
Jesenice, Kranjska Gora – 
»Osnovno zdravstvo Go-
renjske in Zdravstveni 
dom Jesenice sta si z Obči-
no Kranjska Gora in tam-
kajšnjimi turističnimi de-
lavci zaradi velikega obi-
ska Kranjske Gore dlje časa 
prizadevala za boljšo dosto-
pnost do nujne medicinske 
pomoči na tem območju, 
zato smo na ministrstvo za 
zdravje naslovili prošnjo 
za dodelitev dodatne ekipe 
nujnega reševalnega vozi-
la, ki ji je ministrstvo ugo-
dilo,« je pojasnil direktor 
OZG Matjaž Žura.

Nujno reševalno vozilo z Jesenic na poti do Zdravstvene postaje v Kranjski Gori / Foto: Tina Dokl

Suzana P. Kovačič

V Gorenji vasi so v petek uradno odprli prvo dislocirano enoto Centra slepih, 
slabovidnih in starejših (CSS) Škofja Loka. Prve uporabnike naj bi v Hiši 
generacij sprejeli v marcu oziroma aprilu, ko bodo izpopolnili ekipo zaposlenih.

Gorenja vas – V stavbi nek-
danje stare šole v Gorenji 
vasi, ki je zasijala v popol-
noma prenovljeni podo-
bi, bodo omogočili dnevno 
varstvo in začasne name-
stitve za starejše. Hiša ge-
neracij je po besedah direk-
torice CSS Škofja Loka Sil-
ve Košnjek rezultat odlič-
nega sodelovanja z Občino 
Gorenja vas - Poljane. »S 
strokovno in finančno po-
močjo občine nam je uspe-
lo zagotoviti širitev ponud-
be socialnovarstvenih stori-
tev ter možnost izbire in po-
goje, da lahko starejši čim 
dlje ostanejo v domačem 

okolju.« Celotna investici-
ja je bila vredna skoraj 2,1 
milijona evrov, pri čemer 
so pridobili 1,43 milijona 
evrov nepovratnih sredstev 
Evropskega sklada za regi-
onalni razvoj ter ministr-
stva za delo, družino, soci-
alne zadeve in enake mož-
nosti, preostalih 650 tisoč 
evrov pa je zagotovila Ob-
čina Gorenja vas - Polja-
ne. Odprtja Hiše generacij 
se je udeležil tudi državni 
sekretar na ministrstvu za 
solidarno prihodnost Luka 
Omladič, ki je dejal, da ta 
hiša na neki način pred-
stavlja smer, v katero želi-
jo zapeljati dolgotrajno os-
krbo starejših, to je v smeri 

deinstitucionalizacije. »To 
je tisto, s čimer želimo pre-
seči oziroma povezati dva 
pomena besede dom: dom 
kot dom za starejše in dom, 
kjer smo doma in kjer želi-
mo čim dlje ostati.« Pouda-
ril je, da gre tako z vidika dr-
žave kot lokalne skupnosti 
za veliko investicijo. »Zato 
res iskreno čestitam lokalni 
skupnosti, saj ta hiša pome-
ni otipljiv znak solidarno-
sti. Najbolj namreč občuti-
mo ravno medgeneracijsko 
solidarnost, to nas oprede-
ljuje kot civilizacijo.« Kot 
je napovedal, bo prihodnje 
leto ključno glede uvajanja 
dolgotrajne oskrbe. Minuli petek so uradno odprli Hišo generacij. Trak ob odprtju so prerezali (od leve proti 

desni) Milan Čadež, Silva Košnjek in Luka Omladič. / Foto: Gorazd Kavčič

VREME

Danes in jutri bo delno 
jasno, v četrtek pa zmer-
no do pretežno oblačno. 
Večinoma bo suho.

jutri: delno jasno

–6/8 °C

Mateja Rant

76 let Gorenjski časnik od leta 1947
Prvi predhodnik tednika Gorenjec leta 1900
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Vzpostavili so stalno prisotnost nujnega reševalnega vozila v Zdravstveni postaji Kranjska Gora. 
Prebivalcem, smučarjem in drugim obiskovalcem bo s tem zagotovljena hitrejša nujna medicinska pomoč.

Reševalno vozilo stalno prisotno

AKTUALNO

Administratorke  
razbremenile ambulante
V Zdravstvenem domu Jesenice so 
konec prejšnjega tedna uvedli 
zdravstvenoadministrativni center 
najprej za dve ambulanti družin-
ske medicine.

3

GORENJSKA

Prvenstvo prispevek h 
gorenjskemu turizmu
Prihajajoče nordijsko svetovno pr-
venstvo v Planici bo tudi s turistič-
nega vidika izjemen prispevek k 
vsem zgornjegorenjskim turistič-
nim krajem.

4

KULTURA

Jakopinov unikatni 
umetniški opus
Najdeno, ustvarjeno, izmišljeno in 
ponovljeno je pomenljiv naslov li-
kovne razstave tržiškega umetnika 
Viljema Jakopina v Galeriji Paviljon 
NOB.

12

PRAZNOVANJA

Sašev prvi mlaj 
za štirideset let
Nekdanjega slovenskega reprezen-
tanta v judu Saša Jereba so spreje-
li v klub štirideset. Prvič je bil 
deležen obreda postavljanja mlaja 
in vsega, kar sodi k temu običaju.

19

Hiša generacij odpira vrata

Priloga:  loški glas
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Kranj – S četrtkom, 26. janu-
arja, je v veljavo stopil okto-
bra sprejeti zakon o varstvu 
potrošnikov. V slovenski 
pravni red je vnesel določ-
be treh evropskih direk-
tiv, s ciljem poenotenja rav-
ni varstva potrošnikov znot-
raj držav članic EU. Za pro-
dajne pogodbe, sklenjene 
pred 26. januarjem, bodo si-
cer veljale določbe starega 
zakona. Novi zakon prina-
ša pomembne spremembe 
in novosti, ki so ključne, pa 
so povzeli na Zvezi potrošni-
kov Slovenije (ZPS).

Uveljavljanje stvarne 
napake

Pri uveljavljanju stvarne 
napake oz. po novem neskla-
dnosti blaga je zakon uve-
del vrstni red uveljavljanja 
zahtevkov. Po novem lah-
ko potrošnik od prodajal-
ca najprej zahteva popravi-
lo ali zamenjavo blaga, šele 
če prodajalec tega ne bo iz-
polnil, bo kupec lahko zah-
teval sorazmerno znižanje 
ali vračilo celotne kupni-
ne. Če se neskladnost bla-
ga pokaže v manj kot tride-
setih dneh po dobavi, ima 
potrošnik pravico do zavr-
nitve. »V tem času lahko od-
stopi od prodajne pogodbe 
in zahteva vračilo kupnine, 
ne da bi moral predhodno 
zahtevati popravilo blaga ali 
njegovo zamenjavo. Zakon 
podaljšuje obdobje, v kate-
rem velja zakonska domne-
va, da je neskladnost blaga 
obstajala že v času dobave, 
s šest mesecev na eno leto. 

Znotraj tega obdobja je pro-
dajalec tisti, ki mora doka-
zovati, da očitane napake ob 
dobavi blaga ni bilo,« so raz-
ložili na ZPS.

Novosti pri garanciji

Garancijo je po novem 
možno uveljavljati le pri ga-
rantu, ki je običajno proi-
zvajalec izdelka, v primeru 
uvoženih izdelkov pa tudi 
uvoznik in distributer iz-
delka. »Prodajalec izdel-
ka je garant le, če izda ga-
rancijski list,« so opozorili 
na ZPS in pristavili, da za 
izdelke, kupljene pred 26. 
januarjem, še vedno velja-
jo določbe starega zakona. 
Rok, v katerem mora garant 
odpraviti napake, je odslej 
krajši. Za izdelke, dane na 
trg pred začetkom uvelja-
vitve novega zakona, še ve-
lja 45-dnevni rok, sedaj pa 

je skrajšan na 30 dni. Rok 
se sicer lahko podaljša za 15 
dni, če proizvajalec še pred 
iztekom prvotnega roka o 
tem obvesti kupca in nave-
de razloge za podaljšanje.

Novost je tudi pri označe-
vanju popustov, saj morajo 
podjetja označiti znižano in 
prejšnjo ceno blaga, pri če-
mer se za prejšnjo šteje naj-
nižja cena v zadnjih 30 dneh 
pred znižanjem. Novi zakon 
tudi prepoveduje t. i. dvoj-
no kakovost blaga oz. trže-
nje blaga v eni državi članici 
kot enakega blagu, ki se trži v 
drugih državah članicah, pri 
čemer ima bistveno različno 
sestavo ali značilnosti.

Spletne tržnice bolj 
transparentne

Spletne tržnice morajo 
biti bolj transparentne ter 
opustiti morebitno skrito 

oglaševanje in lažno poda-
janje ocen, priporočil kup-
cev. Potrošnikom bodo mo-
rale zagotoviti informaci-
je o načinu razvrstitve po-
nudb (npr. po priljubljeno-
sti, ceni ali morda prilagoje-
no glede na prejšnje nakupe 
potrošnika).

Zakon na novo ureja po-
dročje digitalnih vsebin in 
digitalnih storitev ter ob-
veznih jamstev za njihovo 
skladnost. »Zajel je tudi ra-
čunalniške programe, raz-
lične zvočne in videodatote-
ke, aplikacije, digitalne igre, 
podatkovno gostovanje in 
podobno. Določena je obve-
znost podjetja, da zagotavlja 
potrebne posodobitve, po-
trošnik pa bo imel, podobno 
kot pri prodaji blaga, na vo-
ljo jamčevalne zahtevke za 
vzpostavitev skladnosti,« so 
razložili na ZPS.

Ana Šubic

Novost je tudi pri označevanju popustov, saj morajo podjetja označiti znižano in prejšnjo 
ceno blaga, pri čemer se za prejšnjo šteje najnižja cena v zadnjih 30 dneh pred znižanjem.  
/ Foto: Gorazd Kavčič

Kranj – Jutri, 1. februarja, 
bo poteklo okoli 390 tisoč 
letnih 2A in 2B e-vinjet, do 
15. februarja pa kar 542 ti-
soč, kar polovica njih, zato 
v Družbi za avtoceste v RS 
(DARS) uporabnike opo-
zarjajo, naj bodo pri naku-
pu nove e-vinjete pozorni 
na pravilnost podatkov, naj 
jo kupujejo v spletni trgo-
vini https://evinjeta.dars.si 
ali na fizičnem prodajnem 
mestu (bencinska črpalka, 
pošta idr.), kjer podatke v 
sistem vnese prodajalec. Po-
sebej pozorni naj bodo na 
pravilnost registrske označ-
be, države registracije, 

cestninskega razreda, vrste 
e-vinjete in datuma začetka 
veljavnosti.

Največ napak se pojavi 
pri zapisu registrske označ-
be vozila, kot so npr. regi-
strska označba brez začetne 
oznake za registracijsko ob-
močje (KR, LJ, MB  ...), na-
pačno zaporedje črk in šte-
vilk ali zamenjava med se-
boj podobnih znakov (npr. 
črka O in številka 0). Neka-
teri pa iz prometnega dovo-
ljenja prepišejo prvo registr-
sko označbo, pod katero je 
bilo registrirano njihovo vo-
zilo, čeprav ima zdaj že dru-
gačno označbo. Napake se 
pojavijo tudi pri izboru dr-
žave registracije vozila, pri 

navedbi cestninskega razre-
da (za osebna vozila je pravi 
2B) in pri določitvi obdobja 
veljavnosti.

V DARS-u uporabnike, ki 
bodo kupovali e-vinjeto na 
fizičnem prodajnem mes-
tu, pozivajo, naj shranijo po-
trdilo o nakupu in na njem 
še enkrat pozorno preverijo 
vse podatke. Ob nakupu e-
vinjete v spletni trgovini po-
trdilo o nakupu prejmete na 
svoj elektronski naslov ozi-
roma (v primeru registraci-
je) neposredno v svoj e-vi-
njetni račun.

Priporočljivo je, da nakup 
e-vinjete opravite vnaprej, 
saj je mogoče v vmesnem 
obdobju morebitne napake 

še popraviti. Ko e-vinjeta 
začne veljati, popravki niso 
več mogoči. Ob spletnem 
nakupu e-vinjete lahko upo-
rabniki sami popravijo na-
pake (potrebna registracija), 
ob fizičnem nakupu pa po-
pravke napačnih podatkov 
zahtevajte na prodajnem 
mestu, kjer ste e-vinjeto ku-
pili. Tudi slednji kupci lah-
ko popravke vnesejo sami v 
spletni trgovini. Uporabniki 
z že veljavno e-vinjeto pa naj 
ob ugotovljeni nepravilnosti 
podatkov čim prej kontakti-
rajo klicni center za cestni-
njenje (na 01/518 8 350 ali 
evinjeta@dars.si), kjer jim 
bodo svetovali glede nadalj-
njih korakov.

Ob nakupu nove e-vinjete bodite pozorni na pravilnost podatkov. Napačne podatke je mogoče 
popraviti, dokler e-vinjeta ne začne veljati.

Simon Šubic

S temi besedami Janeza Trdine so v Preddvoru naslovili pri-
reditev ob slovenskem kulturnem prazniku, ki bo 8. februarja 
z začetkom ob 19. uri. Nanašale so se na prvo slovensko pe-
snico, pisateljico in skladateljico Josipino Turnograjsko, ki je 
živela in ustvarjala na preddvorskem gradu Turn. V Kulturnem 
domu Preddvor se bodo z njenimi deli prvič predstavili mladi 
preddvorski glasbeniki, z edinstvenim kulturnim programom 
pa jih bosta pospremila dddr. Mira Delavec Touhami in humo-
rist Rok Bohinc. Vstopnine ni, dobrodošli pa so prostovoljni 
prispevki. Več informacij: www.visitpreddvor.si.

Naročniku Gorenjskega glasa bomo podarili dve tradicionalni 
preddvorski posmodulji v Piceriji Gorski privez v Preddvoru. 
V žrebanju boste sodelovali, če boste pravilno odgovorili na 
nagradno vprašanje: Ali je Janez Trdina svojo trditev o Josipini 
Turnograjski kasneje preklical? Odgovore pošljite do četrtka, 
9. februarja, na naslov: Gorenjski glas, Nazorjeva ulica 1, 4000 
Kranj, ali na koticek@g-glas.si.

Ženska naj bode pred pečjo ali pri zibeli – 
ne pri peresu!

V nagradni igri, ki je bila objavljena 24. januarja, prejme dve 
vstopnici za ogled predstave Nikoli ni prepozno, ki bo v če-
trtek, 2. februarja, v Cerkljah, Mojca Urbančič iz Dobrove.
Nagrajenki čestitamo!

Nagrajenka

Prireditev bo povezoval tudi humorist Rok Bohinc. / Foto: Polona Bartol
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Knjigo prejme JOŽE JERMAN z Visokega.

KO TI ČEK ZA NA ROČ NI KE

Nov zakon o varstvu potrošnikov prinaša različne novosti glede uveljavljanja garancije in stvarne 
napake, več transparentnosti pri označevanju popustov in nakupih na spletnih tržnicah …

Novosti za potrošnike

Mnogim bo potekla e-vinjeta
OBVESTILO NAROČNIKOM

Račune lahko prejemate  
tudi po elektronski pošti

Če želite račune prejemati po e-pošti, nam na 

e-naslov narocnine@g-glas.si sporočite točno ime 

in priimek ter naslov, da vas bomo našli na seznamu.

Na e-naslov, s katerega nam boste poslali  

osebne podatke, bomo poslali račun v obliki pdf,  

ki bo povsem enak položnici v tiskani izdaji.

Sodobna tehnologija omogoča tudi hitro in 

preprosto plačevanje računov s pomočjo mobilnega 

telefona in QR kode. 

Prepričani smo, da boste zadovoljni.

www.gorenjksiglas.si

Ljubljana – Pokojninski zavod je pred izplačilom pokojnin za 
januar, ki bo izvedeno danes, spomnil, da bodo zneski zno-
va nižji. Pokojnine in invalidska nadomestila so bila namreč 
novembra in decembra 4,5 odstotka višja na podlagi zakona 
o nujnih ukrepih za povečanje prihodkov upokojencev, ni pa 
to bila uskladitev pokojnin. Prejemki se bodo znova povišali 
z redno februarsko uskladitvijo, in sicer v višini 4,9 odstotka.

Pokojnine bodo ta mesec znova nižje
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Jesenice – Direktorica Zdrav
stvenega doma (ZD) Jese
nice Maja Robič, dr. med., 
spec. druž. med., je pojasni
la, da zdravstveni adminis
tratorki, trenutno sta dve, za 

ambulanti družinske medi
cine dr. Zupančičeve in dr. 
Krajnika že ob pacientovem 
telefonskem klicu naredita 
triažo. »Zdravstvena admi
nistratorka dela v istem sis
temu kot medicinska sestra 
v ambulanti. Ob paciento
vem klicu zdravstvena admi
nistratorka odpre obravnavo 
dotičnega pacienta, vse po
trebne podatke vpiše v nje
gov ekarton. Če pacient želi 
na primer samo naročilni
co za medicinski pripomo
ček ali recept, to vpiše v in
formacijski sistem, osebje 
v ambulanti to vidi in ni po
trebna telefonska prevezava. 
Če pa pacient potrebuje po
svet z medicinsko sestro ali 
zdravnikom, se klic preveže 

naprej do medicinske sestre 
v ambulanti.«

Pacient pokliče na isto te
lefonsko številko kot prej, 
delovni čas zdravstvenoad
ministrativnega centra pa je 
za zdaj vezan na urnik am
bulant. Glavna medicinska 

sestra Tjaša Čebašek je poja
snila, da imajo vzpostavljen 
t. i. klic z zamikom »ste prvi 
v čakalni vrsti, drugi, tret
ji  ...«, s tem pacienti vedo, 
da bo njihov klic sprejet. Kli
cev v tem sistemu ni mogo
če vračati. Kot je dodal di
rektor Osnovnega zdravstva 
Gorenjske Matjaž Žura, je 
ekarton pogoj, da se zdra
vstvenoadministrativni cen
ter sploh lahko vzpostavi.

Olajšati dostopnost 
do ambulant

»Zdravstvenoadministra
tivni center smo za ambu
lanti dr. Zupančičeve in dr. 
Krajnika začeli uvajati prej
šnji četrtek. Imamo še nekaj 
začetnih tehničnih težav, ki 

pa jih odpravljamo.« Tudi 
zaposleni se sproti učijo, je 
dodala direktorica Maja Ro
bič. »Zdravstvenoadmini
strativni center imamo pos
topoma namen razširiti še 
na druge ambulante družin
ske medicine ZD Jesenice, a 

prej moramo doreči vse or
ganizacijske in vsebinske 
postopke. Kot sem rekla, je 
še vse stvar učenja, uvajanja, 
verjamem pa, da bomo vsa
kodnevno izboljševali pro
ces. Prve izkušnje z zaposle
nimi bomo delili v kratkem, 
lahko pa povem, da je čuti
ti pozitivno klimo in sodelo
vanje med zdravniki, medi
cinskimi sestrami in zdra
vstvenimi administrator
kami.« Ker je, kot še pou
darja direktorica Robičeva, 
cilj razbremeniti družinske 
ambulante in hkrati olaj
šati dostopnost ambulant. 
»Zdravstvenoadministrativ
ni center je namenjen pred
vsem razbremenitvi medi
cinskih sester, medtem ko 

je ekarton namenjen raz
bremenitvi zdravnikov. So
delavki centra paciente tudi 
usmerjata k uporabi aplika
cije doZdravnika, ki se odlič
no obnese in ujema z zastav
ljenimi spremembami.«

Prvi na Gorenjskem 
s to novostjo

ZD Jesenice je prvi na Go
renjskem, hkrati tudi med 
prvimi v Sloveniji s to no
vostjo, nekaj podobnega so 
pred njimi že uvedli v Mari
boru.« Ko bomo imeli kon
cept dela v ZD Jesenice do
rečen, bo možno zdravstve
noadministrativne centre 
prenesti tudi v tiste gorenj
ske ZD, ki uporabljajo enak 
informacijski sistem.« Kot 
je še pojasnila Tjaša Čeba
šek, sta zdravstveni admini
strativni delavki Mojca Pet
rović in Saša Benedik novi 
sodelavki. Najprej sta se sez
nanili s kadrom in z nači
nom dela v splošnih ambu
lantah, tako da sta pridobi
li znanje, katere informaci
je morata podati pacientu ob 
klicu. Obe imata tudi že ne
kaj izkušenj iz preteklosti s 
podobnim informacijskim 
sistemom.

Vzpostavitev zdravstve
noadministrativnega centra 
v ZD Jesenice je bila mogo
ča zaradi povezovanja treh 
podjetij, ki se ukvarjajo s 
telekomunikacijami in in
formacijskimi sistemi, to
rej Kron Telekom, SRC In
fonet in Arne, s katerimi ZD 
Jesenice sodeluje pri iskanju 
procesnih in tehničnih reši
tev pri digitalizaciji delovnih 
procesov. Pogoj za ta korak 
pa je bila pripravljenost je
seniških družinskih zdrav
nikov, da sprejmejo ekar
ton, prvi zdravnik se je opo
gumil v novembru lani, po 
novem letu pa se pridružu
jejo še drugi.

Suzana P. Kovačič

Od leve: Maja Robič, Tjaša Čebašek in Matjaž Žura, za računalnikom Saša Benedik in 
Mojca Petrović / Foto: Tina Dokl

P
redsednik vlade Robert 
Golob je prejšnji teden 
po potrditvi liste devetih 

ministrov in reorganizaciji vla-
de na način, kot so si ga zasta-
vili v koaliciji, dejal, da ima po 
osmih mesecih končno popol-
no vlado. Njen namen je dose-
ganje novih strateških prebojev 
in odgovarjanje na strateške iz-
zive našega časa, je dodal. In 
napovedal, da bo leto 2023 v 
znamenju številnih reform. 
Podobno ambicioznih načr-
tov smo se naslišali že od veči-
ne prejšnjih vlad, njihov izplen 
pa je bil skromen. Bo tokrat res 
drugače?

Zdravstvena reforma in re-
forma plačnega sistema v jav-
nem sektorju se izrisujeta kot 
najpomembnejši in najnuj-
nejši nalogi, ki se ju mora lo-
titi Golobova vlada. Razpravo 
o prvi so načeli že na vrhu ko-
alicije pred štirinajstimi dnevi 
na Brdu pri Kranju, na jutriš-
njem nadaljevanju vrha pa naj 
bi koalicijski partnerji pozor-
nost namenili še reformi plač-
nega sistema in tudi stano-
vanjski politiki, ki je še ena od 
prioritet aktualne vlade. Raz-
pravljali naj bi tudi o šolski in 
davčni reformi.

Predvsem zdravstvene re-
forme se je v preteklosti lotilo 
že več ministrov za zdravje in 
prav vsi so si z njo opekli prste, 
njihovi predlogi reforme pa so 
tako obležali v omarah mini-
strstva. Verjetno se je premier 
tudi v izogib ponovitvi takšne-
ga scenarija odločil, da names-
to ministra Danijela Bešiča 

Loredana prevzame neposred-
no koordinacijo medresorske 
delovne skupine za pripravo 
zdravstvene reforme, tj. strate-
ški svet za zdravstvo. Če gre za 
signal, da s padcem zdravstve-
ne reforme pade tudi predse-
dnik vlade, torej vlada, gre za 
korak v pravo smer. Kaže na 
trdno odločenost Goloba, da 
reformo tudi resnično izpelje. 
Ne nazadnje so koalicijski po-
slanci že podpisali zavezo za 
sodelovanje pri pripravi zdra-
vstvene reforme, napovedan pa 
je tudi podpis aneksa o reformi 
zdravstvenega sistema h koali-
cijski pogodbi.

Strateški svet za zdravstvo 
se je pred dnevi prvič sestal in 
seznanil z analizo stanja v 
zdravstvu, na kateri bo teme-
ljil njegov predlog zdravstve-
ne reforme. Njegovo vodenje 
je prevzel kirurg Erik Brecelj, 
eno najbolj spoštovanih imen 
v slovenskem zdravstvu, v ka-
terega veliko zaupanje goji tudi 
javnost. Zato so njegove besede 
po ustanovni seji lahko spod-
budne. Dejal je, da ga zara-
di širokega nabora strokovnja-
kov v strateškem svetu navdaja 
optimizem, da smo v času, ko 
se bodo vsi dobri predlogi na 
temo zdravstva iz zadnjih tri-
deset let lahko končno uresni-
čili. A tudi sam ostaja previ-
den, saj ne pričakuje revolucije, 
temveč podtikanja. »Govorimo 
o javnem zdravstvu in marsik-
do, ki o tem govori, ima jav-
no zdravstvo rad zato, ker se v 
njem pleni,« je dejal za eno od 
televizij.

Reforme

V Zdravstvenem domu Jesenice so konec prejšnjega tedna uvedli zdravstvenoadministrativni center, 
najprej za dve ambulanti družinske medicine. S tem želijo ambulante družinske medicine razbremeniti 
predvsem administrativnega dela.

»V ekipi, ki bo prisotna ves 
dan vse dni v letu, sta diplo
mirani zdravstvenik in zdra
vstveni tehnik reševalec, po 
potrebi pa se ji bo pridružil 
tudi zdravnik iz Urgentnega 
centra Jesenice,« je pojasnil 
direktor OZG Matjaž Žura.

Nujno reševalno vozilo bo 
torej stacionirano v prostorih 

Zdravstvene postaje Kranj
ska Gora in bo prek urgen
tnega centra Jesenice aktivi
rano v primeru nujnih obo
lenj in poškodb, ko bo ekipa 
začela nujno oskrbo.

Kot je poudarila direktori
ca ZD Jesenice Maja Robič, 
dr. med., spec. druž. med.: 
»Odzivni čas bo zdaj kraj
ši, saj smo se do sedaj mora
li pripeljati z Jesenic. Zato je 

stalno prisotno nujno reše
valno vozilo v Kranjski Gori 
velika pridobitev za to obči

no, naš zdravstveni dom in 
Urgentni center Jesenice.«

Predvsem pa je pomemb
na za kranjskogorske 

občane, še posebno ob pro
metnih konicah in viških se
zone, prav tako tudi za vse 

obiskovalce, turiste, smu
čarje in obiskovalce gora. 
Gre za enega prvih takih pro
jektov v Sloveniji.

Reševalno vozilo stalno prisotno
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Zdravstvene administratorke 
razbremenile ambulante

KO MEN TAR

Simon Šubic
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Bled – Kot je na novinarski 
konferenci pojasnila v. d. di-
rektorice Turizma Bled Ro-
mana Purkart, bodo blejske 
namestitvene kapacitete v 
času prvenstva dodobra za-
polnjene, rezervacije pa še 
vedno potekajo. Na Bledu 
bodo nastanjeni zlasti tuji 
novinarji in navijači, podob-
no bo v drugih gorenjskih 
turističnih krajih, saj se ka-
pacitete polnijo vse do Lju-
bljane. »Prvenstvo bo kot 
eden največjih športnih do-
godkov v Sloveniji izjemne-
ga pomena za gorenjski tu-
rizem,« je dejala. Blejski žu-
pan Anton Mežan je ob tem 
dodal, da Bled trenutno ni 
na vrhuncu turistične sezo-
ne, zato so tovrstni dogodki 
še toliko bolj dobrodošli.

Nordijski center v Plani-
ci ni del Triglavskega naro-
dnega parka (TNP), leži tik 
ob njegovem robu, a kljub 
temu gre po besedah direk-
torja TNP Tita Potočnika za 
občutljivo okolje, še zlasti v 
zimskem času, ko živali ni-
majo dovolj hrane, zato po-
ziva vse obiskovalce k odgo-
vornemu ravnanju in spo-
štovanju pravil. Prvenstvo 
je sicer po njegovem dokaz 
dobrega sodelovanja, komu-
nikacije in zavedanja vseh 
deležnikov o pomembnosti 

zasledovanja zelene agende.
Generalni sekretar Orga-

nizacijskega komiteja (OK) 
Planica Tomaž Šušteršič 
je spomnil, da je prvenstvo 
povezalo občine Zgornjesa-
vske doline že ob odločitvi za 
premestitev zimskih šolskih 
počitnic. Poudaril je tudi tes-
no sodelovanje s čezmejni-
ma občinama, tako z Belja-
kom na avstrijskem Koro-
škem kot Trbižem na itali-
janski strani, kjer bodo na-
stanjene zlasti tekmovalne 
in tehnične ekipe. Povedal je 
še, da so se organizatorji pr-
venstva zavezali k okoljski, 

družbeni in ekonomski traj-
nosti. »Želimo si, da bo za-
puščina tega prvenstva po-
leg infrastrukture tudi pri-
kaz, kako trajnostno orga-
nizirati tako velike medna-
rodne dogodke,« je pouda-
ril, ob tem pa zagotovil, da 
bo Planica po dogodku osta-
la neokrnjena.

Tudi na področju mo-
bilnosti bodo sledili zele-
ni agendi, zato bo v času pr-
venstva veljal poseben pro-
metni režim. Vodja logistike 
v OK Planica Jure Ajdišek je 
pojasnil, da bodo za gledal-
ce z veljavnimi vstopnicami 

za ogled prvenstva organizi-
rani brezplačni prevozi z vla-
kom in avtobusom, ki bo vo-
zil tudi z Bleda, kjer bo vsto-
pa točka pred parkiriščem 
poleg Ledene dvorane.

V Planici bo 1. marca po-
tekal tudi projekt Eko šole, 
ko bo na ogled tekem prišlo 
približno osemsto šolarjev 
iz vse Slovenije. Že pred pr-
venstvom pa so po vsej drža-
vi potekali promocijski do-
godki. Eden takih bo 4. fe-
bruarja na Bledu, ko bodo 
na Jezerski promenadi prip-
ravili brezplačni dogodek 
Planica na Bledu.

Romana Purkart, Nataša Albreht, Jure Ajdišek, Tomaž Šušteršič, Anton Mežan in Tit 
Potočnik na novinarski konferenci v Medgeneracijskem centru Vezenine Bled / Foto: Tina Dokl

Kranjska Gora – »Naša želja 
je bila zaključiti projekt do 
začetka svetovnega prven-
stva, vendar so se vsi postop-
ki zavlekli in nismo pravo-
časno dobili vseh dovoljenj, 

da bi lahko projekt realizira-
li v letu 2022. Tako da načr-
tujemo, da bomo končali do 
konca letošnjega leta,« je po-
vedal Sašo Kovačec, direktor 
gradbenega podjetja Drava s 
Ptuja, ki investira v projekt 
obnove najstarejšega kranj-
skogorskega hotela Razor iz 
leta 1902.

Kot je pojasnil Kovačec, 
se načrti, kakšno vsebino 

bodo dali objektu, niso spre-
menili. Pred približno le-
tom dni so projekt predsta-
vili kranjskogorskim občin-
skim svetnikom in jim zago-
tovili, da je dokumentacija 

za spremembo obstoječe-
ga gradbenega dovoljenja 
iz leta 2012 usklajena z vse-
mi nosilci prostora. V prit-
ličnih prostorih bo trgovi-
na s t. i. gourmet produkti, 

z oddelkom z lokalno pri-
delano hrano. Prevladujoča 
namembnost objekta pa os-
taja hotelska, v njem bo več 
suit in skupno okrog tride-
set (osnovnih) ležišč ter na 
začetku predvidoma ponud-
ba nočitev z zajtrkom. Znot-
raj območja bodo v kletnih 
prostorih zagotovili parkir-
na mesta za goste. Objekt bo 
večji za slabih sto kvadratnih 
metrov, kjer bodo dostop za 
invalidne osebe, dvigalo, re-
cepcija ... Ohranili bodo tudi 
ime Razor. Videz pročelja 
objekta, ki je vpisan v regi-
ster nepremične kulturne 
dediščine, mora ostati av-
tentičen. Kot je še zagotovil 
investitor, so pridobili kul-
turnovarstveno mnenje in 
»tudi načrtovana obnova po-
teka pod nadzorom zavoda 
za varstvo kulturne dediš-
čine«. Prvotna vrednost in-
vesticije je bila ocenjena na 
približno 2,5 milijona evrov.

Obnovo nekdanjega hotela Razor v Kranjski Gori bi morali po prvotnih načrtih zaključiti do 
skorajšnjega začetka FIS svetovnega prvenstva v nordijskem smučanju v Planici, a so se postopki 
zavlekli. Projekt naj bi končali do konca letošnjega leta.

Suzana P. Kovačič

Jesenice – Jeseniški občin-
ski svetniki so potrdili pre-
dloge za podelitev priznanj 
Občine Jesenice. Naziv ča-
stni občan bo tako ob občin-
skem prazniku 17. marca 
prejel operni pevec Jaka Je-
raša. Za prejemnike plake-
te Občine Jesenice pa so po-
trdili nekdanjo ravnateljico 

Gimnazije Jesenice Lidijo 
Dornig, članico Društva di-
abetikov Jesenice, dolgole-
tno prostovoljko in amater-
sko igralko pri Gledališču 
Toneta Čufarja Jesenice Mi-
lico Berlot ter člana Obmo-
čnega združenja veteranov 
vojne za Slovenijo Zgornja 
Gorenjska in dolgoletne-
ga prostovoljca na področju 
športa Leopolda Bizalja.

Urška Peternel

Tržič – Petru Mikliču je z izvolitvijo za župana prenehal mandat 
občinskega svetnika. Na januarski seji občinskega sveta so 
mandat nadomestne članice potrdili Teji Nemec, naslednji 
kandidatki liste Tržič zmore. Imenovali so tudi člane v stalna 
delovna telesa občinskega sveta in nadzorni odbor Občine 
Tržič (Mateja Čadež, Dejan Tejić, Eka Zehra Zadnikar, Marjan 
Veternik in Boris Tomazin).

Tržič – Občinska volilna komisija Občine Tržič je razpisala 
ponovne volitve v svete krajevnih skupnosti Bistrica pri Tržiču, 
Brezje pri Tržiču, Križe, Leše, Pristava, Ravne in Tržič-mesto. 
Na ponovnih volitvah, ki bodo v nedeljo, 12. marca, bodo v 
navedenih krajevnih skupnosti od skupaj 13 v občini Tržič 
volili manjkajoče število članov svetov krajevnih skupnosti. Ti 
na rednih volitvah 20. novembra 2022 niso bili izvoljeni, ker 
ni bilo vloženo zadostno število kandidatur. Roki za volilna 
opravila so začeli teči 23. januarja.

Jesenice – Na seji občinskega sveta na Jesenicah so imeno-
vali člane nadzornega odbora občine Jesenice za mandatno 
obdobje 2018–2022. Člani so Darja Radič, Boris Grilc, Žiga 
Jereb, Boštjan Omerzel, Branka Modic Šmit, Anita Drvoderić 
in Igor Milosov.

Nova občinska svetnica Teja Nemec

Ponovne volitve v nekatere svete KS

Imenovali nadzorni odbor občine

Podbrezje – Občinska 
proslava Občine Naklo v po-
častitev slovenskega kul-
turnega praznika bo v četr-
tek, 2. februarja, ob 18. uri v 

Kulturnem domu Podbrez-
je. Proslavo z naslovom Kul-
tura nas povezuje priprav-
ljajo učenci in učitelji Po-
družnične šole Podbrezje, 
slavnostni govornik bo žu-
pan Ivan Meglič.

Suzana P. Kovačič

Maša Likosar

Videz pročelja objekta, ki je vpisan v register nepremične 
kulturne dediščine, mora ostati avtentičen. / Foto: Gorazd Kavčič

Prihajajoče nordijsko svetovno prvenstvo v Planici bo tudi s turističnega vidika izjemen prispevek 
k vsem zgornjegorenjskim turističnim krajem, saj bodo namestitvene kapacitete v tem času polne.

Prvenstvo prispevek k turizmu

Častni občan Jesenic bo 
Jaka Jeraša 

Kultura nas povezuje

Obnova hotela Razor se je zavlekla

Ohranili bodo ime 

Razor, tudi prevladujoča 

namembnost objekta 

ostaja hotelska.

Radovljica – V proračunu 
Občine Radovljica za leto 
2023 je načrtovanih 24,7 
milijona evrov prihodkov in 
28,3 milijona odhodkov, za 
leto 2024 pa 23,3 milijona 
prihodkov in 24,9 milijona 
evrov odhodkov. Predvideni 
investicijski odhodki v letu 
2023 predstavljajo približno 
42 odstotkov, v letu 2024 pa 
33 odstotkov odhodkov. Med 
večjimi investicijami, ki so 
prednostno vključene v oba 
proračuna, so investicije, ki 
so ali pa bodo sofinancira-
ne z nepovratnimi sredstvi. 
Te so izgradnja komunalne 
infrastrukture na spodnjem 

Lancovem in v Kamni Go-
rici, obnova Vrtca Radovlji-
ca z dozidavo in prenovo ku-
hinje ter izgradnja razvojne 
ambulante, nadaljevanje ob-
nove Klinarjeve hiše v Kro-
pi, vzdrževanje Kulturnega 
doma v Kropi ter zaključek 
prve faze rekonstrukcije ko-
pališča v Radovljici. Prora-
čuna sta deloma pripravlje-
na kot participativna, saj pri 
odločanju o porabi 200 tisoč 
evrov v posameznem letu 
sodelujejo tudi občani. Gla-
sovanje je predvideno med 
20. in 24. februarjem, v pro-
račun pa bodo v okviru raz-
položljivih sredstev uvršče-
ni projekti, ki bodo prejeli 
največ glasov.

Proračuna skozi prvo 
obravnavo
Maša Likosar
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V Lescah bi gradili center 
dobrega počutja
Na območju Lipc v Lescah investitor želi zgraditi center dobrega počutja.

Lesce – Radovljiški občin-
ski svetniki so na seji prej-
šnji teden potrdili dopol-
njeni osnutek Odloka o Ob-
činskem podrobnem pro-
storskem načrtu (OPPN) 
za območje prostorske eno-
te LE 08 – Lesce Lipce. Gre 
za severozahodni del Lesc 
ob izvozu z avtoceste pro-
ti Bledu, kjer je nekdaj de-
lovala tovarna TIO, zdaj pa 
so tam proizvodno-skladi-
ščni objekti. Lastnik oziro-
ma investitor je pred časom 
želel na območje umestiti 
proizvodno dejavnost, zato 
so bila konec leta 2020 že 
izdelana in javno razgrnje-
na izhodišča za pripra-
vo OPPN. A v fazi javne 
razgrnitve izhodišč se je iz-
kazalo, da javnost osnov-
ni investitorjevi nameri ni 
naklonjena.

Zato se je investitor zdaj 
odločil, da bo na zemljišče 
umestil center dobrega po-
čutja. V njem bi bili prosto-
ri, namenjeni zdravstvu, la-
boratorijem, rehabilitaciji 
ter velnesu in spremljajo-
čim dejavnostim, kot so go-
stinstvo, šport in rekreacija. 
Obenem naj bi se območje 

največ v 30-odstotnem dele-
žu lahko namenilo oskrbo-
vanim stanovanjem.

Občinski svetniki so na-
črte v prvi obravnavi pod-
prli, je pa občinski svetnik 
Matjaž Planinšek iz Liste 
krajevnih skupnosti opozo-
ril, da gre za občutljiv pros-
tor, zato je OPPN zastavljen 
preveč na široko in dopušča 

veliko več dejavnosti, kot je 
zgolj center dobrega počut-
ja, in celo neželenih vsebin. 
Opozoril je tudi na slabo 
prometno rešitev, saj ne bo 
dovoljeno levo zavijanje z 
območja, zaradi česar bi vo-
zniki morali peljati do kro-
žišča Šobec ali Golf, da bi 
obrnili, v praksi pa bi verje-
tno prihajalo do prometnih 

prekrškov in povečanega 
prometa skozi Lesce.

Dokument je do 17. fe-
bruarja javno razgrnjen, v 
tem času pa zbirajo pripom-
be in predloge javnosti. Do 
vseh se bodo nato opredeli-
li župan oziroma strokov-
ne službe, dokončno pa bo 
dokument potrdil občinski 
svet na eni od prihodnjih sej.

Urška Peternel

Investitor bi na Lipcah v Lescah gradil center dobrega počutja. / Foto: Tina Dokl

Naklo – Župan Občine Nak-
lo Ivan Meglič je za podžupa-
na imenoval Primoža Povše-
ta, ki bo to funkcijo opravljal 
nepoklicno. O njegovem 
imenovanju je župan sezna-
nil občinske svetnike na ne-
davni seji občinskega sve-
ta. Kot je pojasnil župan, bo 
Povše pristojen za področja 
kulture, športa ter zaščite in 
reševanja, ob odsotnosti žu-
pana bo opravljal naloge po 

županovem pooblastilu. Kot 
je poudaril Povše, je njego-
va prioriteta, da tisto, kar 
ljudem obljubijo, tudi iz-
polnijo in da se dvigne druž-
beno življenje v občini. Pri-
mož Povše je že drugi man-
dat občinski svetnik, na zad-
njih lokalnih volitvah je bil 
kandidat Slovenske ljud-
ske stranke. Kot inšpektor 
je zaposlen na Ministrstvu 
za obrambo, Inšpektoratu 
za varstvo pred naravnimi 
in drugimi nesrečami.

Suzana P. Kovačič

Primož Povše / Foto: Tina Dokl

Nakelski svetniki na januarski seji

Naklo – Nakelski občinski sve-
tniki so potrdili člane nadzor-
nega odbora Občine Naklo 
(predsednik Damijan Saver-
nik, člani Tina Škrjanc, Janez 
Gradišar, Drago Goričan, Pe-
ter Hkavc), občinske volilne 
komisije, odborov in komisij 

pri občinskem svetu ter ure-
dnika in uredniškega odbo-
ra občinskega glasila. Svetnik 
Jure Renko je poudaril, da so 
v tem mandatu dobili pravil-
no sestavo članov odborov in 
komisij glede na zastopanost 
strank v občinskem svetu. 
Svetniki so potrdili tudi novi 
cenik za uporabo prostorov v 

Domu Janeza Filipiča v Nak-
lem in v Gasilskem domu 
Duplje; najemnina je povsod 
višja za 10,3 odstotka, kolikor 
je lani znašala tudi stopnja in-
flacije. Še naprej pa se naje-
mnina ne zaračunava za pri-
reditve občinskega pomena 
in domačih društev, dobrodel-
ne in humanitarne prireditve, 

brezplačna predavanja in izo-
braževanja za občane. V Nak-
lem je najemnine oproščena 
tudi Župnija Naklo. Svetnik 
Primož Pogačnik je opozoril 
tudi na smrad, ki se, kot je po-
jasnil, iz asfaltne baze v Gači v 
Podbrezjah širi že nekaj let, in 
pozval (lastnika) k rešitvi tega 
problema.

Suzana P. Kovačič

Primož Povše nakelski podžupan

Na podlagi 50. člena Zakona o prostorskem načrto-
vanju (ZPNačrt) (Uradni list RS, št.  33/07,  70/08  – ZVO-
1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – 
ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US, 14/15 – ZUUJFO, 61/17 –  
ZUreP-2 in  199/21  – ZUreP-3) v povezavi z 273. členom 
Zakona o urejanju prostora – ZureP-2 (Ur. l. RS št. 61/2017), 
298. členom Zakona o urejanju prostora ZUreP-3 (Uradni list 
RS, št. 199/21) in 30. člena Statuta Občine Bled (Uradni list 
RS, št. 67/09 - UPB, 87/12) župan Občine Bled objavlja

JAVNO NAZNANILO  
O PODALJŠANJU JAVNE RAZGRNITVE
Odloka o četrtih spremembah in dopolnitvah 
Občinskega prostorskega načrta Občine Bled

1. člen
Občina Bled je dne 28. 11. 2022 na spletni strani Obči-
ne Bled, 2. 12. 2022 v Gorenjskem Glasu, in 14. 12. 2022 
v Blejskih novicah, objavila Javno naznanilo o javni 
razgrnitvi in javni obravnavi četrtih sprememb in dopol-
nitev Občinskega prostorskega načrta Občine Bled (v 
nadaljevanju SD4 OPN), s časovnico javne razgrnitve od  
19. 12. 2023 do vključno 17. 2. 2023 in javno obravnavo 
na dan 1. 2. 2022 ob 16. uri v Festivalni dvorani Bled.

2. člen
SD4 OPN se nanaša na posodobitev določil strateškega 
dela, ki so v pretežni meri redakcijske narave, za spre-
membe izvedbenega dela, ki se nanašajo na jasnejše 
definiranje določil, ter za dopolnitve in spremembe  
nekaterih izvedbenih določil.

3. člen
Ker gre za obsežen dokument, se javna razgrnitev SD4  
OPN podaljša do vključno 3. 3. 2023 in s tem za-
interesirani javnosti omogoči podrobnejša seznanitev s 
postopkom  in vsebino sprememb in dopolnitev.
V času javne razgrnitve bo, kot načrtovano, potekala javna 
obravnava SD4 OPN in sicer v sredo, 1. 2. 2023, ob 16. uri 
v Festivalni dvorani, Cesta svobode 11, 4260 Bled.

4. člen
SD4 OPN bo javno razgrnjen v avli Občine Bled, Cesta svo-
bode 13, 4260 Bled, v poslovnem času Občine in na spletni 
strani Občine na spletnem naslovu: www.e-bled.si.

5. člen
V času javne razgrnitve ima javnost pravico dajati pri-
pombe in predloge na SD4 OPN, ki se lahko:
–  pošljejo na elektronski naslov obcina@bled.si z naved-

bo v Zadevi: »Pripombe SD4 OPN«,
–  pošljejo na naslov Občina Bled, Cesta svobode 13, 

4260 Bled s pripisom »Pripombe SD4 OPN«,
–   dajo pisno kot zapis v knjigo pripomb in predlogov na 

kraju javne razgrnitve, ter
–  pisno ali ustno na zapisnik na javni obravnavi.
Obravnavane bodo le podpisane in s polnim naslovom 
opremljene pripombe in predlogi. Rok za oddajo pri-
pomb k razmejenemu gradivu poteče zadnji dan 
razgrnitve: 3. 3. 2023.

6. člen
Občina Bled bo do podanih pripomb in predlogov  
javnosti zavzela stališča in jih javno objavila na spletni 
strani Občine, na spletnem naslovu: www.e-bled.si .

7. člen
Pri dajanju pripomb in predlogov z navedbo imena in 
priimka ali drugih osebnih podatkov, se bodo v skladu s 
56. členom ZUreP-2 obdelovali le za namen uveljavitve 
razgrnjene lokacijske preveritve in ne bodo javno ob-
javljeni, ter bodo varovani v skladu s Splošno evropsko 
uredbo o varstvu osebnih podatkov (GDPR), veljavnimi 
zakonom o varstvu osebnih podatkov ter internimi akti 
Občine Bled.

8. člen
Javno naznanilo o podaljšanju javne razgrnitve se ob-
javi v  Blejskih novicah, Gorenjskem Glasu in na spletni 
strani Občine Bled.

Štev.: 3505-0005/2015
Datum: 24. 1. 2023
 Župan Občine Bled
 Anton Mežan

Občina Bled
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Kranj – Kranjski mestni svet 
bo jutri na drugi redni seji v 
tem mandatu potrjeval tudi 
sklep o lokacijski preveritvi 
za individualna odstopanja, 
s katerim bi podjetju Halal 
Guda Doner Kebap na Mla-
ki pri Kranju omogočili pri-
zidavo obstoječega objek-
ta za proizvodnjo doner ke-
babov za 642,67 kvadratne-
ga metra bruto tlorisne po-
vršine, čeprav bi bila s tem 
presežena dopustna maksi-
malna stopnja pozidave ob-
močja. Pred jutrišnjim odlo-
čanjem o dopustitvi takšne 
gradnje pa so mestni sve-
tniki prejeli poziv krajanov 
Mlake pri Kranju, da naj lo-
kacijsko preveritev zavrnejo, 
ker da širitev industrijskega 
objekta v stanovanjskem na-
selju ni dopustna. Ob tem 
Mestni občini Kranj (MOK) 
očitajo zavajanje ministrstva 
za okolje in prostor (zdaj mi-
nistrstva za naravne vire in 
prostor).

Številni krajani Mlake 
pri Kranju omenjeni širitvi 
mesarskega obrata na nji-
hovem območju nasprotu-

jejo, kar se je pokazalo že v 
postopku javne razgrnitve 
elaborata lokacijske preve-
ritve, ki je potekala avgusta 
lani. Na elaborat je namreč 
prispelo 22 pripomb. Sko-
raj vsi so se pritoževali, da se 
že iz obstoječega obrata širi-
jo neprijetne vonjave in pre-
komeren hrup, kar pa je po 

mnenju MOK zgolj mne-
nje pripombodajalcev, ki se 
na lokacijsko preveritev ne 
nanaša. Poleg tega se bodo 
s prenovo in širitvijo obra-
ta po mnenju MOK emisi-
je smradu in hrupa zmanj-
šale.

Najbolj izpostavljena pri-
pomba krajanov sicer je, da 
gre za obrtno-proizvodni 
oziroma industrijski objekt 

na območju centralnih de-
javnosti, za katerega predla-
gano odstopanje v okviru in-
strumenta lokacijske preve-
ritve sploh ni dovoljeno, zato 
je tudi tedanje ministrstvo 
za okolje in prostor že ok-
tobra 2021 izdalo negativno 
mnenje. V popravljeni vlogi, 
ki jo je MOK na ministrstvo 

poslala pred letom dni, pa je 
prišlo do spremembe, na-
mreč da se v objektu izvaja 
storitvena dejavnost pripra-
ve hrane, in ne proizvodnja 
mesnih izdelkov.

»S tem zavajajočim podat-
kom pa je občina dosegla, da 
ji je ministrstvo za okolje in 
prostor 19. januarja 2022 iz-
dalo pozitivno mnenje (mi-
nistrstvo namreč ne pre-
verja resničnosti podatkov 
v vlogah),« krajani navaja-
jo v pozivu mestnim svetni-
kom. Občini očitajo, da je 
v stališčih do pripomb jav-
nosti skušala zrelativizira-
ti dejavnost podjetja Halal 
Guda Doner Kebap, čeprav 
ni v njeni pristojnosti, da po 
svoji oceni odloča, kaj je de-
javnost nekega podjetja. Kot 
poudarjajo, po uradnih po-
datkih podjetje Halal Guda 
Doner Kebap ne opravlja 
dejavnosti priprave hrane, 
ki da za nameček sploh ne 

obstaja glede na uradno kla-
sifikacijo dejavnosti, ampak 
opravlja dejavnost proizvo-
dnje mesnih izdelkov. »Prav 
tako podjetje nima dovolje-
nja Uprave za varno hrano 
za dejavnost priprave hra-
ne, ampak ima dovoljenje za 
opravljanje dejavnosti proi-
zvodnje mesnih izdelkov,« 
še opozarjajo.

Na spletni strani podje-
tja Halal Guda Doner Ke-
bap, ustanovljenega leta 
2013, piše, da gre za največ-
je in najuspešnejše sloven-
sko podjetje za pripravo in 
prodajo vrtljivih začinjenih 
mesnih nabodal ali doner 
kebabov. »V proizvodnem 
procesu strogo upoštevamo 
vse Halal standarde in upo-
rabljamo izključno sestavi-
ne s Halal certifikati ter tako 
zagotavljamo ustreznost na-
ših izdelkov tudi za pripa-
dnike islamske skupnosti,« 
zagotavljajo.

Podjetje Halal Guda Doner Kebap na Mlaki pri Kranju izdeluje mesna nabodala oziroma 
doner kebabe. / Foto: Tina Dokl

Šenčur – V soboto je pri spo-
meniku v Šenčurju potekala 
spominska slovesnost ob 79. 
obletnici streljanja štirideset 
talcev. Slavnostni govornik je 
bil Stanislav Inkret, član vod-
stva KO ZB NOB Šenčur, ki 
je strnil dogajanje izpred 79 
let. Partizani so 20. januar-
ja 1944 na cesti med Šen-
čurjem in Visokim napadli 
nemško patruljo, pri tem pa 
so bili ustreljeni trije žandar-
ji. »Okupator se je zato ho-
tel takoj kruto maščevati in 
je zagrozil, da bo zbral štiri-
deset mož iz Šenčurja in Sre-
dnje vasi ter jih ustrelil kot tal-

ce. A je to preprečil takratni 
šenčurski občinski komisar, 
ki je dejal: 'Ustrelite najprej 
mene',« je pojasnil slav-
nostni govornik. Štiri dni po 
tem dogodku je nemški oku-
pator na Sitarjevo njivo v Šen-
čurju, na mesto, kjer danes 
stoji spomenik, pripeljal šti-
rideset zapornikov iz begunj-
skih zaporov in jih ustrelil.

Kot je še poudaril Inkret, 
je bil čas narodnoosvobo-
dilnega boja največja zma-
ga, izbojevana v okviru za-
vezniške koalicije proti fa-

šizmu in nacizmu. »Zato 
se moramo vedno znova za-
vedati, kako dragocena sta 
svoboda in mir ter kolikšna 
je cena, ki jo je moral zanjo 
plačati slovenski narod,« je 
poudaril.

Slovesnost, ki sta jo prip-
ravila Združenje borcev 
za vrednote NOB Kranj in 
Krajevna organizacija zve-
ze borcev za vrednote NOB 
Šenčur, so s kulturnim pro-
gramom obogatili učen-
ci Osnovne šole Šenčur in 
Ljudski pevci Hiše čez cesto 
z Milj. Žrtvam so se pokloni-
li s polaganjem venca.

Maša Likosar

Simon Šubic

Slavnostni govornik na spominski slovesnosti ob 79. 
obletnici streljanja 40 talcev Stanislav Inkret / Foto: Maša Likosar

Podjetje Halal Guda Doner Kebap želi povečati svoj obrat na Mlaki pri Kranju, a mu mora Mestna 
občina Kranj še dovoliti odstopanje od prostorsko izvedbenih pogojev. Krajani investiciji nasprotujejo.

Krajani proti širitvi obrataKako dragocena sta 
svoboda in mir

Svet Vrtca Radovljica

razpisuje delovno mesto  

RAVNATELJA

Kandidat mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja izpolnje-

vati pogoje v skladu z Zakonom o organizaciji in financiranju 

vzgoje in izobraževanja (Ur. l. RS, št. 16/07 – uradno prečišče-

no besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 

40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 2/15 Odl. US: U-l-269/12-24 in 

47/15; v nadaljnjem besedilu: ZOFVI) 

Kandidat mora imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in 

druge sposobnosti za uspešno vodenje zavoda.

Predvideni začetek dela bo 1. 7. 2023.

Delo na delovnem mestu ravnatelja se opravlja polni delovni čas.

Izbrani kandidat bo imenovan za dobo 5 let. Za čas mandata 

bo z njim sklenjena pogodba o zaposlitvi na delovnem mestu 

ravnatelja.

Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev 

(dokazila o izobrazbi, nazivu, opravljenem strokovnem izpitu, 

opravljenem ravnateljskem izpitu, delovnih izkušnjah v vzgoji 

in izobraževanju, potrdilo o nekaznovanosti in potrdilo sodišča, 

da kandidat ni v kazenskem postopku) pošljite v 15 dneh po 

objavi razpisa na naslov:

Svet Vrtca Radovljica, Kranjska cesta 13, 4240 Radovljica,  

z oznako “Prijava na razpis za ravnatelja”.

Kandidat mora k prijavi priložiti program vodenja zavoda za 

mandatno obdobje, lahko pa predloži tudi kratek življenjepis.

Kandidati bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli v zakoni-

tem roku. 

Žirovniški svetniki na prvi seji

Žirovnica – Komisija za man-
datna vprašanja, volitve in 
imenovanja je med štirimi 
prejetimi predlogi za člane 
nadzornega odbora v ime-
novanje predlagala Sima 
Narića, Urško Zoyo Vid-
mar in Francija Zupana. Po-
leg tega so svetniki odločali 
o imenovanju članov štirih 
odborov, in sicer odbora za 
negospodarstvo in družbe-
ne dejavnosti, za gospodar-
ske dejavnosti in finance in 
za prostor, varstvo okolja in 
komunalno infrastrukturo 
ter člane Statutarnopravne 

komisije. Za vsakega izmed 
njih je komisija predlagal 
pet članov.

Žirovniški občinski sve-
tniki so se seznanili tudi s 
programom dela Občinske-
ga sveta Občine Žirovnica 
v letu 2023, ki predvideva 
pet rednih sej. V programu 
dela za leto 2022 je bil med 
drugim načrtovan tudi spre-
jem Odloka o spremembah 
in dopolnitvah Občinskega 
podrobnega prostorskega 
načrta OPC Žirovnica, ki pa 
zaradi usklajevanja med in-
vestitorjem in Občino Žirov-
nica glede ureditve križišča 
na regionalni cesti še ni bil 

obravnavan. Sprejem je po-
novno predviden v progra-
mu dela za letošnje leto.

Priprava projektov

V svojem poročilu je ži-
rovniški župan Leopold Po-
gačar predstavil pripravo 
nekaterih projektov in iska-
nje virov financiranja. Med 
drugim je v pripravi projekt 
obvoznice Vrba, kjer čaka-
jo še na elaborat geodetske 
uprave, da lahko začnejo 
odkupovati zemljišča. Želi-
jo si, da bi do zadnjega tro-
mesečja letošnjega leta pri-
dobili gradbeno dovoljenje 
in izbrali izvajalca. Poleg 

tega sta v pripravi izvedba 
gradnje parkirišča v Doslov-
čah in gradnja parkirišča v 
Završnici, za katero imajo 
že gradbeno dovoljenje in 
izbranega izvajalca. Pojas-
nil je še glede doma starej-
ših občanov in gradnje ga-
silsko-reševalnega centra 
Žirovnica. Za dom starejših 
je v pripravi OPPN, našli so 
tudi vir financiranja, ki bi 
bil razpis, objavljen s strani 
MDDSZ. Za gasilsko-reše-
valni center pa pridobivajo 
gradbeno dovoljenje in ča-
kajo na ustrezen razpis za 
sofinanciranje iz Načrta za 
okrevanje in odpornost.

Žirovniški občinski svetniki so na svoji prvi redni seji imenovali člane delovnih teles občinskega sveta in 
člane nadzornega odbora Občine Žirovnica.

Maša Likosar

»Zato se moramo vedno 

znova zavedati, kako 

dragocena sta svoboda in 

mir ...«

Skoraj vsi so se pritoževali, da se že iz obstoječega 

obrata širijo neprijetne vonjave in prekomeren hrup.
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Če bo dobila pozitivno mnenje ministra, bo Monika Čemažar nova ravnateljica Osnovne šole Železniki.

Železniki – Dolgoletni rav-
natelj Osnovne šole (OŠ) 
Železniki Franc Rant se na-
merava s 30. aprilom upo-
kojiti. Kot kaže, ga bo po 
27 letih na ravnateljskem 
mestu zamenjala sodelav-
ka Monika Čemažar, učite-
ljica matematike ter tehni-
ke in tehnologije. Na nedav-
ni seji sveta zavoda jo je na-
mreč podprlo osem od enaj-
stih članov, pred imenova-
njem za ravnateljico OŠ Že-
lezniki pa mora pozitivno 
mnenje izdati še minister 
za vzgojo in izobraževanje.

Poleg Čemažarjeve, ki pri-
haja iz Sorice, sta se na raz-
pis za ravnatelja za obdob-
je 2023–2028 prijavila še 
dva kandidata, ki izpolnjuje-
ta pogoje: Martina Šubic iz 
Železnikov, sicer pomočni-
ca ravnateljice na OŠ Škofja 
Loka-Mesto, in Gregor Hab-
jan iz Selc, ki že vrsto let vodi 
Javni zavod Ratitovec.

Občinski svet je na zad-
nji seji izdal pozitivno mne-
nje o vseh treh kandidatih, 
prednost pa je dal Moniki 
Čemažar in Martini Šubic, 
ki sta decembra predstavi-
li svoj program vodenja OŠ 
Železniki.

Ana Šubic

Monika Čemažar / Foto: Gorazd Kavčič

Jezersko – Začenja drugi 
mandat občinskega svetnika, 
v minulem obdobju je po be-
sedah župana Andreja Kar-
ničarja spoznal delo lokalne 
skupnosti in se pri tem zelo 
izkazal, svojo širino in vodi-
teljske sposobnosti je pokazal 
tudi z vodenjem Društva GRS 
Jezersko. »V veliko pomoč pri 
delovanju naše lokalne skup-
nosti bodo njegove profesio-
nalne izkušnje inženirja goz-
darstva, fotografa in obliko-
valca,« je med drugim še po-
udaril Karničar, potem ko je 
imenoval podžupana. Pri-
mož Šenk bo novo funkcijo 

opravljal nepoklicno, vidi jo 
kot nadgradnjo delovanja v 
občinskem svetu, ki odpira 
možnosti za konkretna deja-
nja. »Z županom sva se do-
govorila, da bom deloval na 
področjih, kjer imam največ 
izkušenj: gospodarjenje z ob-
činskimi gozdovi in urejanje 
gozdnih cest, koordinacija 
dela odborov, sodelovanje pri 
aktualnih projektih  ...« Za-
vzema se za trajnost, samo-
oskrbnost, sonaravnost, so-
delovanje in solidarnost. Oce-
njuje tudi, da ima veliko lju-
di znanje in izkušnje, ki jih je 
treba prepoznati ter vključiti v 
prihodnje delovanje in razvoj 
Jezerskega.

Ana Jagodic Dolžan

Kranj – Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj je odobrilo 
skoraj 775 tisoč evrov evropskih sredstev za energetski sanaciji 
Srednje ekonomske, storitvene in gradbene šole Kranj in Sre-
dnje šole Izola, ki sta sicer skupaj vredni 1,58 milijona evrov. 
Šolski center Kranj bo preko konzorcijske pogodbe energetsko 
prenovil in obnovil objekt B Srednje ekonomske storitvene in 
gradbene šole Kranj. Projekt predvideva zamenjavo radiatorjev, 
vgradnjo termostatskih ventilov in hidravlično uravnoteženje 
sistema. Sanirali bodo tudi toplotno postajo za gretje sanitarne 
tople vode, posodobili razsvetljavo, uredili prezračevanje ...

Evropski denar za energetsko sanacijo šole

Cerklje – »Že je bil podžu-
pan, izkušnje so bile dobre 
in to je bil tudi razlog za po-
novno imenovanje,« je na 
zadnji seji občinskega sve-
ta Občine Cerklje povedal 
župan Franc Čebulj. Miha 
Zevnik je že od ustanovitve 
občine leta 1994 občinski 

svetnik, podžupan je bil na-
zadnje v mandatu 2014–
2018. »Pozna delovanje 
občinske uprave in lokal-
ne samouprave, znano mu 
je, kako zastopati interese 
Občine Cerklje ter razvoj-
no sodelovati tako z mano 

kot občinsko upravo,« pra-
vi župan. Na katerih pod-
ročjih bo dejaven Zevnik, 
ki bo funkcijo opravljal ne-
poklicno (zaposlen je v go-
spodarstvu), se bosta dogo-
varjala sproti, v skladu s po-
trebami. »Na funkcijo po-
džupana gledam predvsem 
s stališča, kaj lahko storim 
v naši občini, da nam bo šlo 

bolje. Želim si, da bi občina 
Cerklje obstala med najbolj 
razvitimi občinami, kamor 
je v tem času prišla, kar pa 
je težje, kot je bilo priti do 
sem,« meni Zevnik. »Moje 
vodilo v politiki je: Stopimo 
skupaj za skupno dobro.«

Podžupan znova 
Miha Zevnik
Ana Jagodic Dolžan

Jesenice – Potem ko je bil Peter Bohinec izvoljen za župana 
Občine Jesenice, je bila v občinski svet na listi SD imenova-
na naslednja izvoljena kandidatka na listi, in sicer dr. Urška 
Ravnik Verbič. Njeno imenovanje so potrdili na seji občin-
skega sveta prejšnji četrtek. Hkrati so jo imenovali tudi za 
namestnico predsednika Komisije za mandatna vprašanja, 
volitve in imenovanja.

Občinska svetnica tudi dr. Urška Ravnik Verbič

Miha Zevnik / Foto: osebni arhiv

Jezersko – V nadzorni odbor Občine Jezersko so bili imenovani 
Damir Brdar, Lea Sirc in David Jovanovski. Občinski svet je na 
januarski seji potrdil še druge odbore ter Svet za preventivo in 
vzgojo v cestnem prometu. Med drugimi zadevami, ki jih je 
dobil v obravnavo, so bile tudi spremembe in popravki pravil-
nika o sprejemu otrok v vrtec pri Osnovni šoli Matije Valjavca. 
Glavni razlog za posodobitev členov je odprtje nove enote v 
Kokri, obenem pa so ukinili skrajšane programe, za katere ni 
več interesa in se tako zadnji dve leti niso več izvajali.

O odborih in vrtcu

Podžupan še tretjič Aleš 
Perič Močnik

Šenčur – Šenčurski župan 
Ciril Kozjek je še tretjič na 
funkcijo podžupana ime-
noval Aleša Periča Močni-
ka iz Slovenske demokrat-
ske stranke. Funkcijo bo op-
ravljal nepoklicno, med dru-
gim bo zadolžen za aktivno-
sti v Blagnetovi hiši in Med-
generacijskem centru Šen-
čur, poleg tega bo odgovo-
ren za družbene dejavnosti 
kot predsednik Odbora za 
družbene dejavnosti, zasto-
pal bo tudi župana v prime-
ru njegove odsotnosti.

Perič Močnik poleg re-
dne službe na Inšpektoratu 
za okolje in prostor največ 
prostega časa nameni so-
jenju, saj je že 18 let nogo-
metni sodnik, od tega šest 
let tudi mednarodni sodnik 

za futsal (mali nogomet). V 
tem mandatu, ki je zanj že 
peti, bo kot občinski svetnik 
namenil večji poudarek vse-
binam in dejavnostim za 
mlade in mlade družine.

Maša Likosar

V Železnikih po novem 
ravnateljica

Na Jezerskem je podžupan postal 
Primož Šenk

Šenčurski podžupan Aleš 
Perič Močnik / Foto: Tina Dokl

»Energijo dobivam v naravi,« pravi Primož Šenk. 
/ Foto: osebni arhiv

Krivčevo – Kamniška občina je pridobila gradbeno dovoljenje 
za rekonstrukcijo in energetsko sanacijo Podružnične šole 
Gozd. Predvidena je temeljita prenova objekta vključno z 
menjavo strehe in izolacijo fasade in ostrešja ter novim ogre-
vanjem. Prenovili bodo tudi dotrajane sanitarije in napeljavo 
ter uredili nove učilnice in večnamenski prostor. V okviru inve-
sticije nameravajo urediti tudi prostor za kombinirano enoto 
vrtca, ki ga v krajih pod Črnivcem že dlje časa težko pričakujejo 
in bi pomenil velik doprinos k ohranitvi podružnične šole.
Kot pravijo na kamniški občinski upravi, se bo občina z inve-
sticijo v prihodnjih mesecih lahko prijavila na javne razpise za 
energetske sanacije stavb, ki jih bo razpisalo ministrstvo za 
infrastrukturo, saj imajo že izdelano projektno dokumentacijo 
za izvedbo del.

Sanacija podružnične šole

Jesenice – Na drugi redni seji občinskega sveta na Jesenicah 
so med drugim s tajnim glasovanjem imenovali tudi nadzorni 
odbor občine. V mandatnem obdobju 2022–2026 bodo člani: 
Darja Radič, Boris Grilc, Žiga Jereb, Boštjan Omerzel, Branka 
Modic Šmit, Anita Drvoderić in Igor Milosov.

Imenovali nadzorni odbor občine
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»Na eni strani imamo dol-
goživo družbo – namerno 
namreč ne govorimo več o 
starajoči se družbi, saj ne že-
limo, da bi to dojemali le kot 
problem, ampak tudi kot ne-
kaj lepega, tako kot je nekaj 
lepega lahko tudi starost. Na 
drugi strani pa to pred nas 
postavlja izzive, kako bomo 
organizirali prihodnjo ure-
ditev družbe, da bo ustrezala 
dolgoživosti,« je dejal Luka 
Omladič. Zato je po njego-
vih besedah nujno potrebna 
reforma dolgotrajne oskrbe, 
s katero želijo omogočiti var-
no, univerzalno in vsem do-
stopno oskrbo.

Prvi uporabniki marca ali 
aprila

Župan Občine Gorenja 
vas - Poljane Milan Čadež je 
poudaril, da je od vsega za-
četka v ospredje svojega de-
lovanja postavljal tudi oskr-
bo starejših, zato so že leta 
2008 ustanovili projektno 
skupino, s katero so najprej 
razmišljali o gradnji večjega 

doma za starejše. »Izkaza-
lo se je, da to za našo obči-
no ne bi bilo najbolj primer-
no, zato smo v povezavi s 
CSS Škofja Loka začeli raz-
mišljati o dnevnem varstvu 
in začasnih namestitvah sta-
rejših.« Priložnost se je po-
kazala v začetku leta 2020, 

ko je bil objavljen javni raz-
pis ministrstva za delo, dru-
žino, socialne zadeve in ena-
ke možnosti za sofinancira-

nje vlaganj v infrastrukturo, 
namenjeno izvajanju dnev-
nih oblik varstva in začas-
nih namestitev za starejše. 
Po uspešni kandidaturi na 
razpisu so dobro leto kas-
neje v prostorih Občine Go-
renja vas podpisali pogod-
bo o začetku gradbenih del 
za prenovo stare šole v Go-
renji vasi. Prenova je ste-
kla mesec kasneje, gradbe-
na dela pa so končali sep-
tembra lani, ko so pridobi-
li tudi uporabno dovoljenje. 
Objekt je ohranil dragoceni 

pridih spomeniško zaščite-
ne stare stavbe, je pojasnila 
Silva Košnjek, saj so v celoti 
ohranili zunanjo podobo in 

osrednji hodnik z vhodnim 
portalom, notranjost pa so 
povsem prenovili s poslu-
hom za bivanje starejših.

Sprejem prvih uporab-
nikov načrtujejo marca ali 
aprila, odvisno od tega, kdaj 
jim bo uspelo zapolniti kad-
rovsko vrzel. Za delo v Hiši 
generacij po besedah Silve 
Košnjek potrebujejo devet 
zaposlenih, od tega vsaj pet 
medicinskih sester, ki jih 
najbolj primanjkuje. »Delo 
bi namreč želeli začeti s po-
polno ekipo zaposlenih.«

V Hiši generacij bodo omogočili tudi začasne namestitve starejših. / Foto: Gorazd Kavčič

Škofja Loka – Kljub sicer 
mirnemu protestu je ob-
činski svet omenjeno toč-
ko obravnaval in jo tudi so-
glasno sprejel. Kot nam je 
pojasnil župan Tine Ra-
dinja, se s potrjenim skle-
pom zgolj vzpostavlja jav-
ni interes za pridobitev par-
cel, sklep pa ne govori o tem, 
kako konkretno bo potekal 
ta projekt. »Upam in želim 
si, da bi vključeval zelene in 
sonaravne rešitve v največji 

možni meri, o tem pa se na 
seji ni odločalo in niti o tem 
ne odloča občinski svet.«

Radinja je vesel, da sta bila 
na seji sprejeta proračuna za 
letošnje in prihodnje leto. 
»Končno lahko začnemo de-
lati s polno paro, začnemo 
izvajati javne projekte in vse 
drugo.« Letošnji proračun 
znaša 31,5 milijona evrov in 
je eden višjih v zgodovini 
občine. Med glavnimi pro-
jekti Radinja poudarja ob-
novo Mestnega trga, pri-
pravo na prenovo družbene 

infrastrukture, komunalno 
in cestno prenovo. Za leto 
2024 pričakuje, da bo še ve-
liko priložnosti, da bo prora-
čun, ki znaša nekaj manj kot 
28 milijonov evrov, še višji 
od predvidenega, predvsem 
se nadejajo uspešnega črpa-
nja evropskih sredstev.

Minimalno povišanje 
cen vrtcev

Na četrtkovi seji so svetni-
ce in svetniki soglasno 
sprejeli sklep o povišanju 
cen vrtcev, ki bo glede na 

nekatere, predvsem mestne 
občine po Sloveniji, ki cene 
dvigujejo za okrog 17 odstot-
kov, precej nižje. Cene v Vrt-
cu Škofja Loka se bodo povi-
šale za od pet do sedem od-
stotkov. Kot je pojasnil vodja 
oddelka za družbene dejav-
nosti Rok Primožič, največ 
staršev spada v prvi plačni 
razred, ti plačujejo 43 oziro-
ma 53 odstotkov polne cene 
vrtca. Za otroke v prvem sta-
rostnem obdobju se bo zne-
sek na položnici povišal za 
od 15 do 19 evrov, v drugem 
starostnem obdobju pa za od 
12 do 15 evrov.

Potrdili novo občinsko 
svetnico

Z nastopom županske 
funkcije Tineta Radinje se je 
sprostilo eno svetniško mes-
to, zato so na četrtkovi seji 
občinskega sveta svetnice in 
svetniki za 28. svetnico so-
glasno potrdili Sašo Košeni-
na (Prijatelji Loke).

Pred prvo letošnjo redno sejo občinskega sveta se je pred Upravno enoto 
zbralo nekaj predstavnikov civilne iniciative Varuhi Sore, ki so zahtevali umik 
točke o javni koristi poplavne zaščite.

Klara Mrak

Železniki – Železnikarski 
občinski svet je na zadnji sej 
potrdil odlok o razglasitvi po-
kopališke kapele sv. Križa v 
Selcih za kulturni spomenik 
lokalnega pomena. Občina 

Železniki je spomenik zaš-
čitila, da se ohranijo njegove 
kulturne, umetnostne, zgo-
dovinske in krajinske vred-
note, poleg tega pa bo lastni-
ca, Župnija Selca, za obnovo 
in vzdrževanje kapele lahko 
pridobila sredstva na držav-
nih in evropskih razpisih. 
Prav zato so svetniki odlok 
sprejeli po hitrem postopku, 
saj bo ministrstvo za kulturo 
v kratkem objavilo razpis za 
sofinanciranje prenove kul-
turnih spomenikov.

Pobudo za razglasitev je 
podala Krajevna skupnost 
(KS) Selca, ki kapelo tudi 
uporablja in vzdržuje, na lju-
bljanski območni enoti Za-
voda za varstvo kulturne de-
diščine Slovenije (ZVKDS) 
pa so pripravili strokovne 
podlage. Pokopališka kapela 
sv. Križa v Selcih nedvomno 
zasluži status kulturne de-
diščine, je na seji poudaril 
direktor ZVKDS Jernej Hu-
dolin, ki ga je spremljal še 
vodja ljubljanske enote Bo-
ris Vičič. Pobuda za razgla-
sitev ni bila nova. KS Sel-
ca je pred leti obnovila zu-
nanjost kapele, nakar je za-
čela zoreti še ideja o obnovi 

notranjosti, ki pa je po be-
sedah Vičiča prezahtevna 
za lokalno skupnost. Zašči-
ta kapele je prvi korak, da se 
sproži proces, ki bo peljal v 
korektno obnovo z ustrezni-
mi postopki in tehnikami.

Kapela stoji sredi pokopa-

lišča in je bila zgrajena leta 
1905 v obliki pomanjšane 
cerkvene stavbe. Z arhitek-
turno zasnovo in zaznav-
no lego v značilni krajinski 
podobi Selške doline pome-
ni pomemben zgodovinski 
in umetnostni del identite-
te kraja, je navedeno v stro-
kovnih podlagah. Razglasi-
tev so utemeljili tudi z avtor-
stvom mojstrov in umetni-
kov, ki so zgradili in opre-
mili kapelo. To so: gradbe-
nik Janez Krek iz Selc, avtor 

vhodnega portala z reliefom 
Kristusa nad vrati Janez Vu-
rnik mlajši iz Radovljice ter 
podobar, kipar, rezbar in 
restavrator Josip Grošelj iz 
Selc in njegov pomočnik Jo-
sip Urbanija, ki sta izdelala 
notranjo opremo.

V občini Železniki so po 
besedah Hudolina še dru-
gi objekti, ne samo sakral-
ni, ki bi si zaslužili status 
kulturne dediščine. Ob-
čini je zato predlagal, da v 
prihodnjih mesecih prip-
ravijo nabor teh objektov 
in jih tudi zaščitijo, lastni-
kom in upravljavcem pa bi 
to omogočilo pridobivanje 
sredstev na razpisih.

Ana Šubic

Gorenja vas – Občina Gorenja vas - Poljane je v sodelovanju 
z Zavodom Poljanska dolina izdala nov promocijski katalog 
Poljanske doline, ki dolino predstavlja kot celovito, povezano, 
zgodovinsko in kulturno ter doživljajsko bogato destinacijo. 
Katalog ponuja informacije v dveh jezikih, vsebuje pa splošne 
podatke o območju in opisuje kulturno-zgodovinsko dedišči-
no, prireditveno dogajanje, aktivnosti v naravi in kulinariko.

Nov promocijski katalog Poljanske doline

Po razglasitvi pokopališke kapele sv. Križa za kulturni 
spomenik bo Župnija Selca na razpisu ministrstva za 
kulturo skušala pridobiti sredstva za obnovo notranjosti 
objekta. / Foto: Gorazd Kavčič

Hiša generacij odpira vrata

Potrdili proračuna za leti 
2023 in 2024

Sprejem prvih uporabnikov načrtujejo marca ali 

aprila, odvisno od tega, kdaj jim bo uspelo zapolniti 

kadrovsko vrzel. Za delo potrebujejo devet zaposlenih, 

od tega vsaj pet medicinskih sester, ki jih najbolj 

primanjkuje.

1. stran

Pokopališko kapelo sv. Križa v Selcih so razglasili 
za kulturni spomenik lokalnega pomena.

Zaščitili 
pokopališko kapelo

Kapela stoji sredi pokopališča in je bila zgrajena leta 

1905 v obliki pomanjšane cerkvene stavbe.
Milan Čadež (levo), Silva Košnjek in Luka Omladič ob 
odprtju Hiše generacij v Gorenji vasi. / Foto: Gorazd Kavčič
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Kamnik – Praznovanje se-
demdesetletnice bo zazna-
movalo dogajanje skozi vse 
leto. Kamniški umetnik Du-
šan Sterle pripravlja jubilej-
no grafiko, ki bo nad vho-
dom v stavbo opominjala na 
pomembnost lokalnega kul-
turnega razvoja, februarja 
pa bodo v avli doma pripra-
vili dokumentarno razstavo 
o zgodovini stavbe in dogaja-
nju v njej.

Tudi februarska občinska 
proslava na predvečer kul-
turnega praznika bo posve-
čena obletnici, prav tako pa 
Kulturni maraton – ko bodo 
8. februarja celotno praznič-
no popoldne potekali pogo-
vori z nekdanjimi uporabni-
ki prostorov.

Marca pripravljajo okrog-
lo mizo o pomenu lokalnih 
kulturnih domov, april in 
maj bosta posvečena razpra-
vam o kulturni strategiji, na 
odru pa se obetajo premiere 
novih gledaliških kreacij di-
jakov kamniške gimnazije in 
srednje šole. Prav tako bodo 
ob jubileju poizkusno prip-
ravili in predstavili nov Šol-
ski gledališki abonma.

Junija bodo po dolgih letih 
v Domu kulture znova po-
delili priznanja najboljšim 
učencem, julija pa bodo tudi 
festival Poletje pod krošnjo, 

ki poteka v Samostanu Meki-
nje, zaradi jubileja doma gle-
dališko obarvali.

Avgusta bo Kamfest v Dom 
kulture pripeljal predstavo 
namensko pripravljeno ob 
jubileju, septembra pa se po 
tridesetih letih premora obe-
ta vrnitev kamniške gledali-
ške skupine na oder.

Oktobra bodo predstavi-
li prvo domačo produkcijo 
novega izvirnega glasbene-
ga abonmaja, novembra pa 
bodo pripravili slovesnost ob 

sprejemu nove, sodobne lo-
kalne kulturne strategije.

Dogodke bodo zaključi-
li ob Prešernovem rojstnem 
dnevu 3. decembra, ko bodo 
organizirali še Kamniški 
kulturni karierni sejem, na 
katerem bodo predstavili 
kamniške ustvarjalce in ka-
rierne priložnosti, povezane 
z delom na polju kulture.

Mejniki stavbe

V vodstvu Doma kultu-
re so se na kratko sprehodi-
li tudi skozi mejnike stavbe, 

ki že sedem desetletij kroji 
kamniško kulturno dogaja-
nje. Dom so na Fužinah leta 
1953 udarniško zgradili de-
lavci nekdanje smodnišnice. 
Kino dom – kot so ga imeno-
vali takrat – je Kamničanom 
nudil gledališke predstave, 
koncerte in predvsem kino. 
Kuhinjo z jedilnico so upo-
rabljali delavci smodinšni-
ce, poleg velike dvorane ter 
kleti z javnimi kopalnicami 
in prhami pa so uredili tudi 
sobo za goste in Gorenjski 
kotiček – z lesom opremlje-
no gostinsko sobo v prvem 
nadstropju.

V začetku devetdesetih so 
se za Kino dom začeli tur-
bulentni časi, ko je zani-
manje za kino upadlo, gle-
dališka skupina je izgubi-
la zanimanje za delo, v kle-
ti pa je cvetela dobro razvi-
ta alternativa kultura. Leto 
1996 je zaznamoval prihod 
članov Kulturnega društva 
Priden možic, ki je začrta-
lo naslednji dve desetletji 
ustvarjanja v domu. Za kra-
tek čas so sicer prostor za-
sedli raverji in dom je po-
skušal postati center takrat 
priljubljene raverske kul-
ture. A ti so po neuspešni 

sezoni odšli in leta 2002 se 
je Kino dom preimenoval v 
Dom kulture Kamnik, »pri-
denmožicevci« pa so zasno-
vali programsko, poslovno 
in tehnično vodenje objekta 
in ga uspešno predali javne-
mu zavodu leta 2017.

Kino dom je danes poln 
ustvarjalcev, v njem imajo 
svoje mesto društva, v klet-
nih prostorih pa Mladinski 
center Kotlovnica. Tehnič-
no posodobljeni in ener-
getsko sanirani objekt da-
nes ponuja vrsto aktivnosti 
in programov za vse gene-
racije.

Aleš Senožetnik

Dom kulture Kamnik / Foto: Aleš Senožetnik

Kamniški Dom kulture letos zaznamuje sedemdeset let delovanja. V jubilejnem letu pripravljajo vrsto dogodkov v počastitev jubileja.

Sedem desetletij Doma kulture

Kino dom je danes 

poln ustvarjalcev, v 

njem imajo svoje mesto 

društva, v kletnih 

prostorih pa Mladinski 

center Kotlovnica.

Prejeli smo

V četrtek, 19. januarja 2023, 
je Vlada Republike Slovenije 
sprejela sklep o ukinitvi Mu-
zeja novejše zgodovine Slove-
nije in Muzeja slovenske osa-
mosvojitve in združitvi obeh 
ustanov v novo muzejsko 
ustanovo. Zaposleni Muzeja 
novejše zgodovine Slovenije so 
v izjavi, ki jo je podpisala ve-
čina zaposlenih, zapisali, da 
o postopkih ukinjanja in 
združevanja obeh ustanov 
niso bili obveščeni in v njih 
niso sodelovali. Prav tako ne 
poznajo morebitne študije o 
prostorskih, vsebinskih in fi-
nančnih posledicah ukinja-
nja in združevanja. Podpi-
sniki smo zato presenečeni in 
razočarani, da so Skupnost 
muzejev Slovenije, Slovensko 
muzejsko društvo in ICOM 
Slovenija, torej vodstva dru-
štev, ki bi se morala po svoji 
funkciji in poslanstvu postavi-
ti v bran avtonomiji javnih 

Odprto pismo 
v podporo 
avtonomiji 
muzejev

zavodov, javno podprli vla-
dno odločitev brez predhodne-
ga posveta s kolegi v obeh mu-
zejih, ki sta predmet ukinitve 
in združitve z nejasnimi po-
sledicami. Še več, nobeno od 
društev in tudi ne Skupnost 
muzejev Slovenije se ni posve-
tovalo o izjavi s svojimi člani 
ali člani izvršnih odborov, če-
tudi v pismu pozivajo k sode-
lovanju, povezovanju, etični 
komunikaciji, sledenju nače-
lom demokratičnosti, vključe-
nosti in soudeležbe.
Nedopustno in nedemokratič-
no je, da se vodstva ključnih 
muzejskih društev in Skup-
nost muzejev Slovenije odlo-
čajo brez vednosti in soglasja 
svojih članov. Ni čudno, da 
zato pojem »stroka« vse bolj 
izgublja javno veljavo in stro-
kovnost vse bolj postaja praz-
na beseda ter muzeji orodje 
političnega boja.
Podpisanim se glede na ome-
jene prostorske, razstavne in 
depojske prostore Muzeja no-
vejše zgodovine Slovenije ne 
zdi smiselno, da država brez 
resne predhodne analize o 
možnostih izvedbe začrtane-
ga programa in poslanstva 
združuje muzeja. Muzej slo-
venske osamosvojitve naj bi se 
po svojem poslanstvu in v so-
delovanju z drugimi sloven-

skimi muzeji in zbirkami 
ukvarjal z dediščino osamo-
svojitve kot osrednjim izhodi-
ščem svojega delovanja. Mu-
zeološki koncept je bil izdelan 
na podlagi sodobnih dediščin-
skih pristopov. Temelji na 
konstruktivnem muzejskem 
pristopu, na pričevanjih in 
vključevanju različnih strani 
osamosvojitvene vojne in od-
pira osebni razmislek obisko-
valca. Muzej je bil ustano-
vljen tudi zato, da bi sčasoma 
in skozi vključevanje javnosti 
pridobival gradivo, podobno 
kot mnogi slovenski muzeji. 
Zdi se, da se sedanja vlada ne 
zaveda, da ukinja simbolni 
in dediščinski temelj kolektiv-
nega spomina lastne države. 
To je slaba popotnica za pri-
hodnost slovenske državnosti 
in samostojnost države. Mu-
zej osamosvojitve je namreč v 
skladu z ICOM-ovim kodek-
som muzejske etike sledil po-
trebam sodobne družbe in 
konceptualno vključil velik del 
slovenske javnosti, ki meni, 
da je muzej osamosvojitve po-
treben.
Da se spreminjajo ustanovit-
veni akti in se ustanavlja 
nova ustanova le zato, da se 
zamenja dva vladajočim 
strukturam očitno neljuba di-
rektorja, pa si glede na leto 

2023 skoraj ne moremo misli-
ti. Opozarjamo vse slovenske 
muzealce, da gre za nevaren 
pravni precedens, ki krči mož-
nost demokratičnega odloča-
nja in nasprotuje osnovnemu 
namenu demokracije. Ne po-
zabimo, demokratična me-
njava elit in priznavanje dru-
gačnosti kot vrednote sta 
predpogoja sobivanja in druž-
benega blagostanja. Vzorec 
menjave direktorjev prek me-
njav ustanovitvenih aktov bi 
v prihodnosti lahko ogrozil 
delovanje pravne države in 
dokončno nadomestil demo-
kracijo z demokraturo. Prece-
dens je tudi resna grožnja sa-
mostojni muzejski stroki.
Podpisani pričakujemo in 
zahtevamo pojasnila vodstev 
vseh navedenih društev, za-
kaj so se odločili za podporo 
političnim elitam brez so-
glasja članov. Mar ni osnov-
no poslanstvo društev in 
Skupnosti muzejev Slovenije 
podpora muzealcev kot varu-
hov dediščine?
Od Ministrstva za kulturo pri-
čakujemo pojasnila in zahte-
vamo, da se odločitev o ukinit-
vi in združitvi, ki je očitno 
narejena brez vsakršnih stro-
kovnih podlag in resnih 
priprav, ponovno premisli. De-
diščina je osnovno vodilo mu-

zejskega dela, ustvarjanje 
smisla, pomenov in zgodb, iz 
katerih je narejena naša iden-
titeta in podlaga vsakršnega 
znanja o preteklosti. Zato je 
najmanj, kar od politikov lah-
ko pričakujemo, da spoštujejo 
avtonomnost in ingerenco mu-
zealcev in ne posegajo vanjo z 
nestrokovnimi odločitvami.
Podpisani pozivamo javnost, 
da s podporo in razširjanjem 
tega odprtega pisma stopi v 
bran slovenskim muzealcem. 
Le tako bomo lahko skupaj 
zagotovili strokovnost, ki bo v 
prid demokratizacije sloven-
ske družbe in bo dediščino 
postavila v osrčje vrednot, 
med katerimi imata po-
membno mesto odprtost in 
pluralizem.

Ljubljana, Kamnik,  
26. januar 2023

Dr. Marko Štepec, ddr. Verena 
Perko, dr. Jelka Pirkovič, dr. 
Renato Podbersič, Janko Bo-
štjančič, dr. Alenka Miškec, dr. 
Iztok Durjava, dr. Tomaž La-
zar, dr. Uroš Košir, dr. Lilijana 
Žnidaršič, dr. Tomaž Ivešić, dr. 
Luka Vidmar, prof. Anton 
Arko, dr. Mira Miladinović Za-
laznik, dr. Boris Golec, dr. Aleš 
Maver, dr. Jurij Perovšek, mag. 
Lara Štrumej, Tomaž Zala-
znik, Jože Bartolj, Irena Uršič, 

dr. Primož Lampič, Jože Rom-
šek, mag. Nika Dolinar Rom-
šek, Martin Cregeen, Miha 
Gabrovšek, mag. Mateja To-
minšek Perovšek, mag. Vito 
Oražem, Alenka Juvan, dr. 
Pavlina Bobič, dr. Jure Volčjak, 
dr. Tamara Griesser Pečar, 
mag. Nataša Nemeček, dr. 
Brane Senegačnik, Andrej Mo-
dic, Ljubica Modic, dr. Helena 
Jaklitsch, Helena Janežič, dr. 
Vesna Krmelj, dr. Vanja Koče-
var, Nataša Strlič, dr. Vincenc 
Rajšp, Janko Rožič, dr. Igor 
Salmič, Jožica Šparovec, prof. 
Milan Škrabec, dr. Jože Moži-
na, dr. Marjan Senegačnik, 
mag. Barbka Gosar Hirci, dr. 
Janez Šumrada, dr. Monika 
Kokalj Kočevar, dr. Ivan Čuk, 
mag. Renny Rovšnik, mag. 
Jože Podpečnik, mag. Andrej 
Hirci, Peter Bergant, Katarina 
Jurjavčič, dr. Pavel Car, Metod 
Benedik, mag. Blaž Otrin, An-
gelika Hribar, Mitja Pezdir, 
Jožica Pezdir, dr. Ana Lavrič, 
dr. Dejan Pacek, mag. Leo-
pold Kožar, dr. Gašper Oitzl, 
dr. Bojana Rogelj Škafar, dr. 
Janez Juhant, dr. Marko Mu-
gerli, dr. Žarko Lazarević, 
mag. Stane Okoliš, Zorko Vi-
čar, Ana Vičar, Marjetka Jene, 
mag. Nataša Konc Lorenzutti, 
Pavel Jamnik, Slavica Kožar, 
dr. Mitja Ferenc

Ljubljana – Slovenska karitas 
je v sodelovanju z ministr-
stvom za zunanje zadeve 
v sklopu projekta humani-
tarne pomoči za družine v 
Harkovu v Ukrajini do sre-
dine januarja 800 družinam 
zagotovila in razdelila peči 
na drva in električne radia-
torje. Tistim najranljivejšim 
pa je zagotovila tudi pakete s 
hrano in odeje, so sporočili. 
Za nakup peči za ogrevanje 
za ranljive družine in za na-
kup generatorjev za socialne 
programe ukrajinske Karitas 
Spes sta sredstva prispeva-
li tudi Nadškofija Ljubljana 
in občina Vransko, in sicer 
vsaka po 10.000 evrov. 
Na pomoč pa so priskočili 
tudi drugi posamezniki in 
podjetja. Ker so potrebe še 
vedno ogromne, se zbiranje 
sredstev za pomoč Ukrajini 
še nadaljuje. Slovenska kari-
tas je že v začetku decembra 
2022 priskočila na pomoč 
tudi s finančno podporo mi-
nistrstva za zunanje zadeve 
v sklopu triletnega huma-
nitarnega strateškega par-
tnerstva. V okviru tega izvaja 
projekt Obnova doma za re-
habilitacijo invalidnih otrok 
in mladih v regiji Žitomir 
in humanitarna pomoč za 
družine v Harkovu v skupni 
vrednosti 300.500 evrov, pri 
čemer je Slovenska karitas 
prispevala že 66.561 evrov. 
V sodelovanju s Karitas Spes 
v Ukrajini s temi sredstvi v 
Zaričanih v regiji Žitomir 
tudi obnavljajo dom za re-
habilitacijo invalidnih otrok 
in mladih.

Slovenska karitas za 
ukrajinske družine
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Bled – Bled se je leta 2019 
vrnil na koledar tekmovanj 
Mednarodne zveze zimske-
ga plavanja (IWSA), svoj po-
ložaj kot gostitelj pa je dodat-
no potrdil, ko je od 3. do 9. 
februarja 2020 v Mali Zaki 
gostil svetovno prvenstvo v 
zimskem plavanju, kjer je 
sodelovalo več kot 1300 ude-
ležencev. Cilj IWSA je si-
cer združiti posameznike in 
klube, ki so vključeni v zim-
sko plavanje, ter širiti infor-
macije o pozitivnih učinkih 
plavanja v mrzli oziroma le-
deni vodi. Vsako leto se po 
svetu organizira več kot de-
set dogodkov, vključno s 
petimi svetovnimi pokali 
IWSA , vsaki dve leti pa pote-
ka tudi svetovno prvenstvo, 
tokrat ponovno na Bledu.

Kot je pojasnila predse-
dnica IWSA Mariia Yrjö-
-Koskinen, zimski plavalci 
sledijo zdravemu življenj-
skemu slogu. »Seveda pa 

sta med nami tudi tekmo-
valno vzdušje in želja po do-
seganju osebnih rekordov. 
Ne nazadnje je vsak skok v 
mrzlo vodo tekmovanje s sa-
mim seboj, pri tem pa smo 
vsi zmagovalci,« je dejala in 
dodala, da so zimski plaval-
ci tesno povezani med se-
boj. »Hladnejša ko je voda, 
tesnejše je prijateljstvo med 

zimskimi plavalci,« je pou-
darila. Ob tem je delila zani-
mivo prigodo, ki dokazuje, 
da zimsko plavanje res zdru-
žuje ljudi. Pred tremi leti sta 
se ravno na Bledu v okviru 
prvenstva spoznala Škotinja 
in Nemec, ki sta se kasneje 
poročila in se letos prvenstva 
znova udeležila kot zakonca.

Pet stopinj nad lediščem

Trinajsto svetovno pr-
venstvo je bilo sprva za leto 
2022 dodeljeno Petrozavod-
sku v Rusiji, a jim je bilo za-
radi situacije, ki se je kasneje 
začela, prvenstvo odvzeto in 
naknadno dodeljeno Bledu. 
Kot je povedala Urška Klinar 
iz šenčurskega podjetja Si 
Sport, ki je organiziralo tek-
movanje, sta pomembna de-
javnika pri organizaciji tek-
movanja vreme in tempera-
tura vode, ki naj bi se giba-
la med tremi in petimi stopi-
njami Celzija. Voda Blejske-
ga jezera je imela med pr-
venstvom pet stopinj Celzi-

ja, medtem ko se je tempe-
ratura ozračja gibala okoli 
ničle.

Za tekmovanje je bilo pri-
javljenih okrog tisoč plaval-
cev iz 31 držav. Največ ude-
ležencev je bilo iz Finske, 
Velike Britanije, Nemči-
je in Danske. Med udele-
ženci so bili tudi Argentin-
ci, Mongolci, Maročani in 

Američani. Najstarejši ude-
leženec bo marca dopolnil 
88 let, najstarejša udeležen-
ka pa 79. Eden izmed starej-
ših udeležencev je bil tudi 
76-letni Henri Kuprašvi-
li iz Gruzije, ki je dejal, da s 
plavanjem v mrzli vodi kre-
pi telo in duha. »Kljub svo-
jim letom mi ni treba jemati 
nobenih zdravil, nikoli zares 
ne zbolim, saj si z zimskim 
plavanjem krepim imunski 
sistem. Sem tudi profesor 
na tehnični univerzi in re-
dna fizična aktivnost mi po-
maga pri vzdrževanju zdrav-
ja, da lahko še naprej delam 
in sem aktiven na več pod-
ročjih,« nam je zaupal He-
nri Kuprašvili.

Za plavanje v hladni vodi 
pa je vse več zanimanja 
tudi v Sloveniji. Na letoš-
njem prvenstvu je bilo re-
gistriranih deset Sloven-
cev. Ob Denisu Benčiču, 
ki se je prvenstva na Bledu 
udeležil že leta 2020, je na-
stopil tudi nekdanji olimpi-
jec Luka Turk iz Radovlji-
ce. »Redno se namakam v 
mrzli vodi, a je vseeno ve-
lika razlika med plavanjem 
in namakanjem do vratu v 
hladni vodi. Veliko težje je, 
ko tudi z glavo sežeš pod 
vodo, saj sta tako vidljivost 

kot orientacija tedaj bistve-
no slabši,« je dejal Turk.

Disciplina, poimenovana 
po Bledu

Tekmovalci so bili razde-
ljeni v ženske in moške ka-
tegorije, tekmovali so po 
starostnih skupinah, teh je 
skupno 13. Poleg netekmo-
valnih disciplin, ki so bile 
primerne prav za vse po-
gumne (osnovnega skoka 
v Blejsko jezero in 25 me-
trov ter 50 metrov proste-
ga plavanja brez merjenja 
časa), so udeleženci lah-
ko tekmovali v 12 različnih 

tekmovalnih disciplinah, 
ki so se izvajale v 25-metr-
skem za ta namen postav-
ljenem bazenu na jezeru. 
Za tiste najbolj pripravlje-
ne pa je bila na voljo tudi di-
sciplina daljinskega plava-
nja, posebna disciplina, ki 
nosi ime the Bled swim – 
1000 m. Ljubitelji zimske-
ga plavanja so se lahko po-
vezali tudi v štafete ali zani-
miv ekipni plavalni nastop. 
Tako je bilo v petih tekmo-
valnih dneh na sporedu 
skupno kar 17 disciplin.

Vedno več ljudi plava v 
hladni vodi

Kot je povedala v. d. direk-
torice Turizma Bled Roma-
na Purkart, je prvenstvo za 
Bled izjemnega pomena, saj 
tekmovalci v tem času upo-
rabljajo njihove namestitve-
ne kapacitete, se seznanijo 
z lepotami kraja in ime Ble-
da ponesejo v svet. »Čeprav 
zimsko plavanje tradicional-
no velja bolj za šport Skan-
dinavcev, je prvenstvo do-
kaz, da vedno več ljudi plava 
v hladni vodi,« je dejala in še 
dodala, da so se na prireditvi 
v hišicah, ki so bile pred tem 
postavljen na Jezerski pro-
menadi, predstavili tudi lo-
kalni ponudniki.

Maša Likosar

Bled je gostil 13. svetovno prvenstvo v zimskem plavanju. / Foto: Tina Dokl

Na Bledu se je v soboto zaključilo 13. svetovno prvenstvo v zimskem plavanju, ki se ga je udeležilo okrog tisoč plavalcev iz 31 
držav. Voda Blejskega jezera je bila za zimske razmere nekoliko pretopla, imela je namreč pet stopinj Celzija, kar je zgornja meja 
za izvedbo tovrstnega prvenstva.

Zimsko plavanje krepi telo in duha

Po plavanju v mrzli vodi so se plavalci lahko ogreli v 
masažnem bazenu in s toplim čajem. / Foto: Tina Dokl

Tekmovalci Slovaške, Danske in Nemčije so se ogreli v 
savni. / Foto: Tina Dokl

Slovenske barve je zastopal tudi nekdanji olimpijec 
Luka Turk. / Foto: Tina Dokl

Dovje – KUD Jaka Rabič 
Dovje - Mojstrana in Obči-
na Kranjska Gora v nedeljo, 
5. februarja, ob slovenskem 
kulturnem prazniku ob 18. 
uri vabita v Aljažev prosvetni 
dom na Dovjem na prireditev 
Naša pesem. Nastopili bodo 
Maja Triler – sopran, Janez 
Triler – tenor in Jan Triler – 
spremljava.

Jesenice – V četrtek, 2. febru-
arja, na svečnico, na Stari 
Savi na Jesenicah pripravljajo 
tradicionalni blagoslov sveč. 
Začel se bo ob 19. uri v ban-
ketni dvorani Kolperna. Or-
ganizatorja sta Gornjesavski 
muzej Jesenice in Župnija Je-
senice. Sveči, blagoslovljeni 
na svečnico, se po verovanju 
zaradi blagoslova pripisuje 
posebna moč. Ljudje jo imajo 
doma, da jo prižgejo pri umi-
rajočem, nekateri jo prižgejo 
tudi ob hudi uri, da bi sveti 
plamen odgnal grozeče obla-
ke, odvrnil strelo in točo ...

Jesenice – V Kosovi graščini 
na Jesenicah bodo po pe-
tih letih ponovno pripravili 
razstavo Iz zasebnih zbirk, 
v sklopu katere razstavijo 
»zaklade« zasebnih zbiral-
cev. Ivko Blenkuš bo tako 
pokazal svojo zbirko gasil-
skih kokard, značk, priznanj 
in odlikovanj, Boris Drob-
nak je zbral več kot dvesto 
železniških žebljev oziroma 
numeratorjev, Željko Jakelič 
tokrat predstavlja zbirko mi-
kroskopov kot del obsežne 
zbirke medicinskih pripo-
močkov, Daniel Klemenc je 
med drugim zbral predmete 
iz daljnih dežel, Peter Papić 
predstavlja svoje izume in 
tehnične izboljšave v indu-
striji in za domačo rabo, An-
gela Pirš se je navduševala 
nad nošami evropskih de-
žel, Dušan Prešern bo tokrat 
pokazal uporabne in okrasne 
predmete domače obrti za 
hišno rabo, Vitomir Pretnar 
pa zopet prikazuje svojo vse 
obsežnejšo zbirko fotoapa-
ratov. Razstavo bodo odprli 
v četrtek ob 17. uri. Organi-
zator je Gornjesavski muzej 
Jesenice.

Kranj – Prvo letošnjo te-
rensko krvodajalsko akcijo, 
ki so jo izvedli v prostorih 
kranjskih poklicnih gasilcev 
v organizaciji Rdečega križa 
(RK) Slovenije – Območne-
ga združenja Kranj in pro-
stovoljcev Krajevne organi-
zacije RK Vodovodni stolp, 
je bila uspešna. Akcije so se 
v samo nekaj urah udeležili 
203 krvodajalci. Kot je spo-
ročil sekretar območnega 
združenja Marjan Potrata, 
je bilo med njimi tudi veli-
ko dijakov Gimnazije Kranj, 
ki bodo v prihodnje postali 
mladi krvodajalci.

Na dovškem odru

Blagoslov sveč na 
Stari Savi

Iz zasebnih zbirk

Krvodajalska akcija

Predstavnica organizatorja Urška Klinar z enim 
od najstarejših udeležencev prvenstva, Henrijem 
Kuprašvilijem iz Gruzije / Foto: Tina Dokl
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Noč v Ribnem, 33. del

Že po nekaj korakih pa 
nam je voda segala nad ko-
lena. Vrnili smo se na breg, 
poskušali malo više, potem 
spet malo niže, toda voda 
je bila povsod pregloboka. 
V tem so oni iz postojanke 
prišli na rob savske struge 
in začeli streljati za nami. 
Niso nas sicer mogli opazi-
ti, v kosti pa so nam vendar-
le nagnali strah. Nič več nis-
mo smeli oklevati in čaka-
ti. Hlače dol in brž v mrzlo 
vodo. Kmalu nam je segala 
do pasu in morali smo dvig-
niti tudi srajce in bluze, če 
nismo hoteli imeti mokre. 
Orožje in obleko smo drža-
li nad glavo. Bali smo se že, 
da se bomo morali znova 
vrniti, ko smo končno ven-
darle začutili, da voda po-
staja vse plitvejša. Tako smo 

dosegli drugi breg in kmalu 
našli tudi naše bojne tovari-
še. Drgetajoči od mraza smo 
se podali v strmi breg. Pre-
ostali del noči smo počivali 
na nekem seniku, kjer smo 
tudi dobili nekaj od tega, kar 
smo si »priborili« v Ribnem. 
Komaj se je zjutraj zdanilo, 
že je nad nami krožilo malo 
nemško letalo. V smreko-
vem gozdu pa se ni bilo tež-
ko skriti zvedavim očem tis-
tega, ki je letalo vodil.

Pogumna odločitev

Naš partizanski bataljon 
se je tedaj zadrževal v Žeti-
ni, vasi pod Blegošem. Že 
nekaj dni nismo imeli op-
raviti s sovražnikom. Morda 
niso vedeli za nas, morda pa 
so bili zadovoljni, če so mog-
li v miru počivati v svojih utr-
jenih postojankah. Tudi mi 
nismo izzivali. Pač so naše 

patrulje odhajale na teren, 
vendar samo toliko, da smo 
bili varni pred morebitnim 
presenečenjem. Tudi sam 
sem s svojim brenom in po-
močnikoma moral nekaj-
krat malo na oglede. Ko smo 
se nekega dopoldneva vrni-
li iz takega sprehoda, so me 
poklicali v kmečko hišo. Kaj 
bi moglo to pomeniti, sem 
se vprašal  ... Tudi ko sem 
vstopil v prostrano sobo in 
tam našel tri ali štiri tovari-
še, mi ni bilo še nič jasno. 
Tudi oni niso vedeli nič več 
kakor jaz. Kmalu je vstopi-
la politdelegatka Rezka. Brž 
nam je postalo jasno, da smo 
čakali prav njo. Za vse nas je 
imela polna usta pohvale in 
priznanja. Povedala nam je, 
da so na štabu bataljona in 
v partijski celici obravnavali 
naše zadržanje in so skleni-
li, da nas v znak priznanja za 

naše delo sprejmejo v član-
stvo komunistične partije. 
To da je največje priznanje 
in največja nagrada, ki jo je v 
teh časih sploh mogoče do-
seči. S tem bomo uvrščeni v 
»avantgardo« delavskega ra-
zreda in naše borbe. Ker pa 
je članom partije potrebna 
najširša politična izobrazba, 
ker morajo pokazati in doka-
zati vso predanost Marksovi, 
Leninovi in še posebno Sta-
linovi politični liniji, bomo 
takoj začeli študijo del na-
vedenih ideologov. To delo 
bomo nadaljevali vselej, ka-
dar nam bodo okoliščine to 
dovoljevale. Vse dotlej da 
bomo razumsko in moralno 
dorasli velikim smotrom in 
vzorom … Nenadna novica 
me ni prav nič zmedla. Takoj 
sem se zavedel vzrokov in 
posledic. Bil sem sposoben 
vse spremljati, dojemati in 

ocenjevati. Videl sem vzvi-
šenost in samozadovoljstvo 
Rezke, ki je izmed vseh bila 
odbrana, da nas tako zelo os-
reči. Videl sem tudi zado-
voljstvo in ponos mojih iz-
branih tovarišev. Spričo raz-
položenja, ki je tedaj vlada-
lo v našem okolju, sem razu-
mel tudi lesk v njihovih očeh 
… Še preden pa smo začeli 
delati, sem prosil za bese-
do. V besedah sem bil čisto 
kratek. Povedal sem, da mi 
snov, ki naj bi jo tukaj obrav-
navali, nikakor ni neznana. 
Zato menim, da mi predvi-
dena predavanja niso pot-
rebna. Tudi ne želim posta-
ti član KPJ. Takoj sem lahko 
spoznal, da Rezka nad moji-
mi besedami niti ni bila pre-
senečena. »Saj zate smo že 
tudi sami govorili, da mor-
da ne boš maral postati član. 
Če je tako, pa lahko takoj 

odideš.« Torej so me vendar-
le poznali že preje. Pa so vse-
eno poizkusili, če bo morda v 
meni le prevladalo samolju-
bje (morebiti so oni to ime-
novali drugače?) pred uko-
reninjenim prepričanjem. 
Tovariši, ki so bili z menoj, 
so kar zijali nad mojimi be-
sedami. Niso bili v stanju ra-
zumeti, kako sem mogel za-
vrniti tako veliko nagrado. 
Ko sem odšel, so odzdravi-
li mojemu pozdravu in za-
čeli delati. Morda se je kdo 
od njih spomnil tistega do-
živetja kdaj pozneje … Jaz 
sem ponosno in samozave-
stno zapustil tisto učilnico. 
Tudi v prihodnje sem ostal 
pogumen borec za svobodo 
našega tako trpečega in pre-
izkušanega naroda. Te opi-
sane odločitve pa mi še ni-
koli ni bilo žal!

Janez Kunšič 

U T R I N K I  I Z  M O J I H  D N I

Naklo – V slogi je moč, pra-
vi star slovenski pregovor 
in tega se prav dobro zave-
dajo prizadevni člani Teles-
novzgojnega društva Parti-
zan (TVD) Podbrezje, ki so 
lansko jesen gradbeno preu-
redili skakalnico na pobočju 
Brda. Minulo nedeljo so na 
25-metrski skakalnici prvič 
po letu 1995 pripravili med-
društveno tekmovanje v sko-
kih, na katerem se je pome-
rilo 25 tekmovalcev. Zgo-
dovina podbreške skakalni-
ce sega daleč nazaj, saj le-
tos mineva že kar devetdeset 
let od prve izgradnje, ki so jo 
ob pomoči inženirja Stanka 
Bloudka izvedli na pobudo 
rajonskega elektromonterja 
Albina Novšaka. Ta 25-metr-
ski ponos domačinov je bil v 
letu 1947 obnovljen, z leti pa 
je za podbreške skakalce ska-
kalnica postala premajhna. 
Podaljšali so jo za deset me-
trov, ob njej pa postavili še 
novo, 25-metrsko skakalni-
co, za načrte in nadzor nad 

gradnjo pa je skrbel Klemen 
Kobal, takrat tudi skakalec 
kranjskega Triglava.

Kot je pojasnil predse-
dnik TVD Partizan Podbrez-
je Jernej Jeglič, je bilo ne-
deljsko meddruštveno tek-
movanje namenjeno pred-
vsem počastitvi 90. obletni-
ce prve izgradnje skakalni-
ce ter praznovanju 75-letni-
ce TVD Partizan Podbrezje. 
Že pred drugo svetovno voj-
no sta imela namreč šport in 
telesna kultura v Podbrezjah 
pomembno vlogo, po voj-
ni, aprila 1948, pa so zavze-
ti ljubitelji športa Anica Jeg-
lič, Betka Vidic, Francka De-
beljak, Dušan Humar, Lado 
Klemenc in Franc Gros us-
tanovili društvo za športno 
rekreacijo in telesno vzgo-
jo TVD Partizan Podbrez-
je. Društvo se vseskozi trudi 
ohranjati in izvajati različne 
športne dejavnosti ter rekre-
acije, ki učinkovito pripomo-
rejo k varovanju zdravja, de-
lovnih sposobnosti ter pozi-
tivno vplivajo na psihični in 
fizični razvoj posameznika. 

Da so tudi po 28 letih spo-
sobni obuditi skakalnico, 
za katero mlajši domačini 
sploh ne vedo, se je dobro vi-
delo na nedeljsko popoldne, 
ko so vznožje skakalnice za-
polnili navdušenci smučar-
skih skokov in podporniki 

skakalcev. »Od leta 1990 
smo Podbrežani lahko še 
uživali v Podbreških be-
lih dnevih, v okviru katerih 
smo smučarske skoke vklju-
čevali v kombinacijo z vele-
slalomom in smučarskim 
tekom. Takrat je nastopalo 

tudi po več kot 120 tekmo-
valcev, rojenih ali stanujo-
čih v Podbrezjah. Tega da-
nes ni več, saj so tudi smu-
čarski skoki postali zahtev-
nejši, vendar je tudi dana-
šnje meddruštveno tekmo-
vanje prav gotovo dobra pri-
ložnost za druženje in pove-
zovanje ljubiteljev športa ter 
okoliških prebivalcev, ki so 
si prišli popestrit nedeljsko 
popoldne,« je še dodal Jeg-
lič, tudi sam nekdanji smu-
čarski skakalec.

Novozapadli sneg je omo-
gočil, da so pripravili tekmo-
vanje, razdeljeno v tri staro-
stne skupine: pionirji, čla-
ni in veterani, ki so jih slo-
govno ocenjevali Branko 
Finžgar, Janez Zelnik in 
Franci Faganel, za pravil-
ne meritve dolžin skokov 

pa so poskrbeli Franc Er-
man, Jure Albreht in Janez 
Finžgar. Med tekmovalci je 
bil tudi Nejc Novak, nekda-
nji skakalec, ki je smučar-
ske skoke opustil pred tre-
mi leti. »Moram priznati, da 
sem kar malo pogrešal te ob-
čutke in prav zanimivo je po-
novno stati na smučeh ter se 
spustiti z vrha,« je dejal. De-
setletni Lovro Resman, ska-
kalec kranjskega Triglava, 
pa je že pred samim nasto-

pom povedal, da ga skakalni-
ce ni strah, saj je vznemirlji-
vih občutkov z vrha že dobro 
vajen, vendar je vseeno upal 
na čim daljši skok in čim več 
višine. Na koncu je v katego-
riji pionirjev slavil Tadej Kri-
stan iz Bohinja, drugo mesto 
je pripadalo Resmanu, bro-
nasto odličje pa si je priska-
kal Ažbe Bohinc. Pri članih 
je prvo mesto dosegel Urh 
Albreht, drugo David Kvar, 
tretje pa Matjaž Erman. V 
kategoriji veteranov je zla-
to odličje pripadalo Fran-
cu Potočniku, sledila pa sta 
mu Urban Šimnic in Albin 
Golba.

Skakalcem so uspevali lepi skoki, ki jih je občinstvo pospremilo z bučnim aplavzom.  
/ Foto: Tina Dokl

Nika Toporiš

Tekmovalci se niso pustili zmesti, četudi se jim kakšen 
pristanek ni najbolj posrečil. / Foto: Tina Dokl

Telesnovzgojno društvo Partizan Podbrezje je po 28 letih premora obudilo tradicijo smučarskih skokov v domačem kraju. V nedeljo so tako pripravili 
meddruštveno tekmovanje, na katerem se je v treh starostnih kategorijah pomerilo petindvajset tekmovalcev.

Obudili podbreške smučarske skoke

Letos mineva devetdeset 

let od izgradnje 

skakalnice, ki so jo ob 

pomoči inženirja Stanka 

Bloudka leta 1933 zgradili 

na pobudo rajonskega 

elektromonterja Albina 

Novšaka. Skakalnico so v 

letu 1947 prenovili ter jo 

kasneje podaljšali še za 

deset metrov.

(se nadaljuje)

Tekmovanje so s spustom izpod odskočne mize odprli Val 
Mihelič, Vid Homar in Jošt Purgar. / Foto: Tina Dokl
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Tržič – V Galeriji Paviljon 
NOB razstavno leto odpirajo 
z razstavo rojaka, tržiškega 
umetnika Viljema Jakopina. 
Kot je uvodoma povedala di-
rektorica Tržiškega muzeja 
Jana Babšek, slikar, kipar in 
grafik Viljem Jakopin sodi v 
tisti čudoviti krog tržiških li-
kovnih umetnikov iz sedem-
desetih let prejšnjega stole-
tja, ki je prispeval pravo bo-
gastvo del v tržiško zakladni-
co likovne dediščine, hkrati 
pa so bili ustvarjalci dejav-
ni tudi na drugih področjih 
kulture. Med njimi ob tok-
ratnem razstavljavcu ome-
nja Dušana Premrla, Vinka 
Ribnikarja, Kamila Legata, 
Jožeta Megliča, Vinka Hleb-
ša, Vena Dolenca, Braneta 
Povaleya in druge. »V novo 
odprtem Paviljonu NOB so 
pripravili mnoge razstave, 
ki so bogatile tržiško kultur-
no življenje. Ta razstava je 
hommage delu Viljema Ja-
kopina, hkrati pa odmev tis-
tih časov,« dodaja Jana Bab-
šek in se Jakopinu zahva-
ljuje tudi za številna podar-
jena dela Tržiškemu muze-
ju, nekatera izmed njih so na 
ogled tudi v Jakopinovi sobi.

Že bežen pogled v raz-
stavišče nas prepriča o 

Jakopinovi bogati in široko 
razvejani likovni ustvarjal-
nosti. Predstavljen je zelo 
raznolik nabor del, tako po 
tematiki kot tehnikah, naj 
gre za slikarstvo, grafiko 
ali kiparstvo. Kot poudar-
ja kustosinja razstave An-
dreja Rauch, ki je skupaj 
z avtorjem izbrala dela za 
razstavo, gre za prikaz pre-
gled umetnikovega ustvar-
jalnega opusa, ki temelji na 
nekaterih ključnih vsebin-
skih in formalnih sekven-
cah njegovega ustvarja-
nja: od »grizlijev« in barv-
nih kompozicij, avtoportre-
tov in cvetličnih motivov do 
krajin v različnih tehnikah 
in plastik. Vse to v posku-
su prikaza ključne točke Ja-
kopinovega ustvarjanja, ko 
se sporočilnost iz prikazo-
vane tematike preseli v sli-
karsko oziroma kiparsko 
tehniko.

Ustvarjalna širina

»Priznam, da sem zadnjih 
14 dni pred razstavo imel kar 
nekaj treme, a sem jo pre-
magal, ker sem vedel, da bo 
to lepa predstavitev mojega 
ustvarjanja, za kar je v prvi 
vrsti zaslužna kustosinja 
Andreja Rauch,« je odpr-
tje razstave z zadovoljstvom 
pospremil Viljem Jakopin, 

po rodu iz Tržiča, sicer pa 
živi v Ljubljani.

Paviljon kar kipi od likov-
ne ustvarjalnosti. V osre-
dnjem prostoru je na ogled 
nekaj platen, med njimi 
tudi prvič javno razstavljen 
triptih, ogledujemo si male 
plastike, med njimi avtopor-
tret, portret mame in »spet 
odkrito« gobo dežnikarico v 
prerezu, posebnost pa so za-
gotovo motivi šopkov in ti-
hožitij, ki jih Jakopin ustvar-
ja v različnih tehnikah. Kot 
pove Andreja Rauch, gre pri 
slednjih za pravo preseneče-
nje, saj so šopki predvsem v 
zasebni zbirki in javno niso 
bili predstavljeni. Na drugi 
strani si ogledamo stenske 
objekte v kubističnem slo-
gu. Avtor jih je poimenoval 
grizliji.

»Jakopin je likovni razvoj 
temeljil predvsem na opazo-
vanju in interpretaciji po eni 
strani umetniških tendenc 
v svetovnem merilu (kon-
struktivizma, kubizma, ek-
spresionizma in abstrakcije) 
in po drugi strani na vpleta-
nju svojega mikrokozmosa 
v umetnost,« poudarja ku-
stosinja.

Samosvoj umetnik

V galerijskem »za-
odrju« so predstavljena 

Jakopinova grafična dela, 
v tehnikah lesoreza, linore-
za in litografije, še posebno 
pa navduši stena s številni-
mi avtoportreti v različnih 
tehnikah (tempera, kemič-
ni svinčnik, svinčnik, olj-
na slika) in umetniških slo-
gih od realizma do impre-
sionizma in kubizma. Opa-
zimo letnice 1978 pa vse do 
danes, saj ti še vedno nasta-
jajo.

Kot zapiše kustosinja, so 
odlike umetnosti Viljema 
Jakopina, ko se oziramo sko-
zi šest desetletij njegovega 
ustvarjanja, predvsem v svo-
jeglavosti, da je kot umetnik 
samouk znal opazovati in 
izbirati, ponavljati izbrano 
na meji med terapevtskim 
in psihotičnim, ter s tem 
ustvariti v našem prostoru 
povsem unikaten umetni-
ški opus.

»Veselje za ustvarjanje že 
imam, a moram biti odkrit, 
da bi se pri 83 letih težko lotil 
kakšnih posebnih umetni-
ških snovanj,« je povedal Vi-
ljem Jakopin, na vprašanje, 
ali bi, če bi zavrtel čas nazaj, 
še enkrat stopil na umetni-
ško pot, pa je dejal: »Sploh 
ni debate – če bi se še enkrat 
rodil, bi se zagotovo usmeril 
v slikarstvo.« Razstava bo na 
ogled do 9. marca.

Igor Kavčič

Viljem Jakopin pred oljem na platnu z naslovom Vrt DSLU iz leta 1987 / Foto: Igor Kavčič

Ljubljana – Že ob bežnem 
preletu knjižnih izdaj, ki jih 
v letošnjem letu načrtujejo 
pri Beletrini, ta se je v zad-
njih letih razvila v eno izmed 
večjih slovenskih založb, se 
ob vsej žanrski raznolikosti 
bralcem različnih želja lah-
ko zaiskrijo oči.

Kot je na predstavitvi do-
sežkov preteklega leta in na-
črtih za letošnje leto in tudi 
siceršnje vizije založbe uvo-
doma povedal direktor Mi-
tja Čander, je Beletrina so-
dobna kulturna institucija, 
v prvi vrsti seveda založba, 
ki bo letos izdala šestdeset 
raznovrstnih, za marsiko-
ga zanimivih naslovov, po 
drugi strani pa se ukvarja-
jo s številnimi drugimi vse-
binami, bolj ali manj pove-
zanimi s knjigami. V prvi 
vrsti sta to literarna festivala 
Fabula ter Dnevi poezije in 
vina, tu pa je še vrsta projek-
tov, ki so izšli iz tega, zlasti 

platforma Versopolis. »Iz-
razito se posvečamo digi-
talizaciji, ki je pomemben 
trend sodobnega časa, tu naj 
omenim predvsem Biblos, 
ki omogoča izposojo e-knjig 
tako v splošnih kot v šolskih 
knjižnicah, ter AirBeletrino, 
ki je najbolj bran kulturni 
portal pri nas.«

Izvršna direktorica Alma 
Čaušević Klemenčič je pove-
dala, da so lani prijavili kar 
83 projektov in pri tem preje-
li financiranje za 72, kar po-
meni, da so bili 87-odstotno 
uspešni. Pri tem sodeluje-
jo tudi v različnih evropskih 
projektih, hkrati pa so dejav-
ni tudi v lokalnem okolju, saj 
so organizirali kar 284 raz-
ličnih dogodkov, povezanih 
s knjigo. Predvidoma konec 
leta bo zaživel unikaten pro-
jekt, imenovan Beletrina-
Digital. Naročniška multi-
medijska platforma bo po-
nujala elektronske in zvoč-
ne knjige v slovenskem in 
angleškem jeziku, aktualne 

filme s slovenskimi podna-
pisi in sinhronizirane risan-
ke, izvirne podkaste ter izvir-
ne tekstovne in video vsebi-
ne.

Prihaja bogato bralno leto

Kot je ob predstavitvi 
knjižnega kataloga pove-
dal glavni urednik Urban 
Vovk, je polovica avtorjev 
letošnjih novih izdaj slo-
venskih, delež avtoric pa se 
je približal petini. »Nabor 
avtorjev je pester, vključu-
je vse generacije, oba spo-
la ter izvirna dela in prevo-
de. Zasledujemo tudi žanr-
sko pestrost, poleg vodilne-
ga leposlovja v prozi in poe-
ziji so v programu tudi hu-
manistična dela, biografije, 
tudi poklicne, zgodovinske 
knjige in drugo. Pod okri-
ljem založbe nastajata tudi 
zbirki Klasična Beletrina, 
letos bo izšel že četrti le-
tnik, ter mladinska Zvez-
dna Beletrina, ki na police 
pošilja drugi letnik.«

Naj omenimo nekaj novo-
sti. Že je izšel roman Peteli-
nje jajce Ferija Lainščka (na-
daljevanje romana Kurji pas-
tir), tu pa je še nekaj že na-
grajenih in uspešnih sloven-
skih avtoric in avtorjev: Jas-
min B. Frelih z romanom 
Ledeni možje, po Rdeči ka-
pici in Belem volku Irene 
Svetek bo izšel še zaključek 
odlično sprejete kriminal-
ne trilogije z naslovom Črni 
princ, preveden je prvenec 
Ane Marwan Krog suhe juž-
ine (lani je navdušila z roma-
nom Zabubljena), Vesna Mi-
lek pred poletjem na knjižne 

police pošilja roman Kleopa-
tra: Naj se zgodi. Nove izda-
je pripravljajo tudi hišni av-
torji Tone Partljič (Veter z 
vzhoda), Aleš Šteger (Na kra-
ju zapisano 1–12), Vlado Ža-
bot (Gral) in Jurij Hudolin 
(Čas lepih žensk), z žanr-
sko fikcijo Toxic se predsta-
vlja Eva Mahkovic. Ksenija 
Benedetti pripravlja avtobi-
ografski intervju Hiša soži-
tja, v katerem je vprašanja, 
v katerih se skriva njena ži-
vljenjska in poklicna zgodba, 
zastavila 75 znanim Sloven-
cem, prav tako bo zanimiva 
poklicna biografija psihiatra 

in psihoterapevta Gorazda V. 
Mrevljeta, ki jo piše skupaj z 
Bojano Leskovar.

Pripravili so tudi nekaj po-
natisov kanonskih del, kot 
sta Resničnost Lojzeta Ko-
vačiča in Menuet za kitaro 
Vitomila Zupana, tu pa je 
tudi legendarna Cica v me-
troju Raymonda Queneau-
ja. Omeniti velja tudi inte-
gralni prevod esejev Miche-
la de Montaigna. Arhitektur-
na vodnika Slovenija osebno 
in Ljubljana osebno pa prip-
ravljata arhitekta in življenj-
ska sopotnika Špela Kuhar 
in Robert Potokar.

Knjižni program založbe Beletrina letos obeta šestdeset novih naslovov 
različnih žanrov, predvidoma konec leta pa bo na trgu zaživela nova 
naročniška platforma BeletrinaDigital.

Igor Kavčič

Najdeno, ustvarjeno, izmišljeno in ponovljeno je pomenljivi naslov likovne razstave, ki je hkrati pregled zelo raznolikega ustvarjalnega opusa tržiškega 
umetnika Viljema Jakopina. V Galeriji Paviljon NOB je na ogled izbor slik, risb, grafik in kipov ter objektov, ki jih je likovnik podpisal v zadnjega pol stoletja.

Jakopinov unikatni umetniški opus

Beletrina za široko bralstvo

Beletrinino leto so predstavili Aleš Šteger, Alma Čaušević Klemenčič, Mitja Čander in 
Urban Vovk. / Foto: Beletrina



13Gorenjski glas

torek, 31. januarja 2023         ŠPORT IN REKREACIJA maja.bertoncelj@g-glas.si

Kranj – Za slovenskimi smu-
čarskimi skakalci in skakal-
kami je uspešen konec te-
dna. Prvo ime je Ema Kli-
nec. Članica SSK Norica Žiri 

je bila v Hinterzartnu na 
obeh tekmah druga. Obakrat 
je spisala enak scenarij: naj-
boljša v kvalifikacijah in v 
drugi seriji, medtem ko je po 
prvi seriji napadala z mest 
pod stopničkami. Na prvi 
tekmi je zaostala le za doma-
činko Nemko Katharino Alt-
haus, na drugi pa za Norve-
žanko Anno Odine Stroem.

Ema vesela konstantnosti

»Že dolgo nismo bili na 
tej skakalnici, ki je preno-
vljena. Na prvi tekmi sem 

morda presenetila tudi sebe, 
saj sem res dobro odskakala. 
Vesela sem konstantnosti. V 
štirih od šestih skokov sem 
bila najboljša. Za mano je 
res lep konec tedna. V svo-
je skoke moram zaupati še 

naprej. Upam na najbolj-
še. Dobre volje grem v Wil-
lingen letet oziroma nabrat 
čim več metrov,« je bila svo-
jih 19. in 20. stopničk vese-
la Ema Klinec iz Poljan. Pov-
sem drugačno razpoloženje 
je bilo pri njeni reprezen-
tančni in klubski kolegici 
Niki Križnar – 11. in 18. mes-
to nista uvrstitvi, ki bi jo za-
dovoljili. »Bila je nekoliko 
bolna. Ta konec tedna mora 
pozabiti. Prejšnji treningi so 
bili čisto običajni in upam, 
da bo to znala odklopiti,« je 

o razlogih spregovoril glavni 
trener Zoran Zupančič.

Domen presrečen

Smučarski skakalci so 
prvič v sezoni tekmovali na 
letalnici, in sicer na Kulmu 

v Avstriji. Na obeh tekmah 
so bili na prvih treh mestih 
skakalci istih držav, in sicer 
Norveške, Avstrije in Slove-
nije. Obakrat je zmagal Nor-
vežan Halvor Egner Gra-
nerud, ki je po novem tudi 
vodilni v skupnem seštev-
ku svetovnega pokala, tretji 
in drugi je bil Avstrijec Ste-
fan Kraft, na prvi tekmi je bil 
tretji Domen Prevc, na dru-
gi pa drugi Timi Zajc. Za 
Prevca so bile to prve posa-
mične stopničke po Plani-
ci leta 2019, torej po skoraj 

štirih letih. »Zelo sem zado-
voljen, da sta mi uspela dva 
super skoka. V prvi seriji je 
bil mogoče en 'kiks', a dobre 
razmere. V finalu pa res su-
per skok in presrečen sem s 
tem tretjim mestom,« je de-

jal skakalec iz Dolenje vasi, 
član SK Triglav Kranj. V so-
boto sta bila v deseterici še 
Timi Zajc na šestem mes-
tu in Žiga Jelar na sedmem. 
Slednji brani skupno zma-
go v seštevku poletov, ki jo 
je osvojil v lanski sezoni. V 
nedeljo je bil deveti Anže 
Lanišek, ki kljub nekoliko 
slabšemu koncu tedna osta-
ja tretji v skupnem seštevku 
svetovnega pokala.

Ta konec tedna bodo tako 
skakalci kot skakalke tekmo-
vali v nemškem Willingenu.

Bliža se svetovno prvenstvo v nordijskem smučanju in Ema 
Klinec je v vse boljši formi. / Foto: Gorazd Kavčič

Šenčur – Družabno letno 
srečanje članov ŠD BAM.
Bi iz Trboj je bilo v soboto v 
Kulturni dvorani v Šenčur-
ju. Za njimi je nova uspešna 
sezona.

Priznanja tudi 
pohodnikom

Letno srečanje vseh čla-
nov in podelitev priznanj 
pohodnikom in kolesarjem 
so znova pripravili po dvole-
tnem premoru zaradi covi-
da-19. Udeležilo se ga je več 
kot dvesto članov, ki jih je na-
govoril tudi župan Občine 
Šenčur Ciril Kozjek. Podeli-
li so tudi priznanja tistim, ki 
so v letu 2022 najbolj izsto-
pali. »Za odlične dosežke v 
kolesarski sezoni sta prizna-
nji za naj kolesarja in kole-
sarko prejela Franci Koželj s 
Spodnjega Brnika in Jožica 

Anžel iz Škofje Loke. Pou-
darjeno je bilo tudi drugo 
mesto naše ekipe v skupnem 
točkovanju za Pokal Sloveni-
je. Osrednji del prireditve je 

bil namenjen pohodnikom 
in podelitvi priznanj za osvo-
jene pohodniške transverza-
le. Pripravljamo jo že 22 let 
in združuje pohodnike iz 

cele Slovenije ter tudi šir-
še, zunaj meja. Glede na 
število zbranih točk so po-
samezniki pridobili naziv 
bronasti, srebrni, zlati ali 
celo diamantni pohodnik. 
Vseh skupaj jih je bilo 166, 
med njimi 38 otrok do 15. 
leta starosti. Naj pohodni-
ka z največ osvojenimi toč-
kami sta Martina Učakar 
iz Ihana med ženskami in 
Tomislav Majnarić iz hrva-
ških Delnic med moškimi. 
Martina je zbrala rekordnih 
3543 točk in bila absolutno 

najuspešnejša. Sicer pa so 
vsi, ki so uspešno zaključi-
li eno izmed stopenj tran-
sverzale, prejeli spominsko 
značko in 10-kilogramsko 
vrečo krompirja, saj smo le 
v deželi krompirja,« je po-
jasnil Aleš Kalan, predse-
dnik ŠD BAM.Bi. Pripravi-
li so tudi srečelov. Glavno 
nagrado gorsko kolo je do-
mov odpeljala Ivanka Bož-
nar iz Bodovelj. Srečanje je 
z glasbo popestril harmoni-
kar Dejko (Dejan Križaj) iz 
Zgornje Senice.

Nove knjižice za leto 
2023

Razdelili so že nove knji-
žice z novimi izzivi za leto 
2023. »Želja je, da se h gi-
banju in športni aktivno-
sti spodbudi čim več mla-
dih. Upamo, da se jih bo le-
tošnjega izziva lotilo še več 
kot v preteklem letu. Veli-
ko vlogo pri tem pa seveda 
odigrajo starši in nepogreš-
ljivi dedki in babice. Nara-
va nas vabi in ne zavračaj-
mo tega povabila,« poudar-
ja Aleš Kalan.

Na tradicionalnem letnem srečanju članov Športnega društva BAM.Bi so 
podelili tudi priznanji najboljšima kolesarjema za sezono 2022.

Maja Bertoncelj

Pokljuka – Naša izbrana vr-
sta je pretekli teden trenira-
la na Pokljuki, sedaj pa so 
že na zaključnih pripravah 
v Ruhpoldingu v Nemčiji. 
Od tam bodo šli neposred-
no na svetovno prvenstvo v 
Oberhof.

Slovenci so v letošnji se-
zoni enkrat stali na stopnič-
kah. To je uspelo Jakovu 
Faku, ki je bil na posamični 
preizkušnji v Ruhpoldingu 
tretji. Na treningih na Pok-
ljuki pretekli konec tedna je 
bil dobro razpoložen. »Uvr-
stitev na stopničke po sko-
raj dveh letih je potrditev, da 
še vedno zmorem biti tam, 
kjer si želim biti. Večkrat 
sem bil že odpisan in sedaj 
sem dobil potrditev, da je tis-
to, v kar ves čas verjamem, 
še vedno mogoče,« je vesel 
Jakov Fak. Ostaja konkuren-
čen najboljšim na svetu. S 

svetovnih prvenstev že ima 
uspehe. Dvakrat je bil sve-
tovni prvak: leta 2012 in 
2015. Konkretnih rezultat-
skih ciljev za Oberhof si ni 
postavil. Med Slovenkami je 
bila letos najvišje Anamari-
ja Lampič. Že v svoji prvi bi-
atlonski sezoni je bila dvak-
rat peta. Zaradi bolezni je na 
treningih na Pokljuki, ki jih 
je pozorno spremljal tudi 
glavni trener Ricco Gross, ni 
bilo. Prav zdravstvene teža-
ve so tiste, ki vodstvu povzro-
čajo največ težav.

Upa, da bo v Nemčiji lahko 
računal na vse najboljše. Med 
ženskami so ob Anamariji 
Lampič to še sestrični Polo-
na in Živa Klemenčič in Lena 
Repinc, med moškimi pa Ja-
kov Fak, Miha Dovžan, Rok 
Tršan, Alex Cisar, Toni Vid-
mar in Lovro Planko. Slednji 
je bil na evropskem prvenstvu 
v Lenzerheideju v Švici in tam 
osvojil bronasto medaljo.

Maja Bertoncelj

Maja Bertoncelj

H gibanju spodbujajo tudi otroke. Na fotografiji so Bambino pohodniki. / Foto:  Jani Anžel

Smučarska skakalka Ema Klinec je v Hinterzartnu na obeh tekmah skočila na stopničke – devetnajstič 
in dvajsetič v karieri. Obakrat je bila druga. Skakalci so bili uspešni na letalnici na Kulmu. Po dolgem 
času je bil na stopničkah znova Domen Prevc.

Jubilejne, dvajsete stopničke

BAM.Bi na letnem srečanju

Domen Prevc je po skoraj štirih letih znova skočil na 
stopničke na posamični tekmi. / Foto: Gorazd Kavčič

Biatlonci se pripravljajo na svetovno prvenstvo, ki 
bo med 6. in 19. februarjem v Oberhofu v Nemčiji.

S Pokljuke v Nemčijo

Priznanji za naj kolesarja in kolesarko leta 2022 sta prejela 
Franci Koželj s Spodnjega Brnika in Jožica Anžel iz Škofje 
Loke, med njima predsednik društva Aleš Kalan.  
/ Foto: Jani Anžel

Planica – Na zadnji preizkušnji v smučarskih skokih na Olim-
pijskem festivalu evropske mladine v Furlaniji - Julijski krajini 
je Slovenija na mešani ekipni tekmi prepričljivo opravila s 
konkurenco in se veselila še tretje zlate medalje na igrah. Pri 
vseh treh je bila zraven Nika Prevc – na mešani tekmi so bili 
v ekipi še Tinkara Komar, Nik Heberle in Luka Filip. Zlato je 
osvojila še na posamični tekmi in z žensko ekipo. Slovenski 
športniki so bili na tekmovanju uspešni tudi v drugih športih 
in so skupaj osvojili šest zlatih medalj. Med Gorenjci se je z 
dvema zlatima medaljama izkazal še biatlonec Pavel Trojer. Po 
sprintu je bil najboljši še na individualni preizkušnji. V klubu 
SK Ihan, katerega član je, mu danes pripravljajo sprejem. Ob 
18. uri se bo začel v športnem parku v Ihanu.

Niki Prevc tri, Pavlu Trojerju dve zlati medalji
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Krepitev mišic trupa

V današnjem prispevku 
se bomo posvetili vajam za 
trup. Te vaje so za kolesarje 
pomembne, ker se v trupu 
začne pritisk na pedala. Bolj 
imamo stabilen in močan 
trup, močneje bomo lahko 
pritisnili na pedala. Z moč-
nim trupom bomo prihra-
nili veliko energije, saj nam 
ne bo treba popravljati drže 
telesa. Močne mišice trupa 

nam bodo omogočale, da 
se bomo na kolesu počutili 
udobneje in bomo zmanjša-
li možnost bolečin v križu. 
Vse spodaj navedene vaje iz-
vajamo krožno, kar pome-
ni, da vsako vajo izvajamo 
30 sekund s 30-sekundnimi 
odmori, potem pa to ponovi-
mo v treh krogih.
1. vaja – deska (plank): Pri tej 
vaji smo oprti na podlahti in 
stopala. Pomembno je, da je 
telo povsem ravno. Pazimo, 

da imamo glavo v podaljšku 
trupa in lopatice tiščimo sku-
paj. Vajo lahko popestrimo 
z izmeničnim dvigovanjem 
nog ali premikom iz osnov-
ne pozicije v iztegnjene roke.
2. vaja – dvigovanje nog: 
Pri izvajanju te vaje krepi-
mo spodnje trebušne miši-
ce. Vajo izvajamo tako, da se 
uležemo na hrbet, roke ima-
mo ob telesu. Noge so izteg-
njene, stopala rahlo od tal. 

Noge dvigujemo do navpič-
nice. Če je vaja pretežka, lah-
ko med premikanjem noge 
pokrčimo.
3. vaja – stranska deska 
(plank):  Z izvajanjem te 
vaje krepimo stranske tre-
bušne mišice. Začetni polo-
žaj je podoben položaju prve 
vaje, le da smo obrnjeni na 
en bok. Če je vaja pretežka, 
se lahko opremo na kolena. 
Vajo lahko popestrimo tako, 

da prosto roko dvigujemo do 
navpičnega položaja in po-
časi spuščamo.
4. vaja – izmenično dvigova-
nje okončin: Pri te vaji krepi-
mo ledveni del hrbtnih mi-
šic. Vajo izvajamo tako, da 
se uležemo na trebuh, roke 
imamo iztegnjene pred 
sabo. Istočasno dvigamo na-
sprotno nogo in roko od tal.
5. vaja – trebušnjaki: Pri 
tej vaji krepimo zgornje 

trebušne mišice. Uležemo 
se na tla, noge so pokrčene 
in dvignjene od tal, roke pa 
prekrižane na prsih. Dvig-
nemo se le toliko, da lopatice 
dvignemo od tal. Če nam je 
ta vaja pretežka, lahko noge 
postavimo na višji predmet, 
na primer stol.

Tudi tokrat je vaje izbral 
Janž Flajnik, ki jih je tudi 
predstavil na vseh fotogra-
fijah.

Grega Flajnik

G L A S O V A  K O L E S A R J E N J A

Podaljšani konci tedna 
v Dolomitih so preprosto 
odlični. V teh zimskih mese-
cih je idealno izbirati vrhove, 
ki ponudijo odlične razgle-
de, so varni za vzpon, če jih 
odkrivamo s krpljami na no-
gah, je pa še toliko lepše. Do-
lomiti so priljubljena turi-
stična destinacija, sploh po-
zimi in poleti. In v poletnih 
mesecih je na nekaterih toč-
kah gneča, da je bolje kar po-
begniti. No, pozimi je zgod-
ba drugačna. In znameni-
tih pet stolpov, Cinque Tor-
ri, je ena od takih točk. Koča 
pod stolpi leži na nadmorski 
višini 2137 m, najvišji med 

stolpi pa meri 2361 m. Stolpi 
so seveda navadnim smrtni-
kom nedostopni, a okolica 
ponudi lep razgled nanje, 
pa tudi sprehodimo se lahko 
med njimi. No, če je to mož-
no pozimi, je odvisno od vi-
šine snežne odeje. Danes se 
bomo povzpeli mimo stol-
pov Cinque Torri do koče 
Averau, 2413 m n. m., ter se 
nato vrnili v dolino. Ja, s krp-
ljami na nogah.

Izhodišče vzpona je Bai-
ta Bai de Dones, ki leži na 
nadmorski višini 1889 m. 
Gorenjcem je najbližja pot 
do Dolomitov skozi Avstri-
jo, mimo Špitala do Lienza, 
od tam pa do Toblacha, kjer 
zavijemo levo proti Cortini 

d'Ampezzo. Iz Cortine se 
peljemo proti prelazu Fal-
zarego, kjer parkiramo pri 
spodnji postaji žičnice, ki 
pelje do koče Cinque Tor-
ri. Ob spodnji postaji je 
tudi restavracija Baita Bai 
de Dones. S parkirišča kre-
nemo levo, po poti številka 
425. Na začetku celo izgubi-
mo kakšen meter nadmor-
ske višine, nato pa se zač-
nemo počasi vzpenjati sko-
zi gozd. Ko pridemo ven iz 
gozda, se nam odpre pogled 
na Pelmo, na Antelao, na 
Civetto. Ko nadaljujemo po 
široki, zasneženi cesti, ki je 
poleti asfaltirana in se lah-
ko celo pripeljemo skoraj 
do koče, hitro zagledamo 

znamenite stolpe, Cinque 
Torri. A do njih nas čaka 
še nekaj vzpona. Pot je teh-
nično nezahtevna, primer-
na za začetnike v krpljanju. 
Na levi strani se pokaže 
Nuvolau, pred nami je Av-
erau. Ko pridemo do stol-
pov, predlagam, da se ob 
smučišču povzpnemo vse 
do koče Averau. V tem delu 
je pot malce strmejša, a nič 
zahtevna. Koča leži pod is-
toimenskim vrhom in po-
nudi čudovit razgled na 
Tofane in Lagazuoi. S sed-
la, ko pridemo do koče, se 
nam odpre pogled na dru-
go stran in pokaže se celo 
Marmolada.

Od koče sestopimo po 
poti vzpona nazaj do koče 
Cinque Torri, kjer se kot v 
labirintu sprehodimo med 
znamenitimi stolpi. Od koče 
se je najbolje držati leve poti. 
V poletnih mesecih si je moč 
ogledati tudi ostaline prve 
svetovne vojne – kaverne 
itd., saj je tukaj divjala krva-
va vojna vihra. Na izhodišče 
se vrnemo po poti vzpona in 
uživamo sleherni korak v tej 
zimski, dolomitski pravljici.

Nadmorska višina: 2413 m
Višinska razlika: 550 m
Trajanje: 4 ure
Zahtevnost: Izpred koče Averau se zazremo direktno v Lagazoi in Tofane. / Foto: Jelena Justin

Jelena Justin

Po široki zasneženi poti/cesti se vzpenjamo do stolpov 
Cinque Torri. V ospredju se vidi Averau. / Foto: Jelena Justin

Pa odkrpljajmo nazaj v dolino mimo Cinque Torri.  
/ Foto: Jelena Justin

2. vaja

V Dolomitih je ogromno turističnih točk, ki poleti privabljajo trume turistov. Pozimi je slika precej drugačna, zato se te točke splača obiskati takrat. 
Po možnosti s krpljami, da doživimo pravo zimsko pravljico.

Nezahtevno, s fantastičnim razgledom
Planinski izlet: Cinque Torri (2137 m n. m.)

Športno društvo Gorenjski glas organizira 

trening moči in raztezanja. Vadba je namenjena 

rekreativcem vseh starosti in spolov. Dobivali se boste 

ob sredah ob 10. uri v prostorih centra Mateja Šport 

v centru Ibi v Kranju. Prijave zbira Vinko Mohorič, 

telefon 041 447 200.

1. vaja

3. vaja

4. vaja

5. vaja
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Volk v Alpah ni več le občasni gost, ampak že stalni prebivalec, počasi se proti Alpam širi tudi medved. 
To prinaša številne izzive, za katere bo treba poiskati rešitve, so ugotavljali na nedavnem pogovoru o 
velikih zvereh, ki ga je pripravil svet javnega zavoda Triglavski narodni park (TNP).

Bled – Svet TNP-ja je na ne-
davni seji razpravljal o veli-
kih zvereh (medvedu, volku 
in risu) v Triglavskem na-
rodnem parku, pri tem pa 

so se svetnikom pridružili 
tudi predstavniki pristojnih 
ustanov. Mateja Blažič z mi-
nistrstva za okolje in pros-
tor je predstavila mednaro-
dno, regionalno in nacio-
nalno zakonodajo, ki ureja 
varstvo velikih zveri. Kot je 
dejala, ministrstvo izda do-
voljenje za poseg v populaci-
jo zavarovane vrste le, če ni 
druge zadovoljive možnosti, 
če s tem ne ogrozijo ugodne-
ga ohranitvenega stanja po-
pulacije in je za poseg vsaj še 
en razlog – preprečitev resne 
škode, zagotavljanje zdravja 
in varstva ljudi ali zagota-
vljanje varstva živalske vrste. 
Sašo Novinec z ministrstva 
za kmetijstvo, gozdarstvo in 
prehrano je dejal, da mini-
strstvo sicer ni pristojno za 
velike zveri, vendar pa po-
leg ukrepov, ki so v pomoč 
pri varovanju pašnih živa-
li, podpira vse aktivnosti za 
boljše upravljanje oziroma 
sobivanje s populacijami ve-
likih zveri.

Zveri glavni krivec za 
opuščanje kmetijstva?

Po navedbah Andreja Ari-
ha iz javnega zavoda TNP v 
parku živi okoli deset risov, 
stalno od pet do deset rjavih 
medvedov in okoli dvajset 
volkov. Kot je dejal, so glav-
ni cilji upravljanja velikih 
zveri vzdrževati čezmejno 

ekološko povezanost, zago-
tavljati preprečevalne ukre-
pe za zmanjšanje konflik-
tnih dogodkov, vzpostaviti 
pogoje za sobivanje z veliki-
mi zvermi, izboljšati odnos 
javnosti in sprejemljivost 

do velikih zveri ter vzposta-
viti in vzdrževati učinkovito 
sodelovanje med različnimi 
sektorji. V TNP-ju pričaku-
jejo pri tem tudi kritično in 
objektivno oceno o vplivu ve-
likih zveri na opuščanje tra-
dicionalne rabe v Alpah ozi-
roma odgovor na vprašanje, 
ali so velike zveri res glavni 
krivec za opuščanje kmetij-
ske dejavnosti v parku ali so 
za to globlji razlogi. V TNP 
tudi pričakujejo, da bi razvili 
in uporabili učinkovite prep-
rečevalne ukrepe za zmanj-
šanje obsega konfliktnih do-
godkov in vzpostavili učin-
kovito odločanje.

Medved se širi proti 
Alpam bolj počasi

Tomaž Skrbinšek z Bio-
tehniške fakultete je predsta-
vil stanje velikih zveri v slo-
venskem alpskem prostoru. 

Kot je dejal, pri nas podob-
no kot drugod v Evropi be-
ležimo rast in prostorsko ši-
ritev populacij medveda in 
volka, ki se vračata na obmo-
čje, ki sta jih zgodovinsko že 

poseljevala. V zadnjem času 
je očitna tudi širitev volka v 
Alpe, naseljuje se tako iz di-
narske smeri kot iz Italije. 
Medved se širi proti Alpam 
bolj počasi. Alpe za zdaj 
poseljujejo samci, nekate-

ri so na tem območju tudi 
že dolgo. Samice za zdaj 
bolj ali manj ostajajo v pre-
dalpskem svetu, pričakova-
ti je, da se bodo v prihodno-
sti pridružile samcem, am-
pak dosti počasneje. Popu-
lacija risa se zaradi doselje-
vanja krepi, v TNP-ju po na-
vedbah Urše Fležar in sode-
lavcev zavoda za gozdove in 
biotehniške fakultete, ki so 
pripravili predstavitev risa v 
alpskem prostoru, živita dva 
risa, delno pa v park zaha-
jata tudi risa, ki sicer živita 
na območju Lovske družine 
Nomenj Gorjuše.

Največ škode povzročajo 
volkovi

Blaž Černe in Peter Razpet 
iz Zavoda za gozdove Slove-
nije sta predstavila analizo 
škodnih dogodkov v TNP-ju 
oziroma v lovišču s poseb-

nim namenom Triglav. Kot 
sta povedala, je bilo v obdob-
ju 2019–2022 na tem ob-
močju 137 škodnih prime-
rov, od tega jih je 88 povzro-
čil volk, preostale pa medved 

in šakal. V teh škodnih do-
godkih je bilo pokončanih 
339 živali, predvsem drob-
nice, ocenjena škoda je zna-
šala nekaj manj kot 57 tisoč 
evrov, v škodi pa niso zaje-
te pogrešane živali in druge 
posledice.

Ni enostavnih in 
učinkovitih metod

Za alpska območja z raz-
pršeno planinsko pašo za 
zdaj ni enostavnih viso-
ko učinkovitih metod za 
preprečevanje konfliktov, 
vendar pa je s kombinira-

njem različnih načinov, s 
spodbujanjem njihove upo-
rabe ter s sredstvi za popla-
čilo škod možno število kon-
fliktov zmanjšati, je ugota-
vljal Hubert Potočnik z Bio-
tehniške fakultete. Med uve-
ljavljenimi ukrepi so upora-
ba električnih ograj in elek-
tričnih mrež ter pastirskih 
psov, staje in obore, različna 
odvračala ter prisotnost pas-
tirja, smiselno pa bi bilo pre-
skusiti tudi nekatere alterna-
tivne metode.

Akcijski načrt za 
sobivanje zveri in 
prebivalstva

V razpravi, v kateri so so-
delovali člani sveta TNP in 
predstavniki različnih usta-
nov, je bilo slišati različne 
ugotovitve, mnenja in pre-
dloge. Omenjamo le neka-
tere. Zavod TNP naj pripra-
vi akcijski načrt o tem, kako 
bi v parku zagotavljali sobi-
vanje zveri in prebivalstva, 
ter študijo, ki bi pokazala, 
koliko velikih zveri bi bilo še 
dopustno v parku. V nekate-
rih hribovskih vaseh, ome-
njali so Koprivnik in Gorju-
še, volkovi prihajajo v nase-
lja, zato je krajane vse bolj 
strah. Dokler bodo zveri 
povzročale škodo, ni možno 
pričakovati sobivanja s pre-
bivalstvom. Zveri niso glav-
ni razlog za opuščanje kme-
tovanja oziroma paše na hri-
bovskih območjih, so pa pika 
na i vseh problemov. Prema-
lo je razprave o tem, kakšne 
so posledice pojavljanja zve-
ri za kmetijstvo in turizem 
in kakšen je javni interes – 
park divjine ali park z ohra-
njenimi pašnimi planinami.

Cveto Zaplotnik

Volkovi in medvedje so v zadnjih štirih letih na območju parka oziroma lovišča Triglav 
pokončali 270 živali, od tega največ ovc. Slika je simbolična. / Foto: Cveto Zaplotnik

Bled, Kranj – Kot je dejal An-
drej Avsenek, vodja blejske 
območne enote Zavoda za 
gozdove Slovenije, je sneg, 
ki je zapadel v minulih dneh, 
v gozdovih na Zgornjem Go-
renjskem povzročil le škodo, 

ki je sicer normalna za vsako 
malo daljše in obilnejše sne-
ženje. Teža snega je polomi-
la posamezna drevesa ob ro-
bovih gozdov, vrhove neka-
terih iglavcev, skupine dre-
ves v mlajših sestojih (dro-
govnjakih), v nižinskih goz-
dovih pa predvsem drevesa 
jesena, ki se sušijo. »Za la-
stnike gozdov bo kar pre-
cej dela, 'kubikov' pa bo bolj 
malo,« je dejal Avsenek.

Podobno ugotavljajo tudi 
na kranjskem gozdnogo-
spodarskem območju. Kot 
je dejal Martin Umek, vod-
ja kranjske območne eno-
te zavoda za gozdove, prve 
ocene kažejo, da sneg ni 
povzročil večje škode ozi-
roma je škoda v mejah nor-

malne. Pod težo snega so 
padla že nekatera nagnita, 
suha drevesa, se odlomi-
le posamezne veje, vrhovi 
dreves … Obiskovalci goz-
dov naj bodo zato previdni, 
pozorni naj bodo tudi na 
morebitne plazove, opozar-
ja Umek in dodaja, da bodo 
lastniki gozdov, v katerih 
je bolj tanka snežna odeja, 
lahko že kmalu nadaljevali 
gozdna dela.

Cveto Zaplotnik

Bled – Družba Gozdno go-
spodarstvo Bled ima na 
podlagi odločitve njene-
ga lastnika, da pri vodenju 
družbe dosledno uveljavi 
načelo »štirih oči«, od lan-
skega oktobra dalje dva di-
rektorja, ki odločata soglas-
no. Prvega oktobra lani se 
je namreč tedanjemu direk-
torju Marku Matjašiču prid-
ružil še Anton Končar. Ker 
pa je Matjašič 1. januarja le-
tos prevzel vodenje družbe 
Slovenski državni gozdovi 
(SiDG), je lastnik GG-ja s 1. 

novembrom lani za direk-
torico imenoval še Kristino 
Šteblaj. Ob koncu leta je iz 
družbe GG Bled odšel tudi 
tehnični direktor dr. Aleš 
Kadunc, ki je s 1. januarjem 
letos postal član poslovod-
stva družbe Slovenski dr-
žavni gozdovi. Novi tehnič-
ni direktor GG-ja je z novim 
letom postal Domen Arnič.

Podjetje GG Bled je v sto-
odstotni lasti družbe Metro-
politana, katere ustanovite-
ljica je Ljubljanska nadško-
fija. Glavna dejavnost podje-
tja je gozdarstvo vključno z 
odkupom lesa.

Cveto Zaplotnik

Velike zveri se postopoma 
vračajo v alpski prostor

Sneg, ki je zapadel v minulih dneh, v gorenjskih 
gozdovih ni povzročil večje škode.

Brez večje škode

Na Pokljuki se je nekdaj 

paslo tudi tisoč glav 

drobnice, a ko se je 

pojavil volk, se je število 

občutno zmanjšalo.

Gozdno gospodarstvo (GG) Bled vodita Kristina 
Šteblaj in Anton Končar.

Gozdno gospodarstvo Bled 
z dvema direktorjema

V zadnjem času je očitna širitev volka v Alpe, naseljuje 

se tako iz dinarske smeri kot iz Italije. Medved se proti 

Alpam širi bolj počasi, za zdaj jih poseljujejo samci. 

Samice bolj ali manj ostajajo v predalpskem svetu, 

pričakovati pa je, da se bodo v prihodnosti pridružile 

samcem.

Zimska idila – sneg na drevesih, ki pa tokrat ni povzročil 
večje škode / Foto: Cveto Zaplotnik

Dovje – Oddelek za kmetijsko svetovanje pri Kmetijsko goz-
darskem zavodu Kranj vabi v četrtek, 2. februarja, ob pol de-
setih dopoldne v dom Agrarne skupnosti Dovje - Mojstrana 
na Dovjem na predavanje o novostih v kmetijski zakonodaji. 
Predaval bo pravni strokovnjak Gašper Cerar iz Kmetijsko goz-
darske zbornice Slovenije, ki bo predstavil lani sprejete spre-
membe zakona o kmetijskih zemljiščih, predlagane spremem-
be zakona o kmetijstvu, dedovanje zaščitenih in nezaščitenih 
kmetij ter možnosti za prenos premoženja na naslednike.

Predavanje o novostih v kmetijski zakonodaji
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Kranj – V gorah vladajo zah-
tevne in nepredvidljive raz-
mere, veliko je napihanega 
snega, pri čemer je kložasta 
območja težko prepoznati, 
že nekaj časa opozarja Služ-
ba za varstvo pred snežni-
mi plazovi Zelenica - Tržič. 
Zahtevnost razmer je minu-
li konec tedna izkusilo tudi 
več turnih smučarjev in pla-
nincev, ki jih je bilo treba re-
ševati s pomočjo helikopter-
ja. Letalska policijska enota 
je tako skupaj z dežurno eki-
po za helikoptersko reševa-
nje v gorah v soboto in nede-
ljo opravila tri helikopterska 
reševanja, še dve pa je reše-
valna ekipa izvedla s posad-
ko helikopterja Slovenske 
vojske.

V soboto je policijski heli-
kopter z ekipo za reševanje 
in gorskimi reševalci najprej 
pomagal pohodniku z zdra-
vstvenimi težavami v Blejski 
koči v Krnici. Tja je poletel 
že ob 8. uri zjutraj, da so os-
krbeli dehidrirano in obole-
lo osebo ter jo pripravili za 
transport s helikopterjem v 
jeseniško bolnišnico.

V nedeljo zjutraj se je pri 
Domu pri izviru Završni-
ce poškodoval alpinist. Kot 
v sobotni intervenciji so na 
pomoč priskočili gorski re-
ševalci iz Radovljice, na 

kraj nesreče pa je s policij-
skim helikopterjem z Brni-
ka odletela tudi dežurna eki-
pa gorske reševalne službe. 
Poškodovanega alpinista so 
prepeljali v jeseniško bolni-
šnico.

Okoli 11.40 je policijski 
helikopter odletel še na tež-
je reševanje turne smučar-
ke na območju Rateč. Smu-
čarka je pri spustu z obmo-
čja Male Ponce z glavo trči-
la v večjo skalo in poškodo-
vana obležala. Bila je ustre-
zno opremljena. Smuča-
la je z manjšo skupino, ki ji 
je z gorskimi reševalci tudi 

nudila prvo pomoč, so po-
jasnili na Policijski upravi 
Kranj. Med reševanjem tur-
ne smučarke se je začelo še 
reševanje obolelega poho-
dnika na Ptičjem vrhu nad 
Planino pod Golico. V do-
godku so posredovali jeseni-
ški gorski reševalci in dežur-
na ekipa z Brnika s helikop-
terjem Slovenske vojske. 
Oba so prepeljali v bolnišni-
co.

Z vojaškim helikopter-
jem so v nedeljo gorski re-
ševalci odleteli tudi na Ptič-
ji vrh nad Planino pod Go-
lico, kjer je nenadno obolela 

oseba. Prepeljali so jo v lju-
bljanski klinični center.

Pod Roblekovim domom v 
Poljčah se je v nedeljo popol-
dne poškodoval turni smu-
čar. Reševalci GRS Radovlji-
ca so oskrbeli in prenesli v 
dolino, kjer so ga predali re-
ševalcem v nadaljnjo oskr-
bo. Kamniški gorski reševal-
ci pa so že v soboto na smu-
čišču Velika planina poma-
gali smučarju s poškodova-
no nogo. Prenesli so ga do 
gondole, na spodnji postaji 
pa predali ekipi Nujne medi-
cinske pomoči Kamnik, ki ga 
je odpeljala v klinični center.

Posadka Letalske policijske enote je zadnji konec tedna sodelovala v treh reševanjih v 
gorah. / Foto: PU Kranj

Koper – V petek so na okrož-
nem sodišču v Kopru na za-
porni kazni obsodili Dom-
žalčana Klemena Kadivca 
in Bojana Stanojevića zara-
di sodelovanja pri ugrabitvi 
Danijela Božića 15. novem-
bra 2019 v Ankaranu. Boži-
ča so potem umorili, njego-
vo truplo pa so dva tedna kas-
neje našli v gozdu na Okro-
glem pri Naklem. Kadivec, ki 
mu pripisujejo tudi vodenje 
slovenske celice zloglasnega 
Kavaškega klana, je bil obso-
jen na šest let in pet mesecev 
zapora, Stanojević pa na štiri 
leta in devet mesecev.

Tožilstvo je Kadivcu in 
Stanojeviću očitalo kazni-
vo dejanje ugrabitve, ki pa 
ga je sodišče prekvalificiralo 

v protipravni odvzem pros-
tosti, ki je bil izveden na gro-
zovit način. Obtožena sta bila 
tudi hudodelskega združeva-
nja, za kar pa sta bila oprošče-
na, ker je po sodbi vrhovne-
ga sodišča mogoče takšno ob-
sodbo izreči le, če ne pride do 
dejanske izvršitve kaznivega 
dejanja, ki je cilj združevanja. 
Sodba ni pravnomočna, tožil-
stvo pa je po poročanju medi-
jev že napovedalo pritožbo.

Kot smo poročali v Go-
renjskem glasu, so 1. decem-
bra 2019 v gozdu pri vasi Ok-
roglo našli truplo 35-letne-
ga Danijela Božića, ki je bil 
pogrešan od 15. novembra 
2019, ko so ga nazadnje vi-
deli na območju Ankarana. 
Koprski kriminalisti so tedaj 
takoj posumili, da je Božić 
žrtev kaznivega dejanja, po 

prejetih informacijah pa so 
domnevali, da so ga ugrabi-
telji odpeljali na širše obmo-
čje Kranja, kjer so konec no-
vembra tega leta potekale ob-
sežne policijske aktivnosti. 

Med drugim so natančno 
pregledali območje vasi Ok-
roglo, kjer so truplo Danijela 
Božića tudi našli. Obdukcija 
je pokazala, da je umrl nasil-
ne smrti.

V Kopru so pred dnevi na zapor obsodili Klemena Kadivca in Bojana Stanojevića zaradi protipravnega 
odvzema prostosti Danijelu Božiću, čigar truplo so decembra 2019 našli na Okroglem.

Simon Šubic

Kranj – Od danes je zaradi 
gradbenih del za ves promet 
zaprt most čez reko Savo 
na Ljubljanski cesti v Kra-
nju, po katerem poteka ena 
glavnih prometnic v gorenj-

ski prestolnici, zato naj vo-
zniki pričakujejo zgostitev 
prometa in občasne zastoje 
na drugih kranjskih cestah. 
Obvoz za motorna vozila je 
na severni strani urejen po 
cestah Iskra–Kidričeva ces-
ta, Koroška cesta, Ljubljan-
ska cesta (Jelenov klanec), 
na južni strani pa po cestah 

Iskra–Labore, Labore–
Primskovo (Delavski most), 
Cesta 1. maja, Savska cesta. 
Za pešce je obhod urejen čez 
Savski otok in nato po ploč-
niku ob cesti Iskra–Kidriče-
va cesta do železniške posta-
je in obratno. Zaradi priča-

kovanega povečanega pro-
meta na Savski cesti je most 
pri Planiki v tem času eno-
smeren, in sicer iz smeri Sa-
vske ceste (nekdanja Kore-
ja) proti Planiki, prehod za 
pešce in kolesarje pa je pre-
povedan v obe smeri. Most 
čez Savo bo predvidoma za-
prt do novembra.

Simon Šubic

Kranj, Škofja Loka – Policisti so v petek obravnavali dva ropa. V 
trgovini v Kranju je storilec pristopil k blagajni in z injekcijsko 
iglo zagrozil blagajničarki, da jo bo zbodel, zato mu je izročila 
denar. Kranjski policisti so storilca izsledili in pridržali. Škof-
jeloški policisti pa so obravnavali roparsko tatvino v trgovini v 
Škofji Loki. Neznani storilec je okoli 18.30 pristopil do blagajne 
in iz nje vzel denar. Zaposleni mu je na begu sledil, zato mu je 
storilec zagrozil z nožem. Policisti iščejo neznanega storilca, 
visokega približno 180 centimetrov, suhe postave, ki je bil 
oblečen v zeleno bundo s kapuco na glavi. Hkrati pozivajo tudi 
morebitne priče, ki bi karkoli vedele povedati o dogodku, da 
pokličejo na številko 113 ali na Policijsko postajo Škofja Loka 
04 50 23 700.

Zgornji Brnik – Policiste so v četrtek dopoldan obvestili o 
anonimnem klicu na telefonsko številko podjetja na obmo-
čju letališča Jožeta Pučnika na Brniku. Iz vsebine klica je bilo 
zaznati izsiljevanje, saj je neznani klicatelj zahteval denar-
no nakazilo, sicer bo na na letališču aktivirano eksplozivno 
sredstvo. Policija in službe, odgovorne za varnost na letali-
šču, so v skladu z oceno ogroženosti izvedle vse aktivnosti za 
najdbo eksplozivnega sredstva, ki pa ga na območju letališča 
niso našli. Policisti intenzivno izvajajo aktivnosti za izsleditev 
neznanega klicatelja.

Roparja v dveh trgovinah

Panika na letališču: grožnja z eksplozijo

Kranj – Kranjski policisti so v 
soboto zvečer obravnavali do-
godek v Kranju, v katerem je 
45-letni moški z ostrim pred-
metom poškodoval 39-letne-
ga moškega in nato pobeg-
nil. Poškodovanega moške-
ga so z reševalnim vozilom 

odpeljali v bolnišnico, kjer so 
ga obdržali na zdravljenju. 
Takoj so stekle tudi aktivno-
sti za izsleditev storilca, ki so 
ga policisti prijeli in pridrža-
li. Kraj dejanja sta si ogleda-
la tudi dežurni preiskovalna 
sodnica in državna tožilka. 
Zoper osumljenega poteka 
predkazenski postopek.

Simon Šubic

Simon Šubic

Truplo ugrabljenega Danijela Božića so 1. decembra 2019 
našli v gozdu na Okroglem. / Foto: arhiv GG

Promet po mostu čez Savo na Ljubljanski cesti v Kranju od 
danes ni več mogoč. / Foto: Gorazd Kavčič

Gorski reševalci so zadnji konec tedna sedemkrat pomagali ponesrečencem in obolelim v gorah. 
Petkrat je z njim poletela tudi dežurna ekipa z Brnika.

Minuli konec tedna petkrat 
reševali s helikopterjem

Most od danes 
naprej zaprt

Z ostrim predmetom 
poškodoval moškega

Obsojena za odvzem prostosti
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ZAČUTILI VZDUŠJE VITRANCA

Z
nani obrazi so 
minuli četrtek 
imeli priložnost 
začutiti vzdušje 
Pokala Vitranc, 

saj so jih organizatorji pova-
bili na VIP dogodek, kjer so 
se lahko preizkusili na ve-
leslalomski tekmi, nato pa 
uživali v druženju. Priprave 
na 62. smučarski praznik, 
ki bo 11. in 12. marca na vi-
tranški strmini, že nekaj 
časa intenzivno potekajo, je 
povedal Srečko Medven, ge-
neralni sekretar organiza-
cijskega odbora Pokala Vi-
tranc, ki ga napovedujejo 
tudi z omenjenim VIP do-
godkom. Tega so vpeljali 
že pred leti – s ciljem poleg 
športne nagovoriti še ostalo 
slovensko javnost in povabi-
ti k obisku Pokala Vitranc, 
ki je, kot je poudaril Med-
ven, precej več kot športna 
prireditev, saj poskrbijo tudi 
za pester spremljevalni pro-
gram s koncerti, javnim žre-
banjem startnih številk ...

Na VIP dogodku se je 
na progo Podles podalo 14 

tekmovalcev in dve tekmo-
valki. Absolutni zmagovalec 
smučarske tekme estradni-
kov je postal Matic Leban iz 
skupine Zvita feltna, sledila 
sta mu brata Teo in Til Čeh; 
prvega poznamo iz Exatlo-
na, drugi pa je iz glasbenih 
voda. Med dekleti je slavila 
Arijanna Sara di Palma, ki 
je sodelovala v šovu Sanjski 
moški, pred Katrin Kostanj-
šek (Exatlon). Gorenjcev ni 
bilo med najboljšimi smu-
čarji, sta pa nastopila tudi 
deskarja, pravzaprav edina, 
Jaka Peterka in Blaž Hor-
vat iz domžalske glasbene 

zasedbe Imset, pri čemer 
se je bolje odrezal Jaka. Kot 
sta nam zaupala, je bila pro-
ga super, sicer pa na tekmo 
estradnikov rada prideta, saj 
je vselej dobro vzdušje.

»Bolj kot tekmovanje mi je 
pomembno druženje, sploh 
z glasbenimi kolegi, saj je na 
nastopih manj priložnosti za 
to,« je po tekmi povedal Miro 
Hodža iz Šenčurja, bobnar 
v zasedbi Vilija Resnika. In 
še, da rad spremlja Pokal Vi-
tranc, po možnosti v živo, če 
le nima obveznosti. Tekme 
se je udeležil tudi Igor Šte-
fančič, v. d. urednika Radia 

Kranj, skupaj s sinom Sta-
šem, ki Pokal Vitranc poz-
nata povsem od blizu, saj sta 
oddrsovalca snega na progi. 
Igor se je dogodka deloma 
udeležil po službeni dolž-
nosti, pritegnilo pa ga je tudi 
druženje, zlasti z glasbeniki, 
saj je v prostem času tudi DJ. 
Med tekmovalci smo opazili 
še enega Gorenjca – snemal-
ca Gorenjske televizije Jako-
ba Škofica, ki je bil na tekmi 
estradnikov prvič. 

Po progi so se pognali 
tudi glasbenika Vili Resnik 
in Miki Vlahovič ter sanj-
ski moški Blaž Kričej Režek. 
»Všeč mi je, da so postavili 
simulacijo tekmovanja tudi 
za nas, rekreativne smučar-
je, da lahko vsaj malo izku-
simo, kako to poteka. Zelo 
sem užival. Spremljal bom 
tudi Pokal Vitranc in navijal. 
Upam, da bom tudi tja pova-
bljen,« je v smehu pristavil 
Blaž Kričej Režek.

Sledilo je druženje na bliž-
nji terasi, kjer smo med dru-
gim opazili pevce Manco 
Špik, Zalo Smolnikar, De-
jana Vunjaka in Lada Le-
skovarja, voditeljico Melani 
Mekicar ...

V Kranjski Gori so v sklopu priprav na 62. Pokal Vitranc pripravili tradicionalni VIP dogodek z znanimi obrazi.

Ana Šubic

Igor Štefančič z Radia Kranj in Boris Pesjak, podpredsednik 
organizacijskega komiteja Pokala Vitranc / Foto: Gorazd Kavčič

Smučali so tudi glasbeniki Miki Vlahovič, Miro Hodža in 
Uroš Ličen. / Foto: Gorazd Kavčič

Pevki Zala Smolnikar - Záli in Manca Špik / Foto: Gorazd Kavčič

T
e levizija Slo-
venija bo v so-
boto, 4. febru-
arja, ob 20. uri 
na prvem pro-

gramu v oddaji Misija Li-
verpool premierno predsta-
vila skladbo Carpe Diem, s 
katero nas bodo Joker Out 
maja predstavili na evrovi-

zijskem odru v Liverpoo-
lu. V oddaji, ki jo bo vodila 
Miša Molk, bodo gledalci iz-
vedeli vse o nastanku sklad-
be. »Spremljali bomo de-
cembrsko ustvarjalno pot 
članov skupine Joker Out 
v Hamburg, kjer so posneli 

angleški album in tudi evro-
vizijsko skladbo, prav tako 
pa si bomo premierno lah-
ko ogledali tudi videospot. 
Skladba, ki bo na liverpool-
skem odru odpeta v sloven-
ščini, ostaja zvesta zvoku 
skupine Joker Out,« so spo-
ročili s TV Slovenija.

Oddaja Misija Liverpool 
bo gostila tudi druge glas-
benike, ki so tesno povezani 
z evrovizijskimi zgodbami 

preteklih let. To so Amaya, 
LPS, Nuša Derenda in To-
maž Mihelič, v spremljeval-
nem programu pa bo nasto-
pila tudi kantavtorica Kon-
strakta, ki je lani na izboru 
za Pesem Evrovizije zasto-
pala Srbijo.

Ana Šubic

V soboto zvečer premiera evrovizijske skladbe 
zasedbe Joker Out z naslovom Carpe Diem

MISIJA LIVERPOOL

Joker Out se bo maja na evrovizijskem odru v Liverpoolu 
predstavil s skladbo Carpe Diem. / Foto: Tina Dokl

Sanjski moški Blaž Kričej Režek / Foto: Gorazd Kavčič
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T
r iangel  bou-
tique hotel oziro-
ma butični hotel 
Triangel v Goz-
du - Martuljku, 

ki se ga marsikdo spomni 
še po stari, zadnja leta ža-
lostni podobi in pod ime-
nom Penzion Špik, je z no-
vim lastništvom le pridobil. 
Kranjčana Polona in Matjaž 
Tičar sta tista, ki sta se odlo-

čila zanj in investirala. Tri-
kotna (ali triangelska) ob-
lika je ostala – z njo tudi 
alpski stil. Po prihodu sko-
zi vhodna vrata obiskovalca 
pozdravi toplo okolje, ki ta-
koj vzbudi občutek domač-
nosti. V restavraciji hotela 
deluje mlada ekipa, glavno 
kuhalnico dobrega pol leta 
vihti Jon Zupan, ki je svoje 
znanje pridobival tako v tu-
jini kot doma. Po novem se 
vozi v Gozd - Martuljek iz 
Gorij. Večina verjetno ime 

prepozna iz obdobja, ko je 
bil del kuharske ekipe v Vili 
Podvin – še v času, ko je v 
njej ustvarjal znani sloven-
ski kuharski mojster Uroš 
Štefelin in nismo vedeli, da 
nas za vogalom čaka pande-
mija.

Ob našem obisku resta-
vracije v Trianglu smo ob 
Jonu Zupanu prepoznali še 
en mlajši obraz, Luka Tra-
tnika, ki je svojčas znanje 
ravno tako nabiral pri ome-
njenem znanem gorenj-
skem kuharskem mojstru. 
Tako pač je: Gorenjska – pa 
kaj Gorenjska, Slovenija – je 
majhna, Štefelin pa spada 
med najboljše kuharje pri 
nas, tako da so se nekateri iz 
mlajše generacije potencial-
nih in tudi že izdelanih dob-
rih kuharjev, bodočih kuhar-
skih mojstrov, z nekaj sreče 
učili od njega ali bili celo del 
njegove ekipe.

Da se vrnemo v Gozd - 
Martuljek …

Tokrat smo se v Trianglu 
ustavili na lahkem poznem 
kosilu, si privoščili hladno 
predjed in glavno jed, če ne bi 
deževalo, bi dodatno uživali 
še v razgledu. A po pravici 

povedano, ga niti nismo to-
liko pogrešali, saj sta nas za-
motila udobje moderne re-
stavracije hotela in prijaz-
nost osebja. Vzdušje za mi-
zami je bilo intimno, čeprav 
je bila restavracija praktično 
polna. Zupan nam je zaupal, 
da so še prav posebno veseli 
Slovencev, ki se ustavijo, kaj 
popijejo, prigriznejo. Lah-
ko pridete na zajtrk, v po-
poldanskih urah pa izbirate 
v ponudbi jedi po naročilu. 
Poudaril je tudi, da pri prip-
ravi jedi daje prednost izbra-
nim lokalnim in slovenskim 
sestavinam, katerih poreklo 
je znano in ki so pridelane 
na okolju prijazen način, se 
pa vseeno na njihovem pre-
cej obsežnem meniju najde 
kakšna, ki morda izstopa.

Meni je zimski, kar kaže 
na sezonskost jedi, kuhar-
ski mojster pa poleg telečje-
ga jezika, potočne zlatovči-
ce in govejih ličk priporoča 
tudi tunin steak. Nekaj ima-
mo tudi za otroke so poime-
novali simpatičen otroški 
meni, sladkosnedi pa lah-
ko izbirajo med sladicami, 
kjer je vabljiv sneg iz špika 
(vaniljeva omaka, čokoladne 

drobtine, snežne kepe, me-
ringa, malinov sladoled), 
šefov izbor pa je jogurtova 
strjenka z mandarino, ki ji 
med drugim dela na krožni-
ku družbo še lešnikov slado-
led. V bistvu prav pri vseh 
šestih sladicah, ki so na vo-
ljo, na krožniku zasledimo 
sladoled. K jabolčni piti tako 

recimo postrežejo sladoled 
kisle smetane, če pa hrepe-
nite po močnejših okusih, 
si lahko privoščite tris do-
mačih štrukljev. Za ljubite-
lje jedi na žlico pa imajo v 
Trianglu tudi ričet s kranj-
sko klobaso in zelenjavo – 
na meniju jed najdete med 
juhami.

SLAVILI EKO ZMAJI

E
kipa Osnovne šole 
Železniki z ime-
nom Eko zmaji, ki 
jo sestavljajo učen-
ci Tadej, Urban in 

Doroteja, je na vsesloven-
skem tekmovanju osnov-
nošolcev v ekoznanju slavi-
la zmago v gorenjski regiji, 
kjer se je tekmovanja ude-
ležilo 16 tričlanskih ekip iz 
treh osnovnih šol. V final-
nem delu letošnjega Ekokvi-
za, ki bo 7. marca na eni iz-
med sodelujočih šol, se 
bodo potegovali za naziv le-
tošnje največje Ekoface, so 
sporočili iz Ekošole.

Tadej in Urban iz ekipe 
Eko zmaji nista veliko okle-
vala pri prijavi na ekokviz, 
saj sta priznala, da ju ta te-
matika že od nekdaj zani-
ma, saj čas rada preživlja-
ta v naravi in jo raziskujeta. 
»Pri sodelovanju na ekokvi-
zu sva odkrila veliko nove-
ga o naravi. Ugotovila sva, 
da bi bili lahko bolj ekolo-
ški pri naših posegih v nara-
vo.« Na Ekokvizu so učenci 

odgovarjali na vprašanja o 
odpadkih in recikliranju ele-
ktronskih naprav, trajno-
stnem razvoju, varstvu oko-
lja ter onesnaževalcih, ogljič-
nem odtisu in zeleni energi-
ji. Eko zmaji so skupaj zbra-
li 25 od 30 možnih točk, na 
drugo mesto pa se je uvrstila 
ekipa iz Osnovne šole Nak-
lo, ki je zbrala 24 točk. »Le-
tošnji Ekokviz je bil kar zah-
teven, saj je le ena ekipa pra-
vilno odgovorila na vseh 30 
zastavljenih vprašanj,« so ob 
tem pojasnili v Ekošoli.

Ekokviz za osnovnošolce 
v sklopu programa Ekošola 
letos poteka že 22. leto. Po-
leg 16 ekip iz gorenjske re-
gije se je na šolskem tekmo-
vanju pomerilo 251 ekip iz 
osrednjeslovenske regije, 
221 ekip iz mariborske, 63 
iz pomurske, 83 iz novome-
ške, 97 ekip iz celjske regi-
je, 28 iz obalne in 33 iz se-
vernoprimorske. »Kdo bo 
največja Ekofaca, bo zna-
no v finalnem delu letoš-
njega Ekokviza, v katere-
ga se bo uvrstilo 12 ekip: 

zmagovalci regij, drugou-
vrščeni ekipi iz ljubljanske 
in mariborske regije ter do-
datni dve ekipi, ki sta doseg-
li drugi najboljši čas med 
vsemi sodelujočimi ekipa-
mi.« Finalni Ekokviz bo po-
tekal v dveh delih, so še do-
dali v Ekošoli, in sicer bodo 
v prvem delu ekipe reševale 
kviz na spletni strani, nato 
pa bo sledilo še preverjanje 
poznavanja okoljskih tema-
tik na ustnem delu, kjer se 
bodo ekipe pomerile med 
seboj.

Na državnem tekmovanju v ekoznanju, ki ga v začetku marca pripravlja Ekošola v sodelovanju s 
Telekomom Slovenije, bo gorenjsko regijo zastopala ekipa učencev Osnovne šole Železniki.

Mateja Rant

V gorenjski regiji se je Ekokviza udeležilo šestnajst tričlanskih ekip iz treh osnovnih šol.  
/ Foto: Arhiv Ekošole

ZA RAZLIČNE OKUSE, OTROŠKE IN ODRASLE

Dogajajo
sila se čudne stvari.
Vse po zraku leti.
Mačka dobi krila,
spremeni se v delfina.
Medved je banano,
zraven še salamo.

Dogajajo
sila se čudne stvari.
Veter po morju drsi,
umaknejo se vsi.
Slon pleza po drevju,
aligator pa leti proti nebu.

Ko naenkrat
se predramim,
si oči pomanem.
Seveda je nemogoče,
vse sem le sanjal,
res je škoda neverjetna.

Izak

Pesmica, ki nas nasmeje v teh mrzlih, vendar lepih dneh. 
Prebudite se, poeti, mladi in malo manj mladi, in mi pišite 
in delite z nami svoje ustvarjanje. 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. 

Čudne stvari

POTOVANJA        VINO        HRANA        DOGODIVŠČINE        MOŠKI        ŽENSKE         POTOVANJA        VINO        HRANA       ŽENSKE  

PESMI MLADIH

Alenka Brun

Hladna predjed: potočna zlatovčica, zelena, hruška, črna 
leča, mandarina / Foto: Alenka Brun

Jon Zupan / Foto: Alenka Brun
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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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SAŠEV PRVI MLAJ

S
ašo Jereb, nekda-
nji judoist, ki je 
leta 2004 tekmo-
val tudi na olim-
pijskih igrah v Ate-

nah, je 20. januarja dopolnil 
štirideset let. Večer prej so 
mu sosedje, domači in prija-
telji pripravili presenečenje 
in mu tudi postavili mlaj.

Sosedje so ga presenetili

»Bilo je kar pestro. Sosedje 
in moj oče so postavili mlaj, 
na katerem je pajac, oblečen 
v kimono, in moja fotografi-
ja, žena Tina pa je poskrbe-
la za glasbo in zabavo. Vse je 

bilo pripravljeno vrhunsko, 
presenetili so me. Bil sem 
vesel. Malo sem sicer slu-
til, da nekaj pripravljajo, saj 
sem sosede teden prej videl 
na skupnem sestanku. Pos-
tavljanje mlaja za obletnice 
je v Vašah, kjer živimo zad-
nja leta, kar navada. Prvič 
sem bil deležen tega,« je po-
jasnil in dodal, da bo mlaj 
stal štirideset dni, nato pa 
bo sledilo podiranje in s tem 
nova priložnost za druženje.

Ostal povezan z judom

Sašo Jereb je v medvoško 
občino prišel iz Žirov, razlog 

pa je bila ljubezen. Njegova 
žena je Tina Jereb (dekliško 
Hižar), ki je bila prav tako 
vrhunska športnica. Veselje 
do športa predajata naprej 
otrokoma: osemletni Tari in 
šestletnemu Aleksu. »Radi 
gremo v hribe, na kolo, pozi-
mi tečemo na smučeh, smu-
čamo ... Tina je bila smučar-
ska tekačica, jaz judoist. Teči 
na smučeh znata oba, judo pa 
oba trenirata pri meni. Aleks 
trenira še nogomet, Tara pa 
pleše. Navdušenje za šport 
sva jima uspešno predala 
naprej,« je vesel. Sašo je tudi 
po koncu tekmovalne kariere 

ostal povezan z judom, boril-
nimi veščinami. »Zaposlen 
sem v Policiji, kjer opravljam 
delo inštruktorja uporabe bo-
rilnih veščin, občasno učim 
tudi druge športe. Zaključil 
sem namreč študij na Fakul-
teti za šport. Tri skupine ot-
rok od 1. do 5. razreda pa juda 
učim v Medvodah. Sem tudi 
član komisije trenerjev pri 
Judo zvezi Slovenije,« je še 
povedal.

Kakšnih posebnih želja za 
naslednje desetletje nima. 
»Samo, da smo zdravi, da se 
dobro razumemo. To je to,« 
je poudaril.

Nekdanjega slovenskega reprezentanta v judu Saša Jereba so sprejeli v »klub štirideset«. Prvič je bil 
deležen obreda postavljanja mlaja in vsega, kar sodi k temu običaju.

Maja Bertoncelj

Sašo Jereb (spredaj) s sosedi, ki so mu postavili mlaj / Foto: osebni arhiv

»Psihoza«
Sprašujem za svaka, ki ima 
manjše psihične težave. Po 
nedavnih težavnih dogodkih 
so mu diagnosticirali depresijo, 
bil pa je tudi nekaj časa v bol-
nišnici.

Dogodki, ki smo jim bili 
priča po vsem svetu pred 
nekaj leti, so pustili posle-
dice na ljudeh. Nekateri so 
prešli te težave lažje in z 
manjšimi posledicami, pri 
nekaterih pa so bile in so te 
rane še zelo globoke in zelo 
hude in bo potrebnih veliko 
časa, pozornosti in dela, 
da se bodo rane zacelile in 
zabrazgotinile. Vaš svak se 
bo/je uspešno vrnil iz bol-
nišnice, vendar je pred njim 
še veliko dela. Vsak od nas 

ima na tem svetu svojo na-
logo, ki jo mora opraviti. Od 
nas pa je odvisno, ali bomo 
pri tem uspešni oziroma v 
kolikšni meri bomo uspeš-
ni. Svak bo potreboval og-
romno podpore. Pri tem ne 
mislim na fizično podporo, 
ampak predvsem na psihič-
no. Pišete, da jemlje tablete, 
kar je prav, saj mu te tablete 
pomagajo uravnovesiti not-
ranjost in dajejo moč, da se 
spopade z vsakdanjikom. 
Vendar naj se nikar ne za-
naša le na tablete, kajti te so 
le bergla, ki mu je v podpo-
ro pri delu na sebi. Ta svet 
se vrti v svojem ritmu in 
nam pripravlja nenavadna 
presenečenja. Nekateri so 
bolje opremljeni za spopad 
s težavami, nekateri slabše. 

Zato je treba veliko delati na 
sebi, da lahko peljemo svoj 
vlak usode. Svaku poiščite 
najboljšo možno pomoč 
(terapevta, psihiatra …), če 
je še nima. Ne dovolite, da 
ga posrka mlin našega zdra-
vstva, kjer jemljejo paciente 
kot številke. Srečno.

»Otroka«

Sprašujem za hčerko in sina. 
Hčerka je že doštudirala in išče 
službo, vendar nima preveč 
sreče. Sin še študira, vendar ni 
preveč uspešen. Zanima me, 
kako bo.

Vaša otroka sta zdrava in 
– kot je videti – tudi zado-
voljna posameznika. Čeprav 
se vam mogoče zdi, da nis-
ta najbolj uspešna, njiju to 
ne moti, to pa je tudi naj-
važnejše. Hčerka bo službo 
našla, vendar to za zdaj ne 
bo nekaj stalnega in trdne-
ga. Tista prava služba zanjo 
se bo pokazala šele čez leta, 
ko bo tudi že imela družino, 

najverjetneje pa bo takrat že 
tudi imela vsaj dva otroka, 
če ne celo tri. Za zdaj pa 
se bo morala zadovoljiti z 
manjšimi priložnostnimi 
deli, konec letošnjega leta 
in v prihodnjem pa bo verje-
tno prvič dobila tudi službo 
za določen čas, ki je pa na 
žalost še ne bo zadovoljila 
v celoti, bo pa bolje kot nič. 
Torej mora biti potrpežljiva. 
Kar se tiče sina: je pač tak, 
kot ste ga vzgojili, kajne? 
Ker je bil veliko bolan, ste 
ga temu primerno vzgajali z 
manj pravili in mu je sedaj 
malce težje dosegati svoje 
cilje, saj nima vgrajenih ve-
liko delovnih navad, ki bi mu 
olajšale študij. Vendar vam 
tudi tukaj ni treba skrbeti, 
fant je iznajdljiv in pameten 
in bo odrasel v moškega, ki 
vam bo v veliko veselje. Pre-
den bo doštudiral, si bo že 
našel delo in bo tudi dobro 
zaslužil, tako da bo študij 
končal v kasnejših letih. 
Srečno.

TANJA ODGOVARJA

tanja.70@hotmail.com

Dne 20. januarja 2023 sta na Bledu zakonsko zvezo skle-
nila Ivica Štenta in Danijela Polović.

Minuli teden so imeli v kranjski porodnišnici 20 rojstev, 
rodilo se je 11 deklic in 9 dečkov. Najtežja je bila deklica s 
4640 grami, najlažji pa deček, ki je ob rojstvu tehtal 2468 
gramov. Na Jesenicah se je prejšnji teden rodilo 7 novo-
rojenčkov, od tega je bilo 6 deklic in 1 deček. Najlažja je 
bila deklica, ki je tehtala 2900 gramov, najtežji pa deček, 
ki mu je tehtnica pokazala 3860 gramov.

Mladoporočenci

Novorojenčki

Mimi Rozman iz Srakovelj je 17. januarja praznovala sedem-
deseti rojstni dan. Po domače Jekopinova Mimi je otroštvo 
tudi v bratovi družbi preživela na Pangršici. Njena prijateljica 
Mira se je spominja kot navihanega mladega dekleta. Po-
ročila se je s Tinetom Rozmanom, po domače Galetovim, 
iz Srakovelj, kjer sta si ustvarila dom in družino. V zakonu 
so se rodili Darko, Marjeta in Jožko. Zelo radi so obiskovali 
različne kraje po Sloveniji; malico so dali v cajno, sedli v avto 
in raziskovali. Mimi je najprej službovala v kranjski Iskri, 
zatem na Kliniki Golnik. Rada je hodila po planinah, zdaj pa 
si je omislila e-kolo, s katerim nabira kilometre. Je dolgole-
tna prizadevna članica in predsednica Turističnega društva 
(TD) Kokrica, aktivna v domači KS Kokrica. Družbo ji delajo 
vnuki Jaka, Blaž in Luka, s katerim rada skupaj kaj dobrega 
skuhata. Ob jubileju so jo z obiskom prijetno presenetili 
člani TD Kokrica, sosedje, prijatelji ... in ji zapeli Kokrčani.

Srčna Mimi jih ima sedemdeset

Mimi Rozman na predvečer jubileja / Foto: Primož Pičulin

Mlaj in judoist Sašo  
/ Foto: osebni arhiv
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1. nagrada: darilna kartica OBI v vrednosti 20 EUR,

2. in 3. nagrada: knjižna nagrada

Rešitve križanke (geslo, sestavljeno iz črk z oštevilčenih 

polj in vpisano v kupon iz križanke) pošljite do petka, 10. 

februarja 2023, na Gorenjski glas, Nazorjeva ulica 1, 4000 

Kranj. Rešitve lahko oddate tudi v nabiralnik Gorenjskega 

glasa pred poslovno stavbo na Nazorjevi ulici 1.

Za zakisanost 
telesa, ki nam 
lahko “nagaja” z 
raznimi simptomi, 
je največkrat 
kriva nepravilna 
prehrana. 
Privoščite 
si jedilnik z 
bazičnimi jedmi 
in v telesu spet 
vzpostavite 
pravilno 
kislo-bazično 
ravnovesje. V 
knjigi najdete 
kar 100 receptov 
za take jedi. 
Preizkusite!

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.

Velikost knjige je 210 š x 260 v, trda vezava,  

192 strani. Redna cena knjige je 26,90 eur. 

Akcijska cena knjige je samo                         + poštnina

9,90
EUR
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www.gorenjskiglas.si
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Boris izhaja iz zdravniške 
družine. Četudi je kot naj-
stnik želel prekiniti družin-
sko tradicijo, mikalo ga je 
namreč profesionalno igra-
nje hokeja ali košarke, se je 
po maturi vseeno vpisal na 
medicinsko fakulteto.

»Pogosto sem se spraše-
val, od kod ta močna vez s 
tem poklicem. Kdaj se je 
vse skupaj začelo, kdo je bil 
kriv, da pri nas ne študira-
mo strojništva, zakaj nis-
mo vodovodarji, tapetniki?« 
se je spraševal, ko sva sedla 
h kavi. Imela sva kar nekaj 
časa, saj je moral počakati na 
hčerko, da zaključi predava-
nja. Na medicinski fakulteti.

Boris je svoje korenine te-
meljito raziskal. Imel je sre-
čo, da so predniki marsikaj 
zapisali, nekatere anekdote 
o prav posebnih trenutkih 
njihovega življenja pa so se 
prenašale iz roda v rod.

»Zanimivo je, da imam 
tudi o pradedu Felicija-
nu, ki je bil zdravnik, po 
potrebi tudi porodničar in 

veterinar, kar nekaj infor-
macij. Živel je na vasi, ljudje 
so ga spoštovali, imeli radi, 
mnogi so se ga bali, ker je 
znal zaropotati pri družin-
skem nasilju, zlorabah ot-
rok in celo pri grdem ravna-
nju z živalmi. V tistih časih, 
na začetku 20. stoletja, ni 
bilo v navadi, da bi moralne 
nauke delil zdravnik. Sveto-
val in pridigal je le župnik.

Tudi Felicijanovo rojstvo 
in odraščanje je bilo, po 
meni dostopnih podatkih, 
nenavadno.

Njegova mama Urša je 
bila kuharica in natakari-
ca v vaški gostilni, oče Josip 
pa velik gospod in industri-
alec iz Ljubljane. Vrsto let je 
obiskoval Uršo, ker je imel 
doma bolno ženo. Bila sta 
nenavaden par: on je imel 
visokošolsko izobrazbo z 
univerze na Dunaju, ona je 
bila preprosta, a naravno in-
teligentna ženska. Zanosila 
je šele pri 35 letih. Po nesre-
či ali namenoma? Kdo bi ve-
del! Ker toliko časa ni bilo 
nič 'videti', so ljudje šušlja-
li, da pa sta morda res le pri-
jatelja. Na novega leta dan 
1892 je na svet privekal mali 
Felicijan. Ljubljanski oče ga 
je bil neizmerno vesel, saj je 
imel doma že tri odrasle in 
tudi poročene hčerke. Us-
canke jim je rekel. Urši-
ni starši so se zaradi hčer-
kinega nezakonskega otro-
ka počutili umazane, uža-
ljene, prizadete. Več mese-
cev so menda hodili samo 
k jutranji maši ter se, če je 
bilo le mogoče, izmuzni-
li iz cerkve takoj po oznani-
lih. Da bi ja srečali čim manj 
ljudi! Šele ko jim je nesojeni 
zet zagotovil, da bo denarno 
poskrbel za Uršo in njune-
ga otroka, so se potolažili in 
pomirili.

V tistih časih moški ni 
mogel priznati svojega ne-
zakonskega otroka, zato je 
Josip 'posvojil' Felicijana 

na drugačen način: postal 
je njegov krstni boter. Za-
vezal se je, da ga bo, ko bo 
napočil čas, poslal na študij 
na Dunaj. Praded se je izka-
zal za bistrega fanta, zato se 
je najprej vpisal na klasič-
no gimnazijo, potem pa so 
ga kot drugega najboljšega 
maturanta napotili na štu-
dij medicine najprej v Pra-
go, potem pa na Dunaj. Po 
pripovedovanju naj bi bil 
dr. Felicijan bolj nagnjen k 
znanstvenemu delu, a ker 
je oče zahteval, da poma-
ga ljudem, se je uklonil in 
odprl zasebno prakso v do-
mači vasi, približno tride-
set kilometrov iz Ljubljane. 
Najbolj me je ganila zgod-
ba iz Felicijanovega otro-
štva. Nekoč sta šla z očetom 
h krojaču in tam je, enkrat 
samkrat in edinkrat, moje-
ga pradedka Josip prijel za 
roko in ga predstavil kot 
svojega sina.

Ne boste verjeli: poročil 
se je trikrat! Prva žena mu 
je ušla, ker naj bi bil pre-
cej 'gajsten', ona pa je bila 
dekle iz plemenite druži-
ne in je imela seks bolj za 
nujo kot za užitek. Druga je 
umrla po tem, ko so jo na-
padli divji prašiči, mojo pra-
babico Gizelo pa je menda 
sam nagnal, ker je raje gle-
dala za hlapci. Na vso moč 
se je tudi otepala gospodinj-
stva in dela v ambulanti. V 
zvezek, ki ga je pisal v ob-
liki dnevnika, je pogosto 
zabeležil o 'strašni sramo-
ti', ki jo 'zganja ta ženska'. 
Za tiste čase je bilo res ne-
navadno, da si je poročena 
ženska iz ljubljanskega gos-
postva privoščila ljubimce 
iz vrst hlapcev in beračev! 
Na njeno srečo pa ni prišlo 
do ločitve, saj je Felicijana 
do smrti pomendral podiv-
jan konj, prababica Gizela 
pa se je že kmalu kot bogata 
vdova poročila s krznarjem 
iz Celovca. Kje in kdaj sta se 

srečala, ne vemo, predvide-
vam pa, da se je to zgodilo v 
Opatiji, kjer je bila po hudi 
pljučnici na okrevanju.

Ded Jokl se je rodil dobro 
leto po gala poroki. Mama 
zanj ni nikoli po materin-
sko skrbela. Mar ji je bilo za 
otroka! Odraščal je ob varu-
ški, zelo dobro se je razumel 
tudi z učiteljem klavirja, ki 
ga je poučeval štirikrat te-
densko. Ko je bil star osem 
let, se je začela vojna. Očeta 
so, ker je bil judovske krvi, 
odpeljali v taborišče, kjer je 
po enem letu umrl. Mama 
Gizela pa je spoznala ame-
riškega vojaka, se po kon-
cu vojne preselila v Ameri-
ko, Jokla pa pustila učitelju 
klavirja in njegovi ženi. Za-
kaj se je, ko je napočil pra-
vi čas, odločil za študij me-
dicine, ne vem. Meni je raz-
lagal, da zato, ker je bil za-
ljubljen v neko študent-
ko, a ne bi dal roke v ogenj, 
da je bilo to res. Tudi on se 
je trikrat poročil. Ker je bil 
jako strog in resen mož, 
mu je prva žena, po poklicu 
učiteljica, ušla nazaj k svo-
jim staršem. Z drugo je za-
plodil mene, po spletu zelo 
nesrečnih okoliščin pa mu 
je čez dve leti skupaj z otro-
kom umrla pri porodu. Po-
tem se je poročil z medicin-
sko sestro, svojo desno roko 
v ambulanti. Bila je nežna, 
tiha in zelo ljubeča ženska. 
Čeprav ni nikoli povzdig-
nila glasu, je imela mojega 
očeta do zadnjega dne živ-
ljenja krepko pod koman-
do. Zelo lepo je skrbela tudi 
zame. Rad sem jo imel.

Poročil sem se z Magdo, 
v katero sem bil zaljubljen 
že v vrtcu. Bila je moja prva 
in edina ljubezen. Imava tri 
hčerke, najstarejša je v dru-
gem letniku medicine.

Smo štirje rodovi zdravni-
kov, a intimno tako različni 
med seboj!«

(Konec)

Milena Miklavčič

Čokoladne rezine z banano
Kombinacija banane in 

čokolade je brez dvoma 
izvrstna. Kjerkoli se pojavi, 
nikoli ne razočara. Naj si bo 
to v palačinkah, v torti ali v čo-
koladnih rezinah z banano.

Za pripravo čokoladnih 
rezin z banano potrebuje-
mo: za testo: 2 jajci, 3 žlice 
moke, 2 žlici kakava, 1 žlič-
ko pecilnega praška, 2 žlici 
sladkorja, ščep soli, mleko 
za navlažitev biskvita; za na-
dev: 2 banani, 5 dl smetane, 
4 liste želatine, 3 žlice čoko-
ladnega namaza; za preliv: 
200 g temne čokolade, 1,5 dl 
smetane.

Najprej se lotimo priprave 
biskvita. Skupaj zmešamo 
moko, kakav, pecilni prašek 

in sol. Rumenjake in beljake 
ločimo. Iz beljakov stepemo 
sneg, in ko je sneg že skoraj 
povsem kompakten, mu do-
damo sladkor ter stepamo do 
trdnega snega. V sneg posto-
poma vmešamo rumenjake. 
Nato postopoma vmešamo 
še mešanico moke. Maso za 
biskvit zlijemo v srednje ve-
lik pekač (pekač naj bo malo 
manjši od pečice), prekrit s 
peki papirjem. Pečemo v pe-
čici, segreti na 180 °C, od 15 
do 20 minut.

Priprava kreme: Žela-
tino za 10 minut namoči-
mo v hladni vodi in nato 
odcedimo. V kozici segre-
jemo 1 dl smetane do vre-
tja, odstavimo s štedilnika 

in vanjo damo ožeto želati-
no. Mešamo, dokler se žela-
tina ne raztopi, in ohladimo. 

Preostalo smetano stepe-
mo do čvrstega. Vanjo vme-
šamo čokoladni namaz in 

ohlajeno smetano z razto-
pljeno želatino.

Priprava preliva: Skupaj 
stopimo smetano in temno 
čokolado. Preliv ohladimo 
do mlačnega,

Sestavljanje rezin: Iz bi-
skvita odstranimo papir za 
peko in ga položimo nazaj 
v pekač. Namočimo ga s to-
plim mlekom in obložimo z 
bananinimi kolesi. Čez na-
devamo pripravljeno kremo 
in poravnamo. Pekač posta-
vimo za eno uro v hladilnik, 
da se krema malenkost str-
di. Nato čezenj prelijemo še 
čokoladni preliv. Pekač pos-
tavimo nazaj v hladilnik za 
nekaj ur, da se vse skupaj 
strdi.

Erika Jesenko

Večkrat se zgodi, da imamo malo časa za pripravo jedi in misli-
mo, da se ne da na hitro pripraviti česa zdravega in posežemo 
po kruhu in salami … A se da, le malo predpriprave je potrebne.

Marinirani zrezki (jagenjček, govedina, teletina …)
Potrebujemo 4 zrezke, 125 ml in 3 žlice pomarančnega soka, žli-
co limoninega soka, svež peteršilj, po žličko gorčičnih semen in 
koruznega škroba, sol in poper.

Za marinado zmešamo 125 ml pomarančnega in limonin 
sok, 2 žlici peteršilja in gorčico. Zrezke damo v posodo, jih 
prelijemo z marinado in obračamo, da se dobro namočijo. 
Pokrijemo jih in jih damo vsaj za 1 uro v hladilnik. Iz njega 
jih vzamemo 30 minut pred pečenjem. Pečico segrejemo 
na 200 °C. Zrezke damo na primeren pekač, marinado pa 
prihranimo. Pečemo jih 10–15 minut; ko meso prebodemo, 
mora iz njega priteči prozoren sok. Pečene zrezke preložimo 
na toplo. Za omako damo pekač na štedilnik in prilijemo 
prihranjeno marinado. Zavremo in z lopatico podrgnemo po 
dnu, da se vse olušči. Koruzni škrob in 3 žlice pomarančnega 
soka gladko zmešamo in umešamo v tekočino. Med neneh-
nim mešanjem zavremo in kuhljamo, da se zgosti. Dodamo 
nasekljan peteršilj in po okusu solimo ter popramo. Zrezke 
prelijemo z omako. Ponudimo s pire krompirjem in zele-
njavno prikuho.

Piščanec z indijskimi oreščki
Potrebujemo 4 fileje piščančjih prsi, 1 beljak, po žličko koruznega 
škroba, sojine omake in suhega šerija, strok česna, 2,5 cm svežega 
ingverja, 4 mlade ali navadne čebule, 2 korenčka, olje, 75 g soljenih 
indijskih oreščkov in 2 žlici omake hoisin.

Meso narežemo na trakove. V posodi zmešamo beljak, ko-
ruzni škrob, sojino omako in šeri. Dodamo meso in dobro 
premešamo, da je meso prekrito z omako. Česen in ingver 
olupimo in drobno sesekljamo. Čebulo narežemo na 2,5 cm 
dolge koščke, navadno na kolobarje, korenje na tanke palčke. 
Segrejemo vok ali veliko ponev in dodamo olje. Dodamo 
česen in ingver, nato še korenje in čebulo. Med nenehnim 
mešanjem pražimo 1 minuto. S penovko poberemo vse iz 
posode, damo na toplo, nato pa v med nenehnim mešanjem 
2–3 minute pražimo meso. Zelenjavo damo nazaj, dodamo 
indijske oreščke in omako hoisin ter med nenehnim meša-
njem pražimo toliko časa, da se meso prepeče in se oreščki 
in omaka sprimejo. Ponudimo takoj. Namesto omake hoi-
sin lahko zmešamo po žlico sojine omake, suhega šerija in 
rjavega sladkorja.

Solata iz garnel in avokada
Potrebujemo 200 g mešanih solatnih listov, 2 avokada, 350 g 
kuhanih garnel ali kozic, olivno olje, sok 1 limone, sol, kajenski 
poper in svež peteršilj.

Solatne liste operemo, osušimo in z njimi obložimo nizko 
posodo. Avokada razpolovimo, odstranimo koščici, olupimo 
in po dolgem tanko narežemo. Garnele in avokado razpore-
dimo po solatnih listih. Začinimo in potresemo z nasekljanim 
peteršiljem.

usode

L A H K E  J E D I

KU HAR SKI RE CEP TI

Za vas iz bi ra Katja Do lenc

Medicina nam je bila usojena
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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

Samo odločiti se moraš

Kranj – V Mestni knjižnici Kranj bodo letos del prireditev ob 
slovenskem kulturnem prazniku posvetili mladim literarnim 
ustvarjalcem. V četrtek, 2. februarja, bo ob 14. uri slovesni 
zaključek Literarnega natečaja Franceta Pibernika za srednje-
šolski esej. Nagradili in predstavili bodo udeležene avtorje 
esejev in njihove mentorje, prisluhnili nagrajenim prispevkom, 
predstavili zbornik esejev in se družili s pisateljem Jasminom 
B. Frelihom.

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. 

Rezultati – žrebanje 29. 01. 2023
14, 19, 27, 30, 35, 36, 38 in 32

Loto PLUS: 7, 17, 22, 24, 30, 32, 36 in 23
Lotko: 6 5 6 1 9 8

Sklad 1. 2. 2023 za Sedmico: 1.770.000 EUR
Sklad 1. 2. 2023 za PLUS: 1.950.000 EUR
Sklad 1. 2. 2023 za Lotka: 300.000 EUR

LOTO

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!

Nagradna križanka iz Gorenjskega glasa št. 4 z geslom 
Razveseljuje nas dvakrat na teden, je glavno nagrado 
prinesla Mojci Žula iz Radovljice, drugo in tretjo nag-
rado pa Tereziji Podlogar z Bleda in Magdi Bizovičar 
iz Škofje Loke. Nagradna križanka iz Gorenjskega glasa 
št. 5 z geslom Informira nas, nas uči in zabava, je glavno 
nagrado prinesla Minki Pavlin iz Kranja, drugo in tretjo 
nagrado pa Gašperju Pogačniku iz Zgornje Besnice in 
Ani Eržen iz Mavčič. Nagrajencem čestitamo!

Oblikovanje osebnega finančnega načrta

Tržič – Center za socialno delo Gorenjska, enota Tržič, v fe-
bruarju vabi na skupinske delavnice s področja finančnega 
opismenjevanja. Termini brezplačnih izobraževanj so: 2., 16. 
in 23. februar med 10. in 11. uro. Delavnice so namenjene 
oblikovanju osebnega finančnega načrta. Več informacij na 
telefonski številki: 04 597 12 00.

PREDAVANJA

Portugalska

Naklo – Turistično društvo Naklo vabi na potopisno predava-
nje v torek, 31. januarja, ob 18. uri v Gostilnici Kresnik Naklo, 
kjer bo Nina Simič predstavila Portugalsko.

RAZSTAVE

Darilo ledene dobe

Radovljica – Februarja je v galeriji Pasaža Radovljiške graščine 
na Linhartovem trgu 1 na ogled razstava fotografij mojstra 
fotografije Janeza Kramarja, člana Fotografskega društva Ra-
dovljica. Naslov cikla fotografij je Darilo ledene dobe.

PREDSTAVE

Dr. Prešeren

Kranj – V Prešernovem gledališču Kranj bo v sredo, 1. februar-
ja, ob 16. uri, v četrtek, 2. februarja, pa ob 10. uri na sporedu 
dokumentarna drama Nede R. Bric Dr. Prešeren.

Slavnostni dogodek s proslavo

Škofja Loka – Na Loškem odru se bo v četrtek, 2. februarja, ob 
20. uri začel slavnostni dogodek ob 120-letnici delovanja Loške-
ga odra in osrednja občinska proslava ob kulturnem prazniku.

39. Tržič poje 2023

Tržič – V Osnovni šoli Bistrica se bo v petek, 3. februarja, ob 
18. uri začela območna revija odraslih pevskih zborov in malih 
vokalnih skupin 39. Tržič poje 2023.

OBVESTILA

Pomoč pri računalništvu in telefoniji

Šenčur – V petek, 3. februarja, bo ob 10. uri v Domu krajanov 
Šenčur delavnica Tehnična prva pomoč: računalništvo in te-
lefonija. Ponujajo pomoč pri uporabi osebnega računalnika, 
tabličnega računalnika in pametnega telefona. Svoj računalnik 
lahko prinesete s seboj.

Telovadba za najlepša leta

Zgornja Bela – V sredo, 1. februarja, se bo ob 17. uri v Domu 
krajanov na Zgornji Beli začela Telovadba za najlepša leta. 
Vabijo udeležence vseh starosti.

V priročniku 
je strnjeno in 
praktično opisana 
reja ovc in koz 
pri nas. Poglavja 
v knjigi: zakaj 
reja drobnice, 
osnovne fiziološke 
značilnosti ovc  
in koz, obnašanje 
ovc in koz, Izbira 
pasme ovc, 
nakup in obnova 
plemenske črede, 
ureditev pašnika, 
pridelava krme, 
posebnosti v 
prehrani drobnice, 
prehrana mesnih 
in mlečnih ovc in 
koz, opravila pri 
ovcah in kozah, ...

Marjeta Ženko

ZALOŽBA KMEČKI GLAS

REJA

OVC IN KOZ
REJA

OVC IN KOZ
Marjeta Ženko

ZALOŽBA KMEČKI GLAS
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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

14136 strani, mere: 17 x 23, 5 cm, brošura         

EUR V knjigi so 
predstavljeni 
različni načini reje. 
Uvodna poglavja 
so osredotočena 
na izbiro ustrezne 
pasme oz. križanca 
ter ureditev in 
opremo hlevov za 
rejo posameznih 
vrst perutnine, 
osrednji del  pa 
je namenjen 
opisu tehnologij 
rej od valjenja, 
preko vzreje, reje 
za nesnost ter 
pitanja za meso 
do kakovosti mesa 
in jajc. Veliko 
pozornosti so 
avtorji namenili 
tudi prehrani.
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Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu,  
Nazorjeva ulica 1 v Kranju, jo naročite po tel.  
št.: 04 201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si. 

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

                        + poštnina

15,50256 strani, brošura, 17 × 23,5 cm 

EUR

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

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

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

                        + poštnina

14168 strani, brošura, 17 × 23 cm 

EUR

Tržič – Tržiški muzej vabi na odprtje razstave Tinke Mesec 
Tomazin z naslovom Pod kožo vse pleše, ki bo v četrtek, 2. 
februarja, ob 18. uri v Galeriji Atrij Občine Tržič. Tinko pozna-
mo kot del ustvarjalnega tandema s Tanjo Ahačič, ki je med 
otroke tržiške občine pospremil že šest slikanic, večina od njih 
je domoznanskih. Tokrat bodo na ogled postavljena Tinkina 
čisto drugačna (raziskovalna), izpovedna dela. V kulturnem 
programu ob odprtju razstave, ki bo na ogled do 3. marca, 
bodo nastopili učenci Glasbene šole Tržič.

Odprtje razstave Pod kožo vse pleše

Tržič – Po nekajletnem premoru vas v letu pesnika Karla De-
stovnika - Kajuha in pisatelja Ivana Tavčarja tržiška izpostava 
JSKD znova vabi na območno revijo tržiških pevskih zasedb. 
Območna revija odraslih pevskih zborov in malih vokalnih sku-
pin bo v Osnovni šoli Bistrica v petek, 3. februarja, ob 18. uri. 
Ob iztekajoči se 60-letnici Zveze kulturnih organizacij Tržič in 
50-letnici podeljevanja Kurnikovih priznanj bo uvodoma sprego-
voril predsednik Zveze kulturnih organizacij Tržič David Ahačič.

Tržič znova poje
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ZAHVALA

V 93. letu nas je zapustil dragi brat, stric, svak, sosed in prijatelj

Anton Benedičič
Hvalčkov Tone z Jesenovca 

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem 
in znancem za izrečeno sožalje, darovano cvetje in sveče. Hvala 
g. kaplanu Mateju Rusu za lep pogrebni obred, Kranjskemu kvar-
tetu za zapete žalostinke in pogrebni službi Akris. Zahvaljujemo 
se sosedom, ki so ga pospremili na zadnjo pot, Zvezi civilnih in-
validov vojn Slovenije, ZB in praporščaku. Posebna zahvala tudi 
CSS Škofja Loka, kjer so zanj lepo skrbeli, ter gospodu župniku 
Janezu Šketu, ki ga je tam obiskoval. Hvala vsem, ki ste zanj kar-
koli dobrega naredili in ga imate v lepem spominu.

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

ZAHVALA

Ob izgubi dragega očeta, dedija, nonota in strica 

Mateta Bečića

se iskreno zahvaljujemo vsem prijateljem, sosedom, znancem 
in sodelavcem za izrečena sožalja, darovano cvetje in sveče. 
Velika zahvala dr. Eriki Tratnik iz ZD Kranj ter zdravnikom in 
sestram bolnišnice Golnik na oddelku 200. 
Hvala tudi g. Jenku za obred ob slovesu, pogrebni službi Navček, 
pevcem in trobentaču.

Žalujoči vsi njegovi 
Kranj, Ljubljana, Split

OSMRTNICA

V 94. letu nas je zapustila mama, stara mama in prababica 

Ivana Marija Prhavc
rojena Potočnik, upokojena direktorica KŽK Mlekarna Kranj

Od nje se bomo poslovili v četrtek, 2. februarja 2023, ob 15. uri na pokopališču na Bledu. 
Na dan pogreba bo žara od 10. ure v poslovilni vežici.

Žalujoči: hči Marija, sinovi Peter, Janez in Pavel z družino, vnuki in pravnuki

Poslovila se je  

Nataša Dobnikar
upokojena uslužbenka Okrožnega sodišča v Kranju

Spoštovano sodelavko bomo ohranili v lepem spominu. 

Sodelavci Okrožnega sodišča v Kranju

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

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

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

NEPREMIČNINE
STANOVANJA

ODDAM

GARSONJERO v hiši pri Kranju, tel.: 
031/805-412 23000275

HIŠE

KUPIM

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

POSESTI

PRODAM

ZAZIDLJIVO parcelo v okolici Metlike, 
blizu reke Kolpe, 403 m2, na ravnini. 
Vodovod, elektrika in optika na parceli, 
cena 10.500 m2. Zelo primerno za in-
vesticijo, tel.: 070/532-192 23000267

MOTORNA VOZILA
MOTORNA KOLESA

KUPIM

MOPED Tomos Apn 4, 6 (ctx, atx, bt, 
elektronik 90) v kakršnem koli stanju, 
tel.: 041/515-867 23000268

KURIVO
PRODAM

SUHA mešana drva, možna dostava, 
tel.: 031/676-235 23000158

SUHA hrastova in bukova drva, lah-
ko razžagana, možna dostava, tel.: 
031/330-425 23000178

STANOVANJSKA 
 
OPREMA

POHIŠTVO

PODARIM

LESENO jedilno mizo dimenzij 180 x 
90, tel.: 040/666-662 23000270

GLASBILA
PRODAM

DIATONIČNO harmoniko Melodija, Be 
Es As, odlično ohranjena, kot nova, 
tel.: 031/302-411 23000263

UMETNINE, NAKIT
PRODAM

TAPISERIJE – živali (sova, orel, lev, 
konj, slon, volk, metulj, čebela ...), tel.: 
040/567-544 23000261

KMETIJSKI STROJI
KUPIM

TRAKTOR priključke in druge kmetij-
ske stroje, tel.: 041/680-684 23000278

PRIDELKI
PRODAM

IZ Vurberških goric, vrhunsko vino, 
renski rizling l. 2021, ocenjen na Vinis 
zlato priznanje, cena 2,5 EUR/liter. 
Dostava na Gorenjsko, tel.: 041/646-
067 23000046

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

ČB bikca in teličko, stara 10 dni, tel.: 
031/446-519 23000262

ČB bikca, starega 2 tedna, tel.: 
070/321-518 23000271

PIŠČANCE domače reje, chabo 
srebrn parček, peteline, auricana ko-
koši in serama petelina, tel.: 068/601-
122 23000276

REDOVNIŠKI orjak, samec in samica, 
stara eno leto, za prepust, težka 8 kg, 
tel.: 04/25-91-540, 040/463-614  
 23000273

ZAJČKE lepih barv in velike pasme, 
vredne nakupa, tel.: 040/979-622 
 23000274

KUPIM

VISOKO brejo kravo ali telico in bik-
ca, starega 14 dni, vsi simentalci, tel.: 
040/215-667 23000272

ZAPOSLITVE (m/ž)
NUDIM

AS Stara Fužina - Studor, Studor 48, 
Srednja vas v Bohinju, išče pastirja za 
govedo (jalovo živino) za pašno sezono 
2023, tel.: 031/346-763 23000266

AS Koroška Bela, a.s., išče pastirja na 
Belski planini za pašno sezono 2023. 
Pisne prijave s kratkim življenjepisom 
pošljite na naslov AS Koroška Bela, 
a.s., Dobravska ulica 14, Jeseni-
ce. Kontaktna oseba g. Slivnik, tel.: 
068/190-236 23000279

Zaposlimo avtomehanika v servisni in 
vulkanizerski delavnici. Jerala Profil, 
d.o.o., Virmaše 190, Šk. Loka, tel.: 
031/277-772, info@avtoservis-profil.
com 23000264

IŠČEM

IŠČEM sezonske delavce za pomoč na 
kmetiji, zelenjava, Križe, tel.: 041/548-
545 23000277

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

ADAPTACIJE vsa gradbena dela, not-
ranje omete, strojne omete, fasade, 
adaptacije, tlakovanje dvorišča, ograje, 
kamnite škarpe in dimnike, krovska 
in kleparska dela, sanacije in renova-
cije, kvalitetno, hitro in poceni. SGP 
Beni, d. o. o., Struževo 7, Kranj, tel.: 
041/561-838 23000139

RAZNO
PRODAM

HOJICO za starejše in stolček za pr-
hanje, skupaj 50 EUR, tel.: 040/666-
662 23000269

AS Žirovnica - Moste za prihajajočo pašno sezono 
objavlja RAZPIS ZA PASTIRJA GOVEDI IN KONJ v 
dolini Završnice in na Žirovniški planini v času od  
1. maja do vključno 1. oktobra (5 mesecev).

Vse pašne površine v Završnici so ravninske in ograjene 
ter opremljene z vodnimi koriti. Za udobno bivanje je 
zagotovljena prenovljena hiša AS ob jezeru z vso infra-
strukturo (elektrika, kopalnica …). Prednost bodo imeli 
pari. Pisne prijave pošljite na naslov: AS Žirovnica - Mo-
ste, Žirovnica 48, 4274 Žirovnica. 

Informacije: 040 661 932 (Igor Lebar).

www.gorenjskiglas.si

V priročniku je nazorno 
prikazana pot lesa 
od hloda do izdelka. 
Poleg vseh postopkov 
obdelave in zaščite lesa 
ter potrebnega orodja so  
dodani natančni načrti 
za izdelavo nekaterih 
najbolj uporabnih 
izdelkov. Priročnik je 
namenjen vsem, ki 
se bodo sami lotili 
obdelave lesa in si za 
dom in vrt izdelali kaj 
praktičnega. Koristil 
bo tudi študentom in 
dijakom  lesarstva.Z A L O Ž B A  K M E Č K I  G L A S

Vladimir Stegne, Boštjan Bračič

+ načrti za izdelavo različnih izdelkov

Priročnik 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 ga naročite po pošti, se poštnina zaračuna  
po ceniku Pošte Slovenije.

www.gorenjskiglas.si

144 strani, 200x 230 mm, SPIRALNA VEZAVA.
Cena priročnika je 

                        + poštnina

EUR
8

Nagrajenci križanke z geslom ZDRAVA PAMET, katere sponzor 
je Rumena zavesa in je bila objavljena v Gorenjskem glasu 20. 
januarja 2023, so: Primož Komatar iz Stahovice, ki prejme 1. 
nagrado (4 vstopnice za ogled predstave in 4 majice), Zvonka 
Bogataj iz Gorenje vasi, ki prejme 2. nagrado (2 vstopnici za 
ogled predstave in 2 majici), in Antonija Pogačar z Bohinjske 
Bele, ki prejme 3. nagrado (2 vstopnici za ogled predstave).
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Pokljuka je v soboto gostila že trideseti Smučarski tek gospodarstvenikov, diplomatov in politikov. »Ko 
smo ga organizirali prvič, si nismo upali niti pomisliti, da bo kdaj dočakal trideseto izvedbo,« so besede 
dr. Avgusta Mencingerja, predsednika organizacijskega odbora.

Pokljuka – Smučarski tek 
gospodarstvenikov, diplo-
matov in politikov pote-
ka v organizaciji Športnega 
društva Strelica iz Tržiča.

»Malo je prireditev, ki so 
se obdržale vse od osamo-
svojitve Slovenije. To je edi-
no takšno tekmovanje v Slo-
veniji. Lahko samo rečem 
hvala celotni ekipi za vsa ta 
leta. Sponzorji in donator-
ji so zaslužni, da jo peljemo 
naprej,« je povedal mag. Kle-
men Grašič, direktor tekmo-
vanja. Z udeležbo je bil za-
dovoljen. Prijavljenih je bilo 
okrog petdeset tekmovalcev, 
ki so se v prosti ali klasični 
tehniki v različnih kategori-
jah pomerili na pet kilome-
trov.

Tekmovanje in druženje

Med gospodarstveniki do 
50 let je bil najhitrejši Miha 
Rudi (CSE Projekt), nad 50 
let Matej Ažbe (Iskra Meha-
nizmi), med gospodarstve-
nicami do 50 let Neža Mikuž 
(UKC Ljubljana), nad 50 let 
Božena Lipej (mednarodna 
svetovalka – Svetovna ban-
ka), med diplomati in politi-
ki do 50 let Marko Rakovec 

(Ministrstvo za zunanje za-
deve), nad 50 let Tone Ja-
godic (svetovalec evrop-
skih olimpijskih komitejev), 
med ženskami v diplomaci-
ji in politiki do 50 let Katari-
na Štravs (poslanka DZ RS) 
in nad 50 let Gabriela Börc 
Smolič (Ministrstvo za kme-
tijstvo, gozdarstvo in prehra-
no). Tekmovalnemu delu je 
sledilo druženje s pogosti-
tvijo in glasbenim progra-
mom. V prvi vrsti je dogo-
dek namenjen prav druže-
nju in kot takšnega ga vza-
mejo tudi udeleženci.

»Druženje potrebuje tako 
politika kot gospodarstvo. 
Letošnjo zimo sem na te-
kaških smučeh drugič, ak-
tiven sem predvsem v dru-
gih športih. Celo življenje že 
igram nogomet, veliko tudi 
alpsko smučamo. Rezultat 
je v tretjem planu, v ospred-
ju je, da smo na svežem zra-
ku in v dobri družbi,« je po-
vedal Aleksander Vrtač, di-
rektor Avtohiše Vrtač iz Kra-
nja. Z njim se strinja tudi Ci-
ril Globočnik, župan Občine 
Radovljica. »Letos je bilo na 
progi zelo zahtevno, ker sem 
imel pol manj treninga kot 
pretekla leta. To se je pozna-
lo. Vrsto leto že prihajam. V 

ospredju so druženje in kon-
struktivni pogovori za boljše 
čase.« Ne glede na pomanj-
kanje treninga je bil dru-
gi med diplomati in politi-
ki nad 50 let. Tik pred star-
tom smo za nekaj besed ujeli 
Mojmirja Ocvirka iz podjetja 
Eles. »Posebej se na to tek-
mo nisem pripravljal. Tek 
na smučeh je moj priljublje-
ni šport. Danes bom odtekel 
teh pet kilometrov, potem pa 
naprej še okrog dve uri.«

Vrsto let na tem teku sre-
čujemo Evo Štravs Podlo-
gar, direktorico agencije RA-
GOR. »Nastopila sem že v 
različnih kategorijah: do 50 
let politiki, nad 50 let politiki, 
sedaj pa nad 50 let gospodar-
stveniki. Vzdušje je super, 
Pokljuka je izjemna. Ne gle-
de na moj predhodni trening 
vsako leto ocenim, da bom to 
razdaljo zmogla preteči. Re-
zultat nikakor ni moj cilj, sle-
dim olimpijskemu načelu, 
da je pomembno sodelovati 
in se družiti. Beseda teče tudi 
o poslu in o splošnih temah. 
Z zelo širokim mreženjem 
smo lahko uspešni,« je deja-
la in poudarila, da trideset let 

pripravljati takšno prireditev 
ni enostavno in da bo med 
udeleženci tudi v prihodnjih 
letih.

Znova prihodnje leto

Od druge pa vse do vključ-
no devetnajste izvedbe je 
glavne organizacijske niti 
imel v rokah Vinko Gra-
šič, predsednik ŠD Streli-
ca, nato jih je prevzel njegov 
sin Klemen. Obudil je spo-
mine na začetke. »Bil sem 
na prvem teku in takrat Av-
gustu Mencingerju pred-
lagal, da bi prevzeli organi-
zacijo in dogodek peljali na 
višjem nivoju. Dodali smo 
druženje, ki je tukaj zelo po-
membno. Ponosen sem na 
vse, ki skrbijo, da je tek do-
čakal trideseto izvedbo. V to-
likih letih se je zgodilo mar-
sikaj zanimivega. Spisalo se 
je veliko takšnih in drugač-
nih zgodb,« je zaključil. In 
kot je povedal mag. Klemen 
Grašič, se bodo nove pisale 
že prihodnje leto.

Dogodek je imel tudi do-
brodelno noto. Zbirali so 
denar za otroke iz socialno 
ogroženih družin.

Maja Bertoncelj

Na jubilejni izvedbi je bilo okrog petdeset udeležencev. 
Takole se je na progo med gospodarstveniki podal 
Aleksander Vrtač. / Foto: Maja Bertoncelj

Rudno polje – Infrastruktura Bled v sodelovanju s Sloven-
sko vojsko in podjetjem GG Bled oživlja smučišče Viševnik 
na Pokljuki, ki je ponovno odprto od petka, 20. januarja. Na 
smučišču obratujeta dve napravi, odprte so vse proge v dolžini 
1,2 kilometra. Smučanje je mogoče vsak dan med 9. in 16. 
uro, cena celodnevne vozovnice za odrasle znaša 15 evrov, 
za otroke 10 evrov, poldnevne pa 10 evrov za odrasle in 8,50 
evra za otroke.

Oživljajo smučišče Viševnik na Pokljuki

Ljubljana – Števili turističnih 
prihodov in prenočitev sta se 
lani približali ravni, ki je bila 
dosežena v predkoronskem 
letu 2019. Po podatkih Sta-
tističnega urada RS (SURS) 
je bilo prihodov 5,8 milijona, 
kar je 5,8 odstotka manj kot v 
navedenem letu, število pre-
nočitev (slabih 15,6 milijona) 
pa je za letom 2019 zaostajalo 
le za 1,2 odstotka. V primerja-
vi z letom 2021 so se prihodi 
zvišali za 46,6 odstotka, pri 
prenočitvah pa SURS ugota-
vlja 38,5-odstotno zvišanje. 
Direktorica Slovenske turi-
stične organizacije (STO) 
Maja Pak je ob teh podatkih 
poudarila, da je slovenski 
turizem v letu 2022 prese-
gel rezultate panoge v Evro-
pi in v svetu. »K temu je po-
membno pripomoglo to, da 
smo že pred izbruhom pan-
demije covida-19 Slovenijo 
uspešno umestili na svetov-
ni turistični zemljevid kot ra-
znoliko, trajnostno destina-
cijo, ki ponuja varna, nemno-
žična doživetja,« je prepriča-
na Pakova, poleg tega so na 
STO poudarili učinek bonov 
in kampanje Moja Slovenija.

Največ prenočitev v 
gorskih občinah

Statistični podatki kaže-
jo, da so 67 odstotkov lan-
skih prihodov ustvarili tuji 
turisti, medtem ko imajo pri 
prenočitvah 65-odstotni de-
lež. Največ prenočitev (upo-
števani so domači in tuji go-
stje) je bilo v gorskih obči-
nah, in sicer 31,2 odstotka 
oziroma 4,8 milijona, kar 
pomeni, da je bilo v teh ob-
činah preseženo število pre-
nočitev iz leta 2019, ko je jih 
bilo ustvarjenih 4,6 milijo-
na.

Skoraj dva milijona pre-
nočitev je bilo lani na obmo-
čju mestne občine Ljublja-
na, sledi Piran, nato pa ob-
čine Bled (959.084), Kranj-
ska Gora (905.336) in Bo-
hinj (820.935). Prvih deset 
občin zaključuje Radovljica, 
ki je imela 440 tisoč 480 pre-
nočitev.

Letos na STO pričakujejo 
nadaljnjo (zmerno) rast tu-
rističnega prometa, obenem 
pa opozarjajo na izzive, ki 
lahko upočasnijo okrevanje 
mednarodnega turizma – 
navajajo zdravstvene in ge-
opolitične ter zahtevno go-
spodarsko okolje.

Lani močno 
okrevanje turizma
Ana Jagodic Dolžan

Kamniška Bistrica – V začetku leta se je Planinskemu društvu 
Matica iztekla najemna pogodba za planinski dom v Kamniški 
Bistrici. Meščanska korporacija Kamnik, ki ima dom v lasti, 
zato izvaja nujna investicijska dela, saj je dom v slabem stanju. 
Kot so sporočili iz Meščanske korporacije, bo dom predvi-
doma znova odprt aprila. Najprej bodo z javnim razpisom 
poiskali skrbnika, nato pa še planinsko društvo, ki bo dom 
upravljalo. Objekt ima namreč status planinske koče, zato ga 
lahko najame le planinsko društvo, registrirano pri Planinski 
zvezi Slovenije.

Dom v Kamniški Bistrici zaprt

Ljubljana – Ljudska iniciativa Glas upokojencev Slovenije, med 
pobudniki je tudi nekdanji tržiški župan in poslanec Pavel 
Rupar, jutri ob 15. uri organizira vseslovenski protest upoko-
jencev na Trgu republike v Ljubljani. Zahtevajo dvig najnižjih 
pokojnin za 20 odstotkov, pokojnin od tisoč do 1500 evrov pa 
za 15 odstotkov. Najnižja pokojnina naj bo 750 evrov in naj se 
z inflacijo usklajuje na dva meseca, povprečna neto pokojnina 
pa naj bo 75 odstotkov povprečne plače v Sloveniji. Zahtevajo 
tudi dvig odmernega odstotka za izračun pokojninske osnove 
na 68 odstotkov, pri čemer naj se upošteva povprečna plača 
zaporednih 20 let, pravica do pokojnine in letnega dodatka pa 
naj se vpiše v ustavo. Za upokojence naj se uredi dostop do 
osebnih zdravnikov, plačilo dodatnega zdravstvenega zavaro-
vanja pa naj za tiste z manj kot tisoč evri pokojnine prevzame 
država. Ta naj jim plača tudi RTV-prispevek, še zahtevajo.

Jutri protest upokojencev v Ljubljani

Klemen (levo) in Vinko Grašič iz ŠD Strelica, ki je 
organizator Smučarskega teka gospodarstvenikov, 
diplomatov in politikov, edinega tovrstnega dogodka v 
Sloveniji / Foto: Maja Bertoncelj

Najprej tek, nato druženje

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

Danes in jutri bo delno jasno, v četrtek pa zmerno do pretežno 
oblačno. Večinoma bo suho.


