vsakem 
življenjskem 
obdobju, še 
posebej pri 
staranju. V knjigi 
dobite napotke 
o navadah, ki 
olajšajo življenje, 
o razmišljanju, s 
katerim postanemo 
vedri in umirjeni, 
o dotiku, 
prijateljstvu, 
ljubezni, bolečini 
in o odnosu do 
smrti.

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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Trda vezava, 118 strani. Cena knjige je samo 

                        + poštnina

990
EUR

Izjemno praktična 
kuharska knjiga 
tako za začetnike 
kot za izkušene 
kuharje. V njej 
najdete osnovne 
recepte in veliko 
idej za obroke, vsi 
recepti so opisani 
na razumljiv 
način, da bodo 
tudi največji 
ne-kuharji 
dobili veselje 
do kuhanja. 
Preverite sami!

www.gorenjskiglas.si

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

 Format 21 cm (š) x 26,5 cm (v), trde platnice,  
336 strani. Redna cena je 24,99 eur.                                                   
Akcijska cena knjige je 

                        + poštnina

990
EUR

Knjiga Art 
razkriva življenje 
in delo 100 
najvplivnejših 
umetnikov 
zadnjih 700 
let in ponuja 
izčrpen pregled 
njihovega 
navdiha. 
Življenja slavnih 
mojstrov so 
predstavljena 
s podrobnimi 
življenjepisi 
in njihovimi 
najbolj 
pomembnimi 
deli.

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.

Redna cena knjige je 24,90 EUR.  
Akcijska cena knjige je samo

                        + poštnina

990
EUR

Spodbude
Tržič – V Knjižnici dr. Toneta Pretnarja bo v torek, 7. marca, ob 
19. uri predavanje dr. Sanele Banović z naslovom Spodbude.

KONCERTI

Dobrodelni koncert
Cerklje – V četrtek, 16. marca, ob 19. uri bo v Kulturnem hramu 
Ignacija Borštnika Korakov dobrodelni koncert z nastopom 
Dinamitk. Vstopnice so na voljo v TIC Cerklje (v času uradnih 
ur) in v Centru Korak (vsak delovni dan med 7. in 15. uro). 
Možna je tudi rezervacija na tel. 04 28 18 611 ali na tajnistvo@
center-korak.si.

RAZSTAVE

Helenina glinca
Vodice – V knjižnici Vodice so razstavljeni glineni izdelki 
Helene Strmčnik. Razstava bo na ogled do konca marca (v 
delovnem času knjižnice).

Fotografinje FD Jesenice
Jesenice – V Fotogaleriji Jesenice, Trg Toneta Čufarja 4, bo od 
četrtka, 9. marca, do 5. aprila na ogled razstava članic Foto-
grafskega društva Jesenice.

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
KUPIM

STANOVANJE, sem resen kupec, tel.: 
070/391-822 23000613

NAJAMEM

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

HIŠE
KUPIM

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

POSESTI
NAJAMEM

V najem vzamem njivo ali travnik v šir-
ši okolici Cerkelj na Gorenjskem, tel.: 
051/202-404  
 23000589

MOTORNA VOZILA
AVTOMOBILI
PRODAM

PEUGEOT 406, letnik 2000, bencin, 
na novo registriran, lepo ohranjen, 
prevoženih 330.000 km, letne in zim-
ske gume, vlečna kljuka in klima, tel.: 
040/124-600  
 23000618

MOTORNA KOLESA
KUPIM

TOMOS Flexer, do 1.000 EUR, tel.: 
031/689-094  
 23000561

STROJI IN ORODJA
PRODAM

ŠIVALNI stroj Elna 2110, dobro ohra-
njen, cena 100 EUR, tel.: 031/559-
345 23000614

GRADBENI  
MATERIAL
KURIVO
PRODAM

SUHA bukova drva, butare, meša-
na drva ter rajkelne – okroglice, tel.: 
031/826-621  
 23000564

SUHA bukova drva, tel.: 040/532-
320 23000615

KNJIGE,  
PUBLIKACIJE
IŠČEM

PODARITE odvečne knjige. Pokličite, 
pridem z veseljem, jih odpeljem in oh-
ranim, tel.: 030/996-225  
 23000617

KMETIJSKI STROJI
KUPIM

TRAKTOR, trosilec, kiper prikolico 
in mini bager, lahko v okvari, tel.: 
031/500-933  
 23000612

Rezultati – žrebanje 5. 3. 2023
4, 6, 20, 21, 26, 34, 39 in 29

Loto PLUS: 7, 13, 16, 26, 27, 28, 29 in 20
Lotko: 9 7 9 6 6 1

Sklad 8. 3. 2023 za Sedmico: 500.000 EUR
Sklad 8. 3. 2023 za PLUS: 2.170.000 EUR
Sklad 8. 3. 2023 za Lotka: 300.000 EUR

LOTO

PRIDELKI
PRODAM

BELA jajca za velikonočne pisanice 
prodajamo na farmi Zg. Roje, Šem-
peter v Savinjski dolini. Vsak delavnik 
8.00–16.00, sobota do 12.00. Jože 
Dobravc, Zg. Roje 22, Šempeter, tel.: 
03/70-01-446  
 23000620

BELI in rdeči jedilni in krmni krompir, 
tel.: 041/971-508 23000562

VZREJNE ŽIVALI
PRODAM

KOKOŠI – nesnice, jarkice, rjave in 
grahaste barve, pred nesnostjo, in kg 
piščanci za dopitanje. Pripeljemo na 
dom, Matej Bulovec, s.p., Mlakarjeva 
ul. 45, Šenčur, tel.: 041/710-113 
 23000567

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

KUPIM

TELICO LS ali LS/LIM, pašno, od 200 
do 250 kg, tel.: 041/727-891  
 23000616

TELIČKO, staro do 14 dni, brez rogov, 
za danaljnjo rejo, tel.: 040/943-227  
 23000611

ZAPOSLITVE (m/ž)
NUDIM

AS Žirovnica - Moste, Žirovnica 48, 
išče pastirja za pašo govedi in konj v 
dolini Završnice in Žirovniški planini. 
Za informacije pokličite tel.: 040/661-
932, Igor Lebar 23000619

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

ZAPOSLIM voznika kategorij B in C, za 
prevoze po Sloveniji. Z delom se lah-
ko začne takoj. Orel transport Gregor 
Bergant, s.p., Trnje 16, Šk. Loka, tel.: 
031/564-285, gregor.orel@siol.net  
 23000603

STORITVE
NUDIM

ADAPTACIJE – vsa gradbena dela od 
temeljev do strehe, fasade, škarpe, 
urejanje dvorišč, tlakovanje, asfalt, og-
raje, dimniki, izolacija, krovstvo, čišče-
nje hiš in stanovanj – po zelo ugodni 
ceni. Leard, d.o.o., Pivka 11, Naklo, 
tel.: 041/583-163 23000569

ADAPTACIJE – vsa gradbena dela, 
notranje omete, strojne omete, fasade, 
adaptacije, tlakovanje dvorišča, ograje, 
kamnite škarpe in dimnike, krovska 
in kleparska dela, sanacije in renova-
cije, kvalitetno, hitro in poceni. SGP 
Beni, d. o. o., Struževo 7, Kranj, tel.: 
041/561-838 23000570

RAZNO
PRODAM

GOBELIN Zadnja večerja, ugodno, 
tel.: 040/635-537 23000610

TOPLOTNE ČRPALKE

 
DOBAVA TAKOJ

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

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

IZE d.o.o. 041 669 742
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Če smo še do nedavnega na odru pogosto spremljali Čarodeja Tonija, bomo odslej večkrat slišali za 
Čarodeja Jana. Anton Mežan se je namreč po tem, ko je nastopil mesto blejskega župana, »delno« 
poslovil kot Čarodej Toni, njegov sin Jan pa je obul čevlje čarobnega umetnika in nasledil očetovo vlogo.

Bled – Janova pot čarobne-
ga umetnika se sicer ni za-
čela šele pred kratkim, tem-
več že pri njegovih osmih le-
tih, ko je očetu Antonu Me-
žanu dejal: »Jaz bi bil pa rad 
čarodej.« Ravno njegov oče 
– Čarodej Toni – ga je nau-
čil prvih trikov, mu prena-
šal znanje in bil njegov vzor-
nik. Z njim je Jan nastopal 
na televiziji v otroški oddaji 
Aide Kralj, spominja se tudi 
svojih prvih nastopov na ne-
deljskih otroških matinejah 
v Zadružnem domu Ribno.

Kasneje je prenehal nasto-
pati kot čarodej, saj si je že-
lel okusiti še druge interes-
ne dejavnosti. Obiskoval je 
glasbeno šolo, kjer se je učil 
igranja klavirja, po tem se je 
pridružil Folklorni skupini 
Rudija Jedretiča Ribno, ka-
tere član je še danes. Kma-
lu za tem, ko se je pridru-
žil folklorni skupini, je zno-
va obudil tudi svoje čarobno 
ustvarjanje.

Imeti moraš le dobro 
domišljijo

Prvi trik, ki se ga je na-
učil, je bil čarobni pokal. 

»Pod pokrovom modrega 
pokala je bila rdeča žogica. 
To žogico sem vzel ven, jo 
dal v kovček in pokrov po-
kala dal nazaj na svoje mes-
to. Po tem, ko smo izgovorili 
čarobne besede, sem ponov-
no odprl pokrov pokala in v 
njem je bila rdeča žogica,« 
nam je zaupal skrivnost tri-
ka. A ta je le eden od mno-
gih trikov, ki jih danes Ča-
rodej Jan zna in z njimi za-
bava predvsem otroke. »Pri 
trikih je tako, da imaš lahko 
samo en pripomoček, deni-
mo škatlico, vrečko ali ruti-
co, in iz njega narediš veli-
ko različnih možnosti. Imeti 
moraš le dobro domišljijo,« 
je pojasnil nadobudni čarob-
ni umetnik.

Oče, ki se je vlogi Čaro-
deja Tonija posvečal več de-
setletij, mu je postavil dob-
re temelje, a vse ostalo, kot 
poudarja Jan, je na njem sa-
mem. »Občinstvu moram 
namreč dokazati, da znam 
nastopati kot čaroben ume-
tnik in da imam profesio-
nalen pristop do tega.« Ob 
tem je prepričan, da ga bodo 
večkrat primerjali z očetom. 
»Vendar me to ne gane pre-
več, saj mi manjka še veliko 

izkušenj, da bi bil tako dober 
kot on. Se pa trudim, da bi 
postajal vedno boljši.«

Čarobna umetnost je kot 
vsaka druga umetnost

Jan sicer meni, da čarobni 
umetniki niso dovolj cenje-
ni in spoštovani. »A ne kot 
osebe, temveč je premalo 
cenjena in spoštovana naša 
vrsta umetnosti,« je pojas-
nil in dodal, da vsak nastop 
zahteva veliko truda in vaje. 
»Čarobna umetnost je na-
mreč kot vsaka druga umet-
nost. Je nekaj, kar zabava, 
začudi in nasmeji gledal-
ce.« Kot pravi, mora biti ča-
robni umetnik na odru vse-
lej urejen, imeli mora lepo, 
za njegov slog nastopanja 
primerno obleko, lično sce-
no ter kvalitetno ozvočenje. 

»Seveda mora obvladati 
svoje trike, preden gre z nji-
mi na oder. Vendar ni po-
membno samo to, kar vidi-
jo gledalci. Pomembno je 
tudi, da na predstave čaro-
dej ne zamuja, da ima pri-
jazen in profesionalen od-
nos.«

Jan Mežan pa ni le čaro-
dej, je tudi dijak četrtega le-
tnika srednje šole Biotehni-
škega centra Naklo. »Takoj 
ko sem zaključil z osnovno 
šolo, sem začel med polet-
nimi počitnicami delati na 
Blejskem otoku, kjer še da-
nes opravljam dela, poveza-
na z mojo vrtnarsko stroko, 
in tudi druga dela. Tu se že-
lim po končanem šolanju 
zaposliti, a vsekakor bom 
poleg službe še vedno nasto-
pal kot čarodej za otroke.«

Maša Likosar

Jan Mežan v vlogi Čarodeja Jana s takimi in drugačnimi triki 
navdušuje otroke. / Foto: osebni arhiv Jana Mežana

Čarodej Jan je zabaval otroke na družinskem dnevu na 
smučišču Zatrnik, kjer je imel nekoč glavno vlogo kot 
čarobni umetnik njegov oče Čarodej Toni. / Foto: Tina Dokl

On ni Toni, on je Čarodej Jan Pred dnevom 
žensk

Sabina Šolar, Duplje
S prijateljicami – devet nas 
je – si za 8. marec podarimo 
rože in si vzamemo čas zase. 
To je naša dolgoletna navada. 
Skupaj gremo na kosilo ali ve-
čerjo ali pa se družimo pri eni 
od prijateljic. Praznujem tudi 
z mamo, s katero greva prav 
tako sami kam na lepše.

Andrej Zupan, Tržič
Ženi podarim nagelj. Taka je 
tradicija. Spomnim se, da smo 
imeli v šoli tudi proslave za 8. 
marec. Mislim, da bi se morali 
bolj zavedati, od kod in zakaj je 
ta praznik … da izvira iz boja za 
pravice. Če bi se tega zavedali 
(zavedale), bi ženske drvele na 
volitve.

Danica Kovič, Prebačevo
V preteklosti so bila za 8. ma-
rec druženja z drugimi ženska-
mi, zdaj pa meni več pomeni 
materinski dan, ki ga praznu-
jem s svojimi otroki. Mož še 
ohranja običaj in mi ob dnevu 
žensk po navadi prinese roži-
co. Včasih greva tudi v kitajsko 
restavracijo.

Jure Kavčič, Podbrezje
Po mojem mnenju je prav, da 
imamo dan, ki je posvečen 
ženskam, in da ga praznuje-
mo. Prav je, da ženskam na-
menimo pozornost, da jim 
pokažemo hvaležnost  ... Jaz 
mami, stari mami, sestri in de-
kletu običajno prinesem rože, 
včasih podarim tudi kakšno 
bombonjero.

Nevenka Ivanc, Naklo
Moji trije otroci se vedno 
spomnijo na 8. marec in me 
razveselijo. Lepo je prejeti da-
rilo, pa čeprav gre za majhno 
pozornost, kot je na primer 
roža. Tudi jaz sem z velikim 
veseljem obdarila mamo, zdaj 
je pa na žalost nimam več.

A. J. D. / Foto: Tina Dokl

Osmi marec – dan, ki poudarja pravice žensk in 
opozarja na njihov položaj v družbi. Zanimalo 
nas je, kaj pomeni našim sogovornikom, ali ga 
praznujejo ...

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 sprva oblačno, pojavljale se bodo manjše padavine. 
Meja sneženja bo na nadmorski višini okoli 900 metrov. Sredi 
dneva in popoldne se bo oblačnost trgala. Jutri in v četrtek 
bo pretežno oblačno z občasnim dežjem, več padavin bo na 
zahodu. Vse dni bo pihal jugozahodnik.

NA GLAS                                           aforizem

Da sem lahko letos ženi kupil darilo za 8. marec, 
sem moral prodati poročni prstan.

Milan Fridauer - Fredi


