
Kamniška Bistrica – Uprav
na enota je družbi Velika 
planina prejšnji teden izda
la gradbeno dovoljenje za 
gradnjo nove šestsedežni
ce, ki bo tako še letos zame
njala dotrajano napravo, ki 
je bila zgrajena že leta 1984, 
nato pa leta 2000 z Rogle 
premeščena na Veliko pla
nino. Investicija, ki zagotav
lja dolgoročen razvoj turiz
ma na planini, je nujna, saj 
bo zdajšnji dvosedežnici leta 
2025 poteklo uporabno do
voljenje. Glavnino sredstev, 
dobrih sedem milijonov 
evrov, bo prispevala država. Dotrajano dvosedežnico Šimnovec bo nadomestila sodobna šestsedežna naprava.  

/ Foto: Aleš Senožetnik

Aleš Senožetnik

Zemeljski plaz, ki se je decembra usul na državno cesto proti mejnemu 
prehodu Ljubelj, je povzročil nevšečnosti tudi v prometu. Sanacija plazu je 
zahtevna, cesta pa do dokončanja izvedbe začasnih ukrepov zdaj odprta 
izmenično enosmerno s pomočjo semaforja, a le za lokalni promet.

Tržič – Na odseku državne 
ceste med prvim in drugim 
predorom iz smeri Tržiča 
proti mejnemu prehodu Lju
belj se je na začetku decem
bra lani zaradi močnih pada
vin sprožil zemeljski plaz. 
Lokacijo so začasno zavaro
vali, promet pa takrat uredi
li s polovično zaporo ceste. 
Kot so pojasnili na Direkciji 
RS za infrastrukturo, se je do 
božiča za betonsko varovano 
ograjo nabralo toliko materi
ala, da sta bila po trebna po
novno čiščenje in odvoz ma
teriala. Plaz so tudi posneli in 
opravili dodatne raziskave. 

»Gre za kompleksen pro
blem zemeljske porušitve 
(plaz) v kombinaciji s hri
binsko porušitvijo (podor). 
Zaradi strojnega in ročnega 
čiščenja labilnega materia
la ter dodatnega zavarovanja 
vseh udeležencev v prometu 
je bila vzpostavljena popolna 
zapora ceste,« so pojasnili na 
Direkciji. To je bil čas, ko so 
zaradi praznikov pričakovali 
povečan tranzit tudi čez mej
ni prehod Ljubelj, zaradi za
pore ceste v tem delu je bil 
obvoz za osebna vozila sicer 
mogoč skozi Tržič, kar pa je 
za me sto pomenilo čezmer
no obremenitev, na kar je 
opozarjal tudi tržiški župan 

Peter Miklič. Posledično je 
Direkcija začasno zaprla lju
beljski predor, kar pa je po 
drugi strani, kot je potrdil 
župan, povzročilo nejevoljo 
med dnevnimi delovnimi 
migranti. Kot je še pojasnil, 
so med prazniki intenzivno 
iskali rešitve, pred nedavnim 
pa na prigovarjanje občin
skega vodstva in z dobro vo
ljo in sodelovanjem vseh de
ležnikov začasno s semafor
jem vzpostavili izmenično 
enosmeren promet, a le za 
lokalni promet in nujni tran
zit. Kdaj pa lahko pričakuje
mo sprostitev za ves promet?

V zemeljskem plazu, ki je povzročil nevšečnosti v prometu, na srečo nihče ni bil telesno 
poškodovan ali ogrožen. / Foto: arhiv Občine Tržič

VREME

Danes popoldne bo začelo 
snežiti. Jutri bo oblačno  
z občasnimi plohami. V 
četrtek se bo ohladilo, čez 
dan bo rahlo snežilo.

jutri: oblačno s padavinami

–2/3 °C

Suzana P. Kovačič

76 let Gorenjski časnik od leta 1947
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Družba Velika planina je pridobila gradbeno dovoljenje za gradnjo nove šestsedežnice Šimnovec. 
Za investicijo, ki bo dokončana še letos, je zaključen tudi javni razpis za izbiro izvajalca del.

Še letos nova sedežnica

GORENJSKA

Volitev še kar ni konec
V več krajevnih skupnostih v Kra-
nju in Škofji Loki bodo v nedeljo 
potekale naknadne volitve v svete 
krajevnih skupnosti, saj na no-
vembrskih volitvah ni bilo zadosti 
kandidatov.
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ZDRAVJE & LEPOTA

Krožijo virusi
V prvem tednu novega leta je bil v 
laboratorije večji priliv vzorcev bol-
nikov z akutno okužbo dihal in gri-
pi podobne bolezni. Ni pa še 
mogoče oceniti, ali smo vrh epide-
mije gripe že dosegli.

9–11

KMETIJSTVO

Gorenjka vinska  
kraljica
Nova vinska kraljica Slovenije je 
študentka Maja Pečarič iz Kranja, 
ki jo z vinogradništvom in vinar-
stvom povezujejo očetovi vinogra-
di v Beli krajini.
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KRONIKA

Vse več klicev  
na številko 112
Regijski center za obveščanje 
Kranj je v letu 2022 zabeležil 
79.346 klicev na brezplačno šte-
vilko 112. Med njimi prednjačijo 
klici za primere nujne medicinske 
pomoči.
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Plaz sanirajo, težave v prometu

(02) 790 15 60, 031 733 637

ODKUP MESNATIH, DEBELIH IN ČRNIH KRAV!

Odkup celotnih govejih čred na gospodarstvu.  
PLAČILO TAKOJ!

AKTUALNO – prodaja 
MALIH BIKOV 200–300 kg

ODKUP KRAV do 4,00 €  
+ davek

Aktualne dnevne cene:

BIKI do 4,75 € + davek 
TELICE do 4,60 € + davek

Tedenska prodaja MALIH TELIČK; cca 200–250 kg!

Parmova ulica 53, SI-1000 Ljubljana

Zagotovljeno 
plačilo  

v dveh dneh 
na vaš bančni 

račun.

Priloga:  deželne novice

Ljubljana – Začela je delati delovna skupina za zdravstvo, ki jo 
neposredno koordinira predsednik vlade Robert Golob. Ure-
ditev zdravstvenega sistema je, kot poudarjajo, ena glavnih 
prioritet predsednika vlade in vlade. Skupina bo delovala po 
vzoru delovne skupine za blažitev draginje, ki je zadnjega pol 
leta na tedenski ravni intenzivno pripravljala in usklajevala 
ukrepe za premagovanje energetske in prehranske draginje.

Premier bo vodil reformo zdravstva
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Kranj, Škofja Loka, Medvo-
de, Radovljica – Kdor je bil 
prepričan, da bo po lanskem 
supervolilnem letu, ko so 
v Sloveniji potekale držav-
nozborske, predsedniške in 
lokalne volitve ter referen-
dumski trojček, letos nasto-
pilo volilno zatišje, je v zmo-
ti. Na jesenskih lokalnih voli-
tvah namreč v nekaterih kra-
jevnih skupnostih (KS) zara-
di pomanjkanja kandidatov 
niso izvolili zadostnega števi-
la članov svetov KS, zato mo-
rajo tam izvesti še naknadne 
volitve. Na Gorenjskem jih 
bodo izvedli v Kranju, Ško-
fji Loki, Medvodah in Rado-
vljici. Najprej – v nedeljo, 22. 
januarja – jih bodo izvedli v 
Kranju in Škofji Loki, tako da 
bo že jutri med 7. in 19. uro 
v avli Mestne občine Kranj 
oziroma v Sokolskem domu 
v Škofji Loki mogoče tudi 
predčasno glasovati.

V Mestni občini Kranj 
(MOK) bodo naknadne voli-
tve potekale v osmih KS. V 
Hrastjah in Tenetišah bodo 
volivci izvolili vseh sedem 
krajevnih svetnikov, saj na 
rednih lokalnih volitvah 20. 
novembra lani niso imeli 
nobenega kandidata. Tokrat 
te bojazni ni, saj so v Tene-
tišah naknadno poiskali na-
tančno sedem kandidatov, v 
Hrastjah pa se jih bo za se-
dem mest v svetu KS pome-
rilo kar šestnajst. Tudi v pre-
ostalih KS, kjer bodo pote-
kale naknadne volitve, je 

kandidatov zadosti za popol-
nitev njihovih svetov KS. Na 
Golniku bodo sicer izvoli-
li še pet članov, na Trsteni-
ku in v Žabnici po štiri čla-
ne, v svetih KS Bratov Smuk 
in Kokrica po dva manjkajo-
ča člana ter v svetu KS Vodo-
vodni stolp enega člana.

Ker na novembrskih lo-
kalnih volitvah ni bilo zados-
ti kandidatov v treh krajev-
nih skupnostih, bodo tudi v 
škofjeloški občini to nedeljo 
naknadne volitve. Potekale 
bodo za članice in člane sve-
tov krajevnih skupnosti Tra-
ta v 10. volilni enoti, Škofja 
Loka – Mesto v 4. volilni eno-
ti in Stara Loka – Podlubnik v 
3., 5. in 7. volilni enoti. Kot je 
povedala predsednica volilne 
komisije Mihaela Novak Ko-
lenko, kandidata še vedno ni 
v KS Stara Loka – Podlubnik, 

v 5. volilni enoti, v kateri se 
voli enega člana.

Glasovanje izven kraja 
stalnega bivališča na lokal-
nih volitvah ni mogoče, lah-
ko pa volivci, ki se zaradi bo-
lezni ali izolacije ne morejo 
osebno zglasiti na volišču, 
glasujejo na domu, vendar 
morajo takšen zahtevek ob-
činski volilni komisiji MOK 
in Škofja Loka posredovati 
do jutri, 18. januarja, do 24. 
ure. Zahtevku morajo prilo-
žiti ustrezno zdravniško po-
trdilo oziroma dokazilo.

Tudi občinska volilna ko-
misija Občine Medvode je 
že razpisala naknadne voli-
tve v svet KS Seničica - Golo 
Brdo. Krajani naselij Seniči-
ca in Golo Brdo lahko kandi-
dature vložijo do 23. februar-
ja. Voli se pet članov sveta, vo-
litve pa bodo 26. marca. Kljub 

podaljšanemu roku za oddajo 
kandidatur za lanske lokalne 
volitve za svet Krajevne skup-
nosti Seničica - Golo Brdo na-
mreč ni bila oddana nobena 
kandidatura, zato te 22. no-
vembra niso bile izvedene.

Brez vodstva sta tudi dve 
krajevni skupnosti v občini 
Radovljica: Srednja Dobra-
va in Kamna Gorica; v prvi 
je bil na jesenskih volitvah 
evidentiran le en kandidat, v 
drugi ni bilo nobenega. Ra-
dovljiški župan Ciril Glo-
bočnik naknadnih volitev še 
ni razpisal, prav tako zade-
ve še ni obravnavala občin-
ska volilna komisija. Kot je 
pojasnila direktorica občin-
ske uprave Alenka Langus, 
je vse do formiranja svetov 
krajevnih skupnosti za vse 
zadeve, za katere so sicer ti 
pristojni, odgovoren župan.

S. Š., M. B., M. A., V. S.

V Kranju in Škofji Loki bo jutri mogoče predčasno glasovati za svetnike enajstih krajevnih 
skupnosti. Slika je simbolična. / Foto: Tina Dokl

Ljubljana – Minister za delo 
Luka Mesec je pred dnevi 
sporočil višino minimalne 
plače v letošnjem letu. Skla-
dno z zakonodajo mora biti 
namreč znesek minimalne 
plače določen v višini, ki ne 
sme biti nižja od 120 in ne 
višja od 140 odstotkov izra-
čunanih življenjskih stro-
škov, upoštevaje tudi rast 
cen življenjskih potreb-
ščin, gibanje plač, gospo-
darske razmere oziroma 
gospodarsko rast in gibanje 
zaposlenosti. Oktobra lani 
so bili izračunani minimal-
ni življenjski stroški v viši-
ni 669,83 evra, v januar-
ju pa je treba znesek mini-
malne plače plače uskladiti 
tudi z višino letne inflacije, 

ki je decembra znašala 10,3 
odstotka.

Minimalna bruto plača 
tako znaša 1.203,36 evra, kar 
predstavlja 12-odstotni dvig 
glede na lansko leto. Neto 
minimalna plača za sam-
sko osebo bo tako po novem 
878,48 evra, v lanskem letu 
je znašala 778,48 evra. Kot 
so pojasnili na ministrstvu 
za delo, gre dvig deloma pri-
pisati tudi spremembi doho-
dninske zakonodaje.

Uskladitve minimalne 
plače, ki je višja od inflaci-
je, pa ne podpirajo na Go-
spodarski zbornici Slove-
nije. Kot pravijo, bi uskla-
ditev z medletno decembr-
sko inflacijo ohranila kupno 
moč prejemnikov najniž-
jih plač, zaradi učinkov no-
vele zakona o dohodnini pa 

bo rast minimalne plače za 
okoli dve odstotni točki viš-
ja. Med drugim so opozori-
li tudi na to, da se Sloveni-
ja med 21 državami EU, ki 
poznajo minimalno plačo, 
uvršča na osmo mesto, med 
evropsko sedemindvajsete-
rico pa ima najnižjo razli-
ko med minimalno in pov-
prečno plačo, ter poudarili, 
da ključni namen minimal-
ne plače ni opravljanje vloge 
socialnega korektiva in da so 
temu namenjeni ukrepi so-
cialne politike.

Bolj zadovoljni so v Zvezi 
svobodnih sindikatov Slove-
nije. Kot pravijo, višina v več-
ji meri sledi njihovim zahte-
vam, dodajajo pa, da je mi-
nimalna plača zgolj en del 
problematike plač in je tre-
ba odpraviti uravnilovko 

in nizke plače, saj si delav-
ci zaslužijo plačilo, ki ne bo 
le malenkost višje od mini-
malne plače.

Kot pa so opozorili v Zdru-
ženju bank Slovenije, se bo 
zaradi dviga minimalnih 
plač občutno poslabšala kre-
ditna sposobnost prebival-
stva. V skladu s Sklepom o 
makrobonitetnih omejitvah 
kreditiranja prebivalstva 
mora namreč potrošniku po 
plačilu vseh obrokov iz naslo-
va kreditnih pogodb vsak me-
sec ostati najmanj znesek v 
višini 76 odstotkov minimal-
ne bruto plače. Če potrošnik 
preživlja družinskega člana 
ali drugo osebo, ki jo mora 
preživljati po zakonu, pa mu 
mora ostati tudi znesek v vi-
šini prejemka, določenega za 
osebo, ki jo preživlja.

Minimalna plača je višja za dvanajst odstotkov in po novem znaša 878 evrov neto, kar predstavlja 
najvišje zvišanje v desetih letih.

Aleš Senožetnik

Nina Pušlar je lansko pole-
tje poskrbela za pravo pole-
tno vročico. S fenomenalno 
uspešnico Nina Nina Nina 
se je zavihtela na najvišja 
mesta na lestvicah in se 
globoko zasidrala v srca 
mnogih. Pušlarjeva niza 
hit za hitom in je najpogo-
steje predvajana slovenska 
izvajalka. Pred tedni nam 
je predstavila tudi novo 
pesem Prste stran, v kate-
ri je posegla po zapeljivih 
latinskoameriških ritmih, 
pesem pa je kot nalašč, da 
nas bo v prihajajočih mrzlih 
dneh spominjala na pole-
tje in vroče noči. Pred njo 
je novi, že sedmi studijski 
album, ki bo zagotovo eden 
njenih najboljših. Brez dvo-
ma nas tudi na koncertu v 
Kranju v soboto, 18. fe-
bruarja, ob 20. uri čaka še 
kakšno odlično glasbeno 
presenečenje, predvsem pa 

čudovito vzdušje, nabito s pozitivno energijo, in vse pesmi z 
novega albuma. Vstopnice za koncert so na voljo na eventim.
si in center.cveka@gmail.com.
Dvema naročnikoma Gorenjskega glasa, ki bosta imela srečo 
pri žrebu, bomo podarili po eno vstopnico za ogled koncerta, 
če bosta pravilno odgovorila na nagradno vprašanje: Naštejte 
tri pesmi z novega albuma Nine Pušlar. Odgovore pošljite do 
srede, 25. januarja 2023, na naslov: Gorenjski glas, Nazorjeva 
ulica 1, 4000 Kranj, ali na koticek@g-glas.si.

Nina Pušlar v Kranju

V nagradni igri, ki je bila objavljena v Gorenjskem glasu 6. 
januarja, prejme platneno vrečko RTV Slovenija Petra Prešeren 
iz Bohinjske Bistrice. Nagrajenki čestitamo!

Nagrajenka
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Knjigo prejme ZINKA OSOLNIK iz Stahovice.

KO TI ČEK ZA NA ROČ NI KE

V več krajevnih skupnostih v Kranju in Škofji Loki bodo v nedeljo potekale naknadne volitve v svete 
krajevnih skupnosti, saj na novembrskih volitvah ni bilo zadosti kandidatov. Jutri predčasno glasovanje.

Volitev še kar ni konec

Minimalna plača višja za sto evrovOBVESTILO 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

Kranj – Na portalu eUprava so na voljo nove elektronske vlo-
ge za uveljavljanje pravic v zvezi z rojstvom otroka. Gre za 
vloge za uveljavitev pravice do plačila prispevkov za socialno 
varnost zaradi dela s krajšim delovnim časom zaradi starše-
vstva, za uveljavitev pravice do nadomestila brez dopusta, za 
uveljavitev pravice do starševskega dodatka in za naknadno 
uveljavitev pravice do starševskega dopusta in starševskega 
nadomestila, ki jo vlagajo starši otroka s potrebo po posebni 
negi in varstvu. Za oddajo vlog je potrebna e-identiteta.

Nove elektronske vloge na portalu eUprava
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Kranj – Kljub občutnim 
spremembam podnebja v 
prejšnjih desetletjih smo v 
Sloveniji pri načrtih za pri-
lagajanje šele v začetni fazi. 
Prilagajanju bo nujno na-
meniti več sredstev in po-
zornosti, opozarja Poročilo 
o okolju v Republiki Slove-
niji 2022, ki so ga pripravili 
strokovnjaki Agencije RS za 
okolje (Arso) v sodelovanju z 
drugimi institucijami. »Naj-
večji vplivi, s katerimi se že 
in se bomo še morali spop-
rijemati v Sloveniji, so pove-
čana toplotna obremenitev, 
spremenjeni padavinski re-
žim, ki bo povečal tveganje 
za oba hidrološka ekstrema 
(suše in poplave), ter inten-
zivnejša neurja.«

Vročih dni vse več
Kot navaja poročilo, se 

Slovenija zaradi geograf-
skih značilnosti segreva hit-
reje od svetovnega povpre-
čja. Če se je svetovna tempe-
ratura v obdobju 1980–2021 
dvignila za približno 0,8 sto-
pinje Celzija, se je nad Slo-
venijo za kar 2,2 stopinje. 
Z naraščanjem povpreč-
ne temperature se je število 
vročih dni (več kot 30 stopinj 
Celzija) v zadnjih desetletjih 
močno povečalo v vseh regi-
jah, z izjemo najvišjih prede-
lov alpskega sveta. »V hlad-
nih alpskih dolinah, na pri-
mer Ratečah, so bili do sredi-
ne osemdesetih let prejšnje-
ga stoletja vroči dnevi izje-
ma, v zadnjih letih pa se je 
povprečno letno število ta-
kih dni povečalo na nad se-
dem. V Ljubljani je bilo pred 
začetkom hitre rasti tempe-
rature povprečno letno števi-
lo vročih dni okoli deset, da-
nes pa jih v povprečju lahko 
pričakujemo več kot trideset 
na leto,« so zapisali.

Na drugi strani se obreme-
nitev zaradi mraza zmanj-
šuje. Število ledenih dni, ko 
temperatura tudi podnevi ne 

zleze nad ledišče, se vztraj-
no zmanjšuje, najobčutnej-
še v visokogorju (Kredari-
ca), kjer se je s povprečnega 
letnega števila 165 ledenih 
dni v šestdesetih letih prej-
šnjega stoletja v zadnjih le-
tih to število zmanjšalo na 
pod 130.

Padavin več, a manj 
snežnih

Projekcije nakazujejo, da 
se bo segrevanje ozračja na-
daljevalo. Posledice se bodo 
odražale tudi v višanju kon-
centracije toplogrednih pli-
nov v ozračju in višanju gla-
dine morja, ki se je ob slo-

venski obali v zadnjih dvaj-
setih letih dvignila v pov-
prečju za 4,4 milimetra na 
leto, od leta 1960 pa sku-
paj za enajst centimetrov. 
Spremenil se je tudi pada-
vinski režim. Povprečna le-
tna količina padavin v Slove-
niji se v zadnjem desetletju 

povečuje, predvsem zaradi 
zimskih padavin, a je manj 
snežnih. Količina snežnih 
padavin se je v zadnjih dese-
tletjih zelo zmanjšala, v pri-
hodnosti jih pričakujejo če-
dalje manj.

Podaljševanje rastne 
dobe

Z višanjem temperatu-
re se povečuje tudi tveganje 
za suše in poplave. Najhuj-
ših suš, ki so Slovenijo pri-
zadele v razsežnosti naravne 
nesreče, je bilo od leta 2000 
kar sedem, v štirih desetle-
tjih pred tem pa le ena – leta 
1992. Spremembe tempe-

rature imajo tudi velik vpliv 
na razvoj rastlin oz. podalj-
ševanje rastne dobe. Tride-
setletno povprečje dolžine 
rastnega obdobja se je v no-
vem referenčnem obdobju 
(1991–2020) v primerjavi s 
preteklim (1961–1990) po-
daljšalo za od 10 do 15 dni.

Cilj evropskega zelenega 
dogovora je, da bi Evropa do 
leta 2050 postala podnebno 
nevtralna. »Čeprav je Slove-
nija neznatna v primerjavi s 
celotno Evropo, pa se na ravni 
posameznika lahko primer-
jamo z državljani evropskih 
držav. Naše dejavnosti torej 
vplivajo na intenzivnost pod-
nebnih sprememb,« so pou-
darili na Arsu, kjer pozivajo k 
uporabi javnega potniškega 
prevoza, kolesarjenju in hoji, 
varčevanju s toplotno in elek-
trično energijo ter h kupova-
nju lokalno pridelanih živil.

Lansko leto najtoplejše 
od začetka meritev

Arso je pred kratkim 
predstavil tudi podnebne 
značilnosti lanskega leta, ki 
je bilo po delnih podatkih 
na ravni države najtoplejše 
od začetka izvajanja meritev 
leta 1961. Odklon povprečne 
temperature zraka od pov-
prečja obdobja 1981–2010 
je namreč znašal 1,8 stopi-
nje Celzija. Letna višina pa-
davin je bila na ravni drža-
ve pod povprečjem. Padlo je 
okrog 86 odstotkov običajne 
količine padavin, lansko leto 
pa je bilo tako med šestimi 
najbolj sušnimi od leta 1961.

Ana Šubic Z ima, zima bela, vrh gore 
sedela … smo ponavljali 
v šolskih klopeh. Pri no-

vodobni zimi ugotavljamo, da 
izgublja svojo značilno barvo 
in da nam vsem »žuga«.

Snežna odeja se je v alp-
skem prostoru od 60-ih let 
prejšnjega stoletja prepolovila, 
trend pa se bo v naslednjih le-
tih še stopnjeval, saj se tempe-
rature na tem območju dvigu-
jejo dvakrat hitreje kot drugod 
na severni polobli, je bilo po-
udarjeno na lanskem posvetu 
o prilagajanju turizma v Al-
pah na podnebne spremem-
be. Mojca Dolinar z Agencije 
za okolje je med drugim tudi 
povedala, da se s segrevanjem 
povečuje jakost posameznih 
padavinskih dogodkov. Tako 
se lahko zgodi obilno sneženje 
z obilno snežno odejo, vendar 
s hitrim taljenjem, predvsem v 
nižjih legah. Snežna odeja pa 
ni pomembna le z vidika tu-
rizma, temveč zlasti za vodni 
krog, je opozorila.

Ob tem, da je treba zmanj-
šati ogljični odtis, je bil eden 
glavnih zaključkov posveta, 
da se mora turizem prilago-
diti podnebnim spremembam. 
Pri obojem po oceni klimato-
loginje Lučke Kajfež Bogataj 
zaostajamo, čeprav imamo 
t. i. zeleno shemo slovenske-
ga turizma. »Zelene zime so 
postale realnost in smučišča 
z nadmorsko višino do 1800 
metrov bo treba preoblikovati 
v gorske centre z vsaj devetme-
sečno ponudbo. To bo pome-
nilo preživetje,« je dejala Ma-

nuela Božič Badalič v vlogi 
predsednice Združenja sloven-
skih žičničarjev.

Ministrstvo za gospodarski 
razvoj in tehnologijo je lani – z 
namenom, da bi bila smučišča 
manj odvisna od negotovih 
zimskih razmer – zagotovi-
lo nekaj več kot 63,4 milijona 
evrov sredstev za razvoj in pre-
strukturiranje večjih smučar-
skih centrov v celoletna gorska 
središča ter odobrilo sofinanci-
ranje za deset projektov. Izved-
ba mora biti zaključena v le-
tošnjem novembru, gradbena 
dovoljenja za investicije pa je 
treba priglasiti v tem mesecu, 
kar je v minulih dneh vzbudilo 
dvome. Kot je opozorilo zdru-
ženje, bodo smučišča odobren 
denar zaradi kratkih rokov in 
letošnjega izpada prihodkov s 
težavo črpala.

Na Voglu načrtujejo zame-
njave dvosedežnice Zadnji Vo-
gel takoj po zaključku zimske 
sezone, in sicer s panoramsko 
krožno-kabinsko žičnico, ki bo 
delovala tudi v poletni sezoni, 
pogoj za pridobitev nepovra-
tnih sredstev pa je vzpostavitev 
še nekaterih drugih aktivnosti. 
Poletna sezona je na Voglu si-
cer (že) enakovredna zimski. 
RTC Žičnice Kranjska Gora 
so na razpisu kandidirale z 
novo krožno-kabinsko žičnico, 
ki bi nadomestila štirisedežni-
co Vitranc 1, RTC Krvavec pa s 
šestsedežnico Zvoh, digitaliza-
cijo krožne kabinske žičnice in 
obogatitvijo poletnih aktivno-
sti. Oba upravljavca še prido-
bivata gradbeni dovoljenji.

Preveč odvisni od narave
Temperatura se v Sloveniji viša hitreje od svetovnega povprečja, spreminja se padavinski režim, več 
je ekstremnih vremenskih dogodkov. Nujno je, da se začnemo sistematično prilagajati podnebnim 
spremembam, svarijo strokovnjaki.

Slovenija se segreva hitreje

»Kot upravljavec držav-
nih cest se zavedamo nuj-
nosti čimprejšnjega odpr-
tja ceste, zato smo pristopi-
li k začasni rešitvi. Trenutno 
je v teku stabilizacija zgor-
njega dela brežine s sidrani-
mi mrežami visoke natezne 
trdnosti. Dela potekajo roč-
no, v alpinističnem pristo-
pu, s hitrostjo, ki je odvisna 

predvsem od napredova-
nja vrtalnih del oziroma od 
lastnosti hribine ter vreme-
na, saj del v času padavin ni 
možno izvajati. Čeprav gre 
za tehnološko zahtevna in 
nevarna dela, pričakujemo, 
da bo stabilizacija brežine v 
primeru ugodnih vremen-
skih pogojev dokončana v 
enem mesecu. Zaradi mož-
nosti ponovitve dogodka bo 
za lokalni promet v času do 

dokončanja izvedbe začas-
nih ukrepov urejen izme-
nično enosmerni promet. 
Sprostitev prometa čez mej-
ni prehod Ljubelj pa bo izve-
dena takoj po odpravi te ne-
varnosti,« so povedali na Di-
rekciji RS za infrastrukturo. 
Na avtocesti je zato še vedno 
obvestilo, da je tunel na mej-
nem prehodu Ljubelj zaprt.

Župan Peter Miklič 
je pozval k upoštevanju 

začasnih ukrepov in omeji-
tev. »Na ozkem pasu, kjer 
je promet zaradi plazu ure-
jen izmenično enosmerno, 
so morali zaradi gradbišča 
posebej utrditi bankino, in 
če bi zdaj tam mimo vozili 
težki tovornjaki, bi zemlji-
na lahko začela plazeti na 
Kovtrnico.« Okvirna vred-
nost del, ki jih izvaja Go-
renjska gradbena družba, 
je 295 tisoč evrov.

Plaz sanirajo, težave v prometu

ODGOVORNA UREDNICA 

Marija Volčjak

NAMESTNIKA ODGOVORNE UREDNICE

Urša Peternel, Simon Šubic

UREDNIŠTVO
NOVINARJI - UREDNIKI: 

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

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

stalni sodelavci: 
  Jože Košnjek, Cveto Zaplotnik, Miha Naglič 

OBLIKOVNA ZASNOVA

Jernej Stritar, IlovarStritar, d. o. o.

TEHNIČNI UREDNIK

Grega Flajnik

FOTOGRAFIJA 

Tina Dokl, Gorazd Kavčič

OGLASNO TRŽENJE

Marjan Potočnik, Mateja Žvižaj

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

KO MEN TAR
Ana Jagodic Dolžan

1. stran

Količina snežnih padavin se je v zadnjih desetletjih zelo zmanjšala, v prihodnosti jih 
pričakujejo čedalje manj. / Foto: Primož Pičulin

Slovenija se zaradi geografskih značilnosti segreva 
hitreje od svetovnega povprečja. Če se je svetovna 
temperatura v obdobju 1980–2021 dvignila za 
približno 0,8 stopinje Celzija, se je nad Slovenijo za 
kar 2,2 stopinje.
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Dom dr. Janka Benedika Radovljica sta kot enega od primerov dobre prakse obiskali Biserka Marolt 
Meden, svetovalka predsednice države, in Darinka Klemenc, predstavnica združenja Srebrna nit.

Radovljica – Konec prejšnje-
ga tedna sta se na obisku v 
Domu dr. Janka Benedika 
na povabilo direktorja doma 
Alena Grila mudili pred-
stavnica združenja Srebrna 
nit Darinka Klemenc in Bi-
serka Marolt Meden, slednja 
na svojem prvem obisku v 
domu starejših občanov kot 
svetovalka predsednice dr-
žave za področje starejših. 
Radovljiški dom sta si ogle-
dali kot primer prepoznane 
dobre prakse delovanja do-
mov za starejše v času, ko so 
sicer v državi pogoji za delo-
vanje teh socialnovarstvenih 
in zdravstvenih ustanov zelo 
zahtevni.

Slišati izvajalce in 
uporabnike

»V letu zakonskega ure-
janja pomembnega področ-
ja dolgotrajne oskrbe je še 
posebno pomembno, da sli-

šimo, kakšno je mnenje na 
terenu, tako izvajalcev kot 
uporabnikov,« je poudari-
la Biserka Marolt Meden in 
med najaktualnejšimi izzi-
vi omenila pričakovanje, da 

bi tako zaposleni v domovih 
za ostarele kot tudi v drugih 
socialnovarstvenih ustano-
vah imeli primerno plačilo 
za svoje zahtevno in napor-
no delo.

»Okrepiti moramo vlogo 
socialne države, da ne bodo 
tisti, ki danes živijo v revšči-
ni, v revščini živeli še nap-
rej in ne imeli možnosti do-
stopa do javnih storitev po 
načelu solidarnosti,« je po-
udarila.

Darinka Klemenc, člani-
ca izvršnega odbora združe-
nja Srebrna nit in tudi člani-
ca Zbornice zdravstvene in 
babiške nege, je ob obisku 
poudarila pomembnost pri-
mernega odnosa, ki ga ima-
jo do starejših tisti, ki dela-
jo z njimi. Odzvala se je tudi 

na nedavni incidenta nasilja 
negovalke na domu na Pri-
morskem. Kot pravi, sicer 
posebnih študij nasilja nad 
starejšimi ni ne pri nas in ne 
v svetu, tisti, ki se s tem po-
dročjem ukvarjajo, pa ven-
darle zaznavajo, da še kako 
obstaja, v domačem okolju 
naj bi ga bilo še bistveno več 
kot v domovih za starejše.

Zdravstveni in socialni 
problem

»Do podatkov je težko pri-
ti, ker starejši to skrivajo, po-
sebno doma, kjer so odvis-
ni od negovalcev. Dogodek 
obsojamo in upamo, da je 
podobnih incidentov čim 
manj.«

Poudarila je še, da je oskr-
ba starejših tako zdravstveni 

kot socialni problem. »Ljud-
je danes v domove ne gre-
do zato, da bi se družili,« je 
opozorila.

»Ti časi so mimo, čeprav 
je osamljenost izjemen pro-
blem vsega razvitega sveta, 
tudi pri nas. V domove pri-
hajajo ljudje z več diagnoza-
mi, s predpisane veliko tera-
pije, potrebuje se torej inte-
grirana socialno-zdravstve-
na oskrba, kombinacija to-
rej, ki se nam zdi še kako po-
membna.«

Priložnost, da predstavijo 
svoja stališča

Direktor radovljiškega 
doma Alen Gril je izrazil za-
dovoljstvo nad obiskom in s 
tem priložnostjo, da gostja-
ma pokažejo način delova-
nja ustanove in tudi kakšni 
so pri njih pogoji za delo.

Predstavili so jima tudi 
vse ukrepe v zvezi z obvla-
dovanjem covida, predvsem 
v smislu vzpostavljanja rav-
novesja med strokovnimi 
ukrepi za zajezitev širjenja 
na eni strani in dobrega po-
čutja stanovalcev na drugi.

»Seveda smo priložnost 
izkoristili tudi za to, da smo 
gostji seznanili s problemi, 
s katerimi se srečujemo pri 
delu, v upanju, da tudi na 
ta način lahko vplivamo na 
odločevalce, ki naj zagotovi-
jo ukrepe, s katerimi bodo 
vzpostavljeni pogoji, da 
bomo domovi lahko izpol-
njevali svoje poslanstvo, to 
pa je delo v dobro naših upo-
rabnikov,« je poudaril Gril.

Marjana Ahačič

Svetovalko predsednice države Biserko Marolt Meden in 
članico izvršnega odbora združenja Srebrna nit Darinko 
Klemenc sta pozdravila direktor Doma dr. Janka Benedika 
Alen Gril in pomočnik direktorja za zdravstveno nego Darko 
Loncnar. / Foto: Nik Bertoncelj

Zgornje Gorje – Da je šport 
v Gorjah pomemben pove-
zovalni člen okoliških pre-
bivalcev, je že dobro znano, 
ponovno pa so to dokazali 
tudi na dobrodelnem kon-
certu Zvezde na snegu mi-
nulo soboto v telovadnici 
Osnovne šole Gorje. V glas-
beno pestrem večeru so zbi-
rali dobrodelne prispevke, 
namenjene gorjanskim bi-
atloncem in tekačem. Kot 
je pojasnil podpredsednik 
Športnega društva (ŠD) 
Gorje in predsednik sekcije 
za tek na smučeh in biatlon 
Tomaž Žemva, so denar-
na sredstva pomembna pri 
doseganju odličnih rezulta-
tov športnikov in športnem 

razvoju mladih upov na-
sploh. »Letošnja sezona v 
biatlonu in teku na smučeh 
poteka odlično. Naš 'para-
dni konj' Eva Urevc je rav-
no danes dosegla vrhunsko 
uvrstitev, postala je namreč 
državna prvakinja v sprin-
tu v klasičnem koraku. Se-
veda pa smo ponosni na do-
sežke vseh gorjanskih špor-
tnikov,« je pojasnil Žemva 
in gorjanske svizce, kot jim 
pravijo, opisal kot trmaste, 
vztrajne in nepopustljive.

Nekaj pozdravnih besed je 
občanom namenil tudi gor-
janski župan Peter Torkar, 
ki je poudaril, da sta pomoč 
in podpora mladim športni-
kom poleg talenta in trde-
ga dela ena izmed ključnih 
komponent za vrhunske 

rezultate. Kulturni program 
je vseboval tudi predstavitev 
gorjanskih 'laufarjev', ki pa 
se je letos odmaknila od kla-
sične predstavitve rezultatov 
pretekle sezone. Mladi špor-
tni upi Gorij so bili postavlje-
ni v drugačno luč, saj je Žem-
va predstavil tudi druge nji-
hove talente in hobije. Tako 
smo lahko slišali, da so tudi 
nadobudni kuharji, humani-
tarci, glasbeniki, plesalci, lju-
bitelji živali in še in še.

V okviru glasbenega ve-
čera so do zadnjega kotička 
zapolnjeno dvorano zaba-
vali številni glasbeni gostje. 
Uvod je pripadal Oktetu LIP 
Bled, ki ustvarja pod ume-
tniškim vodstvom Vide Mi-
helčič, z nežnimi zvoki citer 
pa sta obiskovalce navdušili 

Ema in Tadeja Žemva, ki sta 
na tokratnih Zvezdah na 
snegu nastopili prvič. Krstni 
nastop so v Gorjah izvedli 
tudi domačini, mlad kvintet 
Gorjanskih 5, ki ga sestav-
ljajo David Matej Mandeljc, 

Janez Jemec, Matic Jan, 
Aljaž Tišler in Matevž Koro-
šec. Da v Gorjah niso doma le 
športni talenti, temveč tudi 
pevski, je zopet dokazala do-
mačinka Ana Skumvač, obi-
skovalce pa so zabavali tudi 

Domači muzikanti. Sklepni 
nastop pa je pripadel duetu 
Maraaya. Marjetka Vovk je 
s čarobnim glasom na noge 
spravila celo dvorano, Raay 
pa je tako kot vedno poskr-
bel za brezhiben zvok.

Športno društvo Gorje je organiziralo že tradicionalni dobrodelni koncert, v 
okviru katerega so zbirali prispevke za gorjanske zvezde na snegu – mlade 
tekače in biatlonce.

Kranjska Gora – Henriki Zupan je kot izvoljeni županji Obči-
ne Kranjska Gora prenehal mandat občinske svetnice. Svetni-
ški mandat je s sklepom občinske volilne komisije, ki ga je na 
januarski seji potrdil tudi občinski svet, prešel na naslednjega 
kandidata nestrankarske liste Živimo v dolini Slavka Rabiča z 
Dovjega. Občinski svetniki so soglašali tudi s predlogi Komisije 
za mandata vprašanja, volitve in imenovanja za člane nadzor-
nega odbora in še drugih občinskih odborov. Kot je pojasnil 
predsednik komisije Tomaž Petrovič, so pri imenovanju članov, 
kolikor je bilo mogoče, upoštevali kandidate vseh list in njihovo 
strokovno usposobljenost. Po odstopu Bogdana Janše iz sveta 
zavoda Triglavski narodni park so za nadomestnega člana potr-
dili Tomaža Petroviča, za člana sveta zavoda Razvojne agencije 
Zgornje Gorenjske pa z novim mandatom imenovali Blaža Vebra.

Potrjeni novi občinski svetnik, člani odborov

Kranjska Gora – Županja 
Občine Kranjska Gora He-
nrika Zupan je na mesto po-
džupanje imenovala Klavdi-
jo Gomboc. S tem je v sre-
do seznanila svetnike na seji 
občinskega sveta, naslednji 
dan pa podpisala sklep o nje-
nem imenovanju. »Klavdijo 
Gomboc sem prepoznala kot 
osebo, ki mi bo stala ob strani 
in pripomogla tudi glede na 
to, da ima že dolgoletne izku-
šnje kot občinska svetnica. 
Zelo znane so ji tudi zadeve 
na področju turizma in vem, 
da je prepoznana tudi med 
občani. Prepričana sem, da 
bo delo opravljala dobro,« je 
povedala županja.

Klavdija Gomboc bo funk-
cijo podžupanje opravlja-
la nepoklicno. Izvoljena je 
bila tudi v aktualni mandat 
kranjskogorskega občin-
skega sveta kot kandidatka 

nestrankarske liste Zgor-
njesavci za Zgornjesavce. 
»Nadgradili bomo vse, kar 
se je dobrega izvajalo v prete-
klih mandatih in urejali, kar 
je bilo v preteklosti bolj po-
tisnjeno na stranski tir. Pri-
oriteta naju obeh pa bo vse-
kakor olajšanje življenja do-
mačemu lokalnemu prebi-
valstvu,« je dejala Klavdija 
Gomboc.

Tudi v Kranjski Gori imajo podžupanjo.

Podžupanja je 
Klavdija Gomboc
Suzana P. Kovačič

Nika Toporiš

Tomaž Žemva, predsednik sekcije za tek in biatlon v Športnem društvu Gorje, je predstavil, 
s čim vse se še ukvarjajo mladi športniki. / Foto: Nik Bertoncelj

Gorjanske zvezde na snegu

Klavdija Gomboc  
/ Foto: Nik Bertoncelj

Obisk v domu starejših

»Ljudje danes v domove 
ne gredo zato, da bi se 
družili. Ti časi so mimo, 
čeprav je osamljenost 
izjemen problem vsega 
razvitega sveta, tudi pri 
nas.«
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Kranj – Mestna občina Kranj 
(MOK) je na javnem projek-
tnem natečaju izbrala stro-
kovno najprimernejšo re-
šitev za načrtovano novo-
gradnjo vrtca Sonček na Ces-
ti 1. maja v Kranju. Z zmago-
valcem, ljubljanskim podje-
tjem Osivnik Fabian arhi-
tekti, bodo sklenili pogod-
bo o izdelavi projektne do-
kumentacije. »Če bodo po-
stopki potekali nemoteno, 
bi lahko gradnjo začeli ko-
nec letošnjega leta,« napove-
dujejo na MOK. Ocena vred-
nosti investicije (brez DDV) 
bo po navedbi izbranega na-
tečajnika nekaj manj kot šti-
ri milijone evrov.

MOK načrtuje rušenje ob-
stoječega vrtca Sonček s tre-
mi oddelki in gradnjo nove-
ga vrtca s sedmimi oddel-
ki in pripadajočimi prosto-
ri, otroškimi igrišči in z zu-
nanjo ureditvijo, vključno z 
dostopom in parkirišči. Pot-
rebna je tudi izvedba zaklo-
nišča. Na javni natečaj iz lan-
skega septembra, ki so ga iz-
vedli skupaj z Zbornico za 
arhitekturo in prostor Slo-
venije (ZAPS), je prispelo 
enajst elaboratov. Prvo nag-
rado in z njo šest tisoč evrov 

nagrade je natečajna komisi-
ja podelila podjetju Osivnik 
Fabian arhitekti oziroma av-
torjema predloga Tei Fabia-
ni in Davidu Osivniku, dru-
go nagrado in 4800 evrov pa 
ponudniku Svet vmes. Tret-
je nagrade niso podelili, so 
pa zato štirje ponudniki pre-
jeli priznanja (tudi z denar-
nimi nagradami).

V povzetku obrazložitve 
je zapisano, da prvonagraje-
no natečajno rešitev odliku-
je jasna umestitev v prostor s 

popolno ločitvijo prometnih 
in peš površin: »Je kvalite-
tno umeščena v prostor, ka-
kovostno funkcionalno raz-
porejena, dostopi in prome-
tna ureditev so primerni, ar-
hitekturne in krajinsko-ar-
hitekturne rešitev so skla-
dne. Kompakten volumen 
ustvarja veliko površino zu-
nanjega igrišča, ki je pregle-
dno in primerno povezano z 
objektom. Objekt je ekono-
mičen in energetsko učin-
kovit, odlikuje ga racionalna 

organizacija prostora, jasna 
delitev programa, kratke ko-
munikacijske povezave in 
ambientalna pestrost. Špor-
tna igralnica je primerno 
umeščena in se kvalitetno 
odpira na zunanji trg. Vse 
igralnice so kvadratne obli-
ke, orientirane na jugovzho-
dno stran in dobro osvetlje-
ne. Zasnova omogoča med-
sebojno povezovanje igral-
nic in razširitev v predpro-
store. Omogočena je med-
sebojna povezava teras.«

Zmagovalna projektna rešitev za novi vrtec Sonček v Kranju, ki so jo izdelali v podjetju 
Osivnik Fabiani arhitekti. / Foto: MOK

Jezersko – Sankališče in dr-
sališče na Jezerskem sta v 
tej sezoni obratovala oko-
li 14 dni, smučanje in tek 
na smučeh sta bila možna 
slab teden, kljub temu pa 
je pri upravljavcih prisoten 

optimizem. »Zima je taka, 
kot je. Ko pride vremenska 
fronta z juga, imamo slabo 
snežno sliko, ko pa pride s 
severne smeri – zdaj prihaja 
s severovzhoda –, lahko pri-
čakujemo padavine,« nam 
je povedal Rok Teul iz Par-
ka Jezersko.

»Proge so po sneže-
nju lahko na voljo v nekaj 
dneh,« pravi. Tekaške ure-
jajo v dolžini 17 kilometrov, 
proga za sankanje, ki je v bli-
žini Planšarskega jezera, je 
dolga 740 metrov, smučišče 
pa so pred letošnjo sezono 
podaljšali na slabih dvesto 

metrov. »Naša usmeritev je 
postati družinski center, za-
nimivi smo za šole, velik po-
udarek dajemo šoli smuča-
nja – tudi zato, da naučimo 
smučati naše otroke, ker je 
to naša vrednota, naša tra-
dicija,« pojasni sogovornik.

Šolarji se na Jezersko vra-
čajo po obdobju omejitev za-
radi epidemije. Če bodo raz-
mere omogočale, bodo ime-
li zimske športne dneve vse 
do marca. Površini za smu-
čanje in sankanje lahko ure-
dijo tudi s tehničnim sne-
gom, vendar je bilo v prvi 
polovici januarja pretoplo za 
zasneževanje. So pa sončni 
dnevi privabljali pohodnike. 
Kot nam je še povedal direk-
tor Parka Jezersko, svetuje-
jo hojo v sončnih legah, na 
primer od mejnega prehoda 
proti Rakeževi planini. Ra-
venska Kočna je pozimi za-
prta za promet, saj se pro-
metnice spremenijo v teka-
ške poti, za zagotavljanje nji-
hove kakovosti pa je tudi po-
membno, da obiskovalci do-
line ne hodijo po progah.

Tisti, ki si radi nadenejo dr-
salke, se po spustu tempera-
tur lahko nadejajo možnos-
ti obiska drsališča. Težko pa 
je natančno napovedati, kdaj, 
pravi Aleš Petek, saj morajo 
biti za ureditev ledene plo-
skve tudi tla dovolj mrzla.

Potem ko je bilo Jezersko v prvi polovici januarja brez snega, se je v nov 
teden prebudilo s štirideset centimetrov debelo snežno odejo.

Ana Jagodic Dolžan

Bled – Filmski večer s pogo-
vorom je prejšnji četrtek v 
dvorano Medgeneracijskega 
centra Vezenine Bled priva-
bil lepo število obiskovalcev, 
ki jih zanimajo teme, pove-
zane z zgodovino prostora, 
na katerem živimo Slovenci, 
in domoljubjem. Ogledali so 
si dokumentarni film z nas-
lovom Korenine moje do-

movine, ki je nastal v okviru 
študijskega krožka, poime-
novanega Etno – fletno; sre-
čanja so v Trzinu, vodi pa jih 
Branka Urbanija.

V dobre pol ure trajajo-
čem filmu sodeluje 18 pri-
čevalcev, strokovnjakov z 
različnih področij življenja 
in dela, ki podajajo zanimi-
ve informacije ter dejstva o 
izvoru slovenskega naroda, 
med njimi: dr. Anton Per-
dih, profesor kemije, avtor 

knjigo Izvor Slovencev in 
drugih Evropejcev, zamej-
ski pisatelj Marij Čuk in do-
mačin iz Mengša Ivan Sivec, 
oblikovalec Oskar Kogoj, 
profesor arhitekture Borut 
Juvanec, teolog dr. Karel Gr-
žan, ki se prav tako posveča 
raziskovanju izvora Sloven-
cev, pisateljica Dušica Ku-
naver in Simon Prosen, ki je 
napisal knjigo o izvoru Slo-
vencev. Scenarij za film je 

ob sodelovanju drugih ude-
ležencev krožka pripravila 
Urška Tavčar, film pa je re-
žirala Branka Urbanija.

Film so premierno upri-
zorili konec septembra v 
dvorani Marjance Ručigaj v 
Trzinu, na Bledu pa je pro-
jekciji filma sledil pogovor 
z nekaterimi sodelujočimi 
v filmu, in sicer Antonom 
Perdihom, Borutom Juvan-
cem, Dušico Kunaver in Si-
monom Prosenom.

Marjana Ahačič

Kranjska Gora – Kranjsko-
gorski občinski svetniki so 
na nedavni seji sprejeli letni 
program kulture in športa, 
ki sta tudi podlaga za dodeli-
tev sredstev na javnih razpi-
sih za sofinanciranje dejav-
nosti in projektov kulturnih 
društev in izvajalcev špor-
tnih programov. Proračun-
ska sredstva so zagotovljena 
v približno enakem obsegu 
kot pretekla leta.

Ločeno pa bodo svetni-
ki še enkrat pregledali in-
vesticiji v dokončanje Špor-
tnega parka Ruteč in ure-
ditev vstopne točke v ferato 
Hladnik (Hvadnik) v Goz-
du - Martuljku. Za slednje 

se svetniku Blažu Vebru 
zdi prav, da je občina kupi-
la tako strateško zemljišče, 
ker Gozd - Martuljek take 
točke trenutno nima. Uredi-
li naj bi jo po zgledu Topoli-
na v Mojstrani. Svetniku To-
mažu Petroviču se zdi inve-
sticija precej draga, uredi-
tev vstopne točke je po zad-
njih projektantskih podat-
kih, predstavljenih na seji, 
ocenjena na 350 tisoč evrov 
z DDV (najprej skoraj 420 ti-
soč evrov). Petroviču se zdi 
vredno pridobiti dodatne in-
formacije, morebiti še dru-
ge rešitve. Županja Henri-
ka Zupan je predlagala, naj 
najprej povprašajo krajane 
Gozda - Martuljka, kaj si oni 
želijo na tej lokaciji.

Suzana P. Kovačič

Simon Šubic

Na Jezerskem pričakujejo še nekaj snega in tako računajo, da bi bile tekaške proge lahko 
urejene konec tedna. / Foto: Park Jezersko

Projekciji filma je sledil pogovor z nekaterimi sodelujočimi 
v filmu: Antonom Perdihom, Borutom Juvancem, Dušico 
Kunaver in Simonom Prosenom.

Zdajšnji trioddelčni vrtec Sonček na Planini I v Kranju bodo porušili in na njegovem mestu zgradili nov 
vrtec s sedmimi oddelki. Idejno rešitev za novogradnjo so že izbrali.

Izbrali idejno rešitev za vrtec Filmski večer o 
koreninah slovenstva

Kaj pa menijo krajani

Spet zimska podoba

Obiskovalci filmskega večera v dvorani 
Medgeneracijskega centra Vezenine Bled so si ogledali 
dokumentarni film z naslovom Korenine moje 
domovine, ki je nastal v okviru študijskega krožka, 
poimenovanega Etno – fletno.
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Tudi v Sloveniji smo priča zgodbam in fotografijam zanemarjanja živali. Ena zadnjih takšnih je iz 
medvoške občine in je v prazničnem času odmevala v širši javnosti.

Medvode – V državnem zbo-
ru je bil včeraj posvet z nas-
lovom Za boljšo prihodnost 
živali. Potekal je na pobudo 
predsednice državnega zbo-
ra mag. Urške Klakočar Zu-
pančič z namenom predsta-
vitve aktualne problema-
tike, obenem pa tudi z že-
ljo za oblikovanje predlo-
gov rešitev izboljšanja pod-
ročja varstva in zaščite živa-
li. Vabljeni so bili predstav-
niki nevladnih organizacij, 
ki se ukvarjajo s tem področ-
jem, in najvišji predstavniki 
državnih organov, združenj 
občin v Sloveniji in drugih 
organov ter izobraževalnih 
institucij.

Odvzeti so bili štirje psi
Tudi v Sloveniji smo priča 

zgodbam in fotografijam za-
nemarjanja živali. Ena zad-
njih takšnih je iz medvoške 
občine. Odvzeti so bili štirje 
psi, ki so jih odpeljali v Za-
vetišče za zapuščene živa-
li Horjul, kjer je psica skoti-
la kar enajst mladičev. »Vse 
skupaj se je vleklo mnogo 
predolgo. Do 19. decembra 
za te pse nismo vedeli, so se 
nam pa javili ljudje, ki so v 
preteklosti – tudi pred sko-
raj dvajsetimi leti – pri tem 
lastniku že kupovali mladi-
če raznoraznih pasem. Da 
je z odločbo prišlo do odvze-
ma teh štirih psov in posle-
dično pri nas skotenih mla-
dičev ter do trajne prepovedi 
reje na tem naslovu, je mi-
nilo čisto preveč let in izda-
nih je bilo čisto preveč oči-
tno neučinkovitih kazni in 
prepovedi,« je pojasnila Po-
lona Samec iz Zavetišča za 

zapuščene živali Horjul. 
Zgodilo se je v občini, v kate-
ri je zelo aktivno Društvo za 
varovanje okolja in pomoč 
živalim v stiski Reks in Mila. 

Slednje je svoje delovanje in 
predloge rešitev predstavi-
lo tudi na včerajšnjem pos-
vetu. Razočarani so bili, 
ko so izvedeli za primer iz 

njihovega okolja. Že več let 
pomagajo živalim, še poseb-
no brezdomnim mačkam in 
tudi psom. V skrbi za živali 
so na terenu vsak dan po več 

ur, a za ta primer niso vede-
li. »Za nami je osem inten-
zivnih let ozaveščanja lju-
di v naši občini, ki ga op-
ravljajmo v našem društvu 

in seveda tudi širše dru-
ga društva, posamezniki  ... 
Težko je sprejeti, da so živa-
li trpele v naši skupnosti in 
ni nihče povedal. Groza me 
je, kakšne pogoje privoščijo 
ljudje nemočnim živalim, ki 
pripete z močnimi verigami 
in zaprte v umazanih boksih 
ne morejo pobegniti. Tudi to 
je pretresljivo in sramotno 
ogledalo naše družbe. Vsi se 
moramo potruditi, da opazi-
mo zanemarjanja in zlorabe 
živali in ob tem takoj ukrepa-
mo,« je povedala Mojca Fur-
lan iz društva Reks in Mila. 
Z zavetiščem Horjul vsa leta 
odlično sodelujejo, prav tako 
z Občino Medvode.

Prostorska stiska 
v zavetišču

A tudi v Zavetišču Hor-
jul se srečujejo s hudo pro-
storsko stisko. Zavetišče je 
polno, zato so morali ob-
činam začeli odpovedova-
ti pogodbe. Tudi z Gorenj-
skega jih imajo kar nekaj. 
Za živali nujno potrebuje-
jo primerne posvojitelje, in 
to takoj. »Ne moremo pod-
pisati pogodbenih obvezno-
sti, ki jih ne bi bili sposob-
ni izvajati. Vemo, da nismo 
edino zavetišče v Sloveniji 
v takšni stiski, in menimo, 
da bomo zelo kmalu vsi na 
istem. Problem imamo vsi 
mi. Dobro bi bilo, če bi se 
v kratkem odprlo še kakšno 
zavetišče za potrebe gorenj-
ske regije,« je poudarila Po-
lona Samec.

V nevladnih organizaci-
jah menijo, da je izzive tre-
ba začeti reševati na državni 
ravni, zato so bili veseli vče-
rajšnjega posveta v držav-
nem zboru.

Maja Bertoncelj

Odvzeta psica je v Zavetišču Horjul skotila kar enajst 
mladičev. / Foto: arhiv Zavetišča Horjul

Že sredi prejšnjega leta 
so bili v Kamniku uspešni 
na javnem razpisu za vla-
ganja v kakovostno in traj-
nostno preoblikovanje slo-
venskega turizma za krepi-
tev njegove odpornosti mi-
nistrstva za gospodarstvo, 
ki je na ta način podprlo de-
set slovenskih smučišč oz. 
gorskih centrov, na Gorenj-
skem tudi Vogel, Krvavec in 
Kranjsko Goro.

Na Veliki planini so v 
okviru razpisa za investici-
jo pridobili dobrih sedem 
milijonov evrov. Občina je 
v ta namen ustanovila tudi 
proračunski sklad, kamor 
se je doslej steklo 750 tisoč 
evrov, del lastnih sredstev 

pa bo za novo sedežnico na-
menila tudi družba Velika 
planina.

Nova sedežnica bo nado-
mestila skoraj štirideset let 

staro napravo Šimnovec, ki 
smučarje in druge obisko-
valce planine prevaža od 
zgornje postaje nihalke do 
Zelenega roba. Kaj investi-
cija pomeni za nadaljnji ra-
zvoj turizma na Veliki pla-
nini, je pojasnil kamniški 

župan Matej Slapar. »Z novo 
napravo bo omogočena traj-
nostna in sodobna oblika 
prevoza na Veliko planino 
in verjamem, da bo to omo-

gočalo razvoj letnega in zim-
skega turizma na planini za 
naslednjih trideset let,« je 
povedal Slapar in ob tem do-
dal, da so se namesto za šti-
risedežnico raje odločili za 
šestsedežno napravo, in si-
cer zaradi manjšega števila 

prižem sedežev, zaradi če-
sar je lahko vrednost investi-
cije nižja.

Včeraj je bil zaključen tudi 
javni razpis za izbiro izvajal-
ca del, ki morajo biti dokon-
čana še v letošnjem letu. Po-
drobnosti o številu oddanih 
ponudb in cenah bodo zna-
ne v teh dneh.

Sicer pa to ni edini večji 
projekt, ki se obeta na ob-
močju Velike planine v pri-
hodnje. V prihodnjih letih 
namreč nameravajo skupaj 
z občino modernizirati tudi 
infrastrukturo oz. celostno 
urediti spodnjo in zgornjo 
postajo nihalke ter obmo-
čje gostinskega objekta na 
Zelenem robu, za kar so že 
razpisali tudi arhitekturni 
natečaj.

Naklo – Prihodkov v ob-
činsko blagajno bo letos za 
dobrih 8 milijonov evrov, 
odhodkov za nekaj čez 10,5 
milijona evrov. Presežka iz 
preteklih let je za okoli 1,9 
milijona evrov, nekaj je še 
evropskih sredstev. Kot je 
pojasnil župan Ivan Meglič, 
imajo za šeststo tisoč evrov 
predvidenega zadolževanja 
za izravnavo proračuna, za 
kar pa meni, da verjetno ne 
bo potrebno, ker so »malo 
bolj smelo planirali«, poleg 
tega se je, kot ugotavlja žu-
pan, ustavil trend rasti cen 
gradbincev.

Za investicije bodo name-
nili kar okrog 5,5 milijona 
evrov. Župan je ob tem po-
udaril nekaj večjih projek-
tov, kot je dokončanje obno-
ve ceste in druge komunalne 
opremljenosti iz Zgornjih 
Dupelj proti občinski meji 
v Zadragi. V industrijski 
coni Naklo, ki se hitro razvi-
ja in za kar so lani pridobi-
li nepovratna sredstva, mora 

občina do poletja urediti ces-
to. Do maja naj bi zaključi-
li gradnjo komunalne infra-
strukture v severnem delu 
Podbrezij, za komunalno 
opremljenost v tem delu ob-
čine ostaneta potem še Bi-
strica in Dolenja vas.

Še letos naj bi uredili ces-
to Cegelnica–Strahinj ter 
sanirali streho in ogreval-
ni sistem na Osnovni šoli 
Naklo. Pomembna priorite-
ta je tudi obnova regionalne 
ceste od semaforja na Poli-
ci do Marinška v Naklem, 
kjer trenutno pridobivajo 
zemljišča. »Projekt je vre-
den štiri milijone evrov, ve-
činski delež prevzema dr-
žava, občina pa bo morala 
prispevati sedemsto tisoč 
evrov,« je pojasnil župan 
in dodal, da ostaja aktual-
na vnovična umestitev že-
lezniškega potniškega pro-
meta do Naklega. Po neka-
terih napovedih bi bilo to 
lahko že v letu 2024, a se 
županu Megliču zdi verje-
tnejša časovnica do konca 
tega mandata.

Občina Naklo bo v letošnjem proračunu približno 
polovico sredstev namenila investicijam.

Leto kar zajetnih 
investicij

Suzana P. Kovačič

Kranjska Gora – Občina Kranjska Gora je od izvajalca, Doma 
dr. Franceta Bergelja Jesenice, prejela predlog dviga cene so-
cialnovarstvene storitve pomoč na domu zaradi povečanih 
stroškov dela, dviga minimalne plače, povišanja nadomesti-
la za prehrano in materialnih stroškov. Po zadnjih podatkih 
to storitev uporablja 61 kranjskogorskih občanov. Predlog 
so kranjskogorski občinski svetniki obravnavali na nedavni 
seji in z njim soglašali. S prvim februarjem bo cena višja za 
10,2 odstotka, kar znese 23,84 evra, od tega je subvencija 
občine 19,83 evra, cena za uporabnika pa 4,01 evra. Nekaj 
višja je cena na nedeljo, dan državnega praznika ali dela 
prost dan. Županja Henrika Zupan je ob tem pojasnila, da 
imajo uporabniki storitve pomoč na domu, ki ne zmorejo 
plačati svojega deleža, možnost oddati vlogo za oprostitev 
plačila na Center za socialno delo, občina pa jim potem 
priskoči na pomoč.

Dražja bo pomoč na domu

Zbirajo predloge za 
participativni proračun

Železniki – Občina Železni-
ki poziva občane k oddaji 
predlogov za letošnji par-
ticipativni proračun, ki so 
ga predvideli v višini 74 ti-
soč evrov (z DDV). Obrazec 
za predlog je dostopen na 
spletni strani občine (www.
zelezniki.si), občani pa lah-
ko projekte, za katere meni-
jo, da so v lokalni skupnos-
ti najbolj potrebni in prispe-
vajo k izboljšanju kakovosti 
življenja v občini, predlaga-
jo do vključno 24. januar-
ja. Sredstva bodo odobre-
na za posamezne projekte. 

Predlagati je možno ene-
ga ali več projektov, a vred-
nost vseh projektov na ob-
močju posamezne krajevne 
skupnosti (KS) ne sme pre-
segati določenih sredstev. 
V KS Železniki so predvide-
li sredstva v višini do štiri-
deset tisoč evrov, v KS Selca 
do deset tisoč evrov, po ob-
močjih KS Davča, KS Dole-
nja vas, KS Dražgoše - Rud-
no in KS Sorica pa do višine 
šest tisoč evrov. Podane pre-
dloge bo obravnavala občin-
ska komisija, izbrane pro-
jekte pa bodo nato uvrstili 
v predlog rebalansa občin-
skega proračuna.

Ana Šubic

Za boljšo prihodnost živali

Še letos nova sedežnica
1. stran

»Težko je sprejeti, da so živali trpele v naši skupnosti 
in ni nihče povedal. Groza me je, kakšne pogoje 
privoščijo ljudje nemočnim živalim, ki pripete z 
močnimi verigami in zaprte v umazanih boksih ne 
morejo pobegniti. Tudi to je pretresljivo in sramotno 
ogledalo naše družbe.«

Izbrani ponudnik del bo moral najprej odstraniti 
obstoječo dvosedežnico in nato zgraditi novo napravo. 
Odločili so se za šestsedežno napravo, ki za enako 
število potnikov potrebuje manjše število prižem, 
zaradi česar naj bi bila šestsedežnica cenejša od 
štirisedežnice.
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Kamnik – Gore nosimo v 
srcih je naslov zbornika ob 
stoletnici Društva Gorska re-
ševalna služba Kamnik. Po 
besedah urednice, dr. Irene 
Mušič Habjan, se je knjiga 
začenjala »rojevati« že v letu 
2021, največ dela pa so opra-
vili v pravkar minulem letu. 
»Kot urednici mi je bilo v ve-
liko pomoč, da so bili nekate-
ri pripravljeni napisati član-
ke že takoj, drugi pa v malo 
večjem obsegu malo kasne-
je, kajti knjiga se je 'polnila' 
skoraj (pre)počasi. Moji ko-
legi reševalke in reševalci v 
večji meri skrbijo za fizično 
in 'tehnično' kondicijo, ki je 
potrebna pri reševanju v go-
rah, in zaradi tega sestav-
ljamo to čudovito drušči-
no, nekoliko težje pa sedejo 
za računalnik. Namen knji-
ge je zbrati in popisati pred-
vsem zadnje desetletje reše-
vanj, usposabljanj, preven-
tivnih dogodkov in ostalih 
društvenih dejavnosti, med 

katerimi smo veliko svojega 
prostovoljnega časa porabi-
li za pridobitev lastnih pro-
storov,« je zapisala uredni-
ca, ki so ji pomagali še čla-
ni uredniškega odbora Vla-
dimir Habjan, France Ma-
lešič, Srečo Podbevšek in 

Tadej Trobevšek.
Na 208 straneh so obja-

vljene zgodbe 24 avtorjev, ki 
so strnili zgodovino društva 
v minulem stoletju, popisa-
li nekatera reševanja, ki so 
jih opravili člani, pa tudi iz-
kušnje članov, ki sta sama 

potrebovala pomoč reše-
valcev. Besedo so prepusti-
li tudi zahvalam ljudi, ki so 
jim pomagali, bralec pa lah-
ko prebere tudi o tistih, ki so 
v minulem desetletju zapus-
tili, in nekatere bolj humor-
ne prigode iz njihovih vrst.

V zborniku so popisane tudi nekatere reševalne akcije kamniških gorskih reševalcev.  
/ Foto: Janez Kosirnik

Železniki – Nika Weiffenba-
ch iz Železnikov je uspešno 
končala dobrodelni projekt, 
v sklopu katerega je že tret-
je leto zapored s prodajo no-
voletnih koledarjev zbirala 
pomoč za zapuščene živali. 
Lastnica kokeršpanjela Vili-
ja, s katerim sta terapevtski 
par pri društvu za terapijo s 
pomočjo živali Ambasador-
ji nasmeha, je znova prip-
ravila koledar z motivi ko-
keršpanjelov, tokrat so bili v 
ospredju prikupni mladički 
iz kar osmih držav. Z izku-
pičkom od prodaje koledar-
jev je kupila petsto kilogra-
mov pasje in mačje hrane, ki 
jo je pred kratkim že izročila 
prostovoljki iz Sevnice Alen-
ki Kozorog, da jo bo razdeli-
la med zapuščene živali ter 
tudi med svoje tri posvojene 
pse in dvanajst muc, preos-
talo pa ji je Nika namenila v 
gotovini za veterinarsko os-
krbo živali.

Nika je zadovoljna, da je 
zanimanje za njen koledar 
vsako leto večje. Letos so ga 
natisnili že v 270 izvodih, a 

vsi niso bili za prodajo, saj 
jih je vsaj 50 podarila – vsem, 
ki so prispevali fotografije 
pasjih mladičkov, ali ji dru-
gače pomagali pri koledar-
ju, pa tudi nekaterim, ki so 
si ga želeli, a si ga niso mog-
li privoščiti. Nika je nadvse 
hvaležna vsem, ki so ji po-
magali pri izvedbi projekta, 

še zlasti svoji sestri Alen-
ki Kuhar, lektorici Kristini 
Strnad, Giti Šmid za prevo-
de in žirovski tiskarni Andi s 
Sergejo Primožič. Prav tako 
se zahvaljuje vsem, ki so z 
nakupom koledarja omogo-
čili, da je dobrodelno akcijo 
tudi tokrat uspešno spravila 
pod streho.

Nika Weiffenbach iz Železnikov je z izkupičkom od dobrodelnega koledarja 
kupila pol tone hrane za zapuščene živali in prispevala še za njihovo 
veterinarsko oskrbo.

Ana Šubic

Železniki – Zaradi gradnje 
druge faze protipoplavnih 
ukrepov na Selški Sori bodo 
na državni cesti med Že-
lezniki in Zalim Logom na 
območju gradnje zadrževal-
nika pod Sušo še naprej pot-
rebne občasne popolne za-
pore ceste. Z Direkcije RS 
za vode (DRSV) so sporoči-
li, da so enourne popolne za-
pore, ki so omejene na ter-
mine od ponedeljka do pet-
ka med 9. in 10. uro ter med 
11. in 12. uro, predvidene še 
do konca januarja. Kratko-
trajne večkratne 15-minutne 
popolne zapore, ki so možne 

od ponedeljka do petka med 
13. in 15. uro ter ob sobotah 
med 10. in 15. uro, pa bodo 
potekale predvidoma do ju-
lija. Po navedbah DRSV je 
zapora nujna zaradi zago-
tavljanja varnosti udeležen-
cev v prometu. Dela namreč 
potekajo direktno nad cesto, 
v času zapor izvajajo minira-
nje in posledično čiščenje te-
rena, odstranitev materiala z 
brežin in ceste, odkope na vi-
šini z odstranitvijo viška ma-
teriala … V sklopu prve faze 
projekta protipoplavnih ure-
ditev so dela, ki bi zahtevala 
zapore ali obvoze na držav-
nih cestah, že končali, so do-
dali na DRSV.

Ana Šubic

Aleš Senožetnik

Nika Weiffenbach (levo) je pomoč, zbrano za zapuščene 
živali, že predala prostovoljki Alenki Kozorog iz Sevnice.

Kamniški gorski reševalci, ki so lani praznovali stoletnico delovanja, so ob zaključku leta izdali tudi 
jubilejni zbornik z naslovom Gore nosimo v srcih.

Izšel jubilejni zbornik Popolne zapore 
državne ceste pod Sušo

S koledarjem pomagala 
zapuščenim živalim

VELIKI DOBRODELNI KONCERT
 LIONS KLUBA ŠKOFJA LOKA
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Generalni 
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Vstopnina 15 € 
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Medvode – Jutri, 18. januarja, bo ob 19.30 v Knjižnici Medvode 
odprtje razstave slik Od črne do bele Mance Tonje Rismondo, 
ki nadaljuje družinsko tradicijo ustvarjanja umetnosti. Udele-
žila se je različnih kiparskih simpozijev tako pri nas kot v tujini, 
med drugim tudi na znamenitem festivalu ledenih skulptur v 
kitajskem Harbinu. Od vseh zvrsti ji je najbolj pri srcu slikanje. 
Njeni motivi so večinoma ženske figure, pogosto z mitolo-
škimi in fantazijskimi elementi. Avgusta 2022 je na razstavi 
Ferrie arte v italjanski Lombardiji za svojo sliko Persefone 
prejela častno omembo.

Razstava Od črne do bele
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Na Pasji ravni, 31. del

Saj je to verjetno v raznih 
jezikih podobno ali enako. 
Zato sem orožje vselej, ka-
dar je bilo pripravljeno za 
strel, imel postavljeno na R. 
Zjutraj smo se ustavili v vasi, 
kjer je bila skoro polovica hiš 
praznih. Moški so šli v po-
stojanko Črni vrh, ženskam 
pa so potem partizani pobra-
li vse, s čimer naj bi preživ-
ljale sebe in otroke. Spričo 
tega jim ni kazalo nič druge-
ga, kot pomagati si v zavetje 
tiste postojanke ali k sorod-
nikom kam v dolino, če so 
imeli to možnost. Čez glo-
boko grapo smo videli, da 
so belogardisti spremljali iz 
neke hiše ženo z nekaj otro-
ki. Zraven so gnali kravo in 
telička. Domačini so nam 
povedali, da bo tam odslej 
spet ena hiša ostala prazna 
… »Ta krava bo pa naša!« je 

rekel komandir. Poklical je 
mene in moja pomočnika. 
Sledila so kratka navodila, 
kako naj bi prestregli tisto 
skupino, »likvidirali« obo-
roženo spremstvo, kravo in 
teleta pa pripeljali pred naš 
kotel. Naročilo smo vzeli še 
kako zares. Vse je bilo pač 
podrejeno tistemu zadnje-
mu cilju, dišečemu mesu in 
juhi. Nismo iskali poti, pač 
pa smo jo ubrali kar narav-
nost po polju in hosti. Ko 
smo vsi utrujeni in premo-
čeni od jesenske megle ho-
dili že dolgo, pa nam še nič 
obetavnega ni kazalo, je tisto 
začetno navdušenje v nas za-
čelo kopneti. Ko je kraj pok-
rila megla, kmalu nismo ve-
deli, v katero smer naj gre-
mo. Tako smo nekaj časa ta-
vali sem in tja. Bi se najra-
je kar vrnili, pa niti nismo 
vedeli za pravo smer. Sam 
sem hodil prvi. Bren mi je 

visel preko ramena in kaza-
lec desne roke je slonel na 
petelinu. Zlovešča cev je bila 
usmerjena naprej. Vidljivost 
je bila samo nekaj metrov in 
zato vsako premikanje zelo 
tvegano. Vendar tam nismo 
smeli ostati. Namenili smo 
se v rahlo vzpetino. Morda 
bo na vrhu bolje in bomo 
vsaj spoznali, kje smo. Čez 
nekaj časa se je megla za tre-
nutek razkadila. V tem sem 
pred seboj čisto v bližini zag-
ledal psa volčjaka. Kajpak 
sem takoj vedel, da pes tu-
kaj ni sam. Skril sem se za 
grm in opazoval. Na grebe-
nu, morda 30 ali 40 metrov 
daleč, sem opazil gručo voja-
kov. Kaj sedaj? Zavedel sem 
se, da me je rešil pes. Samo 
še nekaj minut in v megli bi 
bil sicer sam in moja pomoč-
nika prišla prav pred puški-
ne cevi. Tako pa – vojna je 
in z njo eno samo surovo in 

nerazumljivo vprašanje: kdo 
bo koga? Po tej neusmiljeni 
vojni logiki mi je življenje 
že tolikokrat viselo na nitki 
… Danes pa je moja ura! Le-
gel sem, a sem bil za tisti cilj 
prenizko. Moral sem plezati 
više in bliže. Pomočnika sta 
zaostala. Končno sem lah-
ko nameril. Stisnil sem ko-
pito, še enkrat pogledal na 
menjalo, bilo je postavljeno 
na R in – sprožil. »Bum,« je 
bilo slišati, pa konec. Samo 
toliko, da sem se izdal. Po-
tem je oživel tisti greben po 
vsej svoji dolžini. Bilo je stre-
ljanja kot na najhujši fronti. 
Jaz pač nisem imel kaj me-
njati in čakati. Samo nazaj, 
proč od tukaj! Kdo bi verjel, 
da človek v takem primeru 
tako teče. Nobenih ovir na 
poti ne čuti. Orožje kot da je 
brez teže. Pogleda nazaj ni, 
postanka tudi ne. Tedaj sem 
pač spoznal, da je bilo tisto 

menjalo postavljeno narobe 
in da tisti vgravirani črki po-
menita prav nasprotno. Če 
bi bilo menjalo tedaj pos-
tavljeno pravilno, bi bil po-
tek teh zadnjih minut goto-
vo povsem drugačen. Mine-
vajo leta od tistega dne, ki se 
mi večkrat vrača v spomin. 
In po razmišljanju o tistih 
burnih dogodkih v meni 
vedno znova vstane spozna-
nje: kljub človeški zlobi Bog 
vodi naša pota! Mar ni tedaj 
mojega in še dveh življenj 
rešil s tistim psom in ali ni 
rešil kopice življenj na tis-
tem grebenu s tem, da sem 
imel jaz menjalo postavlje-
no narobe? Niti jaz niti oni 
na grebenu pri tem nimamo 
niti najmanjše zasluge!

V Martinj Vrhu
Naša četa se je nastani-

la na kmetiji, stoječi na sa-
mem. Borci smo uživali 

prepotreben počitek, tudi v 
kotlu se je pripravljalo nekaj 
boljšega. Tedaj pa je od ne-
kod privršala bomba iz mino-
meta ter se razletela na dvori-
šču. K sreči ni bilo ne mrtvih 
in ne ranjenih. Sledilo je 
strojnično obstreljevanje tis-
te domačije. Mi smo po svo-
jih močeh vračali. Ko so od-
govorni po krajši borbi uvide-
li, da se dalje upirati ne kaže, 
so ukazali umik. Iz kotla so 
pobrali napol kuhano meso, 
ki so ga nekateri kar jedli, ne-
kateri pa ga dali v nahrbtnik; 
morda ga bo mogoče pozne-
je kje skuhati do kraja. Meni 
in pomočnikoma so ukazali 
zadrževati Nemce, dokler se 
vsi naši ne umaknejo na var-
no. Bren sem postavil na hi-
šno okno. Veliko Nemcev je 
rinilo po senožeti proti hiši. 
Bren jih je vedno znova prisi-
lil v kritje in tudi v beg.

Janez Kunšič 

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

Kranjska Gora – Le dober 
mesec dni nas še loči do naj-
večjega športnega dogodka 
v zgodovini Slovenije, Sve-
tovnega prvenstva v nordij-
skem smučanju v Planici, 
in kdaj, če ne zdaj, je čas za 
Svetovni dan snega. Tradici-
onalna prireditev, ki je tok-
rat potekala v Kranjski Gori, 
je minulo nedeljo na idilično 
alpsko lokacijo privabila šte-
vilne snežne navdušence.

Kot je pojasnila Nataša 
Albreht iz Organizacijske-
ga komiteja Planica je na-
men Svetovnega dne snega 
trojen: »Prvi namen je za-
gotovo promocija svetovne-
ga prvenstva v nordijskem 

smučanju, ki se nam zelo 
hitro približuje, drugi na-
men je ohranjanje tradicije, 
saj ga tokrat organiziramo 
že enajsto leto, tretji namen 
pa je pričarati nasmehe na 
obraze čim večjega števila 
otrok.« Kot je še dodala, so 
tokratno prvotno lokacijo v 
Planici nadomestili z zim-
sko idilo v Kranjski Gori, 
saj tam že potekajo inten-
zivne priprave na bližajoče 
se svetovno prvenstvo. Or-
ganizatorji Svetovnega dne 
snega so tudi letos poskrbe-
li, da dobre zabave, pospre-
mljene z snežnimi vragoli-
jami, ni manjkalo. Otroci so 
lahko uživali na Mini Plani-
ci, mobilni skakalnici, po 
kateri so se spustili le tisti 

najpogumnejši. Nataša Al-
breht je pojasnila, da je to-
vornjak, predelan v skakal-
nico, odlična priložnost, da 
se otroci spoznajo s smu-
čarskimi skoki in pridobi-
jo občutek, kako je, ko sto-
jiš na vrhu zaletišča in si se 
primoran spustiti. S sodelo-
vanjem na Mini Planici ot-
roci tako lahko krepijo tudi 
svojo samopodobo, prema-
gujejo strahove in se obe-
nem preizkusijo v hitrosti 
in spretnosti.

Mini Planica, ki je pred-
stavljala center dogajanja, 
je požela največ navduše-
nja tako med domačini kot 
tudi tistimi, ki so v Kranj-
sko Goro prišli iz dru-
gih koncev Slovenije. Ož-
bej Kolenc iz Zagorja se 
je Svetovnega dne snega 

udeležil skupaj s starši, in 
kot je povedal štiriletni po-
gumnež, ga na skakalnici 
sploh ni bilo strah. »Zelo 
daleč sem skočil, ampak ni-
sem ostal na nogah,« je po-
jasnil Ožbej. Tudi petletni 
Nace Garvas se je preizku-
sil v skokih, in kot je pove-
dal, bo morda v prihodno-
sti nadaljeval s tem špor-
tom, vendar da v Ljubljani, 
od koder prihaja, primanj-
kuje snežne podlage. Sve-
tovnega dne snega pa si za-
gotovo ne moremo predsta-
vljati brez Vite, uradne ma-
skote in glavne promotorke 
svetovnega prvenstva v no-
rdijskem smučanju. Čaplja 
Vita je tudi tokrat poskrbe-
la za obilico zabave ter kas-
neje tudi sama poletela po 
vzletišču skakalnice.

Mini Planica, glavna atrakcija letošnjega Svetovnega dneva 
snega, je otrokom ponudila izkušnjo pravih smučarskih 
skokov. / Foto: Nik Bertoncelj

Nika Toporiš

V nedeljo je Kranjsko Goro zasedlo veliko število obiskovalcev, ki so poleg idiličnega smučišča prišli 
uživat tudi v tradicionalnem, 11. Svetovnem dnevu snega. Otroci so se lahko preizkusili v smučarskih 
skokih, vse pa je nadobudno spremljala tudi Vita.

Svetovni dan snega

(se nadaljuje)

Vita je spodbujala otroke, delila 'petke' in se kasneje tudi 
sama podala na Mini Planico. / Foto: Nik Bertoncelj

Brdo pri Kranju – Velnes je 
nepogrešljiv del počitniške-
ga turizma in je v današnjem 
času za posameznika vse 
potrebnejši, pravi Iris Koci-

per Haas, namestnica v. d. 
direktorja JGZ Brdo. »Zato 
je bila odločitev za izgradnjo 
velnesa v kletnih prostorih 
obnovljenega Elegans hote-
la Brdo ekonomsko upravi-
čena,« je dejala, ob tem pa 
dodala, da je hotel povpreč-
no zaseden 50-odstotno.

Ureditev Centra dobre-
ga počutja je stala okoli dva 
milijona evrov. V njem nu-
dijo vrsto različnih storitev, 
saj želijo gostom ponuditi 

celovit koncept zdravega živ-
ljenja. V enem delu so ure-
dili sanarium, ekstremno 
finsko, turško in aroma sav-
no, doživljajsko prho, toplo 
klop, snežno in solno sobo 
ter sobe za počitek. Drugi del 

Wellnessa Elegans, ki omo-
goča zasebni zakup, pa po-
nuja tri VIP-sobe.

Ponosni so na snežno 
sobo, ki bo s pomočjo snež-
nega topa ustvarjala pravi 
sneg, temperatura pa se gi-
blje okoli minus deset sto-
pinj Celzija. Edinstveno do-
živetje je tudi t. i. hammam 
tretma s turškimi kopelmi z 
miljenjem, pilingom in ma-
sažo na ogrevani marmor-
nati mizi.

V Elegans hotelu na Brdu pri Kranju, ki je po 
celoviti prenovi svoja vrata spet odprl junija 2021, 
so pred kratkim uredili še Center dobrega počutja.

Odprli še Center 
dobrega počutja

Maša Likosar

V prenovljenem Elegans hotelu na Brdu pri Kranju so pred 
kratkim odprli še Center dobrega počutja. / Foto: arhiv JGZ Brdo

Vodenje Javnega gospodarskega zavoda Protokolarne 
storitve Republike Slovenije je z januarjem prevzela 
Maja Križmančič, ki je bila za direktorico imenovana 
za mandatno dobo štirih let.
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Š
tevilo laboratorij-
sko potrjenih pri-
merov gripe in 
epidemiološki ka-
zalci so bili po po-

ročanju Nacionalnega inšti-
tuta za javno zdravje (NIJZ) 
v prvem tednu novega leta si-
cer nižji kot v tednu poprej, 
a ker je šlo za prvi teden po 
praznikih, ni mogoče oceni-
ti, ali smo vrh epidemije gri-
pe že dosegli. Izrazito se je 
zmanjšalo število obiskov 
majhnih otrok in osnovno-
šolcev, na kar so, kot ugota-
vljajo na NIJZ, gotovo vpli-
vale počitnice. Poraslo pa je 
število obiskov v starostnih 
skupinah nad 15 let.

Od 3. oktobra 2022 do 8. 
januarja letos so v državi la-
boratorijsko potrdili 2040 
primerov influence tipa A in 
27 primerov influence tipa 
B.

Pisana slika virusnih 
povzročiteljev

V prvem tednu novega leta 
je bil delež vzorcev, v katerih 
so dokazali respiratorni sin-
cicijski virus 5,2-odstoten. 
Pri bolnikih z akutno okuž-
bo dihal je bila slika drugih 
dokazanih virusnih povzro-
čiteljev precej pisana. Naj-
višji ostaja delež rinoviru-
sov – v 13,5 odstotka testira-
nih vzorcev, kot povzročite-
lji akutne okužbe dihal so 
bili dokazani še adenovirusi, 

humani metapnevmovirusi 
in sezonski koronavirusi  ... 
Še vedno velik delež obo-
lenj dihal povzroča SARS-
-CoV-2; sedemdnevno pov-
prečje potrjenih okužb je še 
na začetku prejšnjega tedna 
vztrajalo pri devetsto, a se je 
potem v nekaj dneh skoraj 
prepolovilo.

Dolgotrajni covid-19
Večina oseb, ki so se oku-

žile z virusom SARS-CoV-2, 
v zadnji raziskavi SI-PAN-
DA, ki jo izvaja NIJZ, nava-
ja, da je okužba pri njih po-
tekala z lažjimi simptomi. 
Približno šestdeset odstot-
kov anketirancev je naved-
lo, da so imeli po treh mese-
cih po preboleli prvi ali edini 
okužbi oziroma drugi okuž-
bi še določene težave, ki so 
trajale vsaj dva meseca. Po 
preboleli okužbi sta najpo-
gostejši težavi, ki ju navaja-
jo anketirani, utrujenost in 
pomanjkanje energije. Naj-
dlje trajajoče težave po pre-
boleli okužbi pa pri nekaj več 
kot polovici oseb trajajo do 
tri mesece. Te težave najbolj 
vplivajo na izvajanje prosto-
časnih aktivnosti.

Podpora priporočilom
V zadnji raziskavi SI-

-PANDA, ki so jo naredili na 
vzorcu 1033 odraslih oseb, 
največ podpore anketiranci 
namenjajo priporočilu učin-
kovitega prezračevanja zapr-
tih prostorov (79,4 odstotka) 
in učinkovitega prezračeva-
nja v vzgojno-izobraževal-
nih zavodih (75,3 odstotka), 
izolaciji za osebe s potrjeno 
okužbo s SARS-CoV-2 (72,8 
odstotka) ter uporabi mask v 
zdravstvenih ustanovah, le-
karnah in domovih starej-
ših občanov (63,4 odstotka). 
Največ podpore trenutno ve-
ljavnim priporočilom name-
njajo osebe v starostni sku-
pini od 65 do 74 let in tisti, 
ki so cepljeni.

V prvem tednu novega leta je bil v laboratorije 
večji priliv vzorcev bolnikov z akutno okužbo dihal 
in gripi podobne bolezni. Ni pa še mogoče oceniti, 
ali smo vrh epidemije gripe že dosegli.

Suzana P. Kovačič

Občina Železniki in Društvo bolnikov z osteoporozo Kranj va
bita na predavanje Jožeta Škrlja z naslovom Demenca – moja 
učiteljica, ki bo danes, v torek, 17. januarja, ob 17. uri v sejni 
sobi (mansardi) Zdravstvenega doma Železniki. »Demenca 
je postala del našega vsakdana. Da bomo lažje zmogli, se 
moramo naučiti živeti z njo in poskrbeti za ljudi, ki jo imajo. 
Potrebujemo znanje, da bomo lažje pomagali in lepše živeli 
z ljudmi, ki se jih je lotila demenca,« poudarjajo v društvu.

Demenca – moja učiteljica
Zdravstveni inšpektorat potrošnike svari pred goljufivimi pra
ksami pri prodaji prehranskega dopolnila za hujšanje Keto 
Diet. Neznano podjetje za promocijo izdelka uporablja izmiš
ljene intervjuje z znanimi Slovenci in njihove fotografije brez 
njihovega dovoljenja, so sporočili. Članki vsebujejo tudi lažne 
strokovne komentarje neobstoječih zdravstvenih delavcev ter 
lažne izjave strokovnih združenj. Nakup izdelkov v takih pri
merih odsvetujejo.

Lažni intervjuji pri promociji prehranskih dopolnil
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www.gorenjske-lekarne.si, info@gorenjske-lekarne.si

Lekarniške enote:  Zlatorog, Bohinjska Bistrica, Cerklje, Gorenja vas, Jesenice, Jezersko, Kranj, Kranjska 
Gora, Kropa, Lesce, Planina, Planina II, Podlubnik, Preddvor, Primskovo, Radovljica, Stražišče, Šenčur, Škofja 
Loka, Tržič, Železniki, Žiri, Žirovnica

Farmakoinformativna služba, Galenski laboratorij, Kontrolno analizni laboratorij

Homeopatska zdravila za samozdravljenje - Za svetovanje se predhodno naročite.                    

Farmacevtov nasvet iz Gorenjskih lekarn

Koliko zares vemo o antibiotikih
Antibiotiki so zdravila, ki se upo-
rabljajo za zdravljenje bakterijskih 
okužb ljudi, živali in tudi rastlin. Na 
bakterije delujejo tako, da jih ubije-
jo ali preprečijo njihovo rast. Obsta-
ja več skupin antibiotikov, ki se med 
sabo razlikujejo po kemijski sestavi in 
protibakterijskem delovanju, zato ni 
vsak antibiotik primeren za zdravlje-
nje vseh vrst okužb.
Ali ste vedeli,
•  da so vsi antibiotiki (mazila, kaplji-

ce, sirupi, tablete) dosegljivi le na 
zdravniški recept?

•  da je antibiotična zdravila treba 
prevzeti v lekarni v treh dneh od 
predpisa recepta?

Učinkovita in varna  
uporaba antibiotikov
Prvo pravilo ob uporabi antibiotikov 
je, naj jih jemlje le oseba, ki ima 
antibiotike predpisane na zdrav-
niški recept. Antibiotikov nikoli ne 
»posojamo« drugim osebam, čeprav 
imajo podobne težave. Obstaja ve-
lika verjetnost, da jim antibiotik ne 
bo pomagal, lahko pa jim celo škodi. 
Zdravljenje je treba začeti čim prej, 
zato je tudi veljavnost recepta antibi-
otičnega zdravila tri dni od predpisa 
zdravnika.
V lekarni pozorno prisluhnite navo-
dilom farmacevta ob izdaji zdravi-
la. Upoštevati je treba čas trajanja 
zdravljenja, ki ga je določil zdravnik. 
Zdravljenja ne smete opustiti prej, če-
tudi nimate več simptomov bolezni 
in je počutje dobro. Antibiotik je tre-
ba jemati tako pogosto, kot veleva 
navodilo zdravnika in farmacevta. 
Jemljite jih natančno na uro. Po do-
ločenem številu ur je namreč koncen-
tracija antibiotika v telesu lahko pre-
majhna, da bi zavrla razrast bakterij, 
ki se zelo hitro razmnožujejo. 
Antibiotike vedno vzemite s kozar-
cem vode. Posamezne oblike tablet 

se lahko predhodno raztopijo v vodi 
ali ustih. V lekarni vam bomo ob izdaji 
antibiotika razložili tudi vpliv hrane 
na posamezen antibiotik. Hrana na-
mreč lahko vpliva na prehod zdravi-
la v krvni obtok, od česar je odvisna 
tudi učinkovitost. V določenih prime-
rih lahko jemanje antibiotika skupaj s 
hrano zmanjša neželene učinke, po-
vezane s prebavili. Pri posameznem 
zdravilu je treba upoštevati tudi 
ustrezen način shranjevanja.
Najpogostejši neželeni učinki ob 
uporabi antibiotikov so prebavne 
težave (driska, slabost, bruhanje), 
zato v lekarni ob jemanju antibioti-
kov pogosto svetujemo probiotike. 
Precej redkejše so preobčutljivostne 
reakcije, vendar jih je treba obrav-
navati resno. Ob nenadnem začetku 
bolezni (v minutah ali urah), ko je pri-
zadeta koža ali sluznice (npr. srbenje, 
rdečica, otekanje ustnic ali jezika) in 
so prizadeta tudi dihala (oteženo di-
hanje, piskajoči šumi ob dihanju) ali 
pride do nenadnega padca tlaka, je 
treba nemudoma poiskati zdravniško 
pomoč. 

Neustrezna uporaba  
lahko vodi v odpornost bakterij 
proti antibiotikom
O odpornosti ali rezistenci bakterij 
proti antibiotikom govorimo takrat, 
ko nekateri antibiotiki izgubijo svojo 
moč – sposobnost uničiti ali prepre-
čiti rast bakterij. Čeprav je odpornost 
bakterij proti antibiotikom naraven 
pojav, ki nastane zaradi mutacij ge-
nov bakterij, lahko čezmerna in ne-
ustrezna uporaba antibiotikov po-
spešuje nastanek odpornih bakterij 
in njihovo širjenje. Antibiotiki lahko 
niso več učinkoviti pri določenih bak-
terijskih okužbah. Zdravljenje težjih 
okužb je tako daljše, bolj zapleteno 
in povzroča številne zaplete ali celo 
smrt. Antibiotikov zato nikoli ne upo-
rabljamo po nepotrebnem, na pri-
mer proti virusnim okužbam (večina 
prehladov in gripa). Poskrbimo tudi 
za neporabljene antibiotike, ki jih je 
treba odvreči med odpadna zdravila 
v lekarni ali v zbirnih centrih.

Polona Gabrovšek, mag. farm.
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Proti sezonski gripi se 
bo v sezoni 2022/2023 
verjetno cepilo 11,7 
odstotka anketiranih 
oseb iz zadnje raziskave 
SI-PANDA, med 
najstarejšimi (od 65 do 74 
let) pa 24,7 odstotka.
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Aktualno

D
nevni zapisi v 
poročilih Po-
licijske upra-
ve Kranj red-
ko minejo 

brez dogodka, povezanega z 
alkoholom, pa naj gre za vo-
žnjo pod vplivom te substan-
ce ali za nasilje, ki ga je 
povzročila alkoholiziranost. 
»Skoraj vsak drugi Slovenec 
pije čezmerno,« ugotavljajo 
v Zvezi potrošnikov Sloveni-
je (ZPS). Zato pozivajo, naj 
bo januar t. i. suhi mesec, v 
katerem ne posegamo po al-
koholu, saj je bilo decembra 
veliko priložnosti za posega-
nje po alkoholnih pijačah.

T. i. suhi januar se je sicer 
pred desetletjem začel v Ve-
liki Britaniji kot javnozdra-
vstvena pobuda britan-
ske dobrodelne organizaci-
je. Zdaj milijoni vsako leto 
sodelujejo v tem izzivu za 
zdravje. Večina ljudi, ki želi 
zmanjšati količino popitega 
alkohola, je to zmožna stori-
ti, so prepričani v zvezi po-
trošnikov.

Kako se izogniti pitju
V ZPS so pripravili nekaj 

napotkov, kako se izogniti 
poseganju po alkoholnih pi-
jačah. Zunaj doma je najbo-
lje poiskati nadomestek za 
alkohol, to sta lahko gazira-
na voda ali brezalkoholno 

pivo. Pri slednjem je treba 
preveriti označbo, ali res ne 
vsebuje alkohola. V doma-
čem okolju predlagajo izogi-
banje skušnjavam ali spro-
žilcem. Svetujejo, da sta-
re zaloge alkoholnih pijač 
pospravimo ali zavržemo, 
novih pa ne kupujemo. Če 
določena čustva ali del dne-
va sprožijo potrebo po alko-
holu, pa velja pripraviti načrt 
za nadomestne aktivnosti za 
preusmeritev misli. Smisel-
no je tudi, da izziv »suhega 
januarja« razkrijemo prija-
teljem in družini in jih spod-
bujamo, naj se mu pridruži-
jo ali nas pri tem vsaj pod-
pirajo. Če nam kakšen dan 
»spodrsne«, pa se nikar ne 
počutimo krive, temveč zač-
nimo znova naslednji dan. 
Po potrebi naredimo načrt, 
koliko dni v tednu bomo po-
segali po alkoholu, v kakšnih 
količinah in kako postopno 
priti do nič alkohola, so še 
zapisali na ZPS.

Narod »mokre kulture«
Za Slovenijo je značilna 

tako imenovana mokra kul-
tura, kar pomeni, da so al-
koholne pijače pomembno 
družbeno vezivo, sestavni 
del praznovanj in pomemb-
nih življenjskih dogodkov 

ter da je prisoten sprejema-
joč odnos do pitja. Skoraj 
vsak drugi Slovenec namreč 
pije čezmerno, alkohol pa je 
lahko dostopen in prisoten 
v kulturi in običajih. Oce-
njeno ekonomsko breme 
glede na vrsto stroška za 

vzroke, ki jih lahko v celoti 
in delno pripišemo alkoho-
lu, je bilo v obdobju 2018–
2019 v Sloveniji v povpre-
čju 105,2 milijona evrov na 
leto, kar predstavlja tri od-
stotke vseh letnih izdatkov 
za zdravstvo.

Opustite nezdrave alkoholne razvade / Foto: Primož Pičulin

Klara Mrak

Po podatkih Nacionalnega inštituta za javno zdravje je bila predlani registrirana poraba alkohola 10,62 litra čistega alkohola na prebivalca,  
starejšega od petnajst let.

Naj januar mine brez alkohola
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V drugi polovici 20. stoletja je pozornost pritegnil t. i. nor-
denauski fenomen. Ko so v nemškem mestecu Nordenau 
začeli uporabljati vodo iz izvira v opuščenem rudniku, se 
je nepričakovano izboljšalo zdravstveno stanje bolnikov 
z boleznimi, kot so diabetes, tumorji, gastritis in enteritis. 
Mestece je postalo svetovno znano. Zdravnik dr. George 
Tseng je to vodo preučil in odkril, da je bogata z moleku-
larnim vodikom (H2), ki je antioksidant.

Antioksidant brez negativnih stranskih učinkov
Molekularni vodik (H2) je stabilen plin in dolgo je veljalo, 
da v bioloških procesih nima posebne vloge. Revolucijo v 
proučevanju biološkega vpliva molekularnega vodika in 
pravo eksplozijo medicinskih raziskav pa je povzročil čla-
nek, ki ga je leta 2007 objavil Ikuroh Ohsawa s sodelavci. 
Dognali so namreč, da molekularni vodik (H2) deluje kot 
antioksidant selektivno, in sicer nevtralizira najreaktivnejše 
in najnevarnejše proste radikale, ne pa šibkejših, s tem pa 
spodbuja in dopušča normalno delovanje fizioloških pro-
cesov, pri katerih so nujno potrebni šibkejši prosti radikali. 
Takega učinka pri običajnih oksidantih niso odkrili. Naspro-
tno, običajni antioksidanti, kot so provitamin A, vitamina C 
in E, imajo poleg koristnih tudi negativne stranske učinke. 
Antioksidantski vodik je namreč pri njih del spojine. Ko ga 
običajni antioksidant odda skupaj z elektronom, da bi nev-

traliziral prosti radikal, se antioksidantska spo-
jina »pokvari« in sama postane šibak prosti ra-
dikal, ki utegne povzročiti škodo v organizmu. 
Te nevarnosti pri molekularnem vodiku ni, saj 
je v telesnih tekočinah v prosti obliki in se pri 
njegovi porabi nič ne »pokvari«; molekula H2 
se zgolj porabi in je nato ni več v telesni teko-
čini. To velja tudi za druge oblike prostega vo-
dika v pitni vodi (za vodo, bogato z anionskim 
vodikom H-, ki jo pridobimo z elektrolizo ali 
z mineralnim praškom FHES). Neškodljivost uživanja mo-
lekularnega vodika potrjuje veliko študij. Do leta 2017 je 
bilo objavljenih več kot 450 znanstvenih člankov o učinkih 
uživanja molekularnega vodika, pa negativnih stranskih 
učinkov niso odkrili. 
Objavljenih je bilo tudi veliko študij o učinkih uživanja mo-
lekularnega vodika pri raznih boleznih. Kaj pa lahko priča-
kujemo od njegovega jemanja, če nimamo zdravstvenih 
težav?

Z molekularnim vodikom obogatena voda kot živilo
Na Univerzi v Ljubljani smo izmerili, da so sveže iztisnjeni 
sokovi mnogo bolj antioksidantski kot vitamini, ki jih vse-
bujejo. Zdi se, da je to zaradi prostega vodika v njih. Tudi 
človeško telo uspeva samo ustvariti prosti vodik. S stara-

njem pa postajajo naše telesne tekočine vse 
bolj oksidirane. Kri zdravega petdesetletnika je 
kar stokrat manj antioksidantska kot kri dvajse-
tletnika. Tudi zato smo v starosti bolj dovzetni za 
okužbe, se prej utrudimo. 
Dandanes si pitno vodo lahko obogatimo z mo-
lekularnim vodikom, tako da v kozarcu vode 
raztopimo tabletko ustreznega prehranskega 
dopolnila. Na Univerzi v Ljubljani smo izmeri-
li, da je kozarec vode, na ta način obogatene z 

molekularnim vodikom, po antioksidantski moči enakov-
reden vsaj 10.000 kozarcem svežega soka.
Za preventivne namene zadostuje, če popijemo kakega 
pol litra tako obogatene vode na dan. To okrepi našo od-
pornost proti okužbam, saj je dognano, da molekularni 
vodik deluje protibakterijsko in protivirusno. Pričakujemo 
lahko tudi več življenjske moči. S preizkusi so namreč ugo-
tovili, da ob uživanju molekularnega vodika celice ustvar-
jajo iz enake količine glukoze 50 odstotkov več energije 
(ATP). Obenem pa se v mitohondrijih, ki so primarni vir 
prostih radikalov, zmanjša njihova proizvodnja. To upo-
časni staranje in nastajanje s staranjem povezanih bolezni. 
Znanstveni preizkus na vinskih mušicah je pokazal, da mu-
šice, ki uživajo molekularni vodik, živijo dlje.
Dr. Iztok Ostan 

Molekularni vodik – izjemen antioksidant

Dr. Iztok Ostan

Smiselno je tudi, da izziv »suhega januarja« 
razkrijemo prijateljem in družini in jih spodbujamo, 
naj se mu pridružijo ali nas pri tem vsaj podpirajo. Če 
nam kakšen dan »spodrsne«, pa se nikar ne počutimo 
krive, temveč začnimo znova naslednji dan.
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P
rogrami zdravlje-
nja so se v letu 
2022 začeli izva-
jati v podobnem 
obsegu kot v času 

pred covidom, zato so po-
zivali k številnejši udeležbi 
krvodajalcev na krvodajal-
skih akcijah in s tem zago-
tavljali nemoteno preskrbo s 
krvjo. »Zaradi občasnih niz-
kih zalog krvi določenih krv-
nih skupin smo zaloge urav-
navali z dodatnimi pozivi in 
prošnjo krvodajalcem za ta-
kojšen odziv in darovanje. 
Na tak način smo pravočas-
no in uspešno uravnali za-
loge. Krvodajalcem se za so-
delovanje in odziv zahva-
ljujemo in jih vabimo, da se 
še naprej odzivajo na vabi-
la Rdečega križa in transfu-
zijske službe ter se naročijo 
na odvzem krvi,« je povedala 
Polonca Mali, dr. med., spec., 
z Oddelka za preskrbo s krvjo 

na Zavodu RS za transfuzij-
sko medicino.

Pa število krvodajalcev 
ostaja stabilno?

»Zaradi preprečevanja šir-
jenja covida smo skupaj z 
Rdečim križem kot organi-
zatorjem krvodajalstva preš-
li na vabljenje krvodajalcev 
s pošiljanjem vabil v obliki 
SMS-sporočil in naročanjem 
na odvzem. Ob naročilu iz-
vajamo triažo krvodajalcev, 
zato na odvzem krvi prihaja-
jo tisti, ki izpolnjujejo osnov-
ne pogoje za darovanje krvi. 
Prav zaradi tega je število pri-
hodov/prijav krvodajalcev 
nižje kot pred covidom, med-
tem ko je količina zbrane krvi 

primerljiva s predhodnimi 
leti, okoli 82 tisoč enot pol-
ne krvi,« je pojasnila Malije-
va in dodala, da jih veseli, da 
je med prijavljenimi ponov-
no veliko novih krvodajalcev. 
»Najpomembnejše pa je, da 
imamo toliko krvodajalcev in 
toliko krvi, kot jo potrebuje-
mo. Lahko smo ponosni, da 
imamo v Sloveniji tako veliko 
družino srčnih ljudi in zgle-
dno organizirano krvodajal-
stvo.«

Potrebe po komponentah 
krvi različnih krvnih sku-
pin v veliki meri sovpadajo 
s porazdelitvijo krvnih sku-
pin med prebivalstvom. »V 
Sloveniji sta najpogostejši 
krvni skupini A (približno 

40 odstotkov) in 0 (38 od-
stotkov), krvne skupine B 
je 15 odstotkov, krvno sku-
pino AB pa ima približno 7 
odstotkov ljudi. RhD pozi-
tivnih je okoli 82 odstotkov 
ljudi, RhD negativnih pa le 
okoli 18 odstotkov.« Zalo-
ge krvi objavljajo na spletni 
strani zavoda www.ztm.si in 
se dnevno spreminjajo.

Polovica vse zbrane krvi 
na terenskih akcijah

Kot je še povedala Polon-
ca Mali, v povprečju vsak de-
lovni dan potrebujemo okoli 
350 krvodajalcev, zato krvo-
dajalske akcije potekajo sko-
raj vsak delovni dan po celot-
ni Sloveniji. »Dobro sesta-
vljen letni načrt rednih krvo-
dajalskih akcij, ki ga pripra-
vi transfuzijska služba sku-
paj z Rdečim križem Slo-
venije (RKS), je prvi pogoj 
pri zagotavljanju zadostne-
ga števila krvodajalcev in 
nemotene preskrbe s krvjo. 

Krvodajalske akcije izvaja-
mo v transfuzijskih ustano-
vah in na terenu.«

RKS kot glavni organiza-
tor krvodajalskih akcij orga-
nizira okoli 1.150 krvodajal-
skih akcij letno, od tega kar 
370 terenskih krvodajalskih 

akcij. »Polovico vse zbrane 
krvi v Sloveniji zberemo na 
terenskih krvodajalskih ak-
cijah in kar osemdeset od-
stotkov terenskih akcij opra-
vi Zavod RS za transfuzijsko 
medicino,« je še ponazorila 
Malijeva.

Polonca Mali, dr. med., spec., z Oddelka za preskrbo s 
krvjo na Zavodu RS za transfuzijsko medicino / Foto: osebni arhiv

K
rovna Zveza or-
ganizacij paci-
entov Slovenije 
(ZOPS), ki pod 
geslom Enoten 

glas pacientov združuje tri-
deset društev pacientov in 
ima približno tristo podru-
žnic na terenu, je po sed-
mih mesecih delovanja do-
segla pomemben premik v 
slovenskem zdravstvenem 
sistemu. Na povabilo mini-
stra za zdravje Danijela Be-
šiča Loredana so v petek za 
skupno mizo sedli ključ-
ni akterji, od zdravstvene-
ga ministrstva do Zveze or-
ganizacij pacientov Slove-
nije, Nacionalnega inštitu-
ta za javno zdravje do Za-
voda za zdravstveno zava-
rovanje Slovenije, in sicer 
z namenom, da čim hitre-
je udejanjijo ukrepe za bolj-
šo dostopnost in večjo ena-
kopravnost v zdravstvenem 

sistemu, ki jih je pripravi-
la tudi delovna skupina pri 
ZOPS.

Med predlaganimi ukrepi 
ZOPS je telefonska številka 
111 za pomoč pacientom po 
zgledu številk 112 in 113. De-
lovala bi kot centralna točka 
za potrebe pacientov, števil-
ka bi bila namenjena infor-
miranosti o vseh storitvah, 
ki jih potrebujejo pacien-
ti, informacije o receptih, 

napotnicah  ... Po napove-
dih bi številka lahko zažive-
la v letu in pol do dveh letih.

Eden od ukrepov naj bi bil 
verificiranje seznamov ča-
kalnih vrst in števila čakajo-
čih, računalniška podpora 
pri sprejemanju in vračanju 
klicev. »Pacient mora najka-
sneje v 24 urah priti v stik z 
zdravstvenim osebjem,« po-
udarjajo na ZOPS. Predla-
gajo tudi opomnike s poši-
ljanjem SMS-sporočil za na-

ročene termine, dvige recep-
tov, opozorila o pretečenih 
rokih zdravil ter sodelovanje 
med različnimi deležniki ...

V dokumentu o dostop-
nosti in enakopravnosti so 
zapisali tudi priporočila. 
Eno od njih je, da bi v zdra-
vstvenih domovih imeli pro-
stovoljce oziroma zdravstve-
ne pomočnike, ki bi poma-
gali pacientom glede nadalj-
njih napotitev in tako raz-
bremenili družinske zdrav-
nike. ZOPS ima sedež v Lju-
bljani, predsednica je Štefa-
nija Lukič Zlobec.

V Zvezi organizacij pacientov Slovenije so pripravili ukrepe za enakopravnejši 
in dostopnejši zdravstveni sistem. Med njimi so telefonska številka 111 za 
pomoč pacientom in pomočniki prostovoljci v zdravstvenih domovih.

Suzana P. Kovačič

Suzana P. Kovačič

V povprečju v državi vsak delovni dan potrebujemo okoli 350 krvodajalcev, zato krvodajalske akcije potekajo tako rekoč vsak delovni dan po celotni Sloveniji.

Velika družina srčnih ljudi

Uvedli bi številko 111 Revolucionarna terapija  
po možganski kapi
V Kranju je po Mariboru po novem na voljo 
nova rehabilitacijska terapija po možgan-
ski kapi recoveriX, ki pomaga izboljšati gi-
balne okvare zgornjih in spodnjih okončin. 
Tudi več let po možganski kapi je napredek 
klinično dokazan.

Možganska kap udari kot strela z jasnega. Je 
ena tistih bolezni, ki je z vidika posledic zelo 
nepredvidljiva, prav tako ne izbira let. Tretjina 
teh pacientov se srečuje z dolgoročnimi po-
sledicami, kot je omejeno gibanje rok, dlani in 
nog ali hemiplegija. V Sloveniji je poleg Mari-
bora odslej tudi v Kranju na voljo revolucionar-
na rehabilitacijska terapija, sistem recoveriX, 
ki omogoča celovitejši pristop pri terapevtski 
obravnavi bolnikov po možganski kapi ali dru-
gih nevroloških boleznih. Deluje kot orodje za 
rehabilitacijo na osnovi računalniškega sistema 
s ciljem obnovitve gibanja zgornjih in spodnjih 
udov. Tehnologijo recoveriX je razvilo avstrijsko 
podjetje g.tec, tehnologija recoveriX pa se v 
svetu uporablja že šest let.
Bolnik potrebuje 25 terapevtskih obravnav, od 
katerih vsaka traja 50 minut. »Bolnik si mora 

zamisliti določen gib roke, računalnik pa s po-
močjo merjenja in analize signala EEG ugotovi, 
ali si je bolnik ta gib zamislil pravilno. V primeru, 
da je predstava ustrezna, dobi bolnik povrat-
no informacijo v obliki giba roke na zaslonu 
računalnika, prav tako pa v obliki dejanskega 
giba lastne roke zaradi sprožene električne  
stimulacije preko elektrod na roki,« je pojasnil  
dr. Andraž Stožer, dr. med.
Terapijo izvajajo v že več kot 20 državah in jo je 
uporabilo že več kot 30 tisoč bolnikov. Storitev 
se izvaja samoplačniško in v okviru zavarovanj 
Zavarovalnice Sava, d. d.

Ude premikajo s pomočjo misli

V KRANJU IZVAJAJO TERAPIJE PRI VODOVODNEM STOLPU NA OLDHAMSKI CESTI 12  
(vhod na parkirišče levo pred cesto Kokrškega odreda 4). Nanje se obrnite po telefonu na 

telefonsko številko 070 446 699 ali pišite na e-naslov pisarna@recoverix.si. 
www.recoverix.si

»Možganska kap me je prizadela leta 
2017. V petih letih po njej sem opažala, 
da je moja roka vedno bolj zakrčena, 
da so prsti vedno bolj stisnjeni in da 
je hoja upočasnjena, precej okorna. 
Odločila sem se za terapije recoveriX. 
Po 12 terapijah z velikim veseljem opa-
žam, da je moja leva roka bolj sprošče-
na. Kar je še posebno spodbudno, pa je 
to, da tudi sosedje opažajo napredek 
pri hoji,« pravi Lidija Topolovec.

Ko pride pacient na obravnavo, mu na 
glavo namestijo kapo z elektrodami,  
na roke pa namestijo druge elektrode, 
t. i. funkcionalno električno stimulacijo. 
Pacient nato na računalniškem zaslonu 
dobi povratno informacijo, ali si njegovi 
možgani pravilno zamišljajo gib roke. Če 
je gib pravilen, se s pomočjo električne 
stimulacije premakne pacientova roka, 
celoten gib pa vidi tudi na zaslonu.

V Sloveniji sta najpogostejši krvni skupini A (približno 
40 odstotkov) in 0 (38 odstotkov), krvne skupine B 
je 15 odstotkov, krvno skupino AB pa ima približno 7 
odstotkov ljudi. RhD pozitivnih je okoli 82 odstotkov 
ljudi, RhD negativnih pa le okoli 18 odstotkov.

Štefanija Lukič Zlobec / Foto: 

Primož Pičulin

»Pacienti so pripravljeni 
soodgovorno prevzeti 
pobudo za spremembe,« 
poudarjajo v ZOPS.

Med predlaganimi ukrepi ZOPS je telefonska številka 
111 za pomoč pacientom po zgledu številk 112 in 113. 
Delovala bi kot centralna točka za potrebe pacientov, 
številka bi bila namenjena informiranosti o vseh 
storitvah, ki jih potrebujejo pacienti, informacije o 
receptih, napotnicah ...
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Poti k likovni umetnosti
V Galeriji Sokolskega doma je na ogled razstava slik in objektov akademskega slikarja Marjana 
Prevodnika. V duhovitem naslovu razstave »Ni edine in zveličavne poti, kako napačno slikati« se skriva 
marsikaj – tako na razstavi kot ob njej tja do polovice februarja.

Škofja Loka – Na prvi letošnji 
likovni razstavi Galerija So-
kolskega doma gosti širok 
ustvarjalni nabor likovnih 
del člana Združenja ume-
tnikov Škofja Loka, akadem-
skega slikarja Marjana Pre-
vodnika, ki je šolska leta pre-
živel v Škofji Loki, sicer pa 
živi in ustvarja v Ljubljani.

Predstavlja se s kolaži in 
nekaj objekti v prostoru. »Ko 
je videl razstavljena dela, me 
je znanec vprašal, ali gre za 
skupinsko razstavo,« v ved-
rem tonu pove Marjan Pre-
vodnik in s tem potrdi, kako 
raznolika je njegova aktu-
alna razstava. Kot je na od-
prtju razstave dejal Željko 
Opačak, ki je številnim obi-
skovalcem orisal Prevodni-
kovo likovno pot, je slikar 
po trenutnem izrazu sicer 
zaprisežen principom mo-
derne 20. stoletja ter klasič-
nim oblikam izražanja, a se 
formalistična redukcija ab-
strakcije moderne v njego-
vem delu ponovno vrača k 
motivnemu izhodišču.

»Na razstavi sem že-
lel predstaviti štiri različne 
umetniške koncepte. Osre-
dnjega predstavljajo kola-
ži večjega formata, pri kate-
rih med drugim uporabljam 
tudi dele starih slik. Nekate-
re stare slike razrežem in jih 
na novo uporabim za kolaž,« 
o delih v uvodu razstave pove 
avtor, na nasprotni steni pa 
predstavlja intimnejša dela 

na papirju, ki jih je ustvaril 
lani na umetniški rezidenci 
v Črni na Koroškem.

Kjer se galerija razširi, je 
na ogled nekaj del, ki jih Pre-
vodnik ustvarja na prav po-
seben način z barvnimi cur-
ki. »Ti se kot nekakšne tridi-
menzionalne linije ali niti 
debelega sukanca nalagajo 
na podlago kot stalagmiti. Iz 
njih vzklijejo podobe sloven-
ske pokrajine, na katero je 
Prevodnik v svojem ustvar-
janju tako navezan,« je k raz-
stavi zapisal Željko Opačak.

Četrti del razstave so objek-
ti, za katere slikar pravi, da 
jih ustvarja predvsem za 
dušo, hkrati pa so to angaži-
rana dela, s katerimi posku-
ša izraziti svoj odnos do okolj-
skih in aktualnih družbenih 

problemov. Žrtvovanje na 
križu (konceptualnih) spre-
memb, idej in kapitala (ter 
zahtev soproge) naslovi 
objekt z gmoto uporabljenih 
tub barv, ki so prebodene s 
paličicami in umeščene v ko-
vinski okvir. Tudi sicer je pri 
naslovih tako slik kot objektov 
precej duhovit in na neki na-
čin družbeno kritičen. »Ker 
včasih za kritičnost ni mogo-
če uporabiti likovnega jezika, 
to poskušam izraziti v naslo-
vu, rad pa pišem tudi aforiz-
me. Tako je lažje povedati, kaj 
vse se dogaja okrog nas.«

Ustvarja ciklično. »Ko 
imaš na voljo nekaj materi-
alov in barvnih izrezkov za 
kolaž, ustvarjaš določen ci-
kel in zgodbo, ki jo želiš po-
vedati. Potem lahko mine 

več let, da začneš koketirati 
z drugo tehniko in likovnimi 
pristopi, in se kasneje mor-
da spet vrneš k stari temi.«

Marjan Prevodnik je po-
klicno deloval na osnov-
nih in srednjih šolah, od 
leta 1993 do upokojitve leta 
2019 pa je bil pedagoški sve-
tovalec za likovno vzgojo in 
umetnost na Zavodu Repu-
blike Slovenije za šolstvo. Je 
tudi član InSEA, Mednaro-
dnega združenja za likovno 
vzgojo in umetnost.

Tokratna razstava bo tako 
imela tudi pedagoške učinke. 
Skupaj s Sokolskim domom 
bo pripravil vodene oglede 
z likovnimi delavnicami za 
osnovne in srednje šole ob-
čin Škofja Loka, Žiri, Železni-
ki in Gorenja vas - Poljane.

Igor Kavčič

Marjan Prevodnik ob kolažu Vode ne proda(ja)mo! / Foto: Igor Kavčič

Kranj – V sledi zapisanemu 
v podnaslovu najprej doda-
jam, da je Gledališki stu-
dio Dramatikon, v katerem 
delujejo ljubiteljski igralci 
mlajše generacije, novem-
bra najprej posegel po antič-
ni klasiki, Sofoklejevi Anti-
goni, a preden razkrijem na-
slov besedila, ki ga hišni rež-
iser Ajdin Huzejrović s svojo 
ekipo pripravlja že naslednji 
mesec, je tu razmislek o ak-
tualni uprizoritvi, Grumo-
vi klasiki Dogodek v mestu 
Gogi, s katero je Dramatiko-
nov gledališki ansambel po 
premieri v ponedeljek tudi 
oba naslednja dneva napol-
nil dvorano Stolpa Škrlovec.

Navdih za besedilo je Slav-
ko Grum dobil med delom 

v umobolnici, dramo je iz-
dal konec dvajsetih let prej-
šnjega stoletja v samozalož-
bi, prvič je bila uprizorjena 
leta 1931 v Drami SNG Ma-
ribor in še istega leta v Dra-
mi SNG Ljubljana ter kot 
slovenska dramska klasika 
še mnogokrat v večini slo-
venskih gledališč. Dramo, 
ki je letos tudi eno izmed be-
sedil za maturitetni esej pri 
slovenščini, je tokrat za Gle-
dališki studio Dramatikon 
dramatiziral in režiral Ajdin 
Huzejrović.

V dolgočasnem mestu pre-
bivalci živijo svoja monoto-
na in prazna življenja, brez 
medosebnih odnosov, hkra-
ti pa izza zaves svojih sob 
(domov) vseskozi oprezajo 
za sosedi, someščani in ča-
kajo na dogodek. Pravzaprav 

se vsak izmed njih muči z 
lastnimi duševnimi težava-
mi, duhovi iz preteklosti, bo-
lestnimi in izprijenimi mis-
limi oziroma ravnanji, hkra-
ti pa si vsi želijo sprememb, 
a do njih nikoli ne pride.

V uro in pol dolgi predsta-
vi se pred občinstvom zgodi 
vrsta grotesknih prizorov, na 
katere že uvodoma opozori 
glasbeni opremljevalec, prav-
zaprav pa narator in povezo-
valec med prizori, v katerega 
lik vstopi režiser sam. Komu-
nikacija med prebivalci Goge 
je največkrat omejena na dvo-
jice oziroma so posamezni 
prizori monološki. Ducat 
igralcev jih izvede suvereno 
in polnokrvno, kar daje obču-
tek, da je režiser vsakemu na-
menil pravo vlogo, čeprav ne 
gre dvomiti, da bi se igralci 

odlično znašli tudi, če bi vloge 
med seboj premešali.

Navdušujeta mestni opra-
vljivki Afra in Tarbula, Neža 
Verdonik in Zehra Mehić, ki z 
dodelanimi memi igrata tudi, 
ko nista v kadru, osrednja vlo-
ga Hane je odlično uspela 
Taji Starc, še posebno v pre-
pričljivih duetih s Prelihom 
(Urh Props) in pobožnjakar-
sko hišno pomočnico Tere-
zo, katere lik je do potankos-
ti osvojila Maja Kejžar. V mo-
noloških prizorih se dokaže-
ta Luka Markus kot Klikot in 
Teo Ukmar kot Gapit. Popol-
no igralsko sliko dopolnjujejo 
še odrski Klef Dejan Cvek ter 
Borjan Bojičić kot Teobalt in 
Lara Frelih kot Gospa Presto-
pil, prav tako tudi Miha Štilec v 
vlogi Umrlega Naddavkarja in 
Metka Rauter kot Mirna žena.

Ker scenografije tako re-
koč ni, izvedba predstave v 
veliki meri temelji prav na 
igralskih kreacijah. Zato je 
moč igralskega ansambla še 
toliko pomembnejša. Ko go-
vorimo o grotesknosti Goge, 
jo lepo dopolnjujejo večino-
ma za ta čas nevsakdanji in 
nekoliko arhaični kostumi, 
izbrala sta jih Daša Zupan 
in Ajdin Huzejrović. Slednji 
je v predstavo vključil ne-
kaj elementov zanj značilne 
poetike, like do popolnosti 

razgali, saj ti nekako obra-
čunajo sami s sabo, hkrati 
pa je gledalcu ponuja nekaj 
razmislekov o brezizhodno-
sti časa, v katerem živimo tu-
kaj in zdaj.

Gledališki studio Drama-
tikon je vsekakor odlična 
skupina mladih gledaliških 
ustvarjalcev. Obljuba iz za-
četka tega zapisa pa se na-
piše: naslednja predstava bo 
Nora – po dramskem besedi-
lu Henrika Ibsena in seveda 
v režiji Ajdina Huzejrovića.

V Gledališkem studiu Dramatikon iz Kranja nadaljujejo uprizarjanje klasičnih dramskih del. Prejšnji teden 
smo si v Stolpu Škrlovec ogledali Dogodek v mestu Gogi Slavka Gruma v režiji Ajdina Huzejrovića.

Kranj – Galerijski svet Društva Pungert Kranj objavlja razpis za 
pridobitev razstavnih terminov v Galeriji Pungert v Kranju za 
leto 2023. K sodelovanju vabijo likovnike, fotografe, kiparje in 
avtorje celovitih likovnih projektov. S pisno prošnjo, ki naj vse-
buje opis del oziroma koncepta, tri fotografije reprezentativnih 
del, kratko osebno predstavitev, želeni termin in kontaktne 
podatke, naj se zainteresirani do 31. januarja 2023 obrnejo na 
naslov Društvo Pungert Kranj (za galerijski svet), Trubarjev 
trg 6, 4000 Kranj, oziroma po elektronski pošti na pungert@
gmail.com. Kandidati bodo o izbiri obveščeni do 17. februarja.

Razpis razstavnih terminov v Galeriji Pungert

Kranj – Maja in junija lani 
so pevke zbora Carmen ma-
net pod vodstvom dirigenta 
Primoža Kerštanja premier-
no izvedle in desetkrat raz-
prodale projekt Aurora. Gre 
za 45-minutni nastop, prav-
zaprav pa unikatno, mistič-
no koncertno doživetje za 45 
poslušalcev in 30 pevk, za 

katero so pevke zbora Car-
men manet navdih našle v 
nordijski glasbi. Zaradi iz-
jemnega zanimanja se glas-
bena predstava te dni vrača s 
šestimi ponovitvami, v sobo-
to, 21., in nedeljo, 22. januar-
ja, v treh terminih ob 17.30, 
19.00 in 20.30. Na voljo so 
vstopnice za šest koncertov. 
Termin lahko izberete na: 
carmenmanet.si.

Konceptualni glasbeni dogodek za 45 poslušalcev 
in 30 pevk, začinjen z nordijsko mistiko

Ponovno Aurora 
s Carmen manet

Igor Kavčič

Igor Kavčič

Predstavo odlikujejo izjemne igralske kreacije ansambla 
Gledališkega studia Dramatikon. / Foto: J&l Frelih

Dogodek je razgaljenje

Čarobne Carmen manet / Foto: Marko Alpner
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Jesenice – Letošnji finale ho-
kejskega prvenstva je prine-
sel večni derbi med HDD 
SIJ Acroni Jesenice in HK 
SŽ Olimpija. Prva tekma je 
bila pretekli torek v Ljublja-
ni. S 4 : 0 so jo dobili doma-
čini, ki so tako v petek na Je-
senice prišli po novo zvezdi-
co. Jeseničani so imeli dru-
gačne načrte. Z zmago bi si 
zagotovili izenačenje in od-
ločilno tretjo tekmo. Sled-
nje ni bilo, saj je bila Olim-
pija znova boljša, tokrat s 3 
: 6 (0 : 3,1 : 2,2 : 1), ubranila 
naslov slovenskega državne-
ga prvaka, ki je njen 18.

Državni prvak je bil prvič 
znan že v januarju. Odločil-
no tekmo si je v dvorani Pod-
mežakla ogledalo okrog tri ti-
soč gledalcev. Bolje so jo za-
čeli Ljubljančani, ki so po prvi 

tretjini vodili že z 0 : 3. Prvi 
so zadeli tudi v drugi tretjini. 
Prvi gol za varovance Gab-
ra Glaviča je z natančnim 

strelom z razdalje dal Niki 
Blomberg. Sledil je odgo-
vor gostov, ki so povišali na 
1 : 5. Jeseničani so najbolje 
igrali v zadnji tretjini. Ta se 
je začela s šestim zadetkom 
Ljubljančanov, sledila pa sta 
dva domačinov. V 55. minu-
ti je bil uspešen Patrik Raj-
sar, v 57. minuti pa še Miha 
Logar. Jeseničani so na gol 
gostov streljali 29-krat, Lju-
bljančani pa na gol Jeseni-
čanov 39-krat. V vratih žele-
zarjev je bil Urban Avsenik, 
ki je dobil priložnost zaradi 
bolezni Finca Anttija Karja-
lainena. Svoje delo je opra-
vil dobro. Glavni trener Jese-
ničanov Gaber Glavič je de-
jal, da je bila Olimpija boljša 

in je zasluženo zmagala. To 
je potrdil tudi Patrik Rajsar, 
strelec enega izmed treh za-
detkov. »Olimpija je bila več-
ji del tekme boljša. Dali smo 
vse od sebe, se borili, nismo 
popuščali. Borili smo se tudi 
za naše super navijače. Upali 
smo na čim boljši rezultat, žal 
se ni izšlo.« Rajsar je pogled 
že usmeril proti nadaljevanju 
sezone v Alpski hokejski ligi. 
»Vsaka tekma bo težka, vsako 
tekmo bo treba igrati tako, kot 
smo zaključili današnjo.«

Po finalu državnega pr-
venstva Jeseničane čakajo 
nastopi v t. i. master round 
Alpske hokejske lige. Začeli 
jih bodo že v četrtek s tekmo 
doma proti Cortini.

Hokejisti Jesenic so bili veseli podpore navijačev, ki so se zbrali v velikem številu.  
Nanjo računajo tudi v nadaljevanju Alpske hokejske lige, kjer se bodo borili za prvaka.  
/ Foto: Nik Bertoncelj

Ljubljana – V članski konku-
renci sta plavalca leta 2022 
Katja Fain in Peter John Ste-
vens, v mladinski konkuren-
ci Hana Sekuti in Filip Čiro-
vić, v kadetski pa Bor Vran-
Benkovič in Nija Gerdej. 
Nagradili so tudi najboljše v 
daljinskem in umetnostnem 
plavanju. Najuspešnejši so 
bili Špela Perše, Nik Peter-
lin in Nika Seljak. Nagrade 
so prejeli tudi njihovi trener-
ji oziroma trenerki.

Plavalec leta Peter John 
Stevens

Med najboljšimi so zno-
va tudi Gorenjci. Peter John 
Stevens je član PK Triglav 

Kranj. V letu 2022 je bil fi-
nalist evropskega prvenstva 
v Rimu, v svoji paradni disci-
plini 50 m prsno je na sve-
tovnem prvenstvu v 50-me-
trskem bazenu v Budim-
pešti osvojil 15. mesto, med 
svetovno konkurenco v krat-
kih bazenih v Melbournu pa 
13. Na sredozemskih igrah je 
priplaval do bronaste meda-
lje. Najboljši trener v kate-
goriji članov je njegov dol-
goletni trener Luka Berdajs. 
Slovenski daljinski plava-
lec leta Nik Peterlin prihaja 
iz PK Kamnik. Na mladin-
skem evropskem prvenstvu 
na Portugalskem je na 7,5 
km osvojil 10. mesto. Prizna-
nje je prejel tudi njegov tre-
ner, nekdanji selektor Miha 

Potočnik. Prvo žensko ime v 
slovenskem daljinskem pla-
vanju že vrsto let ostaja Špe-
la Perše (PK Radovljica). Na 
svetovnem prvenstvu v Bu-
dimpešti je na 10 km osvo-
jila 11. mesto, na 5 km 23., 
na evropskem prvenstvu v 
Rimu pa je bila na 10 km 14. 
Leto je na svetovni lestvici 
končala na 23. mestu. Njen 
trener je Alen Kramar.

Priznanje tudi Klinarjevi 
in Vozljevi

Nekdanja reprezentantka 
Anja Klinar, plavalka rado-
vljiškega kluba, je prejela pri-
znanje za doprinos k uspeš-
nosti slovenskega plavanja. 
Nastopila je na štirih olim-
pijskih igrah, osvojila dve 

bronasti medalji na evrop-
skih prvenstvih leta 2004 v 
Madridu v disciplini 400 m 
mešano in leta 2012 v Debre-
cenu v štafeti 4-krat 200 m 
prosto, je dobitnica srebrne 
medalje na EP v kratkih ba-
zenih leta 2010 v Eindhovnu. 
Svoj prvi večji uspeh je zabele-
žila na olimpijskem festivalu 
mladih leta 2001, ko je zma-
gala v disciplini 200 m meša-
no. Leta 2003 je postala mla-
dinska evropska prvakinja na 
400 m mešano, leto kasneje 
pa še v disciplini 200 m me-
šano. Skupaj s Saro Isaković 
je bila tudi najmlajša člani-
ca slovenske olimpijske re-
prezentance na olimpijskih 
igrah 2004 v Atenah, kjer je 
na 400 m mešano osvojila 13. 

mesto. Prav tako se je Plaval-
na zveza Slovenije za dopri-
nos k uspešnosti slovenske-
ga plavanja zahvalila tudi 
dvakratni olimpijki Tjaši Vo-
zel (KPD Zvezda). Večkratna 
polfinalistka evropskih pr-
venstev je svoj največji uspeh 
dosegla z uvrstitvijo v finale 
EP leta 2019. Kot zanimivost 

so omenili njene rekorde na 
50 m, 100 m in 200 m prsno 
v kratkih in dolgih bazenih, 
katerih lastnica je bila določe-
no obdobje celo v vseh disci-
plinah hkrati.

Priznanja in nagrade je 
podelil dr. Boro Štrumbelj, 
predsednik Plavalne zveze 
Slovenije.

Plavalna zveza Slovenije je nagradila najuspešnejše plavalke in plavalce, med katerimi so tudi Gorenjci.

Maja Bertoncelj

Škofja Loka – V dvorani Po-
den v Škofji Loki je bil v sobo-
to prvi Memorial škofjeloških 
rokometnih delavcev, ki je bil 
posvečen trem predanim ro-
kometnim delavcem, to so 
Jože Galof, Igor Stupnišek 
in Dušan Čater. Vsi trije so s 
svojim nesebičnim in preda-
nim delovanjem zaznamova-
li škofjeloški rokomet.

Pomerile so se tri ekipe, 
poleg domače RD Urbans-
cape Loka še MRK Krka in 
SC Ferlach. Zmagali so Do-
lenjci, drugi so bili domači-
ni, tretji pa gostje iz Avstrije. 
Najboljši strelec je bil Uroš 
Knavs (Moški rokometni 
klub Krka), najboljši igralec 
Mark Batagelj (RD Urbans-
cape Loka), najboljši vratar 
pa Florian Strebnik (SC Fer-
lach).

Maja Bertoncelj

Rateče – V Planici je bilo v 
soboto državno prvenstvo 
smučarskih tekačev v sprin-
tu v klasičnem koraku. Prva-
ka sta Miha Šimenc (TSK Lo-
gatec) in Eva Urevc (ŠD Gor-
je). Med moškimi sta bila na 
stopničkah še Izidor Kar-
ničar (TSK Triglav Kranj) 
in Boštjan Korošec (SD Bo-
hinj), med ženskami pa 

Klara Mali in Anita Klemen-
čič (obe TSK Triglav Kranj). 
V nedeljo je bilo še državno 
prvenstvo na 10 km v drsal-
nem koraku. Nov naslov je 
pritekel Šimenc, ki je ugnal 
Vilija Črva (ND Rateče Plani-
ca) in Miho Ličefa (ŠD Gor-
je). V ženski konkurenci je 
bila razred zase Anja Mande-
ljc. Druga je bila Anita Kle-
menčič, tretja pa Teja Zadra-
vec (vse TSK Triglav Kranj).

Maja Bertoncelj

Maja Bertoncelj

Triglavan Peter John Stevens je bil najboljši slovenski 
plavalec leta 2022. / Foto: Gorazd Kavčič

Na Memorialu škofjeloških rokometnih delavcev so se 
pomerile tri ekipe. Na fotografiji tekma med domačim RD 
Urbanscape Loka (v temnejših dresih) in Ferlachom. Ločani 
so turnir končali na drugem mestu, Avstrijci pa na tretjem. 
Zmagal je MRK Krka. / Foto: Primož Pičulin

Finale hokejskega državnega prvenstva je bil zaključen po dveh tekmah. Obe so namreč dobili hokejisti 
HK SŽ Olimpija, ki so se nove zvezdice veselili na Jesenicah. Železarji v četrtek nadaljujejo nastope v 
Alpski hokejski ligi.

Jeseničani podprvaki, nova 
zvezdica v Ljubljano

Spominski rokometni 
turnir v Škofji Loki

Trojna zmaga Kranjčank

Znani najboljši plavalci preteklega leta

Olimpija (v svetlejših dresih) je bila v finalu obakrat boljša 
od Jeseničanov. / Foto: Nik Bertoncelj
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Zakaj vaje za moč kolesarja

Marsikdo misli, da bo s 
treningom teka ali kolesar-
jenjem zgradil dovolj mišič-
ne mase. Žal se pri aerobnih 
dejavnostih, kot sta tek in ko-
lesarjenje, stimulirajo pred-
vsem počasna mišična vla-
kna, ki se med vadbo ne od-
zivajo z veliko rastjo, ampak 
skrbijo samo za dobro prekr-
vavitev mišic in njihovo spo-
sobnost za daljše napore.

Kolesarjenje tudi ni šport, 
pri katerem med vadbo pri-
de do velikih obremenitev 
sklepov in kosti. Zato ima-
mo kolesarji manjšo gostoto 
kosti, posledično lahko prej 
pride do zloma, če na primer 
nesrečno pademo. Pri kole-
sarjih največkrat slišimo za 
poškodbe ključnice, kosti 
nog in rok, tudi medenice in 
prsnega koša.

Imamo tudi manj sta-
bilne sklepe, saj med 

kolesarjenjem na sklepe ni 
velikih pritiskov. Če pa pri-
de do preobremenitve, ko iz-
vajamo druge športe, lahko 
pride do poškodb. Na primer 
lahko si zvijemo gleženj, če 
pri igranju nogometa nero-
dno stopimo.

Med kolesarjenjem smo 
ves čas v prisilni drži. Na 
kolesu delujeta prednja ste-
genska mišica in zadnja 
loža, druge mišice nog de-
lujejo manj in so s tem tudi 
manj razvite. Neenakomer-
no razvite mišice nog rotira-
jo našo medenico iz nevtral-
nega v nepravilen položaj, 
posledično se poveča pritisk 
na hrbtenico. Zato nas po 
dolgem kolesarjenju bolijo 
tudi rame in hrbet.

Če zgoraj napisanemu do-
damo še pretirano nizko te-
lesno težo, ki jo vzdržuje-
jo boljši kolesarji, lahko opa-
zimo, da je kolesarjevo telo 
lahko precej na udaru. Zato 

je pomembno, da v svoje tre-
ninge vključujemo tudi dru-
ge oblike vadbe. Med njimi so 
vsekakor vaje za moč mišic.

Celotno naše telo je sesta-
vljeno iz veliko različnih tr-
dih in mehkih tkiv, ki pa vse 
skupaj držijo mišice. Vloga 
naših mišic je tudi, da nam 
pomagajo pri varnem giba-
nju in dvigovanju. Če miši-
ce ne opravljajo te osnovne 
funkcije, potem veliko prej 
pride do poškodb. S trenin-
gom moči bomo povečali 
moč mišic, zmanjšali bomo 
možnosti za poškodbe in po-
večali ekonomičnost gibanja.

Trening moči kolesarjem 
ne leži prav pretirano, saj 
imamo raje kot enolično dvi-
govanje uteži v zaprtih pro-
storih gibanje v naravi. Za 
moč lahko vadimo tudi v na-
ravi, dobra vaja za rekreativ-
ne kolesarje so kratki teki v 
klanec, a prava vadba moči je 
s pomočjo uteži in pozimi v 

zaprtih prostorih, ponavlja-
nje vaj pa za večino enolič-
no. A tudi pri treningu moči 
se lahko motiviramo na raz-
lične načine. Lahko si dolo-
čimo cilje, ki nas potem mo-
tivirajo, lahko treniramo s 
prijatelji, poslušamo glasbo 
ali priljubljeno oddajo.

Če želite večji napredek pri 
treningu moči, vam predla-
gam, da obiščete kakšnega 
od fitnesov v bližini. V Kra-
nju je od konca lanskega leta 
celo kolesarski fitnes Fit 4 
Bike. Če ste manj ambicio-
zni, lahko vadite tudi doma. 
Veliko vaj lahko izvajate z 

lastno težo. Če želite vaje 
nadgraditi, lahko sami iz-
delate uteži s pomočjo tež-
jih knjig, plastenk z vodo itd.

V naslednjih treh nadalje-
vanjih tega podlistka bomo 
spoznali, kakšni naj bi bili 
treningi moči. K sodelova-
nju sem povabil Janža Flaj-
nika, študenta fakultete za 
šport, ki že vrsto let treni-
ra atletiko. Že na prvem se-
stanku me je popravil, da 
vaje za moč pravilno imenu-
jemo vaje za krepitev mišic. 
Janž bo izbral nekaj vaj, ki jih 
bova predstavila v naslednjih 
tednih. Razdeljene bodo v tri 
sklope: vaje za krepitev rok 
in ramen, vaje za krepitev 
telesnega jedra (mišic okoli 
trebuha) in vaje za krepitev 
nog. Vse vaje bodo zasnova-
ne tako, da jih lahko izvajate 
doma. V zimskem času okre-
pimo mišice, da bomo bolje 
pripravljeni na prve spomla-
danska kolesarska doživetja.

Grega Flajnik

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

Krške Alpe so gorstvo v 
centralnih vzhodnih Alpah 
na avstrijskem Koroškem. 
Na severu jih od Nizkih Tur 
loči reka Mura, na vzhodu 
pa so vezane na Labotniške 
Alpe. Med krškimi Alpami 
in Karavankami je Dravska 
dolina. Na jugozahodu me-
jijo na Ziljske Alpe, na seve-
rozahodu pa so s prelazom 
Katschberg ločene od Viso-
kih Tur. Nockberge so pri-
ljubljene v zimskih mese-
cih, saj so tukaj urejena šte-
vilna smučišča, gore pa so še 
kako primerne za užitke tur-
nega smučanja, krpljanja in 
hoje. No, hoja zna biti tudi 

naporna, odvisno od snež-
nih razmer.

Za prvi obisk Krških Alp 
se bomo povzpeli na Mall-
nock in Klomnock, dva vrho-
va, ki ležita nad St. Oswal-
dom nad Bad Kleinkirchhei-
mom. Najbližje je, če se za-
peljemo skozi predor Kara-
vanke in po avtocesti nada-
ljujemo do Beljaka. Tu avto-
cesto zapustimo, zapeljemo 
na izvoz Beljak/Osojsko je-
zero. Nadaljujemo proti Ra-
dentheimu in Bad Klein-
kirchheimu, kjer zavijemo 
desno v St. Oswald, kjer je 
tudi spodnja postaja gondo-
le. Do izhodišča je 105 km.

Predlagam, da se z gon-
dolo zapeljemo do zgornje 

postaje, kjer nas smerne ta-
ble usmerijo desno proti na-
šima obema vrhovoma. Pot 
je zgledno urejena, saj je del 
poti celo steptan s teptalnim 
strojem. Pot gre na začetku 
skoraj po ravnem, nato pa se 
v zmernem vzponu povzpne 
do lične lesene hiške, ki leži 
pod vznožjem Mallnocka. 
Tukaj predlagam, da naredi-
mo malce ovinka in zavije-
mo levo, da si bomo ogleda-
li še t. i. Rote Burg oz. Rdeči 
grad. Prečimo vzhodno po-
bočje Mallnocka in doseže-
mo čudovite rdeče skale. Od 
tod tudi ime. Vrnemo se po 
isti poti nazaj do lesene hi-
ške in začnemo vzpon na 
Mallnock. Turni smučarji 

gredo običajno v okljukih di-
rektno navzgor, za pešake in 
krpljarje je bistveno bolj pri-
jazno, če sledimo leseni og-
raji, ob kateri dosežemo gre-
ben in po njem nadaljujemo 

do vrha. Mallnock s svojimi 
2226 metri nagradi z lepim 
razgledom. Z vrha nadalju-
jemo naprej po grebenu, iz-
gubimo nekaj višine, nato 
pa dosežemo kovinski križ, 
od katerega turni smučar-
ji odsmučajo približno 400 
višinskih metrov, od koder 
potem nadaljujejo vzpon 
na Klomnock. Zemljevid ta 
del označuje kot Schönfeld, 
Lepo polje.

Mi od križa nadaljujemo 
naprej. In svet tukaj posta-
ne zahtevnejši, saj je pone-
kod izpostavljeno in skal-
nato. V zimskih razmerah 
si je tu treba nadeti zimsko 
opremo, se pravi dereze in 
cepin. Strmina je izredna 

in zdrs ne bi bil priporo-
čljiv. Greben je bil ponekod 
spihan, tako da je bilo vmes 
tudi nekaj trave, vršni gre-
ben do Klomnocka je pri-
jetno strm. Snežna odeja je 
načeloma držala težo, a sem 
pa tja se je tudi grdo udira-
lo, kar je lahko nevarno. 
Vrh Klomnocka, tako kot 
Mallnock, nagradi s čudovi-
tim razgledom. Pogled pro-
ti jugu se ustavi v daljavi, saj 
je pred nami veriga Kam-
niško-Savinjskih Alp, Kara-
vank in Julijcev, tako vzhod-
nih kot zahodnih, pogled 
na sever je pogled na Viso-
ke Ture, vrhovi okoli nas pa 
kar vabijo, da jih obiščemo. 
Izraziti vrh je Rossenock, 

Pfannock, Steinnock, Fal-
kert itd. Ideje za naslednje 
ture se bodo kar rojevale.

Z vrha Klomnocka previ-
dno sestopimo, se povzpne-
mo nazaj na Mallnock, nato 
pa po strmini, kjer se vzpe-
njajo turni smučarji, nada-
ljujemo proti leseni hiški, 
kjer smo prej zavili do Rde-
čega gradu. Od hiške da-
lje nas čaka še okoli dva ki-
lometra do zgornje posta-
je žičnice, s pomočjo kate-
re se bomo udobno prepe-
ljali v dolino.

Nadmorska višina: 2331 m
Višinska razlika: 700 m
Trajanje: 5–6 ur
Zahtevnost: 

Grebenska pot je ponekod strma in izpostavljena.  
/ Foto: Jelena Justin

Jelena Justin

Vrhova spredaj sta naša današnja cilja, Mallnock in Klomnock. / Foto: Jelena Justin

Vrh Klomnocka, pobočje, levo zadaj je Rosennock. / Foto: Jelena Justin

Predvsem starejši bi morali več časa posvetiti vadbi za 
krepitev mišic.

Krške Alpe. Eno od njihovih gorovij so Nockberge. Običajno se jim reče kar Nokiji. Gorovje, ki kar 
vabi, da ga obiščemo v zimskem obdobju, saj obljublja nepopisne užitke tako turnim smučarjem kot 
krpljarjem in pešakom.

Osrčje v gorovju Nockberge
Planinski izlet: Mallnock (2226 m n. m.) in Klomnock (2331 m n. m.)
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Nova vinska kraljica Slovenije je študentka Maja Pečarič iz Kranja, ki jo z vinogradništvom in 
vinarstvom povezujejo očetovi vinogradi v Beli krajini.

Kranj – Na slovesnosti v Ra-
dencih so v četrtek za še-
stindvajseto vinsko kralji-
co Slovenije okronali 23-le-
tno Majo Pečarič iz Kra-
nja. Ker Gorenjska ni vino-
rodna pokrajina, se novica 
sliši nenavadno, a vendar-
le: Maja je po očetu Tone-
tu, ki je sicer kmetijski sve-
tovalec v Kmetijsko-gozdar-
skem zavodu Kranj, pode-
dovala navezanost na vinog-
rade, zato se velikokrat za-
pelje v Belo krajino, kjer Pe-
čaričevi obdelujejo vinogra-
de. Po svojih močeh poma-
ga pri raznih opravilih v vi-
nogradu, v vinski kleti in 
promociji vina. Lani je tudi 
pridobila naziv sommelier 
prve stopnje in postala čla-
nica Društva vinskih sveto-
valcev Sommelier Sloveni-
je, odločila pa se je tudi, da 
bo nadaljevala izobraževa-
nje in v prihodnje zaključi-
la še drugo stopnjo. Delovne 
izkušnje nabira tudi v trgo-
vini s kmetijskim reproduk-
cijskim materialom in kme-
tijsko mehanizacijo Koro-
tan v Struževem v Kranju, 
ki jo vodi njena mama Dar-
ja. Maja je sicer še študent-
ka, predlani je na Biotehni-
ški fakulteti diplomirala in 
postala diplomirana inže-
nirka živilstva in prehrane, 
zdaj pa zaključuje drugi le-
tnik magistrskega študija 
in že piše magistrsko delo. 
V prostem času rada zaide 
v gore, že dobro leto pa bru-
si pete pri folklorni skupini 
Iskraemeco.

Maja bo kot vinska kraljica 
na dogodkih v Sloveniji in v 
tujini zastopala vse tri vinoro-
dne dežele, slovensko vino-
gradništvo in vina ter boga-
to kulturno dediščino. Njeno 

vino, to je vino 26. Vinske 
kraljice Slovenije, pa je ka-
kovostno polsuho rose vino 
iz sort modra frankinja in ža-
metna črnina z zaščitenim 

geografskim poreklom iz do-
mače vinske kleti. Na doma-
čiji Pečarič - Meginc v Čuri-
lah pri Metliki se z vinogra-
dništvom ukvarja že več kot 
pet generacij. Obdelujejo šti-
ri hektarje vinogradov v Re-
pici pri Drašičih, v osrčju 

vinogradov so zgradili novo 
vinsko klet, kjer sprejemajo 
tudi goste na degustacijah in 
pogostitvah. Za svoja vina so 
prejeli že več priznanj, naj-

starejše je iz leta 1935. Po-
nosni so na tradicionalni be-
lokranjski zvrsti – belokra-
njca in metliško črnino, do-
negujejo pa tudi druga vina. 
Vina prodajajo tudi v Kranju.

Slovesnega okronanja vin-
ske kraljice se je udeležila 

tudi ministrica za kmetij-
stvo, gozdarstvo in prehrano 
Irena Šinko in številni dru-
gi gostje, med prvimi ji je če-
stital kranjski podžupan Ja-
nez Černe. Mestna občina 
Kranj in Zavod za turizem 
Kranj sta namreč general-
na partnerja letošnje vinske 
kraljice. Podjetje Avto Rajh 
je novi vinski kraljici za čas 
enoletnega mandata dalo v 
uporabo »kraljevsko kočijo« 
– avtomobil Ford, Steklarna 
Rogaška pa ji je podelila roč-
no izdelane vinske kelihe z 
logotipom vinske kraljice in 
njenim podpisom.

Vinsko kraljico izbirajo 
vsako leto v okviru Pomur-
skega sejma, projekt pa iz-
vaja Društvo Kelih.

Cveto Zaplotnik

Vinska kraljica Maja Pečarič v družbi domačih – mame Darje in očeta Toneta ter sestre 
Nine in brata Janeza / Foto: Aleš Cipot/fotolens.si

Kranj – Kmetom je od nove-
ga leta dalje na bencinskih 
črpalkah že na voljo davčno 
označeno dizelsko gorivo po 
ceni, ki že vključuje znižanje 
trošarine. Pri uveljavljanju 
novosti ne gre brez zapletov. 
Kot ugotavljajo v Kmetijsko-
-gozdarski zbornici Sloveni-
je, prihaja do težav predvsem 
zato, ker kmetje prihajajo na 
črpalke po kmetijsko nafto, 
ne da bi imeli s sabo davč-
no številko. Enolična iden-
tifikacijska številka, ki jo je 

davčni organ dodelil upra-
vičencem, je namreč sesta-
vljena iz davčne številke in 
zadnjih treh številk enotne 
matične številke (EMŠO). 
»Kmete prosimo, naj ima-
jo ob nakupu kmetijske naf-
te vedno pri sebi osebno iz-
kaznico in davčno številko,« 
sporočajo iz zbornice.

Številne kmete tudi skrbi, 
ali je kmetijska nafta kakovo-
stna in ali ob dolgoročni upo-
rabi lahko poškoduje kme-
tijsko mehanizacijo. »Zbor-
nica je v pogovorih z resor-
nim ministrstvom vedno 

poudarila skrb glede kako-
vosti goriva in dobila zagoto-
vilo, da gorivo izpolnjuje fi-
zikalno-kemijske lastnosti, 
kot jih zahteva prenovljeni 
standard SIST 1011 in stan-
dard za dizelska goriva SIST 
EN590,« pravijo v zbornici.

Nekatere kmete skrbi tudi 
dostopnost črpalk, ki ponuja-
jo gorivo za kmetijsko meha-
nizacijo. V Trgovinski zbor-
nici Slovenije zagotavljajo, 
da bo gorivo na voljo na 262 
bencinskih črpalkah, kar 
predstavlja skoraj polovico 
vseh črpalk v Sloveniji.

V javnosti so se pojavila 
tudi ugibanja, ali so kme-
tje upravičeni le do količi-
ne goriva, kot izhaja iz nor-
mativne porabe (200 litrov 
na hektar njive in travni-
ka, 15 litrov na hektar gozda 
…), ali do neomejene količi-
ne – kolikor ga pač porabijo 
za pogon kmetijske in goz-
darske mehanizacije. Na fi-
nančni upravi pojasnjujejo, 
da poraba navzgor ni ome-
jena. Gorivo pa bo možno 
uporabljati le za pogon me-
hanizacije, ki je navedena v 
pravilnikih.

Na finančni upravi pojasnjujejo: Količina goriva za pogon kmetijske in gozdarske mehanizacije 
ni omejena z normativno porabo.

Cveto Zaplotnik

Kranj – »V naravi ni počitka, 
to ni dobro. Zemlja ni zmr-
znjena – če bi bila, travniki 
sredi januarja ne bi bilo tako 
zeleni. Ozimno žito je v tem 
času večje kot običajno, a ob-
čutnega razraščanja doslej 
še ni bilo,« pravi Marija Ka-
lan, specialistka za rastlin-
sko pridelavo v Kmetijsko 
gozdarskem zavodu Kranj, 

ki spomladi zaradi doseda-
njega toplega vremena pri-
čakuje zgodnejši pojav ško-
dljivcev, bolezni in plevelov 
pa tudi zgodnejše potrebe po 
dognojevanju žit.

»Sadno drevje je za zdaj še 
v fiziološkem mirovanju in 
ga tudi toplo vreme ni pre-
budilo. Za zdaj nismo opazi-
li, da bi se brsti že prebujali,« 
pravi Tatjana Zupan, vod-
ja sadovnjaka Resje (KGZ 
Sava Lesce), in dodaja, da bi 
nastala nevarnost pozebe, 
če bi se januarja nadaljevalo 

toplo vreme, februarja pa 
bi se močno ohladilo. V sa-
dovnjaku so doslej toplo vre-
me izrabljali za obrezovanje 
drevja.

»Čebele v pogojih toplega 
vremena izletavajo iz panjev 
in iščejo hrano, ki pa je v na-
ravi v tem času še ni oziroma 
je ni zadosti. Zaradi večje ak-
tivnosti porabljajo v panjih 
več hrane, kar lahko hitre-
je zmanjša zaloge ali kasne-

je povzroči celo pomanjka-
nje hrane,« ugotavlja Simon 
Golob, svetovalec specialist 
za tehnologijo čebelarjenja 
v Čebelarski zvezi Sloveni-
je, ki svetuje čebelarjem, da 
spremljajo porabo in zalo-
go hrane v panjih. Čebelarje 
zdaj predvsem skrbi, kakšno 
bo nadaljevanje zime. Izku-
šnje iz prejšnjih let namreč 
kažejo, da (pre)toplim zim-
skim obdobjem pravilo-
ma sledi prezgodnji razvoj 
rastlin ter kasneje pozeba 
medovitih rastlin.

Lani je bilo najtoplejše leto v zgodovini meritev 
v Sloveniji, pretoplo vreme se je nadaljevalo tudi 
prva dva tedna v januarju. Kako je to vplivalo na 
kmetijstvo, sadjarstvo in čebelarstvo?

V naravi ni počitka

Cveto Zaplotnik

Skrbi jih kakovost in dostopnost goriva

Gorenjka vinska kraljica

Ministrica Irena Šinko je v nagovoru poudarila, 
da ima vinska kraljica zelo pomembno vlogo pri 
promociji slovenskega vinogradništva in vin ter pri 
ozaveščanju o kulturi zmernega pitja kakovostnega in 
vrhunskega vina.

Rodica – Člani Društva rej-
cev govedi črno-bele pasme v 
Sloveniji so se ob koncu lan-
skega leta zbrali na Rodici na 
letnem občnem zboru, ki je 
bil tokrat tudi volilni. Na zbo-
ru so za predsednika izvolili 
Denisa Hrgo iz Dragoviča v 
občini Juršinci, za podpred-
sednika pa Marka Dolinar-
ja iz Vogelj. V upravnem od-
boru bodo gorenjsko regijo 

zastopali Jure Zaplotnik iz 
Letenic, Boštjan Urbanc iz 
Gorič in Gašper Zabret iz 
Bobovka, ljubljansko regi-
jo Tomaž Černivec iz Rado-
melj in Bojan Cajhen s Pšate 
pri Dolu pri Ljubljani, mla-
de rejce Betka Čop iz Spo-
dnjih Gorij, podjetja pa Petra 
Rozman iz Zadrage. V nad-
zornem odboru je tudi Nejc 
Dolenc iz Vrbenj, v častnem 
razsodišču pa Damjan Zore 
iz Zgornjih Pirnič.

»Črno-beli« izvolili 
novo vodstvo društva
Cveto Zaplotnik

Čebele začnejo izletavati iz panjev ob sončnem vremenu in 
temperaturah okrog osem stopinj Celzija. / Foto: Tina Dokl

Kranj – Agencija za kmetijske trge in razvoj podeželja je 
prejšnji torek začela izdajati kmetijskim gospodarstvom 
začasne odločbe, na podlagi katerih jim bo izplačala štiri 
petine neposrednih plačil za lani. Končne odločbe jim bo 
predvidoma izdala ob koncu februarja ali na začetku marca, 
na podlagi teh odločb pa jim bo izplačala še preostalo petino 
odobrenega zneska.

Začasne odločbe za neposredna plačila
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Kranj – Kranjski regijski cen-
ter za obveščanje se je lani po 
številu izrednih dogodkov 
uvrstil na tretje mesto, pred 
njim sta le ljubljanski in celj-
ski regijski center. Na Go-
renjskem je bilo lani 2684 
izrednih dogodkov, kar je 
507 več kot leta 2021. Kot je 
pojasnil Matej Kodrič, vodja 
centra, so lani zabeležili naj-
več klicev v zadnjih letih. »V 
predkoronskem času, torej 
leta 2019, je bilo klicev manj, 
skupno 70.269, kar je 9077 
manj kot lani. Ta primerja-
va nakazuje na to, da je kli-
cev vse več, s tem pa vse več-
ja potreba po nujni pomoči, 
kar pa ne nazadnje pome-
ni tudi vse več izrednih do-
godkov,« je dejal Kodrič, ob 
tem pa pojasnil, da določeni 
podatki za leto 2022 in dve 
leti poprej niso znani, saj so 
avgusta lani doživeli kiber-
netski napad, zaradi kate-
rega so bile motene nekate-
re internetne in poštne sto-
ritve. Med drugim več dni ni 

delovala spletna stran SPIN. 
»K sreči pa ni bil moten spre-
jem klicev v sili na številko 
112,« je dodal.

Požari v naravi in 
vetrolom

Kranjski center, ki pro-
storsko pokriva območje go-
renjske regije, kamor sodi 18 
občin, prejme največ klicev 
za primere nujne medicin-
ske pomoči. Lani je bilo teh 
klicev 9489. »Do 14. decem-
bra lani je bilo največ klicev 
prevezanih na nujno medi-
cinsko pomoč Kranj, in sicer 
4349, sledijo Jesenice s 1645 
klici in Škofja Loka s 1061 
klici. Najmanj klicev je bilo 
za nujno medicinsko pomoč 
v Bohinju, in sicer 186,« je 
pojasnil Kodrič. Na drugem 
mestu so klici za pomoč ga-
silcev, ki so vezani predvsem 
na tehnično intervencijo, 
kot so reševanja iz dvigal, 
nujno odpiranje vrat v stano-
vanju in prometne nesreče. 
Velik delež predstavljajo kli-
ci, povezani s prijavami po-
vožene divjadi. Vsako leto je 

več posredovanj Gorske re-
ševalne službe Gorenjska. 
V predkoronskem letu je 
bilo teh posredovanj 328, v 
letu 2020 je zaradi epidemi-
ja število upadlo, lani pa so 
znova zaznali porast, GRS 
Gorenjska je bil namreč ak-
tiviran 371-krat. Še vedno je, 
kot pravi Kodrič, veliko kli-
cev tujcev, ki se zanašajo na 
navigacijske pripomočke. 

»Ti jih zlasti v visokogorju 
pripeljejo na odročna obmo-
čja brez signala, ob javljanju 
nezgode pa ne znajo poja-
sniti, kje so,« je pojasnil so-
govornik.

Lani sta po Kodričevih be-
sedah izstopala zlasti dva do-
godka, prvi je gozdni požar 
na Potoški gori, drugi avgu-
stovski vetrolom. »V prvem 
dnevu, ko so ljudje zazna-
li požar, smo prejeli ne-
kaj manj kot dvesto klicev v 
prvih dveh urah. Ob vetrolo-
mu je bilo teh klicev še več, 
ljudje so se namreč spopri-
jemali z odkritimi streha-
mi, zato smo v zelo kratkem 
času prejeli okoli tristo pri-
jav dogodkov,« je povedal.

Največ klicev poleti
V kranjskem centru, kjer je 

zaposlenih enajst oseb, poleg 
vodje še deset operaterjev, 
prejmejo največ klicev v času 
poletne turistične sezone. 
»Najmanj pred zimo, v me-
secu novembru, je pa števi-
lo klicev pogojeno predvsem 

z vremenskimi razmerami. 
Lani je bilo na primer veliko 
dogodkov povezanih s sušo,« 
je dejal, ob tem pa dodal, da 
so bili lani požari v naravi v 
izrazitem porastu, prav tako 
prevozi pitne vode. Prednja-
čijo klici iz kranjske občine, 
sledijo jeseniška, škofjeloška 
in radovljiška občina. »Zgo-
di pa se tudi precej klicev 
po pomoti,« je dodal. V po-
rastu so še samodejni klici v 
sili 112 iz vozil – eCall, a veči-
na teh je po Kodričevih bese-
dah neupravičenih. »Vozni-
ki nevede pritisnejo tipko za 
klic v sili v avtomobilu. Tudi 
na tak klic se vselej odzove-
mo, oseba na drugi strani pa 
ne nujno. Bi pa vsem vozni-
kom vseeno svetovali, da se z 
nami pogovarjajo, saj bomo 
le tako lahko ugotovili, ali je 
klic upravičen, torej ali je res 

prišlo do nesreče ali ne,« je 
poudaril.

Kaj in kje se je zgodilo
Ob klicu na številko 112 je 

ključnega pomena, da klica-
telj ohrani mirno kri in da 
odgovarja na vprašanja ope-
raterja. »Klicatelji so pogos-
to panični in zmedeni, kar 
seveda ob izrednem dogod-
ku ni nenavadno, a vseeno 
priporočamo, da se pomi-
rijo, se z nami pogovarjajo, 
predvsem pa je pomembno, 
da razločno odgovarjajo na 
naša vprašanja. Zanimalo 
nas bo zlasti, kaj in kje se je 
zgodilo oziroma od kod kli-
čejo, poleg tega pa še kdo kli-
če, kakšne so okoliščine na 
kraju nesreče in kakšno po-
moč potrebujejo,« je še po-
jasnil vodja kranjskega regij-
skega centra za obveščanje.

Maša Likosar

Vodja Regijskega centra za obveščanje Kranj Matej Kodrič, za njim eden od operaterjev 
Gregor Oblak / Foto: Primož Pičulin

Regijski center za obveščanje Kranj je v letu 2022 zabeležil 51.555 dohodnih in 
27.791 odhodnih klicev, skupno 79.346 klicev na brezplačno številko 112, med 
katerimi prednjačijo klici za primere nujne medicinske pomoči.

Vse več klicev v sili 
na številko 112

Na številki 112 so 
dosegljive nujna 
medicinska pomoč, 
pomoč gasilcev in 
drugih enot za zaščito in 
reševanje ter tudi pomoč 
policije, ki sicer sprejema 
interventne klice na 
številko 113.

V jutranjih urah zgorelo stanovanje
V soboto zjutraj je izbruhnil požar v stanovanju večstanovanjskega bloka v središču Kranja. Enajst oseb so evakuirali, dve osebi pa 
sta potrebovali zdravniško oskrbo. Posredovalo je več kot trideset gasilcev.

Kranj – V soboto zgodaj zjut-
raj so zaradi požara v enem 
od stanovanj nad Restavraci-
jo in kavarno Brioni gasilska 
vozila zasedla Koroško cesto 
v Kranju. Požar je izbruhnil 
v stanovanju v drugem nad-
stropju prizidka k trinad-
stropnemu stanovanjskemu 
bloku, ki je Kranjčanom po-
znan kot Pokojninski zavod. 
Gasilci so požar hitro omeji-
li in pogasili, iz objekta so ta-
koj evakuirali tudi enajst sta-
novalcev. Dve stanovalki sta 
imeli težave zaradi vdihava-
nja strupenega dima, ena od 
njiju – starejša stanovalka v 
gorečem stanovanju – pa je 
dobila tudi opekline. Obe so 
na kraju oskrbeli reševalci 
Nujne medicinske pomoči 
Kranj in ju odpeljali na na-
daljnje zdravljenje.

Kranjske poklicne ga-
silce so o požaru iz Regij-
skega centra za obvešča-
nje v Kranju obvestili ob 
5.40. Ob njihovem prihodu 

je bil požar v stanovanju 
že povsem razvit, hodnik 
stanovanjskega bloka pa 

močno zadimljen, je po-
vedal poveljnik Gasilsko 
reševalne službe (GARS) 

Kranj Andraž Šifrer. »Ta-
koj smo začeli gasiti, isto-
časno so bili aktivirani še 

prostovoljni gasilci. V sta-
novanju smo našli eno ose-
bo, ki smo jo predali v os-
krbo reševalcem. Ker je bilo 
stopnišče popolnoma zadi-
mljeno, smo izvedli evaku-
acijo tega dela bloka. Preg-
ledali smo vseh deset stano-
vanj, nekatera so bila praz-
na, skupno pa smo evakui-
rali enajst oseb. Večina jih 
je tedaj še spala,« je pojas-
nil.

V intervenciji, ki jo je vodil 
vodja izmene v GARS Kranj 
Nejc Štremfelj, je sodelo-
valo 32 gasilcev iz poklicne 
enote ter prostovoljnih ga-
silskih društev Kranj - Prim-
skovo, Kokrica in Britof. Po-
žar so pogasili v približno 
petnajstih minutah, na os-
tala stanovanja pa se ni raz-
širil. Objekt so nazadnje še 
temeljito prezračili in iz po-
gorelega stanovanja odstra-
nili večjo količino ožganih 
stvari. Po končani interven-
ciji, potekala je do 8.40, so 
se evakuirani stanovalci lah-
ko vrnili v svoja stanovanja.

Simon Šubic

Gasilci so na koncu še izpraznili pogorelo stanovanje. / Foto: Simon Šubic

Kranj – Gorenjski policisti so 
minuli konec tedna obravna-
vali več prometnih nesreč, ki 
so jih povzročili vinjeni voz-
niki. Med drugim so v soboto 
zgodaj zjutraj v Kranju obrav-
navali 22-letnega voznika, ki 
je zaradi neprilagojene hitro-
sti z avtomobilom zapeljal z 
vozišča in trčil v drog javne 
razsvetljave, nato pa še v dre-
vo, kjer se je avtomobil vžgal 
in pogorel. Povzročitelj je 
vozil brez veljavnega vozni-
škega dovoljenja in pod vpli-
vom alkohola (0,86 mg/l), 
so še sporočili policisti, ki so 
voznika pridržali za dvanajst 
ur in mu odredili strokovni 
pregled na alkohol. Blejski 
policisti pa so obravnavali 
25-letnega voznika, ki je prav 
tako zaradi neprilagojene 
hitrosti trčil v ograjo stano-
vanjske hiše in odpeljal s kra-
ja nesreče. Ko so ga izsledili, 
so mu odredili hitri test na 
prepovedano drogo, ki je bil 
pozitiven, zato so odredili še 
strokovni pregled.

Pijan zapeljal s ceste

Škofja Loka – V soboto pozno 
popoldne sta se na pobočju 
Lubnika izgubili dve osebi. 
Gorski reševalci iz Škofje Loke 
so ju s pomočjo koordinat 
našli in pospremili v dolino.

Iskali pohodnika
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LETO OBLETNIC

Borut Gartner je 
bil tisti, ki je na 
koncertu skrbel 
za vezni tekst. V 
uvodu je pove-

dal, da bi morali sto let od 
prihoda tamburice v Rete-
če pravzaprav počastiti že 
lani, a praznovanja zara-
di epidemioloških razmer 
niso mogli pripraviti. Be-
sedo je predal tudi predse-
dniku KUD Tomažu Jen-
ku. Ta je pozdravil prisotne, 
mimogrede pa še izkoristi 
priložnost in že povabil na 
praznovanje obletnice v me-
secu novembru, ko bo Kul-
turni dom Reteče praznoval 
sedemdesetletnico obstoja.

Gartner nam je kasne-
je v napovedih glasbenih in 
plesnih točk, čeprav na kon-
certu tudi petja ni manjkalo, 
predstavil tamburico, pove-
dal precej o njeni zgodovini 
in tudi o zgodovini skupine 
domačih tamburašev, ki jo 
je leta 1922 ustanovil Alojz 

Rant - Matičkov. Ko so ti ve-
liko let kasneje začeli sodelo-
vati s folklorniki in tudi dru-
gimi skupinami, se je števi-
lo njihovih nastopov obču-
tno povečalo. Leta 1970 jih je 
namreč k sodelovanju pova-
bila folklorna skupina Sava 
iz Kranja, ki je na tokratnem 
koncertu nastopila kot go-
stja. Izvedeli smo, da ima 
tamburaška skupina Biser-
nica KUD Janko Krmelj Re-
teče - Gorenja vas dve skupi-
ni: veterane in mlajše. Prve 
vodi Marijan Igličar, dru-
ge Janez Kermelj. Omenje-
na sta na tokratnem odru 
(ob še nekaterih drugih) za 
svoje soustvarjanje odrske-
ga dogajanja prejela tudi jav-
no priznanje domačega Jav-
nega sklada za kulturne de-
javnosti (JSKD).

In če so bila dekleta tis-
ta, ki so prva v Retečah pri-
jela za tamburice, je bilo v 
zgodovini skupine tudi ob-
dobje, ko jih v njej sploh ni 
bilo, smo slišali. Borut Gar-
tner pa je občinstvu zaupal 
tudi naslednje: »Starejša 

skupina igra na starejša glas-
bila. Sistem igranja se ime-
nuje farkaš. Mlajša skupi-
na pa igra sremski sistem, 
ki omogoča hitrejše premi-
kanje rok po vratu tamburi-
ce in nudi priložnost za več-
jo virtuoznost.«

Poleg tamburic smo na 
odru slišali še moško pev-
sko skupino Garažni Décet 
iz Škofje Loke. Člani so si 
pred sedmimi leti za cilj 
zadali ohranjanje bogate 

zakladnice slovenskih ljud-
skih in narodnih pesmi. Na-
stopila je tudi dekliška vo-
kalna skupina Šternce, ka-
tere pevke prihajajo iz Re-
teč in njihove okolice. Druži 
jih ljubezen do glasbe, pre-
pevanja in navsezadnje do 
klepetanja. Velikokrat s čla-
ni Garažnega Déceta nasto-
pajo skupaj. Novembra letos 
bodo praznovale tudi Štern-
ce – vokalna skupina bo na-
mreč stara deset let.

Kulturno-umetniško društvo (KUD) Janko Krmelj Reteče - Gorenja vas je konec tedna povabilo v 
Kulturni dom Reteče na jubilejni, že trideseti ponovoletni koncert. Obenem so se s koncertom poklonili 
še stoletnici tamburaške dejavnosti v Retečah.

Alenka Brun

Starejši tamburaši skupine Bisernica / Foto: Peter Košenina

Garažni Décet in Šternce / Foto: Peter KošeninaTamburaška skupina Bisernica – mlajši / Foto: Peter Košenina

Organizatorji 
koncerta ob-
ljubljajo večer 
za ljubitelje 
dalmatinskih 

napevov, vstopnice za Kon-
cert dalmatinskih pesmi – 
Klapski večer v Škofji Loki, 
ki ga bo gostila Športna dvo-
rana Trata 28. januarja ob 
20. uri, pa so tudi še na vo-
ljo.

Tokrat boste lahko pris-
luhnili klapam Cambi, 
Kampanel in Mali grad. Sle-
dnji prihajajo iz Kamnika in 
so edina klapa od naštetih, ki 
je v Škofji Loki že nastopa-
la, in sicer na Škofjeloškem 
gradu. Program klape iz Ka-
mnika zajema tradicionalno 
dalmatinsko pesem in no-
vejše skladbe, prirejene za 
tovrstne sestave, repertoar 
pa člani dopolnjujejo tudi 
z inštrumentalno podlago. 
Redno gostujejo tudi pri kla-
pah iz sosednje Hrvaške, ki 
so jih kot sebi enake sprejeli 

v svojo veliko glasbeno dru-
žino.

Klapa Cambi iz Kaštela je 
bila že večkrat nagrajena s 
prestižnimi nagradami fe-
stivalov Šibenske šansone, 
grand prix in Večeri dalma-
tinske pisme. Ko je klapa 
praznovala trideset let delo-
vanja, pa jo je na znameni-
tem (tudi) koncertnem pri-
zorišču Poljud podprlo več 
kot 15 tisoč obiskovalcev. 
Klapa Kampanel pa priha-
ja ravno tako iz Hrvaške, iz 

Primoštena. Neguje izvorno 
tradicionalno a capella petje 
pa tudi petje ob instrumen-
talni spremljavi mandolin in 
kitar ter duhovne šansone. 
Znana je postala z uspešni-
mi priredbami popularnih 
skladb in z edinstvenim pre-
pletanjem tradicionalnega s 
popularnim.

Ob kapljici dobrega plavca 
ter prepoznavnih glasovih iz 
Dalmacije vas tako pričaku-
jejo na Trati, kjer glasbene 
nostalgije in spominov na 
poletje, ljubezen ter šume-
nje morja ne bo manjkalo.

Alenka Brun

Športna dvorana na Trati konec januarja vabi 
na Klapski večer, kjer boste lahko prisluhnili 
dalmatinskim pesmim.

KLAPSKI VEČER 
V ŠKOFJI LOKI

Klapa Mali grad z veseljem gostuje tudi na domačem, 
kamniškem odru. / Foto: Tina Dokl

V soboto, 28. januarja, boste prišli na svoj račun ljubitelji 
klapske glasbe. Športna dvorana Trata v Škofji Loki bo gostila 
koncert treh klap, dve od njih prihajata iz Hrvaške – Cambi in 
Kampanel. Slednja je tudi na fotografiji. / Foto: arhiv organizatorja
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Mestia – raj za turiste

Ko po šesturni vožnji sto-
piva iz mašrutke, najprej 
pomislim, da naju je ta pri-
peljala v visokogorsko vasi-
co švicarskih Alp. Kamni-
te hiške z lesenimi balko-
ni, butični hotel, restavra-
cije ter nekaj športnih trgo-
vin so sredi odročnega Kav-
kaza postavljeni izključno 
za potrebe turistov. Lačna in 
utrujena od potovanja se z 

Nejcem zapodiva v kavarno 
Laila na glavnem trgu, kjer 
nama postrežejo s tradicio-
nalno svanetsko kuhinjo – 
mesna pita kubdari, piščan-
čja juha čikhirtma, solata z 
orehi in lokalni sir  sulguni.

Stolpiči pod Unescovo 
zaščito

Zgornji Svaneti, kot se 
imenuje regija, ki zavzema 
severozahodne dele Velike-
ga Kavkaza, je znan pred-
vsem po vasicah s srednjeve-
škimi obrambnimi stolpiči, 

ki se, po mnenju Unescove 
komisije, na edinstven na-
čin združujejo z gorsko po-
krajino. Rjave, kamnite hi-
ške objemajo vznožja mo-
gočne Škare, ki je s 5200 
metri najvišji vrh Gruzije, 
in se raztezajo globoko v do-
lino reke Inguri. »Poglej, ta 
je spremenjena v muzej,« 
se navdušujem, ko zapus-
tiva turistični center Mes-
tije in se sprehajava po oz-
kih kamnitih ulicah stare-
ga dela mesta. Radovednost 
naju žene v temno notra-
njost tradicionalne svanet-
ske hiše, v kateri naju sprej-
me star kustos in naju v po-
časni, pravilni ruščini pope-
lje skozi življenje v hiši. Na 
koncu naju napoti še v stolp 
in ko po nestabilni, vrato-
lomni lestvi preplezava v 
zadnje nadstropje, se pred 
nama odpre čudovit razgled 
na Mestio in zasnežene vr-
hove Velikega Kavkaza v da-
ljavi – cilj, ki mu slediva nas-
lednje jutro.

Izlet do jezer Kuruldi
Počasi sopiham po str-

mi gozdni stezici, ki se v ok-
ljukih vije proti razgledni 

točki nad mestom. Ob meni 
se lenobno vleče ogromen 
kavkaški ovčar, ki nama z 
Nejcem sledi že od zgodnje-
ga jutra. Poimenujeva ga 
Štef in ga povabiva na poho-
du do jezer Kuruldi (2850 m 
n. m.). Redek listnati gozd 
počasi prehaja v rumenor-
jave travnike, na katerih se 
pasejo redke črede krav in 
konj. Strmina tudi tu ne po-
pušča, prašen kolovoz pa 
naju po dobrih dveh urah 
pripelje do jezer ob vznožju 
Ušbe. Sam pogled na rjav-
kasta jezera naju nekoliko 
razočara, ko pa se povzpne-
va na razgledno točko viso-
ko nad travnat plato, se pred 
nama odprejo resnično ču-
doviti pogledi na zasneženo 
Ušbo, Škaro, Lailo ter druge 
lepotce Velikega Kavkaza. 
Tu zadovoljna obsediva na 
robu globoke doline in sku-
paj s Štefom pomalicava sul-
guni in ploščat kruh, ki sva 
ga zjutraj kupila v pekarni 
na trgu, ter načrtujeva izle-
te za dni, ki jih bova prežive-
la med osupljivimi naravni-
mi stvaritvami tega mogoč-
nega gorstva. 

(Nadaljevanje prihodnjič)

IDEJE ANJE FABIANI

Anja Fabiani je 
diplomirana 
akademska sli-
karka, mati šti-
rih najstniških 

otrok, vzrediteljica york-
shirskih in biewer terierjev 
in tudi mentorica v progra-
mu Pum-o in v likovnih šo-
lah. To je le nekaj področij, 
na katerih deluje. Kot nam 
je povedala, je pred prazno-
vanjem lanske noči čarovnic 
prišla na idejo, da bi v sode-
lovanju s Kulturnim dru-
štvom Grablje organizirala 
ustvarjalne delavnice s pri-
povedovanjem zgodb za ot-
roke. Od ideje do izvedbe je 
imela točno en teden. Odziv 
je bil tako dober, da je zače-
la rasti ideja o Ustvarjalnem 
centru Fabiani.

Tako ob koncih tedna prip-
ravlja dopoldanske animaci-
je, kamor lahko starši pri-
peljejo otroke, da niso sami 
doma, in kjer lahko preživi-
jo dopoldne v prijetni druž-
bi vrstnikov in ustvarjajo, 

pišejo, berejo, se igrajo in 
plešejo. Kadar vreme do-
pušča, pa gredo tudi malo 
na zrak, na krajši sprehod. 
Tako jih rešijo pred dolgo-
časjem in morebitno prene-
varno odvisnostjo od telefo-
nov in drugih ekranov.

Otroci pri Anji Fabiani 
lahko praznujejo tudi rojstni 
dan. Lahko se odločijo za po-
slikavo obraza, ki jo naredi 
njena hči, Tia Sarnavsky, za-
plešejo in zapojejo. Za od-
žejanje pripravi domači čaj, 
drugo pijačo pa lahko star-
ši prinesejo sami, prav tako 
tudi hrano in torto, lahko pa 
to prepustijo njenim spret-
nim rokam. Na zabavi se 
seveda tudi veliko ustvarja 
tako, da otroci domov prine-
sejo kar nekaj izdelkov.

V likovni šoli za otroke in 
mladostnike uči osnov štu-
dijskega risanja z ogljem, 
slikanja z akrilnimi in akva-
relnimi barvami, prav tako 
pa podaja tudi znanje mo-
deliranja iz gline. Občasno 
zgibajo v tehniki origami , 
izdelujejo tematske izdelke 
(novoletni adventni venčki, 

darilne škatlice, zapestnice 
prijateljstva …).

Bližajo se počitnice, va-
lentinovo in pustni čas. V 
Ustvarjalnem centru Fabi-
ani pripravljajo tudi temat-
ske ustvarjalne delavnice 
ob posebnih dnevih, kot so 
pust, valentinovo, velika noč 
… Materiali, ki jih uporablja-
jo, so najpogosteje recikli-
rani in naravni. Na ustvar-
jalnih delavnicah pa niso 
dobrodošli samo otroci in 
mladostniki, ampak vsi, ki 

radi ustvarjajo. Kot diplo-
mirana akademska slikar-
ka Anja Fabiani tudi dob-
ro ve, kakšne so priprave na 
sprejemne izpite za ume-
tniške srednje šole in Aka-
demijo za likovno umet-
nost; zato bodočim dijakom 
in študentom pomaga tudi 
pri tem. Kot nam je še pove-
dala, je prepričana, da je po-
dajanje znanja naprej njeno 
poslanstvo, saj v tem neiz-
merno uživa in je ponosna, 
ko vidi nastale izdelke.

Pri Anji Fabiani v mansardi hiše na Mestnem trgu 38 v Škofji Loki ni nikoli dolgčas. Pripravlja animacije 
ob koncih tedna, likovno šolo, praznovanja in druge delavnice. Pestro bo tudi med počitnicami.

Klara Mrak

Likovna šola v Ustvarjalnem centru Fabiani / Foto: Anja Fabiani

Črede konj, ki sva jih srečavala na poti proti jezerom 
Kuruldi / Foto: Neža Markelj

Pogled iz obrambnega srednjeveškega stolpa, ki je danes 
spremenjen v muzej. Poleg vasice Ušguli je tudi Mestija 
znana po številnih kamnitih stolpičih. / Foto: Neža Markelj

DEŽELA POD KAVKAZOM (4. DEL)

Ko zjutraj vstanem,
si oči pomanem,
se zbudiš tudi ti
in mi lepo jutro
zaželiš.

Najboljši prijatelj,
vsak dan,
v vsakem vremenu,
ob vsakem bremenu.

Ko pridem domov
utrujena od šole,
hitiš proti meni,
mahaš z repom
s srečo obdan.

Najboljši prijatelj
vedno, povsod,
kamor naju vodi pot,
si ob meni ti, kuža moj.

Najboljši prijatelj

Anja Fabiani s hcerko Tio Sarnavsky

POTOVANJA        VINO        HRANA        DOGODIVŠČINE        MOŠKI        ŽENSKE         POTOVANJA        VINO        HRANA       ŽENSKE  

Neža Markelj

Na šesturni poti od mesta Kutaisi do Mestije smo se morali 
večkrat ogniti kravam, ki so se pasle kar ob glavni hitri 
cesti. / Foto: Neža Markelj

 Manca

Živali so zelo zveste in iskrene, zato lahko hitro postanejo 
naši najboljši prijatelji. Kajti vedno so ob nas, ko potrebu-
jemo tolažbo ali pa da delimo srečo. Lepa pesmica. Meta

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

PESMI MLADIH
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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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V ponedeljek, 9. 
januarja, je v 
Domu upoko-
jencev Kranj, 
kjer živi zadnjih 

enajst let, 101. rojstni dan 
praznovala Veronika Žvo-
kelj. Na oddelku, kjer pre-
biva, so slavljenki stano-
valci in zaposleni pripravili 
praznovanje z rojstnodnev-
no torto in čestitko direkto-
rice doma Nadje Gantar. S 
pesmijo in dobrimi želja-
mi so se čestitki pridružile 
še stanovalke in prostovolj-
ki, ki vodita domski pevski 
zbor Kranjske lastovke. Pra-
znovanja se je udeležil tudi 
slavljenkin sin, sicer pa je 
imela nekaj dni kasneje še 
praznovanje v krogu doma-
čih.

Veronika Žvokelj je ime-
la težko življenje, marsiče-
mu se je morala odpoveda-
ti, a kot pravijo njeni svojci, 
je bila vedno »žena velikega 

srca«. Še danes je skromna, 
hvaležna in potrpežljiva. 
Rodila se je rodila 9. janu-
arja 1922 kot najmlajši, šti-
rinajsti otrok na skromni 
domačiji pri Jakapu v vasi 

Volaka v Poljanski dolini. Že 
pri štirih letih je zaradi hude 
bolezni izgubila oba starša. 
Otroci so šli služit k bogatej-
šim kmetom po dolini. Ve-
ronika je nato prvo službo 

dobila v tovarni Inteks. Med 
vojno je živela pri sestri na 
Orehku pri Kranju. Leta 
1950 se je poročila z Jožetom 
Žvokljem iz Dolenj pri Ajdo-
vščini. Dom sta si uredila v 
skromnem kletnem stano-
vanju v Ljubljani. Veroni-
ka je po opravljeni bolničar-
ski šoli našla delo na Zavodu 
za transfuzijo krvi. Rodili so 
se jima trije otroci: Marjan, 
Anica in Rado. Ko so doštu-
dirali, sta zakonca Žvokelj z 
ogromno odrekanja in var-
čevanja zgradila dom v Stra-
žišču. K sebi sta vzela tudi 
Veronikino starejšo sestro 
Angelo, ki je prav tako do-
čakala zelo visoko starost – 
umrla je namreč v 103. letu.

Veronika je danes druga 
najstarejša stanovalka kranj-
skega doma upokojencev. 
Še starejša od nje je Marija 
Janžekovič, ki bo decembra 
dopolnila 102 leti, sicer pa 
se v domu veselijo, da bodo 
letos zaznamovali še dva 
stoprva rojstna dneva svojih 
stanovalk.

Druga najstarejša stanovalka Doma upokojencev Kranj je praznovala stoprvi rojstni dan.

Ana Šubic

Slavljenka Veronika Žvokelj in direktorica Doma 
upokojencev Kranj Nadja Gantar

»Fanatik potovanj«
Pozdravljeni, Tanja, sem štu-
dentka in imam možnost poto-
vanja v Azijo, vendar sem brez 
financ. Zanima me, ali mi bo 
uspelo oditi.
Seveda ti bo uspelo. Tudi 
brez kart ne vidim razloga, 
da ti ne bi uspelo. Zagotovo 
ti bo. Vidim, da situacija si-
cer ni rožnata, pa saj nikjer 
ni. Vendar ne izgubi upanja. 
Ker si še študentka, posku-
si zaslužiti dovolj denarja s 
priložnostnimi deli preko 
študentskega servisa. Vem, 
da ni prijetno in da je štu-
dentsko delo po navadi slabo 
plačano, toda včasih drugače 
ne gre. Jeseni ali najkasneje 
prihodnjo pomlad se ti bo 
želja uresničila, zato vztra-

jaj. Tudi s tvojim izobraževa-
njem ne vidim nekih hudih 
težav. Fakulteto boš uspešno 
dokončala, nekaj časa se boš 
tudi ozirala za nadaljevanjem 
študija v tujini oziroma boš 
iskala delo v tujini. Vendar pa 
je to še v prihodnosti, zato se 
bova raje slišali še enkrat, ko 
boš končevala študij na tre-
nutni fakulteti. Srečno.

»Stanovanje«
Pozdravljeni, s partnerjem, s 
katerim imava dva majhna ot-
roka, se že leta trudiva za nakup 
stanovanja. Kakorkoli obračava 
vsak evro, ki ga zasluživa, nika-
kor ne prideva do lastnega sta-
novanja. Vložila sva tudi vlogo 
za neprofitno stanovanje, pa 
imava vedno »previsoke« do-

hodke in ne uspeva uspešno 
priti do stanovanja.
Videti je, da vama bo prej 
uspelo priti do neprofitnega 
stanovanja kot pa do lastne-
ga. Žal je tako, da kruti kapita-
lizem ne dopušča odstopanj, 
zato bosta morala še nekaj 
časa stiskati zobe in se s svo-
jo malo družinico stiskati v 
majhnem prostoru. Vendar 
se ne obremenjujte. To, kar 
imate vi z vašo družinico, to 
ljubezen – to je redkost. Vi-
deti je, da sta s partnerjem 
v lepi ljubezenski zvezi, ki 
vam dovoljuje toplino in ra-
zumevanje doma. Otroka sta 
majhna in zdrava, zato vam 
v osnovi ni hudega, čeprav 
pravite, da je včasih naporno 
bivati v tako majhnem pro-
storu. Se strinjam, toda za-
mislite si, da bi imeli veliko in 
prostorno stanovanje, vi štir-
je pa bi bili odtujeni. Mislim, 
da bi vam bilo v tem primeru 
še huje. Zatorej z najdražjim 
stisnita zobe in oddajajta vlo-

ge za neprofitno stanovanje. 
Uspelo bo tudi vama.

»Sin«
Pišem vam zaradi neubogljive-
ga sina. Sin je v petem razredu 
osnovne šole in z njim imamo 
same težave. Zelo je vzkipljiv in 
neubogljiv, učiti se ne želi. Ko pri-
de iz šole, takoj sede za računal-
nik in ves dan samo igra igrice.
Prav ugotavljate, vaš sin je 
zasvojen z računalniškimi 
igricami. Ta umetni svet raču-
nalnikov je zasvojil tudi njega 
in žal je premlad, da bi sam 
našel pot iz te zasvojenosti 
oziroma se verjetno še niti 
ne zaveda, da je kaj narobe 
z njegovim življenjem. Mis-
lim, da boste morali poiskati 
strokovno pomoč, na primer 
psihologa. Šolskega ali pa s 
pomočjo zdravnika. Pot bo 
dolga in zahtevna, verjetno 
bo trajalo nekaj let, da bo sin 
res premagal to zasvojenost. 
Toda kasneje bo z njim vse v 
redu. Srečno.

TANJA ODGOVARJA

tanja.70@hotmail.com

Znani dvojec Slon in Sadež oziroma Jure Karas in Igor 
Bračič skupaj ustvarjata že od leta 2001. Do danes sta 
izdala štiri glasbene albume, Kabáre (2003), Komercialne 
pizde (2005), Štafeta mladosti (2006) in Sponzorska plata 
(2010), ter album radijskih skečev Radio Slon in Sadež 
(2009). Tokrat jima boste lahko prisluhnili in se ju nag-
ledali v kranjskem KluBar gastropubu že to soboto, 21. 
januarja. Pravijo, da vrata gastropuba odprejo ob 21. uri, 
koncert pa bo ob 22. uri.

V minulem tednu se je v kranjski porodnišnici rodilo 21 
novorojenčkov, od tega 12 dečkov in 9 deklic. Najtežji je 
bil deček s 4580 grami, najlažja pa deklica z 2480 grami. 
Tudi na Jesenicah je na svet prijokalo 21 novorojenčkov, 
tu se je rodilo 13 dečkov in 8 deklic. Najtežji je bil deček, ki 
je tehtal 4450 gramov, najlažja pa deklica, ki ji je tehtnica 
pokazala 2120 gramov.

Slon in Sadež v Kranju

Lions klub Škofja Loka vabi na veliki dobrodelni koncert 
Pomagajmo skupaj, ki bo v soboto, 21. januarja, ob 19. uri v 
Športni dvorani Trata v Škofji Loki. Z vami bodo članice in 
člani Simfoničnega orkestra in Mešanega pevskega zbora 
Crescendo s solisti pod vodstvom dirigenta Žige Kerta. 
Večer bodo dodatno popestrili še Kvatropirci s svojimi 
uspešnicami.

Pomagajmo skupajNovorojenčki

STOPRVI ROJSTNI DAN 
VERONIKE ŽVOKELJ

V Slovenskem planinskem muzeju v Mojstrani so v petek 
odprli razstavo Stipe in Viki – 50 let skupnega delovanja. 
Stipe Božić in Viki Grošelj sta ena najdlje delujočih navez 
svetovnega alpinizma. Razstava predstavlja petdeset let 
njunega delovanja, ki pa ni vezano le na skupne plezalne 
dosežke. Ustvarila sta številne knjige in dokumentarne 
filme, s humanitarnim delom, predvsem v Nepalu, se sku-
šata oddolžiti domačinom za »najbolj bleščeče trenutke 
najinih plezalnih karier«, ki sta jih z njihovo pomočjo doži-
vela v Himalaji. Za svoje delo sta prejela številna priznanja, 
kot zgled dobrega sodelovanja med sosednjima državama 
sta tudi častna člana Društva slovensko-hrvaškega prija-
teljstva. Razstavo spremljajo likovna dela, ki jih je naslikal 
Danilo Cedilnik - Den, njun sopotnik in prijatelj. Več pa v 
petkovi izdaji Gorenjskega glasa. .

Prvih petdeset let skupnega delovanja

Viki Grošelj in Stipe Božić na odprtju razstave  
/ Foto: Primož Pičulin
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NAGRADNA KRIŽANKA

TOREK, 17. JANUARJA 2023

Podprite lokalne zgodbe in se naročite na Gorenjski glas. 
Pokličite 04/201 42 41 ali pišite na narocnine@g-glas.si.

www.gorenjskiglas.si

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

Rešitve križanke (geslo, sestavljeno iz črk z oštevil
čenih polj in vpisano v kupon iz križanke) pošljite  
do petka, 27. januarja 2023 na Gorenjski glas, Nazor
jeva ulica 1, 4000 Kranj. Rešitve lahko oddate tudi v 
nabiralnik Gorenjskega glasa pred poslovno stavbo 
na Nazorjevi ulici 1.
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Včasih me kdo s svojo 
zgodbo tudi nasmeji in eden 
teh je bil Dejan. Ima dar, da 
lahko tudi o tragičnih tre-
nutkih spregovori na humo-
ren način.

Z ženo sta začela graditi 
hišo, preden sta se poročila. 
Njegov oče jima je odstopil 
parcelo, ki je bila naslonjena 
na kar strm breg, z avtom so 
lahko dostopali le najbolj iz-
kušeni in drzni šoferji.

»Koliko dela sva imela s 
prelaganjem peska, opeke, 
železa in drugega gradbe-
nega materiala,« pripovedu-
je Dejan. »Tovornjak je ma-
terial razložil spodaj, pod 
bregom, za domačim kozol-
cem, potem pa smo ga s sa-
mokolnico ali z doma na-
rejeno žičnico prevažali na 
parcelo. Morda je zato pote-
kalo delo bolj počasi, a mid-
va sva uživala, čeprav več let 

zapored nisva šla niti na do-
pust. Najlepše je bilo, ko sva 
se vselila. 'Zdaj je pa čas za 
ohcet!' mi je rekla Meta. Sva-
tje, ki so bili pri nama prvič, 
so se čudili, zakaj sva na tako 
nemogočem kraju postavila 
hišo. A ko sva nejevernežem 
povedala, da imava sonce od 
jutra do večera, so priznali, 
da sva z odločitvijo res zade-
la na loteriji.

Potem so se rodili trije si-
novi. Eden za drugim. Bila 
sva presrečna. O tistem ob-
dobju bi lahko napisala knji-
go! V njej bi bilo sicer bolj 
malo besed, bila bi le foto-
grafija naše nasmejane dru-
žine, ki bi povedala vse.

Okoli hiše sva imela pre-
cej zemlje, pridelovala sva 
zelenjavo, v bregu so se 
pasle koze, v ograjenem 
prostoru pa precej koko-
ši. Ljudje iz bližnjega mes-
ta so prihajali po to in ono. 
Izkupiček od popoldanske-
ga kmetovanja smo po na-
vadi uporabili za dopust, za 
zimsko smučanje in za po-
letno namakanje v Jadran-
skem morju. Oba sva bila 
tudi pevca, pela sva na koru 
ter pri različnih drugih pev-
sko-folklornih skupinah.

Potem pa se je zgodil tis-
ti grozljivi petek, ki je uničil 
vse, kar sva zgradila. Mene 
pa je ta dan spravil na kole-
na. Že kmalu po kosilu se 
je pripeljala po jajca gospa, 
ki pa avta ni pustila za ko-
zolcem, ampak ga je parki-
rala pred hišo. Ko je izstopi-
la, sem ji od daleč zaklical, 
naj zategne ročno, za vsak 
primer. A je bilo že prepoz-
no. Avto je začel drseti po 
klancu navzdol. Pod njim, 
malo stran od kozolca, kjer 
smo imeli stajo za koze, pa 
je žena čez plot kramljala z 
eno od sosed. Obe sta bili s 
hrbtom obrnjeni stran od 
drvečega avtomobila. Zgo-
dilo se je v trenutku, v nekaj 

sekundah. Avto je z vso moč-
jo zadel v ženo. Ob padcu je 
udarila z glavo ob skalo, ki je 
bila tam, ob ograji, zaradi le-
pšega. Ni takoj umrla. To se 
je zgodilo šele v bolnišnici 
čez pet dni. Trenutkov, ki so 
sledili, se nerad spominjam. 
Bilo je strašno hudo. Go-
spa, ki je bila posredno kri-
va za ženino smrt, je dožive-
la živčni zlom, od takrat nap-
rej ni bila nikoli več zdrava. 
Umrla je v času prvega vala 
covida, smrti se ni branila, 
celo želela si jo je. Strašni do-
godek jo je preganjal in ji ni 
dal normalno živeti.

Ob nesreči sem imel dob-
rih štirideset let, bil sem 
prepričan, da sem najsreč-
nejši človek na svetu. Že-
nina smrt je zelo prizadela 
moje starše, njenih niti ne, 
saj niso bili v najboljših od-
nosih zaradi neke dedišči-
ne. Z menoj in z najinimi 
sinovi so pretrgali vse sti-
ke. A takšno je življenje, kaj 
morem!

Potem sem seveda pos-
tal samohranilec. Veliko mi 
je pomagala tudi mama. Ko 
se danes oziram nazaj, se 
mi zdi, da sem sinove dobro 
vzgojil. Odrasli so v poštene 
in delavne moške, zelo sem 
ponosen nanje. Imam že se-
dem vnukov, ki so moja sre-
ča in velika ljubezen. Starej-
ši sin, ki si je uredil gnezdo 
pri mojih starših, mi je tudi 
v veliko oporo. Ne vem, kaj bi 
brez njega, res ne.

Ko so odrasli, zaključi-
li šolanje, si našli partne-
rice, sem v hiši, ki je nekoč 
vrvela od njihovega smeha 
in vragolij, ostal sam. Ne re-
čem, srce me je zaradi izgu-
be žene še bolelo, a čas je za-
celil najbolj bridke spomine.

Kaj pa, če bi si našel eno, 
ki mi bo delala družbo, sem 
začel razmišljati, ko sem 
praznoval šestdeseti roj-
stni dan. Na pomoč mi je 

priskočil najmlajši sin, mi 
odprl profil na Facebooku 
, me naučil osnovnih kora-
kov, da sem se sploh znašel 
na njem, ter rekel: 'Oče, zdaj 
pa akcija!' Moram odkrito 
povedati, da je bilo zabavno. 
Marsikateri večer sem zas-
pal ob računalniku, zgodilo 
se je tudi, da sem si s kakšno 
dopisoval tudi pol noči. Žal 
pa so vse, brez izjeme, z me-
noj prekinile stike, ko sem 
jim povedal, kakšno žensko 
iščem. Želel sem namreč, 
da bi našel takšno, ki bi bila 
zelo srčna oseba, a hkrati 
ne tudi sitna kot muha. Že-
lel sem, da bi znala kuha-
ti in tudi parkirati avto. Ve-
čina žensk, ki so kdaj priš-
le na obisk, so parkirale sre-
di dvorišča pred kozolcem, 
vseeno jim je bilo, ali bodo 
drugi (sosedje) lahko pelja-
li mimo ali ne. Vmes je bilo 
nekaj visoko izobraženih, s 
katerimi sem se lepo razu-
mel, dokler jim nisem pove-
dal, da imam 'samo' srednjo 
šolo. Spet druge bi iz moje 
popoldanske kmečke dejav-
nosti naredile biznis, tretje 
bi sinovom prepovedale, da 
prihajajo domov. Ena je celo 
menila, da sem predebel, 
kar sploh ni res. Iskanje pra-
ve je bilo garaško delo, zato 
sem obupal.

Profil na Facebooku sem 
zaprl, včasih grem na izlet z 
upokojenci, pazim na vnuke 
in veliko berem. Po upokoji-
tvi sem začel kupovati knji-
ge, imam jih že več kot pet 
tisoč. Idealne ženske pa oči-
tno ne bom več našel. Ena, ki 
sem jo imel, je bila dovolj!«

Da pa bi imel od najinega 
kramljanja vsaj malo koris-
ti, sem mu pustila telefon-
sko številko nekega drugega 
vdovca z zelo podobno zgod-
bo. »Morda pa bova v pogo-
voru našla kakšno pametno 
rešitev,« mi je šegavo, a z 
nasmehom rekel ob slovesu.

Milena Miklavčič

Figovi piškoti – »štrudle« 
Med decembrskimi dari-

li se znajde tudi suho sad-
je, med njimi suhe fige. Kar 
dela suhe fige še boljše, je 
to, da jih lahko predelamo v 
nostalgične figove piškote, t. 
i. štrudle.

Za pripravo potrebuje-
mo: za testo: 200 g moke, 
60 g margarine, 60 g mle-
tega sladkorja, 1 jajce, 2 žlici 
mleka, pol pecilnega praška, 
1 vaniljev sladkor, ščep soli; 
za figov nadev: 200 g suhih 
fig, 1 žlico sadnega džema, 2 
žlici limoninega soka, 2 va-
niljeva sladkorja.

Najprej se lotimo priprave 
polnila: Suhim figam odstra-
nimo morebitne peclje in jih 
narežemo na manjše kose. 
Stresemo jih v skodelico 

ter prelijemo s pol decilit-
ra vroče vode. Pustimo stati 
pol ure, da fige vpijejo nekaj 
vode in se zmehčajo. Po tem 
času jih odcedimo in strese-
mo v mešalnik. Primešamo 
jim še vaniljev sladkor, limo-
nin sok in sadni džem. Vse 
skupaj zmeljemo v gladko 
in enotno zmes. Dobiti mo-
ramo gosto zmes, ki je malo 
bolj vlažna in lepljiva kot te-
sto za piškote. V primeru, 
da je zmes presuha, prilije-
mo še žlico vode, ki je osta-
la od namakanja fig, ali pa 
dodamo še malo marmela-
de. Zmes prestavimo na pa-
pir za peko in iz nje obliku-
jemo dva daljša svaljka pre-
mera približno 1,5 cm. Sva-
ljek bomo lažje oblikovali, 

če si roke zmočimo, saj se 
bo tako zmes manj prijema-
la na roke. Svaljka do upora-
be postavimo v hladilnik.

Priprava testa: Skupaj 
zmešamo moko, sladkor, 
pecilni prašek, vanilin slad-
kor in sol.

Dodamo na lističe nare-
zano maslo in ga na grobo 
vgnetemo v moko. Prilijemo 
še mleko in dodamo jajce ter 
vse skupaj zgnetemo v testo.

Oblikovanje: Testo razva-
ljamo na pomokani površi-
ni v pravokotnik, pol centi-
metra na debelo. Na sredi-
ni ga po dolgem prerežemo 
na polovico, tako da dobimo 
dva daljša pravokotnika. Na 
sredino vsakega pravokotni-
ka položimo figov svaljek. 

Testo prepognemo čez sva-
ljek (ovijemo čez svaljek) ter 
stisnemo robove. Oblikova-
ti moramo dolg svaljek, ki 
ima v sredini figov nadev, 
okrog pa ovito testo. Svaljek 

malenkost sploščimo ter 
ga narežemo na 3 cm dol-
ge »štrude«, ki jih polagamo 
na pekač, prekrit s peki pa-
pirjem. Pečemo v pečici, se-
greti na 180 °C, 20 minut.

Erika Jesenko

Prihajajo mrzli dnevi, ko nas lahko dodatno ogreje tudi okusna 
hrana, predvsem vroče juhe in enolončnice.

Juha iz rumene kolerabe in krompirja
Potrebujemo 1 kg rumene kolerabe, 500 g krompirja, 100 g mes-
nate slanine, 3 žlice olja, 1,5 l čiste mesne juhe, drobnjak, 3 rume-
njake, 100 g kisle smetane, sol, poper in limonin sok.
Rumeno kolerabo in krompir olupimo in narežemo na koc-
ke, prav tako slanino. V kozici na olju popražimo slanino, 
da se izloči maščoba. Dodamo kolerabo in krompir ter med 
mešanjem kratek čas pražimo. Zalijemo z juho, zavremo, 
pokrijemo in kuhamo 25 minut na zmernem ognju. Tretjino 
kolerabe in krompirja poberemo iz kozice, preložimo v skledo 
in s paličnim mešalnikom obdelamo. Pire skozi gosto cedilo 
pretlačimo nazaj v juho. Rumenjake gladko umešamo s kislo 
smetano in primešamo juhi, ki ne sme več vreti. Začinimo s 
soljo, poprom in žlico limoninega soka. Preden ponudimo, 
potresemo z nasekljanim drobnjakom.

Enolončnica iz brstičnega ohrovta in leče
Potrebujemo 500 g brstičnega ohrovta, 1 l čiste mesne juhe, 400 g 
prekajene svinjske ribice, pločevinko leče (800 g), 250 g krompirja, 
sol, poper, 2 žlici hrena iz kozarčka in drobnjak.
Juho zavremo in stresemo vanjo očiščen ohrovt. Pokrijemo, 
znižamo temperaturo in kuhamo 10 minut. Meso narežemo 
na kocke. Lečo precedimo in oplaknemo. Krompir operemo, 
olupimo in grobo naribamo. Ohrovtu dodamo meso, lečo in 
krompir. Zavremo, pokrijemo in kuhamo 10 minut. Enolonč-
nico dodatno solimo in popramo, primešamo polovico hrena 
ter potresemo z narezanim drobnjakom. Ponudimo, preostali 
hren pa serviramo posebej, če kdo želi jesti bolj pikantno.

Ribja juha
Potrebujemo 300 g škarpine, 300 g paradižnika, 200 g krompir-
ja, korenček, peteršiljevo korenino, 1 dl kuhanega riža, čebulo, 2 
stroka česna, 2 žlici olivnega olja, sol, poper in peteršilj.
Zavremo vodo in vanjo za minuto potopimo paradižnike, nato 
jih in olupimo. V ponev damo olupljen in na kocke narezan 
krompir, paradižnik, sesekljano čebulo in česen ter žlico olja. 
Zalijemo z vodo, zavremo in začinimo. Kuhane sestavine ob-
delamo s paličnim mešalnikom. Posebej skuhamo ribo, ki smo 
ji dodali narezana korenček in peteršilj. Kuhano ribo dodamo 
juhi. Prilijemo pol litra tekočine, v kateri se je kuhala riba, ter 
potresemo s sesekljanim peteršiljem.

Gobja enolončnica s čičeriko
Potrebujemo 300 g čičerike, 300 g gob (šampinjoni, šitake, ostri-
garji), 2 stroka česna, 1 večji paradižnik ali pelat, 2 žlici olivnega 
olja, žajbelj, sol in poper.
Čez noč namočimo čičeriko in jo skuhamo naslednji dan. 
Gobe narežemo na lističe in jih popražimo na olju. Nato do-
damo na kocke zrezan paradižnik, sesekljan česen in žajbelj. 
Kuhano čičeriko odcedimo, jo damo v kozico in zalijemo z ze-
lenjavno juho ali vodo. Zavremo, dodamo gobe in paradižnik, 
začinimo ter kuhamo še nekaj minut.

usode

L a h k e  j e d i

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

Iskanje idealne ženske
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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

Predstavitev knjige Blagoslov gora
Mojstrana – V petek, 20. januarja, se bo ob 18. uri v Sloven-
skem planinskem muzeju začela predstavitev knjige Blagoslov 
gora. Knjigo o življenju in delu prvega slovenskega alpinista 
Valentina Staniča bo predstavil njen avtor Ivan Sivec.

Veiderjev večer
Škofja Loka – Župnijski zavod sv. Jurija in Župnija Stara Loka 
vabita na Veiderjev večer, ki se bo v petek, 20. januarja, ob 19. 
uri začel v Jurjevi dvorani v Stari Loki. Pogovorni večer bo pos-
večen Lambertu Ehrlichu, eni najbolj prepričljivih strateških 
državniških osebnosti med Slovenci. Z dr. Janezom Juhantom, 
avtorjem knjige Lambert Ehrlich – prerok slovenskega naro-
da, se bo pogovarjala Helena Janežič. Na večeru bo knjigo 
mogoče tudi kupiti.

OBVESTILA

Kulinarična delavnica
Naklo – V okviru medgeneracijskega sodelovanja bo v sredo, 
18. januarja, ob 19. uri v Medgeneracijskem centru Naklo ku-
linarična delavnica Dobra kaša zdravje prinaša.

Umovadba
Naklo – V petek, 20. januarja, se bo ob 9. uri v Medgeneracij-
skem centru Naklo v okviru medgeneracijskega sodelovanja 
začela umovadba.

Likovna delavnica
Šenčur – V sredo, 18. januarja, se bo ob 18. uri v okviru med-
generacijskega sodelovanja v Domu krajanov Šenčur začela 
ustvarjalna delavnica Risba rastline.

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 

17. 1. tor. Anton 7.40 16.45

18. 1. sre. Marjetka 7.40 16.47 

19. 1. čet. Marij 7.39 16.48

20. 1. pet. Boštjan 7.38  16.49

21. 1. sob. Neža 7.37 16.51

22. 1. ned. Cene 7.36 16.52

23. 1. pon. Rajko 7.36 16.5

desetdnevna vremenska napoved
Torek
17. 1.

-3/0 °C

Nedelja 
22. 1.

-2/3 °C

Sreda 
18. 1.

Četrtek
19. 1.

Petek
20. 1.

Sobota
21. 1.

-3/1°C -4/1 °C -5/2 °C -6/1 °C

Ponedeljek 
23. 1.

Torek
24. 1.

Sreda
25. 1.

Četrtek
26. 1.

-3/2 °C -5/1 °C -7/2 °C -5/2 °C

KINO SPORED

CINEPLEXX, KRANJ

Torek, 17. 1.
17.55, 20.00 DEDEK GRE NA JUG
16.45, 20.45 M3GAN
19.30 FABELMANOVI
15.30, 17.30 ENKRATNI MARE, sinhro.
20.30 OPERACIJA FORTUNE: PREVARA 
STOLETJA

16.30 AVATAR: POT VODE
20.15 AVATAR: POT VODE, 3D
18.20 POROKA ZA UMRET
16.15 OBUTI MAČEK: ZADNJA ŽELJA
15.45 LIL, LIL, KROKODIL, sinhro.
19.00 PR’ HOSTAR 2 ‰ 

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

GLEDALIŠKI SPORED

PREŠERNOVO GLEDALIŠČE KRANJ

Sreda, 18. januarja
19.30 Maruša Krese: DA ME JE STRAH? (v dvorani PGK)

LOŠKI ODER ŠKOFJA LOKA

Torek, 17. januarja
19.30 Enrico Lutmann: SEN

GLEDALIŠČE TONETA ČUFARJA JESENICE
 

Sreda, 18. januarja
19.30 Nebojša Pop Tasić: NIŽINA NEBA

Četrtek, 19. januarja
18.00 Dobrodelni koncert Gimnazije Jesenice: SPROSTITE DOBROTO V SEBI!

Nagrajenci križanke JEKO, Jesenice, z rešitvijo SKRBIMO 
ZA OBČANE IN OKOLJE, ki je bila objavljena v Gorenj-
skem glasu, 23.12.2022, so: Vida MRAK iz Rateč, Miro 
MARČETA iz Škofje Loke in Ivan HRKAČ iz Ljubljane. 
Vsi nagrajenci prejmejo praktične nagrade. Čestitamo !

S plačilom letne naročnine 
prihranite največ
•  prihranite 25 odstotkov, torej Gorenjski glas prejemate kar 3 mesece zastonj
•  izognete se mesečnemu plačevanju položnic
•  po plačilu prejmete darilo s praktičnimi izdelki
Ne odlašajte in se odločite za plačilo letne naročnine na časopis Gorenjski glas. Če želite 
spremembo pri plačevanju, nam to do konca januarja sporočite na tel. št.: 04/201 42 41 
vsak delovnik od 8. do 15. ure ali po e-pošti na narocnine@g-glas.si.
Letna naročnina za fizične osebe za leto 2023 znaša 183,30 EUR, prihranek znaša  
kar 61,10 EUR.

Pridružite se naši veliki družini zadovoljnih naročnikov,  
veseli bomo vaše družbe!

Kako so na Jesenicah včasih zdravili
Jesenice – Gornjesavski muzej Jesenice v torek, 17. januar-
ja, ob 18. uri v prostorih Ljudske univerze Jesenice nadaljuje 
študijski krožek Kako so na Jesenicah včasih zdravili. Vabijo 
vse, ki se spomnite, kako je bilo nekoč pri zdravniku, s čim 
ste si pomagali doma, kdo na vasi je znal narediti 'čudodelne 
žavbe', in tiste, ki ste delali v zdravstvenih ustanovah. Na 
tretjem srečanju bodo zbirali tudi fotografsko gradivo na temo 
zdravstva, ki ga hranite doma.

PREDAVANJA

Podnebne spremembe in mi
Vodice – Danes, v torek, 14. februarja, se bo ob 18. uri v sode-
lovanju z društvom Planet Zemlja v Knjižnici Vodice začelo 
brezplačno strokovno predavanje Tanje Cegnar z naslovom 
Podnebne spremembe in mi. Predavateljica bo govorila o tem, 
kako se je podnebje v Sloveniji v minulih desetletjih že spre-
menilo in kaj nas čaka v prihodnosti.

Predavanje o stresu prestavljeno
Preddvor – Društvo bolnikov z osteoporozo Kranj obvešča, da 
predavanja Stres – lahko si pomagam, krepimo naravne sposob-
nosti telesa in zmanjšajmo stres, ki naj bi bilo v vrtcu Storžek 
Preddvor v četrtek, 19. januarja, ob 17. uri, ne bo. Predavanje bo 
prihodnji četrtek, 26. januarja, ob 17. uri na isti lokaciji.

Odprava po Slovenski planinski poti
Naklo – Turistično društvo Naklo vabi na potopisno predavanje 
v torek, 17. januarja, ob 18. uri v Gostilnici Kresnik Naklo, kjer bo 
Teja Štefančič predstavila odpravo po Slovenski planinski poti.

PREDSTAVE

Fantovščina
Tržič – V soboto, 21. januarja, bo v Kulturnem centru Tržič na 
ogled predstava SiTi Teatra Fantovščina. Glavni akterji bodo 
Gašper Bergant, Žan Papič in Sašo Stare.

Fenomen ozdravitve
Tržič – Društvo krog za naravno življenjsko pomoč vabi na 
ogled projekcije dokumentarnega filma Fenomen ozdravitve 
– dejavnosti Kroga prijateljev Bruna Gröninga po vsem svetu. 
V Kulturnem centru Tržič bodo v nedeljo, 22. januarja, od 14. 
ure dalje na sporedu tri projekcije filma. Vstopnine ne bo, 
zaželeni pa so prostovoljni prispevki.

KAKO  
IZDELAMO 
JOGURT, SIR, 
MASLO

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

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

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

200 strani, Mere: 17 x 23,5 cm   

                        + poštnina

25
EUR

Nagrajenci križanke M SORA, Žiri, z rešitvijo TRADICIJA 
IN INOVACIJE, ki je bila objavljena v  Gorenjskem glasu, 
3.1.2023, so: Domen JERAŠA iz Jesenic, Viko OBLAK  
iz Škofje Loke in Vera Babnik iz Kranja. Vsi nagrajenci 
prejmejo praktične nagrade. Čestitamo!

Žeje – V petek, 20. januarja, ob 18. uri bodo v galeriji Francija 
Markovca v Žejah odprli razstavo maket. Z maketo stare kranj-
ske avtobusne postaje se bo predstavil slikar in izdelovalec 
maket Avgust Starovašnik. Prav tako bo dal na ogled svoje 
makete in slike gostitelj Franci Markovec. Oba že deset let 
sodelujeta s člani likovne sekcije pri KD Tabor Podbrezje, ki 
s krajšim kulturnim programom organizira odprtje razstave.

Odprtje razstave maket v galeriji v Žejah
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Rezultati – žrebanje 15. 01. 2023
1, 2, 4, 6, 7, 17, 33 in 10

Loto PLUS: 9, 11, 13, 19, 28, 30, 33 in 16
Lotko: 7 2 6 6 8 3

Sklad 18. 1. 2023 za Sedmico: 1.500.000 EUR
Sklad 18. 1. 2023 za PLUS: 1.850.000 EUR
Sklad 18. 1. 2023 za Lotka: 300.000 EUR

LOTO

Nagrajenci križanke z geslom KLEMENOV SLAVKO, katere  
sponzor je Zavod za kulturo Bled in je bila objavljena v  
Gorenjskem glasu 6. januarja 2023, so: Alenka Bajželj iz Kra-
nja, ki prejme 1. nagrado (Monografija Slavko Oblak – umetnik  
in rokodelec), Tončka Marenk iz Železnikov, ki prejme 2.  
na grado (koledar Bled 2023), in Jože Šolar z Bleda, ki prejme 
3. nagrado (koledar Bled 2023). Ćestitamo!

ZAHVALA

V 87. letu starosti se je za vedno od nas poslovil naš dragi mož, 
oče, ded, praded, tast 

Pavel Jenko
po domače Bognerjev Pavle iz Škofje Loke

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem 
in znancem za izrečena sožalja in besede tolažbe. Hvala patru 
Jožku in bratom kapucinom za darovano sveto mašo in obred po-
kopa, pevcu Janezu Trilerju za odigrane in zapete melodije ter 
pogrebni službi Akris. Hvala dr. Romani Pintar za vso skrb in dr. 
Mateji Lopuh ter dr. Možini za paliativno oskrbo ter vso pomoč 
v zadnjih trenutkih.

Žalujoči vsi njegovi
RADIO SORA, D.O.O., KAPUCINSKI TRG 4, ŠKOFJA LOKA

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

OSMRTNICA

Globoko pretreseni sporočamo žalostno vest, da je umrla naša sodelavka 

Ivanka Tomažič
S svojim predanim delom in prijaznostjo bo za vedno ostala v naših srcih. 

Kolektiv OŠ Ivana Groharja Škofja Loka
10. januarja 2023

OSMRTNICA

Svojo življenjsko pot je sklenil naš upokojeni sodelavec  

Filip Resman
Ohranili ga bomo v lepem spominu. 

Elektro Gorenjska, d. d.

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
HIŠE
KUPIM

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

STROJI IN ORODJA
PRODAM

CIRKULAR z leseno mizo, poceni, tel.: 
041/274-955 23000136

KURIVO
PRODAM

BUKOVA, hrastova in jesenova drva, 
okolica Kranja, tel.: 041/971-508 
 23000003

SUHA mešana drva, lahko razrezana, 
možen prevoz, tel.: 031/229-151 
 23000115

SUHA bukova razžagana drva, Gorje, 
tel.: 031/561-707 23000125

SUHE trske za podkurit, primerne za 
centralno, krušno peč ali kamin, tel.: 
041/986-986 23000120

STANOVANJSKA 
 OPREMA
POHIŠTVO
PRODAM

DOBRO ohranjen trosed in pol leta 
star dvosed ter klubsko mizico, tel.: 
040/791-315 23000121

SEDEŽNO garnituro in fotelj, oboje 
masivno, lepo ohranjeno, za simbolič-
no ceno, tel.: 031/584-796 
 23000123

TRI fotelje, kot novi, cena za komplet 
60 EUR, tel.: 041/276-485 
 23000129

OGREVANJE,  
HLAJENJE
PRODAM

OLJNI gorilec in več delov za centralno 
ogrevanje na olje, tel.: 04/51-32-055, 
040/840-382 23000137

ŠPORT,  
REKREACIJA
PRODAM

KOLO Mercury, novo, ugodna cena, 
tel.: 031/810-400 23000127

UMETNINE, NAKIT
PRODAM

TAPISERIJA “Divji petelin”, primerna 
za lovsko, kmečko sobo, velikost 130 
x 100 cm, tel.: 040/567-544 
 23000029

MEDICINSKI  
PRIPOMOČKI
PRODAM

PULZAJOČO elektromagnetno blazi-
no, za boljše spanje, dobro počutje, 
energijo, novo, tel.: 041/294-844 
 23000122

ŽIVALI IN  
RASTLINE
PRODAM

ČRNE labradorčke z rodovnikom, za 
oddajo bodo pripravljeni konec febru-
arja, tel.: 031/355-947 
 23000113

KANARČKE: rumeni, pastel in moza-
ik, samčki in samice, letnik 2022, 20 
EUR, tel.: 040/360-860 
 23000126

KMETIJSKI STROJI
KUPIM

TRAKTOR Zetor, Ursus, Univerzal, 
Štore, Deutz, Tomo Vinkovič ali IMT, 
tel.: 070/112-628 
 23000049

TRAKTOR, 45–60 ks, ohranjen, 
vzdrževan, tel.: 041/608-765 
 23000133

PRIDELKI
PRODAM

IZ Vurberških goric vrhunsko vi-
no,renski rizling, l. 2021, ocenjen na 
Vinis zlato priznanje, cena 2,5 EUR/
liter. Dostava na Gorenjsko, tel.: 
041/646-067 23000046

JEDILNI krompir desiree in bela rosa, 
tel.: 041/386-695  
 23000128

KROMPIR, beli in rdeči, jedilni in 
krmni, ter bikce in telice simentalce, 
nad 200 kg, tel.: 031/585-345 
 
 23000132

VINO cviček, tel.: 041/211-732  
 23000131

VZREJNE ŽIVALI
PRODAM

KOKOŠI – nesnice, jarkice, rjave 
in grahaste barve, pred nesnostjo. 
Pripeljemo na dom, Matej Bulovec, 
s.p., Mlakarjeva ul. 45, Šenčur, tel.: 
041/710-113 22003252

KOKOŠI nesnice – več pasem. Pripe-
ljemo v vse večje kraje na Gorenjskem.  
Kmetija Šraj, Uroš Šraj, Čadramska vas 
19, Poljčane, tel.: 031/751-675  
 23000130

BIKCA ČB, starega 1 mesec, tel.: 
041/342-350 
 23000103

BIKCA ČB, starega 14 dni, tel.: 
041/665-296 23000116

BURSKO kozico za nadaljnjo rejo ali 
zakol, tel.: 031/652-451 
 23000138

POL leta doma zleženega petelina, 
belo pisan, cena 15 EUR, tel.: 04/51-
46-232, 031/422-531  
 23000135

TELICO simentalko, 230 kg, staro 8 
mesecev, tel.: 031/312-323 
 23000118

ZAMENJAM

2 leti starega burskega kozliča menjam 
za kozico ali prodam, tel.: 031/505-
087 23000119

ZAPOSLITVE (m/ž)
NUDIM

AS planine Pungrat išče pastirja. Pi-
sne prijave s pripirom “NE ODPIRAJ” 
pošljite na naslov: AS planine Pungrat, 
Brezje 66, 4243 Brezje. Dodatne info 
na: tel.: 041/900-581, Peter Potočnik  
 23000093

IŠČEM

IŠČEM – sezonske delavce za po-
moč na kmetiji – zelenjava (Križe), tel.: 
041/548-545 23000134

STORITVE
NUDIM

ADAPTACIJE – vsa gradbena dela od 
temeljev do strehe, fasade, škarpe, 
urejanje dvorišč, tlakovanje, asfalt, og-
raje, dimniki, izolacija – po zelo ugodni 
ceni. LEARD, d.o.o., Pivka 11, Naklo, 
041/583-163 22003254

ZASEBNI STIKI
37-LETNI fant išče žensko, staro od 
30 do 45 let, za resno zvezo, tel.: 
071/383-919 23000124

RAZNO
PRODAM

OTROŠKE drsalke in avtosedeže, ugo-
dno, ter peč za centralno – Vreček, 
tel.: 031/583-269 23000114

LUNINE BUKVE 

2023
Irena Stopar

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

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

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

                        + poštnina

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

EUR

Strokovnjakinja 
peke kruha Polonca 
z nami deli svoje 
znanje, recepture 
in napotke, kako 
brez kvasa speči 
odličen domač 
kruh, narejen iz 
različnih vrst mok 
in z različnimi 
vzhajalnimi 
sredstvi – droži, 
soda, vinski 
kamen in pecilni 
prašek. 
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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

27148 strani, mere: 20 x 24 cm

EUR
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Včeraj smo se tudi po nižinah Gorenjske prebudili v belo jutro. Sneg je marsikoga razveselil, a je 
povzročal tudi preglavice v prometu in snegolome, saj je bil moker in težek.

Kranj – Težko pričakovane-
ga snega so se včeraj še po-
sebej razveselili otroci, pre-
cej manj pa so bili nad njim 
navdušeni tisti, ki so se v 
času jutranje prometne ko-
nice vozili v službo. Čeprav 
so bile na cestah plužne in 
posipne službe, je bil pro-
met upočasnjen, moker in 
težek sneg pa je povzročal 
tudi snegolome.

V gorah zapadlo več kot 
pol metra snega

Po podatkih Agencije RS 
za okolje (Arso) so najde-
belejšo snežno odejo vče-
raj zjutraj imeli na Kreda-
rici, merila je 190 centime-
trov (cm), sicer pa je v gorah 
Gorenjske zapadlo tudi več 
kot pol metra svežega sne-
ga. Na Zelenici so izmeri-
li 56 cm novega, tako da je 
višina snežne odeje znaša-
la 138 cm, na Voglu se je ta 
odebelila za 45 cm in je me-
rila 95 cm, na Vršiču le ma-
lenkost manj. Tudi na Rud-
nem polju so do včeraj zjut-
raj prejeli skoraj polmetr-
sko snežno pošiljko, tako da 
so skupaj namerili 78 centi-
metrov snega, v Ratečah pa 
je na 18 centimetrov podla-
ge nasulo kar 39 cm sveže-
ga snega. Na Jezerskem in 
Planini pod Golico je viši-
na snežne odeje znašala 40 

cm, v Bohinjski Češnjici 25, 
v Zgornji Sorici 19, v Kranju 
11, na brniškem letališču 9 
cm …

Kot omenjeno, je sneg 
povzročal tudi preglavice v 
prometu. Gorenjski policisti 
so po podatkih Policijske 
uprave Kranj zaradi snežnih 
razmer na cestah včeraj do 7. 
ure zjutraj zabeležili 24 kli-
cev o zastojih, okvarah vozil, 
podrtih drevesih …, ki so ovi-
rali promet ali povzročili za-
stoje. Sprejeli so tudi pet kli-
cev o prometnih nesrečah z 
materialno škodo. Na ces-
ti Podbrezje - Podtabor se 

je včeraj sredi dneva zgodi-
la tudi hujša prometna ne-
sreča.

Sneg lomil drevesa in 
električne drogove

Pod težo mokrega sne-
ga so se poleg dreves lomi-
li tudi električni drogovi, kar 
je ponekod povzročilo mote-
no oskrbo z električno ener-
gijo. Z Elektra Gorenjska so 
sporočili, da je na območju 
Jelendola in Kamne Gorice 
podrto drevje pretrgalo elek-
trične vodnike, kar je na teh 
dveh območjih povzročilo 
moteno oskrbo z elektriko. 
Brez nje je bilo včeraj zjut-
raj približno 400 uporabni-
kov. »Dežurne ekipe so na 
terenu in se trudijo vzposta-
viti rezervno napajanje. Za-
radi otresanja snega z dalj-
novodnih žic je pričakovati, 
da bo na posameznih loka-
cijah prihajalo do kratkotraj-
nih motenj pri oskrbi z elek-
trično energijo,« so pojasnili 
na Elektru Gorenjska.

Na Bledu pa je v včerajšnjih 
zgodnjih jutranjih urah za-
radi stika drevesa z žico dalj-
novoda prišlo tudi do manj-
šega požara. Vrh drevesa je 

zagorel, a je požar do priho-
da gasilcev že ugasnil.

Sneg podrl nakelsko 
drsališče

Sneg je težave povzročal 
tudi v občini Naklo, kjer je po-
leg nekaj dreves včeraj zgodaj 
zjutraj podrl še šotor nad dr-
sališčem v mladinskem špor-
tnem parku. »Ekipi, ki je de-
žurala v šotoru zaradi velikih 
količin težkega snega, šotora 
ni uspelo rešiti. Malo po četr-
ti uri je konstrukcija popusti-
la. Zaradi odstranjevanja ru-
ševin drsališče do nadaljnje-
ga ostaja zaprto,« so sporočili 
z Občine Naklo.

Občasno bo še snežilo
Na Gorenjskem se bo 

snežna odeja po napovedih 
meteorologa z Arsa Branka 
Gregorčiča predvidoma ob-
držala vsaj deset dni ali tudi 
dlje. »Do četrtka bo občasno 
še snežilo, po nižinah Go-
renjske bo predvidoma za-
padlo še od pet do deset cen-
timetrov snega, v gorah pa 
še od 10 do 25 cm. Ob koncu 
tedna bo sneg pomrznil, saj 
bo deloma jasno in hladne-
je,« je dodal Gregorčič.

Ana Šubic

Pod težo novozapadlega snega je včeraj zgodaj zjutraj popustil tudi šotor, ki pokriva 
drsališče v Naklem. / Foto: Gorazd Kavčič

Zalog – Osem članov Prosto-
voljnega gasilskega društva 
Zalog pri Cerkljah je od za-
četka letošnjega leta v prip-
ravljenosti na oživljanje, po-
sredovanje ob sumu na mo-
žgansko kap, ob bolečinah 
v prsnem košu, zapori di-
halne poti, pri večjih krva-
vitvah. »Za nudenje pomoči 

smo se usposobili zaradi za-
gotavljanja dodatne varnos-
ti vaščanov oziroma mož-
nosti hitrejšega ukrepanja 
na območju, ki ga pokriva-
mo. Nujna medicinska po-
moč Kranj je od naših kra-
jev oddaljena približno 15–
20 minut, zato je smisel-
no, da so aktivirani tudi za 
pomoč usposobljeni gasil-
ci z ustrezno opremo. Kot 
prvi posredovalci lahko iz-
boljšamo možnost prežive-
tja v situacijah, kjer so prve 

minute najbolj pomembne, 
na primer pri srčnem za-
stoju. V tem primeru je hi-
ter odziv ključen, saj z vsako 
minuto izgubimo približno 
deset odstotkov možnosti za 
preživetje, če nihče ne ukre-
pa,« je pojasnil predsednik 
društva Miha Škrabar.

Usposabljanje so opravili 
lani jeseni skupaj z gasilci iz 
Cerkelj, ki so se prvim pos-

redovalcem pridružili poleti 
2014, opremo (defibrilator, 
komplet za oskrbo pacienta 
s kisikom, pulzni oksimeter 
in ostalo, kar potrebujejo za 
nudenje pomoči) pa je zalo-
škim gasilcem podarilo pod-
jetje Pacient. Prevzeli so jo z 
željo, da bodo pri opravlja-
nju novega poslanstva us-
pešni, obenem pa je bila iz-
ražena tudi želja, da bi bilo 
primerov, v katerih bi opre-
mo morali uporabiti, čim 
manj.

Postali prvi 
posredovalci

Ana Jagodic Dolžan

Osmerica novih prvih posredovalcev v občini Cerklje  
/ Foto: Ana Jagodic Dolžan

Občani in zimske službe so imeli precej dela s čiščenjem 
mokrega in težkega snega. / Foto: Gorazd Kavčič

Sneg prinesel tudi težave

vre men ska na po ved

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

Danes bo sprva delno jasno, že dopoldne se bo pooblačilo. 
Popoldne se bodo začele rahle padavine, ki se bodo ponoči 
okrepile. Večinoma bo snežilo do nižin. Jutri bo oblačno z ob-
časnimi plohami, v Zgornjesavski dolini predvsem snežnimi. 
V četrtek se bo še ohladilo, čez dan bo občasno rahlo snežilo.

Ekipa zaloških gasilcev lahko nudi pomoč pred 
prihodom reševalcev.

Ljubljana – Vlada je prejšnji 
teden potrdila predlog nove-
le zakona o evidencah na po-
dročju dela in socialne var-
nosti, ki med drugim prina-
ša obvezno uvedbo elektron-
skih evidenc delovnega časa 
za podjetja, ki jim je bila iz-
rečena globa zaradi kršitve 
zakonodaje na tem podro-
čju, ter možnost uvedbe ele-
ktronskega načina vodenja v 
primeru, da so takšen pred-
log podali delavci preko sin-
dikata pri delodajalcu, sve-
tu delavcev ali delavskem 
zaupniku. Minister za delo 
Luka Mesec je povedal, da 
sprememb na tem podro-
čju za podjetja, ki spoštujejo 

zakonodajo, ne bo. Spomni-
mo: prvotni predlog je pred-
videval elektronsko vodenje 
evidenc delovnega časa za 
vse delodajalce, kar pa je pri 
delodajalcih povzročilo pre-
cej nejevolje. Ključni cilj za-
kona je zagotovitev učinko-
vitega inšpekcijskega nad-
zora ter posledično zago-
toviti spoštovanje določb o 
delovnem času ter zagota-
vljanju počitkov in odmo-
rov. Predlog novele prinaša 
še nekatere druge novosti. 
Med drugim, da se v eviden-
co vpisujejo tudi čas prihoda 
in odhoda ter podatki o izra-
bi odmora in drugi podatki 
o delovnem času ter da delo-
dajalec pisno obvesti delavca 
o podatkih iz evidence.

Obveznost le za kršitelje
Aleš Senožetnik


