
Šenčur – Šenčurski Godlar
ji, ki že 33 let pripravljajo eno 
največjih pustnih povork na 
Gorenjskem, so znova upra
vičili svoj sloves. Pretekli ko
nec tedna so pustnih norčij 
željne obiskovalce od blizu 
in daleč navdušili s povor
ko 25 vozov in 350 sodelu
jočimi pustnimi maskami. 
V soboto so obiskali Kranj 
in Cerklje, vrhunec dogaja
nja je bil na pustno nedeljo, 
ko so se predstavili v domači 
občini. Povorka je krenila iz 
Srednje vasi in se vila vse do 
središča Šenčurja.

Gusarska ladja je maskota povorke, ki jo pripravijo šenčurski Godlarji. / Foto: Tina Dokl

M. L., U. P., K. M., M. A. Naj zavihrajo zastave

Mojstrana – Turistično druš
tvo Dovje  Mojstrana ob za
četku FIS svetovnega prven
stva v nordijskem smučanju 
v Planici poziva kranjsko
gorske občane, naj na obmo
čju celotne občine, po vseh 
krajevnih skupnostih, v vseh 
hišah in stanovanjih prebi
valci obesijo slovensko zas
tavo in tudi uradno zastavo 
prvenstva. »Smo pred enim 
največjih športnih dogod
kov v zgodovini naših krajev 
in naše države, svetovnim 
prvenstvom v nordijskem 

smučanju. Tega se veselimo 
in na to smo ponosni. Ponos
ni smo tudi na vse naše tek
movalce, vse sodelujoče pri 
organizaciji in na našo obči
no Kranjska Gora, ki vse to 
omogoča. To znamo, želimo 
in zmoremo tudi pokazati, in 
to z našim največjim simbo
lom, ki vse našteto združu
je – s slovensko zastavo,« so 
pobudo pojasnili v društvu. 
»To smo zmogli storiti leta 
1961 ob državnem prvenstvu 
v nordijskih športih v Moj
strani in to zmoremo danes, 
leta 2023, po celotni občini 
Kranjska Gora! Naj zavihra!«

Suzana P. Kovačič

Svetovno prvenstvo v nordijskem smučanju v Planici se bo uradno začelo 
danes s slovesnostjo ob 20.23 na Trgu zmagovalcev v Kranjski Gori. Na odru 
tudi svetovno znana imena.

Kranjska Gora – Odštevanja 
do največjega športnega do
godka v zgodovini Sloveni
je je konec. Prišel je dan slo
vesnega odprtja, ki bo danes 
zvečer v Kranjski Gori.

Sodelovali bodo svetovno 
znana in uveljavljena glasbe
na skupina Laibach, Ansam
bel Saša Avsenika in svetov
no znani glasbeni producent 
DJ Umek. Na odru jih bo 
spremljalo več kot 130 nasto
pajočih. Nastopili bodo tudi 
plesalci pod vodstvom Mihe 
Krušiča, plesalci Folklorne 
skupine Emona, evropski in 
svetovni prvaki v hip hopu 
plesne šole Bolero in plesalci 

baletnega ansambla SNG 
Opera in balet Ljubljana. 
Dogodek bo sta povezovala 
Igor E. Bergant in Bernar
da Žarn. Po zdravili bomo 
nosilce nacionalnih zastav 
vseh sodelujočih reprezen
tanc iz 65 držav, slovensko 
zastavo bo nosil smučarski 
skakalec Peter Prevc. Zbra
ne bodo nagovorili Johan  
Eliasch, predsednik FIS 
Mednarodne smučarske 
in deskarske zveze, dr. Ro
bert Golob, predsednik Vla
de Republike Slovenije, in 
Enzo Smrekar, predsednik 
Smučarske zveze Slovenije 
in OK Planica.

Organizatorji so v Plani
ci pripravili vse potrebno, 

da se boji za 24 kompletov 
medalj v smučarskih sko
kih, smučarskem teku in 
nordijski kombinaciji lahko 
začnejo. Napovedujejo ne
pozabni športni in zabavni 
zimski spektakel. Trenin
gi že potekajo, prve končne 
odločitve pa bodo v četrtek, 
ko se bodo smučarski teka
či v obeh konkurencah po
merili v posamičnem sprin
tu v klasični tehniki, smu
čarske skakalke pa na tek
mi na srednji skakalnici. V 
33članski slovenski repre
zentanci je glede na rezulta
te v letošnji sezoni kar nekaj 
kandidatov za najvišja mes
ta, tudi za medalje. V Planici bodo do 5. marca potekali boji za odličja v treh športih. Tekmovalci in 

spremljevalne ekipe so že na prizorišču. / Foto: Gorazd Kavčič

VREME

Danes in jutri bo delno 
jasno, jutro bo po nižinah 
megleno. V četrtek se bo 
pooblačilo, popoldne bo 
lahko rahlo deževalo.

jutri: delno jasno

0/14 °C

Maja Bertoncelj

76 let Gorenjski časnik od leta 1947
Prvi predhodnik tednika Gorenjec leta 1900
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Pretekli konec tedna so v več gorenjskih krajih pripravili pustne zabave in karnevale, ki so privabili več 
tisoč obiskovalcev od blizu in daleč. Sloves največje pustne povorke so ohranili šenčurski Godlarji, a 
tudi Hrušičani so poskrbeli za nepozabno pustno dogajanje s Hruščanskim karnevalom.

Pustni karnevali po Gorenjskem

GORENJSKA

Novi večinski lastnik 
smučišča
Večinski lastnik smučišča Španov 
vrh je postal podjetnik iz Krškega 
Dušan Kovačič, ki ima velike načr-
te z razvojem zimske in poletne 
ponudbe na edinem jeseniškem 
smučišču.

5

KULTURA

Zgodbe magičnih  
temnin
V Galeriji Pogled je na ogled neko-
liko neobičajna fotografska razsta-
va. Andrej Perko je svoje stare 
»pomanjkljive« analogne posnet-
ke digitaliziral in v njih prepoznal 
nove zgodbe.

10

ŠPORT

Luka Potočar  
plezalec leta
Na alpinistično-plezalnem večeru 
je Planinska zveza Slovenije pode-
lila priznanja za vrhunske dosežke 
v alpinizmu, športnem plezanju, 
turnem smučanju in lednem ple-
zanju za preteklo leto.

11

ZANIMIVOSTI

Zgodba Save  
najboljši film
Film Ena za reko: Zgodba Save 
režiserja Rožleta Bregarja iz Ra-
dovljice je zmagovalec sedem-
najstega festivala Gorniškega 
filma, ki se je sklenil prejšnji te-
den.

24

Nordijsko prvenstvo se začenja
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Želimo vam  
šegav pustni torek!

Vaš
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Kranj – Ema Klinec, 24-letna 
skakalka iz Poljan, članica 
SSK Norica Žiri, je na četr-
tem mestu najvišje uvrščena 
Slovenka v skupnem seštev-
ku letošnje sezone svetovne-
ga pokala. Že šestkrat je sta-
la na stopničkah, vselej na 
drugi. Pretekli konec tedna 
je bila v Rasnovu v Romuni-
ji v zahtevnih vetrovnih raz-
merah dvakrat peta.

V Planico odhajate z dobro 
popotnico.

S prvo tekmo v Rasno-
vu nisem najbolj zadovolj-
na, drugo pa je glede sko-
kov težko karkoli komen-
tirati, saj je bila zaradi vre-
menskih razmer res čud-
na. Kvalifikacijski skok je 
bil dober, tudi edini skok na 
tekmi je bil podoben. Nanj 
sem zaradi premočnega ve-
tra čakala dolgo časa, in ko 
sem se spustila, noge niso 
bile prave. Veseli me, da je 
nivo skokov dober, da vem, 
kaj delam, in z največjim 
veseljem grem v Planico. 

Vse letošnje uvrstitve na 
stopničke mi dajejo doda-
tnega zagona.

Kaj je sedaj drugače, kot je 
bilo v prvem delu sezone?

Že na treningih pred se-
zono sem dobro skakala, 
vedela, da sem sposobna 
tudi zmagati. Prvi del sezo-
ne tega ni pokazal. V zad-
njem obdobju pa sem zelo 
konstantna, kar prinaša tudi 

zaupanje v skoke. Pozabiš 
na rezultat in samo skačeš.

Ste razmišljali, da bi izpusti-
li tekme v Rasnovu?

Sem pomislila, da bi te 
tekme izpustila, morda celo 
že tiste prej v Hinzenbachu. 
V glavi je treba imeti, da bo 
forma najboljša prav na sve-
tovnem prvenstvu. Po dru-
gi strani rada skačem na tek-
mah. Poleg tega so izkušnje 

iz preteklih let pokazale, 
da je bila odločitev, da te-
kem pred velikim tekmova-
njem nisem izpuščala, dob-
ra. Na svetovno prvenstvo v 
Oberstdorf pred dvema leto-
ma smo šli prav tako direk-
tno iz Rasnova, celo ne da bi 
ostali vsaj kakšen dan doma.

Kakšni so vaši cilji v Planici?
S svojimi najboljšimi sko-

ki sem pri vrhu in to je to. Cilj 
je jasen. To je medalja, ki na 
velikih tekmovanjih nekaj 
šteje. Branila bom naslov 
svetovne prvakinje. Vse te 
stvari sicer skušam odmisli-
ti in se osredotočiti na izved-
bo svojih skokov, tako kot 
sem se v Oberstdorfu. Ob-
čutke z dne, ko sem postala 
svetovna prvakinja, imam še 
vedno v sebi. Popolnoma se 
lahko osredotočim na novo 
nalogo. Skakalnici v Planici 
sta lepi, imata sodoben pro-
fil, zelo dobro ju poznamo. 
Glede tega ne bo prav nič no-
vega. Na obeh želim pokaza-
ti najboljše skoke. Vsi bomo 
dali vse od sebe in upam, da 
bo prišel tudi rezultat.

Maja Bertoncelj

Ema Klinec navijače vabi v Planico: »Povabljeni, da skupaj 
doživimo to svetovno prvenstvo, ki je zagotovo eden 
največjih dogodkov v zgodovini Slovenije.« / Foto: Gorazd Kavčič

Kranj – Nika Križnar je bila 
pred dvema sezonama zma-
govalka skupnega seštevka 
svetovnega pokala v smučar-
skih skokih. Lani je bila dru-
ga. Trenutno je v skupnem 
seštevku na osmem mestu. 
Na dveh tekmah je bila tretja. 
Po neuspešnem nastopu je 
v začetku februarja predčas-
no zapustila Willingen, nato 
izpustila še Hinzenbach in 
Rasnov. V kakšni pripravlje-
nosti bo 22-letnica iz Delnic 
v Poljanski dolini, ki živi na 
Mlaki pri Kranju, prišla v Pla-
nico, je največje vprašanje. 
Na prvenstvu v Oberstdorfu 
pred dvema letoma je bila na 
veliki skakalnici tretja.

Kaj se je dogajalo v preteklih 
tednih?

Ukvarjala sem se s svoji-
mi občutki, čustvi, ta so pri 
meni zelo močna – po ma-
mici. V takšni situaciji sem 
bila prvič. Ko si enkrat stalno 
v deseterici, nato pa padeš 
pod te rezultate, ni lahko. 
Slabi skoki mi niso šli iz gla-
ve, tako da sem si vzela čas 
zase, da sem predelala stva-
ri, se umirila in osredotočila 
na svetovno prvenstvo.

Torej ste na pravi poti?
Časa, da bi pridobila na-

zaj prave občutke, ni bilo ve-
liko, mislim pa, da sem na 
pravi poti. Vrnila sem se na 
osnove, na domači teren – 
v Žiri h klubskemu trener-
ju v SSK Norica Žiri Jerne-
ju Kumru, ki mi zelo poma-
ga, si je vzel čas za vsak tre-
ning. Izvedla sva jih tudi na 
manjši, 60-metrski skakal-
nici, nato pa nadaljevala na 
skakalnici v Kranju. Vesela 
sem, da sem se umaknila s 
tekmovanj in šla po pomoč 
k svojemu klubskemu tre-
nerju. Kažem boljše skoke. 
Našla sem tudi svoj pravi 

počep in verjamem, da bom 
tudi sproščenost.

So se cilji za Planico zato kaj 
spremenili?

Največji cilj je, da bi eki-
pa delovala dobro, potem 
pa so šele moji osebni cilji. 
Če sem iskrena, mi je zla-
ta medalja v Hinterzartnu 
zaradi slabših skokov na 
tekmi že malo ušla iz gla-
ve. Sami skoki na treningih 
pa so bili vrhunski, za zma-
go. Velikokrat sva se s tre-
nerjem pogovarjala o neka-
kšni blokadi, ki je morala 
biti med treningom in tek-
mo. Upam, da je v Planici 

ne bo. Želim si skočiti na 
stopničke. Zlata medalja mi 
še manjka.

Kdo pa je bil v tem času vaš 
»psiholog«?

Zagotovo moj fant. On me 
spodbuja, motivira. Skupaj 
sva predelala veliko stvari.

Na katero tekmo v Planici 
več stavite?

Obe skakalnici zelo dobro 
poznamo. Sama imam raje 
srednjo skakalnico, ker mi 
na veliki še ni uspelo pre-
skočiti 125 metrov. Kot da 
bi bila tam luknja, gledam 
eno in isto točko, v katero 
me posrka.

V zadnjem času niste tek-
movali. Bodo zato že sko-
ki na treningu toliko po-
membnejši za samozavest?

Vedno me najbolj pomiri 
prav dober skok na trenin-
gu, ki me motivira za nap-
rej. Če na treningu ne ska-
čem dobro, občutki ne gre-
do v pravo smer. In če po-
tem še v kvalifikacijah sko-
čim med najboljših pet, je to 
še dodaten zagon.

Bo domače prvenstvo doda-
tna spodbuda ali breme?

Dodatna spodbuda. Ko-
maj čakam, da se začne. 
Dekleta smo si vedno žele-
la imeti tekmo v Planici – 
in to se bo sedaj uresniči-
lo. Upam, da ne bo to samo 
enkrat in da bomo tudi v pri-
hodnjih letih imele prilož-
nost tekmovati v Planici.

Nika Križnar je po slabših rezultatih izpustila nekaj tekem svetovnega pokala 
in se na vrhunec sezone pripravljala s klubskim trenerjem tudi v Žireh. Zlata 
medalja je znova v njenih mislih.

Maja Bertoncelj

Komu bodo pripadli prvi kompleti medalj na FIS 
svetovnem prvenstvu v nordijskem smučanju v Planici, 
bo znano v četrtek. Prva končna odločitev bo v teku 
na smučeh, v sprintu v klasični tehniki v ženski in 
moški posamični konkurenci (kvalifikacije ob 12. uri, 
finale ob 14.30), nekaj ur kasneje pa še v smučarskih 
skokih. Ženske se bodo pomerile na srednji skakalnici 
(ob 17. uri). To bo velika priložnost za medaljo tudi za 
Slovenijo. Gorenjke Ema Klinec, Nika Križnar in Nika 
Prevc so v letošnji sezoni že stale na stopničkah. V petek 
bodo tekmovale nordijske kombinatorke (ob 11.30 skoki, 
ob 14.15 teki), v skiatlonu se bodo pomerili smučarski 
tekači (15.30), ob 20.23 pa bo na Trgu zmagovalcev v 
Kranjski Gori prva podelitev odličij.

Kranj – Nika Prevc je v sku-
pnem seštevku svetovnega 
pokala sicer na 19. mestu, a 
kotira precej višje. Članica 
SK Triglav Kranj iz skakal-
ne »dinastije« Prevc iz Do-
lenje vasi je v Hinzenbachu 
prvič skočila na stopničke 
– na tretje mesto. Pred tem 
je medalje zbirala na mla-
dinskem svetovnem prven-

stvu in olimpijskem festiva-
lu evropske mladine.

Ste že presegli cilje letošnje 
sezone?

Ne bi rekla, da sem jih že 
presegla. Po dobrih poletnih 
treningih sem razmišljala o 
takšnih rezultatih. Mislila 
sem, da bodo morda prišli 
že prej, že od začetka sezo-
ne. Sem pa vesela, da so priš-
li vsaj sedaj, pred začetkom 
svetovnega prvenstva.

Kje so razlogi za napredek?
Glava je bolj sproščena. 

Mislim, da so bila zame zelo 
koristna tekmovanja s svo-
jimi vrstnicami. Uspehi v 
mladinski konkurenci so mi 
dali dodatnega zagona.

Kaj vam pomeni več: tret-
je mesto v svetovnem poka-
lu ali medalje z mladinskih 
tekmovanj?

Priznam, da mi več po-
meni tretje mesto v članski 
konkurenci. To so le težje 
tekme.

So pričakovanja za Planico 
zato višja?

Zavedam se, da je tudi 
medalja možna, po tihem 

si jo želim. Ko bo prven-
stva konec, bom najprej 
pomislila, ali sem dala vse 
od sebe, sli sem zadovolj-
na s skoki. Nekaj dodatne-
ga pritiska na domačem 
svetovnem prvenstvu bo, a 
upam, da ga s pravim pris-
topom in pripravo na tek-
mo ne bom čutila.

Razmišljate morda o nasto-
pu na mešani ekipni tekmi s 
kakšnim izmed bratov?

Nisem pomislila na to. Se 
bom potrudila, in če mi bo 
to uspelo, bom zelo zado-
voljna.

Vam skakalnici ustrezata?
Zelo. V Planici res veliko 

treniram.

Maja Bertoncelj

Nika Križnar v Planici več stavi na tekmo na srednji 
skakalnici. / Foto: Gorazd Kavčič
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Knjigo prejme BERNARDA DEMŠAR iz Železnikov.

Ema Klinec bo v četrtek v Planici branila naslov svetovne prvakinje s srednje skakalnice, ki ga je pred 
dvema letoma osvojila v Oberstdorfu.

Ve, kako je biti svetovna prvakinja

Znova misli tudi na zlato

Sedemnajstletna Nika Prevc lahko na svojem 
prvem članskem svetovnem prvenstvu poseže 
visoko.

Ciljev še ni presegla

Nika Prevc je v letošnji sezoni dosegla že veliko, največ pa ji 
pomenijo prve stopničke v svetovnem pokalu. / Foto: Gorazd Kavčič
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Kranj – Gorjanka Eva Urevc, 
27-letna članica ŠD Gorje, je 
prvo ime slovenske tekaške 
reprezentance. Pred dvema 
letoma je v Oberstdorfu v 
ekipnem sprintu z Anama-
rijo Lampič osvojila bronas-
to medaljo. V letošnji sezoni 
je veliko napredovala pred-
vsem na razdaljah. V četrtek 
jo prva tekma na prvenstvu 
čaka v posamičnem sprintu 
v klasični tehniki.

Januarja ste imeli nekaj te-
žav z boleznijo. Kakšna je 
trenutna pripravljenost?

Po novoletni tekaški turne-
ji sem zbolela. Na pripravah 
v Dobbiachu smo potem na-
redili bazo, ki sem jo izgubila 
z boleznijo. Imam zelo dober 
občutek, počutim se v redu. 
Upam, da je pripravljenost 
prava in da se bo do začetka 
prvenstva še stopnjevala. Zad-
nje dni izkoriščam za trening 
doma, v ponedeljek (včeraj, 
op. p.) gremo že na prizorišče.

Veliko ste napredovali na 
razdaljah, v sprintu niste 
tako visoko, kot ste že bili.

V sprintu se mora tekmo-
valcu za visoko uvrstitev res 
vse poklopiti. Meni je ved-
no nekaj malega zmanjka-
lo. Stotinke niso bile v mojo 
korist. Tudi konkurenca je 
zelo močna. Dekleta smo 
v sprintu še malo bolj ize-
načena in vsaka stotinka se 
pozna. Upam, da se bodo v 
Planici obrnile v mojo ko-
rist in da se uvrstim v polfi-
nale ali celo v finale. Še ved-
no verjamem, da sem tudi 

v sprintu bolje pripravljena 
kot lani.

Kakšna so vaša pričakovanja 
in na katerih tekmah boste 
na startu?

Na vseh tekmah je od 
mene nekaj pričakovati. 
Moja pričakovanja so kar vi-
soka. Pustimo se preseneti-
ti. Nikoli se ne ve. Tudi me-
dalji ne zapiram vrat. Zago-
tovo pa to ni lahko delo. Sve-
tovno prvenstvo je vrhunec 

sezone in vsi so se priprav-
ljali nanj. Ne morem reči, 
da medalja ni mogoča, prav 
tako pa tudi ne, da zagoto-
vo bo. Rezultatsko sicer ni-
mam nobenega pritiska. Na 
vsaki tekmi želim pokaza-
ti svoj maksimum. Nastope 
načrtujem na vseh tekmah z 
izjemo 30-kilometrske. Pa 
tudi za najdaljšo razdaljo 
puščam odprto možnost.

Vam proga ustreza?
Profil proge mi je pisan 

na kožo. Proga je sicer zah-
tevna, tako da če nisi dobro 
pripravljen, na njej trpiš. Za 
dober rezultat se mora pok-
lopiti marsikaj, tudi dnev-
na forma. Upam, da bo moj 
vrhunec prav na svetovnem 
prvenstvu.

Zagotovo se veselite tudi do-
mačih navijačev iz Gorij.

Vsi bomo veseli podpore 
navijačev. Oče mi je omenil, 
da bo iz Gorij prišla navija-
ška skupina. Zagotovo me 
bodo prišli spodbujat. Pozi-
tivno je, da je svetovno pr-
venstvo na domačih tleh. To 
mi ne predstavlja kakšnega 
dodatnega pritiska.

Maja Bertoncelj

Eva Urevc je prepričana, da je tudi v sprintu bolje 
pripravljena kot lani. Upa, da ji bo v Planici uspel dober 
nastop. / Foto: Gorazd Kavčič

P lanica, Planica, sneže-
na kraljica! Le kdo je ne 
pozna – lepoto iz sne-

ga?« To je prva kitica skladbe 
Planica, Planica Ansambla 
bratov Avsenik. Res je, le kdo je 
ne pozna ... Planica je zibelka 
smučarskih skokov in poletov. 
In tam se danes začenja 43. 
svetovno prvenstvo v nordij-
skem smučanju – prvič v Slo-
veniji. Na Gorenjskem, v Zgor-
njesavski dolini, bodo nastopali 
najboljši smučarski skakalci in 
skakalke, smučarski tekači in 
tekačice ter nordijski kombina-
torci in kombinatorke na sve-
tu. Dolgoletna želja organiza-
torjev je uresničena.

Boste tam? Organizatorji 
in športniki si želijo, da bi si ta 
zgodovinski športni dogodek v 
Sloveniji ogledalo čim več na-
vijačev. Ne nazadnje je proda-
ja vstopnic tudi pomemben del 
prihodka prvenstva, katerega 
proračun je skoraj 16 milijo-
nov evrov. V zadnjem obdobju 
se je o vstopnicah veliko govo-
rilo, predvsem o njihovi cenov-
ni (ne)dostopnosti. Da bi bile 
dostopnejše, so uvedli družin-
ske in nazadnje še popoldanske 
vstopnice, s čimer se je proda-
ja tudi med slovenskimi ljubi-
telji športa povečala. Prvenstvo 
si bo v živo ogledalo veliko na-
vijačev iz tujine, predvsem iz 
Skandinavije. Obetajo si dob-
rih nastopov svojih tekmoval-
cev in zabave, druženja.

Tudi Slovenci si lahko obe-
tamo dobre nastope slovenskih 

športnikov. Na zadnjem sve-
tovnem prvenstvu pred dvema 
letoma so osvojili šest medalj: 
eno zlato, eno srebrno in šti-
ri bronaste. To je največ doslej. 
Najvišja pričakovanja imajo v 
skakalnem taboru. Že celo se-
zono blesti Anže Lanišek, na 
stopničkah so bili tudi Domen 
Prevc, Timi Zajc in nazadnje 
še Žiga Jelar. Med skakalkami 
je največ stopničk zbrala Ema 
Klinec, sledi ji Nika Križnar, 
prvič v karieri je na njih sta-
la Nika Prevc. Urša Bogataj je 
zaradi poškodbe zaključila se-
zono. Preseneti lahko tudi kdo 
drug. Kandidatov za medalje 
imamo torej več in tudi to je 
zagotovo lepo povabilo v Pla-
nico. Podeljenih bo 24 komple-
tov medalj.

»Planica, Planica, še pride-
mo nazaj, v Planico, Plani-
co, pod Ponce v zimski raj!« 
Če sem začela z Avsenikovo 
Planico, naj z njo še zaklju-
čim – z zadnjo kitico. V Pla-
nico seveda še pridemo. Gle-
dalci se bodo pod Ponce znova 
lahko odpravili že konec mar-
ca na polete. Na svetovno pr-
venstvo v nordijskem smuča-
nju pa nihče ne ve, ali še kdaj, 
morda sploh nikoli več. Zato 
je torej do 5. marca enkratna 
priložnost, da si najboljše v 
nordijskem smučanju ogleda-
te v živo. Obljubljajo spekta-
kel, ki ga ne gre zamuditi. Čez 
dve leti bo nordijsko svetovno 
prvenstvo v Trondheimu na 
Norveškem. Kar daleč stran.

Priložnost, kakršne morda 
ne bo nikoli več

Z visokimi pričakovanji je na svetovno prvenstvo odšla tudi smučarska tekačica Eva Urevc.

Proga zahtevna, a ji ustreza

Planica – Svetovno prvenstvo 
v nordijskem smučanju po-
teka v treh športih: smučar-
skih skokih, teku na smu-
čeh in nordijski kombinaciji. 
Slovenska reprezentanca šte-
je 33 športnic in športnikov.

Najštevilnejša zasedba
Največ jih je v teku na 

smučeh – štirinajst. To so 
Vili Črv (ND Rateče - Plani-
ca), Anže Gros (Skike), Izi-
dor Karničar (TSK Triglav), 
Boštjan Korošec (SD Bo-
hinj), Miha Ličef, Jošt Mu-
lej (oba ŠD Gorje), Miha 
Šimenc (TSK Logatec), Ani-
ta Klemenčič (TSK Triglav), 
Nika Ljubič (TSK JUB Dol), 
Klara Mali, Anja Mande-
ljc (obe TSK Triglav), Lu-
cija Medja (TSK Bled), Eva 
Urevc (ŠD Gorje) in Neža 
Žerjav (ND Rateče - Plani-
ca). Glavni trener reprezen-
tance v teku na smučeh Ola 
Vigen Hattestad poudarja, 
da imajo mešanico izkušenj 
in mladih moči. »Tudi mla-
dim je treba dati priložnost, 
da dobijo izkušnje za priho-
dnost. Izkušenejši tekmo-
valci imajo svoje cilje. Zame 

je najpomembnejše, da na 
dan tekme pokažejo naj-
več,« je dejal Norvežan.

Na glas o medaljah
Enajst predstavnikov bo-

mo imeli v smučarskih 
skokih. Pri moških so v re-
prezentanci Anže Lanišek 
(SSK Mengeš), Timi Zajc 
(SSK Ljubno BTC), Žiga Je-
lar, Domen in Peter Prevc 
(vsi SK Triglav) ter Lovro 
Kos (SSK Ilirija). Glavni tre-
ner Robert Hrgota ne skriva 
visokih ciljev in dodaja, da si 
želijo dveh medalj. »Vsi smo 

v pričakovanju, da se začne, 
morda malce že nestrpni. A 
verjamem, da ko se bo zače-
lo, bodo fantje pokazali tis-
to, kar od njih pričakujemo 
že celo sezono. Verjamem, 
da bo domači teren pred do-
mačimi gledalci prednost 
za nas.« V ženski konku-
renci bodo skakale Ema Kli-
nec, Nika Križnar (obe SSK 
Norica Žiri), Nika Prevc (SK 
Triglav), Maja Vtič (SD Zab-
rdje) in Katra Komar (SSK 
Bohinj). »Pet deklet, ki so 
v ekipi za Planico, je v zad-
njem obdobju dokazalo, da 

smo lahko močni. Cilji so 
visoki in jih kljub poškod-
bi Urše Bogataj nismo spre-
minjali. Morda malenkost 
ekipno, a mislim, da tudi 
tam lahko presenetimo,« 
razmišlja Zoran Zupančič, 
glavni trener ženske skakal-
ne reprezentance.

Z najmlajšo ekipo
Osem tekmovalcev in tek-

movalk nas bo zastopalo v no-
rdijski kombinaciji. So daleč 
najmlajša ekipa na prven-
stvu. Sestavljajo jo Gašper 
Brecl (SSK Mislinja), Matic 
Gerbajs (SSK Ilirija), Era-
zem Stanonik (SSK Norica 
Žiri), Matija Zelnik (SK Tri-
glav), Matic Hladnik (NSK 
Tržič FMG), Ema Volavšek 
(SSK Ilirija), Silva Verbič in 
Teja Pavec (obe SK Triglav). 
»Čaka nas pet tekem, dekle-
ta imajo dve, fantje štiri. Pri 
fantih želimo izboljšati uvr-
stitev s prejšnjega prven-
stva v Oberstdrofu, kjer je 
bil Gašper Brecl 25. Letos je 
prvič dobil točke svetovnega 
pokala. Pri dekletih smo z 
Emo Volavšek v širšem kro-
gu favoritov,« pa pravi Go-
ran Janus, glavni trener v no-
rdijski kombinaciji.

Kdo so športnice in športniki, ki bodo imeli čast Slovenijo zastopati na domačem svetovnem prvenstvu 
v nordijskem smučanju v Planici, in kakšna so pričakovanja trenerjev ...

Maja Bertoncelj

Triintrideset slovenskih športnikov
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KO MEN TAR
Maja Bertoncelj

Tudi trenerji (od leve) Goran Janus, Robert Hrgota, Ola 
Vigen Hattestad in Zoran Zupančič komaj čakajo, da se 
prvenstvo začne. / Foto: Gorazd Kavčič
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Ljubljana – Ministrstvo za 
gospodarstvo, turizem in 
šport in Slovenska turistič-
na organizacija (STO) sta 
sredi tedna na sejmu Al-
pe-Adria predstavila portal 
Kariera v turizmu (www.
karieravturizmu.si). Novo 
spletno mesto je nastalo v 
partnerstvu s Turistično-
-gostinsko zbornico Slove-
nije, Obrtno-podjetniško 
zbornico Slovenije in SRIP 
Turizem. S pozivom Izbe-
ri kariero v turizmu in slo-
ganom Ustvarjam dožive-
tja vabi k spoznavanju pok-
licev v gostinstvu in turiz-
mu, predstavlja možnos-
ti izobraževanja, na enem 
mestu združuje informa-
cije o spodbudah in štipen-
dijah ter prostih delovnih 
mestih, vključuje pa tudi 
koledar dogodkov, kot so iz-
obraževalni in promocijski 
dogodki, sejemske priredi-
tve ter tekmovanja.

Ambasadorja kampanje iz 
Kranjske Gore in Bohinja

Na portalu so predstavlje-
ne tudi izkušnje posamezni-
kov, ki so se odločili za ka-
riero v turizmu oziroma go-
stinstvu, med njimi sta kot 
ambasadorja kampanje tudi 
mladi kuharski mojster v 

restavraciji Pino Alpino v 
Kranjski Gori Bruno Šul-
man, širši javnosti znan 
predvsem kot zmagovalec 
oddaje MasterChef, in Mo-
nika Topolnik, vodja velne-
sa v Hotelu Bohinj.

»Dobrega kuharja, pa ne 
samo enega, potrebuje čisto 
vsaka restavracija, bistro ali 
gostilna. So izjemno iska-
ni, hitro zaposljivi in dobro 
plačani. Kuhanje me popol-
noma prevzame in okupira. 
Razmišljam o novih jedeh, 

kreiram in ob tem neizmer-
no uživam. Zato je moj obi-
čajni delovni dan pester in 
zanimiv. Pogosto tudi na-
poren, vendar se kljub temu 
prav vsak dan rad vrnem v 
kuhinjo,« je povedal eden 
od ambasadorjev kampanje 
Bruno Šulman, ki svetuje, 
naj se za poklic kuharja od-
loči tisti, ki rad kuha, ustvar-
ja in mu ustreza razgiban 
delavnik.

Monika Topolnik je za-
dovoljna in ponosna, da je 

del kampanje za promoci-
jo poklicev v gostinstvu in 
turizmu. »Zdi se mi odlič-
na priložnost, da mladim še 
bolj približam poklic, ki ga 
tako rada opravljam. Svoje 
delo res opravljam s srcem, 
ker simbolizira moje vred-
note in način življenja. Ško-
da, ker česa podobnega ni 
bilo na voljo že v mojih naj-
stniških letih, saj bi tako svoj 
sanjski poklic našla že neko-
liko prej,« je dejala Monika 
Topolnik.

Portal je sicer slovenska 
turistična organizacija zag-
nala junija lani, prvi del kam-
panje pa je stekel na družbe-
nem omrežju TikTok, kjer 
so do konca leta predstavi-
li osem poklicev in s 54 ob-
javami ustvarili 2,3 milijona 
ogledov.

Država pomaga tudi s 
štipendijami

Minister za gospodarstvo, 
turizem in šport Matjaž Han 
je ob zagonu portala pouda-
ril, da so kakovostni kadri v 

turizmu ključni: »Ljudje ce-
nimo prijazen očesni stik, to-
plo besedo, stisk roke. Tega 
nobena digitalizacija in op-
timizacija procesov ne mo-
reta nadomestiti.« Spomnil 
je tudi, da je dijakom izobra-
ževalnega programa gastro-
nomske in hotelske storitve 
že drugo leto zapored na vo-
ljo tudi štipendija v višini 107 
evrov mesečno, ki je združlji-
va z Zoisovo štipendijo.

Brez dobrih kadrov ni 
dobre ponudbe

Direktorica STO Maja 
Pak pa je poudarila, da slo-
venski turizem želi ustvar-
jati višjo vrednost z avten-
tičnimi, butičnimi zgodba-
mi, ki jih gostje ne morejo 
doživeti nikjer drugje. »Za-
vedamo se, da tovrstnih do-
živetij ni mogoče zasnovati 
in izpeljati brez zagnanih, 
motiviranih ljudi, ki z dob-
ro voljo in nasmeškom po-
skrbijo, da izkušnja vsakega 
gosta preseže njegova pri-

čakovanja. Želimo spomni-
ti, da ti poklici prinašajo ve-
liko lepih trenutkov in za-
dovoljstva ob stiku z gosti, 
obenem pa tudi možnosti 
za stalno izobraževanje in 
napredovanje ter osebno-
stno rast. Država in turistič-
no gospodarstvo moramo 
skupaj zagotoviti, da bodo 
poklici v turizmu in gostin-
stvu prepoznani, cenjeni in 
ustrezno nagrajeni.«

Marjana Ahačič

Monika Topolnik in Bruno Šulman, ambasadorja portala Kariera v turizmu / Foto: Jošt Gantar, STO

Naklo – Po dveh kovidnih 
letih, ko so se bodoči dija-
ki in študenti s šolami in fa-
kultetami lahko seznanili le 
po spletnih predstavitvah, 
so minuli konec tedna spet 
imeli možnost obiskati izo-
braževalne ustanove in za-
čutiti utrip, ki vlada na šo-
lah in fakultetah, svoje bo-
doče profesorje pa spoznati 
tudi v živo. Minuli petek do-
poldne smo se na informa-
tivnem dnevu pridružili bo-
dočim dijakom Biotehniške-
ga centra Naklo (BCN), veči-
na jih je prišla v spremstvu 
staršev.

Najprej so se vsi skupaj 
zbrali v športni dvorani, kjer 
so sedanji dijaki zanje prip-
ravili kratek kulturni pro-
gram, predstavili so se jim 
še dijaki iz Norveške, ki so 
jih minule tri tedne gostili 
na izmenjavi. Nagovorila jih 
je tudi ravnateljica Srednje 
šole BCN Andreja Ahčin, 

ki je poudarila, da na njiho-
vi šoli izobražujejo za pod-
ročja, ki bodo v prihodnje 
strateškega pomena: hrana, 
naravni viri, trajnostni ra-
zvoj ... »Vi ste generacija, ki 
bo iskala odgovore in rešit-
ve za vse, česar danes sploh 
še ne znamo. Pripraviti se 
bo namreč treba na življenje 
do konca stoletja, ko bo tre-
ba iskati odgovore na izzive, 
ki nas čakajo zaradi podneb-
nih sprememb.« Svetovala 

jim je, naj pri izbiri srednje 
šole prisluhnejo svojemu 
srcu in razmislijo, kaj jih ve-
seli in kje se dobro počuti-
jo. »Želim vam srčno in po-
gumno odločitev.« Po uvo-
dnem delu so se bodoči di-
jaki odpravili na ogled učil-
nic in drugih šolskih prosto-
rov, zanje so pripravili tudi 
številne praktične delavnice, 
predstavili so se jim še delo-
dajalci s področij, za katera 
izobražujejo na šoli.

Svoje vtise z informativ-
nega dneva sta nam zaupa-
la Jan Likar iz Gorenje vasi 
in Monika Tonin iz Kamni-
ka, dijaka gimnazijskega 
programa na BCN Pika Vu-
čko in Karlo Jemc pa sta z 
nami delila odločitev o pri-
hodnjem študiju. Jan Li-
kar: »Predstavitev je bila 
izredno zanimiva, še zlas-
ti me je navdušila glasbena 
skupina. Izbral bom smer 
gospodar na podeželju, saj 

bom nadaljeval delo na do-
mači kmetiji.« Monika To-
nin: »Mene so že prepriča-
li, vpisala se bom na slašči-
čarstvo. Zelo rada namreč 
pečem in se zato želim nau-
čiti še kaj novega.« Pika Vu-
čko: »Študij bom nadalje-
vala na pedagoški fakulteti, 
in sicer me zanima razre-
dni pouk. Rada namreč de-
lam z ljudmi, zlasti z otro-
ki.« Karlo Jemc: »Študiral 
bom biologijo, saj me zani-
ma narava, vedno sem imel 
tudi dobre učitelje, ki so me 
znali navdušiti za biologi-
jo. Če bi se še enkrat odlo-
čal za srednjo šolo, pa bi za-
gotovo znova izbral to gim-
nazijo, kjer je velik pouda-
rek na naravoslovju.«

Minuli petek in soboto so v srednjih in višjih šolah ter na fakultetah in visokošolskih zavodih odprli 
vrata bodočim dijakom in študentom. Živahen utrip je tako vladal tudi v Biotehniškem centru Naklo.

Mateja Rant

Spet lahko začutili utrip šol

Portal je ena od osrednjih točk nacionalne kampanje, katere namen je dvigniti ugled poklicev v gostinstvu in turizmu, dolgoročno spodbuditi vpise na 
srednješolske, višješolske in visokošolske programe ter povečati zanimanje za ustvarjanje kariere v tej panogi.

Zaživel je portal Kariera v turizmu

Na portalu so predstavljene tudi izkušnje posameznikov, 
ki so se odločili za kariero v turizmu oziroma 
gostinstvu, med njimi sta kot ambasadorja kampanje 
kuharski mojster v restavraciji Pino Alpino v Kranjski 
Gori Bruno Šulman, širši javnosti znan predvsem kot 
zmagovalec kuharskega televizijskega šova, in Monika 
Topolnik, vodja velnesa v Hotelu Bohinj.

Jan Likar / Foto: Gorazd Kavčič Monika Tonin / Foto: Gorazd Kavčič Pika Vučko / Foto: Gorazd Kavčič

Karlo Jemc / Foto: Gorazd Kavčič

Kranj – Pred tremi leti sta 
po dolgi odsotnosti vrste na 
območju Jelovice in Pokljuke 
spet nastala tropa volkov, s 
tem pa se vrača tudi potreba 
po poznavanju te vrste ter 
iskanju načinov za življenje 
z njo. Ker življenje z volkom 
prinaša številne izzive, v okvi-
ru evropskega projekta Life 
WolfAlps organizirajo sreča-
nja za lokalne prebivalce, ki 
jih tema zanima. Prvo bo v 
četrtek, 23. februarja, v veli-
ki predavalnici na Gimnaziji 
Franceta Prešerna v Kranju, 
začelo pa se bo ob 17.30.

S prebivalci o volku na 
Gorenjskem

Breznica – Zaradi začetka 
gradnje parkirišča v Završnici 
ob jezeru bo od 27. februarja 
do 21. aprila popolnoma za-
prt del ceste mimo parkirišča. 
Obvoz bo potekal čez obstoje-
če parkirišče, kar bo ustrezno 
označeno, po potrebi bo pos-
tavljen tudi semafor. Žirov-
niška občina ob tem prosi, da 
upoštevate navodila izvajalca 
del, Gorenjske gradbene druž-
be. Preostala parkirišča bodo 
v času gradnje brezplačna, 
kar bo z obvestilom označeno 
tudi na parkomatu.

Stekla bo gradnja 
parkirišča v Završnici
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Planina pod Golico – Eno od 
manjših, a zlasti med doma-
čini zelo priljubljenih go-
renjskih smučišč je Španov 
vrh nad Jesenicami. V tej se-
zoni je smučišče dobilo no-
vega lastnika in direktor-
ja, to je postal podjetnik iz 
Krškega Dušan Kovačič, ki 
ima velike načrte z razvojem 
zimske in poletne ponudbe 
na Španovem vrhu.

Želi postati stoodstotni 
lastnik

Smučišče Španov vrh je 
bilo vrsto let v lasti Občine 
Jesenice, upravljal ga je Za-
vod za šport Jesenice. A zara-
di zelenih zim – smučišče je 
odvisno zgolj od naravnega 
snega – je bilo obratovanje 
smučišča nerentabilno, zato 
so se na Občini Jesenice leta 
2016 odločili, da bodo smu-
čišče opustili. Sklep o pre-
nehanju obratovanja so tak-
rat uradno sprejeli občinski 
svetniki. A na presenečenje 

mnogih se je kmalu zatem 
našla skupina domačinov, 
ki so zasnovali projekt oži-
vitve smučišča. Leta 2017 
so ustanovili podjetje Špor-
tni center Španov vrh, ki je 
ponovno odprlo smučišče 
in v vsaki sezoni skušalo za-
gotoviti vsaj nekaj smučar-
skih dni. O tem, kako je po-
slovalo podjetje v zadnjih 

letih, dosedanji direktor Mi-
lan Klinar ni želel govoriti, je 
pa poudaril, da družba nima 
nobenih dolgov. A pokazalo 
se je, je dejal Klinar, da brez 
dodatnih vlaganj v podjetje 
»ni možno narediti nekega 
premika v smeri nadaljnje-
ga razvoja«. Zato so bili vese-
li dokapitalizacije, za katero 
se je odločil Dušan Kovačič, 

ki ima tik ob smučišču poči-
tniško hišico in je navdušen 
nad tem delom Gorenjske. 
Kot nam je povedal Kovačič, 
ima za zdaj 96-odstotni de-
lež v družbi Športni center 
Španov vrh, njegov cilj pa je, 
da pridobi stoodstotni delež. 
Trenutno ima sicer podjetje 
še vedno osem solastnikov.

Apartmaji, izposoja 
koles ...

Kovačič naj bi v smučišče 
vložil milijon evrov, računa 
pa tudi na evropska sredstva. 
Tako na zgornji kot spodnji 
postaji žičnice namerava po-
nudbo dopolniti z apartma-
ji, poskrbljeno bo tudi za go-
stinsko ponudbo. Ker se za-
veda, da smučišče na tej nad-
morski višini, ki je odvisno 
zgolj od naravnega snega, 
težko preživi, ima načrte 
tudi z oživitvijo poletne po-
nudbe. Tako načrtuje uredi-
tev gorskokolesarske steze, 
izposojo koles ...

Kovačič je povedal, da si 
želi sodelovati in povezovati 

z domačini, zadovoljen je 
tudi z dosedanjo podporo 
občine.

Odličen obisk med 
počitnicami

Smučišče sicer v tej sezoni 
deluje, zlasti med zimskimi 
šolskimi počitnicami je bilo 
na njem zelo živahno, obra-
tovali so vse dni, snežne raz-
mere so bile ugodne, lepo je 
bilo tudi vreme. Med obisko-
valci so bili smučarji vseh ge-
neracij, od družin z otroki do 
upokojencev, in kot je pove-
dal Kovačič, so v pogovoru 
prav vsi izrazili zadovoljstvo, 
da smučišče obratuje in da 

lahko smučajo na »doma-
čem« smučišču.

Po koncu počitnic so se-
dežnico zaradi otoplitve 
za nekaj dni ustavili, smu-
čišče pa naj bi – če bo le do-
volj snega in bo lepo vreme – 
do konca sezone obratovalo 
ob koncih tedna. Kovačič si 
želi, da bi zadnji februarski 
konec tedna lahko organizi-
rali retro smuk oziroma tek-
movanje v starinski opremi, 
želi pa narediti nekaj poseb-
nega tudi za zaključek smu-
čarske sezone, ko naj bi na 
zgornji postaji žičnice orga-
nizirali dogodek z živo glas-
bo in kulinarično ponudbo.

Urška Peternel

Med zimskimi šolskimi počitnicami so 75 mladim iz 
jeseniške občine v sodelovanju z Zavodom za šport 
Jesenice omogočili brezplačno smučanje. / Foto: Nik Bertoncelj

Večinski lastnik smučišča je postal podjetnik iz Krškega Dušan Kovačič, ki ima velike načrte z razvojem 
zimske in poletne ponudbe na Španovem vrhu.

Novi večinski lastnik smučišča

Dušan Kovačič, novi direktor in večinski lastnik podjetja 
Športni center Španov vrh / Foto: Nik Bertoncelj
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Kranj – Sedanji vrtec Sonček, 
v katerem je trenutno 59 ot-
rok v treh oddelkih, so zgra-
dili leta 1950 in ne zadošča 
več potrebam. »Ker je pov-
praševanje po vrtčevskem 
varstvu veliko, zlasti za ot-
roke iz prvega starostne-
ga obdobja, smo se strinja-
li, da je zaradi majhnosti in 
dotrajanosti bolj kot obno-
va smiselna gradnja nove-
ga in večjega vrtca,« je po-
jasnil kranjski župan Ma-
tjaž Rakovec. V sodelova-
nju z Zbornico za arhitek-
turo in prostor Slovenije so 
zato septembra lani razpi-
sali natečaj in izbrali stro-
kovno najprimernejšo reši-
tev za novogradnjo.

Ocenjevalna komisija je 
imela po besedah kranjske-
ga podžupana Janeza Černe-
ta, ki je v natečajni skupini 
vodil člane MOK, težko delo, 
saj niso pričakovali toliko 
dobrih rešitev. Prispelo jih 
je namreč kar enajst. A kot 
je dodal, dvoma o zmagoval-
cu ni bilo. »Prvonagrajena 
rešitev namreč ponuja toč-
no to, kar smo iskali, in sicer 
čim manj poseganja v zele-
ne površine, velike in svetle 

prostore v notranjosti, do-
volj prostora za igro na pros-
tem, ustrezne rešitve za par-
kiranje in dostop do vrtca.«

Zmagovalen je bil elabo-
rat biroja Osivnik Fabian ar-
hitekti avtorjev Tee Fabiani 
in Davida Osivnika. »Načr-
tovala sva kompakten, veči-
noma lesen objekt na način, 

da se pritličje v največji mo-
žni meri odpira in povezuje 
z zunanjimi zelenimi povr-
šinami,« je povedala Tea Fa-
bian.

V novem vrtcu bo pred-
vidoma sedem oddelkov za 
približno 123 otrok. Ravna-
teljica Kranjskih vrtcev Urša 
Kejžar je ob tem prepričana, 

da bo novi vrtec prostoren 
in sodoben, s svetlimi igral-
nicami in obilo prostora za 
igro na prostem. »Vsekakor 
to pomeni precej boljše raz-
mere za otroke in zaposlene 
v tem vrtcu, tega se seveda 
veselijo tudi starši otrok,« je 
dejala Kejžarjeva.

MOK bo z avtorjema prvo-
nagrajene rešitve sklenila 
pogodbo za izdelavo projek-
tne dokumentacije. »Upa-
mo, da bomo na tej podla-
gi še letos pridobili gradbe-

no dovoljenje, zato začetek 
gradnje načrtujemo konec 
letošnjega leta oziroma v za-
četku leta 2024. Novi vrtec 
bo tako zgrajen najpozneje 
v letu 2025. Ocena vrednosti 
investicije je nekaj manj kot 
štiri milijone evrov, a se na-
dejamo podpore evropskih 
sredstev,« je še povedal žu-
pan. Nagrajene natečajne 
predloge za novi vrtec Son-
ček so na ogled v Komunika-
cijskem središču v pritličju 
stavbe Mestne občine Kranj.

Maja Kirar Zver, pomočnica ravnateljice, in ravnateljica 
Kranjskih vrtcev Urša Kejžar pred zmagovalno arhitekturno 
rešitvijo / Foto: Tina Dokl

Kranj – Da so reševalni psi 
nepogrešljiv del številnih re-
ševalnih akcij, je že dobro 
znano, vse premalokrat pa se 
zavedamo, koliko ur trenin-
gov in truda je treba vložiti 
v dobrega pasjega reševalca. 
O tem smo se pogovarjali s 
predsednikom Kluba vod-
nikov reševalnih psov Kranj 
Davidom Pogačnikom, ki se 
z vodenjem reševalnih psov 

ukvarja že več kot 25 let. Po-
gačnika je, kot je pojasnil, 
v vodenje reševalnih psov 
sprva vodilo predvsem zani-
manje za sposobnosti, ki jih 

psi premorejo, in preobliko-
vanje teh sposobnosti v ne-
kaj, kar lahko pozitivno pri-
speva k družbi. Za sabo ima 
že več kot 150 slovenskih re-
ševalnih akcij, njegov tre-
nutni pasji sodelavec pa je 
tri leta star zlati prinašalec 
Mali.

Človeško-pasji tandem
»V prvi vrsti velja vede-

ti, da sva s psom ekipa, tan-
dem, da morava sodelovati 

en z drugim ter si medseboj-
no zaupati, saj lahko samo 
tako doseževa cilj. Od vodni-
ka je odvisno, kam in kako 
usmeri psa, pasja naloga pa 

je, da nato izsledi in z laja-
njem opozori na mirujoči iz-
vor človeškega vonja,« nam 
je pojasnil Pogačnik in do-
dal, da so za reševanje naj-
bolj primerni psi srednjih 
velikosti, pri katerih ni bo-
jazni, da bi bili premajhni 
za premagovanje raznih fi-
zičnih ovir oziroma preveli-
ki za plazenje v ožje prede-
le. »Večinoma se uporablja-
jo labradorci, zlati prinašal-
ci, belgijski ovčarji, ni pa se-
veda nujno. Veliko je odvis-
no tudi od drugih lastnosti 
psa ter samih predispozicij 
določenih pasem. Psi mora-
jo imeti radi igro ter biti prip-
ravljeni sodelovati, kar pa je 
seveda odvisno od posame-
znega psa,« je še pojasnil Po-
gačnik.

Pasji treningi niso mačji 
kašelj

Treningi za reševalne-
ga psa se začenjajo že v ob-
dobju, ko je pes še mladič. 

»Mladiči so v obdobju od 
tretjega meseca naprej zelo 
vodljivi, učljivi ter nimajo 
strahov, da bi premagovali 
določene ovire. Prej ko zač-
nemo trenirati, boljše je,« je 
poudaril Pogačnik. Pojasnil 
nam je, da gre pri treningih 
za kombinacijo skupinske-
ga treniranja in individual-
nega dela, ki ga vodnik vloži 
v svojega psa. »Treningi po-
tekajo tako, da vsi sodelujo-
či nastopimo tako v vlogi vo-
dnika kot tudi v vlogi mar-
kerja, torej tistega, ki igra 
pogrešano osebo. Vedno si 
zadamo določen cilj – torej 
da nas pes z laježem opozo-
ri na najden vonj pogreša-
ne osebe oziroma na točno 
lokacijo vonja, kar v praksi 
pomeni tudi primerno zna-
nje markerjev,« je še razlo-
žil Pogačnik. Poudaril je, da 
trenirajo po realnih scenari-
jih – seveda to ni popolno-
ma mogoče, saj je vsaka ak-
cija drugačna in odvisna od 

številnih dejavnikov, vendar 
se poskušajo čim bolj pribli-
žati realnim situacijam. Vo-
dnik in pes pa kvalificiran 
reševalni tandem postane-
ta šele po opravljenih izpitih 
iz poslušnosti in opravlje-
nih izpitih reševanja iz goz-
da ter ruševin. Kot reševalni 
psi nato aktivno sodelujejo 

pri akcijah vse do svoje upo-
kojitve, ki pa je odvisna od 
različnih psihičnih in fizič-
nih dejavnikov. Kot je še za 
konec pojasnil Pogačnik, pa 
so lastnosti dobrega reševal-
nega psa vezane predvsem 
na njegovo vodljivost, moti-
viranost in pripravljenost za 
delo v ekipi.

V luči potresov, ki so nedavno prizadeli jugovzhod Turčije ter sosednjo Sirijo, je v ospredje ponovno 
prišel velik pomen reševalnih psov ter njihovih vodnikov. Njihovo usposabljanje nam je predstavil 
predsednik Kluba reševalnih psov Kranj David Pogačnik.

Nika Toporiš

Radovljica – Po zelo uspeš-
ni izvedbi projektov partici-
pativnega proračuna v pre-
teklih dveh letih – po ude-
ležbi občanov pri glasovanju 
so bili v samem slovenskem 
vrhu – Radovljica participa-
tivni proračun pod imenom 
Za moj kraj vključuje tudi 
v proračuna občine za leti 
2023 in 2024.

Participativni proračun 
je oblika vključevanja obča-
nov, s katero ti lahko odlo-
čajo o porabi dela proračun-

skih sredstev za manjše pro-
jekte (v Radovljici v vrednos-
ti do 15 tisoč evrov), za kate-
re menijo, da so zanimivi in 
potrebni.

Že jeseni so tako v postop-
ku zbiranja predlogov ob-
čani oddali skoraj sto pre-
dlogov projektov, njihovo 
usklajenost z zakonodajo in 
izvedljivost pa je nato preg-
ledala in ocenila strokov-
na komisija. Na seznam za 
glasovanje jih je uvrstila se-
demdeset, pet več kot v pre-
teklem obdobju.

Glasovanje se je začelo v 
ponedeljek in bo trajalo do 
vključno petka, 24. febru-
arja, glasujejo pa lahko vsi, 
ki so 11. novembra lani ime-
li stalno prebivališče v obči-
ni Radovljica in so 20. febru-
arja dopolnili najmanj 15 let.

Vsak upravičenec lahko 
glasuje le za projektne pre-
dloge z območja, kjer ima 
stalno prebivališče, to pa lah-
ko stori na spletu s pomoč-
jo kode za glasovanje, ki so 
jih občani že prejeli po pošti.

Kot pojasnjujejo na rado-
vljiški občinski upravi, koda 

omogoča enkratni pristop 
h glasovanju, glasovati pa 
je mogoče za poljubno šte-
vilo projektov na enem ob-
močju. Po oddaji glasu od-
ločitve ni več mogoče spre-
minjati.

Glasove za projektne pre-
dloge je mogoče oddati na 
občinski spletni strani www.
radovljica.si ali na sede-
žu občine oziroma po urni-
ku, objavljenem na spletnih 
straneh in občinskem časo-
pisu, v prostorih krajevnih 
skupnosti.

Ta teden glasovanje 
o projektih
Marjana Ahačič

Maša Likosar

David Pogačnik s svojim pasjim sodelavcem Malijem / Foto: 

osebni arhiv Davida Pogačnika

Mestna občina Kranj načrtuje gradnjo novega vrtca na mestu obstoječega vrtca Sonček.  
Ocenjena vrednost investicije je nekaj manj kot štiri milijone evrov, novi vrtec pa naj bi bil zgrajen  
do konca leta 2025.

Gradili bodo sodoben vrtec

Izkušene in izurjene tačke

Pogačnik: »V prvi vrsti velja vedeti, da sva s psom 
ekipa, tandem, da morava sodelovati en z drugim ter 
si medsebojno zaupati, saj lahko samo tako doseževa 
cilj. Od vodnika je odvisno, kam in kako usmeri psa, 
pasja naloga pa je, da nato izsledi in z lajanjem opozori 
na mirujoči izvor človeškega vonja.«

Novi vrtec s sedmimi 
oddelki bo lahko sprejel 
več kot 120 otrok.

Glasovanje se je začelo v ponedeljek in bo trajalo 
do petka, glasujejo pa lahko vsi, ki imajo stalno 
prebivališče v občini in so dopolnili vsaj 15 let.
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Kamnik – V Domu starej-
ših občanov (DSO) Kamnik 
so že lani spomladi z državo 
podpisali sporazum o grad-
nji prizidka, ki ga bo v ve-
čini financirala država. »V 
DSO Kamnik smo v minu-
lem letu izvedli posnetek 
stanja objekta. Ugotavlja-
mo, da prostorsko objekt ne 
ustreza sodobnim usmerit-
vam glede institucionalne-
ga varstva starejših, kar se 
odraža predvsem v tem, da 
nimamo urejenega bivalne-
ga standarda v posameznih 
sobah (tri- in štiriposteljne 
sobe), prostorskih pogojev 
za dnevni center, začasne 
namestitve. Prav tako pro-
stori ne ustrezajo bivanju 
oseb z demenco. Posamezni 
oddelki so potrebni obnove, 
objekt ne zagotavlja energet-

ske učinkovitosti. Z name-
nom vzpostavitve ustrezne-
ga standarda smo kandidi-
rali za sredstva in se z mini-
strstvom za delo družino, so-
cialne zadeve in enake mož-
nosti dogovorili o možnost 

dodelitve sredstev,« nam je 
povedala direktorica doma 
Maja Gradišek. Ministrstvo 
je za investicijo kamniške-
mu DSO zagotovilo 3,15 mi-
lijona evrov, lastni vložek pa 
znaša dobrih 67 tisoč evrov. 
Letos bodo pridobili potreb-
no dokumentacijo, začetek 
gradnje prizidka pa pričaku-
jejo v prihodnjem letu.

Kot so na zadnji seji ob-
činskega sveta na vpraša-
nje svetnice Mojce Jončeske 
Malovrh odgovorili na ob-
činski upravi, je ministrstvo 
pred časom objavilo tudi 
razpis za financiranje izgra-
dnje zunanjih bivalnih enot. 
Občina in Dom starejših 

občanov Kamnik bosta zato 
proučila možnosti za prijavo 
na razpis.

Načrtujeta tudi povezo-
vanje na področju skupno-
stne skrbi za občane Kamni-
ka, predvsem usposablja-
nja za nego v domačem oko-
lju, svetovanja, informira-
nja, medgeneracijskega so-
delovanja in povezovanja z 
lokalnimi zavodi in društvi. 
V domu prav v tem času 
vzpostavljajo tudi dnevno 
varstvo za občane. Kot nam 
je povedala direktorica, na-
meravajo uporabnike začeti 
sprejemati že v tem mesecu, 
če jim bodo kadrovske mož-
nosti to dopuščale.

Prav pomanjkanje ustre-
znega kadra pomeni ene-
ga največjih izzivov za us-
pešno delovanje domov za 
starejše po državi. Tudi v 
Kamniku ni nič drugače. 
»Srečujemo se z veliko kad-
rovsko stisko zaradi velike-
ga števila bolniških odsot-
nosti in zaposlenih, ki ima-
jo razne delovne omejitve. 
Neuspešni smo pri zaposlo-
vanju srednjih medicinskih 
sester, bolničarjev in nego-
valcev,« pravi direktorica 
doma in dodaja, da si želijo 
pridobiti nove sodelavce ter 
ustvariti pogoje, ki bi bili v 
zadovoljstvo tako stanoval-
cem kot zaposlenim.

Dom starejših občanov Kamnik / Foto: Aleš Senožetnik

Železniki – Železnikarski 
občinski svetniki so minu-
li četrtek na zadnji seji potr-
dili prvi rebalans letošnjega 
občinskega proračuna. Tega 
so sprejeli že decembra 2021 
v sklopu dvoletnih proraču-
nov in od tedaj je bilo veli-
ko sprememb na finančno-
-gospodarskem področju, je 
v uvodu dejal občinski sve-
tovalec za proračun, finan-
ce in gospodarstvo Damjan 
Mavri. Načrtujejo 9,4 mili-
jona evrov prihodkov in 10,4 
milijona evrov odhodkov. 
Primanjkljaj bodo krili z os-
tankom denarja na računu 
ob koncu lanskega leta, po-
leg tega pa so predvide-
li možnost zadolževanja do 
največ 520 tisoč evrov.

Prihodki proračuna so se 
povečali za skoraj dva mi-
lijona evrov, največ na ra-
čun transfernih prihodkov 
s strani države in EU, ki z 

1,8 milijona evrov predsta-
vljajo skoraj petino prihod-
kov. Gre za prenose iz lan-
skega leta, saj določene in-
vesticije še niso bile konča-
ne (npr. kolesarska poveza-
va Železniki–Selca), nekaj 
pa je tudi novih virov finan-
ciranja investicij. Odhodke 
so z rebalansom povišali za 
slabih 43 odstotkov na 10,4 
milijona evrov. Poleg neza-
ključenih in na novo predvi-
denih investicij na odhodke 
močno vplivajo še tekoči od-
hodki in transferji v javne za-
vode, povišanje stroškov in 
energentov ter ostalih mate-
rialnih stroškov.

Investicijski odhodki in 
transferji predstavljajo 44 
odstotkov proračuna. Naj-
večji projekt, predviden je 
na novo, bo 530 tisoč evrov 
vredna sanacija plazu pod 
lokalno cesto nad Mšičem v 
Martinj Vrhu, za kar občina 
pričakuje 421 tisoč evrov so-
financiranja ministrstva za 

naravne vire in prostor. Vi-
soki sta tudi postavki za do-
končanje omenjene kole-
sarske povezave (446 tisoč 
evrov) in sofinanciranje no-
vega gasilskega vozila PGD 
Železniki (302 tisoč evrov). 
Občina se nadeja 274 tisoč 
evrov iz mehanizma Načr-
ta za okrevanje in odpor-
nost za izvedbo dodatnih 
protipoplavnih ukrepov, si-
cer pa so v letošnji prora-
čun med drugim prenesli 
še denar za ureditev vaških 
jeder Sorice in Zalega Loga 
– skupaj približno 200 tisoč 
evrov. Skoraj četrtino prora-
čuna oz. 2,4 milijona evrov 
so predvideli za področje iz-
obraževanja, za pomet in 
prometno infrastrukturo pa 
blizu 1,4 milijona evrov, od 
tega za investicije in inve-
sticijsko vzdrževanje občin-
skih cest 767 tisoč evrov, za 
sofinanciranje rekonstruk-
cij regionalnih cest pa 462 
tisoč evrov.

Na vprašanja svetnikov, 
zakaj določenih investicij ni 
v proračunu, je župan Mar-
ko Gasser odvrnil, da eno-
stavno ni denarja za vse že-
lje, da so morali oklestiti od-
hodke in celo predvideti kre-
dit, čeprav so upali, da jim 
bo proračun uspelo sestavi-
ti brez njega. Razprava sve-
tnikov se je vrtela še oko-
li participativnega proraču-
na, ki so ga predvideli v vi-
šini 74 tisoč evrov. Vanj je 
komisija uvrstila 13 izmed 
68 predlogov občanov, a je 
bilo na način izbora nekaj 
pripomb, saj da bi komisi-
ja morala bolj upoštevati že-
lje občanov. Gasser je pove-
dal, da so participativni pro-
račun izpeljali po istem po-
stopku kot lani, saj je župan 
šele dva meseca in tako ni 
bilo časa za spremembe, je 
pa napovedal, da bodo pri-
hodnje leto vpeljali nov sis-
tem, kjer bodo o predlogih 
glasovali občani.

Denarja za vse želje ni, je ob sprejemanju rebalansa proračuna Občine Železniki svetnikom dejal župan 
Marko Gasser. Predvideli so tudi možnost najema kredita.

Ana Šubic

Vodice – Dars je pristopil k 
naročilu študije hrupa s pre-
dlogom protihrupnih ukre-
pov ob avtocestnem odseku 
Vodice–Ljubljana Šmartno 
ter za dva kilometrska od-
seka na območju od platoja 
nekdanje cestninske postaje 
Torovo do priključka Vodice 
(območje Pustnic) in na ob-
močju naselja Voglje. Rezul-
tate, iz katerih bo razviden 
predvideni obseg zaščite, 

pričakuje junija, nato sle-
di naročilo projektne doku-
mentacije za izvedbo del. 
Kot še napoveduje Dars, je 
protihrupna zaščita na ob-
močju Pustnic predvidena 
po letu 2024. V izdelavi pa 
je tudi študija za vzpostavi-
tev tretjega pasu v okviru re-
konstrukcije na delu avtoce-
ste od priključka Ljubljana 
Brod do Vodic. Pred izvedbo 
projekta je po navedbah Dar-
sa prav tako predvidena pre-
verba vpliva na pojav hrupa.

Ana Jagodic Dolžan

Podhom – Občina Gorje in zanjo pogodbeni izvajalec, Go-
renjska gradbena družba, bosta predvidoma v ponedeljek, 
27. februarja, začela rekonstrukcijo javne infrastrukture v na-
selju Podhom na trasi Gmajna–Podhom–Fortuna. Dela bodo 
potekala v dveh fazah. Prva faza bo trajala predvidoma do 
sredine aprila, ko naj bi se začela druga faza. Dela bodo po 
terminskem načrtu končana junija letos. Zaradi del bo cesta 
Gmajna–Podhom–Fortuna do konca gradnje popolnoma ozi-
roma delno zaprta za ves promet. V času, ko bo onemogočen 
dostop do posameznih stanovanjskih objektov, bo mogoče 
parkiranje osebnih vozil v območju že obnovljene ceste do 
železniškega podvoza.

Obnova javne infrastrukture v Podhomu

Mengeš – Mengeški občin-
ski svet je na zadnji seji po-
trdil noveliran investicijski 
program za rekonstrukcijo 
Slovenske ceste, s katerim 
se zvišuje prispevek obči-
ne, in sicer za nekaj več kot 
40 odstotkov. Spremem-
ba je odmevala v razpravi; 
kot je pojasnil predstavnik 
občinske uprave Uroš Dro-
bež, gre za uskladitev pro-
jektantske ocene vrednos-
ti predvidenih del in višine 

pogodbe, ki je bila podpi-
sana z izbranim izvajal-
cem. Eden od razlogov za 
odstopanje je v tem, da ni 
bila upoštevana obnova hi-
šnih priključkov komunal-
nih vodov na območju inve-
sticije. Vprašanja je poraja-
la tudi obnova in predvide-
na prestavitev Marijinega 
znamenja. Po besedah žu-
pana je v pripravi elaborat, 
ki bo dal jasnejše odgovo-
re, kaj je možno storiti gle-
de na stanje, v katerem je 
znamenje.

Ana Jagodic Dolžan

Aleš Senožetnik

V kamniškem domu starejših občanov se gradnje prizidka nadejajo v prihodnjem letu, letos pa bodo 
pridobili potrebno dokumentacijo. Če jim bodo kadrovske možnosti dopuščale, nameravajo še v tem 
mesecu vzpostaviti tudi dnevno varstvo.

Prizidek prihodnje leto Študija za 
protihrupno zaščito

Razpravljali o delih ob 
Slovenski cesti

Odhodke so morali oklestiti

Mislimo zeleno!

Komunala Radovljica, d.o.o.,  
Ljubljanska cesta 27, 4240 Radovljica

Razpisujemo prosto delovno mesto 

VZDRŽEVALEC (m/ž)

Kandidati morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
• najmanj IV. stopnja strokovne izobrazbe ustrezne tehnične smeri
• vozniško dovoljenje B-kategorije
• najmanj 6 mesecev delovnih izkušenj
•  zaželen je izpit za delo s težko gradbeno mehanizacijo in izpit za 

upravljanje viličarja
• vrline komuniciranja s strankami
• fizične sposobnosti

Delovno razmerje bo sklenjeno za določen čas 12 mesecev.

Kandidati, ki izpolnjujejo pogoje, naj pisne prijave s kopijami zahte-
vanih dokazil o izpolnjevanju pogojev pošljejo do 3. marca 2023 
na naslov: Komunala Radovljica, d. o. o., Ljubljanska c. 27, 4240 
Radovljica, z oznako »Prijava na razpis – vzdrževalec«.

V domu prav v tem času 
vzpostavljajo tudi dnevno 
varstvo za občane.
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Kot je pojasnil predse-
dnik Društva Godlarji Ro-
bert Vehovec, vselej dodajo 
nekatere nove teme, se ob-
regnejo ob aktualne in pe-
reče družbene tematike, po-
sebno pozornost namenijo 

najmlajšim s temami iz ri-
sanega in pravljičnega sve-
ta. Tako smo letos lahko de-
nimo občudovali voz Har-
ryja Potterja in Muco Copa-
tarico, pa klovne in bene-
ške maske ter maskoto po-
vorke – gusarsko ladjo. V 
svet Alice v čudežni deželi 

so nas popeljale kotalkari-
ce Kotalkarskega kluba Tri-
glav Kranj, pridružili so se 
jim godbeniki Pihalnega 
orkestra Občine Šenčur in 
harmonikarji harmonikar-
skega orkestra Bučar. V gos-
te pa tudi tokrat niso poza-
bili povabiti znanih politič-
nih obrazov. Privoščili so si 
šale na račun aktualne pred-
sednice in nekdanjega pred-
sednika države, predsedni-
ka vlade in predsednice dr-
žavnega zbora ter nekdanje-
ga gospodarskega ministra. 
Več kot tisočglavo množi-
co sta pozdravila tudi princ 
Uroš in princesa Melita Si-
tar, prvi v povorki je bil tra-
dicionalno praporščak Lojze 
Zrim, takoj za njim pa ma-
skota Društva Godlarji.

Godlarji bodo na čelu šen-
čurske občine vse do danes, 
ko se bo odvilo sklepno de-
janje – pokop pusta ob 18. 
uri pred prostori njihovega 
društva za šenčursko osnov-
no šolo.

Hruščanski potujoči 
cirkus

Hrušičani so ponovno pos-
krbeli za nepozabno pustno 
dogajanje s Hruščanskim 
karnevalom. V povorki, ki se 
je vila od Hrušice do Čufar-
jevega trga in nazaj, je sode-
lovalo 23 vozov z različnimi 
vsebinskimi točkami in sto-
tine maškar. Letošnja osre-
dnja tematika je bil cirkus: 
pravi, otroški, politični, beli, 
družinski  ... Čufarjev trg so 
napolnile maškare, obisko-
valci so bili navdušeni nad 
dogajanjem, prireditve pa se 
je udeležil tudi jeseniški žu-
pan Peter Bohinec, ki je ključ 
mesta in s tem oblast do pust-
nega torka predal pustnemu 
županu. Kot je dejal, mu je s 
tem predal tudi številne pro-
bleme v upanju, da bo rešil 
vsaj kakšnega.

Kot je v imenu organiza-
torjev Kulturnega športne-
ga društva Hrušica poveda-
la Elizabeta Kejžar, pustno 
povorko organizirajo kot na-
daljevanje več desetletij dol-
ge tradicije, ki se je do leta 
1990 odvijala kot povor-
ka od Hrušice do jeseniške 

železniške postaje. Zatem je 
za tri desetletja tradicija za-
mrla, leta 2020 pa je na po-
budo domačina Robija Črta-
liča ponovno zaživela v vsej 
svoji veličini.

Krančkov karneval
Tudi kranjske ulice in trgi 

so bili v soboto polni veli-
kih in malih maškar. Kranč-
kov karneval je spremlja-
la pustna diskoteka, poskr-
bljeno je bilo za animacijo, 
pa tudi za tiste, ki se doma 
niso našemili, poslikavo na 
obrazu so jim lahko naredi-
li v mestu. Najbolj glasni so 
bili tisti, ki tradicionalno od-
ganjajo zimo in kličejo po-
mlad – okrog sto kurentov 
se je sprehodilo skozi sta-
ro mestno jedro, družbo so 
jim delali mali kavboji, gu-
sarji, pande, mucke, mi-
ške, čebelice  ... Veliko obi-
skovalcev, otrok in njihovih 
staršev, pa se je sprehodilo 
do gradu Khislstein, kjer je 
piko na i kranjskemu pust-
nemu rajanju dodala Roma-
na Krajnčan. Krančkov kar-
neval je uvrščen med člane 
Evropskega združenja kar-
nevalskih mest.

Pust u Lok
Množico oboževalcev v 

Škofji Loki je v prireditve-
nem šotoru ob stari vojašni-
ci v soboto dopoldne razvnel 
Challe Salle, pred in po nje-
govem nastopu pa so maška-
re zabavali animatorji. Če 
so dopoldne šotor večino-
ma zavzeli najmlajši, pa so 
se na dveh večernih koncer-
tih pustno zabavali tudi mal-
ce starejši, nekateri z maska-
mi, nekateri brez. Glavne 

zvezde sobotnega večera so 
bili Kingstoni, nedeljskega 
pa MI2. Veliko je bilo sku-
pinskih maškar: od vojakov 
do klovnov in pingvinov, ne-
kateri so navdih za masko 
dobili iz pravljic, nekateri 
v aktualnih časih, nekateri 
pa so preprosto oblekli ko-
stume, ki jih imajo doma že 
dlje časa. Da bo tudi v Ško-
fjo Loko kmalu prišla po-
mlad, so prav tako kot mar-
sikje na Gorenjskem poskr-
beli kurenti.

Karneval v znamenju 
Arnolda Riklija

Na pustno nedeljo je na 
Bledu znova zaživel pustni 
karneval, ki ga je organizi-
ral Javni zavod (JZ) Turizem 
Bled. Letos Bled praznuje 

dvestoto obletnico rojstva 
zdravilca in začetnika orga-
niziranega turizma na Ble-
du, Švicarja Arnolda Rikli-
ja, zato je povorka potekala v 
njegovem stilu in pod njego-
vim imenom. Predstavilo se 
je kar 23 pustnih skupin, od 
tega dve skupini gostujočih 

kurentov. Pustno povorko 
sta napovedala gospod in 
gospa na hoduljah iz društva 
Kreativ, na čelu je bil sam 
blejski Švajcer, kot so Rikliju 
pravili Blejci, ob njem se je 
sprehodil blejski župan An-
ton Mežan. V goste sta prišli 
Godba Gorje in skupina ma-
žoretk. Zanimivo masko pa 
so si omislili tudi zaposleni 
na JZ Turizem Bled, oblek-
li so se namreč v aplikacijo 
ARikli, ki je del projekta di-
gitalizirane Riklijeve dediš-
čine na Bledu.

Pustna povorka 
v Radovljici

Tradicionalno pustno po-
vorko z rajanjem v starem 
mestnem jedru so v soboto 
pripravili tudi v Radovljici; 

domače turistično društvo jo 
je organiziralo že petindvaj-
setič zapored. Tudi tokrat je 
sprevod vodil pustni župan, 
za njim je v maskah kart ko-
rakal Pihalni orkester Lesce, 
nato pa pisane maškare in 
letos v posebej velikem šte-
vilu tudi kurenti.

Jeseniški župan Peter Bohinec je oblast in ključ mesta 
do torka predal pustnemu županu. Ta se je zahvalil z 
besedami: »Dva meseca ste že župan in čas je, da malo 
predahnete.« / Foto: Nik Bertoncelj

Hruščanski karneval je bil letos v znamenju cirkusa: 
družinskega, političnega, belega, pravega ... / Foto: Nik Bertoncelj

Pustni karnevali

Kranj so napolnile male in velike maškare. / Foto: Primož Pičulin

Že tako dobro razpložene male maškare je v Škofji Loki še dodatno navdušil Challe Salle.  
/ Foto: Tina Dokl

1. stran

Tradicionalna pustna povorka z rajanjem v starem mestnem jedru v Radovljici / Foto: Marjana Ahačič

Riklijev pustni karneval na Bledu / Foto: Miro Zalokar

Zbrane sta v Šenčurju pozdravila aktualna predsednica in 
nekdanji predsednik države. / Foto: Tina Dokl
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Zadnja sovražna ofenziva, 35. del

Ko so jate letal pretresa-
le ozračje, smo čutili novo 
moč. Z večjim pogumom 
smo pričakovali nje, ki jih 
je bilo videti in slišati ved-
no bliže. Premik sovražni-
kov so dovolj razločno ka-
zale goreče domačije oko-
liških kmetij. Slišali smo 
vpitje divjakov, ki so se zna-
šali nad mirnimi prebivalci 
hribovskih vasi. Vmes stre-
li in klici na pomoč. Na pri-
sojnem pobočju so zažga-
li suho travo in listje, da bi 
na ta način pregnali ali vsaj 
pokazali partizane, ki naj bi 
bili tam. Ognjeni zublji in 
oblaki dima so oblizali ves 
hrib in uničili veliko drev-
ja. Toda partizanov tam ni 
bilo. Iz doline so se nam 
bližale vedno nove in nove 
kolone. Opazovali smo jih 
in zlahka presodili njihovo 

silno premoč nasproti nam. 
Da bodo prišli do nas, o tem 
ni bilo dvomiti. Med borci 
je napetost rasla. Na levem 
krilu našega bataljona se je 
kmalu začelo. Ob podpori 
težkega orožja so napadali 
strelci in strojničarji. Kako 
blazno so se zaganjali Hi-
tlerjevi hlapci v naše vrste, 
vendar brez uspeha. Okusi-
li so moč našega orožja in 
morali so se umakniti. Zato 
so še bolj besneli nad ne-
močnim civilnim prebival-
stvom. V tem se je zmrači-
lo. Tam nismo smeli osta-
ti. Saj bi nas prihodnji dan 
gotovo napadli z vseh stra-
ni in proti taki premoči 
pač ne bi mogli dolgo klju-
bovati. Morali smo prebi-
ti obroč, ki se je že docela 
stisnil okrog nas. Bil sem 
zraven odrednega koman-
danta in iz njegovih besed 
sem dodobra spoznal vso 

težo položaja. Krenili smo. 
Z obema pomočnikoma 
sem zakoračil v predhodni-
co. Bren sem si obesil čez 
ramo. S prstom na petelinu 
sem bil vsak hip pripravljen 
na strel. Po stari vojaški ces-
ti smo hodili. Bila je neiz-
hojena pot in ponekod smo 
se globoko ugrezali v sneg. 
Precej časa ni bilo zaznati 
ničesar sumljivega. Končno 
je počilo. Samo dva stre-
la sta pretrgala nočno tiši-
no. Nikogar od nas ni zade-
lo. Legli smo in napeto zrli v 
svetlo mesečno noč, v smer, 
od koder je padel strel. Pa – 
nič se ni premaknilo. Ko da 
razen nas ni nikogar v bli-
žini. Eden od pomočnikov 
je moral poročati, kaj se je 
zgodilo. Preostala dva sva 
si poiskala kritje in se prip-
ravila za vsak primer. Ne-
varno mirno je bilo, ko se 
je oni vrnil od komandanta 

Blaža s poveljem: »Prva četa 
po cesti, druga nad cesto, v 
strelce naprej!« In smo šli. 
Tedaj pa se je začelo. Ko da 
se je odprl pekel, je grme-
lo vse okrog nas. Ali se res 
na nas zgrinja smrt? Skoro 
nisem čul lastnih strelov, 
kaj šele ukazov poveljujoče-
ga. Kljub vsemu se nismo 
niti za hip ustavili. Rakete 
so še bolj razsvetljevale že 
tako svetlo noč. Mi nismo 
imeli nobene izbire. Za vsa-
ko ceno ven iz tega objema 
smrti, sicer bo po nas. Dob-
rih deset metrov oddalje-
na je pred menoj zaregljala 
sovražna strojnica. Ognje-
ni zubelj sem videl usmer-
jen prav vame. Oni tam pa 
je slabo meril in nikogar od 
nas ni zadelo. Samo za hip 
smo legli na tla. Potem je ko-
mandir Jaka sprožil nov za-
let proti sovražnemu gnez-
du z glasnim: »Juriš, hura!« 

Zalajal je moj bren, pokalo 
je iz mavzeric, z bombami v 
rokah so fantje drveli dalje. 
Samo naprej! Od tega tre-
nutka je odvisno vse ... Te-
daj pa se je zgodilo. Zabole-
lo me je. Kri mi je zalila usta 
in nos. Zrak je iz pljuč puš-
čal na hrbtu. Kri je toplo lila 
za pas. Bren mi je omahnil. 
Pa ne za dolgo! Sklonil sem 
se in ga dvignil s poslednji-
mi močmi. Tik ob meni se 
je razpočila sovražna bom-
ba. Malo me je zmedlo, za-
delo nič. Dvignil sem se in s 
poslednjimi močmi šel na-
zaj. Našel sem svojega po-
močnika. Izročil sem mu 
bren, svojega zvestega ču-
vaja skozi osem mesecev. 
Kar naprej je še dolgo srdi-
to pokalo in grmelo. Bile so 
mnoge žrtve na obeh stra-
neh, nesrečne žrtve surove-
ga sovraštva. Z menoj je bil 
komandir Jaka. Kot starega 

znanca sem ga prosil, naj 
mojim domačin in dekletu 
ponese moje zadnje pozdra-
ve. Za domače sem mu izro-
čil žepno uro, za Ivanko pa 
svetinjico Brezmadežne, ki 
mi jo je že pred leti dala na 
pot. Naj jim pove, da sem 
padel v borbi in da so moje 
zadnje misli bile namenje-
ne prav njim. Čeprav se je ta 
upiral, mi dajal poguma in 
me bodril, češ da bom sam 
prav gotovo še prišel domov 
in sam pozdravil najdražje, 
je nazadnje le odnehal in mi 
obljubil izpolniti mojo pos-
lednjo željo. Ko sem mu 
oboje izročil, sva se pozdra-
vila in najini poti sta se loči-
li ... Po težkih preizkušnjah 
sem se jaz v resnici vrnil do-
mov k svojim, Jaka pa je že 
drugi dan smrtno zadelo, 
nosečega mojo uro in Ivan-
kino svetinjo ...

 Janez Kunšič

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

Škofja Loka – Tako imeno-
vani nostalgični smučarski 
dan v srcu Škofje Loke se je 
začel že zgodaj zjutraj, ko so 
se udeleženci od blizu in da-
leč zbrali v nekdanji vojašni-
ci. V preddverju Sokolskega 
doma so se prijavili za tek-
movanje in dobili startne 
številke, nato pa vsi skupaj v 
paradi odšli do Cankarjeve-
ga trga. Na poti jih je sprem-
ljal Mestni pihalni orkester 
Škofja Loka, pred cerkvijo 
sv. Jakoba pa so se s staro-
dobno smučarsko opremo 
predstavili številnim doma-
činom in obiskovalcem. Se-
veda ni manjkala glasba sku-
pine Suha špaga, tekmova-
nje pa je s pozdravnimi be-
sedami udeležencem odpr-
la podžupanja Tina Teržan. 

»Škofja Loka je lepa občina, 
ki ima bogato zgodovinsko 
tradicijo, pa tudi uspešen 
razvoj. A občino bogatimo 

predvsem ljudje. V tem ted-
nu smo se spomnili šte-
vilnih kulturnikov, gosti-
mo Pokal Loka in tudi vas, 

smučarje po starem. Hva-
ležna in vesela sem, da goji-
te to dragoceno tradicijo,« je 
poudarila Tina Teržan.

Udeleženci tekmovanja 
in njihovi spremljevalci so 
nato v paradi odšli do Trga 
pod gradom, vrhunec dne-
va pa je bilo letos že 23. tek-
movanje v smučanju po sta-
rem. Udeležili so se ga čla-
ni in članice različnih do-
mačih klubov, društva Gora 
Predmeja, Gaberke, Nova-
ški lok smučarji, ŠD Juršin-
ci, Gornjesavinjskega smu-
čarskega kluba Mozirje, 
Podmeninski gadje, kluba 
Kanin – Bovec, pa tudi ekipi 
iz Mürzzuschlaga in Feuer-
kogla. Seveda niso manjkali 
niti tekmovalke in tekmoval-
ci domačega Društva Rov-
tarji. Vsi skupaj so bolj ali 
manj spretno vijugali med 
vratci na menda najkrajši 

smučarski progi na svetu. 
»Rada pridem na tekme, že 
od otroštva pa rada smučam. 
Nastopam z novaško lok 
smučko in kar dobro mi je 
šlo. Prav tako nastopata obe 
sestri in mama,« je poveda-
la Doroteja Podobnik iz No-
vakov. Nadušen nad tekmo 
je bil tudi novinec na tekmo-
vanjih Davor Toš iz Juršin-
cev. »Veselijo me stari običa-
ji. Čeprav sem na progi imel 
kar malce težav, pa mi je bila 

tekma všeč. Žal letos pri nas 
ni snega in tako nismo imeli 
treningov,« je povedal 26-le-
tni Davor Toš.

Zadovoljni s prireditvi-
jo, predvsem z lepim vre-
menom in številno udelež-
bo tekmovalcev in navija-
čev, so bili tudi organizator-
ji. »Še nekaj dni pred tek-
mo je slabo kazalo, saj v ja-
nuarju nismo imeli primer-
nih temperatur za izdelavo 
snega, pogodba za elektri-
ko pa je bila sklenjena le do 
konca januarja. Tako je bilo 
snega tukaj res malo. K sre-
či nam je na pomoč prisko-
čil Primož Šink in z bagrom 

raztegnil kup snega. Tako 
smo lahko pripravili tek-
mo in zelo smo zadovolj-
ni z udeležbo,« je povedal 
predsednik Društva Rovtar-
ji Branko Tavčar in dodal, 
da imajo vsaki dve leti v Le-
ogangu svetovno prvenstvo 
v smučanju po starem, kjer 
nikoli ni toliko gledalcev kot 
v Škofji Loki. »Nikjer tudi 
ni tako bogatega spremlje-
valnega programa, tako da 
ni čudno, da so nam rekli, 

da je Škofja Loka za staro-
dobne smučarje to, kar je 
Schladming za svetovni po-
kal,« je tudi povedal Bran-
ko Tavčar, ki je hvaležen, 
da jim vsako leto pomagajo 
domači AMD, Gorska reše-
valna služba Škofja Loka in 
smučarski učitelji, ki so po-
leg merjenja časa ocenjuje-
jo tudi slog vožnje in smu-
čarsko opremo tekmoval-
cev. »Tudi če smučamo po 
starem, smo veseli vseh no-
vih, mladih članov. Medse 
jih vabimo tudi zato, ker jih 
mi ne delamo več,« je letoš-
nji nostalgični dan zaključil 
Branko Tavčar.

Smučarji po starem so se najprej predstavili v paradi po središču Škofje Loke. / Foto: Primož Pičulin

Vilma Stanovnik

Vijuganje na hribu pod Loškim gradom je spremljalo veliko navijačev in občudovalcev 
smučanja po starem. / Foto: Primož Pičulin

Prejšnjo soboto so jo pripravili člani Društva Rovtarji iz Škofje Loke, kar šestinpetdeset pogumnih 
smučark in smučarjev vseh generacij pa je na njej preizkušalo svoje spretnosti in starodobno opremo.

Tekma na najkrajši progi

Seveda rezultati niso bili najpomembnejši del 
druženja, številni gledalci so spodbujali prav vse.

(se nadaljuje)

Na smučeh brez robnikov je za zavijanje potrebnega veliko 
znanja in spretnosti. / Foto: Primož Pičulin
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Kamnik – Aktualna razsta-
va v osrednjem kamniškem 
gnezdišču sodobne likov-
ne in vizualne umetnosti v 
Galeriji Pogled z naslovom 
Magične temnine nas po-
pelje v skrivnostni svet foto-
grafskih raziskovanj Andre-
ja Perka. Tokrat je pobrskal 
po starih, leta in leta nedota-
knjenih posnetkih in v njih 
tudi iz več kot polstoletne ča-
sovne oddaljenosti našel nov 
ustvarjalni izziv.

Nova doba s tehnološkim 
razvojem namreč s seboj je 
prinaša možnost digitaliza-
cije filma, v čemer je Perko 
našel nove ustvarjalne mož-
nosti. Stari, »pomanjklji-
vi« posnetki so postali upo-
rabni, in kot zapiše umetno-
stna zgodovinarka Saša Bu-
čan, zaradi časovne oddalje-
nosti celo avtorju samemu 
razkrili neprekinjeno rdečo 
nit njegovega večdesetletne-
ga ustvarjanja. Posebej ome-
ni posnetek iz leta 1972, ki 
ga je fotograf posnel nekje 
pod Mont Blancom in je bil 
zaradi preosvetljenosti neu-
poraben. Fotografija je bila 
takrat neuporabna, a ne za-
vržena – danes jo namreč 
kot triptih lahko v velikem 
formatu opazujemo v kam-
niškem Pogledu.

»Posnetki so pred več kot 
pol stoletja nastali s precej 
pomanjkljivo fotografsko 
opremo in so bili takrat za 
analogno obdelavo povsem 
neuporabni. Ko sem jih v 
epidemijskem času ponov-
no odkril in skeniral, sem 
ugotovil, da v jih vendarle 

'nekaj je',« pove Andrej Per-
ko in dodaja, da je bilo v tem 
smislu obdobje epidemije 
zanj koristno, saj si je ure-
dil fotografski arhiv in tako 
našel veliko posnetkov, ki 
po kompoziciji, kadriranju 
in tematiki nekako določajo 
njegov fotografski opus. Še 
danes ostaja zvest samemu 
sebi, tistemu Andreju Per-
ku, ki se je z umetniško foto-
grafijo začel ukvarjati v Fo-
tugrupi ŠOLT, katere član 
je bil konec šestdesetih let. 
»Čas epidemije se mi je zdel 
precej temačen, orwellovski, 
predvsem zaradi vseh zapr-
tij, naraščajoče represije in z 
njo totalitarizma. Kot tak je 
odzvanjal v meni. Čutil sem 
potrebo, da stvari naredim 
še bolj črne, po drugi stra-
ni pa sem črnino na ta način 
izganjal iz sebe,« pove avtor 
fotografij.

V Pogledu se predsta-
vlja z osmimi fotografija-
mi – printi velikega forma-
ta, osnova vseh pa so ana-
logni posnetki, ki so nasta-
li v različnih obdobjih med 

letoma 1972 in 2015. Slike, 
ki si jih ogledujemo, nas na 
neki način privlačijo, hkra-
ti pa v nas vzbujajo tesno-
bo. »Temnine, ki jih 'sli-
ka', izdajajo pronicljivega 
duha, ki navkljub popolni 
odsotnosti svetlobe ne sku-
ša kazati turobnega vzdušja 
– skozi proces ustvarjanja 
tako kot pri slikarju tudi pri 

občutljivem fotografu pote-
ka neko prečiščenje, prede-
lava svojega lastnega sveta, 
lastnih misli, ki vodijo do 
samospoznanj,« poudarja 
Saša Bučan in dodaja: »Prav 

zaradi iskrenosti, liričnosti 
in razkrivanja krhkosti, če-
sar je Perko sposoben, lah-
ko njegove fotografije v gle-
dalcih vzbujajo različna raz-
položenja, ki pa konec kon-
cev odslikavajo duha časa; 
in kot pravi Andrej: časa ko-
lektivnega duha brezbriž-
nosti, pesimizma in druž-
bene sivine.«

Andrej Perko z digitaliziranimi starejšimi posnetki slika duh aktualnega časa. / Foto: Igor Kavčič

Ljubljana – »Če slika pove več 
kot tisoč besed, kako izbrati 
tiste, ki se ji najbolj približa-
jo? Kako ujeti v besede njeno 
bistvo, čeprav je bila nareje-
na med letoma 1880 in 1918, 
ko niso uporabljali besed, s 
katerimi se ji bližam da-
nes?« si v razmislek o knjigi 
Čas prebujenja, Slovenska 
umetnost 1880–1918 prikli-
če Tomaž Brejc, eden najvi-
dnejših slovenskih umetno-
stnih zgodovinarjev, odličen 
poznavalec moderne in so-
dobne umetnosti, avtor šte-
vilnih monografij in univer-
zitetni predavatelj.

V prvi knjigi je pripravil 
sintetični pregled slovenske 
umetnosti v turbulentnem 
času med letom 1880 in kon-
cem prve svetovne vojne, to-
rej v času predmodernizma. 
Knjiga v treh velikih poglav-
jih (Moderna estetska kultu-
ra, Ikonizacija krajine, Pri-
zori iz modernega življenja) 
pojasni, kako se je rojeval slo-
venski likovni modernizem v 
razponu od alegoričnega rea-
lizma bratov Šubic do Jakopi-
čevega barvnega izraza.

Brejc v knjigi ne niza 
zgolj podatkov, saj se ta bere 
kot esej o slovenski likovni 
umetnosti ob prelomu stole-
tja, je čudovita in vznemirljiva 

slika nekega časa. Besedilo je 
napisano odprto, doživeto, 
zastavlja si številna vpraša-
nja in se sprehaja skozi spo-
minske pokrajine, ob tem pa 
ponuja širšo sliko takratne 
družbe in obenem ne pozab-
lja na malenkosti, drobce, za-
nimivosti. Knjiga na izredno 

luciden in večplasten način 
združuje avtorjev osebni, li-
kovni in simbolni pogled na 
slovensko umetnost, bogati 
pa jo več kot 350 domačih in 
tujih reprodukcij. Ob branju 
Brejčeve knjige se zavemo, da 
je slovenska umetnost nelo-
čljiv del svetovne umetnosti.

Pri Beletrini je izšla knjiga umetnostnega 
zgodovinarja Tomaža Brejca Čas prebujenja, 
Slovenska umetnost 1880–1918.

Igor Kavčič

Kranj – Strokovna žirija za 
nagrado Slavka Gruma in 
nagrado za mladega drama-
tika, ki jo letos sestavljajo Ve-
sna Jevnikar (predsedujoča), 
Tomaž Toporišič in Jakob Ri-
bič, je med vsemi besedili, ki 
so prispela na natečaj za naj-
boljše novo slovensko dram-
sko besedilo (35 za nagrado 
Slavka Gruma, 11 za nagra-
do za mladega dramatika), 
izbrala pet nominirancev za 
nagrado Slavka Gruma in tri 
nominirance za nagrado za 
mladega dramatika.

Za nagrado Slavka Gruma 
za najboljše dramsko bese-
dilo so nominirana besedi-
la: Katarina Morano: Kako je 
padlo drevo, Matjaž Zupan-
čič: Te igre bo konec, Nina 
Kuclar Stiković: deklici, 
Anja Novak - Anjuta: Tekst 
telesa in Rok Gregor Vilčnik 
- rokgre: Meja.

Prejemnika ali prejemni-
ci letošnje nagrade Slavka 
Gruma in nagrade za mla-
dega dramatika oziroma 
dramatičarko bosta znana 7. 
aprila, na sklepni slovesno-
sti 53. Tedna slovenske dra-
me.

Igor Kavčič

Igor Kavčič

Čas prebujenja slovenske umetnosti / Foto: Igor Kavčič

Portreti nominiranih avtoric in avtorjev  
/ Foto: arhiv Prešernovega gledališča

V Galeriji Pogled je na ogled nekoliko neobičajna fotografska razstava. Andrej Perko je svoje stare, 
»pomanjkljive« analogne posnetke digitaliziral in v njih prepoznal nove zgodbe.

Zgodbe magičnih temninZnani nominiranci za 
Grumovo nagrado

Slovenska umetnost
OPTOTEK, D. O. O., RAZPISUJE NASLEDNJA  
PROSTA DELOVNA MESTA: 

SERVISER LASERSKIH SISTEMOV 
Naloge:  
·  diagnosticiranje napak in popravljanje proizvodov 

podjetja na sedežu družbe 
·  izvajanje kontrole kakovosti na izdelkih v servisu 
·  knjiženje opravljenega dela v informacijskem sistemu 

FINALIZER LASERSKIH SISTEMOV 
Naloge: 
·  kontrola, priprava, čiščenje in montaža sestavov za  

finalizacijo laserskih sistemov 
·  samostojno izvajanje faz finalizacije 
·  nastavitev, justiranje in testiranje optičnih, mehanskih 

in elektronskih podsklopov 

MONTER LASERSKIH SISTEMOV 
Naloge: 
·  izvajanje vhodne kontrole mehanskih/optičnih/ 

elektronskih komponent 
·  čiščenje mehanskih/optičnih komponent 
·  sestavljanje in justiranje zahtevnih mehanskih/ 

optičnih/elektronskih sestavov 

Kraj dela: Zg. Brnik 130h 
Potrebna izobrazba: IV.–V. stopnja elektro ali strojne smeri 

Pisne vloge z življenjepisom pošljite na:  
kadrovska@optotek.si. 

V rojstni hiši Rudolfa Maistra v Kamniku bo v sredo, 
22. februarja, ob 18. uri odprtje razstave Sledi prve 
svetovne vojne – France Koblar in Andrej Perko. Ob 
odprtju se bo Alenka Juvan pogovarjala z Andrejo 
Koblar, vnukinjo Franceta Koblarja, in avtorjem.
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Razglasili so najuspešnejše športne plezalce, alpiniste, turne smučarje in ledne plezalce leta 2022.

Ljubljana – Na alpinistično-
-plezalnem večeru je Pla-
ninska zveza Slovenije po-
delila priznanja za vrhun-
ske dosežke v alpinizmu, 
športnem plezanju, turnem 
smučanju in lednem pleza-
nju za preteklo leto.

Janja šestič, Luka drugič
Naj športna plezalca sta 

pričakovano šestič zapo-
red Janja Garnbret (Šaleški 
AO) in drugič Luka Potočar 
(ŠPO PD Radovljica). Koro-
šica se je z evropskega pr-
venstva vrnila z zmagami v 
težavnosti, balvanih in kom-
binaciji, že šestič pa je z veli-
kim naskokom postala tudi 
skupna zmagovalka svetov-
nega pokala. Za Gorenjca 
Luko Potočarja je bila lan-
ska sezona najuspešnejša 
doslej. Svojo prvo zmago na 
tekmi svetovnega pokala v 
težavnosti je dosegel na do-
mači tekmi v Kopru, postal 
je skupni zmagovalec sve-
tovnega pokala, z evropske-
ga prvenstva v Münchnu pa 
je prinesel srebrno medaljo 
v težavnosti. Za vrhunske 

dosežke so priznanja preje-
li tudi Gorenjci Mia Krampl 
(AO PD Kranj), Vita Lukan 
(ŠPO PD Radovljica), Anže 
Peharc (AO PD Kranj), Lana 
Skušek in Domen Škofic 
(ŠPO PD Radovljica). Med 
nagrajenimi perspektivni-
mi športnimi plezalci sta 
tudi Tim Korošec (PK Ško-
fja Loka) in Timotej Romšak 
(PK Kamnik).

Poklon Mojstranškim 
vevericam

Najuspešnejša alpinistka 
je Anja Petek (AK Rinka), al-
pinist pa Luka Stražar (Aka-
demski alpinistični odsek). 
Najperspektivnejša alpinist-
ka je Lara Nikolič (AO PD 
Radovljica). Med prejemniki 
priznanj za posebne dosež-
ke v alpinizmu so tudi Nejc 
Marčič (AO PD Radovljica), 
Žiga Oražem (AO Kamnik) 
in Matija Volontar (AO PD 
Jesenice). Za življenjsko 
delo v alpinizmu so se pok-
lonili Mojstranškim veveri-
cam. Priznanje so prejeli Ja-
nez Brojan, Klavdij Mlekuž, 
Janko Ažman in Janez Dovž-
an ter posthumno Zvone 
Kofler in Miha Smolej. V 

šestdesetih in sedemdesetih 
letih prejšnjega stoletja so v 
domačih stenah, v Dolomi-
tih in Centralnih Alpah opra-
vili vrsto zahtevnih vzponov. 
Bili so jedro Gorske reševal-
ne službe Mojstrana, ki je v 
tistem času opravila največja 
in najtežja reševanja v gorah.

Razglasili so tudi najbolj-
ša turna smučarja. To sta 
Karmen Klančnik Pobežin 
(TSK LiMa) in Luka Kova-
čič (Društvo za razvoj tur-
nega smučanja). Najuspe-
šnejša ledna plezalka pa je 
Maja Šuštar Habjan (AO PD 
Domžale).

Maja Bertoncelj

Med uspehi Luke Potočarja v letu 2022 je tudi srebrna 
medalja z evropskega prvenstva v težavnosti.  
/ Foto: Matjaž Klemenc

Kranj – V Mariboru je pote-
kal zaključni turnir Pokala 
Spar za košarkarje. V finalu 
sta se pomerila ista nasprot-
nika kot lani. Dvaindvajsetič 
je pokalno lovoriko osvojila 
Cedevita Olimpija. Prema-
gala je Helios Suns (81 : 70).

Domžalčani so v fina-
lu pokala nastopili že še-
stič, uspešni so bili enkrat, 
leta 2007. »Pustili smo 
jim preveč prostora, odbi-
jali smo se od blokov, eno-
stavno so fizično premočni. 
Na koncu se je poznala tudi 

utrujenost. To je bila zaslu-
žena zmaga Olimpije. Poka-
zali pa smo se v boljši luči kot 
v Superpokalu,« je po tekmi 

povedal Dejan Jakara, trener 
KK Helios Suns. Tudi v Su-
perpokalu so Domžalčani iz-
gubili prav s Cedevito Olim-
pijo. Tokratni poraz v finalu 
pokala je bil zanje šele peti v 
sezoni v vseh tekmovanjih. 

V Ligi Nova KBM so izgubili 
le tri tekme, medtem ko v re-
gionalnem tekmovanju po-
raza še nimajo.

Na zaključnem turnirju 
Pokala Spar so nastopili tudi 
košarkarji Gorenjske grad-
bene družbe Šenčur. V polfi-
nalu, zanje drugem v zgodo-
vini tega tekmovanja, so mo-
rali priznati premoč Cedeviti 

Olimpiji (69 : 90). Nasprot-
niku so se dobro upirali. Do-
bili so prvo četrtino, ob pol-
času pa zaostajali le za pet 
točk. Drugi del tekme je pri-
padel Ljubljančanom.

Pred petkovim vrhuncem 
letošnje sezone pokalnega 
tekmovanja za člane je po-
tekal tudi zaključek enajste 
sezone Mini pokala Spar. V 
kategoriji igralcev do 14 leta 
starosti so se naslova pokal-
nih zmagovalcev četrtič ve-
selili košarkarji moštva He-
lios Suns. V finalu so s 93 : 
74 premagali Janče Ljublja-
na.

Maja Bertoncelj

Kranj – Žiga Jelar je pretekli 
teden najprej predstavil svoj 
prvi glasbeni album, nato 
pa v Rasnovu v Romuniji na 
tekmah svetovnega pokala 
dvakrat stopil na zmagoval-
ne stopničke. Drugi je bil na 
posamični tekmi, z Maksi-

mom Bartoljem pa tudi na 
super ekipni.

Na posamični tekmi je le 
za 0,2 točke zaostal za Nem-
cem Andreasom Wellinger-
jem. Za Besničana so to prve 
stopničke v tej zimi in odlič-
na napoved pred svetovnim 
prvenstvom v Planici. Jelar 
je bil v Romuniji edini od 
Slovencev, ki bodo nastopili 
na vrhuncu sezone. Zadnje 
prizorišče je izpustila večina 

najboljših skakalcev na sve-
tu. Na super ekipni tekmi sta 
skupaj z Maksimom Barto-
ljem osvojila prve sloven-
ske stopničke v tem forma-
tu tekmovanja. Zmagala sta 
Nemca Andreas Wellinger 
in Karl Geiger.

Pred svetovnim prven-
stvom je Jelar izdal svoj prvi 

album z naslovom Brez pra-
vil. Na njem je deset avtorskih 
skladb. Sočasno je predstavil 
tudi skladbo Zakaj gorijo sol-
ze in videospot zanjo. Pesem 
posveča ljudem s posebnimi 
potrebami, še posebno svo-
ji starejši sestri Sari. »Spre-
jemanje drugačnosti skozi 
življenje nas povezuje in uči. 
Podari toplo dlan in nekomu 
nariši nasmeh na obraz,« po-
udarja Žiga Jelar.

Za smučarskim skakalcem Žigo Jelarjem 
je uspešen teden tako na športnem kot na 
glasbenem področju.

Prvi album in 
dvakrat stopničke

Maja Bertoncelj

Žiga Jelar je tik pred začetkom svetovnega nordijskega 
prvenstva prvič v tej zimi skočil na stopničke. / Foto: Gorazd Kavčič

Luka Potočar plezalec leta

Košarkarski pokal znova v Ljubljano

Vino kot življenje
GRAD DVOR, PREDDVOR, SOBOTA, 25. FEBRUAR 2023, OB 18.URI

Degustacija nagrajenih vin vinskega kralja Tilna Sedlaka ob poeziji 
in živi glasbeni spremljavi

Cena vinskega večera: 13,50 €

www.visitpreddvor.sigrofingrofica

Vstopnice: TIC Preddvor, Goričica 8, Preddvor I E: turizem@visitpreddvor.si I T: 051 606 220

Jesenice – Za hokejisti HDD SIJ Acroni Jesenice sta v Alpski 
hokejski ligi šesta in sedma tekma t. i. master rounda. Po 
reprezentančnem odmoru so imeli v četrtek zahtevno gostova-
nje v Cortini. Prišli so le do točke, saj so izgubili po podaljšku. 
S.G. Cortina Hafro je bila boljša z 2 : 1. Poraženi so bili tudi 
v soboto. V gosteh je bil prav tako z 2 : 1 boljši Rittner Buam 
SkyAlps. Odločitev je padla šele po kazenskih strelih, ki so 
jih izvajali prvič v sezoni. Osvojili so točko. V četrtek jih čaka 
tekma doma (ob 19. uri) proti ekipi Red Bull Hockey Juniors. 
To bo zadnja tekma pred začetkom končnice.

Dva poraza hokejistov Jesenic
Na zaključnem turnirju Pokala Spar so nastopili tudi 
košarkarji Gorenjske gradbene družbe Šenčur. V 
polfinalu so izgubili s Cedevito Olimpijo.

Kranj – Nogometaši so nadaljevali tekmovanje v Prvi ligi Te-
lemach. V 22. krogu so Domžale gostovale v Spodnji Šiški pri 
Bravu. Varovanci trenerja Simona Rožmana so zmagali z 0 
: 2 (0 : 1). Z novimi tremi točkami so na lestvici napredovali 
na peto mesto. V 23. krogu bodo v četrtek gostili Maribor. 
Nogometaši Kalcerja Radomlje so gostili Muro. Tekma se je 
končala brez zadetkov. Bila je izenačena, priložnosti za za-
detek ni bilo veliko. Radomljani so s točko zadovoljni. Na 
lestvici jim je prinesla napredovanje na predzadnje mesto. 
Danes gostujejo v Kopru.

Domžale do novih treh točk

Kranj – Alpski smučarji so v Franciji končali nastope na sve-
tovnem prvenstvu. Za Žana Kranjca je bil najpomembnejši 
nastop v veleslalomu. Po prvi vožnji je bil na tretjem mestu 
in v dobrem položaju za odličje. V drugem teku mu ni šlo vse 
po načrtih in končal je kot šesti.

V boju za medaljo, na koncu šesti
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Vaje za raztezanje rok

V današnjem sklopu vaj 
nam je Janž pripravil pet vaj 
za raztezanje rok, ki se lah-
ko izvajajo pred vadbo ali po 
njej oziroma večjem napo-
ru. Pred aktivnostjo priporo-
čamo raztezanje, saj se nam 
s tem zviša telesna in mišič-
na temperatura, tako naraste 
pretok krvi in zgoščenost ki-
sika v mišicah. Po aktivnosti 
pa s pomočjo raztezanja po-
magamo k hitrejšemu okre-
vanju, zmanjšamo togost in 
bolečine v mišici. Z razteza-
njem izboljšamo svoje teles-
ne sposobnosti ter gibljivost, 
kar prispeva k boljšemu po-
čutju. Pri vajah moramo pa-
ziti, da obremenitve na mi-
šice niso prevelike, zato vsa-
ko vajo izvajamo le do bole-
čine in v tem položaju zadr-
žimo, z enakomerno obre-
menitvijo, najmanj deset se-
kund. Če vaje izvajamo v več 
serijah, vsako serijo obreme-
nitev malo povečamo.
1. vaja – raztezanje tri-
cepsa: Pri tej vaji raztezamo 

troglavo nadlahtno mišico 
(triceps). Stojimo razkora-
čeno, roke so vzročene. Des-
no roko prepognemo v ko-
molcu in dlan položimo na 
desno lopatico. Z levo roko 
se primemo za komolec des-
ne. Z levo roko rahlo vleče-
mo komolec nazaj.
2. vaja – odmik roke vstran: 
Stojimo, noge so v širini ra-
men. Roko iztegnjeno pre-
maknemo čez trup in jo z 
drugo roko zadržimo na 
podlahti.
3. vaja – odkloni z glavo: Pri 
tej vaji raztegujemo vratne 

mišice. Lahko jo izvajamo 
stoje ali sede. Glavo pre-
maknemo na levo stran pro-
ti rami in jo tam zadržimo. 
Lahko si pomagamo tudi z 

levo roko. To nato ponovi-
mo še v drugo stran.
4. vaja – raztegovanje ra-
men in prsnih mišic: Pri tej 
vaji stojimo, noge so v širini 

ramen. Roke sklenemo za 
hrbtom (prepletemo prste), 
potem pa dlani počasi dvi-
gamo do bolečine in zadrži-
mo 10 sekund.
5. vaja – strešica: S to vajo 
raztegujemo ramenski 
obroč. Vajo izvajamo v 
opori na dlaneh in stopa-
lih, noge in roke so izteg-
njene, prepognjeni smo v 
bokih. Rame poskusimo 
potisniti v isto linijo, kot je 
trup, glava pa je med roka-
mi v podaljšku trupa. Po-
membno je, da so noge iz-
tegnjene.

Grega Flajnik

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

Severno nad Kamnikom 
leži Kamniški vrh, ki se preko 
grebena Planjava in Planine 
Osredek dotika Kriške plani-
ne na Krvavcu. Vrh leži med 
Stahovico in dolino Korošice, 
ki je izhodišče za ture na vr-
hove severno od Krvavca.

Kamniški vrh je prepre-
den s številnimi grapami in 
potmi, ki nas strmo pripe-
ljejo na njegov spokojni gre-
ben. Neposredno pod njim 
so tudi t. i. Korošaški sla-
povi, ki pa jih mi tokrat ne 
bomo obiskali.

Zapeljemo se v Kamnik ter 
nadaljujemo proti Kamniški 

Bistrici. Za mostom, ki pe-
lje čez Kamniško Bistrico, po 
nekaj sto metrih zavijemo 
ostro levo proti Županjim 
Njivam. Nadaljujemo pro-
ti Bistričici, nato pa v sme-
ri Zakala, do table Klemen-
čevo, kjer zagledamo mosti-
ček in smerokaz. Na primer-
nem mestu parkiramo. Pre-
čimo most in prehodimo še 
sto metrov po cesti navzgor. 
Na koncu ovinka zavijemo 
levo na travnik, ob robu kate-
rega poteka neoznačena ste-
zica. Začetni metri se zlož-
no vzpenjajo, nato se pa ste-
za postavi pokonci in nas 
skozi skrotast predel pripe-
lje do travnika, poraščenega 

z borovci. Dosežemo kolovoz 
in nadaljujemo vzpon po 
njem. Pred nami se pokaže 
greben Kamniškega vrha. Na 
levi strani zagledamo smero-
kaz. Gremo proti smerokazu 
in v smeri Planina Osredek 
nadaljujemo vzpon. Marki-
rana steza malce izgubi viši-
no, nato pa pridobivamo vi-
šino ob globoki grapi potoka 
Korošak, kjer se skrivajo tudi 
Korošaški slapovi, ki pa jih 
lahko razločno slišimo. Na 
nekaterih delih pot terja ne-
kaj previdnosti in zanesljiv 
korak, saj je ozka, prepadna, 
ponekod ojačana z lesenimi 
deskami. V dežju odsvetu-
jem vzpon po tej poti!

Ko na svoji levi strani 
zagledamo lesen križ, nas 
do planine loči še pet minut 
nadaljnje hoje. Pri tem kri-
žu na plano pride tudi neoz-
načena steza s Korošaških 
slapov, ki pa ni primerna za 
vsakogar. Vsekakor je zaradi 
zbitega terena in hitre mož-
nosti zdrsa precej neprimer-
na za sestop.

Ko dosežemo planino, se 
držimo desne strani in se 
povzpnemo na vezno pot 
Kamniški vrh–Ambrož. Na 
levi strani, pod grebenom, 
je markirana pot, a mi lah-
ko nadaljujemo po desni 
poti, ki se strogo drži grebe-
na. Lepa razgledna stezica je 

tista tipična grebenska: mal-
ce dol pa spet gor itd. Hitro 
smo na sedlu med Planja-
vo in Kamniškim vrhom, 
do koder nas čaka le še strm 
vzpon. Kamniški vrh je skrit 
v gozdu, kjer je tudi skrinjica 
z vpisno knjigo, a mi se spre-
hodimo še do razglednega 
pomola, kjer je v zavetju tudi 
improviziran bivak.

Na naši levi strani je Ve-
lika planina, pred nami pa 

ljubljanska kotlina in vasi-
ce okoli Kamnika, Škofjelo-
ško hribovje, na zahodu pa 
Krvavec z radijskim in tele-
vizijskim oddajnikom.

Z vrha lahko sestopimo 
do sedla med Planjavo in 
Kamniškim vrhom in na-
daljujemo po zbitem tere-
nu strmo navzdol; ali pa z 
vrha, z razglednega pomo-
la sestopimo po gruščna-
ti poti približno 250 višin-
skih metrov navzdol. Pot 
je strma in zaradi polzeče-
ga terena je potrebna previ-
dnost. Tik pred klopco, ki jo 
vidimo že od daleč, zavije-
mo desno. Smo na poti, ki 
preči melišče. Nato pres-
topimo še leso in po kolo-
vozni poti nadaljujemo do 
smerokaza, kjer smo prej 
skrenili levo proti planini, 
zdaj pa po poti vzpona ses-
topimo nazaj do Klemenče-
vega, kjer nas čaka jekleni 
konjiček.

Nadmorska višina: 1259 m
Višinska razlika: 700 m
Trajanje: 4 ure in 30 minut
Zahtevnost: 

Detajl poti proti planini Osredek

Jelena Justin

Pogled nazaj proti grebenu pri sestopu Greben Kamniškega vrha / Vse fotografije: Jelena Justin

2. vaja

Vrh severno nad Kamnikom, kar nam pove že njegovo ime, je vrh med Stahovico in dolino Korošice. 
Številne grape in prepredene poti naredijo vzpon še bolj zanimiv.

Roža nad Kamnikom
Planinski izlet: Planina Osredek (1100 m n. m.) in Kamniški vrh (1259 m n. m.)

V soboto sta me prijetno 
presenetili dve zanimivi 
maškari – Pat in Mat. Ne 
vem, kdo bi bil lahko skrit 
pod masko.  Morda veste 
vi? Zdi se mi, da sta bila 
Glasova kolesarja, saj ju je 
zanimalo, ali se bomo tudi 
letos potepali s kolesom. 
Seveda, izlete bom objavil 
v kratkem.

1. vaja

3. vaja 4. vaja

5. vaja
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Kranj – Vlada je za izvaja-
nje skupne kmetijske poli-
tike prejšnji teden sprejela 
pomemben izvedbeni pred-
pis – uredbo o neposrednih 
plačilih. Uredba določa, kdo 
so upravičenci do teh plačil 
ter kakšne pogoje morajo iz-
polnjevati, kolikšna je viši-
na plačil in kakšna so pravi-
la pri kontrolah. Do plačil so 
upravičeni vlagatelji, ki iz-
vajajo kmetijsko dejavnost, 
prijavijo v zbirni vlogi naj-
manj en hektar upravičenih 
površin ter izpolnjujejo po-
goje aktivnega kmeta in po-
goje za posamezne neposre-
dna plačila.

Plačila za trajnostnost
Reforma ukinja sistem 

plačilnih pravic in uvaja 
enotno letno plačilo za hek-
tar upravičene površine, to 
je osnovno dohodkovno pla-
čilo za trajnostnost, ki zna-
ša 184,20 evra na hektar ozi-
roma najmanj 168 in naj-
več 200 evrov na hektar. 
Če skupni znesek teh plačil 
presega 60 tisoč evrov, se ta, 
odvisno od višine, postopno 
zniža za od 35 do 65 odstot-
kov. Kmetje, ki so upravičeni 
do osnovnega dohodkovne-
ga plačila za trajnostnost, so 
za prvih 8,2 hektarja upra-
vičeni še do dopolnilne pre-
razporeditvene dohodkov-
ne podpore za trajnostnost 
v znesku 27,38 evra na hek-
tar oziroma najmanj 21,90 
evra in največ 35,59 evra na 
hektar. Mladi kmetje, ki za-
čenjajo kmetijsko dejavnost, 

bodo deležni dopolnilne do-
hodkovne podpore, ta znaša 
78,91 evra na hektar oziro-
ma najmanj 59,33 in največ 
98,64 evra na hektar.

Shema za podnebje 
in okolje

Pomembna novost sku-
pne kmetijske politike je 
shema za podnebje in oko-
lje (Sopo), s katero spodbuja-
jo izvajanje kmetijskih pra-
ks, ki ugodno vplivajo na 
okolje in podnebje. Sloveni-
ja bo v okviru te sheme izva-
jala enajst ukrepov – eksten-
zivno travinje, tradicionalna 
raba travinja, gnojenje z or-
ganskimi gnojili z majhni-
mi izpusti v zrak, dodatki za 
zmanjšanje emisij amonija-
ka in toplogrednih plinov, 
naknadni posevki in podsev-
ki, ozelenitev ornih površin 

čez zimo, konzervirajoča ob-
delava tal, zaplate neposeja-
nih tal za poljskega škrjanca, 
varstvo gnezd pribe, upora-
ba le organskih gnojil za za-
gotavljanje dušika v trajnih 
nasadih in ohranjanje biot-
ske raznovrstnosti v trajnih 

nasadih. Kmetje se za izva-
janje teh ukrepov odločijo 
prostovoljno, na isti površi-
ni lahko izvajajo več ukre-
pov, za pridobitev finančne 
podpore pa morajo izpolnje-
vati določene pogoje in zah-
teve. Za izvajanje ukrepa 
ekstenzivno travinje je na-
črtovana podpora 45,65 evra 
na hektar oziroma najmanj 

36,52 in največ 45,65 evra na 
hektar, za ukrep tradicional-
no travinje 129,03 evra ozi-
roma najmanj 103,22 in naj-
več 161,29 evra na hektar, za 
ukrep naknadni posevki in 
podsevki 137,60 evra oziro-
ma najmanj 110,08 in naj-

več 172 evrov na hektar, za 
ukrep ozelenitev prek zime 
148 evrov oziroma najmanj 
118,40 in največ 185 evrov 
na hektar, za konzervirajočo 
obdelavo tal, pri kateri ora-
nje ni dovoljeno, 18,24 evra 
oziroma najmanj 14,59 in 
največ 22,80 evra na hektar, 
za gnojenje z organskimi 
gnojili z majhnimi izpusti 

v zrak letos 127,72 evra ozi-
roma najmanj 101,78 in naj-
več 159,02 evra na hektar in 
v vseh naslednjih letih 95,41 
evra oziroma 76,33 in največ 
159,02 evra na hektar …

Proizvodno vezana plačila
Spremenjena kmetij-

ska politika Evropske unije 
omogoča državam, da kme-
tijskim sektorjem v težavah 
dodelijo vezana dohodkov-
na plačila. Slovenija se je od-
ločila, da jih bo namenila za 
rejo drobnice, goved in krav 
dojilj, za mleko v gorskih ob-
močjih ter za beljakovinske 
rastline. Načrtovana pod-
pora za rejo drobnice znaša 
18,52 evra oziroma najmanj 
16,67 in največ 21,30 evra na 
žival, za govedo iz ekološke 
reje in sheme Izbrana ka-
kovost 64,80 oziroma naj-
manj 58,32 in največ 74,52 
evra na žival, za preostalo 
govedo 49,84 oziroma naj-
manj 44,86 in največ 57,32 
evra na žival, za krave doji-
lje na območjih z omejeni-
mi možnostmi za kmetij-
sko dejavnost (OMD) 99,58 
oziroma najmanj 89,60 in 
največ 114,52 evra na žival, 
za krave dojilje zunaj OMD 
76,60 oziroma najmanj 
68,94 in največ 90,10 evra 
na žival, za mleko v gorskih 
območjih 91 evrov oziroma 
najmanj 82 in največ 104,65 
evra na kravo molznico, 
za beljakovinske rastline 
pa letos 292 evrov oziro-
ma najmanj 233,60 in naj-
več 350,40 evra na hektar, v 
naslednjih letih pa je znesek 
vsako leto nekoliko nižji.

Cveto Zaplotnik

Rejci bodo lahko uveljavljali proizvodno vezana plačila tudi za krave molznice na gorskih 
območjih. / Foto: Cveto Zaplotnik

Slovenija je letos začela izvajati petletni strateški načrt skupne kmetijske politike, ki v primerjavi s prejšnjim obdobjem prinaša 
velike spremembe tudi pri neposrednih plačilih.

Veliko novosti pri neposrednih plačilih

Od 31. marca do 10. julija bo trajala subvencijska 
kampanja, med katero bodo kmetje vložili zbirne vloge 
za neposredna in druga kmetijska plačila.

Kranj – Člani Petrol kluba so 
samo v treh tednih podarili 
za obnovo v naravnih ujmah 
poškodovanih gozdov deset 
milijonov zlatih točk, ki so jo 
v Petrolu spremenili v dona-
cijo deset tisoč evrov, h kate-
ri pa so dodali še deset tisoč 
evrov. S tem so zagotovili de-
nar za posaditev deset tisoč 
drevesnih sadik oziroma za 
obnovo štirih hektarjev goz-
dov. Petrol se je lani s podpo-
ro projektu Zeleno srce Krasa 
tudi zavezal, da bo pod stro-
kovnim vodstvom Zavoda za 
gozdove Slovenije sodeloval 
pri obnovi pogorelih gozdov 
na Krasu.

Škofja Loka – Škofjeloška 
izpostava Kmetijsko-gozdar-
skega zavoda (KGZ) Kranj 
pripravlja v četrtek, 23. febru-
arja, z začetkom ob pol osmih 
zvečer predavanje o davčnih 
novostih na področju osnov-
ne kmetijske in gozdarske 
dejavnosti ter dopolnilnih de-
javnosti na kmetijah. Preda-
vanje bo potekalo na spletni 
aplikaciji Zoom. Predavala bo 
Ana Demšar Benedičič, speci-
alistka za agrarno ekonomiko 
v KGZ Kranj.

Naklo – Danes, v torek, ob 
10. uri bo v gostilni Marinšek 
v Naklem občni zbor Govedo-
rejskega društva Kranj - Tržič, 
na katerem bodo člani obrav-
navali poročilo o lanskem 
delu in letošnji program de-
javnosti. Za uvod v občni zbor 
bodo predavanja o zmanjše-
vanju izpustov toplogrednih 
plinov, obvladovanju vročin-
skega stresa pri govedu ter o 
travinju in ekonomični pride-
lavi koruze za siliranje.

Zbrali denar za deset 
tisoč sadik

Davčne novosti za 
kmetijstvo

Občni zbor in 
predavanja

Trgovina Klasje vam ponuja:

  rezervne dele za traktorje in drugo kmetijsko mehanizacijo,
  traktorje: Zetor, IMT, UTB, Štore, Torpedo, Ursus, Tomo Vinkovič,
   novejše tipe traktorjev: John Deere, New Holland, Lindner,  

Lamborghini, Landini, Same, Steyer, Massey Ferguson, Fendt,  
Deutz, Hurlimann, Carraro,

   rezervne dele za priključke: Sip, Creina, Tehnostroj, kosilnice BCS,  
plugi (tuji proizvajalci),

   ponujamo vam tudi stekla za kabine, vse tipe akumulatorjev, olja, maziva,  
filtre, svetlobno opremo …,

  popravilo traktorjev in montažo stekel kabin,
  prodajo in popravilo kardanov, rezervni deli za kardane,
  prodajo nožev za freze in vrtavkaste brane,
  rezervne dele pošljemo po pošti.

Več informacij dobite pri nas: Klasje, d.o.o., Kranj, Cesta na Klanec 9, 4000 Kranj

Tel.: 04/2331 375, 04/2357 710, GSM: 041/628 065, 031/628 065
E-pošta: klasje@siol.net

AKCIJA  
OLJE FUCHS

žitne sejalnice• 
vrtavkaste brane• 
podrahljači• 

Voklo 49, 4208 Šenčur
info: 041 208 568
euro-globtrade.si

žižižiž tntntnee e seseseejajjajajaalnlnlnl iciici ee•• • •• ••
k b

www.maschio.com

www.gorenjskiglas.si

Kmetijstvo in gozdarstvo
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Kranj – Sklad kmetijskih ze-
mljišč in gozdov Republike 
Slovenije (Sklad) na širšem 
gorenjskem območju izvaja 
devet komasacijskih postop-
kov, v katerih bodo razdru-
žili tudi zemljiške komple-
kse, ki so nastali po dena-
cionalizaciji. V denaciona-

lizacijskih postopkih na-
mreč upravne enote nekda-
njim lastnikom – kmetom 
na tem območju niso vrnile 
zemljišč v last in posest, am-
pak so jim dale deleže v ze-
mljiških kompleksih. Poleg 
zemljiških kompleksov je 
sklad v komasacijska obmo-
čja vključil tudi druga zaseb-
na zemljišča, vendar le, če je 

bil delež lastnikov, ki so so-
glašali s komasacijo, dovolj 
visok in če to ne bo podaljša-
lo izvedbe postopkov.

Kot je pojasnila Polonca 
Šink iz Sklada, komasacij-
sko območje Lahovče obse-
ga 215 parcel skupne površi-
ne 111 hektarjev, ki so v las-
ti 36 lastnikov. Postopek je 
v zaključni fazi. Komasacij-

ski udeleženci so bili že sez-
nanjeni z novododeljenimi 
parcelami, ki so jih že prev-
zeli v začasno posest. Čakajo 
le še na odločbe o novi razde-
litvi zemljišč, na podlagi ka-
terih bodo komasacijo tudi 
pravno-formalno uredili.

Za tri komasacijska ob-
močja, to je za Jablje, Viso-
ko in Reteče, so bile izdane 

odločbe o uvedbi komasaci-
je. Na območju Jabelj bodo 
zložili in ponovno razdeli-
li 440 hektarjev zemljišč, 
razdeljenih na 1153 parcel 
in v lasti 456 lastnikov. Na 
območju Visokega je dvaj-
set komasacijskih udele-
žencev, območje pa obsega 
24 hektarjev zemljišč ozi-
roma 68 parcel. Na koma-
sacijskem območju Reteče 
ima 23 lastnikov v lasti 94 

parcel skupne površine 58 
hektarjev.

Za komasacijska obmo-
čja Bitnje, Pšata, Cerklje in 
Velesovo - Luže so vložili 
vso potrebno dokumentaci-
jo na pristojno upravno eno-
to in čakajo na izdajo odloč-
be o uvedbi komasacijske-
ga območja. Komasacijsko 
območje Bitnje obsega 686 
parcel skupne površine 226 
hektarjev, zemljišča so v lasti 

111 lastnikov. V komasacijski 
postopek za območje Pšate 
je vključenih 632 lastnikov 
s 1060 parcelami skupne 
površine 526 hektarjev. Ko-
masacijsko območje Cerklje 
obsega 139 hektarjev oziro-
ma 413 parcel v lasti 79 la-
stnikov, območje Velesovo 
- Luže pa 108 hektarjev ze-
mljišč oziroma 380 parcel v 
lasti 91 lastnikov. Pri koma-
sacijskem območju Grad, ki 

obsega 23 hektarjev, razde-
ljenih na 98 parcel, v lasti 30 
lastnikov, so v fazi določitve 
oboda komasacijskega ob-
močja in priprave dokumen-
tacije za uvedbo postopka.

Komasacijski postopki se 
bodo predvidoma končali v 
dveh letih od začetka izva-
janja geodetskih del, s temi 
deli pa bodo na posameznih 
območjih začeli po odobrit-
vi evropskih sredstev, za 
katera se bodo potegovali 
na razpisih ministrstva za 
kmetijstvo, gozdarstvo in 
prehrano. Na območju Pša-
te in Jabelj bodo po konča-
ni komasaciji izvedli še ag-
romelioracije.

Cveto Zaplotnik

S komasacijami bodo razdružili tudi zemljiške komplekse, ki so nastali z denacionalizacijo. 
Slika je simbolična. / Foto: Cveto Zaplotnik

Na širšem gorenjskem območju poteka devet komasacijskih postopkov, v katerih bodo razdružili tudi zemljiške komplekse, ki so nastali po denacionalizaciji.

S komasacijami do razdružitve kompleksov

V okviru komasacijskih 
postopkov bodo zemljišča 
na določenem območju 
zložili in ponovno 
razdelili med lastnike 
tako, da bo vsak dobil 
čim bolj zaokrožena 
zemljišča.

CORINNA
Za vrt in profesionalce

BERNINA
Debeli gomolji za ozimnico

ALONSO
Odličen v suši, lep in okusen

Preizkušene in okusne sorte
krompirja za pridelavo
v Sloveniji

CORINNA zelo zgodnja rumena/rumena velik B: pečen, pražen, pire 

ANUSCHKA zelo zgodnja rumena/rumena srednje velik AB: solata, pečen, pražen

BELLAROSA zelo zgodnja rdeča/rumena srednje velik B: pečen, pražen, pire

MARABEL zgodnja rumena/rumena velik AB: solata, pečen, pražen

ALONSO od zg. do sr. zgodnja rumena/rumena velik do zelo velik AB do B: solata, pečen, pražen, pire

BERNINA srednje zgodnja rumena/rumena velik do zelo velik AB: solata, pečen, pražen /

RED FANTASY srednje zgodnja rdeča/rumena velik B: pečen, pražen, pire /

OTOLIA srednje zgodnja sv. rjava/rumena velik B: pečen, pražen, pire

JELLY srednje pozna sv. rjava/rumena zelo velik BC: pražen, pire, pomfrit /

ZNAČILNOSTI ZRELOSTNI RAZRED BARVA KOŽICE/MESA PRIDELEK JEDILNI TIP ZA VRT

V ponudbi še več sort, tudi slovenske!
Več informacij o sortah krompirja za vrt in ozimnico na www.agrosaat.si
ter na letaku na prodajnih mestih.
RWA Slovenija d. o. o., Dolenjska cesta 250a, 1291 Škofljica
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Za koliko se bo s komasacijo zmanjšalo število parcel 
in s tem povečala velikost parcel? »Ta podatek bo 
znan po izdaji odločb o novi razdelitvi zemljišč. Na 
komasacijskem območju Lahovče, na primer, se bo 
število parcel predvidoma zmanjšalo z 215 na 69,« so 
pojasnili na Skladu.
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Kakšno je bilo lani gibanje cen
Cene kmetijskih pridelkov so se lani zvišale bolj kot cene kmetijskega reprodukcijskega materiala.

Kranj – Po podatkih stati-
stičnega urada so se cene 
krmil v enem letu, med 
predlanskim in lanskim 
decembrom, zvišale za 30,1 
odstotka, gnojil za 21,7 od-
stotka, energije in maziv 

za 16 odstotkov, semen 
in sadik za 14,8 odstotka, 
sredstev za varstvo rastlin 
za 11,2 odstotka in veteri-
narskih storitev za 3,6 od-
stotka. Vzdrževanje zgradb 
se je podražilo za 18,9 od-
stotka, vzdrževanje opre-
me pa za 10,7 odstotka.

Cene kmetijskih pridel-
kov so bile decembra lani 
pri pridelovalcih višje za 
26,9 odstotka, pri tem pa 
so cene rastlinskih pridel-
kov zvišale za 14,5 odstot-
ka, cene živali in živalskih 
izdelkov pa za 35,9 odstot-
ka. Cene žita so bile višje 

za 41,4 odstotka, krompir-
ja za 13,1 odstotka, zele-
njadnic, sadik in cvetja za 
20,7 odstotka, živali za za-
kol za 22,3 odstotka in ži-
valskih izdelkov (mleka) za 
47,8 odstotka. Cene v sad-
jarstvu so bile celo za 12,7 
odstotka nižje.

Cveto Zaplotnik Kranj – Vlada je izdala ured-
bo, na podlagi katere bo 
kmetom ter majhnim in 
srednje velikim podjetjem 
namenila za blažitev posle-
dic vojne v Ukrajini dvanajst 
milijonov evrov izredne za-
časne podpore. Upravičen-
ci bodo prejeli pavšalno po-
moč za kritje dela dodatnih 
stroškov, ki so nastali za-
radi zvišanja cen energije, 

gnojila in krme pa tudi zara-
di zvišanja cen gradbenega 
materiala v primerjavi s ce-
nami ob vložitvi vloge na jav-
ni razpis za sofinanciranje 
naložb. Po oceni ministrstva 
za kmetijstvo, gozdarstvo in 
prehrano so posledice vojne 
najbolj občutili v sadjarstvu 
in vrtnarstvu ter v prašičere-
ji. Vlada bo finančne podpo-
re razdelila med upravičen-
ce na podlagi zaprtega javne-
ga razpisa.

Finančne podpore za 
ublažitev posledic vojne
Cveto Zaplotnik

Pokličite Želvo na telefon:
04 515 03 80 ali 031 869 780.
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 Invalidsko podjetje Želva  
poskrbi za urejeno okolje vaše hiše,  

bloka, naselja ali podjetja.

Obrežejo grmovje in drevesa, pokosijo  
travo, uredijo zelenico, prekopajo vrt,  

pospravijo listje.

Nudijo tudi manjša mizarska  
popravila in druga hišniška opravila.

Naj urejanje okolice, vrta  
in vzdrževanje hiše za vas ne bo  

več neprijetno opravilo.

eurogarden.eu

*Akcija traja od 1. do 28. 2. 2023, oz. do razprodaje zalog. Popusti se med seboj ne seštevajo.
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VRTNI STROJI RAMDA
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MESECA
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PE DOBROVA PRI LJ | PE KRŠKO | tel: 01 24 25 100

GORENJSKA . DOLENJSKA . PRIMORSKA . NOTRANJSKA

LARIX GT, d.o.o., Belska cesta 38, 4205 Preddvor
T: 04/255 66 10, I: www.lindner.si, E: larixgt@siol.net

Pomlad prihaja in z njo delo na polju.  
Traktorji LINDNER že čakajo na cenjene kupce!

Kranj – V Pomurskem sejmu v Gornji Radgoni bodo letos or-
ganizirali štiri sejme, med katerimi ima najdaljšo tradicijo 61. 
Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra, ki bo od 26. do 31. 
avgusta. V okviru sejma bodo potekala strokovna ocenjevanja 
mesa in mesnih izdelkov, mleka in mlečnih izdelkov, sokov, 
brezalkoholnih pijač in embaliranih vod, medu in medenih 
pijač, vina in bio vina ter kmetijske mehanizacije in opreme. 
Letošnja sejemska novost je licitacija vrednejšega lesa iglavcev 
in listavcev v organizaciji Gozdarstva Gornja Radgona.

Sejmi, ocenjevanja in licitacija lesa

Kranj – Medtem ko kmetje letos že lahko kupujejo dizelsko 
gorivo za pogon kmetijske in gozdarske mehanizacije po ceni 
z znižano trošarino, morajo za lani porabljeno gorivo uveljav-
ljati vračilo dela trošarine z zahtevkom, tako kot so to počeli 
tudi v prejšnjih letih. Zahtevek morajo vložiti do 30. junija. 
Oddati ga je treba po elektronski poti preko portala eDavki, 
izjema so lastniki gozdov, ki niso kmetje in uveljavljajo vračilo 
trošarine le za gozd. Država bo kmetom vrnila 70 odstotkov 
povprečnega zneska trošarine, ki je lani veljal za plinsko olje 
za pogonski namen.

Za lani vračilo dela trošarine še po starem

Kranj – Kmetijsko ministrstvo je objavilo javni razpis, s katerim 
namenja tri milijone evrov sredstev za izvedbo agromelioracij 
na komasacijskih območjih. Do finančne podpore so upravi-
čeni izvajalci, ki so jih lastniki kmetijskih zemljišč pooblastili 
za izvedbo agromelioracij. Vlogo je možno vložiti do 12. maja.

Finančne spodbude za izvedbo agromelioracij
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Za večjo varnost voznikov
Policisti so v okviru mednarodne akcije pretekli teden pri voznikih tovornih vozil in avtobusov preverjali 
spoštovanje cestnoprometnih pravil. Pozorni so bili predvsem na kršitve, ki so povezane s časom 
trajanja vožnje ter obveznimi počitki in odmori voznikov, manipulacijami z zapisovalnimi napravami in 
tehnično brezhibnostjo vozil.

Kranj – Med akcijo za večjo 
varnost voznikov tovornih 
vozil in avtobusov, ki jo je ko-
ordinirala Javna agencija RS 
za varnost prometa, so poli-
cisti preverjali tudi, ali voz-
niki tovornih vozil med vo-
žnjo na nedovoljen način 
uporabljajo mobilne tele-
fone in ali so pripeti z varno-
stnim pasom. Poleg tega so 
kontrolirali še ustreznost li-
stin in pozornost namenja-
li pravilnemu nalaganju in 
pritrditvi tovora ter preo-
bremenjenosti vozil. Nad-
zor tovornih vozil so izvaja-
li na vseh cestah, na avtoce-
stah pa s preusmeritvijo to-
vornih vozil na kontrolne 
točke. Nadzori avtobusov so 
potekali tudi na avtobusnih 
postajališčih, nadzori prevo-
zov potnikov pa še na avtoce-
stah in hitrih cestah.

Kot pojasnjujejo na agen-
ciji, so bili v letu 2022 voz-
niki avtobusov udeleženi v 
312 prometnih nesrečah ozi-
roma 19 odstotkov več kot 
v letu poprej. Povzročili so 
92 prometnih nesreč ozi-
roma sedem več kot v letu 
2021. Lani na slovenskih ce-
stah v prometni nesreči, ki 
jo je povzročil voznik avto-
busa, ni umrl noben udele-
ženec cestnega prometa, tri-
je so bili hudo telesno poš-
kodovani, 37 pa lažje telesno 
poškodovanih. Pri voznikih 

avtobusov je bilo v letu 2022 
ugotovljenih 865 kršitev ce-
stnoprometnih predpisov, 
kar je 38,6 odstotka več kot 
leta 2021.

Manj zaznanih kršitev
Lani so bili vozniki tovor-

nih vozil udeleženi v 2.528 
prometnih nesrečah. Povzro-
čili so 1.627 oziroma 64 od-
stotkov vseh prometnih ne-
sreč, v katerih so bili udele-
ženi. Na slovenskih cestah je 
v letu 2022 v prometnih ne-
srečah, ki jih je povzročil vo-
znik tovornega vozila, umrlo 
sedem udeležencev cestne-
ga prometa, 49 udeležencev 
je bilo hudo telesno poško-
dovanih, 380 pa lažje telesno 

poškodovanih. Lani je bilo 
pri voznikih tovornih vozil 
ugotovljenih 38.088 kršitev 
cestnoprometnih predpisov, 
leta 2021 pa 40.256.

Najpogostejše kršitve so 
bile tako pri voznikih avto-
busov kot tovornih vozil po-
vezane s hitrostjo, uporabo 
mobitela, neuporabo varno-
stnega pasu in neustrezno 
varnostno razdaljo. Agenci-
ja za varnost prometa in poli-
cija ob tem poudarjata, da je 
pri tovornih vozilih in avto-
busih še posebno pomemb-
na ustrezna varnostna raz-
dalja, saj je zavorna pot pri 
njih še daljša. Pomemben 
dejavnik je tudi utrujenost 
voznika. Ta je po podatkih 

Evropske komisije iz leta 
2018 dejavnik v približno 
dvajsetih odstotkih nesreč, v 
katerih so udeležena tovor-
na vozila. »Utrujenost voz-
nika, neustrezno naložen to-
vor in neprilagojena hitrost 
so lahko usodna kombinaci-
ja,« so dodali na policiji.

Sodelovali tudi gorenjski 
policisti

Minuli četrtek so tudi go-
renjski policisti v sodelova-
nju z usposobljenimi stro-
kovnjaki za tehtanje vozil in 
drugimi pristojnimi orga-
ni na gorenjski avtocesti iz-
vedli poostren nadzor nad 
vozniki in tehnično brezhib-
nostjo tovornih vozil in avto-
busov. Ustavili in kontroli-
rali so 46 voznikov tovornih 
vozil. Ugotovili so 21 kršitev, 
stehtanih pa je bilo 23 tovor-
nih vozil. Izstopale so pre-
koračitve največje dovoljene 
hitrosti, krštive v zvezi z ob-
veznimi počitki in nepravil-
nim delovanjem tahografa, 
prekoračitve največje dovo-
ljene mase in nepravilno pri-
trjen tovor. Ustavili in kon-
trolirali so tudi sedem voz-
nikov avtobusov, pri tem pa 
ugotovili štiri kršitve. Voz-
nikom so za prekrške izda-
li plačilne naloge. Poleg tega 
so vsem voznikom odredili 
preizkus alkoholiziranosti. 
»Nihče ni bil pod vplivom 
alkohola, kar je pohvalno,« 
so še pojasnili na PU Kranj.

Maša Likosar

Nadzor gorenjskih policistov nad vozniki in tehnično 
brezhibnostjo tovornih vozil in avtobusov / Foto: arhiv PU Kranj

Tacen – Dogodek sta obiska-
la tudi ministrica za javno 
upravo v funkciji ministri-
ce za notranje zadeve Sanja 
Ajanović Hovnik in v. d. ge-
neralnega direktorja policije 
Boštjan Lindav. Kot je pou-
darila ministrica, je delo po-
licistk in policistov izjemno 
pomembno in tudi raznoli-
ko. »Na eni strani gre za po-
membno delo, na drugi stra-
ni je tudi zahtevno, ampak 
je delo, ki izpolnjuje člove-
ka in dejansko pomeni pos-
lanstvo,« je dejala v upanju, 
da se bo policijskim vrstam 
pridružilo čim več kandi-
datk in kandidatov.

Prav tako je to upanje iz-
razil v. d. generalnega direk-
torja policije Boštjan Lindav: 

»Naši kolegi na akademiji 
so se potrudili, da bi kandi-
datom predstavili vso čarob-
nost tega policijskega pokli-
ca, sicer zahtevnega, a če ga 
človek opravlja s srcem, je to 
zanj osebno zelo izpolnjujo-
če, še posebno zaradi zave-
danja, da s svojo aktivnostjo 
pomaga ljudem in nasploh 
družbi. Upamo in verjame-
mo, da bo letošnji vpis dober 
in da bomo lahko naše vrste 
popolnili čez dve leti, ko 
zaključijo to šolanje, z oko-
li tristo novimi kandidati.«

Pomočnik direktorja Poli-
cijske akademije Danilo Ja-
mer je na kratko opisal iz-
obraževalni program. Med 
drugim je dejal, da na Policij-
ski akademiji že več kot pet-
deset let izobražujejo poli-
ciste za ta poklic. »Trenutno 

izvajamo izobraževanje po 
višješolskem študiju, ki po-
teka dve leti. Seveda pa mora 
vsak, ki želi opravljati ta 

poklic, pred tem izpolnjevati 
vse zahtevane formalne po-
goje ter opraviti 'sprejemne 
izpite' oziroma preizkus 

psihofizičnih sposobnosti, 
psihološki in zdravniški pre-
gled, varnostno preverjanje 
in drugo,« je pojasnil.

Obiskovalce so popelja-
li tudi po točkah, na katerih 
so svoje delo predstavili poli-
cisti, ki sicer opravljajo zelo 
različne naloge, denimo pro-
metni policisti, kriminali-
stični tehniki, policisti Spe-
cialne enote, policisti konje-
niki, policisti vodniki službe-
nih psov. Svoje izkušnje in 
vtise so jim predstavili tudi 
študenti Višje policijske šole 
in policisti, ki so pred krat-
kim zaključili študij in sedaj 
že opravljajo naloge v različ-
nih policijskih enotah. Med 
drugim so obiskovalci izve-
deli, da je – za razliko od dru-
gih šol in fakultet – ena od 
pomembnih prednosti Višje 
policijske šole v tem, da štu-
denti že za čas študija sklene-
jo tudi pogodbo o zaposlitvi 
za določen čas.

V sklopu informativnih dnevov so na Policijski akademiji obiskovalcem predstavili delo policista in pogoje za sprejem v policijo. Razložili so tudi potek prijave 
na razpis in izbirni postopek, kriterije za izbor kandidatov za policista, predstavili višješolski študijski program ter podali mnoge druge koristne informacije.

Preddvor – V Parku Bor ob preddvorskem jezeru Črnava je 
konec januarja objestnež zanetil ogenj, ki je poškodoval lese-
no fasado na severni steni objekta. Žal se tovrstna dejanja v 
občini Preddvor nadaljujejo. Pred nekaj dnevi je bila namreč 
uničena tematska orientacijska pot Skrivnost preddvorskih 
štorkelj, ki je namenjena predšolskim in mlajšim osnovnošol-
skim otrokom. »Vandal je poškodoval večino lesenih rekvizi-
tov in postaj,« pojasnjujejo na preddvorski občini, ob tem pa 
pozivajo tiste, ki so odgovorni za tako početje, da prenehajo 
nespametno uničevati skupno lastnino. Občane in občanke 
pa prosijo, da kakršne koli podatke v zvezi z uničevanjem 
sporočijo policiji, ki dogodek že preiskuje.

Vandalizem v preddvorski občini se nadaljuje

Trebija – Na cesti Škofja 
Loka–Žiri, v bližini naselja 
Trebija, se je v petek opoldne 
zgodila huda prometna ne-
sreča, v kateri sta bila udele-
žena voznik tovornega vozila 
s sopotnico ter voznik oseb-
nega avtomobila. Po podat-
kih policije je 36-letni voz-
nik vozil osebni avtomobil 
iz smeri Trebije proti Žirem 
in v rahlem nepreglednem 

levem ovinku zapeljal na na-
sprotno smerno vozišče, kjer 
je čelno trčil v tovorno vozi-
lo, ki ga je iz te smeri pravilno 
pripeljal 41-letni voznik. »Vo-
znik osebnega avtomobila je 
na kraju nesreče zaradi hu-
dih telesnih poškodb umrl,« 
so sporočili s PU Kranj. Voz-
nik tovornega vozila in potni-
ca nista bila telesno poškodo-
vana. Cesta je bila za ves pro-
met zaprta več ur.

Cesta vzela še eno 
življenje
Maša Likosar

Maša Likosar

Na posameznih točkah so svoje delo predstavili policisti, ki opravljajo zelo različne naloge. 
/ Foto: Tina Dokl

Delo policistov pomembno, raznoliko, a tudi zahtevno

Cesta je v petek vzela življenje 36-letnika. / Foto: Gorazd Kavčič
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VESEL KONEC TEDNA

Minulo so-
boto je na 
smučišču 
v Kranjski 
Gori pote-

kalo že 19. tradicionalno 
dobrodelno tekmovanje Li-
ons Ski Open, ki ga organi-
zira Lions klub Bled Golf. 
Kot je pojasnila predsedni-
ca kluba Tea Podlipnik, je 
dogodek združitev prijetne-
ga s koristnim, saj dobro-
delnost prepletajo z dobro 
zabavo ter športnim druže-
njem v naravi. »Letos smo 
se odločili pomagati gorenj-
skim socialno ogroženim 
družinam ter starejšim, ki 
jim bomo z donacijo vre-
dnostnih prehranskih bo-

nov vsaj malo olajšali živ-
ljenje. Poleg njih pa bodo 
zbrana sredstva namenjena 
tudi osebam s pridobljeni-
mi možganskimi poškodba-
mi Centra Korak iz Kranja, 
Centru slepih športnikov 
Vidim cilj in pomoči pri pa-
liativni oskrbi,« je pojasni-

la in dodala, da se ji zdi, da 
dobrodelnost vse bolj raste, 
ljudje pa znamo prepoznati 
stisko drugih ter jim prisko-
čiti na pomoč.

Na dobrodelnem velesla-
lomu je v štirih kategorijah 
nastopilo 62 tekmovalcev, 
med njimi tudi člani iz de-
vetih slovenskih Lions klu-
bov. Organizatorji so obi-
skovalcem omogočili nakup 
cenejših celodnevnih vsto-
pnic, ob katerih so podelili 

še brezplačno srečko in star-
tnino. Skupno so s proda-
jo vstopnic, srečelovom ter 
sredstvi, ki so jih podari-
li donatorji, zbrali devet ti-
soč evrov. Tekmo je že dese-
tič zapored odprl Luka Pod-
jed, za dobro zabavo pa so 
ves dan skrbeli mladi glas-
beniki iz Studia Osminka 

ter raperja Zlatko in Klemen 
Klemen.

Otroški B.O.FEjST in 
blejska tržnica

Bohinjski zimski in pust-
ni B.O.FEjST, ki je name-
njen predvsem otrokom, 
je tokrat na pustno soboto 
gostilo prizorišče ob drsa-
lišču v Bohinjski Bistrici. Za 
najmlajše so pripravili veli-
ko zabave, delavnic, poslika-
vo obraza, ob našem obisku 
pa je prisotne ravno navdu-
ševalo gledališče Makaren-
ko z Zgodbo o dveh kozah. 
Kot se za pustno soboto spo-
dobi, je bilo seveda govora 
tudi o krofih, za dobro raz-
položenje maškar pa je skr-
bela še kravica Fejstka.

Pust pa se je »ustavil« tudi 
na blejski tržnici, kjer smo 
srečali kar nekaj nasmeja-
nih našemljenih prodajalk, 
obiskovalce pa je tokrat z 
igranjem na citre razvajal 
Dejan Praprotnik s Posavca.

Živahno na Jezerskem
V Parku Jezersko so na 

smučišču Jaga baba prip-
ravili Smuk jezerskih smu-
čarskih korenin. Maja Lesar 
nam je razložila, da gre v bi-
stvu za tradicionalno etnolo-
ško prireditev: »Začetki pri-
reditve segajo v 60. leta prej-
šnjega stoletja, ko so se na 
pustno nedeljo zbrali Jezer-
jani in priredili smučarsko 
tekmo 'starih korenin'. Po-
goj za start je bila namreč sta-
rost nad 25 let za ženske in 
nad 30 let za moške. Poseb-
nost te tekme je tudi v tem, 
da se tekmuje s staro smu-
čarsko opremo, ki je večino-
ma še lesena. Od 90. let nap-
rej ima prireditev tudi nekaj 

pustnega vzdušja, saj se tek-
movalcem v starinskih opra-
vah pridruži tudi kakšna 
pustna maska. Zmagovalec 
tekme je tisti, ki se najbolj 
približa povprečnemu času 
vseh tekmovalcev, tekmujejo 
pa lahko le Jezerjani.«

Najprej se je po smučišču 
spustilo nekaj pustnih palčk-
ov, za njimi pa jaga baba. 
Največ smeha je povzroči-
la skupinska maska Okto-
berfest, ki si je sredi proge 
privoščila malico, izvedeli 
pa smo še, da je bila udelež-
ba na tokratni tekmi izjem-
na, saj se je na precej polož-
ni progi in med petimi vele-
slalomskimi vratci pomerilo 
okoli dvajset posameznikov.

Za nami je zabaven, pustni in dobrodelni konec tedna: Lions klub Bled Golf je v Kranjski Gori 
organiziral veleslalomsko tekmo za dober namen, Jezersko je gostilo Smuk jezerskih smučarskih 
korenin, otroci pa so se v Bohinjski Bistrici zabavali na zimsko-pustnem B.O.FEjSTu.

N. T., A.B.

Organizatorji dobrodelnega veleslaloma v Kranjski Gori (z 
leve): Zvonko Belič, Gorazd Copek, predsednica Lions kluba 
Bled Golf Tea Podlipnik in Marko Gospodjinački / Foto: Gorazd Kavčič

Blejska tržnica: Anica Repnik, Mojca Kržišnik in Radmila 
Lapuh so bile pustno razpoložene, na citre pa je zaigral 
Dejan Praprotnik. Skrajno levo je njegova soproga Eva. 
/ Foto: Alenka Brun

Luka Podjed / Foto: Gorazd Kavčič

Fantje iz skupinske maske Oktoberfest so si na progi 
privoščili še malico. / Foto: Alenka Brun

V Bohinjski Bistrici so otroci prisluhnili simpatični Zgodbi 
o dveh kozah. / Foto: Alenka Brun

Na Jezerskem je na startu stala tudi čebelica. / Foto: Alenka Brun

Veliko tekmovalcev je na Jezerskem smučalo na lesenih 
smučeh. / Foto: Alenka Brun
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Radovljičan Blaž 
Matijašević je v 
gostinstvu že dol-
go. Tokrat smo 
nekaj besed z 

njim spregovorili v doma-
čem kraju in med pripravo 
mišk, ki jim včasih reče tudi 
»radol'ške fritule«. Tudi 
prodaja jih – v lokalu in 

prodajalnici Fritula, ki stoji 
med trgovinicami ob vhodu 
na znameniti Linhartov trg.

»Več let sem razmišljal, da 
bi mestu ponudil nekaj zani-
mivega,« pripoveduje Mati-
jašević. Ideja o ocvrti sladi-
ci mu je bila vedno bolj všeč 
in odločil se je, da jo uresni-
či. »Miške – kot jim pravimo 
pri nas – sicer poznamo iz 
otroštva, pripravljale so jih 
že naše mame,« nadaljuje in 

razloži, da se je odločil, da v 
Radovljici odpre Fritulo, lo-
kal, kamor lahko pridete po 
miške in jih vzamete s se-
boj. V zimskem času ima si-
cer malo skrajšan delovnik, 
ko se začne sezona, ga naj-
dete v lokalu vsak dan.

Ima kakšen svoj recept za 
miške, se jih je naučil prip-
ravljati sam, kako je sploh 
začel ..., smo radovedni, saj 
ni ne pek ne slaščičar.

Zasmeje se, da je čisti sa-
mouk. Na začetku je imel 
celo idejo, da bi delal slane 
in sladke miške, a se je po-
tem odločil, da ostane pri 
sladkih. Spomni se na zad-
nje ure pred odprtjem loka-
la, ko se mu je pravzaprav 
koncept, ki si ga je zamislil, 
podrl. »Do zadnjega dne-
va nisem imel recepta. Mis-
lil sem, da bom delal kvaše-
ne miške. Ker v njih ni mle-
ka in jajc, bi lahko bile tudi 
za vegane, sem razmišljal, a 
ko sem pokusil končni izde-
lek, to enostavno ni bilo tis-
to, kar sem si jaz zamislil – 
kakšne bi morale biti na pog-
led, kakšna naj bi bila okus 
in tekstura. Nobene mehko-
be niso imele. Takrat mi je 

priskočil na pomoč šef kuhi-
nje v gostilni Avguštin An-
ton Meglič … In tisti dan sem 
potem Fritulo odprl, mišk pa 
je zmanjkalo v pol ure,« pri-
poveduje Matijašević. Pou-
dari še, da miške cvre sproti, 
zato je treba na porcijo tudi 
malo počakati, morda dob-
rih pet minut. »Postrežem 
sveže in jedo se tople. Kot ot-
rokom nam je bilo sicer vse-
eno, če smo jih jedli mrzle, a 
najboljše so tople,« poudari.

Trenutno jih dela z jo-
gurtom in skuto. Od jeseni 
2021 do danes je recept za 
»radol'ške fritule« rahlo iz-
popolnil. Šest skorajda po-
polnoma okroglih sestavlja 
porcijo. Največ proda kla-
sičnih, povaljanih v sladkor-
ju in cimetu, otroci pa imajo 
radi take s temno in belo čo-
kolado ter raznimi sladkimi 
dodatki. Poleti jih je stregel 
tudi s sladoledom, privošči-
te si lahko tudi take s hladno 
vaniljevo kremo in svežim 
oziroma sezonskim sadjem.

Pust se poslavlja, a Blaž 
Matijašević se s slastnimi in 
mehkimi radovljiškimi fri-
tulami že veseli prihajajoče-
ga Festivala čokolade.

REKORDNI KVIZ

Vseslovenski kviz 
za učence dru-
ge in tretje tria-
de je v znanju o 
spletni varnos-

ti povezal skoraj dvesto slo-
venskih šol, med njimi 18 
gorenjskih osnovnih šol. Za 
postavitev Guinnessovega 
rekorda za največji spletni 
kviz na svetu so šteli osnov-
nošolci, ki so odgovorili na 
vsa zastavljena vprašanja. 
V šestdesetih minutah kvi-
za, ki ga je vodil komik Sašo 
Stare, je na vsa vprašanja 
odgovorilo 15.225 udeležen-
cev, kar je bilo dovolj za po-
stavitev rekorda, ki je doslej 
pripadal Britancem s 7279 
udeleženci, so sporočili iz 
A1 Slovenija.

Med gorenjskimi šolami 
so se kvizu pridružili tudi 
v Osnovni šoli Naklo, kjer 
je na vprašanja o varnos-
ti na spletu odgovarjalo ok-
rog štirideset učencev od če-
trtega do devetega razreda. 

»Odgovarjali so na različna 
vprašanja o tem, kako ravna-
ti na spletu in kako uporab-
ljati sodobne tehnologije, da 
ob tem zaščitijo osebne po-
datke. Otroci so se seznani-
li tudi s tem, kako pomemb-
na je uporaba gesel, kakšna 
naj bi bila njihova dolžina in 
kako naj bodo sestavljena, 
da bodo varna,« je razložil 
učitelj računalništva Marko 
Poličar in dodal, da so spoz-
nali tudi, da karkoli objavi-
jo na spletu, tam tudi osta-
ne. »Zavedati se morajo, da 
četudi objavljeno fotogra-
fijo naknadno izbrišejo, še 
vedno ostane neka digitalna 
sled.« Zato so učence med 
pripravami na kviz tudi opo-
zorili, naj na spletu ne obja-
vljajo osebnih stvari oziro-
ma naj osebnih podatkov ne 
delijo z neznanimi osebami.

Kot se je izkazalo med re-
ševanjem kviza, učenci oči-
tno vsaj v teoriji dobro vedo, 
kako poskrbeti za svojo var-
nost na spletu. Osmošolcu 
Davidu Jovanovu se je zdel 
kviz zelo zanimiv, navdušen 

je bil tudi nad tem, da veli-
ko ve o spletni varnosti, saj 
je na skoraj vsa vprašanja 
odgovarjal pravilno. Njego-
vo sošolko pa je med dru-
gim izučilo, ker so ji že vdrli 
v profil na Snapchatu in ob-
javljali fotografije in posnet-
ke, ki jih je imela v telefo-
nu. Maša Lotrič je poudari-
la, da se doma s starši veliko 

pogovarja o varnosti na sple-
tu in ji tudi ne dovolita, da 
na socialnih omrežjih obja-
vlja svoje fotografije. Tudi 
Enej Kralj se je pohvalil, da 
je pravilno odgovoril na ve-
čino vprašanj. Priznal je, da 
mu straši sicer ne omejujejo 
uporabe telefona, so pa stro-
gi glede uporabe družabnih 
omrežij.

Več kot dvajset tisoč slovenskih osnovnošolcev je minuli četrtek na pobudo A1 Slovenija in zavoda 
Varni internet sodelovalo v vseslovenskem spletnem kvizu o varni rabi interneta in z njim postavilo 
Guinnessov rekord.

Mateja Rant

Tudi učenci Osnovne šole Naklo so reševali vseslovenski 
spletni kviz za Guinnessov rekord. / Foto: Tina Dokl

Otroci imajo radi miške z različnimi sladkimi dodatki.  
/ Foto: Alenka Brun

RADOVLJIŠKE FRITULE

Večina je zelo uspešno odgovarjala na zastavljena 
vprašanja o varnosti na spletu. / Foto: Tina Dokl

POTOVANJA        VINO        HRANA        DOGODIVŠČINE        MOŠKI        ŽENSKE         POTOVANJA        VINO        HRANA       ŽENSKE  

Alenka Brun

Klasične miške so še vedno najbolj priljubljene. / Foto: Alenka Brun

Blaž Matijašević / Foto: Alenka Brun

Moja pesem
nima repa,
še manj pa glavo,
vse rime spremenim
v šalo.

V košarki sem glavni,
vendar po postavi
sem ta mali.
Hiter kakor metek,
zadenem vsak zametek.

Moja pesem
nima štime.
Ampak vse rine,
kamor hočem
in kamor ne.

Moja pesem
nima besedila.
Vse se rima,
čeprav brez stila.
Andrej

Moja pesem

PESMI MLADIH

Vsaka pesem ima svoj pomen. Vsak zase najbolj ve, kak-
šen. In če pesem deli z nami, je še toliko lepše. Vesela 
sem vaših pesmi. 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. 
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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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DVOJNI JUBILEJ

Ko lo ob vho-
du v cerkev Ma-
rije Vnebovze-
te daje slutiti, da 
bomo za mogoč-

nimi vrati uzrli Marijo Bel-
šak. Ob sobotah zagotovo, 
saj so takrat na vrsti glavna 
opravila. »Tudi cerkev, ki 
je za verujoče prostor Bož-
je navzočnosti, kjer se lah-
ko približamo Bogu in gra-
dimo oseben odnos z njim, 
je treba redno vzdrževati, da 
ostane čista in urejena, ne-
govati je treba cerkveno pe-
rilo, kot so prti za oltarje, 
mašni prtički in oblačila, ki 
jih pri bogoslužju uporab-
lja duhovnik  ... Gospa Ma-
rija že vrsto let z velikim ve-
seljem skrbi za vse to,« pove 
župnik Jernej Marenk. Zad-

nja leta pri čiščenju in ure-
janju cerkve sodeluje več 
skupin, vsako soboto druga, 
pred tem se je temu posve-
čal stalen krog prostovoljk. 
»Ko sem jaz začela, so za 
cerkev skrbele Silva, Micka 
in Cveti, prej pa nune, mis-
lim, da jih je bilo šest ali se-
dem ..., pa gospa Cilka,« so 
oživeli spomini.

Poseben izziv je izdelava 
ikeban, nam je zaupala Mari-
ja. Ni si mislila, da bo ta spret-
nost kdaj v njenih rokah. Ob 
tem izvemo, da cvetje zdrži 
do 14 dni, če je redno zalito. 
To je tudi eden od razlogov, 
da v cerkev prihaja med te-
dnom. »Pridem skoraj vsak 
drugi dan, da postorim, kar 
je treba.« In Marijina zavze-
tost ni ostala neopažena. Ob 
jubileju ji je nadškof msgr. 
Stanislav Zore podelil pri-
znanje. Skrb za svetišče je 

po župnikovih besedah na-
čin izkazovanja hvaležnosti 
Bogu, s priznanjem pa se je 
župnijska skupnost zahvali-
la za njeno vsestransko skrb 
za cerkev v Cerkljah. Jubi-
lantki je čestitke in voščilo 
namenil tudi župan Franc 
Čebulj. Marija je njegova se-
strična – oče, ki je bil iz Šta-
jerske, je namreč pri Vodni-
ku v Adergasu, kjer so ne-
koč pekli znamenite preste, 

dobil delo (in ženo). Zanimi-
vo pa je tudi, da so bili nju-
ni stari starši oskrbniki vele-
sovske cerkve.

Marija, ki je bila blizu tri-
deset let zaposlena v samo-
postrežni restavraciji v Kra-
nju, rada tudi vrtnari, zvečer 
pa je na vrsti branje. Poleg 
zdravja si želi, da bi sčaso-
ma našli naslednika ali na-
slednico za prevzem opravil 
v cerkvi.

Marija Belšak iz Dvorij pri Cerkljah, ki je na prvi februarski dan dopolnila osemdeset let, že tri desetletja 
skrbi za urejenost župnijske cerkve v Cerkljah.

Ana Jagodic Dolžan

Ob osemdesetletnici so jo bližnji in sosedje presenetili s 
cvetom. / Foto: Franci Belšak

»Skrb«, »Kozorog«
Zanima me, ali bodo meni in 
sodelavkam podaljšali pogodbo 
o zaposlitvi – za nedoločen čas. 
Zdi sem mi, da nas ne jemljejo 
resno. Kaj mi svetujete, ali naj 
iščem kje drugje? Kaj pa zdrav-
je?
Trenutna služba še zdaleč 
ni tista prava. Sedaj pač mo-
rate imeti to, kar imate, saj 
morate preživeti. V podjetju, 
kjer ste zaposleni, nimajo 
posebnega poudarka na de-
lavce in jim je edina prioriteta 
denar in pozitivno poslova-
nje. Kolo sreče v smislu dela 
se vam obrne, če ne prej – v 
treh letih. In šele potem bos-
te zadovoljni. Za zdaj velja, 
da tudi če iščete drugod, bo 
samo še slabše od tega, kar 
imate. Bolje vrabec v roki kot 

golob na strehi. Pri zdravju 
ne vidim ničesar posebnega, 
vse je v redu. Srečno.

»Orhideja«
Večkrat ste mi že pomagali z 
nasvetom, zato se ponovno ob-
račam na vas. Povejte mi, kaj 
delam narobe, da se mi vse po-
dira. Prilagajam se, pomagam, 
kjer le lahko, ampak povsod 
sem vedno na zadnjem mestu.
Kaj naj rečem  ...? Težko se 
boste spremenili, in tudi če 
bi se, potem to ne bi bili več 
vi. Obkroža vas veliko ljudi 
in vsak od njih ima v vašem 
srcu poseben prostor. To je 
tudi največ vredno. Prihaja 
čas, ko se boste zamislili in 
se vprašali, na katero mes-
to postaviti sebe. In šele 
ko sami sebe daste na prvo 

mesto, vas bodo tudi drugi. 
Nikoli ni prepozno za spre-
membe in zadnji vlak še zda-
leč ni odpeljal, le vi ste čakali 
na napačni postaji. Čustveno 
se boste začeli odpirati in za-
čelo se vam bo veliko doga-
jati. Stvari, ki jih niste vajeni, 
naj vas ne spravijo v zadrego. 
Prepustite se toku, da vas po-
pelje, včasih tudi v neznano. 
Poseben čar, ob katerem se 
lahko dogajajo čudeži. Glede 
staršev se ne obremenjujte 
več, kajti naredili ste več kot 
dovolj. Srečno.

»Avto«, »Šolanje«
V prihodnosti nameravam ku-
piti oziroma zamenjati avto. 
Kdaj mi bo uspelo? Ponudila 
se mi je priložnost, da nadgra-
dim svojo izobrazbo. V meni sta 
zrasla želja in namen, da grem 
na fakulteto in pridobim višjo 
izobrazbo. Študij je plačljiv. Mi 
uspe uspešno dokončati fakulte-
to? Hvala in lep pozdrav.
Obe pismi sem združila. 
Avto, ki ga želite, vam uspe 

kupiti že v prvi polovici tega 
leta. Ponosna sem na vas in 
na vašo odločitev glede štu-
dija. Ne vidim nobenih te-
žav, še bolje vam bo šlo, kot 
si mislite. Samo tako naprej. 
Lep pozdrav.

»Marija«
Kot mnogi se tudi jaz obračam 
na vas s prošnjo, da mi poveste, 
kako bo z zdravjem naše dru-
žine, medsebojnimi odnosi in 
ljubeznijo.
Pozabili ste napisati šifro, 
pod katero pričakujete moj 
odgovor, zato upam, da ne 
gre mimo vas. Odnosi že 
nekaj časa šepajo, česar se 
dobro zavedate. A ne ker bi 
vi premalo vlagali, temveč to 
velja za vse druge, na katere 
ne morete vplivati. Svetujem 
vam, da v prvi vrsti poskrbite 
zase. Pri zdravju bo vse tako, 
kot mora biti. V ljubezni pa 
pričakujte dobro prelomnico 
poleti. Zelo boste veseli. Lep 
pozdrav.

TANJA ODGOVARJA

tanja.70@hotmail.com

Na Bledu sta se 18. februarja 2023 poročila Aleksander 
Šorl in Marija Jeglič.

V minulem tednu se je v kranjski porodnišnici rodilo 21 
otrok, od tega 10 dečkov in 11 deklic. Najlažji in najtež-
ji sta bila dečka – najlažjemu je tehtnica pokazala 2770 
gramov, najtežjemu pa 4144 gramov. Na Jesenicah se je 
rodilo 6 deklic in 6 dečkov. Najlažja je bila deklica, ki je 
tehtala 2540 gramov, najtežji pa deček, ki mu je tehtnica 
ob rojstvu pokazala 4060 gramov.

Mladoporočenci

Novorojenčki

Vsako živo bitje se rodi, razvija in raste ter na koncu s 
smrtjo zaključi svoj življenjski krog. Času od rojstva do 
smrti pravimo življenje. Člani folklornih skupin KUD Tri-
glav Srednja vas v Bohinju vas tako v soboto, 25. februarja, 
vabijo ob 19.30 v Kulturni dom Joža Ažmana v Bohinjsko 
Bistrico na večer plesa in petja, ki so ga naslovili Življenjski 
krog.Vstop je prost, bodo pa organizatorji dogodka veseli 
vsakega prostovoljnega prispevka.

Življenjski krog

Če so razmere primerne, se tudi pozimi do cerkve pripelje s 
kolesom. / Foto: Ana Jagodic Dolžan

Grad Dvor v Preddvoru bo konec tedna, 25. februarja, ob 
18. uri gostil Tilna Sedlaka, mladega vinarja in vinskega 
kralja, ustanovitelja blagovne znamke S Vino, ki prihaja iz 
Haloz. Dolgo se je iskal, nato pa končno prisluhnil notra-
njemu glasu ter vstopil v svet vinogradništva in vinarstva. 
Njegovo poslanstvo je povezovanje vinogradnikov, širjenje 
resnice o vinu in ozaveščanje o kulturnem pomenu vina ter 
njegovega uživanja. Vino kot življenje je njegova zgodba, 
poetična zgodba o vinu, ki preprostega fanta uči življenja. 
Ob njej spoznamo, kako je vino lahko prepleteno z našim 
vsakdanjim življenjem. Ob degustaciji petih vrst vrhunskih 
vin se bo njegova pripoved prepletla s poezijo pesnika in 
prozaista Uroša Preloga v interpretaciji Mojce Prigl ob 
akustični glasbeni spremljavi kitaristke Taje Islamovič in 
vokalu Lize Klajnšek. Več informacij o vinskem večeru in 
tudi vstopnice zanj lahko dobite na TIC Preddvor ali vpra-
šanja naslovite na turizem@visitpreddvor.si.

Vino je življenje – degustacija vin vinskega kralja 
Tilna Sedlaka ob poeziji in živi glasbi
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NAGRADNA KRIŽANKA

TOREK, 21. FEBRUARJA 2023

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, 3. 
marca 2023, na Gorenjski glas, Nazorjeva ulica 1, 4000 
Kranj. Rešitve lahko oddate tudi v nabiralnik Gorenj-
skega glasa pred poslovno stavbo na Nazorjevi ulici 1.

Iz knjige Parada posebnežev

Iz veselja v žalost

Najbolj živahno je bilo v gostilni ob nedeljah. Tak-
rat so prišli tudi gostje iz Loke. Sprehodili so se 
čez »Kobilo«, nekakšno sedlo oziroma prelaz nad 
našo hišo, ki takrat ni bila poraščena, od tam pa 
dol do Pahovca in naprej do nas. Mimogrede, od 
kobile navzdol je bila takrat tudi steza. Drča prav-
zaprav. Bila je polna listja in končala se je v kota-
nji čisto blizu Pahovca. Na koncu vratolomnega 
spusta je bilo listja res na debelo in kakršno hit-
rost si si že nabral po drči, je bil pristanek vedno 
mehak in zanesljiv. Čudovito, zabavno in nepo-
novljivo, že zato, ker je sedaj tam vse zaraščeno.

Če je bilo ob nedeljah najbolj živahno, je bilo ob 
praznikih najlepše. Takrat so bili vsi gostje v »ta 
boljših« oblekah in pripravljale so se »ta boljše« 
jedi. Bilo je veselo, vsi so bili zadovoljni, nekakšen 
mir je prežemal vse skupaj. Zavest, da si za prazni-
ke lahko privoščimo, .......

Knjiga za vse, 
ki želijo v 
času potovati, 
zabavati se 
in se smejati, 
se modrosti 
naučiti, povrh 
še kakšno 
solzo potočiti.

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

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

                        + poštnina

17
EUR

www.gorenjskiglas.si
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Danes redkokdaj sreča-
mo žensko z ruto. Takšno, 
kot so jih nosile pred petde-
set in več leti. Hermina si jo 
je snela le na avtobusu, da 
ne bi preveč buljili vanjo, 
potem pa si jo je ponovno 
nataknila.

»Če je ne bi imela na glavi, 
bi se mi zdelo, kot da me vsi 
gledajo, kot da sem naga,« je 
razlagala s šepetajočim gla-
som. Vesela je bila, da sem 
bila sama doma. Ni želela, 
da bi jo kdor koli drug videl, 
kaj šele poslušal. Prišla je 
od daleč. A voženj z avtobu-
som je navajena. Sem in tja 
jo osebni zdravnik prijazno 
pošlje v Polje, da si malo od-
počije. Rada gre, saj tam naj-
de mir, ki ga doma tako zelo 
pogreša.

Hermina se je uradno ro-
dila 20. januarja, na dan, ko 
je John F. Kennedy zaprise-
gel kot 35. predsednik ZDA. 
Neuradno pa se je to zgodilo 
najmanj teden dni prej, ko je 
bil ata na nekem kongresu. 
Mama je novorojenko skri-
vala, in kdove kaj bi bilo z 
njo, če je ne bi mleko boleče 
tiščalo v prsih.

»Z očetom sta bila prvo-
borca, čeprav sta se spoznala 
šele po koncu vojne. O tem, 
kaj vse sta doživela, nista ni-
koli pripovedovala. Oba sta 
bila 'bolna na živcih', preje-
mala sta partizansko pokoj-
nino in zato nam po finanč-
ni plati ni šlo slabo. Sorodni-
ki po mamini strani so pri-
povedovali, da so ju soborci v 
poroko prisilili. Menda zato, 
da bi pazila drug na druge-
ga. Z veliko nejevolje in brez 
kančka ljubezni sta se poro-
čila šele petdesetega leta. Za-
kon ni bil srečen. Sprva tudi 
spala nista skupaj, jaz sem se 
rodila več kot deset let kasne-
je. Oba sta me sovražila. To 
sta mi tudi zelo jasno pove-
dala. Če sta le mogla, sta me 
tepla, zapirala v klet ali kako 
drugače mučila. Večino dne-
va sem se potepala, jesti sem 
dobila malo tu in malo tam. 
Šolo sem zelo neredno obi-
skovala. Spominjam se uči-
teljičinega obiska. Prišla je 
k nam, menda zato, ker še v 
petem razredu nisem znala 
poštevanke, tudi brala sem 
zelo slabo. Pa se je ata pos-
tavil prednjo in zavpil: 'A pa 
ti veš, kdo sem jaz?!' Odgo-
vorila mu je, da je čisto nič 
ne briga, dokler me ne nau-
či množenja in deljenja. Ko 
je odšla, je vzel v roke palico 
in jo položil na mizo. Vsakič, 
ko sem mu odgovorila naro-
be, me je udaril z njo. K po-
uku sem prišla vsa maro-
gasta. Učiteljica se je zjoka-
la, ko me je videla, saj so bile 

sledi udarcev vidne celo na 
obrazu. Po pouku me je po-
vabila v zbornico, kjer me je 
učila. Zmeraj mi je postreg-
la z jabolkom, ocvirkovko ali 
buhteljnom. Prvič v življe-
nju sem bila deležna človeš-
ke dobrote. Strašno sem bila 
hvaležna zanjo! Na potepa-
nje sem malo pozabila, raje 
sem hodila v knjižnico, kjer 
sem brala.

Mama je bila zelo posebna 
ženska. Lahko je ves dan se-
dela v kuhinji zraven štedil-
nika, molčala in buljila v tla 
ali skozi okno. Ne pomnim, 
da bi nam kdaj kuhala. Ata 
je najraje jedel suho salamo 
in kruh, največkrat pa smo 
šli s kanglico k zadnjim vra-
tom vaške gostilne, kjer smo 
kupili golaž, vampe, govejo 
juho, pražen krompir ali je-
trca. Potem smo doma jedli, 
dokler kanglica ni bila praz-
na. Vsako jutro sem tekla v 
pekarijo po bel kruh. Obve-
zno bel! Kakšna prodajalka 
mi je stisnila v roke roglji-
ček, ker so mi verjetno v 
očeh brale, da sem lačna. 
Mleka nismo kupovali, ker 
je ata trdil, da povzroča dri-
sko. Smo pa pili čaj. Vanj je 
zlil ali vino ali rum. Takšen 
čaj sem pila, kar se zavedam.

Mama me ni nikoli obje-
la, pobožala. Zanjo sem bila 
manj vredna od mize v ku-
hinji. Nikoli nisem šla na 
končni izlet, ker je bilo ško-
da denarja zame. Pa smo ga 
imeli – v primerjavi z dru-
gimi – toliko, da bi ga lahko 
z lopato metali skozi okno, 
pa ga ne bi zmanjkalo. Žive-
li smo v zelo dotrajani stari 
hiši. V kamnitih stenah so 
se videle reže, skozi katere 
je v hladnih dneh pihalo. Ne 
atu ne mami se ni ljubilo, da 
bi spravila v red tudi okoli-
co hiše. Smo pa bili prvi, ki 
smo kupili pralni stroj. Žal 
je mama vsa oblačila, ne 

glede na barvo, dala hkrati v 
pranje. Moja volnena jopica 
se je močno skrčila, a mi ni 
hotela kupiti druge.

Vsako leto sta bila odsotna 
najmanj mesec dni. Polovi-
co časa sta bila na okreva-
nju v Polju, drugo polovico 
pa v kakšnih toplicah. Mene 
nista nikoli vzela s seboj. S 
15 leti sem se zaposlila. O, 
kako sem jokala, ko sem mo-
rala prvo plačo v celoti izro-
čiti atu! Dejal je, da sem pre-
neumna, da bi znala ravna-
ti z denarjem. Ko ju prvič ni 
bilo spet doma, sem pretak-
nila vso hišo od vrha do tal, 
da bi našla skrivališče. Med 
staro ropotijo, spodaj v kle-
ti, sem čisto slučajno nalete-
la na tri nahrbtnike. V enem 
je ata hranil dve pištoli in 
naboje, druga dva pa sta bila 
nabasana z bankovci. Bili so 
zmečkani in stlačeni skupaj. 
Brez slabe vesti sem jih ne-
kaj vzela. Denar, ki je bil tudi 
moj, sem potem redno krad-
la, a ata nikoli ni opazil, da 
kaj manjka.

Bližal se je moj 18. rojstni 
dan. Še zmeraj sem spala v 
kuhinji, na divanu. Ata in 
mama sta vstala šele tedaj, 
ko sem prišla iz službe. Zelo 
poredko sta govorila med se-
boj, če že, sta lajala drug na 
drugega.

Nekoč pa sem ob prihodu 
domov doživela veliko pre-
senečenje. V kuhinji je za 
mizo sedel starejši moža-
kar. Pili so turško kavo in se 
pogovarjali. Ko so me zagle-
dali, so utihnili. Pisalo se je 
leto 1979, bilo je ravno pred 
velikonočnimi prazniki, ki 
jih pri nas sicer nismo pra-
znovali, smo pa zmeraj jed-
li trgovinsko potico. 'Jakob 
je prišel pote, da te odpelje k 
sebi domov!' mi je rekel ata. 
Z odprtimi usti sem zijala 
vanj. 'Kaj se mu meša?!'

(Konec naslednjič)

Milena Miklavčič

Kruh z dodatkom buče in jabolka
V marsikateri kleti se skri-

va še kakšna buča, ki jo je tre-
ba porabiti, in jabolka. Oboje 
skupaj lahko koristno upora-
bimo tako, da jih vmešamo v 
testo za kruh. Rezultat bo ču-
dovit, mehak in sočen kruh, 
poleg katerega ne bomo pot-
rebovali veliko dodatkov, da 
ga bomo lahko pojedli.

Za pripravo kruha z do-
datkom buče in jabolka pot-
rebujemo: 300 g pšenične 
bele moke, 300 g pšenične 
polnozrnate moke, 200 g 
očiščene in olupljene buče, 1 
večje jabolko, pol kocke kva-
sa, 250 ml mlačnega mleka, 
50 g masla, 1 žličko soli, 2 žli-
ci sladkorja, 1 žličko mlete-
ga cimeta.

Jabolka in bučno meso 
naribamo. Presejemo obe 
moki in na sredini naredi-
mo jamico, kamor nadrobi-
mo kvas ter ga potresemo z 
eno žličko sladkorja. Zalije-
mo z mlačnim mlekom in 
pustimo stati 10 minut, da 
kvas vzhaja. Nato dodamo 
še preostale sestavine: sto-
pljeno in nekoliko ohlaje-
no maslo, naribano jabolko 
in bučo, cimet, sol ter pre-
ostali sladkor. Vse skupaj 
zgnetemo v testo in gnete-
mo še vsaj 10 minut. Če je 
testo premokro, dodamo 
še malo moke. Testo obli-
kujemo v kepo, ga položi-
mo v pomokano posodo ter 
pokrijemo s čisto kuhinjsko 

krpo. Pustimo vzhajati eno 
uro, da testo naraste na 
dvojno količino. Vzhajano 
testo še enkrat pregnetemo 
in iz njega oblikujemo hleb-
ček, ki ga položimo na pe-
kač, prekrit s peki papirjem. 
Vzhajamo še eno uro. Peče-
mo v pečici, segreti na 220 
°C, na spodnji rešetki 10 mi-
nut. Nato temperaturo zni-
žamo na 180 °C in pečemo 
še 25 minut.

Nasvet: Preden postavimo 
kruh v pečico, po dnu pečice 
polijemo pol skodelice vode 
ali položimo nekaj ledenih 
kock. Iz vode se bo ustvarila 
para, ki bo poskrbela, da se 
bo kruh lažje dvignil, skor-
jica pa bo še bolj hrustljava.

Erika Jesenko

Danes je pustni torek in pred nami je še zadnji dan pustnega 
rajanja, ko si po stari navadi privoščimo kaj posebno slastne-
ga, ocvrtega, mastnega … Potem pa nastopi post – in po želji 
lahko tudi 40 dni askeze …

Kisla gobova juha
Potrebujemo od 250 do 400 g gob, pol čebule, 4 zrna popra, 2 
klinčka, kis, sol, 2 žlici olja in 2 žlici moke.

V lonec nalijemo 2,5 l vode in jo zavremo. Nato dodamo sol, 
malo kisa, poper in klinčka ter pustimo, da vre na nizki tem-
peraturi kakšnih 10 minut. Medtem očistimo ali odmrznemo 
gobe, ki so lahko različnih vrst, ter nasekljamo čebulo. V ponvi 
na segretem olju popražimo čebulo, nato pa še gobe. Ko se 
osušijo, jih potresemo z moko, pomešamo in damo v prece-
jeno začimbno juho. Juho zavremo in pustimo, da 15 minut 
vre na nizki temperaturi.

Svinjske zarebrnice s krompirjem in kolerabo
Potrebujemo 1 kg svinjskih zarebrnic, sol, poper, pol limone, svež 
peteršilj, 900 g krompirja, 1 kg kolerabe in 2 čebuli.

Zarebrnicam odstranimo kosti, meso nasolimo in popra-
mo. Krompir, kolerabo in čebulo olupimo in narežemo na 
tanka kolesca. Kosti položimo v globok pekač, ki ga lahko 
dobro pokrijemo s pokrovom ali pa namesto njega uporabi-
mo aluminijasto folijo. Nanje naložimo polovico krompirja, 
kolerabe in čebule ter meso, ki ga obložimo z limoninimi 
rezinami in peteršiljem. Nato na meso položimo še preos-
talo zelenjavo. Vse skupaj začinimo s soljo in poprom. Ob 
strani prilijemo do pol litra vroče vode. Pekač damo v ogreto 
pečico in pečemo najprej 30 minut pri 200 °C, potem pa do 
45 minut na 180 °C. Med peko po malem prilivamo vodo 
in omako previdno večkrat prelijemo po mesu. Zadnjih 20 
minut odstranimo pokrov, da se na vrhu vse lepo zapeče. 
Postrežemo z zeljnato solato.

Krompirjevi krofi
Potrebujemo 0,5 dl mleka, 10 g kvasa, žličko sladkorja in žlico 
moke za kvasec, 3 srednje velike krompirje, 0,25 kg bele moke, 
ščep soli, 50 g masla ali margarine, 1 rumenjak, sesekljano šunko 
za nadev in nastrgan sir za posip.

V mleku razpustimo kvas, dodamo sladkor in moko, preme-
šamo in postavimo na toplo, da vzhaja. Krompir operemo, 
skuhamo, olupimo in pretlačimo. Na desko presejemo moko, 
dodamo krompir, naredimo jamico in dodamo še sol, raz-
puščeno maščobo, rumenjak in kvasec. Vgnetemo testo, ki 
naj počiva 5 minut. Nato ga razvaljamo za mezinec na debelo 
in polagamo v primerni razdalji po pol žličke šunke za nadev. 
Iz polovice testa izrežemo kroge, ki jih polagamo na šunko. 
Robove potisnemo in z manjšim obodcem izrežemo krofe. 
Položimo jih na prtič, potresen z moko, in pustimo vzhajati 
eno uro. Nato jih ocvremo kot pustne krofe in potresemo z 
naribanim sirom.

usode

L a h k e  j e d i

KU HAR SKI RE CEP TI
Za vas iz bi ra Katja Do lencPoroka na ukaz

Herminina naglavna ruta, 1. del
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Obvestila o dogodkih objavljamo v rubriki Kažipot brez-
plačno samo enkrat, pošljete jih lahko na e-poštni naslov 
kazipot@g-glas.si.

PRIREDITVE

Občinsko tekmovanje v bowlingu
Podljubelj – Športno društvo Podljubelj v soboto, 25. februarja, 
od 14. ure dalje organizira občinsko tekmovanje v bowlingu, 
ki bo v Bowling cityju Lesce. Prijave zbirajo na sd.podljublju-
belj@gmail.com ali po telefonu na: 041 608 204.

Spominska slovesnost
Jamnik – V petek, 24. februarja, ob 17. uri bo spominska slo-
vesnost ob 79. obletnici požiga vasi Jamnik in poklonu 37 
žrtvam z Jamnika in okoliških vasi. Prireditev bo pri osrednjem 
spomeniku NOB na Jamniku. Organizatorji so: ZB NOB Kranj, 
KO ZB NOB Besnica - Podblica.

Vikend kulture 2023
Besnica – Kulturno društvo Jožeta Paplerja Besnica vabi na 
Vikend kulture 2023. V sredo, 22. februarja, bo ob 10. uri otroke 
v športni dvorani Podružnične šole Besnica obiskal prevajalec, 
standup komik in nekdanji sovaščan Boštjan Gorenc - Piža-
ma. Na dogodek so vabljeni tudi odrasli, vstopnine ne bo. 
V četrtek, 23. februarja, se bo ob 18. uri v Gasilskem domu 
Besnica začel recital pesmi sodobnih slovenskih pesnic in 
pesnikov v izvedbi članic in članov kulturnega društva ter ob 
zvokih citer Tanje Šifrer. Sledilo bo odprtje razstave domačega 
slikarja Franca Beštra. Ogled razstave bo možen tudi v petek, 
24. februarja, od 17. do 19. ure ter v soboto, 25. februarja, od 
9. do 12. ure.

OBVESTILA

Zbor članov in slavnostna akademija Društva 
upokojencev Šenčur
Šenčur – Društvo upokojencev Šenčur vabi članice in člane na 
jubilejni, 70. zbor članov Društva upokojencev Šenčur, ki bo 
v petek, 24. februarja, ob 15. uri v prostorih Doma krajanov v 
Šenčurju. Po končanem zboru članov bo slavnostna akademija 
ob 70-letnici društva.

Osnove risanja in tombola
Naklo – V sredo, 22. februarja, bo v okviru medgeneracijske-
ga sodelovanja ob 18. uri v Medgeneracijskem centru Naklo 
ustvarjalna delavnica Osnove risanja, v petek, 24. februarja, 
pa ob 17. uri tombola. Obvezne so prijave do zasedbe mest: 
mck-prijave@luniverza.si ali 04 280 48 25.

Orientalski plesi
Šenčur – V sredo, 22. februarja, bo v okviru medgeneracijske-
ga sodelovanja ob 18. uri v Domu krajanov Šenčur delavnica 
Orientalski plesi. Obvezne so prijave do zasedbe mest: mck-
-prijave@luniverza.si ali 04 280 48 25.

Telovadba za najlepša leta
Preddvor – V sredo, 22. februarja, bo v okviru medgenera-
cijskega sodelovanja ob 17. uri v Kulturnem domu Preddvor 
Telovadba za najlepša leta. Obvezne so prijave do zasedbe 
mest: mck-prijave@luniverza.si ali 04 280 48 25.

HALO-HALO GORENJSKI GLAS
telefon: 04 201 42 00

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

tedenski koledar
         vzhod      zahod 

21. 2. tor. Irena, pust 6.57 17.37

22. 2. sre. Marjeta 6.55 17.38

23. 2. čet. Marta 6.53 17.39

24. 2. pet. Modest 6.51 17.41

25. 2. sob. Matija 6.50 17.42

26. 2. ned. Sergij 6.48 17.44

27. 2. pon. Andrej 6.46 17.45

desetdnevna vremenska napoved

Torek
21. 2.

0/13 °C

Nedelja 
26. 2.

–1/5 °C

Sreda 
22. 2.

Četrtek
23. 2.

Petek
24. 2.

Sobota
25. 2.

1/12°C 2/9 °C 3/8 °C 2/8 °C

Ponedeljek 
27. 2.

Torek
28. 2.

Sreda
1. 3.

Četrtek
2. 3.

–2/4 °C –3/2 °C –1/5 °C 0/6 °C

Rezultati – žrebanje 19. 2. 2023
12, 14, 15, 21, 28, 31, 37 in 33

Loto PLUS: 2, 3, 4, 13, 17, 33, 38 in 8
Lotko: 1 1 4 9 1 6

Sklad 22. 2. 2023 za Sedmico: 500.000 EUR
Sklad 22. 2. 2023 za PLUS: 2.080.000 EUR
Sklad 22. 2. 2023 za Lotka: 300.000 EUR

LOTO

Razstavo si lahko ogledate  
v galeriji Mestne hiše v Kranju,  

Glavni trg 4, in sicer  
vsak dan z izjemo ponedeljka  

med 10. in 18. uro. 

Vabljeni!

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
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Umovadba za starejše
Preddvor – V četrtek, 23. februarja, bo v okviru medgeneracij-
skega sodelovanja ob 17. uri v Društvu upokojencev Preddvor 
Umovadba za starejše. Obvezne so prijave do zasedbe mest: 
mck-prijave@luniverza.si ali 04 280 48 25.

PREDAVANJA

Potepanje po 6036 slovenskih naseljih
Naklo – Turistično društvo Naklo vabi na potopisno predava-
nje, ki se bo v torek, 21. februarja, ob 18. uri začelo v Gostilnici 
Kresnik Naklo. Mitja Lavtar, popotnik in turistični vodnik, bo 
predstavil svoje potepanje po 6036 slovenskih naseljih.

O minljivosti v umetnosti
Škofja Loka – V Loškem muzeju Škofja Loka bo jutri, v sredo, 
22. februarja, ob 18. uri predavanje v Berlinu živečega hrvaške-
ga umetnika Gorana Tomića, ki se v Galeriji Ivana Groharja 
trenutno predstavlja z razstavo Pompom mreže Škofja Loka. 
V svojem predavanju se bo posvetil participativnemu delu v 
umetnostni zgodovini in danes.

PREDSTAVE

Na Loškem odru
Škofja Loka – Na Loškem odru bo 24. in 25. februarja, obakrat 
ob 19.30, komedija Iva Brešana Predstava Hamleta v vasi Spo-
dnja Mrduša, režija Dejan Spasić, za izven.

Škratovanje
Breznica – Dramska skupina Julke Dovžan vabi v nedeljo, 26. 
februarja, ob 17. uri v kulturni dom na Breznici, kjer bo na 
sporedu gledališka matineja za otroke Škratovanje. V goste 
prihaja lutkovna skupina Ringo Raja s predstavo Drejček in 
trije marsovčki.

Jesenice – Ob mednarodnem dnevu turističnih vodnikov na 
Jesenicah organizirajo brezplačen voden ogled mesta z nas-
lovom Spomini starih Jesenic od Čufarjevega trga do Kosove 
graščine. Potekal bo v soboto, 25. februarja, zbor bo ob 10. uri 
na Čufarjevem trgu. Ob 11.30 načrtujejo prihod v Muzej Ko-
sova graščina, kjer bo voden ogled razstave Iz zasebnih zbirk. 
Prijave zbirajo na info@turizem.jesenice.si ali 04 5863 178.

Voden ogled Jesenic

Jesenice – Člani Muzejskega društva Jesenice so v Kosovi grašči-
ni na Jesenicah pripravili predavanje z naslovom Vrtovi, parki 
in druge zelene površine v občini Jesenice. Dr. Marko Mugerli, 
višji kustos Gornjesavskega muzeja Jesenice, je v sliki in besedi 
predstavil zelene površine v mestu in okolici skozi posamezna 
zgodovinska obdobja. Vrtovi, parki in druge zelene površine 
bodo tudi tema letošnjega kviza za učence in dijake jeseniških 
šol ob občinskem prazniku. Tako kot pretekli dve leti v času 
koronskih omejitev bo tudi letošnji kviz potekal po spletu. 

Vrtovi, parki in druge zelene površine

Muzejski večer na Jesenicah / Foto: Janko Rabič
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Radio Triglav Jesenice, d.o.o., Trg Toneta Čufarja 4, 4270 Jesenice

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

TOPLOTNE ČRPALKE

 
DOBAVA TAKOJ

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

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

IZE d.o.o. 041 669 742

V podjetju Agro mobil, d. o. o, iz Šenčurja zaposlimo 
SKLADIŠČNIKA – POMOŽNEGA DELAVCA (m/ž). 
Kandidat mora imeti vozniško dovoljenje B-kategorije  
ter izkušnje z upravljanjem viličarja. Delo poteka na  
lo kaciji podjetja. Možno je tudi opravljanje dela z de lov-
nim časom po dogovoru preko s. p.

Prijave po telefonu 041 698 385 (Boštjan Bertoncelj) ali 
elektronski pošti bostjan.bertoncelj@agromobil.si.

ZAHVALA

V 83. letu nas je zapustil naš dragi 

Anton Šolar
p. d. Krančov Tona iz Ljubnega

Iskreno se zahvaljujemo sorodnikom, sosedom, prijateljem za 
izrečena sožalja, podarjeno cvetje in sveče ter darovane svete 
maše. Hvala tudi vsem, ki ste bili z nami v dneh žalosti. Poseb-
na zahvala duhovnikoma za molitve, lep obred pogreba in sveto 
mašo, ljubenskim pevcem, krajevni skupnosti in pogrebni služ-
bi Akris, društvu upokojencev ter zdravnikom in osebju ZD Ra-
dovljica ter bolnišnicama Jesenice in Golnik. Hvala vsem, ki ste 
ga v velikem številu pospremili na njegovi zadnji poti. Ohranimo 
ga v lepem spominu.

Vsi njegovi

Vsak človek je zase svet,
čuden, svetal in lep
kot zvezda na nebu ...
(T. Pavček)

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.

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

www.gorenjskiglas.si

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

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

                        + poštnina

990
EUR

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

990
EUR

www.gorenjskiglas.si

 

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

www.gorenjskiglas.si

224 strani ,15 x 20 cm, 
špiralna vezava, 

Pred vami je najnovejša 
kuharica za kremasta 
peciva in sladice – 
sadna peciva, rulade, 
torte in tortice, sladice 
brez peke, deserte 
v kozarcih in ostale 
kremaste užitke. 
Njihova jasna in 
enostavna priprava 
vodi vsakogar do 
zagotovljenega 
uspeha. 
 

10
EUR

Poslovila se je

 

Štefanija Hvalec
iz Spodnje Besnice

Pogreb bo v sredo, 22. februarja 2023, ob 10. uri  
na pokopališču v Kranju.

Žalujoči: hčerki Darinka in Zdenka, sestre in brata

NEPREMIČNINE
HIŠE
KUPIM

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

MOTORNA VOZILA
AVTOMOBILI
PRODAM

OPEL Astra, l. 2011, 1.7 CDTI, 
161.000 km, siva, ohranjena, cena zni-
žana 6.250 EUR, tel.: 040/567-544  
 23000475

GRADBENI  
MATERIAL
KURIVO
PRODAM

SUHA bukova drva, lahko razrezana, 
možna dostava, tel.: 040/705-882 
 23000361

SUHA bukova drva, 5–6 metrov, lah-
ko razrezana, možna dostava, tel.: 
041/638-445 23000464

SUHA bukova drva, lahko razrezana,  
prevoz po dogovoru, tel.: 041/558-
748 23000466

SUHA jesenova drva, tel.: 041/711-
866 23000471

SUHA klana drva in nerabljene pa-
lete 100 x 80 cm, za kurjavo, tel.: 
041/608-765  
 23000473

HOBI
KUPIM

ODLIKOVANJA, medalje, značke, 
razglednice, kovance, bajonete, sablje, 
čelade, uniforme, tel.: 051/740-430  
 23000362

ZBIRAM značke, če jih ne potrebu-
jete več, me, prosim, pokličite, tel.: 
041/890-840 23000460

UMETNINE, NAKIT
PRODAM

TAPISERIJE Križev pot, 14 postaj + 
vstajenje, vel. 170 x 130 cm, cena 
125.000 EUR, tel.: 040/567-544 
 23000474

OTROŠKA OPREMA
PRODAM

OTROŠKO posteljo z dnom in jogijem, 
ugodno, tel.: 051/230-837  
 23000348

KMETIJSKI STROJI
PRODAM

MINI bager 1 T, star eno leto, cena 
8.500 EUR, in Neuson 1.5 T, l. 97, 
tel.: 041/758-972 23000462

KUPIM

DVOREDNI sadilec krompirja, sem iz 
Primorske, tel.: 041/280-824 23000467

ODKUP traktorjev in kmetijske meha-
nizacije, v kakršnem koli stanju, tel.: 
041/255-834 23000465

VZREJNE ŽIVALI
PRODAM

KOKOŠI – nesnice, jarkice, rjave in 
grahaste barve, pred nesnostjo, in kg 
priščanci za dopitanje. Pripeljemo na 
dom, Matej Bulovec, s.p., Mlakarjeva 
ul. 45, Šenčur, tel.: 041/710-113 
 23000281

3. MARCA bodo naprodaj rjave jarkice v 
začetku nesnosti, naročila, Žabnica 39, 
tel.: 04/23-11-767, 051/378-939  
 23000446

BIKCA križanca, stara 10 in 14 dni, 
tel.: 041/357-944 23000457

BIKCA ČB/LIM in dve telički, tel.: 
031/711-866 23000472

OVCE in ovna, pasme JS, in kamerunske 
z mladiči, ugodno, tel.: 041/758-972  
 23000461

KUPIM

TELETA, bikce in telice od 150 do 200 
kg, mesni tip, tel.: 051/365-865 23000459

OSTALO
KUPIM

STROJ za izdelavo butar, lažja izvedba, 
tel.: 041/434-326 23000469

ZAPOSLITVE (m/ž)
NUDIM

IŠČEMO dobrega varilca za manjša 
dela. Cereja, d.o.o., Opekarska 7b, 
Ljubljana, tel.: 041/754-982 23000441

PASTIRJA za pašo govedi v Smokuču 
in Zelenici. Agrarna skupnost Smokuč 
- Rodine, Smokuč 24, Žirovnica, tel.: 
031/371-486 23000476

ZAPOSLIMO kuharja-picopeka (m/ž) 
in kuhinjsko pomočnico. Delovnik od 
ponedelja do petka, vikendi prosti. 
Andrej Marinšek, s.p., Glavna cesta 1, 
Naklo, tel.: 031/339-003 23000414

IŠČEM

IŠČEM DELO – čiščenje, likanje, del-
no nega, tudi pomoč v kuhinji, tel.: 
040/215-044 23000435

IŠČEM DELO – obrezovanje drevja in 
živih meja, tel.: 040/893-648 23000468

STORITVE
NUDIM

ADAPTACIJE – vsa gradbena dela od 
temeljev do strehe, fasade, škarpe, 
urejanje dvorišč, tlakovanje, asfalt, og-
raje, dimniki, izolacija, krovstvo, čišče-
nje hiš in stanovanj – po zelo ugodni 
ceni. Leard, d.o.o., Pivka 11, Naklo, 
tel.: 041/583-163 23000283

ADAPTACIJE – vsa gradbena dela, 
notranje omete, strojne omete, fasade, 
adaptacije, tlakovanje dvorišča, ograje, 
kamnite škarpe in dimnike, krovska 
in kleparska dela, sanacije in renova-
cije, kvalitetno, hitro in poceni. SGP 
Beni, d. o. o., Struževo 7, Kranj, tel.: 
041/561-838 23000284

POSEK, spravilo in odkup lesa. 
M-LES, Matej Urh, s. p., Bodešče 18, 
Bled, tel.: 031/561-613 23000429

REZ sadnega drevja in trte. Branko 
Gašperšič, s.p., Šorlijeva ulica 19, 
4000 Kranj, tel.: 040/993-406 
 23000439

IŠČEM

ZANESLJIVO in pošteno osebo 
za manjšo pomoč na kmetiji, tel.: 
041/820-487 23000458

RAZNO
PRODAM

NERJAVEČI sod 50 l, s pipo in plava-
jočim pokrovom, cena 50 EUR, tel.: 
051/435-699  
 23000470

ŠIVALNI stroj za okras, nože za rezanje 
zelja in kotel za kuhanje golaža, 40 l, 
tel.: 041/233-150  
 23000463
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V nagradni križanki iz Gorenjskega glasa št. 10 z geslom Cvetje v jeseni, 
Margareta, Tat, je glavno nagrado dobila Zorica Gartnar iz Bohinjske  
Bistrice, drugo Dragica Žnidar iz Zg. Gorij in tretjo nagrado Rajko 
Okorn iz Medvod. Nagradna križanka iz Gorenjskega glasa št. 11 z ge-
slom Notranje zadovoljstvo in umirjenost, je glavno nagrado prinesla 
Štefki Habjan iz Kranja, drugo in tretjo nagrado pa Nadi Dolanc iz  
Kranja in Janezu Kvedru iz Šenčurja. Nagrajencem čestitamo!
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Pekarno Resman v Zgoši so odprli pred triindvajsetimi leti, pravi Bernarda Resman in doda, da krofe 
cvrejo zadnjih dvanajst let, a le za pusta.

Zgoša – V pekarni smo se 
oglasili na »debeli četrtek«. 
Ura še ni odbila osem zjut-
raj, ko je bilo v prodajalni 
pekarne že živahno. Ljudje 
so tako rekoč od šestih zjut-
raj prihajali po krofe. Eni so 
imeli naročeno večjo količi-
no, drugi so se ustavili mi-
mogrede, si privoščili enega 
in še enega vzeli s seboj.

Na začetku v pekarni 
Resmanovih niso delali kro-
fov. Potem je bilo za pusta 
več povpraševanja po krofih 
kot po drugih pekovskih iz-
delkih, pa so se odločili, da 
jih bodo ponudili v pustnem 
času. Bernarda Resman pra-
vi, da delajo klasične, polnje-
ne z marmelado, po katerih 
ljudje še vedno najraje po-
sežejo, njej pa so zlasti všeč 
marmeladni iz pirine moke, 
otroci pa imajo seveda radi 
polnjene s čokolado. Še ved-
no prodajajo tudi jabolčne 
krofe. »Na sredini je kolut ja-
bolka s sladkorjem in cime-
tom,« pravi. Bili so eni prvih, 
s katerimi so začeli. »Potem 
sva s soprogom na nekem 
kmečkem turizmu v Savinj-
ski dolini spoznala gospo, 
ki je krofe cvrla s pomočjo 
univerzalne električne pon-
ve, t. i. picopeka,« pripove-
duje Resmanova. Ugotovi-
la sta, da bi bil to moda pra-
vi način zanju in bi se lah-
ko tudi sama lotila priprave 

krofov. »Začeli smo z manj-
šimi količinami, a je bilo šte-
vilo krofov vsako leto večje. 
Iz osem jih je hitro nastalo 
devet tisoč, letos jih bomo 
verjetno od 'debelega četrt-
ka' čez pustno soboto in do 
pustnega torka pripravili že 
okoli deset tisoč,« pove.

Krofi so sveži, cvrejo jih 
sproti, Resmanova pa še 
poudarita, da res pazijo, da 
uporabljajo kvalitetne su-
rovine in čim več lokalnih, 
slovenskih. »Jajca in mleko 
sta sploh lokalna,« pouda-
ri Bernarda, ki sicer zadnja 
leta bolj sodeluje pri pripra-
vi, medtem ko sin Janez po-
skrbi za testo. V pustnem 

času tako pekarno dobese-
dno prilagodijo pripravi in 
cvrtju krofov.

Sem in tja dobijo naročilo 
za veganske krofe. Izvemo, 
da pri teh jajca nadomestijo 
z banano, namesto kravjega 
pa uporabijo riževo mleko. 
Vse krofe pa cvrejo v sonč-
ničnem olju, pravi sogovor-
nica. Pri veganskih so nekaj 
časa razmišljali o kokosovi 
maščobi, a so ugotovili, da je 
sončnično olje za cvrtje pre-
cej boljše, še pove.

Pekarna Resman ima dol-
go tradicijo, sin Janez je že 
peta generacija, ki vodi pe-
karno. Razloži, da so prav 
vsi priučeni, le pokojni oče je 
bil pek. Na Zgoši, kjer je da-
nes, je bila pekarna že prej, 
ko se je mama Bernarda, ki 
danes šteje 68 let, primoži-
la v te kraje. Sama je namreč 
doma z Nemškega Rovta v 
Bohinju. Z nasmehom pri-
pomni, da je po izobrazbi 
ekonomistka, ki je tako re-
koč vse življenje delala v jav-
ni upravi, a ker gre za dru-
žinsko podjetje, je pač tako, 
da sodelujejo vsi domači – 
oni so tisti, ki poznajo po-
stopke od začetka do konca.  
Pa recept za krofe, smo 

ra dovedni ... Obstaja kakšen 
družinski, s posebno skriv-
nostjo, vprašamo.

Resmanova razloži, da 
so pri receptu nekako zdru-
žili znanje njene mame in 
mame pokojnega soproga. 
»Delamo jih približno tako, 
kot so jih včasih delale naše 
mame, morda smo recept z 
leti malce izpopolnili. Najpo-
membnejše je, da je razmer-
je med sladkorjem in ma-
ščobo pravo,« nam zaupa. O 
pripravi krofov doma pa po-
udari: »Moramo paziti, da je 
testo ravno prav voljno – da 
ni ne pretrdo in ne premeh-
ko. In da je temperatura v 
prostoru prava, saj so že vča-
sih gospodinje rekle, da se 
kruh ne sme prehladiti, flan-
cati in krofi še toliko manj. 
Če krof ne vzhaja pravilno, 
potem dobi skorjo, pravilno 
vzhajan pa lep 'krancelj'.«

Samo minuli četrtek so v 
Pekarni Resman pripravili, 
ocvrli in prodali med 1700 in 
1800 krofov. Na voljo so bili 
še v petek in soboto, danes, 
na pustni torek, pa je zadnji 
dan, ko se še lahko posladka-
te z njihovimi krofi, potem 
pa jih bodo spet cvrli v pust-
nem času prihodnje leto.

Alenka Brun

Janez in Bernarda Resman / Foto: Tina Dokl

Kranj – Jutri, na pepelnično sredo, se bo v Katoliški cerkvi začel 
40-dnevni post. Za jutri je tudi zapovedan strogi post, ki je bil 
v starih časih pogostejši, sedaj pa velja le še za veliki petek. 
Katoliška cerkev v postnem času priporoča vernikom, naj se 
vsaj ob petkih vzdržijo uživanja mesa in mesnih izdelkov. Post 
je tudi priložnost za razmislek o svojem življenju in navadah, 
o »očiščenju telesa in duše« ter o odnosu do svojih bližnjih, 
do sočloveka in okolja. Post, ki ga v svojih naukih zelo visoko 
postavlja večina verstev, bo v Katoliški cerkvi končan na veliki 
četrtek, 6. aprila, zvečer. Dejansko se bo nadaljeval še na veliki 
petek, 7. aprila, ko zapoveduje Cerkev strogi post. Letošnja 
velika noč bo v nedeljo, 9. aprila. Cvetna nedelja, ki ima v 
cerkvenem koledarju in praznovanju prav tako pomembno 
vlogo in je vsebinsko povezana z veliko nočjo, pa bo 2. aprila.

Jutri bo začetek posta

Krofe cvrejo le v pustnem času

vre men ska na po ved

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

Danes bo sprva precej koprenaste oblačnosti, dopoldne se 
bo razjasnilo. Toplo bo. Tudi jutri bo delno jasno, jutro bo 
po nižinah in kotlinah megleno. V četrtek se bo pooblačilo, 
popoldne bo lahko rahlo deževalo.

Nekateri tako prekipevajo od samozavesti,  
da poparijo vse okoli sebe.
Milan Fridauer - Fredi

NA GLAS                                           aforizem

Domžale, Radovljica – Na Fe-
stivalu gorniškega filma, ki 
se je sklenil prejšnji teden, 
je mednarodna žirija glav-
no nagrado in nagrado mes-
ta Domžale podelila Bregarje-
vemu filmu, v katerem štirje 
kajakaši od izvira Save do slo-
vensko-hrvaške meje odkriva-
jo naravne lepote in opozarja-
jo na naraščajoče okoljske te-
žave. Kajakaši med veslanjem 
jemljejo vzorce vode, štejejo 
ptice in spoznavajo njeno div-
jo preteklost, temno zgodo-
vino in negotovo prihodnost. 
Kot so zapisali v obrazloži-
tvi nagrade, je pripovedova-
lec zgodbe reka sama, film pa 
krasita odlična fotografija in 
močna sporočilnost.

»Izrezuje kanjone, pri-
naša rodovitno prst, ustvar-
ja brzice, gnezdišča in glo-
boke tolmune. Ljudje pi-
jejo njeno vodo, je navdih 
za pesmi in prepire ter vir 
energije,« so med drugim 
zapisali v napovedniku fil-
ma o reki, ki je »tekoča po-
vezava med štirimi država-
mi in neštetimi ekosiste-
mi«.

Zmagovalni film je bilo v 
soboto zvečer mogoče videti 
v Kinu Radolca in Mestnem 
kinu Domžale, s čimer se je 
tudi sklenil tokratni festival, 
na katerem so izbrali tudi 
najboljše filme v posame-
znih kategorijah, nagradi-
li najboljši kratki film in po-
delili nagrado Televizije Slo-
venija.

Film Ena za reko: Zgodba Save režiserja Rožleta 
Bregarja iz Radovljice je zmagovalec 17. Festivala 
gorniškega filma.

Zgodba Save 
najboljši film

Aleš Senožetnik

Ljudje imajo še vedno najraje klasičen krof, polnjen z 
marmelado. / Foto: Tina Dokl

Begunje – Begunjski fantje danes, na pustni torek, vabijo 
na tradicionalno vlečenje ploha, ko bodo ob 15.30 ponovno 
obudili to staro pustno šego. Vlečenje ploha je tradicionalno 
domena neporočenih fantov, ki na pustno nedeljo, praviloma z 
žago amerikanko, posekajo primerno smreko in jo čuvajo vse 
do torka, ko jo pod vodstvom kočijaža okrašeno vlečejo skozi 
vas. Del sprevoda obsega tudi kočija z ženinom in nevesto ter 
šranga, na kateri so prikazana tradicionalna kmečka opravila. 
Zgodovina begunjskega ploha sega vse do leta 1929, danes 
pa bo etnološki dogodek zaživel prvič po letu 2018.

Vleka begunjskega ploha

Kranjska Gora – Telekom Slovenije je v Kranjski Gori in Planici 
nadgradil svoje visoko zmogljivo 5G-omrežje. Kot so sporočili, 
med svetovnim prvenstvom v nordijskem smučanju pričaku-
jejo velik obisk navijačev z vsega sveta, nadgrajeno omrežje pa 
zagotavlja popolno stabilnost in zanesljivost tudi ob hkratnem 
izjemno povečanem številu uporabnikov. Hkrati pa so v teh 
dneh v občini Kranjska Gori vzpostavili brezplačni brezžični 
internet WiFi4EU, ki je na voljo vsem. Projekt je del pobude 
Evropske unije za namestitev točk za dostop do brezžičnega 
interneta po vsej Evropi.

Za navijače v Planici tudi internet


