
Šenčur – Občina Šenčur je 
bila do leta 2021 lastnica 4,3 
hektara velikega zemljiš-
ča znotraj avtocestnega pri-
ključka Kranj vzhod, ki ga 
je na petem razpisu proda-
la podjetju Avto Krka. Kot je 
pojasnil šenčurski župan Ci-
ril Kozjek, naj bi podjetje na 
odkupljenem območju gra-
dilo center varne vožnje, a 
le v primeru, da bi v last do-
bili tudi sosednje zemljišče, 
katerega lastnik je Družba 

za avtoceste v RS (Dars). To 
zemljišče je Dars z javnim 
zbiranjem ponudb v proda-
jo ponudil konec lanskega 
leta. Kot je znano, bo MOK 
pri nakupu Darsovega zem-
ljišča uveljavljala predkup-
no pravico in s tem Komu-
nali Kranj zagotovila prostor 
za manipulacijo odpadkov, 
podjetju Avto Krka pa tako 
onemogočila gradnjo ome-
njenega centra, kar se Koz-
jeku ne zdi dopustno.

Maša Likosar

Kolesarska brv čez reko Savo v Medvodah je del več kot dva milijona evrov 
vrednega projekta Kolesarske poti Medvode–Pirniče–Vikrče.

Medvode – Občina Medvo-
de počasi zaključuje enega 
večjih investicijskih pro-
jektov: gradnjo Kolesarske 
poti Medvode–Pirniče–Vi-
krče in brvi čez reko Savo, 
katere pogodbena vred-
nost je slabega 2,3 milijona 
evrov. V četrtek je bil izve-
den najbolj zanimiv, hkra-
ti pa tudi redek in zahteven 
del: dvig in premik kolesar-
ske brvi čez reko Savo na 
območju za občinsko stav-
bo in knjižnico. Bil je pra-
va atrakcija in privabil šte-
vilne radovedne opazoval-
ce. Podobni premiki se v 
Sloveniji zgodijo le nekaj-
krat letno.

Izvedla ga je izkušena 
ekipa podjetja Prangl, in si-
cer z dvigalom z rešetkas-
to roko, ki zmore dvigni-
ti tovor s težo do 600 ton. 
Glavna roka dvigala je dol-
ga do 138 metrov, maksi-
malna dolžina sistema pa je 
192 metrov. Dele za sesta-
vo dvigala je dostavilo kar 
35 tovornih vozil. Izvajal-
cu je v času priprave na pre-
mik kar dvakrat zagodla 
tehnika, zato je bil dvakrat 
prestavljen. Kolesarska brv 
je dolga okrog 83 metrov in 
tehta 61 ton. Sestavili so jo 
na levem bregu reke Save, 
kjer je že nekaj časa čakala 
na premik.

Kot so pojasnili na Občini 
Medvode, predvidevajo, da 

bodo dela na kolesarski brvi 
zaključena maja, ko bodo 
zaprosili za izdajo uporab-
nega dovoljenja. Tega priča-
kujejo v juniju, odprtje brvi 
pa ob občinskem prazniku 
v začetku julija. Projekt se 
je nekoliko zavlekel. Aprila 
lani je izvajalec ob gradnji 
pilotov naletel na plinovod, 
ki ni bil vrisan v katastru go-
spodarske javne infrastruk-
ture. Treba ga je bilo pre-
staviti in pridobiti spreme-
njeno gradbeno dovoljenje. 
Občina je za projekt kole-
sarske poti z brvjo pridobi-
la tudi evropska sredstva, in 
sicer 1,14 milijona evrov iz 
naslova dogovora regij.

Kolesarsko brv so uspešno namestili na opornika. V uporabo naj bi jo predali ob občinskem 
prazniku v začetku julija. / Foto: Tina Dokl
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Danes bo večinoma jasno. 
Jutri bo zmerno do prete-
žno oblačno, pihal bo se-
verovzhodni veter. V četr-
tek bo pretežno jasno.

jutri: pretežno oblačno
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Maja Bertoncelj

76 let Gorenjski časnik od leta 1947
Prvi predhodnik tednika Gorenjec leta 1900
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Nameri Mestne občine Kranj, da odkupi zemljišče 
znotraj avtocestnega priključka Kranj vzhod, kjer 
bi Komunala Kranj lahko zbirala in prekladala 
odpadke, Občina Šenčur ostro nasprotuje.

Nasprotujejo nameri 
kranjske občine

GORENJSKA

Na kranjski šoli nova 
zobna ambulanta
V sedmi šolski zobni ambulanti,  
ki deluje v okviru Zdravstvenega 
doma Kranj, bosta delali zo bo
zdravnica Manca Cvetko in medi
cinska sestra Irena Erbežnik.

7

ZANIMIVOSTI

Družina z Islandije  
živi v Lescah
Osemindvajsetletna Elisabet kon
čuje magisterij iz socialnega dela 
na islandski univerzi, 31letni Ma
gnus Arnar pa je ustanovitelj in di
rektor podjetja Orbit Car Hire.

10

KRONIKA

Le varna smuka  
je užitek
Robert Šebenik, vodja policijskega 
okoliša Cerklje in vodja smučarjev 
policistov na Krvavcu, nam je 
predstavil pravila in nasvete za 
varno smuko.

16

ZANIMIVOSTI

Oaza beline  
pod Črnivcem
Ko je minulo soboto veter lomil 
drevesa in je bil večji del območja 
med Kamnikom in Komendo brez 
elektrike, so na smučišču Osovje 
zagnali agregat.

24

Dočakali postavitev brvi čez Savo

(02) 790 15 60, 031 733 637

ODKUP MESNATIH, DEBELIH IN ČRNIH KRAV!

Odkup celotnih govejih čred na gospodarstvu.  
PLAČILO TAKOJ!

AKTUALNO – prodaja 
MALIH BIKOV 200–300 kg

ODKUP KRAV do 4,00 €  
+ davek

Aktualne dnevne cene:

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

Tedenska prodaja MALIH TELIČK; cca 200–250 kg!

Parmova ulica 53, SI-1000 Ljubljana

Zagotovljeno 
plačilo  

v dveh dneh 
na vaš bančni 

račun.

Priloga:  Zgornjesav ćDragim bralkam 
in bralcem  

časopisa Gorenjski glas  
iskreno voščimo  

ob Prešernovem dnevu,  
slovenskem kulturnem  

prazniku.
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Kranj – Novela družinskega 
zakonika tako odpravlja ne-
enakost istospolnih parov 
pri sklepanju zakonske zve-
ze in skupnem posvajanju 
otrok. Zakonska zveza je po 
novem življenjska skupnost 
dveh oseb, spremembe dru-
žinskega zakonika pa omo-
gočajo posvojitev otroka tudi 
istospolnemu paru. Tudi zu-
najzakonska skupnost je po 
novem dalj časa trajajoča 
življenjska skupnost dveh 
oseb, ne pa več moškega in 
ženske, so pojasnili na mini-
strstvu za delo, družino, so-
cialne zadeve in enake mož-
nosti. Spremembe zakonika 
določajo tudi način preobli-
kovanja zdajšnjih partner-
skih zvez v zakonske zveze.

Preoblikovanje partnerske 
v zakonsko zvezo

Na Upravni enoti Kranj 
so v zvezi s tem pojasnili, 
da je ministrstvo za notra-
nje zadeve v sodelovanju z 
ministrstvom za delo za na-
men obveščanja partnerjev 
v partnerskih zvezah o mo-
žnostih preoblikovanja v za-
konsko zvezo oziroma pre-
nehanju partnerske zve-
ze upravnim enotam pos-
lalo seznam, na katerem so 
umeščeni posamezniki, ki 
so imeli na dan 30. januar-
ja vpis veljavne partnerske 

zveze. Na Upravni enoti 
Kranj je bilo sklenjenih 19 
partnerskih zvez, je dejala 
načelnica Metka Knific Za-
letelj. V petnajstih dneh po 
uveljavitvi zakona oziroma 
najkasneje do 15. februarja 
bodo tako po pravilih oseb-
nega vročanja obvestili ose-
be z omenjenega seznama. 
»Če s strani partnerjev par-
tnerske skupnosti v roku 
šestih mesecev, to je do 31. 
julija, ne bo izvedenih nobe-
nih aktivnosti, bo partner-
ska zveza prenehala na pod-
lagi zakona.« Kot je še poja-
snila Metka Knific Zaletelj, 
partnerska zveza šest mese-
cev po uveljavitvi tega zako-
na ne preneha, če partner-
ja partnerske zveze v tem 
roku iz upravičenih razlo-
gov ne podata izjave o pre-
oblikovanju partnerske zve-
ze v zakonsko zvezo. »Par-
tnerja partnerske zveze lah-
ko podata izjavo o preobli-
kovanju partnerske zveze v 
zakonsko zvezo v dveh me-
secih po prenehanju teh ra-
zlogov. Upravna enota v ta-
kem primeru izda ugotovit-
veno odločbo, v kateri obra-
zloži, ali so podani upraviče-
ni razlogi – na primer huda 
bolezen, nerazsodnost, dalj-
ša odsotnost in podobno. Če 
so upravičeni razlogi poda-
ni, v izreku ugotovi obstoj 
zakonske zveze s preobliko-
vanjem.«

Pri Upravni enoti Jeseni-
ce je bila po besedah načel-
nice Alenke Burnik v prete-
klih letih sklenjena ena par-
tnerska zveza. »Partnerja 
oziroma partnerici lahko do 
vključno 31. julija pred mati-
čarjem podata izjavo, da že-
lita preoblikovati sklenjeno 
partnersko zvezo v zakon-
sko zvezo. Partnerska zveza 
se v tem primeru preobliku-
je v zakonsko zvezo z dnem 
podane izjave obeh partner-
jev oziroma partneric,« je še 
razložila in dodala, da izjavo 
lahko podata partnerja ozi-
roma partnerici neposred-
no na upravni enoti, na ka-
teri sta sklenila oz. sklenili 
partnersko zvezo, oziroma 
na upravni enoti, ki je vpi-
sala partnersko zvezo, skle-
njeno v tujini. »Preobliko-
vanje na podlagi zgolj ene-
ga izmed partnerjev oziro-
ma partneric ni mogoče.« 
Partnerja oziroma partne-
rici imata tudi možnost, da 
do vključno 31. julija pred 
matičarjem izjavita, da že-
lita preoblikovanje partner-
ske zveze v zakonsko zvezo 
s sklenitvijo zakonske zve-
ze v skladu z določbami dru-
žinskega zakonika. »Par-
tnerska zveza se v tem pri-
meru preoblikuje v zakon-
sko zvezo z razglasitvijo na-
čelnika upravne enote ali od 
njega pooblaščene osebe, 
župana ali matičarja, da je 

zakonska zveza sklenjena.« 
Partnerja oziroma partneri-
ci ali eden od njiju pa imata 
tudi možnost, da pred mati-
čarjem izjavi(ta), da ne že-
lita preoblikovanja partner-
ske zveze v zakonsko zvezo. 
»V tem primeru partnerska 
zveza preneha z dnem po-
dane izjave obeh partnerjev 
oziroma partneric oziroma 
z dnem podane izjave enega 
od njiju,« je pojasnila Alen-
ka Burnik.

Korak k enakopravnejši 
družbi

Po besedah ministra za 
delo Luke Mesca lahko 
odslej vsi istospolni pari uži-
vajo povsem enake pravice 
kot vsi ostali. »S tem nihče 
nič ne izgublja, pridobiva pa 
LGTB+ manjšina, ki je bila 
do danes diskriminirana. S 
tem smo naredili velik korak 
k enakopravnejši in vključu-
joči družbi,« je poudaril ob 
uveljavitvi novele družinske-
ga zakonika. Iz Levice priha-
ja tudi prvi minister v zgodo-
vini države, ki ne skriva svo-
je istospolne usmerjenosti, 
Simon Maljevac: »Pred de-
setletjem sem prvič sodelo-
val pri oblikovanju pobude, 
ki smo jo v organizirani civil-
ni družbi naslovili na vlado. 
Iz pobude je vzniknilo giba-
nje Čas je ZA. Vesel sem, da 
danes stojim na drugi stra-
ni in da so se stvari končno 

premaknile,« je poudaril in 
dodal, da je enakopravna 
obravnava vseh, ne glede na 
njihovo spolno usmerjenost 
ali katerokoli drugo okolišči-
no, ključni korak v solidarno 
prihodnost.

Sprememb, ki jih prina-
ša zakonik, se je razveselila 
tudi Katka Bogataj iz Rado-
vljice, ki s svojo ženo Katjo 
in hčerko Hano Julijo  živi v 
Ljubljani. Izenačitev pravic 
vseh parov po njenem po-
meni, da se končno pomika-
mo k enakopravnosti. »Naša 
skupnost ne želi in ne zah-
teva zlatih palic in poveliče-
vanja, vse, kar si želimo, je 
to, da bi bili v družbi obrav-
navani enakopravno in ena-
kovredno; in to je korak na 
poti do tega.« Vsak tak ko-
rak – sploh pa taki večji – so 

po njenih besedah res izre-
dnega pomena ne samo za 
pravice, ampak tudi blagi-
njo oseb znotraj te skupnos-
ti. Kot pravi, z upravne enote 
še nista dobili nobenega ob-
vestila, tako da še nimata toč-
nih informacij, kako bo pote-
kal sam postopek preobliko-
vanja njune zveze v zakon-
sko. Kot dodaja, pa se v res-
nici zanju ne bo nič kaj dos-
ti spremenilo. »Sploh pa ne 
za Hano Julijo, saj že znotraj 
partnerske zveze zakon priz-
nava 'očetovsko domnevo', 
kar pomeni, da če sva v par-
tnerski zvezi in oče ni znan, 
se domneva, da sem drugi 
starš potem jaz. Zato otro-
ka ni bilo treba posvajati ali 
podpisovati ne vem kakšnih 
dokumentov, z rojstvom je 
bil otrok obeh.«

Mateja Rant

Katka (levo) in Katja Bogataj s Hano Julijo  
/ Foto: osebni arhiv/zajem zaslona, Instagram

Kranj – Mestna občina Kranj 
(MOK) je že dlje časa ne-
zadovoljna z državnim de-
ležem sofinanciranja Pre-
šernovega gledališča Kranj 
(PGK) in Galerije Prešer-
novih nagrajencev (GPN), 
ki sicer sodi pod okrilje Go-
renjskega muzeja. Po nje-
nem mnenju sta obe ustano-
vi, ki imata širši regionalni 
in državni pomen, v neena-
kopravnem položaju glede 
na podobne zavode po Slo-
veniji pri zagotavljanju virov 
financiranja, na kar je MOK 
v preteklosti brez uspeha že 
večkrat opozorila ministr-
stvo za kulturo. Zdaj so se 
odločili, da pred ustavnim 
sodiščem vložijo zahtevo za 
oceno ustavnosti zakona o 
uresničevanju javnega inte-
resa za kulturo in/ali zakona 
o financiranju občin v delu, 

ki se nanaša na državno so-
financiranje javnih zavodov, 
ki jih je ustanovila ena ali več 
občin na področju kulture. 
Mestni svet je na februarski 
redni seji za vložitev zahteve 
že pooblastil župana Matja-
ža Rakovca.

Na MOK opozarjajo, da 
sta oba zavoda, čeprav izva-
jata tudi programe nacio-
nalnega pomena, v pretež-
nem delu financirana z nje-
ne strani. Občina je tako lani 
delo PGK financirala v viši-
ni 1,32 milijona evrov, drža-
va pa z 282 tisoč evri. Občin-
sko financiranje delovanja 
GPN je lani znašalo slabih 
88 tisoč evrov, država pa je 

prispevala deset tisoč evrov. 
Kot so zapisali v gradivo za 
mestne svetnike, se država 
pri višini svojega financira-
nja opira prav na določbe za-
konov o uresničevanju jav-
nega interesa za kulturo in 
o financiranju občin.

»V času prejšnje in te vlade 
smo na ministrstvo za kultu-
ro pošiljali dopise za poveča-
nje deleža državnega sofi-
nanciranja, odgovor pa je bil 
vedno negativen, zato smo 
prišli do salomonske rešitve, 
da je treba povprašati ustav-
no sodišče o tem primeru in 
ga primerjati z ostalimi mes-
ti, kjer država sofinancira ali 
v celoti financira dejavnosti 

podobnih zavodov,« je po-
jasnil Rakovec. Delež držav-
nega sofinanciranja je sicer 
odvisen od deleža programa 
nacionalnega pomena, ki ga 
izvaja posamezen zavod, je 
dodal. »PGK ima Teden slo-
venske drame, če omenim le 
najpomembnejši dogodek, 
GPN pa ima stalne razstave 
priznanih slovenskih odve-
tnikov. Težko povem, koliko 
bi ju morala država financi-
rati, radi pa bi, da čim več,« 
je še dejal.

»V Sloveniji so tri gleda-
lišča, katerih ustanovitelji-
ce so občine, v celoti finan-
cirana s strani države, PGK 
in GPN pa nista, čeprav iz-
vajata program nacionalne-
ga pomena in je po našem 
mnenju izkazan tudi javni 
interes države,« je pojasnila 
Mateja Koprivec, vodja od-
delka za pravne in kadrovske 
zadeve MOK.

Mestna občina Kranj bo, nezadovoljna z državnim financiranjem Prešernovega gledališča Kranj in 
Galerije Prešernovih nagrajencev, zahtevala oceno ustavnosti dveh zakonov.

Simon Šubic

Dvema naročniko-
ma Gorenjskega 
glasa bomo omo-
gočili, da se v paru 
udeležita koncerta 
na pustno sobo-
to na največjem 
pustnem festivalu 
na Ptuju. Koncerti, 
ki potekajo skoraj 
cel februar in so 
se začeli s Cecinim 
nastopom, bodo 
enega od vrhuncev 
dosegli na pustno 
soboto, 18. februar-
ja, ko bodo nastopi-
li Natalija Verboten, 

Gadi, Buryana in Jasmin Stavros. Če želite sodelovati v žreba-
nju za vstopnici, odgovorite na nagradno vprašanje: Kateri je 
drugi izraz za kurenta? Odgovore s svojimi podatki pošljite 
do vključno petka, 10. februarja, na koticek@g-glas.si ali na 
Gorenjski glas, Nazorjeva ulica 1, 4000 Kranj.

Kurentovanje 2023
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Knjigo prejme ALBIN MOHORIČ iz Zgornje Besnice.

Konec januarja je začela veljati novela družinskega zakonika, ki zakonske zveze ne opredeljuje več kot 
življenjske skupnosti moža in žene, ampak kot življenjsko skupnost dveh oseb.

Izenačili pravice vseh parov

Država prispeva premalo
KO TI ČEK ZA NA ROČ NI KE

Po njenem mnenju sta obe ustanovi, ki imata širši 
regionalni in državni pomen, v neenakopravnem 
položaju glede na podobne zavode po Sloveniji pri 
zagotavljanju virov financiranja.
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Vrba, Kranj – Prešernov dan, 
8. februar, je praznik sloven-
ske kulture vse od leta 1945, 
leto pozneje je postal držav-
ni praznik, leta 1991 pa še 
dela prost dan. Da ima kul-
tura svoj državni praznik, ki 
je sicer simbolno povezan 
z ustvarjalnostjo pesnika 
Franceta Prešerna, dokazu-
je tudi to, da ima za sloven-
ski narod izjemen pomen. 
Četudi se včasih zdi, da ima 
država do kulturnikov in 
kulture mačehovski odnos, 
pa so se njeni izdatki zanjo 
po podatkih Statističnega 
urada RS v zadnjem desetle-
tju do leta 2016 nominalno 
zmanjševali, zatem pa neko-
liko povečevali, vendar delež 
glede na BDP kljub tej blagi 
rasti ostaja pri enem odstot-
ku. Država je denimo v 2021 
namenila za kulturo skupno 
skoraj 514 milijonov evrov, 
kar je znašalo en odstotek 
BDP, navajajo na SURS-u.

Celovita prenova 
Prešernove domačije

Najrazličnejši dogodki, 
s katerimi bomo vsi sku-
paj slavili kulturo in njene 
ustvarjalce, bodo ob jutriš-
njem prazniku potekali tudi 
v mnogih gorenjskih kra-
jih. Kulturne ustanove bodo 
odprle svoja vrata, poteka-
li bodo recitali Prešerno-
ve poezije, številni Sloven-
ci pa bodo ta dan izkoristili 
za obisk Prešernovega roj-
stnega kraja in drugih vasi 
pod Stolom. V žirovniški 

občini bodo letos zopet prip-
ravili tradicionalno prosla-
vo v Vrbi ob 13. uri in po-
hod po Poti kulturne dediš-
čine Žirovnica, ki bo pote-
kal pod sloganom Bog žívi 
vas Slovenke. Organizatorji 
pričakujejo več kot tisoč po-
hodnikov, v Vrbi pa več ti-
soč obiskovalcev, ki si bodo 
med drugim lahko ogledali 
Prešernovo domačijo. Ta je 
lani v celoti prešla v držav-
ne roke, saj ji je žirovniška 
občina prodala še stanovanj-
ski objekt Vrba 1. Na mini-
strstvu za kulturo bodo pred-
vidoma prihodnje leto pris-
topili k projektu celovite pre-
nove Prešernove domačije v 
Vrbi, ki predvideva obno-
vo Prešernove rojstne hiše, 
nekdanjega gospodarske-
ga objekta z dvoriščem in 

tudi stanovanjskega objek-
ta Vrba 1, za katerega so na 
ministrstvu naročili izdela-
vo projektne dokumentaci-
je. Investicija je ocenjena na 
3,1 milijona evrov, zaključe-
na pa naj bi bila v letu 2025.

Dvajseti Prešernov smenj
V Prešernovem mestu 

Kranj so med 2. in 11. febru-
arjem pripravili niz dožive-
tij kulture Vsak dan prešer-
novo. Vrhunec dogajanja bo 
tradicionalna prireditev Pre-
šernov smenj, ki bo 8. febru-
arja v duhu 19. stoletja že 
dvajsetič potekala v starem 
mestnem jedru. Slavnostno 
odprtje sejma pred Prešer-
novim gledališčem ob 11. uri 
bodo pospremile recitacije 
in nastopi pevskih zborov. 
V mestu bo potekal sejem 

domače in umetnostne obrti, 
predstavile se bodo folklorne 
skupine, del ekipe muzikala 
Povodni mož bo obiskoval-
ce popeljal v skrivnostni svet 
Povodnega moža, popoldne 
bo koncert Vlada Kreslina. 
Pripravljajo še festival laj-
narjev v starem mestnem je-
dru, shod muz na kranjskem 
Parnasi, ob 15.15 je napove-
dano slavnostno polaga-
nje venca k spomeniku dr. 
Franceta Prešerna v Prešer-
novem gaju.

Občinske proslave
V drugih gorenjskih ob-

činah pripravljajo osrednje 
občinske proslave in druge 
kulturno obarvane dogod-
ke, ki bodo ponekod pote-
kali že danes, na predvečer 
praznika.

Maša Likosar

Na ministrstvu za kulturo bodo predvidoma prihodnje leto pristopili k projektu celovite 
prenove Prešernove domačije v Vrbi. / Foto: Gorazd Kavčič

D anes zvečer bodo v 
Cankarjevem domu 
slovesno podelili naj-

višja priznanja Republike Slo-
venije za dosežke na področju 
umetnosti, dve Prešernovi nag-
radi za življenjsko delo in šest 
nagrad Prešernovega sklada 
za vrhunske umetniške dosež-
ke v zadnjih treh letih. Gre za 
izbrane nagrajenke in nagra-
jence, ki so s svojimi umetni-
škimi opusi oziroma dosežki 
obogatili slovensko kulturno 
zakladnico. Gorenjci bomo 
tokrat še posebno ponosni na 
rojaka, Prešernovega nagra-
jenca, akademskega slikar-
ja Hermana Gvardjančiča. Z 
Gorenjsko pa je posredno po-
vezana tudi nagrada Prešer-
novega sklada, ki jo bo za cikel 
razstav prejel akademski sli-
kar Nikolaj Beer, med drugim 
tudi za razstavo Izbrana dela 
1986–2021, ki je bila na ogled 
lani spomladi v Kranju.

Za začetek februarja vsa-
ko leto lahko potrdimo, da gre 
za tiste dni v letu, ko kultura in 
umetniška ustvarjalnost stopita 
v ospredje, saj v čast slovenske-
mu kulturnemu prazniku tako 
na državnem kot lokalnem ni-
voju potekajo številne kulturne 
prireditve in dogodki. Kar seve-
da ne pomeni, da preostalih 350 
dni v letu kulture na Sloven-
skem ni. Statistični urad Repu-
blike Slovenije je te dni postregel 
z zanimivimi podatki za leto 
2021. Kot vemo, je bil dostop do 
kulturnih dobrin v pandemič-
nem letu precej otežen, zato 
so številke nižje kot v letih pred 

tem, a je to leto kultura vseeno 
k bruto domačemu proizvodu 
(BDP) prispevala en odstotek, 
prav takšni pa so bili skupni iz-
datki države za kulturo.

Muzeji in galerije so v letu 
2021 v svojih prostorih pripra-
vili 955 občasnih in 137 stalnih 
razstav ter dodatno še 123 raz-
stav za virtualni prostor. Kul-
turni domovi, gledališča, obe 
operi, glasbene ustanove ter 
drugi producenti in izvajal-
ci kulture so na slovenskih od-
rih pripravili 15.885 kulturnih 
prireditev, kulturne ustanove 
pa so organizirale 192 festiva-
lov s 4.428 festivalskimi prire-
ditvami. Ustvarjenih je bilo 24 
celovečernih (14 igranih in 10 
dokumentarnih) in 58 kratko-
metražnih filmov (26 igranih, 
19 dokumentarnih in 13 ani-
miranih). Kinematografi so 
ponudili 320 filmov, med nji-
mi je bilo 21 slovenskih. Film-
ske predstave si je ogledalo ne-
kaj več kot 725.000 gledalcev. 
Morda smo v tem času več 
brali. Izšlo je kar 5.813 naslo-
vov tiskanih knjig in brošur, 
od tega 37 odstotkov leposlov-
nih del (1.222 izvirnih sloven-
skih del in 939 prevodov), 250 
je bilo knjig poezij. V splošne 
knjižnice je bilo vpisanih sko-
raj 399.000 članov.

Prav bi bilo, da se zaveda-
mo, da vso kulturo, ki jo »kon-
zumiramo« , gledamo, poslu-
šamo, beremo …, ustvarjajo 
umetnice in umetniki, nekda-
nji in bodoči Prešernovi nagra-
jenci. Zato je prav, da jih danes 
zvečer še posebno slavimo.

Naj bo kulturnoOb jutrišnjem kulturnem prazniku se bodo tudi na Gorenjskem zvrstile številne proslave in kulturno 
obarvane prireditve, s katerimi ne bomo le počastili spomina na Franceta Prešerna, temveč tudi slavili 
kulturo in njen pomen za slovenski narod.

Jutri bomo slavili kulturo

Projekt Kolesarska pot 
Medvode–Pirniče–Vikrče  
obsega ureditev kolesar-
ske poti, ki se začne v Vikr-
čah, na meji z Mestno ob-
čino Ljubljana, po obstoje-
či brvi za pešce in kolesarje, 
ki povezuje Medno in Vikr-
če. Približa se vasi Spodnje 
Pirniče, poteka mimo tople-
ga vrelca Straža in se nada-
ljuje ali desno proti nase-
lju Zgornje Pirniče ali na-
ravnost proti naselju Verje. 
Nato se spusti na spodnjo te-
raso ob reki Savi in jo prečka 
po brvi do središča Medvod.

Asfaltirana kolesarska pot 
je dolga 6.215 metrov in širo-
ka 3,5 metra. Večinoma je že 
zaključena. Sedaj so names-
tili še brv čez Savo. Premik 
slednje si je v družbi članic 
in članov občinskega sveta 

ter županov treh sosednjih 
občin ogledal tudi župan 
Medvod Nejc Smole. Pou-
daril je, da je to za občino 

pomemben trenutek. »Da-
našnjega dogodka sem vesel 
iz več razlogov. Prvi je go-
tova ta, da s premikom brvi 

zaključujemo pomembno 
etapo v izgradnji kolesarske 
povezave od meje z mestno 
občino Ljubljana do cen-
tra Medvod, povezave, ki 
je ne bi bilo brez sodelova-
nja z ministrstvom za in-
frastrukturo in evropskih 
sredstev iz naslova Dogovo-
ra za razvoj regij. Drugi raz-
log pa tiči v preprostem dej-
stvu, da je vsaka priložnost, 
ko gradimo mostove, čudo-
vita. Pa naj bodo to mostovi 
iz jekla in betona ali mosto-
vi med skupnostmi in ljud-
mi, ki jih bo ta nova pridobi-
tev spletla in so v današnjem 
času tako zelo pomembni,« 
je povedal.

Glavni izvajalec gradnje 
kolesarske brvi je podjetje 
V3, gradnja in inženiring, 
s partnerjem Garnol. Jekle-
ni del brvi je izdelalo podje-
tje MKE.
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Premik kolesarske brvi čez reko Savo v Medvodah je bil 
zahteven. / Foto: Tina Dokl

Asfaltirana kolesarska pot je dolga 6.215 metrov in 
široka 3,5 metra. Večinoma je že zaključena.
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Kranj – V Kranju se je na 
drugem protestnem shodu, 
prvi je bil decembra v Lju-
bljani, zbralo približno se-
demdeset članov Sindikata 
voznikov avtobusov Slove-
nije, ki vse od leta 2016 od 
države in delodajalcev zah-
teva tri stvari. »Pošteno pla-
čilo za opravljeno delo, var-
no in zdravo delovno oko-
lje ter spoštovanje voznega 
osebja v javnem potniškem 

prometu, ki ga izdatno sub-
vencioniramo vsi sloven-
ski davkoplačevalci,« je de-
jal generalni sekretar Obal-
ne sindikalne organizacije 
KS 90 Damjan Volf, ob tem 
pa dodal, da je njihov osno-
vi cilj, da se popolnoma raz-
vrednoten poklic voznika 
avtobusa vrne na dostoj-
no raven z dostojnim plači-
lom. »Glede na zahtevnost 
dela, pomanjkanje kadra in 
obremenjenost voznikov bi 
bila za nas sprejemljiva le 

osnovna plača 1500 evrov,« 
je dodal.

V sindikatu si obenem pri-
zadevajo za osemurni delov-
ni čas, v okviru katerega bi 
vozniki lahko opravili vse de-
lovne dolžnosti. »Sedaj pa se 
dogaja, da vozniki preživijo 
na svojem delovnem mes-
tu tudi do 270 ur meseč-
no, ne napolnijo pa niti me-
sečne kvote ur,« je še pove-
dal Volf. Od zadnjega pro-
testa so sicer stekli pogovo-
ri tako z ministrstvom za in-
frastrukturo kot delodajalci, 
a jim, kot pravi Volf, vsi po-
nujajo le drobtine. »Naši so-
govorniki morajo razumeti, 
da je naložba v kvaliteten jav-
ni potniški promet tudi na-
ložba v kvaliteto vseh obča-
nov,« je še povedal.

Deležni tudi nasilja
Eden izmed voznikov av-

tobusa in predstavnik sindi-
kata Dejan Osterman je na 
protestu poudaril tudi pro-
blematiko nasilja. V zadnjih 
treh letih je namreč moral 
večkrat klicati na pomoč po-
licijo. »Največkrat gre za ver-
balno, včasih fizično nasilje. 
Deležen sem bil tudi grož-
nje s strelnim orožjem. Pri-
stojni bi nam zato morali 

vsaj v kritičnih dnevih in 
urah zagotoviti varnost s 
prisotnostjo varnostnika,« 
je poudaril Osterman.

Voznik Matej Sodja iz Ra-
dovljice je na drugi strani 
opozoril na vse zahtevnejše 
razmere na cestah. »V zad-
njem času se je zgodilo več 
prometnih nesreč z udelež-
bo avtobusa. Če vozniki, ki 
delamo po 15 ur dnevno in 
vsaj šest dni v tednu, tudi ob 

koncu tedna in med prazni-
ki, nismo spočiti, svoje delo 
težko opravljamo, s tem pa 
ne moremo zagotavljati po-
polne varnosti za potnike in 
druge udeležence v prome-
tu,« je poudaril.

Minimalna slovenska 
plača

Zaradi povečanega obse-
ga dela in nehumanih delov-
nih razmer pa bo po besedah 

Dejana Rihtaršiča iz Kranja 
kadra vedno manj. »Vozim 
minimalno enajst ur dnev-
no, a plačan sem le za osem 
ur dela, saj se pri plači upo-
števajo le efektivne ure, ča-
kalne ure ne. Naša bruto pla-
ča znaša 1250 evrov, kaj je mi-
nimalna slovenska plača,« je 
dejal Rihtaršič. Povedal je 
še, da je med Slovenci težko 
najti posameznika, ki bi že-

lel delati kot voznik avtobu-
sa, zato delovno silo uvažajo 
iz tujine. Obenem, kot pravi, 
gre za pretežno moški pok-
lic, žensk je malo, zanimanja 
med njimi pa še manj. »Po-
leg tega je delo s potniki ved-
no bolj težavno, spoštovanja 
do voznikov praktično ni, a če 
avtobus zamudi le nekaj mi-
nut, je že velik problem, ob 
tem pa se takoj vrstijo pritož-
be,« je še dodal.

Maša Likosar

V Kranju se je na drugem protestnem shodu zbralo 
približno sedemdeset članov Sindikata voznikov avtobusov 
Slovenije. / Foto: Gorazd Kavčič

Stara Fužina – V petek so na 
priložnostni slovesnosti od-
prli nove prostore za zbiranje 
in hlajenje divjačine, ki jih bo 
v sklopu izvajanja upravlja-
nja bohinjskega dela Lovišča 
s posebnim namenom (LPN) 
Triglav uporabljala naravo-
varstvena nadzorna služba 
Javnega zavoda TNP. Zbiral-
nico so uredili v novih prosto-
rih, ki jih je bohinjski odde-
lek službe dobil lani.

Kot je poudaril vodja od-
delka Peter Belhar, je bila v 
objektu v sklopu današnjega 
Centra TNP Bohinj zbiralni-
ca divjačine že od leta 1964. 
»Po požaru smo gostovali 
in uporabljali zbiralnico Lo-
vske družine Stara Fužina, 
za kar smo zelo hvaležni. 
Ponudila se je priložnost, da 
dokončno uredimo ta pros-
tor v Stari Fužini, in rezul-
tat je sodoben objet, skladen 
z vsemi higienskimi norma-
mi, na katerega smo lahko 
zelo ponosni.«

Objekt ima dva prosto-
ra; v osrednjem je komora, 

predprostor pa je name-
njen grobemu čiščenju. 
Oprema hladilnice je stala 
okoli trideset tisoč evrov, še 
enkrat toliko pa ureditvena 
dela. S sofinanciranjem je 
Javnemu zavodu TNP po-
magalo tudi podjetje Ni-
mrod, ki odkupuje meso 

divjačine iz Triglavskega 
narodnega parka.

Kot so pojasnili na TNP, 
celovito upravljanje Lovišča 
s posebnim namenom Tri-
glav, ki je v pristojnosti par-
ka, že več desetletij vključu-
je tudi sistematično in na-
črtovano zbiranje podatkov 

o prisotnosti ter populacij-
ski dinamiki posamezne 
živalske vrste. Lov sicer v 
prvem varstvenem obmo-
čju ni dovoljen, razen v iz-
jemnih primerih, v dru-
gem in tretjem varstvenem 
območju pa je dovoljen in 
načrtovan.

Marjana Ahačič

Nova zbiralnica divjačine s sodobno hladilnico je urejena v sklopu centra TNP 
v Stari Fužini. / Foto: arhiv TNP

»Potrobi v podporo stavki voznikov avtobusov,« so stavkajoči 
na velikem transparentu pozivali voznike. / Foto: Gorazd Kavčič

Na sobotnem protestnem shodu pred kranjsko avtobusno postajo so vozniki avtobusov opozorili na razvrednotenje njihovega poklica, nedostojno plačilo in 
nehumane delovne razmere. Če jim država in delodajalec ne bosta prisluhnila, bodo ustavili javni promet.

Vozniki avtobusov za dostojno plačilo

Škofja Loka – Pred kratkim 
smo pisali o trgovinici Sanj-
ski šopek v starem mestnem 
jedru Škofje Loke, ki je v zad-
njih treh letih postala zelo 
priljubljena, nekatere pa so 
motili napisi v angleškem je-
ziku v izložbi in v tudi not-
ranjosti. Da znajo prisluhni-
ti tudi domačinom, so doka-
zali te dni, ko so napis spre-
menili in kupce prisrčno 
nagovorili v slovenščini. 

Kot vedno je vhod v trgovi-
no lepo okrašen, tokrat tudi 
v pričakovanju praznika za-
ljubljencev.

Da je lepo in izvirno stran-
ke nagovarjati tudi v sloven-
ščini, naj bo vodilo tudi lo-
kalom, ki se odpirajo pri no-
vem stanovanjskem kom-
pleksu Dolenčevi vrtovi pod 
Groharjevim naseljem na 
poti v Staro Loko, kjer je že 
nova brivnica, pa nekateri, 
zlasti starejši, ne znajo ugo-
toviti, čemu lokal služi.

V Sanjskem šopku imajo pred praznikom 
zaljubljenih nov napis v slovenščini.

Tudi po slovensko je 
izvirno in lepo

Vilma Stanovnik

V trgovino Sanjski šopek v središču Škofje Loke po novem 
vabijo tudi s prikupnim verzom v slovenščini. / Foto: Vilma Stanovnik

»Poleg tega je delo 
s potniki vedno bolj 
težavno, spoštovanja do 
voznikov praktično ni, 
a če avtobus zamudi le 
nekaj minut, je že velik 
problem, ob tem pa se 
takoj vrstijo pritožbe.«

Sodobno zbiralnico divjačine, ki jo potrebuje naravovarstvena nadzorna služba Triglavskega narodnega 
parka, so uredili v objektu informacijskega centra Bohinjka, kjer je tako zbrana vrsta raznolikih dejavnosti.

Nova zbiralnica divjačine
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Šenčurska občina je sicer 
zemljišče že več kot pred de-
setletjem, še pred prvim jav-
nim razpisom, najprej po-
nudila v odkup MOK ravno 
z namenom umestitve sor-
tirnice odpadkov. A se za to 
– kot je poudaril Kozjek – te-
daj niso odločili. »Ideja, da 
bi se odpadki sortirali na ob-
močju znotraj avtocestnega 
priključka Kranj vzhod, to-
rej ni novost, kot menijo v 
kranjski občini,« je pouda-
ril župan.

Čeprav zemljišče, ki ga 
MOK želi odkupiti od Dar-
sa, ne leži na območju šen-
čurske občine, je pa tik ob 
njeni meji, bodo name-
ri MOK ostro nasprotova-
li, saj kot je dejal šenčur-
ski župan: »Ne moremo do-
voliti, da nam MOK pripe-
lje sortirnico odpadkov tik 
ob našo poslovno cono, ki 
se bo v prihodnje še širi-
la.« Moti ga tudi to, da jih 
kranjska občina ni nepos-
redno obvestila o svojih na-
črtih, temveč so informa-
cijo prejeli iz medijev. »Na 
kranjski občini sicer meni-
jo, da se ne bo sprožila no-
bena civilna iniciativa, a lah-
ko zagotovim, da bo obliko-
vana vsaj v okviru Krajevne 
skupnosti Šenčur - Srednja 
vas, ki se je že sestala na to 
temo. Pri tem jih bomo pod-
prli, saj želimo zaščititi in-
terese naših občanov,« je še 
dodal Kozjek.

Namera nasprotuje tudi 
rabam zemljišč

Kot je pojasnil Aleš Puhar 
s šenčurske občinske upra-
ve, spada zemljišče podje-
tja Avto Krka v območje, 
kjer so v skladu z veljavnim 
občinskim prostorskim na-
črtom Občine Šenčur do-
pustne trgovske in storit-
vene dejavnosti, poslovne, 
obrtne in proizvodne dejav-
nosti ter promet in skladi-
ščenje. Na drugi strani – kot 
dodaja Puhar – zemljišče, 
ki je predmet Darsovega 
razpisa, v skladu z odlokom 
o izvedbenem prostorskem 
načrtu MOK po namenski 
rabi sodi med ostale površi-
ne. »V njihovim OPN-ju je 

posebna določba, kjer je v 
47. členu navedeno, da je to 
območje namenjeno izved-
bi poligona varne vožnje,« 
je pojasnil Puhar in še do-
dal, da gre za samovoljno in 
neusklajeno potezo kranj-
ske občine. »Namera kranj-
ske občine bistveno naspro-
tuje rabam, ki so trenutno 
opredeljene za to območju, 
in hkrati tudi nameri pod-
jetja Avto Krka, da tu zgra-
di poligon varne vožnje, kar 
pa mu omogočata prostor-
ska akta obeh občin,« je še 
poudaril.

Puhar je ob tem še dejal, 
da je bila zaradi ugodnih 
prometnih tokov za ume-
stitev sortirnice med najbolj 

primernimi ravno šenčur-
ska občina, ki je zemljišče, 
kot smo že omenili, ponu-
dila. »Če bi se kranjska ob-
čina pred več kot desetle-
tjem zanj odločila, bi v na-
daljevanju na tem območju 
vzpostavili primerljive de-
javnosti, ne pa nasprotujoče 
si, do česar bi z gradnjo poli-
gona varne vožnje in sortir-
nice na istem območju lah-
ko prišlo,« je dejal Puhar, ki 
ocenjuje, da druge primerne 
lokacije za sortirnico odpad-
kov v šenčurski občini ni, 
je pa župan omenil Poslov-
no cono Hrastje v sosednji 
kranjski občini, ki bi bila po 
njegovem ustrezna za tovr-
stno dejavnost.

Občina Šenčur nasprotuje nameri kranjske občine, da odkupi zemljišče znotraj 
avtocestnega priključka Kranj vzhod, kjer bi Komunala Kranj lahko zbirala in prekladala 
odpadke. / Foto: Tina Dokl

Stara Fužina – Knjižničarji, 
zaposleni v Javnem zavodu 
Triglavski narodni park in 
Turizmu Bohinj, predstav-
niki lokalne skupnosti ter 

učenci Podružnične šole 
Srednja vas so v petek v 
novih prostorih knjižni-
ce v Stari Fužini z recita-
cijo poezije in odprtjem 
otroške likovne razstave 
ter lovskega kotička skupaj 

počastili slovenski kultur-
ni praznik.

»Podružnično šolo Sre-
dnja vas obiskuje 42 otrok in 
prav vsi, ki so bili danes pri 
pouku, so nastopali,« je po-
vedala vodja šole, učiteljica 

Jožica Kašca. »Otrokom že-
limo zagotoviti čim več pri-
ložnosti za javno nastopa-
nje, da bi se ga navadili in se 
znebili treme. Veseli smo, 
da smo bili na to prireditev 
povabljeni kot nastopajoči. 
Takšne priložnosti, da bi na-
stopali skupaj z odraslimi, 
naši učenci v okviru šole še 
niso imeli.«

Direktor TNP Tit Poroč-
nik pa je poudaril, da je pri-
reditev dokaz o sodelova-
nju javnega zavoda z lokal-
no skupnostjo. »Hkrati po-
udarjamo pomen kulture v 
našem življenju, ne samo 
v ožjem, ampak v širšem 
smislu, saj daje ljudem ši-
rino pri dojemanju sveta in 
krepi narodno zavest. S kul-
turo so povezani tudi spo-
štovanje in varstvo narave 
ter kakovost življenja. Pri-
speva k duhovni rasti, vzbu-
ja v človeku mir in pozitivno 
energijo.«

Marjana Ahačič

Prešernove in druge pesmi so interpretirali učenci Podružnične šole Srednja vas, 
knjižničarka, zaposleni v TNP, tudi direktor Tit Potočnik, direktor Turizma Bohinj Klemen 
Langus in predsednik sveta Krajevne skupnosti Stara Fužina - Studor Bojan Traven. / Foto: TNP

Nace Flajnik, Zgornja 
Besnica
Da so počitnice tako zgodaj, 
me ne moti. Mislim, da nas 
bo bolj motilo potem, ko bo 
pouk trajal strnjeno dlje časa, 
brez pavze. Januarja je bilo v 
šoli bolj sproščeno, ampak 
po počitnicah se bo pa zače-
lo: trije testi na teden, tako 
da bo kar pestro. Sicer se mi 
na splošno zdi, da smo se 
vrnili v tisti čas, ko še ni bilo 
korone, smo bolj sproščeni, 
se pa še vedno čutijo posledi-
ce v družbi nasploh. Večkrat 
gremo na zrak, da smo v kon-
diciji in skrbimo za svoje telo. 

Nasprotujejo nameri 
kranjske občine

Skupaj so prebirali poezijo

Mladi se sicer ne pritožujejo nad tem, da so v tem 
tednu že dočakali letošnje zimske počitnice. Veseli 
jih, da so snežene, da se bodo naspali, hkrati pa 
se zavedajo, da bo do aprilsko-majskega oddiha 
nato preteklo kar veliko časa.

Odlično je, da so, a 
lahko bi bile kasneje

Nike Žvikart, Stražišče
Počitnice so vsekakor dobro-
došle ob vsakem času, bo 
pa gotovo težko tri mesece 
zdržati v šoli in biti osredoto-
čen na učenje, sploh ob vseh 
drugih aktivnostih. Fino je, 
da je sneg, da lahko užijemo 
malo zimskih radosti. Upam, 
da se bo obdržal v počitni-
škem tednu.

Lovro Sokol, Kranj
Nekaj časa bo res trajalo, da 
bodo spet počitnice, tako da 
bi bilo morda res bolje, če bi 
bile kak teden kasneje. Am-
pak se jih vseeno veselim. Z 
družino gremo smučat v Ita-
lijo, super je, da lahko gremo 
spet normalno v kočo in se 
nam ni treba bati korone. Se 
trudim v prostem času čim 
več ukvarjati s športom. Da 
se izognem morebitnemu 
prehladu, pa vzamem še vi-
tamin D.

Lara Karun, Podnart
Januarja nisem imela kakšnih 
ocenjevanj, tako da nisem 
zares utrujena, ampak se 
bom vseeno naspala in več 
družila s prijatelji. Vseeno 
bi bilo bolje, če bi bile malo 
kasneje, se pa da sneg zdaj še 
dobro izkoristiti, tako da bom 
poskusila biti čim več na sve-
žem zraku. Še kak vitamin C 
bom vzela, ga imamo doma 
na zalogi, pa veliko hodila na 
sprehode.

Sara Brodnjak, Stražišče
Meni se zdi čisto fino, da so 
počitnice zdaj. Končno se 
bom naspala, ker ne bo šole. 
Verjetno bom šla s prijatelji 
malo ven, tako da se bom 
končno spočila od učenja. 
Upam tudi, da bom ostala 
zdrava čez počitnice in še 
naprej; če je kdo v družini bo-
lan, se skušamo držati malo 
bolj stran drug od drugega, 
prav tako v šoli; se ne druži-
mo toliko, če kdo pokašlju-
je, in si več umivamo roke. 
Skratka, osnovne stvari, ki so 
potrebne za preventivo.
K. M. / Foto: Tina Dokl
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Kranj – Splošnemu trendu 
dviga cen oskrbnin v vrtcih 
se tudi v Kranju ni bilo mo-
goče izogniti. Mestni sve-
tniki so na februarski seji 
po dolgi razpravi in s tež-
kim srcem že potrdili nove 
ekonomske cene vzgojno-
varstvenih programov, ki se 
v javnih vrtcih že s tem me-
secem v povprečju povišuje-
jo za okoli 14 odstotkov, v za-
sebnih vrtcih s koncesijo pa 
od 18 do 24 odstotkov. Raz-
logi za dvig cen, ki so veljale 
od 1. oktobra 2020, so pred-
vsem v višjih stroških dela, 
energentov in hrane, je po-
jasnila Tanja Hrovat, vod-
ja urada za družbene dejav-
nosti Mestne občine Kranj 
(MOK).

Dodatna olajšava za 
stanovanjski kredit

Mestni svet je po zgledu 
Občine Jesenice potrdil tudi 
sklep, da se za starše z nižji-
mi prihodki in s stanovanj-
skim kreditom upošteva do-
datna olajšava.

Osnova za starše iz MOK 
je za javne in zasebne vrtce s 
koncesijo enaka. Za prvo sta-
rostno obdobje znaša 613,92 
evra (do zdaj 540,63 evra) in 
za drugo starostno obdob-
je 472,32 evra (prej 410,86 
evra), starši pa glede na raz-
vrstitev v enega od deve-
tih dohodkovnih razredov, 
kar določi center za social-
no ceno, plačajo od 0 do 77 

odstotkov cene programa. 
Po odločitvi mestnega sveta 
pa se bo odslej za starše od 
2. do 6. dohodkovnega ra-

zreda, ki obenem odplačuje-
jo stanovanjski kredit za re-
ševanje stanovanjskega pro-
blema, pri osnovi za plačilo 
upoštevalo znižanje za en 

dohodkovni razred. »Raz-
mišljali smo, da bi v olajšavo 
vključili tudi najemna raz-
merja, kjer pa se bojimo iz-

koriščanja, ker so lahko ta 
zelo fiktivne narave in že se-
daj prihaja do zlorab s stra-
ni posameznih staršev,« je 
pojasnila Hrovatova. Slišati 

je tudi bilo, da lahko sicer ti 
starši na centru za socialno 
delo zaprosijo za subvencio-
niranje najemnine.

V veljavnem proračunu za 
leto 2023 je za plačilo razlike 
med ceno programa v javnih 
vrtcih in plačili staršev pred-
videno 7,8 milijona evrov, 
v osnutku rebalansa za leto 
2023 pa bo treba ta sredstva 
povečati za približno 412 ti-
soč evrov, za pokritje cen v 
zasebnih vrtcih s koncesijo 
pa še za dodatnih 110 tisoč 
evrov. Pri navedenih zne-
skih dodatna olajšava za del 
staršev še ni upoštevana.

Sprejem novih cen nujen
V razpravi so nekateri sve-

tniki predlagali odlog dvi-
ga cen za vsaj mesec dni, v 
tem času pa naj bi poiska-
li celovitejšo rešitev glede 
dodatne olajšave, ki bi zaje-
la več staršev, nekateri pa so 
predlagali, da bi občina (ali 
pa kar država) nase prevze-
la celotno breme podražitve. 
»Vrtčevski del v proračunu je 
težek devet milijonov evrov, 
14 odstotkov bi pomenilo 
skoraj 1,3 milijona evrov, to 
pa je denar, ki smo ga pora-
bili, nekaj nam je ostalo, za 
nov trioddelčni vrtec v Bit-
njah,« je ob tem opozoril žu-
pan Matjaž Rakovec. Na kon-
cu je prevladalo spoznanje, 
da je sprejem novih cen nu-
jen, župan pa je pustil odprta 
vrata, da bi morebitne nove 
olajšave za starše poiskali za 
prihodnje šolsko leto.

V Kranju bodo starši za vrtec plačevali več. / Foto: Tina Dokl

Kranj – Kranjski mestni sve-
tniki so prejšnji teden spre-
jeli sklep o lokacijski pre-
veritvi, s katerim podjetju 
Halal Guda Doner Kebap 
kljub odstopanju od pro-
storskih izvedbenih pogo-
jev dopuščajo širitev obra-
ta (bivša mesarija Gregorc) 
na Mlaki pri Kranju, čemur 
lokalna skupnost naspro-
tuje. Mestni svetniki so sle-
dili zagotovilom občinske-
ga urbanista, da gre za mi-
nimalno odstopanje odmi-
ka novega objekta od sosed-
njega zemljišča, katerega 
lastnik je tudi podal soglas-
je, da novi objekt ne ovi-
ra pozidave na sosednjih 
zemljiščih, ne spreminja 
načrtovanega videza obmo-
čja, ne poslabšuje delovnih 

razmer in ni v nasprotju s 
pravnimi režimi.

Glavni očitek krajanov, ki 
načrtovani gradnji prizidka 
bruto tlorisne površine 643 
kvadratnih metrov naspro-
tujejo, je, da širitev dejavno-
sti proizvodnje mesnih iz-
delkov, za kar je registrirano 

podjetje Halal Guda, na ob-
močju centralnih dejavnosti 
ni dovoljena. »Proizvodnje 
na tem območju ne more 
biti, lahko pa je tu priprava 
hrane. Tudi ko bo investitor 

želel pridobiti gradbeno do-
voljenje, ga ne bo mogel pri-
dobiti za proizvodnjo,« je 
poudaril Janez Ziherl, vod-
ja urada za okolje in prostor 
Mestne občine Kranj.

Izpolnjeval bo vse 
predpise

»Investitor si želi izvesti 
vse potrebno, da objekt spra-
vi v kondicijo, v kateri bo lah-
ko izpolnjeval vse predpise 
in zahtevane pogoje in tudi 
optimalno izvajal svojo de-
javnost. V načrtu ni zgolj pri-
zidava, predvidena je celovi-
ta tehnološka in organizacij-
ska prenova obrata,« pa je 
povedal Igor Volk iz ljubljan-
skega biroja VVM arhitekti, 
kjer so pripravili elaborat lo-
kacijske preveritve. Tudi 
bojazen zaradi neprijetnih 
vonjav in prekomernega 

hrupa, kar tudi poudarjajo 
krajani, ni potrebna, saj re-
organizacija delovanja obra-
ta ni možna brez prenove 
tudi obstoječih sistemov, je 
zagotovil. Kot je odgovoril 
svetnici Nataši Majcen (GS), 
so predvidene nove tehno-
logije in nove strojne insta-
lacije: »Za celoten objekt se 
bo to posodobilo, v prizida-
nem delu pa bodo vsekakor 
nove. Vse to zagotavlja bi-
stveno višje sodobne stan-
darde učinkovitosti, tudi 
emisijske. Danes je investi-
tor nekako primoran delo-
vati v objektu po standardih 
iz leta 1997, kar vzdržuje pri 
kondiciji z vzdrževalnimi in-
tervencijami, če mu bo omo-
gočen celovit pristop, pa bo 
moral zagotoviti izpolnjeva-
nje vseh sodobnih zahtev in 
zakonodaje.«

Kranjski mestni svet je potrdil lokacijsko preveritev, s katero je investitorju Halal Guda Doner Kebapu 
dovoljena širitev obrata, sicer bivše mesarije Gregorc na Mlaki pri Kranju.

Simon Šubic

Kranj – Kranjski podžupan 
Matjaž Rakovec se je že ta-
koj po izvolitvi na jesenskih 
volitvah odločil, da za podžu-
pana ponovno imenuje Jane-
za Černeta (SD). »On je moja 

desna in leva roka, je glavni 
operativec v Mestni občini 
Kranj,« je utemeljil svojo iz-
biro. Rakovec pa je že decem-
bra dejal, da razmišlja tudi o 
imenovanju drugega podžu-
pana oziroma podžupanje. 
To bo Manja Zorko (SD), ki 
bo posle podžupanje prevze-
la 1. marca, je prejšnji teden 
seznanil mestne svetnike.

Nova podžupanja bo za-
dolžena predvsem za odno-
se s krajevnimi skupnostmi, 
je pojasnil Rakovec. »Gle-
de na to, da poznam Manjo, 

in tudi ostali svetniki, kako 
je bila in je še aktivna v 
Krajevni skupnosti Bratov 
Smuk, sem prepričan, da bo 
vse svoje znanje in energi-
jo prenesla tudi na sodelo-
vanje z ostalimi krajevnimi 
skupnostmi,« je povedal.

Petintridesetletna Kra-
njčanka je drugi mandat 
mestna svetnica. Na zad-
njih volitvah je bila še tret-
jič izvoljena v svet KS Bra-
tov Smuk, prejšnji mandat 
je bila tudi njegova predse-
dnica. Po izobrazbi diplo-
mantka evropskih študij je 
trenutno zaposlena v kabi-
netu ministrice za kmetij-
stvo, gozdarstvo in prehra-
no. V preteklosti je bila med 
drugim asistentka evropski 
poslanki Mojci Kleva Kekuš 
v evropskem parlamentu.

Simon Šubic
Simon Šubic

Ob približno štirinajstodstotni podražitvi cen vrtcev so v Kranju uvedli tudi dodatno olajšavo za starše 
do šestega dohodkovnega razreda, ki imajo stanovanjski kredit.

Dražji tudi vrtci v Kranju

Obrat za kebabe lahko širijo

Novi objekt ne ovira 
pozidave na sosednjih 
zemljiščih, ne spreminja 
načrtovanega videza 
območja, ne poslabšuje 
delovnih razmer ...

V razpravi so nekateri svetniki predlagali odlog dviga 
cen za vsaj mesec dni, v tem času pa naj bi poiskali 
celovitejšo rešitev glede dodatne olajšave, ki bi zajela 
več staršev.

 Občina Šenčur  
Kranjska cesta 11  
4208 Šenčur 

Občina Šenčur obvešča, da je danes, v torek, 7. februarja 
2023, na svoji spletni strani www.sencur.si objavila: 

1.  Javni razpis za sofinanciranje športnih progra-
mov v občini Šenčur za leto 2023. Rok za prijavo na 
javni razpis je 10. marec 2023.

2.   Javni razpis za sofinanciranje programov na po-
dročju socialno-humanitarnih dejavnosti, ki se 
sofinancirajo iz proračuna Občine Šenčur za leto 
2023. Rok za prijavo na javni razpis je 10. marec 
2023.

3.  Javni razpis za sofinanciranje mladinskih projek-
tov in programov ter stroškov delovanja izvajal-
cev mladinskih projektov in programov iz prora-
čuna Občine Šenčur za leto 2023. Rok za prijavo na 
javni razpis je 10. marec 2023.

4.  Javni razpis za sofinanciranje programov dejav-
nosti, projektov in prireditev, ki niso predmet 
drugih razpisov v občini Šenčur za leto 2023. Rok 
za prijavo na javni razpis je za sklop A, B in D 15. 
september 2023, za sklop C pa 10. marec 2023. 

OBVESTILO O JAVNEM RAZPISU ZA ZBIRANJE  
PREDLOGOV ZA PODELITEV PRIZNANJ OBČINE  

ŠENČUR ZA LETO 2023
Obveščamo vas, da je na spletni strani Občine Šenčur (www.sencur.si)  
objavljen javni razpis za zbiranje predlogov za podelitev priznanj  
Občine Šenčur za leto 2023. Rok za oddajo predlogov je 10. marec 2023 
do 12. ure. 

Datum: 7. 2. 2023 Župan
Štev.: 032-0001/2023-2 Ciril Kozjek 

Manja Zorko (SD) bo kot podžupanja pokrivala 
predvsem krajevne skupnosti v mestni občini Kranj.

Tudi v Kranju 
podžupanja

Manja Zorko, nova kranjska podžupanja / Foto: Tina Dokl
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Kranj – Kranjska mestna ob-
čina in zdravstveni dom sta 
na Osnovni šoli Jakoba Alja-
ža uredila in minuli četrtek 
tudi slavnostno odprla novo 
zobno ambulanto. Vred-
nost investicije je približno 
145.000 evrov, pri čemer je 
sredstva za gradbena dela in 
dokumentacijo zagotovila 
občina, za opremo in kader 
pa je poskrbel zdravstveni 
dom. Prostor so našli v nek-
danji shrambi šole, ki so jo 
preuredili v sodobno zobno 
ambulanto, ob tem pa so pri-
dobili še dodatni prostorček 

za izvajanje pouka dodatne 
strokovne pomoči. »Učen-
ci se nove ambulante odkri-
to veselijo, saj so jo pouda-
rili med stvarmi, ki so jim v 
šoli najbolj všeč – poleg dob-
re hrane ter lepe in urejene 
šole,« je na odprtju novih 
prostorov povedala ravnate-
ljica šole mag. Lucija Rako-
vec.

V ambulanti bo delala 
zobozdravnica Manca 
Cvetko

Manca Cvetko pravi, da je 
otroško zobozdravstvo izziv 
s psihološkega vidika. »Vsak 

otrok potrebuje drugačen 
pristop. Ne osredotočiš se 
le na zobe, ampak na otroka 
kot celoto.« Manci Cvetko 
pomaga medicinska sestra 
Irena Erbežnik, s katero sta 
skupaj delali že na zobni po-
likliniki. »Meniva, da nama 
dobro uspeva, da otroke 
umiriva, četudi jih je malo 
strah. Pri veliki večini nama 
uspe, če ne prvič, pa drugič 
ali tretjič.« Da zobozdrav-
nik na šoli pomeni veli-
ko olajšanje in lažje izvaja-
nje preventive in kurative, 
meni tudi direktorica Zdra-
vstvenega doma Kranj Lili 
Gantar Žura. »Zdravstve-
ni dom Kranj se trudi čim 
več storitev, ki to omogoča-
jo, približati uporabnikom. 

Zobozdravniško dejavnost 
želimo urediti na vseh šo-
lah na območju, ki ga pokri-
va ZD Kranj. Žal pa nam, 
tako kot šolam, primanjku-
je prostora.«

Investicija je vredna 
145.000 evrov

Investicijo, vredno približ-
no 145.000 evrov, je izvedel 
kranjski zdravstveni dom, 
enota Osnovnega zdravstva 
Gorenjske (OZG), od tega je 
Mestna občina Kranj prispe-
vala nekaj manj kot 110.000 
evrov (za dokumentaci-
jo in gradbena dela), stro-
šek opreme v višini 36.000 
evrov in kader pa je zagotovil 
OZG. »Otroški zobozdrav-
nik predstavlja prvo in 

najpomembnejšo stopnič-
ko na poti k zdravim zobem 
za vse življenje. Zadovoljen 
sem, da nam je uspelo sku-
paj s šolo in ZD Kranj izvesti 
še to pomembno investicijo. 
Po najboljših močeh si pri-
zadevamo vzpostavljati bolj-
še razmere za otroke in za-
poslene v vseh kranjskih šo-
lah in OŠ Jakoba Aljaža ni 
izjema,« je povedal župan 
Matjaž Rakovec. Novo šol-
sko zobno ambulanto so z 
likovnimi stvaritvami olep-
šali učenci tretjega razreda, 
medtem ko so za kulturno 
popestritev poskrbeli prvo-
šolci s pesmico o zobkih, 
drugošolci so se za to prilož-
nost naučili recitacij, zapel 
pa je tudi šolski pevski zbor.

Ubrana zobozdravniška ekipa: Manca Cvetko in Irena Erbežnik / Foto: Gorazd Kavčič

Kamnik – Ujeli smo ga v pro-
storih kamniškega društva 
upokojencev, kjer se je mi-
nuli petek pridružil kolegom 
pri praznovanju kulturnega 
praznika. Na plesišču, kjer so 
ob zvokih harmonike skleni-
li kulturni program, ni prav 
nič kazal svojih let, o ples-
nem znanju pa ni bilo dvo-
ma. »Precej let sem plesal, 
dokler sem bil v službi v smo-
dnišnici, sem bil pri folklori,« 
je razkril. Aktiven je bil tudi 
v smučarskem društvu in ve-
selje do vijuganja po belih 

strminah je še vedno veliko. 
»Na Krvavcu sem v povpre-
čju vsak drugi dan. Vstajam 
ob šestih, ob osmih sem že 
na žičnici, smučam tja do pol 
dvanajstih, potem pa na ko-
silo.« V preteklosti je smučal 
tudi na Veliki Planini, Zeleni-
ci, v Italiji in Avstriji, zdaj pa 
je že vrsto let, kot pravi sam, 
Krvavčan. »Imam sezonsko 
vozovnico,« še pojasni.

Brez gibanja si ne predsta-
vlja dneva. Ko se zima pos-
lovi, sede na kolo (ima dve 
'specialki') in naredi okoli 
sto kilometrov na teden, ne-
kaj z društvom, nekaj sam. 

Na samostojnih vožnjah 
si rad vzame čas. »Vozim 
kakšno uro dlje, ampak vi-
dim marsikatero lepoto,« 
pojasni. Šport je postal del 
njegovega življenja že v mla-
dosti, ko ga je oče vpisal v Te-
lovadno društvo Sokol in k 
skavtom. »Bil sem orodni te-
lovadec, dokler ni prišla voj-
na,« pove. Pet let je nosil vo-
jaško suknjo, med drugim je 
bil sovjetski partizan, po voj-
ni si je ustvaril družino in se 
znova vrnil k športu. Nekaj 
časa je igral tudi vaterpolo 
in plaval, a priznava, da mu 
voda ni preveč blizu, bolj so 

ga, poleg smučanja in kole-
sarjenja, prevzele gore, zato 
se je pridružil planincem.

Na vprašanje, kaj je re-
cept za visoko starost in vi-
talnost – ali jo ohranja prav s 
športom –, odgovori: »V de-
želi, iz katere prihajam, se 
temu reče 'amor amor' (lju-
bezen, ljubezen) …« Rodil se 
je v italijanski Gorici avgusta 
leta 1924, v začetku tridese-
tih let pa se je njegova dru-
žina preselila v Kamnik. In 
kot nam je še zaupal, se k po-
čitku odpravi šele po tem, ko 
pregleda vsa poročila. »Rad 
sem na tekočem,« pristavi.

Osemindevetdesetletni Franc Primožič iz Kamnika zimske dopoldneve preživlja na Krvavcu, ko se bo 
otoplilo, pa bo smučke zamenjal s kolesom.

Ana Jagodic Dolžan

Preddvor – Krajevna knji-
žnica v središču Preddvora 
bo med 18. februarjem in 4. 
marcem zaradi prenove za-
prta. Obvestilo o tem je obja-
vljeno tudi na spletni strani 

Občine Preddvor, kjer še raz-
ložijo, da »izposoja in vračilo 
gradiva ter rezervacije v tem 
času ne bodo mogoči. Izpo-
sojevalni roki bodo prilago-
jeni, zamudnina se ne bo 
zaračunavala.« Svoja vrata 
bo knjižnica ponovno odpr-
la 6. marca. V tem času se bo 
Zavod za turizem Preddvor, 
ki si je s knjižnico delil 

prostor in bil obenem upra-
vitelj stavbe, tudi preselil na 
novo staro lokacijo, v nekda-
njo poslovalnico Turistične-
ga društva (TD) Preddvor na 
Goričici v Preddvoru. Hiško 
so namreč pred časom med 
drugim tudi energetsko ob-

novili, kraj pa bo tako dobil 
simpatičen turističnoinfor-
macijski center, kar je bil 
tudi prvotni namen objekta. 
Selitev je Zavod za turizem 
Preddvor že začel, na Goriči-
ci pa vrata na novo odpirajo 
oziroma načrtujejo, da bodo 
prostori zaživeli v polnosti, z 
vsemi dejavnostmi, že s pr-
vim marcem letos.

Alenka Brun

Klara Mrak

Dobrovoljni – čeprav nekoliko zadržan do fotografiranja – 
Franc Primožič / Foto: Ana Jagodic Dolžan

Knjižnico bodo prenavljali. / Foto: Alenka Brun

V sedmi šolski zobni ambulanti, ki deluje v okviru Zdravstvenega doma Kranj, bosta delali 
zobozdravnica Manca Cvetko in medicinska sestra Irena Erbežnik. Še vedno sprejemata nove paciente, 
ki se bodo do ambulante lahko sprehodili kar v šolskih copatih.

Na kranjski osnovni šoli nova 
zobna ambulanta

Knjižnica za dva 
tedna zapira vrata

Častitljiva leta niso ovira

»Vsak otrok potrebuje 
drugačen pristop. Ne 
osredotočiš se le na zobe, 
ampak na otroka kot 
celoto.«

Preddvor – Občina Preddvor se namerava prijaviti na razpis 
za sofinanciranje ureditve prezračevanja v osnovni šoli, je na-
povedal župan Rok Roblek, ko je občinski svet prejel v obrav-
navo Lokalni energetski koncept. O obsežnem dokumentu, ki 
predstavlja podlago in usmeritve za dolgoročno načrtovanje 
razvoja občine na energetskem in okoljskem področju, se je 
razvila daljša razprava, v kateri so svetnice in svetniki opo-
zorili na napake oziroma pomanjkljivosti, ki so jih zaznali 
pri navajanju podatkov, želeli so slišati dodatna pojasnila o 
virih in analizi ter se razgovorili o samem uvajanju obnovljivih 
virov energije in ukrepih učinkovite rabe. Zaradi možnosti, da 
občina kandidira na razpisu, so Lokalni energetski koncept 
nazadnje sprejeli, s tem da pripravljavec odpravi pomanjklji-
vosti. Ob tem so se tudi dogovorili, da bodo na naslednji seji 
še enkrat pogledali vsebino.

O Lokalnem energetskem konceptu
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Škofja Loka – Pred sloven-
skim kulturnim prazni-
kom so na OŠ Cvetka Go-
larja pripravili prireditev v 
sklopu praznovanja šestde-
setletnice šole. Koncert zla-
tih sanj je tako minuli četr-
tek napolnil Športno dvo-

rano na Trati. Kot nam je 
povedala ravnateljica Kar-
la Krajnik, so glede na to, 
da je bilo mnogo Golarje-
vih pesmi uglasbenih, in 
ker je glasba spremljevalka 

praznovanj, združili poezijo 
z glasbo. »Zato smo povabili 
naše nekdanje učence, ki so 
že v osnovni šoli začeli kaza-
ti glasbene talente, danes pa 
so zelo uspešni glasbeniki. 
Odzvali so se v velikem šte-
vilu in to nas zelo veseli.«

Oba sta bila hudomušna
Koncert, ki je privabil 

množico učencev, staršev 
in prijateljev nastopajočih, 
je bil navdihujoč od prve do 
zadnje minute. »Tako Go-
lar kot Gaspari sta bila ne-
koliko hudomušna, otroci 
na Gasparijevih razgledni-
cah so bili vedno videti ve-
seli,« sta povedala odlična 
mlada povezovalca priredi-
tve. Otroci so plesali, zbo-
ri so navduševali, seveda pa 

so navduševali tudi nekda-
nji učenke in učenci šole. 
Nastopile so Šternce z Ga-
ražnim decetom, Libertan-
go Astorja Piazzole v izved-
bi bratov Jerneja in Toma-
ža Hostnika, kontrabasista 
Žige Trilarja, flavtistk Bar-
bare Einfalt in Hane Žva-
gen ter Ane Mir na rogu je 
zazvenel, kot da ne bi bili 
v športni dvorani na Trati, 
ampak v kaki svetovni kon-
certni dvorani. Velik aplavz 
so med drugim dobile Evsiz 
& banda, v pravem roker-
skem duhu so odigrali av-
torsko pesem Danes je do-
voljeno vse. S prostim bob-
nanjem sta se med drugimi 
predstavila tolkalista Jaka 
Strajnar in Martin Jocif, s 
Pesmijo za Lotto sta duše 
raznežila Tomaž Hostnik 
za klavirjem in Niko Mir na 
bas pozavni.

Prepletale so se recitacije 
in glasba

Ko so pripravljali pro-
gram, so se, kot pravi rav-
nateljica Karla Krajnik, za-
posleni poglobili v zgodo-
vino in prelistali časopis-
je iz časa življenja Cvetka 
Golarja. »V naših in zamej-
skih časopisih, kjer je Go-
lar redno objavljal, so naš-
li tudi nekaj pesmi, ki niso 
bile objavljene v nobeni od 

njegovih zbirk, zato so naši 
učenci na Koncertu zlatih 
sanj z recitacijami predsta-
vili te redko prebrane oziro-
ma slišane pesmi.« Preplet 

recitacij in glasbe je tako 
pozlatil častitljivo šestdese-
tletnico Osnovne šole Cvet-
ka Golarja na Trati. Šolo 
so sicer odprli po zimskih 

počitnicah februarja leta 
1963, obletnico pa bodo 
praznovali do konca šolske-
ga leta, ko bodo pripravili 
tudi osrednjo prireditev.

Evsiz & banda / Foto: Gorazd Kavčič

Žiri – Župan Franci Kranjc je 
minuli teden v prostorih ob-
čine gostil žirovske voznike, 
ki so vključeni v prostovolj-
ski projekt Prostofer. Zah-
valil se jim je za njihov pri-
spevek lokalni skupnosti ter 
za njihov čas in dobro voljo, 
ki ga namenjajo opravljanju 
brezplačnih prevozov za sta-
rejše.

Lani so žirovski vozni-
ki prostovoljci opravili kar 
223 prevozov, kar po župa-
novih besedah kaže, da so 
uporabniki to storitev zelo 
dobro sprejeli. Zato ga ve-
seli, da je ekipa prostoferjev 
tako številna, čeprav je glede 

na pogostost prevozov do-
brodošel vsak, ki bi se jim še 
želel pridružiti, je poudaril 
Kranjc. Največ prevozov so 
opravili v bolnišnice in zdra-
vstvene domove, nekaj pa 
tudi drugam, na primer zdra-
vilišča. »Največ prevozov je 
bilo opravljenih na zdravni-
ške preglede v Škofjo Loko, 

Ljubljano, Kranj in na Jese-
nice. Izjemoma so bile vo-
žnje opravljene tudi v Izolo, 
Novo mesto in Valdoltro,« 
so navedli na občini in doda-
li, da je bila najdaljša vožnja 
izvedena do zdravilišča La-
ško. V Občini Žiri je v ta pro-
jekt vključenih deset prosto-
voljnih voznikov, večinoma 

so to mlajši upokojenci, med 
njimi ena ženska. »Vsi so iz-
redno aktivni tudi na dru-
gih področjih družbenega 
življenja in so prostovoljci z 
velikim srcem, ki podarjajo 
svoj čas in dobro voljo ose-
bam, ki potrebujejo tovrstno 
pomoč,« so še dodali na ob-
čini.

Žirovski prostovoljni vozniki so v minulem letu opravili več kot dvesto voženj in skupaj prevozili več kot 
dvajset tisoč kilometrov.

Mateja Rant

Žiri – Občinski svetniki so na zadnji seji potrdili uskladitev 
zneska za enkratno denarno pomoč za novorojence v občini, 
ki se ni spremenil že več kot deset let in je tako glede na dvig 
cen življenjskih stroškov prenizek, so poudarili na občini. Zne-
sek so zato na predlog župana s preteklih 150 dvignili na 250 
evrov in ga bodo prejeli vsi novorojenci od 1. januarja dalje.

Škofja Loka – Občina Škofja Loka in Združenje borcev za 
vrednote NOB Škofja Loka tudi letos pripravljata slovesnost 
v spomin petdesetim ustreljenim talcem. Pri spomeniku za 
Kamnitnikom bo potekala ta četrtek, 9. februarja, začela pa 
se bo ob 16. uri. Govornik na prireditvi bo Branko Celar, vete-
ran vojne za Slovenijo, član Združenja policijskih veteranskih 
organizacij Slovenije. V kulturnem programu bosta nastopila 
Mestni pihalni orkester Škofja Loka in Kvartet Ultima.

Škofja Loka – Od 5. do 10. februarja po Sloveniji poteka 21. 
Rally Winter Trail. Te turistično-avtomobilistične prireditve se 
udeležuje okoli sedemdeset posadk iz sedmih držav. Organi-
zator prireditve je Classique BV, AB Vaassen iz Nizozemske, 
prireditev pa poteka okriljem mednarodne avtomobilske zve-
ze FIA. Del prireditve bo ta teden tudi v občini Škofja Loka. 
Starodobniki bodo na Mestnem trgu na ogled v četrtek, 9. 
februarja, predvidoma med 17. in 20. uro.

Višji znesek za novorojence

Slovesnost za Kamnitnikom

Zimski reli starodobnikov

Klara Mrak

Žirovski prostovoljni vozniki na sprejemu pri županu / Foto: arhiv občine

Slike Maksima Gasparija, ki je opremil vse pesniške zbirke Cvetka Golarja, 
so se vrtele v ozadju Koncerta zlatih sanj, ki so ga minuli četrtek pripravili v 
sklopu praznovanja šestdesetletnice Osnovne šole Cvetka Golarja.

Koncert zlatih sanj

Prostoferji pri županu

Največ prevozov je 
bilo opravljenih na 
zdravniške preglede v 
Škofjo Loko, Ljubljano, 
Kranj in na Jesenice.

Ravnateljica OŠ Cvetka Golarja Karla Krajnik / Foto: Gorazd Kavčič

Tolkalista Jaka Strajnar in Martin Jocif / Foto: Gorazd Kavčič

Šolo so odprli po zimskih 
počitnicah februarja leta 
1963.

Kranj – Za participativna proračuna Mestne občine Kranj v 
letih 2024 in 2025 bo vsako leto zopet namenjeno po 625 tisoč 
evrov oziroma skupno 1,25 milijona evrov, so na februarski 
seji sklenili kranjski mestni svetniki. Za vsako od 26 krajevnih 
skupnosti bo tako kot že v participativnih proračunih za leti 
2022 in 2023 namenjeno po 24 tisoč evrov letno.

Potrdili višino naslednjih participativnih proračunov
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Z rebalansom proračuna so kamniški svetniki potrdili tudi visoko zadolževanje družbe Velika planina za 
naložbo v novo šestsedežnico, ki jo pričakujejo še letos.

Kamnik – Kamniški svetniki 
so med 15 točkami druge re-
dne seje tega mandata spre-
jeli tudi rebalans proračuna 
za letošnje leto. Kot je uvo-
doma obrazložila poroče-
valka Marija Kos z občinske 
uprave, je od sprejetja prora-
čuna v decembru 2021 pa do 
danes prišlo do večjih spre-
memb v svetu in doma, kar 
zahteva ponovno uskladitev 
prihodkov in odhodkov.

Skupni izdatki so v rebalan-
su ocenjeni na 34,2 milijona 
evrov in so za dobrih dvajset 
odstotkov višji od sprejetega 
proračuna v letu 2021.

Med drugim so z rebalan-
som povečali tudi najviš-
je dovoljeno zadolževanje 
družbe Velika planina, ki je 
v stoodstotni lasti občine, na 
3,81 milijona evrov. Kot je 
znano, družba v letošnjem 
letu pričakuje 12-milijonsko 
investicijo v šestsedežni-
co. Dobrih sedem milijonov 
evrov nepovratnih sredstev 
bodo počrpali iz razpisa mi-
nistrstva za gospodarstvo, 
750 tisoč evrov bo z dokapi-
talizacijo prispevala občina, 
preostanek pa bo z lastnimi 
sredstvi in najemom kredita 
zagotovila družba sama.

Odločitev je sprožila pre-
cej polemike med svetniki. 
»Kredit je enostavno naje-
ti, treba pa ga je tudi vrača-
ti,« je povedal Sandi Uršič, 
ki se je spraševal, kdo bo stal 

za sprejetimi odločitvami. 
»Za zdaj je vsa odgovornost 
na nas in na Občini Kamnik 
kot garantu,« je dodal.

»Iz zgodovine dokapita-
lizacij Velike planine lah-
ko ugotovimo, da je kredit 
družbe enako, kot če bi ga 
vzela občina sama,« pa je de-
jal Aleš Lipičnik.

Dokapitalizacija Term 
Snovik

Nekatere svetnike je prav 
tako razburila predvidena 
dokapitalizacija družbe Ter-
me Snovik v višini slabih 38 
tisoč evrov, v kateri ima ob-
čina sicer 1,25-odstotni de-
lež. Z dokapitalizacijo naj bi 
družbeniki zagotovili okoli 
tri milijone evrov od skupno 
načrtovane desetmilijonske 

naložbe v nov hotel in raz-
širitev bazenskega komple-
ksa, ki ga načrtujejo v Ter-
mah.

Svetnike je med drugim 
zmotilo tudi znatno zmanjša-
nje sredstev za sanacijo enote 
vrtca Tinkara, ki jo bodo ure-
jali v okviru projekta Elena, ki 
ga sofinancira Evropska inve-
sticijska banka, in tudi zamik 
urejanja Medvedove ulice in 
Tunjiške ceste.

Župan: Škoda zavreči 
priložnost

Spremembe je komen-
tiral župan Matej Slapar, 
ki med drugim meni, da bi 
bilo škoda zavreči prilož-
nost za investicijo v šestse-
dežnico, ki se je ponudila 
s pridobitvijo tako velikega 

deleža nepovratnih sredstev. 
Zdajšnja sedežnica je dotra-
jana in ji bo leta 2025 potek-
lo uporabno dovoljenje, zato 
je investicija nujna za ra-
zvoj turizma na Veliki plani-
ni. Kot je še dejal, je cena res 
visoka, kar je posledica dej-
stva, da te naprave izdeluje-
ta le dve podjetji, na razpis 
pa se je prijavilo eno.

Na pomisleke ob dokapi-
talizaciji Term Snovik pa je 
odgovoril, da je to majhen 
vložek v primerjavi z dodano 
vrednostjo, ki jo bo naložba 
prinesla v obliki novih delov-
nih mest, razvoja kamniške-
ga turizma in ne nazadnje 
tudi prihodkov v obliki turi-
stičnih taks, ki se bodo stek-
li v proračunsko blagajno za-
radi prihoda novih turistov.

Aleš Senožetnik

Pereča tema tokratne seje je bila tudi načrtovana gradnja nove sedežnice na Veliki planini.  
/ Foto: Aleš Senožetnik

Kamnik – V Kamniku tre-
nutno 81 otrok čaka na 
sprejem v vrtec. Devet-
najst otrok bi lahko spre-
jeli z odprtjem nove eno-
te kombiniranega oddel-
ka v Termah Snovik, o če-

mer je že lani razpravljal 
prejšnji sklic občinske-
ga sveta, a predlog zavr-
nil. Spremembe in dopol-
nitve odloka o ustanovitvi 

kamniškega Vrtca Antona 
Medveda, ki bi omogočil 
odprtje enote v Snoviku, je 
nov svetniški sestav ponov-
no obravnaval na seji prej-
šnji teden. Kot je povedala 
Tina Trček s kamniške ob-
činske uprave, so namreč 
znova preverili vse kapaci-
tete v lasti občine, a alter-
native niso našli.

Točka je vzbudila burno 
razpravo med svetniki. Stri-
njali so se sicer, da je treba 
reševati problematiko po-
manjkanja prostih mest v 
vrtcih, a so imeli nekateri 
pomisleke, ali se težave re-
šujejo na pravi način. Kot 
so denimo povedali v Listi 
Sandija Uršiča, namreč še 
ni jasno, kakšna bo višina 

najemnine za prostore, ki 
jih nameravajo v Snoviku 
urediti v enem od apartma-
jev, prav tako so poudarili, 
da bo to povišalo ceno pred-
šolske vzgoje in da je vpra-
šanje le, ali bo podražitev 
na plečih staršev ali obči-
ne. Med pomisleki je bilo 
slišati tudi, da je kombini-
rani oddelek, v katerem so 
otroci vseh starosti, z vidika 
stroke najslabša možnost.

Svetniki so imeli pomisle-
ke tudi zaradi lokacije vrtca. 
»Vrtec je zunaj Kamnika, ka-
mor gravitira večina staršev. 
Težko si predstavljam, da bo 
nekdo iz Stranj vozil otroka 
v Snovik,« je dejal Aleš Lipič-
nik. »Govorimo o 19 mestih 
v vrtcu v Snoviku, a pri vpisu 

imajo prednost premestitve, 
zato ob vpisu novih mest ne 
bo več,« pa je povedala Alen-
ka Jevšnik.

Župan Matej Slapar je za-
vrnil pomisleke o podraži-
tvah. Kot je dejal, namreč 
vsak oddelek stane. »Vpra-
šanje je le, ali bomo proble-
matiko reševali ali ne,« je do-
dal. »Občina trenutno nima 
v lasti prostorov ali zemljišč, 
kjer bi lahko zgradila doda-
tne enote,« je bil jasen žu-
pan.

Svetniki so odlok nazad-
nje potrdili, tako da bo inve-
stitor lahko začel preurejati 
prostore in pridobivati pot-
rebno dokumentacijo, da bi 
nova enota lahko začela de-
lovati že septembra.

Aleš Senožetnik

Kamnik – Kamniški občin-
ski svetniki so prejšnji teden 
na seji potrdili tudi letošnje 
občinske nagrajence, ki jim 
bodo priznanja podelili ob 
občinskem prazniku konec 
marca.

Kot so zapisali v obrazlo-
žitvi, bo »za desetletja spon-
zorstva kamniškemu špor-
tu, velikodušno pomoč 
skupnosti in povezovanje 
ter vodenje kamniškega go-
spodarstva v smeri razvoja«, 
naziv častnega občana prejel 
Matevž Kirn, direktor druž-
be Calcit.

Zlato priznanje bosta pre-
jela Ivan Resnik »za uspeš-
no izpeljane obnove kam-
niških planinskih koč ter 
promocijo planinstva v obči-
ni in v Sloveniji«, ter Kultur-
no društvo Simfonični orke-
ster Domžale - Kamnik »za 
vrhunski 50-letni ustvarjal-
ni nivo delovanja z razno-
vrstnimi, tematsko zaokro-
ženimi, vedno izvirnimi in 

kakovostno izvedenimi pro-
jekti kot tudi tradicionalni-
mi klasičnimi glasbenimi 
koncerti«.

Za delo na področju kul-
ture, turizma, dobrodel-
nosti in odkrivanja lokalne 
zgodovine bo priznanje pre-
jela Marija Mošnik, Srečko 
Podbevšek pa za dolgoletno 
udejstvovanje na področju 
alpinizma in gorskega reše-
vanja ter odločilen prispevek 
pri pridobivanju društvenih 
prostorov. Srebrno prizna-
nje bodo prejeli tudi v Kul-
turnem društvu Tuhinj, in 
sicer za več kot sedemdese-
tletno delo na področju lju-
biteljske kulture in ohranja-
nja dediščine.

Podelili bodo tudi dve bro-
nasti priznanji. Marjana 
Cvirn ga bo prejela za pri-
spevek pri širjenju reje in 
prepoznavnosti drobnice v 
občini in širše, Marija Jut-
eršek pa za dolgoletno delo-
vanje na humanitarnem po-
dročju.

Častni občan bo 
Matevž Kirn
Aleš Senožetnik

Mengeš – Rekonstrukcija Slovenske ceste v Mengšu se na-
daljuje na odseku med občinskim objektom in odcepom za 
Šolsko ulico. »Z novim letom smo začeli naslednjo fazo,« 
so navedli na občini ob napovedi, da se bo končna obdelava 
cestnih in obcestnih površin izvajala v zadnji fazi, po dokon-
čani obnovi vodovoda in kanalizacije, in sicer na celotni trasi 
rekonstrukcije Slovenske ceste. »Na odseku, kjer je bila izve-
dena obnova vodovoda in kanalizacije, se je začasno uredila 
protiprašna zaščita vozišča z grobo asfaltno prevleko, ureje-
na pa sta bila tudi »hodnika« za pešce, ki omogočata varno 
prečkanje cestišča tudi v fazi gradnje,« so pojasnili. Glede na 
to, da je na odseku med Grobeljsko cesto in občinsko stav-
bo še vedno gradbišče, so uporabnike ceste tudi pozvali, da 
upoštevajo prometno signalizacijo in omejitev hitrosti, ki je 
na območju gradbišča 10 km/h.

Nadaljevanje del na Slovenski cesti

Župansko funkcijo odslej 
opravlja poklicno

Komenda – Župan Komen-
de Jurij Kern je minuli me-
sec postal poklicni župan.

»Za poklicno vodenje ob-
čine oziroma opravljanje 
funkcije župana sem se od-
ločil že pred volitvami. Zah-
tevnost vodenja, veliko od-
prtih zadev in predvideni 
projekti zahtevajo celega 

človeka. Ker sem imel že 
pred volitvami vplačane po-
čitnice s svojo družino, pa 
sem se odločil, da v času 
do novega leta funkcijo op-
ravljam nepoklicno,« je po-
jasnil, potem ko je s spre-
membo seznanil občinski 
svet. Ta je na januarski seji 
sicer osrednjo pozornost 
namenil potrjevanju odbo-
rov in komisij.

Ana Jagodic Dolžan

Z rebalansom tudi 
zadolževanje za sedežnico

Po burni razpravi so svetniki prižgali zeleno luč za dodatno enoto Vrtca Antona Medveda v Snoviku.

Vrtec kmalu tudi v Snoviku

Devetnajst otrok bi lahko 
sprejeli z odprtjem nove 
enote kombiniranega 
oddelka v Termah 
Snovik.

Občina Jezersko objavlja razpis za zasedbo  
prostega delovnega mesta

VIŠJI SVETOVALEC-URBANIST (m/ž)
za nedoločen čas

Razpis je objavljen na spletni strani Občine Jezersko 
in na Zavodu RS za zaposlovanje. Kandidat naj vloži 
popolno prijavo v pisni obliki do 18. februarja 2023. 
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Lesce – Elisabet Hall-
dorsdottir in Magnus Ar-
nar Kjartansson sta selitev v 
Slovenijo načrtovala že pred 
dvema letoma, vendar sta jo 
zaradi izrednih razmer mo-
rala prestaviti na zadnjo tre-
tjino lanskega leta. Selitvi je 
botrovalo Magnusovo po-
slovno sodelovanje s Slo-
vencem, s katerim vodita 
podjetje za najem vozil po 
celem svetu.

Magnus je s partnerjem 
iz Slovenije sodeloval že 
prej, ko sta oba delala pri 
podjetjih, ki so se ukvarjala 
z najemom vozil. Leta 2019 
sta se spoznala osebno, in 
ker sta se odlično ujela, sta 
se odločila, da bosta stopila 
na skupno poslovno pot. Da 
bi posel čim prej stekel, se 
jima je zdelo smiselno, da bi 
vsaj na začetku delala sku-
paj v isti državi. Prvo leto je 
na Islandijo z družino pri-
šel živet partner iz Slove-
nije, naslednje leto naj bi v 
Slovenijo prišli oni, vendar 
tega zaradi zaprtja naše dr-
žave niso mogli storiti prej 
kot avgusta letos. Na Islan-
diji zaradi covida niso imeli 
nobenih posebnih ukrepov 
in je življenje ves čas pote-
kalo tako kot običajno.

Družina se predstavi
Osemindvajsetletna Eli-

sabet končuje magisterij iz 
socialnega dela na islandski 
univerzi, 31-letni Magnus 
Arnar pa je ustanovitelj in 
direktor podjetja Orbit Car 
Hire. Imata dve hčerki – 
šestletno Katrin Ynjo in tri-
letno Kolbrun Dimmo. Obe 
se pišeta Magnusdottir, kar 
dejansko pomeni Magnu-
sova hči. Otroci na Islandi-
ji priimke namreč dobijo po 

imenu svojega očeta, čeprav 
dandanes vse več staršev želi 
imeti v priimku tudi mami-
no ime oziroma imeni obeh 
staršev. Elisabetinemu oče-
tu je ime Halldor, zato se, 
čeprav sta z Magnusom po-
ročena, piše Halldorsdot-
tir, kar pomeni Halldorjeva 
hči. Magnusovemu očetu je 
ime Kjartan, zato se Mag-
nus piše Kjartansson – Kjar-
tanov sin. Skoraj vsi Islan-
dci, ki jih je okoli 387 tisoč, 

dobijo priimke na ta način 
in Islandija naj bi bila edina 
država na svetu s tako tra-
dicijo poimenovanja. Hči 
Katrin Ynja hodi v prvi ra-
zred leške osnovne šole, in 
čeprav ji je bilo na začetku 
zelo hudo, ker ni nikogar 
poznala in ni razumela niti 
besedice v slovenščini, se je 
zdaj že navadila in je že do-
bila precej novih prijateljic, 
saj je zelo družabna. Sku-
paj s sestrico, ki obiskuje 

vrtec, se slovenščine učita 
enkrat na teden in mama je 
prepričana, da že veliko ra-
zumeta, le pri govorjenju 
sta še bolj plahi. Ob odhodu 
z Islandije so bili družinski 
člani in prijatelji sprva potr-
ti, potem pa so njihovo seli-
tev izkoristili kot priložnost 
za obisk Slovenije, nad ka-
tero so vsi navdušeni in ki 
jo Islandci v povprečju obiš-
čejo zelo redko. Zato je zdaj 
njihova hiša v Lescah za 
celo leto že polno zasedena 
z obiski.

Primerjava življenja 
tu in tam

Najtežje so se navadili na 
to, da se v Sloveniji ne ko-
pamo pogosto v bazenih. 
Na Islandiji imajo namreč 
zelo veliko bazenov z geo-
termalno vodo, ki so vsi na 
prostem. Vsaka občina ima 
najmanj enega, običajno pa 
celo več. Njihova družina 
je na bazen hodila najmanj 
enkrat tedensko – sprošča-
li so se v jacuzziju ali pa so 
se igrali v vodi. Islandski ot-
roci od šestega leta naprej 
vsak teden hodijo na plaval-
ni tečaj, da se naučijo pla-
vati. Druga stvar, ki jo naj-
bolj pogrešajo, je islandski 
jagenjček in islandska su-
šena riba, ki so jo z veliko 

islandskega masla navajeni 
jesti kot prigrizek.

Velika razlika je tudi v pod-
nebju. Na Islandiji imajo ve-
liko neviht, dežja in vetra. 
Zime so zelo mrzle – pozimi 
sonce vzide šele okoli desete 
ure zjutraj in zaide že okoli 
štirih popoldan, zato je tam 
veliko teme. Od pomladi do 
jeseni pa imajo zelo veliko 
svetlobe – poleti sonce sploh 
ne zaide in imajo dan vseh 24 
ur, tako da razlike med dne-
vom in nočjo sploh ni. Pozi-
mi torej sonce skoraj nikoli 
ne posije, poleti pa nikoli ne 
zaide. To je ena od stvari, ki 
jo imajo na Islandiji najrajši. 
Drugače je tudi to, da se je iz 
Lesc zelo preprosto odpeljati 
kamorkoli, z Islandije, ki je 
otok v Severnem Atlantiku, 
pa je na vsako pot v tujino 
treba z letalom ali ladjo. To 
je tudi razlog, da Islandci ne 
potujejo veliko; ker je precej 
drago, pa še zamudno. Eli-
sabet in Magnus sta bila oba 
rojena v prestolnici Reykja-
vik, zadnjih sedem let pa so 
živeli v predelu Kopavogur, 
ki od glavnega mesta ni veli-
ko oddaljen.

Islandija je 18. največji 
otok na svetu in je po površi-
ni petkrat večja od Sloveni-
je. Islandija ni članica Evrop-
ske unije.

Dina Kavčič

Družina bo v Sloveniji ostala dve leti. Domovino najbolj pogreša Elisabet, ki je nanjo 
navezana veliko bolj kot njen mož, ki si je vedno želel živeti v tujini. Načrtujejo, da se bodo 
na Islandijo vrnili, ko bo starejša hči končala drugi razred. / Foto: Gorazd Kavčič

Kranj – Našemu bralcu je 
po nedavni objavi oglasa na 
enem od spletnih oglasnikov 
preko aplikacije WhatsApp 
pisal kupec s tuje številke, 
mu zastavil nekaj vprašanj 
glede ohranjenosti izdelka 
in se nato zelo hitro odločil 
za nakup, z željo, da rezervi-
ra kurirja in kupnino vplača 
vnaprej preko Pošte Sloveni-
je, ki naj bi pri storitvi delo-
vala kot tretja stranka. »Ku-
pec« mu je nato poslal še 
(sumljivo) spletno poveza-
vo, s pripisom, da je naročil 
dostavo, plačal blago in naj 
mu sporoči takoj, ko prejme 
denar na svojo bančno kar-
tico. Ne, ne gre za priročno 
storitev, temveč za prevaro.

Goljufi zlorabijo plačilno 
kartico prodajalca

Pošta Slovenije posredni-
štva med prodajalcem in 
kupcem ne omogoča. Kot 
so pojasnili, se je ta prevara 

prvič pojavila konec febru-
arja 2021 in se občasno po-
javi v bolj množični obliki. 
Prevaranti prodajalca kon-
taktirajo po različnih ka-
nalih (e-pošta, SMS, Viber, 
WhatsApp) in se pretvarja-
jo, da bodo kupili izdelek, 
pri tem pa prodajalcu vsi-
ljujejo lažno spletno stori-
tev Pošte Slovenije ali dru-
gega operaterja. »Prodajal-
cu pošljejo tudi povezavo do 
lažne spletne strani, kjer so 
napisani podatki o izdelku, 
prodajalca pa zavajajo, da 
bo plačilo prejel z vpisom 
podatkov kreditne kartice. 
Lažna spletna stran upo-
rablja grafično podobo Po-
šte Slovenije in je prirejena 
za vsako žrtev posebej. Vse-
buje podatke o prodajalcu in 
izdelku, v nekaterih prime-
rih pa tudi sliko iz oglasa. 
Žrtev tako dobi lažen obču-
tek legitimnosti spletnega 
mesta. Pod pretvezo naka-
zila kupnine je treba vpisa-
ti podatke o kreditni kartici 

in potrditveno kodo iz SMS-
-sporočila. Na ta način po-
tem napadalci zlorabijo pla-
čilno kartico prodajalca,« so 
razložili na Pošti Slovenije.

Ribarjenje za podatki
Omenjeni primer je ena 

od oblik ribarjenja za podat-
ki ali t. i. phishing prevare, 
pri kateri gre za krajo podat-
kov, ki storilcu omogočijo 
dostop do spletnih storitev 
v imenu žrtve in v skrajnem 
primeru krajo denarja v zne-
sku do limita na računu, so 
pojasnili v Nacionalnem od-
zivnem centru za kibernet-
sko varnost SI-Cert. V pri-
meru vnosa podatkov o kre-
ditni kartici ali podatkov za 
dostop do spletne banke naj 
žrtev nemudoma kontakti-
ra svojo banko. Če je priš-
lo do oškodovanja, naj go-
ljufijo čim prej prijavi poli-
ciji. Posnetek zaslona pogo-
vora z goljufi naj pošljejo na 
e-naslov omenjenega centra 
cert@cert.si.

Kako prepoznati prevaro
Pošta Slovenije potenci-

alnim žrtvam svetuje, naj 
bodo pozorni na različne 
znake: klicne številke so 
praviloma iz tujine, pisna 
komunikacija deluje, kot da 
je prevedena strojno (upo-
raba spletnih prevajalni-
kov), o ceni se kupec ne po-
gaja in jo takoj sprejme, laž-
ni kupci so agresivni in že-
lijo opraviti nakup čim prej 
ter žrtev, če ni odziva, po-
gosto kontaktirajo, URL laž-
ne spletne strani ni z dome-
ne posta.si oz. drugega po-
štnega operaterja in pogos-
to vsebuje tudi besede v tu-
jem jeziku  ... Koristne in-
formacije o spletnih preva-
rah so na voljo tudi na sple-
tni strani SI-Certa https://
www.varninainternetu.si.

SI-Cert v zadnjih dveh le-
tih beleži strm porast »phi-
shing« prevar, pri katerih 
napadalci zavedejo žrtev, da 
jim sporoči različne obču-
tljive podatke. Najpogostejši 

cilj teh prevar so uporabni-
ška imena in gesla za dostop 
do elektronske pošte, Paypal 
računa, družbenih omrežij 
(Facebook, Instagram …), 
podatki o kreditni kartici ter 
podatki za dostop do spletne 
ali mobilne banke in mobil-
ne denarnice.

Lažna sporočila o 
prispelem paketu

Na Pošti Sloveniji so še 
povedali, da so jim zna-
ni še trije drugi tipi pre-
var, kjer zlorabljajo nje-
no celostno grafično podo-
bo. Najbolj množične so 

lažna elektronska sporočila 
o prispelem paketu, kjer je 
treba plačati še manjši zne-
sek poštnine, da bo paket 
ponovno dostavljen. »Tudi 
tu je cilj prevare pridobi-
ti podatke plačilne kartice 
in ukrasti sredstva žrtve. V 
preteklosti so se pojavlja-
le še lažne nagradne igre, 
kjer je bil cilj prevare naro-
čilo nepotrebnih spletnih 
storitev ali včlanitev v pla-
čljiv SMS-klub. V obeh pri-
merih se potem mesečno 
zaračunavajo manjši zne-
ski od nekaj do nekaj deset 
evrov,« so pristavili.

V zadnjih dveh letih je strmo naraslo število spletnih prevar, pri katerih goljufi skušajo priti do osebnih 
ali bančnih podatkov žrtev. Nanje prežijo tudi na spletnih oglasnikih, kjer se nepazljivost pri prodaji 
izdelkov lahko konča s krajo denarja.

Ana Šubic

Ne, ne gre za priročno poštno storitev, temveč za prevaro.

Prevare na spletnih oglasnikih

Osemindvajsetletna Elisabet končuje magisterij iz socialnega dela na islandski univerzi, 31-letni Magnus Arnar pa je ustanovitelj in direktor podjetja 
Orbit Car Hire. Imata dve hčerki – šestletno Katrin Ynjo in triletno Kolbrun Dimmo. Obe se pišeta Magnusdottir, kar dejansko pomeni Magnusova hči.

Družina z Islandije živi v Lescah
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Za konja, 34. del

Bil je dan cvetnega petka 
1944. leta. Škofjeloški od-
red je skupaj z nekaterimi 
enotami IX. Korpusa zase-
del prostrana pobočja Blego-
ša. Kakor že tolikokrat pre-
je smo tudi tokrat upali, da 
bomo na teh pobočjih lahko 
kljubovali surovim izpadom 
nemškega okupatorja in nje-
govih pomagačev. Pa smo 
se v tem zelo motili. Mora-
li smo spoznati, da je sov-
ražna premoč tolika, da smo 
nasproti njim brez moči. Z 
vsem vrst orožjem so nas od 
vseh strani potiskali proti 
vrhu. Ni bilo težko spozna-
ti, da nas hočejo potisniti vse 
skupaj na majhen prostor 
in nas tam večkrat obkolje-
ne uničiti. Naša edina reši-
tev je bila za vsako ceno ven 
iz tega obroča smrti. Težka 
pa je bila odločitev – kam in 

kako? Vse naokrog so gore-
le domačije hribovskih kme-
tov. Jok in obupni klici so se 
mešali z mukanjem govedi v 
gorečih hlevih, z vpitjem po-
divjanih tujcev in nenehnim 
streljanjem vseh vrst orožja. 
Južno pobočje je bilo v pla-
menih, ki naj bi pokonča-
li, ali vsaj pokazali tam skri-
te partizane. Severno pobo-
čje je pokrival še visok sneg, 
tako da je bilo hoditi po ce-
lem skoro nemogoče. V ta-
kih okoliščinah smo se zbra-
li v mraku na Črnem kalu 
nad Farjim potokom. Kot 
vselej, kadar je bilo vroče, 
je odredni komandant Blaž 
hotel imeti mene, »Brena«, 
pri sebi. Tudi tedaj mi je za-
upal posebno nalogo. Pa o 
tem na drugem mestu. Šta-
bni oficirji so se posvetova-
li. Videl sem njih zaskrblje-
ne obraze, še posebno ko-
mandanta Blaža … Ko so se 

dogovorili za smer preboja, 
ko so posamezni komandirji 
dobivali še zadnja navodila, 
sem prisluhnil besedam ko-
mandantovega namestnika, 
tovariša Sivca. Ta je svojega 
lepega jezdnega konja izro-
čal konjevodcu, starejšemu 
možakarju iz Dražgoš. Ko-
nja da mora do naslednjega 
dne zvečer pripeljati na Je-
lovico na določen kraj. Ves 
zaskrbljen ga je mož vprašal, 
kod naj hodi, ko pa so povsod 
sovražne zasede? »Teren 
poznaš, znajdi se!« je bil od-
govor. Konjevodec, preprost 
človek, ki ni poznal zlobe ali 
zvijače, je obljubil, da bo sto-
ril vse, kar bo v njegovi moči, 
toda da se boji, ali mu bo na-
loga uspela. »Konj mora jut-
ri zvečer biti tam, če ne bo, 
te bom poiskal in te ustrelil! 
Si razumel!?« »Razumel,« 
je bil v odgovoru kratek star-
ček. V naslednjih dneh sem 

tolikokrat mislil nanj. Kako 
naj revež izpolni nalogo, ko 
pa je celo posameznikom le 
redkim uspelo rešiti si gola 
življenja. Le zakaj ni tudi no-
coj namestnik zajahal svoje-
ga konja, tako kot vselej, ka-
dar je vedel, da ni nobene ne-
varnosti v bližini? Ni mu bilo 
za življenje človeka, da le os-
tane njegov konj, njegov po-
nos! Moja bojna pot se je že 
isto noč žalostno končala. 
Nikoli nisem več videl tiste-
ga jezdeca ne njegovega ko-
nja in tudi starega konjevod-
ca ne. Grenak spomin doži-
vetja na Črnem kalu pa je os-
tal in v meni z vso silno res-
nobo še vedno živi …

Zadnja sovražna ofenziva
Preko ovir in nevarnosti 

smo šli v temni noči na nove 
položaje. Obetala se nam je 
sovražna ofenziva, kakršne 
dotlej še ni bilo. Morali 

smo se zavarovati tudi pro-
ti presenečenjem z Jelovi-
ce. Po celonočni hoji smo si 
končno izbrali položaje in se 
skrbno pripravili, da bi mog-
li sovražniku dati dostojen 
odpor. Lačnim je poveljujoči 
komandir oskrbel, da je go-
spodinja v bližnji hiši oblju-
bila skuhati vsaj skromen 
zajtrk. Pa ga nismo dočakali. 
Tešč smo morali dalje. Pre-
ko ne vem kolikih hribov in 
dolin je vodila naša pot. Sre-
čavali smo našo vojsko. Sle-
hernemu je bilo iz obraza 
brati skrb in utrujenost, is-
točasno pa tudi odločnost in 
neodjenljivost. Z vseh stra-
ni je bilo slišati močne ek-
splozije. Odmevalo je od Ra-
dovljice, Škofje Loke, Kra-
nja. Iz Bohinja, Podbrda in 
Baške grape so topovi pro-
ti nam bruhali svoje smrto-
nosne granate. Iz Gorice, 
Ljubljane in Logatca so se 

proti nam odpravljale trume 
sovražnikov. Mi smo jih pri-
čakovali pripravljeni na vse. 
Presenetiti nas niso mogli. 
Nekje od Radovljice se nam 
je približeval lojzek, kot smo 
rekli majhnemu nemškemu 
dvokrilnemu letalu. Hrešče 
je krožilo nad bližnjimi hribi 
in iskalo nas. Toda zaman. 
Znali smo se mu pravočasno 
skriti. Po skromni večerji je 
bil zbor. Krenili smo v noč-
no temo. Po blatu in snežni 
brozgi je vodila pot. Na Ble-
goš, ki nam je bil že tolikok-
rat najboljše zavetje. Razpo-
redili smo se po njega obron-
kih, da bi bili zavarovani iz 
vseh smeri. V tem se je zda-
nilo. Previdno smo iz varne-
ga kritja spet opazovali lojz-
ka, ki je zvedavo križaril nad 
nami. Ko pa so se od juga po-
kazali jekleni ptiči naših za-
veznikov, jo je brž popihal.

Janez Kunšič 

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

Zgornja Bela – Začelo se je 
tako, da je pred dvema le-
toma par iz Žabelj Toma-
žu Rehbergerju naročil po-
slikavo znamenja za doma-
či vrt. »Takrat sem pomislil, 
da bi v Naklem na Polici ku-
pil veliko znamenje, ker bi 
se lepo podalo v moj idejni 
projekt ob domači hiši,« pri-
poveduje. In zraven bi šel še 

»štant« kozolca, je bila nje-
gova naslednja misel. Potem 
je že razmišljal, da bi razsta-
vil še svoje panjske končnice 
in projekt je dobil čebelnjak. 
Nakar mu je prišlo na misel, 
da je bila včasih ob cesti le-
sena ograja, in se je odločil 
še za ograjo. Nato je dobil še 
idejo, da bi na mesto, kjer je 
bila včasih drvarnica, od ne-
kod prestavil še staro kajžo.

Stekli so pogovori z obči-
no ter zavodom za varstvo 

kulturne dediščine in danes 
lahko na Zgornji Beli pri 
Preddvoru, ko se peljete v 
smeri Bašlja, na desni strani 
ceste vidite že urejen etnolo-
ški prostor, kjer je vse zgo-
raj našteto.

Veliko vlogo je pri vsem 
odigral tudi Rok Valjavec, 
restavrator, ki je s svojo eki-
po pri projektu sodeloval od 
začetka do konca, še pouda-
ri Rehberger.

Ni bilo enostavno
Najprej pa je bilo treba naj-

ti ustrezne materiale.
»Rok je nad Kotljami na 

Koroškem, v hribih, našel 
staro kajžo, ki so jo prodaja-
li. Ogledala sva si jo, les je bil 
kolikor toliko zdrav in tako 
smo se neki petek odpravi-
li, dva dni podirali, vse ošte-
vilčili in odpeljali,« nadalju-
je pripoved Rehberger.

Material so skladiščili v 
Predosljah. »Razstavljeni 

strop, ki smo ga pripeljali iz 
Koroške, je bil prebeljen ozi-
roma beljen in vso to barvo 
je bilo treba odstraniti,« Ves 
prosti čas, dopust je tako 
Rehberger porabil za to, da 
je strgal in čistil barvo s tra-
mov. »Dva tramova dopol-
dne, dva popoldne … Potem 
smo tramove sprali z visoko-
tlačnim čistilnikom, odstra-
nili žeblje in jih pripeljali na 
Zgornjo Belo ter počasi za-
čeli sestavljati hišo,« opisu-
je dogajanje. »'Bajta' ima 
vežo, črno kuhinjo in hišo – 
za zdaj.« Razmišlja namreč 
že o nadaljevanju projekta, a 
je kot povsod uresničevanje 
idej v največji meri poveza-
no s financami.

Si je pa zamislil tudi, da 
bo na glavnem tramu, ki bo 
uporabljen na stropu, imel 
letnico in rozeto. Prijetno je 
bil presenečen – ravno tako 
kot drugi – ko je med čišče-
njem trama najprej odkril le-
tnico 1846 in potem še roze-
to. Letnica je bila točno taka, 
kot si jo je zamisli.

Sveti duh na vrvici
Sedimo v hiši, peč je za-

kurjena, ogledujemo si 
prostor. Oko se nam ustavlja 
ob detajlih, polni smo vpra-
šanj. Tomaž Rehberger z 
veseljem in ponosno pojas-
ni vse, kar nas zanima, Va-
ljavec sem ter tja postreže še 
s kakšnim dodatnim podat-
kom. Razgovorita se o mar-
sičem, tudi o pomenu le-
senega goloba na vrvici, ki 
nam ob vstopu v hišo najprej 
pade v oči. Predstavlja 

Svetega duha, do katerega 
je od vrat speljana vrvica in 
se, ko se vrata odprejo, spu-
sti nad mizo. Ker Rehber-
ger omeni poslikavo stare 
skrinje v kotu hiše, nas za-
nima, kdaj se je začel ukvar-
jati s poslikavanjem. Odgo-
vori, da pred dobrimi dva-
najstimi leti. Večina ga na-
mreč v domačem kraju poz-
na kot prijaznega šolske-
ga kuharja, znan je po ocvr-
tih »fancatih«, 35 let je bil 
folklornik, plesalec in tam-
buraš KD FS Iskraemeco 
Kranj. Znan je še po ljubez-
ni do ljudskega izročila, po-
seduje pa tudi obsežno zbir-
ko folklornih oblačil iz pre-
teklosti, ki izhajajo pred-
vsem iz preddvorskega oko-
liša. Datumsko spadajo v 
čas od leta 1850 pa do druge 

svetovne vojne. Med njimi 
najdemo tudi zavijačko, ki 
je stara okoli dvesto let.

Ljudje so tisti, ki dajo ime
Precej je bilo govora o 

tem, kako bi »bajto« v etno-
loškem kotičku poimeno-

vali. »Ljudje so tisti, ki sča-
soma poimenujejo stvari,« 
se strinjata sogovornika, a 
kljub temu se je Rehberger 
odločil, da bo kajža. In ta vra-
ta obiskovalcem prvič odpi-
ra že jutri, 8. februarja. Med 
11. in 15. uro pripravljajo 

zanimiv kulturni program, 
lahko se boste posladkali z 
domačimi flancati. Rok Va-
ljavec bo odgovarjal na vpra-
šanja o projektu, Karmen 
Klaura bo v hiši prebirala 
Prešernovo poezijo – in to iz 
knjige ročno prepisanih Pre-

šernovih poezij, ki je ravno 
tako Rehbergerjevo delo. So-
govornika povesta še, da so 
dobrodošli prostovoljni pri-
spevki, poudarita pa tudi, da 
parkirajte pri vrtcu na Zgor-
nji Beli in jih obiščite peš. 
Odpravite se v smeri Bašlja.

Etnološki kotiček s kajžo / Foto: Alenka Brun

Alenka Brun

Tomaž Rehberger / Foto: Alenka Brun

Tomaž Rehberger z Zgornje Bele pri Preddvoru se je odločil, da bo ob domači hiši uredil etnološki kotiček s kajžo. Že jutri, 8. februarja, v njej pripravlja 
zanimiv kulturni program. Kotiček je ob glavni cesti Zgornja Bela–Bašelj.

Na Beli nastaja etnološki kotiček

Jutri pripravljajo v kajži na Zgornji Beli zanimiv 
kulturni program. Ob obisku se boste lahko posladkali 
z domačimi flancati, izvedeli kaj o projektu in 
prisluhnili prebiranju Prešernove poezije. Parkirajte 
pri vrtcu na Zgornji Beli in jih obiščite peš.

(se nadaljuje)
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Kranj – Da ima natečaj celo 
vrsto razlogov za slavje, smo 
uvodoma slišali na sloves-
nem zaključku ob razglasi-
tvi najboljših esejev Literar-
nega natečaja Franceta Pi-
bernika. Je prvi literarni na-
tečaj, ki so ga zasnovali v Me-
stni knjižnici Kranj in pri 
tem sodelovali s srednjimi 
šolami, učitelji, strokovno 
žirijo in esejisti, knjižnica 
je že decembra v dar dobila 
Pibernikovo delovno mizo, 
hkrati pa so študijske sobe 
v prvem nadstropju zazna-
movali s Pibernikovim por-
tretom.

Osrednja tema je bila za 
prvi natečaj več kot pomen-
ljiva. Pibernikova pesem V 
linastem stolpu (zbirka Od-
zvok, 1979) z izbranim ci-
tatom Samo odločiti se mo-
raš je bila zastavljena široko. 
»Dopuščala je vse mogoče 

izpeljave, mišljenju pa pros-
tor tako odprla na drugačen 
način kot maturitetni esej, 
pri katerem se pričakuje 
usklajenost z neko vnaprej 
določeno strukturo. Kljub 
temu je nad nami ves čas pri-
čakovanja prvih esejev visel 
strah, da morda ne bo niko-
gar, ki bi sprejel izziv, vsto-
pil v naš skrivnostni linasti 
stolp, prižgal svetilko in na-
pisal čisto svoje poglavje o 
potovanju misli. Na našo sre-
čo pa se je strah spet prikazal 
v vsej svoji votlosti; deset se 
jih je vendarle odločilo!« je 
slovenistka in umetnostna 
zgodovinarka Metka Lokar 
povedala v imenu strokovne 

žirije, ki sta jo sestavljala še 
pisatelj in prevajalec Jasmin 
B. Frelih ter kreativec, slove-
nist in vseživljenjski biblio-
tekar Franci Sever.

Žirija je v branje preje-
la deset esejev (sedem v ka-
tegoriji dijakov prvega in 

drugega letnika in tri v kate-
goriji dijakov tretjega in če-
trtega letnika). Njihova vodi-
la v razvrščanju prispelih del 
so bila jezikovna gibkost, ak-
tualnost razmišljanja, struk-
turiranost misli in samih be-
sedil, upoštevali pa so tudi 
njihovo razumljivost, nazor-
nost, sklice na druge avtorje, 
izvirnost in podobno.

»Mladi so k pisanju esejev 
pristopili zelo pogumno,« 
je povedal Jasmin B. Frelih. 
»Prva stvar, ki nam je padla 
v oči, je bila razlika v načinu, 
kako si prvi in drugi letniki 

predstavljajo glas, ki ti govo-
ri, pa ga pravzaprav še nimaš 
izoblikovanega, v tretjem ali 
četrtem letniku pa so avtor-
ji že bolj suvereni in samo-
zavestni v pisanju. To pome-
ni, da že razvijajo svojo mi-
sel. So pa vsi razmišljali, da 
je esej zelo filozofska forma, 
zato so si v pisanju zadali po-
tovanje razuma.«

Najboljša eseja sta tako na-
pisala Rebeka Cankar v prvi 
in Martin Zorman Krč v dru-
gi kategoriji. »Bilo mi je za-
nimivo, ker je šlo za nov, 
še neuveljavljen natečaj, k 

pisanju pa me je pritegnil 
predvsem naslov, ob kate-
rem sem preganjala pomi-
sleke in se lotila pisanja. Ve-
sela sem objave v res lepi 
knjižici, menim pa, da ima 
natečaj še velik potencial,« 
je povedala Rebeka Cankar, 
Martin Zorman Krč pa je de-
jal, da rad veliko razmišlja in 
svoje misli včasih tudi zapi-
še. »Pisanje eseja mi zato ni 
bilo v breme, nasprotno – 
prvi del sem napisal že takoj 
ob objavi razpisa, po nekaj-
mesečnem premoru pa sem 
ga spontano dokončal,« je 

bil vesel najbolje ocenjene-
ga eseja bodoči humanist, 
bržkone študent filozofije 
in germanistike.

Prvi Literarni natečaj 
Franceta Pibernika je več kot 
uspel, kar morda dokazuje-
jo tudi presenetljivo dobri 
eseji, ki jih lahko preberete v 
lično oblikovani knjižici. Ob 
drugem natečaju, ki bo raz-
pisan to jesen, pa bi zagoto-
vo pričakovali več angažma-
ja učiteljev na drugih gorenj-
skih srednjih šolah, ne zgolj 
na obeh kranjskih gimnazi-
jah.

Igor Kavčič

Mladi avtorji v družbi dveh mentoric; eseje predstavljajo v lični knjižici Samo odločiti se moraš. / Foto: Gorazd Kavčič

Kranj – Že prvi pogled ob 
vstopu z ulice v Galerijo Pre-
šernove hiše, usmerjen na 
umetniška dela izjemnih 
ustvarjalcev, ki so se s svo-
jim delovanjem v zadnjem 
stoletju zapisali v zgodovino 
slovenske likovne umetno-
sti, je navdušujoč. Metka 
Krašovec, Andrej Jemec, Ive 
Šubic, Lojze Spacal, Vladi-
mir Makuc, France Mihelič, 
Gabrijel Stupica, Veno Pi-
lon so imena nekaterih Pre-
šernovih nagrajencev, kate-
rih likovna dela so tokrat na 
ogled, tu je portret Borisa Pa-
horja iz žgane gline, delo ki-
parja Draga Tršarja …

»Gorenjski muzej letos 
praznuje svojo sedemdese-
tletnico, sto let pa bi, če bi 
bil še med nami, praznoval 
dr. Cene Avguštin, ki je za-
gotovo ena najpomembnej-
ših osebnosti v zgodovini 
Gorenjskega muzeja, saj je 
bil prvi in nekaj časa edini 

strokovni sodelavec muze-
ja. Že leto po nastanku mu-
zeja, v letu 1954, je poskrbel 
za strokovno ureditev zbirk 
s področja kulturne zgodo-
vine, etnologije, arheologije 
in tudi umetnosti, jeseni is-
tega leta je bila že na ogled 
prva umetniška razstava del 
slikarja Ljuba Ravnikarja,« 
je na odprtju razstave uvo-
doma povedal Gašper Peter-
nel, ki v Gorenjskem muzeju 
skrbi za Prešernovo hišo in 
pesnikov spominski muzej.

V petdesetih letih dvajse-
tega stoletja pa je v muzeju 
potekala še vzporedna zgod-
ba, za katero je bil zaslužen 
Črtomir Zorec, ki se je neka-
ko odloči, da bo Kranj spre-
menil v Prešernovo mesto 
in s tem spremenil njego-
vo identiteto. Krona njego-
vih prizadevanj je bila stalna 
razstava v Prešernovem spo-
minskem muzeju v prvem 
nadstropju hiše, ki je bila od-
prta 8. februarja 1964. »Nje-
gova naslednica, kustosinja 

za kulturno zgodovino Beba 
Jenčič, je stik s Prešernom 
želela vzpostaviti še na dru-
gačen, nekoliko bolj subti-
len način, zato je leta 1981 
prišla na idejo predstavlja-
nja Prešernovih nagrajen-
cev kot najboljših, največjih 
v slovenski umetnosti. To se 
v duhu spaja tudi s Prešer-
nom in idejami, povezanimi 
z njim,« poudarja Peternel.

Njeno zgodbo je v de-
vetdesetih letih prepoz-
nal in nadgradil mag. Mar-
ko Arnež z Galerijo Prešer-
novih nagrajencev. »Tudi 
sam sem nekaj let sodelo-
val z Bebo Jenčič, jubilej-
no razstavo pa sem kasneje 
aktualiziral z nagrajenci, ki 
so tisto leto dobili nagrado. 
Te nam 8. februarja zadnjih 
13 let uspe privabiti v Kranj, 
kjer si ogledajo tudi Prešer-
novo hišo, Galerijo Prešer-
novih nagrajencev z razsta-
vo njihovih portretov foto-
grafa Toneta Stojka, zve-
čer pa pripravimo še javni 

pogovor z njimi v Prešer-
novem gledališču,« je pove-
dal Marko Arnež, dolgoletni 
vodja Galerije Prešernovih 
nagrajencev. Po 22 letih, od-
kar ta obstaja, zbirka šteje na 
1315 del 106 avtorjev, preje-
mnikov Prešernovih nagrad 

oziroma nagrad Prešernove-
ga sklada. Dela, večino so av-
torji galeriji podarili, so bila 
doslej predstavljena na 121 
razstavah. Izbor del iz zbir-
ke je tokrat na ogled v Gale-
riji Prešernove hiše, za bolj-
ši vtis o prvih letih galerije 

in prvih likovnih razstavah 
pa je Peternel dodal še nekaj 
dokumentarnega gradiva.

»Kranj ni le Prešernovo 
mesto, ampak je tudi mesto 
Prešernovih nagrajencev,« 
je v nagovoru k razstavi še 
dodal Marko Arnež.

Ob letošnjem kulturnem prazniku so v galeriji Prešernove hiše pripravili občasno razstavo z naslovom Začetki Gorenjskega muzeja in predstavljanje 
Prešernovih nagrajencev. Na ogled je izbor likovnih del iz zbirke Galerije Prešernovih nagrajencev in nekaj dokumentarnih spominov iz zgodovine galerije.

Igor Kavčič

V četrtek so v Mestni knjižnici Kranj z razglasitvijo najboljših zaključili prvi Literarni natečaj Franceta Pibernika. Najboljša eseja v svojih kategorijah sta 
napisala drugošolka Rebeka Cankar in maturant Martin Zorman Krč, oba z Gimnazije Kranj. Deset esejev zbranih v lični knjižici.

Izbrane najboljše mlade pisave

Najboljše eseje so napisali: v kategoriji prvih in drugih 
letnikov so se od prvega do tretjega mesta zvrstile 
Rebeka Cankar, Meta Gašperlin in Iza Loti Kovač 
(vse Gimnazija Kranj); v kategoriji tretjih in četrtih 
letnikov pa si od prvega do tretjega mesta sledijo 
Martin Zorman Krč, Ambrož Medič (oba Gimnazija 
Kranj) in Paulina Lina Tomažič (Gimnazija Franceta 
Prešerna).

Prešeren, navdih za Gorenjski muzej

O Prešernovi galeriji in razstavah o Prešernovih nagrajencih sta spregovorila Gašper 
Peternel in Marko Arnež. / Foto: Tina Dokl
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Jezersko – Tekmovanje je 
potekalo v organizaciji PD 
Jezersko. Štelo je tudi za slo-
venski pokal.

Privabilo je lepo število tur-
nih smučarjev, tudi rekrea-
tivcev, saj proga ni bila zah-
tevna. Start je bil na vstopni 
točki tekaške proge, po kate-
ri je bil speljan prvi del. Nato 
je proga zavila proti Štular-
jevi planini, sledil je spust in 
lok pod Ravensko Podkoč-
no, nato pa nazaj na tekaško 
progo. Cilj je bil na travni-
ku Ancelnovo. Na daljši pro-
gi je bilo treba premagati ok-
rog 750 višinskih metrov, na 

krajši pa okrog 450. Tekma 
je bila zanimiva, udeležili so 
se je praktično vsi najboljši 
Slovenci v tem športu, ki bo 
prvič del programa na olim-
pijskih igrah v Torinu leta 
2026.

V moški članski konku-
renci je bil najhitrejši Kle-
men Španring (TSK LiMa), 
za katerega je bila to sploh 
prva članska zmaga. Tok-
rat je bil boljši tudi od Luke 
Kovačiča. Tretji je bil Ma-
tjaž Mikloša (oba Društvo 
za razvoj turnega smuča-
nja). Pri članicah je slavila 
Rea Kolbl, Ljubljančanka, 
ki živi v Združenih državah 

Amerike. Tekmuje na ovi-
ratlonih in ultra tekih ter 
tudi v turnem smučanju. 
Za njo je bila v cilju Kar-
men Klančnik Pobežin, kot 
tretja pa Špela Zupan (obe 
TSK LiMa). Napet boj za 
zmago je bil med veterani. 
Miran Pristavec (PD Žirov-
nica) je bil vsega za sekun-
do hitrejši od Staneta Lotri-
ča, tretji je bil z zaostankom 
pol minute za zmagoval-
cem Gvido Španring (PD 
Poljčane). Najhitrejši mla-
dinec je bil Pavel Smrtnik 

(PD Jezersko). Med rekre-
ativkami se je srednjemu 
času najbolj približala Ve-
sna Kristanc (PD Jezersko), 
med rekreativci pa Robert 
Držan (GRS Ljubljana). V 
kategorijah gorskih reše-
valcev sta zmagala Anže 
Šenk na daljši in Tone Kar-
ničar (oba GRS Jezersko) 
na krajši progi.

Naslednja tekma turne 
smučarje čaka že ta konec 
tedna, ko bo v Mariboru Lu-
marjev vertikal. Štel bo za dr-
žavno prvenstvo v vzponu.

Turni smučarji so tekmovali na Jezerskem. / Foto: Gorazd Kavčič

Kranj – Včeraj je bila že na 
sporedu prva tekma v alp-
ski kombinaciji za ženske v 
Méribelu, danes pa nastop 
v alpski kombinaciji čaka še 
moške, ki tekmujejo v Cou-
rchevelu. Sreda in četrtek sta 
namenjena superveleslalo-
moma, prvi vrhunec za našo 
ekipo pa bo sobotna ženska 
tekma v smuku, kjer je med 
favoritinjami tudi Ilka Štu-
hec.

Zagotovo bo zanimiv tudi 
moški smuk, ki je na spore-
du v nedeljo, na njem pa bodo 
nastopili tudi Nejc Naraloč-
nik, Martin Čater in Miha 
Hrobat. Zlasti Hrobat je v 
tej zimi že zablestel in tudi v 
Francijo ni odpotoval brez že-
lja po dobrem rezultatu. »Na 
svetovnem prvenstvu si že-
lim še nadgradnje vožnje iz 
Kitzbühela. Če sestavim pra-
vo vožnjo, sem lahko zelo bli-
zu in upam, da to pokažem 
tudi na tekmah v Franciji,« je 
povedal 28-letni Kranjčan, ki 

bo nastopil tudi v supervele-
slalomu in kombinaciji.

Med tekmami, ki jih težko 
čakamo, bo tudi veleslalom 
za moške, ki bo na sporedu 
naslednji petek, 17. februar-
ja. Med favoriti je tudi olim-
pijski podprvak Žan Kranjec 
iz Bukovice pri Vodicah. »V 

celoti gledano imam sicer 
dobro sezono, a nekaj se da še 
izboljšati in to bom poskušal 
narediti do prvenstva. Želim 
si, da bi mi končno uspeli dve 
takšni vožnji, kot jih znam,« 
je povedal Žan Kranjec.

Sicer pa bodo na sve-
tovnem prvenstvu poleg 

naštetih za Slovenijo nasto-
pili še Tina Robnik, Neja 
Dvornik, Nika Tomšič, 
Ana Bucik, Anja Oplotnik, 
Rok Ažnoh, Alen Hriber-
šek, Žiga Zupan Oreškovič, 
Miha Oserban, Anže Gar-
tner, Štefan Hadalin in Ti-
jan Marovt.

S slovesnostjo ob odprtju se je v nedeljo zvečer v Franciji začelo letošnje svetovno prvenstvo v alpskem 
smučanju, ki poteka v Courchevelu in Méribelu.

Vilma Stanovnik

Kranj – Smučarske skakalke 
in skakalci so uspešno kon-
čali nastope na mladinskem 
svetovnem prvenstvu v ka-
nadskem Whistlerju.

Na zadnji tekmi je zla-
to medaljo osvojila me-
šana ekipa v postavi Ajda 
Košnjek, Rok Masle, Nika 
Prevc in Maksim Bartolj. 
To je prvi naslov za Sloveni-

jo na mešanih ekipnih tek-
mah po Lake Placidu 2017, 
skupno pa tretji v zgodovi-
ni, in edini na tem prven-
stvu. Ni pa to bila edina me-
dalja. Srebrno je priskaka-
la ženska mladinska ekipa v 
postavi Ajda Košnjek, Nika 
Vetrih, Taja Bodlaj in Nika 
Prevc. Boljše so bile le Ja-
ponke. Slovenski mladinci 
Taj Ekart, Rok Masle, Go-
razd Završnik in Maksim 
Bartolj pa so bili na ekipni 
tekmi bronasti. Preskočili 
so jih zlati Avstrijci in sre-
brni Poljaki.

Naši mladi skakalni upi so 
se izkazali tudi v posamični 
konkurenci. Znova je bles-
tela Nika Prevc, ki je postala 
mladinska svetovna podprva-
kinja. Več točk je zbrala le Ka-
nadčanka Alexandria Loutitt, 
že zmagovalka tekme svetov-
nega pokala. Odlična je bila 
tudi Ajda Košnjek na šestem 
mestu. Nika Prevc je v Kana-
do pripotovala na krilih odlič-
ne forme iz Planice, kjer je na 

olimpijskem festivalu evrop-
ske mladine osvojila tri zlate 
medalje. »Sem kar zelo zado-
voljna. Medalja sicer ni take 
barve, kot bi si želela, a vem, 
kje so bile napake. Zanjo sem 
se morala ravno tako potrudi-
ti kot lansko leto, tako da sem 
vesela, da jo imam,« je poja-
snila po srebrnem posamič-
nem odličju z letošnjega sve-
tovnega prvenstva.

Na moški posamični tek-
mi je bil najvišje uvrščeni 
Slovenec Taj Ekart na dese-
tem mestu. Zmagal je Finec 
Vilho Palosaari.

Maja Bertoncelj

Jesenice – Hokejisti SIJ Acroni Jesenice so v t. i. master roundu 
Alpske hokejske lige znova na prvem mestu. Na visok poraz 
v Salzburgu so v soboto odgovorili na najboljši možen način 
– s prepričljivo zmago na naslednji tekmi. V petem krogu 
so v gosteh z 1 : 5 premagali Unterland. Sedaj jih čaka krajši 
reprezentančni odmor, novo tekmo v Alpski hokejski ligi pa 
bodo odigrali 16. februarja v gosteh pri Cortini.

Hokejisti Jesenic znova vodilni

Kranj – Smučarske skakal-
ke in skakalci so pretekli 
konec tedna v svetovnem 
pokalu tekmovali na istem 
prizorišču, na isti skakalni-
ci, in sicer v nemškem Wil-
lingenu.

Petkovo mešano ekipno 
tekmo so končali na petem 
mestu, precej bolj veseli so 
bili v soboto. Najprej je dru-
go mesto osvojila Ema Kli-
nec z novim osebnim rekor-
dom 146,5 metra, nekaj ur 
kasneje pa še Anže Lanišek. 
Slednji se je najbolj prib-
ližal sedaj že kar serijske-
mu zmagovalcu Norvežanu 

Halvorju Egnerju Grane-
rudu, medtem ko je bila v 
ženski konkurenci najbolj-
ša Nemka Katharina Altha-
us. V nedeljo je bila Ema Kli-
nec šesta, peti je bil Žiga Je-
lar, mesto za njim pa Do-
men Prevc. Vse te uvrstitve 
so dober obet pred svetov-
nim prvenstvom v nordij-
skem smučanju v Planici, ki 
je vse bliže.

Pred tem skakalce čaka-
jo še tekme v Lake Placidu v 
Združenih državah Ameri-
ke, kamor se svetovni pokal 
vrača po dolgih letih, in Ras-
novu v Romuniji, skakalke 
pa v avstrijskem Hinzenba-
chu in prav tako v Rasnovu.

Maja Bertoncelj

Maja Bertoncelj

Gorenjca Žan Kranjec in Miha Hrobat sta pred svetovnim prvenstvom predstavila svoje 
načrte. / Foto: Gorazd Kavčič

Zlata mešana ekipa v postavi Ajda Košnjek, Rok Masle, 
Nika Prevc in Maksim Bartolj / Foto: SloSki

Turni smučarji na Jezerskem Za konec še zlato

Nove skakalne stopničke

Naši smučarji tudi med favoriti

Slovenski skakalni upi so se izkazali na 
mladinskem svetovnem prvenstvu.

Uvod domače sezone v turnem smučanju je bil v soboto na Jezerskem, na 26. Memorialu Luke 
Karničarja in Rada Markiča. Močna konkurenca in napet boj za najvišja mesta.

Turnosmučarska memorialna tekma na Jezerskem ima 
dolgo tradicijo. Janez Smrtnik, Tone Karničar in Franc 
Zadnikar so nastopili na vseh izvedbah. / Foto: Gorazd Kavčič
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Vaje za krepitev nog

Močne noge so pri kole-
sarjenju ključnega pome-
na. Pomagajo pri kratkih 
in eksplozivnih naporih in 
tudi pri daljših enakomer-
nih vožnjah. Močne noge, ki 
jih treniramo pozimi, bodo 
poleti bolj odporne na večje 
obremenitve pri pritiskanju 
na pedale. Z vajami bomo 
povečali eksplozivnost nog, 
kar pomeni, da bomo pred-
vsem v klance gonili lažje. 
Skupaj z vajami za razte-
zanje pa bodo mišice v no-
gah bolj prožne in razteglji-
ve, tako bo verjetnost za po-
škodbe manjša. Vsako vajo 
ponovimo 10-krat s 30-se-
kundnimi odmori, vseh pet 
vaj ponovimo trikrat v istem 
zaporedju. Če so nam dolo-
čene vaje prelahke, pa lahko 
v roke primemo utež ali pa 
plastenko z vodo.
1. vaja – izpadni korak v 
stran: S to vajo krepimo 

večji del stegenskih mišic 
(štiriglavo stegensko miši-
co, veliko zadnjično mišico 

in zadnjo stegensko miši-
co). Vajo začnemo stoje, 
noge imamo skupaj, roke so 
pokrčene pred trupom. Nato 
naredimo razkorak v stran 
in pri tem zunanjo nogo 
pokrčimo. To delamo izme-
nično enkrat v levo in enkrat 
v desno.
2. vaja – dvig bokov: Pri iz-
vajanju te vaje najbolj obre-
menjujemo veliko zadnjič-
no mišico. V začetnem po-
ložaju vaje ležimo na hrbtu. 
Noge so pokrčene, roke so 
ob telesu. Dvigujemo in 
spuščamo zadnjico. Če že-
limo vajo otežiti, iztegnemo 
eno nogo.

3. vaja – dvigi na prste: S to 
vajo krepimo dvoglavo meč-
no mišico. Vajo izvajamo z 
obema nogama naenkrat, 
tako da se izmenično dviga-
mo na prste in spuščamo. Če 
nam je ta vaja prelahka, lah-
ko stopimo na rob dvignjene 
podlage, na primer stopnice.
4. vaja – počep: S to vajo kre-
pimo zadnjo stegensko mi-
šico. Ta vaja je za kolesarje 
zelo koristna, saj mišica dela 

na drugačen način kot na ko-
lesu. Noge so v širini ramen, 
roke imamo iztegnjene 
pred trupom. Pri vaji je po-
membno, da imamo pokon-
čen in vzravnan hrbet, teža 
telesa mora biti bolj na pe-
tah. Kolena morajo biti ves 
čas nad stopali in ne smejo 
pogledati čeznje.
5. vaja – izpadni korak: Zad-
nja vaje je zelo vsestran-
ska, saj pri tem aktiviramo 

večino stegenskih mišic. 
Vajo začnemo stoje, roke so 
pokrčene pred trupom. Iz-
menično izvajamo korake 
naprej, tako da imamo kole-
no prednje noge nad stopa-
lom, koleno zadnje noge pa 
se spusti skoraj do tal.

Tako smo končali sklop 
vaj za krepitev mišic. V nas-
lednjih treh nadaljevanjih 
nam bo Janž pripravil vaje 
za raztezanje.

Grega Flajnik

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

Hribčki in hribi proti 
vzhodu Slovenije me ved-
no znova presenetijo s svo-
jo strmino; sploh tisti v Za-
savju in na celjskem kon-
cu. In tudi naš tokratni cilj 
ne bo nič drugačen. Kratek, 
sladek, lep in strm.

Po štajerski avtocesti se 
zapeljemo proti Celju in jo 
zapustimo na izvozu Šem-
peter. Peljemo skozenj in 
nadaljujemo v smeri pro-
ti Preboldu. Peljemo mimo 
Prebolda do vasi Matke. 
Nadaljujemo skozi vas in 
na koncu vasi je razpotje; 
desna cesta pelje narav-
nost ob potoku, mi pa za-
vijemo levo v hrib, kjer na 

manjšem sedlu parkiramo. 
Smo na izhodišču za Hom 
in Kamnik. Naš cilj je Ka-
mnik. S sedla gremo des-
no, po asfaltirani cesti, str-
mo v hrib, mimo nekaj hiš. 
Na koncu asfalta je kolovoz, 
ki se razcepi, a nas smero-
kaz usmeri na levi kolovoz. 
Hitro smo na naslednjem 
razpotju, kjer nas oznaka 
na drevesu usmeri levo na 
ožjo stezico, ki se ob travni-
ku zmerno povzpne do goz-
da. Na desni strani vidimo 
širši kolovoz proti Golavi, 
po katerem se bomo kasne-
je vrnili. Steza se zlagoma 
vzpenja, ko poleg Knafelče-
vih markacij opazimo tudi 
rumene črte in napis Lo-
vska pot. Pozimi lovsko pot 

odsvetujem, ker je v zgor-
njem delu izpostavljena in 
deloma nevarna, zato nada-
ljujemo naprej po markira-
ni poti. Steza začne prido-
bivati strmino. Pred seboj 
zagledamo ogromno skalo, 
kjer je urejeno tudi pleza-
lišče. Smeri so različne te-
žavnostne stopnje, od naj-
lažjih z oceno 3, dve smeri 
pa imata oceno 7b. Marsi-
katero smer je prvi preple-
zal legendarni in žal že po-
kojni Franček Knez. Marki-
rana pot skalo obide po levi 
strani in od tod dalje strmi-
na le še narašča. Strm vzpon 
poteka med koreninami in 
skalami. Pot je ponekod 
tudi malce izpostavljena, na 
nekaj mestih pa si moramo 

pomagati celo z rokami. V 
snegu je vzpon še malce tež-
ji, seveda je pa odvisno od 
snežnih razmer. Kot po po-
molu se po vršnem grebe-
nu sprehodimo še do male-
ga bivaka, ki je na vrhu Ka-
mnika. V bivaku, ki je pos-
večen spominu na Stan-
ka Kotnika, je tudi vpisna 
knjiga z žigom. Vrh je sicer 

precej poraščen, a odpre se 
pogled proti zasavskim hri-
bom: Sveta planina, Čem-
šeniška planina, Koteč-
nik, Golava, Gozdnik … Da 
bomo naredili krožno pot, 
začnemo izjemno strm se-
stop po t. i. južni poti. Str-
mina je izredna in hvaležen 
si za vsako bukovo drevo, ki 
raste ob poti. Verjamem, da 
je sestop po dežju izjemno 
nevaren za zdrs. Strmina si-
cer hitro popusti, nato pa se 
v okljukih spustimo do ko-
lovozne poti, ki nas pripelje 
na sedlo. Zagledamo sme-
rokaz, vemo, da moramo 
proti Homu, vendar je sme-
rokaz precej nerodno pos-
tavljen. Skratka, sledimo 
makadamski cesti, ki se des-
no s sedla, kot smo mi priš-
li do njega, spušča v dolino. 
Markacije ni nikjer nobene, 
niti na ključnih mestih ne. 
Nekaj časa hodimo po ces-
ti, mimo hiše z modro fasa-
do, kjer je na verigi lajajoči 
pes (2021). Od hiše dalje pot 
zavije desno in se v nekaj 

okljukih spusti do potoka. 
Nekajkrat prečimo hudo-
urniški potoček. Vzhodna 
pobočja nad cesto so v spo-
mladanskih mesecih polna 
barvitega resja. Kolovoz nas 
pripelje do asfaltirane ceste, 
nadaljujemo po njej, in ko 
desno zagledamo širši ko-
lovoz, zavijemo nanj. Sledi 
malce vzpona, nato pa dose-
žemo nekaj hiš, mimo kate-
rih nadaljujemo po kolovo-
zu naprej. In glej ga zlom-
ka! Čez nekaj minut zagle-
damo obledelo markacijo, 
malce naprej na drevesu na-
pis Hom, pa še eno marka-
cijo in že smo na razpotju, 
kjer smo pri vzponu zavili 
levo, desno pa je šel kolovoz 
proti Golavi. Mimo hiš ses-
topimo še do avta na sedlu. 
Če imamo čas, pa lahko sko-
čimo še na Hom. Čaka nas 
približno 30 minut vzpona.

Nadmorska višina: 861 m
Višinska razlika: 700 m
Trajanje: 3 ure
Zahtevnost:  Pogled na Kamnik, kot ga vidimo s sestopne poti / Foto: Jelena Justin

Jelena Justin

Razgled z vrha, kjer so tudi številni smerokazi do okoliških vrhov / Foto: Jelena Justin

Bivak Stanka Kotnika na vrhu Kamnika / Foto: Jelena Justin

2. vaja

Križem kražem po Posavskem hribovju. Vrh z žigom in prijetnim majhnim, 
spominskim bivakom. Strmina, ki nam bo ostala v spominu. Po severni poti 
gor, po južni pa dol.

Ne kraj, ampak vrh
Planinski izlet: Kamnik (861 m n. m.)

1. vaja 3. vaja 4. vaja 5. vaja
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Rodica – Na nedavnem ob-
čnem zboru Društva rej-
cev govedi črno-bele pasme 
v Sloveniji so podelili tudi 
priznanja rejcem za poseb-
ne rejske dosežke in rejcem 
krav, ki so v zadnjem letu 
presegle življenjsko mleč-
nost sto tisoč kilogramov 
mleka ali mejo več kot deset 
tisoč kilogramov maščob in 
beljakovin v mleku.

Povprečje štirinajst tisoč 
kilogramov mleka

Po mlečnosti najbolj-
ša čreda črno-belih krav je 
»doma« na Gorenjskem. 
Rejec Matjaž Rozman iz Za-
drage je predlani pri 45 kra-
vah dosegel v standardni 
laktaciji (305 dni) povpreč-
no mlečnost 14.029 kilogra-
mov mleka in s tem pono-
vil uspeh iz leta prej, ko bila 
njegova čreda s povprečjem 
13.468 kilogramov tudi naj-
boljša v državi. Na tretje mes-
to v Sloveniji se je predla-
ni uvrstil rejec Slavko Stu-
den iz Zaloga pri Cerkljah s 
povprečjem 13.559 kilogra-
mov mleka na kravo, na le-
stvico dvajsetih rejcev z naj-
boljšimi čredami v Sloveni-
ji pa so se uvrstili še: Mir-
ko Rimahazi iz Spodnjih 
Gorij (povprečje 12.161 ki-
logramov), Metod Jereb s 
Količevega (11.842), Nada 
Jamšek iz Most pri Komen-
di (11.840), Matej Purgar iz 

Podbrezij (11.472), Janez 
Oman iz Zminca (11.299) in 
Damjan Prešeren iz Rado-
melj (11.138).

Petindvajset krav čez 
mejo sto tisoč

Kot je povedala strokov-
na vodja društva dr. Marija 
Klopčič, je v Sloveniji doslej 
življenjsko mlečnost sto ti-
soč kilogramov mleka prese-
glo 222 črno-belih krav, med 
katerimi je 145 krav potomk 
slovenskih bikov, 62 krav 
potomk tujih bikov, ostale 
pa so iz naravnega pripusta. 
Lani je mejo sto tisoč kilogra-
mov mleka preseglo 25 krav, 
med njimi tudi devet krav s 

širšega gorenjskega obmo-
čja. Njihovi rejci so: Mirko 
Rimahazi iz Spodnjih Gorij, 
Kmetijsko gozdarska zadru-
ga Sava Lesce – posestvo Polj-
če, Janez Sajovic iz Predoselj 
(dve kravi), Marko Orehovec 
iz Zgornjega Motnika (dve 
kravi), Uroš Dolinar iz Zgor-
nje Senice, Slavko Studen iz 
Zaloga pri Cerkljah in Mate-
ja Oblak iz Vogelj.

Deset tisoč kilogramov 
maščob in beljakovin

V Sloveniji sta bili doslej 
dve kravi – eno črno-be-
la (iz hleva Nejca Dolen-
ca iz Vrbenj) in ena lisasta 
(iz hleva Roberta Ščapa iz 

Turnišča), ki sta za časa živ-
ljenja dali z mlekom skupno 
več kot deset tisoč kilogra-
mov maščob in beljakovin. 
Lani sta to mejo presegli še 
dve črno-beli kravi. Krava 
Zora, last rejca Francija Jur-
ca iz Brekovic pri Žireh, je za 
časa življenja dala 115.565 ki-
logramov mleka, ki je vsebo-
valo 6408 kilogramov ma-
ščob in 3769 kilogramov be-
ljakovin. Krava Piksna 22, 
last rejca Ivana Hrge iz Dra-
goviča, je dosegla življenj-
sko mlečnost 153.780 kilo-
gramov mleka, v katerem 
je bilo skupno 5197 kilogra-
mov maščob in 5483 kilogra-
mov beljakovin.

V Sloveniji je predlani povprečna mlečnost kontroliranih črno-belih krav znašala 8545 
kilogramov mleka, lisastih 6172 kilogramov in rjavih 6284 kilogramov. / Foto: Cveto Zaplotnik

Kranj – Divjad se na zimo pri-
lagodi z menjavo letne dlake 
z zimsko in s tolščo, ki jo pri-
dobi v jesenskem času. Da bi 
se čez zimo čim manj gibala 
in po nepotrebnem porablja-
la energijo, se umakne v pre-
zimovališča, kjer ob skrom-
ni zimski prehrani potrebu-
je predvsem mir.

Ministrstvo za kmetij-
stvo, gozdarstvo in prehra-
no je pred nedavnim pozva-
lo obiskovalce gozdov, naj 
spoštujejo gozdni bonton in 
naj ne vznemirjajo divjadi. 
Še posebno jih je opozorilo 
na to, naj ne spuščajo psov 

s povodcev. Če psi začnejo 
preganjati divjad, ta izgu-
blja energijo, ki jo le težko 

nadomesti; oslabele živa-
li pa postanejo lahek plen, 
zbolijo ali nenadno shirajo. 

Poleg psov vznemirjajo div-
jad tudi pohodi zunaj uho-
jenih poti, smučanje zunaj 
označenih smučišč in vo-
žnja z motornimi sanmi zu-
naj poligona.

V zaostrenih zimskih raz-
merah, ko primanjkuje hra-
ne v naravi, se divjad zate-
ka na krmišča, na katerih 
je krmljenje dovoljeno lov-
cem, ki so za to tudi uspo-
sobljeni. Ker nepravilno 
krmljenje lahko povzroči 
več škode kot koristi, mini-
strstvo opozarja vse, ki niso 
člani lovskih organizacij, 
naj ne zalagajo krmišč ali 
sami krmijo divjadi v bliži-
ni svojih domov.

Obiskovalci gozdov naj pozimi ne spuščajo psov s povodcev, saj divjad ob skromni zimski prehrani 
potrebuje predvsem mir.

Cveto Zaplotnik

Kranj – Nova kampanja zbi-
ranja vlog za kmetijske sub-
vencije se bo začela 31. mar-
ca. Kmetje bodo vloge lah-
ko oddali do 10. julija, od-
dati jih bodo morali po ele-
ktronski poti, pri tem pa jim 
bodo lahko pomagali kme-
tijski svetovalci. S tem se 
bo začelo izvajanje strate-
škega načrta skupne kme-
tijske politike za obdobje 

2023–2027 in tudi izvaja-
nje novih intervencij.

Na ministrstvu za kmetij-
stvo, gozdarstvo in prehra-
no pojasnjujejo, da je raz-
log za nekoliko kasnejši za-
četek subvencijske kampa-
nje v tem, da bi lahko pripra-
vili vse potrebne nacionalne 
pravne podlage in program-
ska orodja in da bi kmetom 
lahko dobro predstavili no-
vosti in spremembe pri izva-
janju intervencij.

Cveto Zaplotnik

Kranj – Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo 
rastlin je prejšnji teden potrdila nove primere ptičje gripe 
oziroma visoko patogene aviarne influence. Najprej jo je 
potrdila pri 23 poginulih labodih grbcih v občini Lendava, 
potlej pa še pri poginulem črnem labodu v ljubljanskem 
živalskem vrtu. Rejci perutnine in ptic v ujetništvu naj zato 
še naprej spoštujejo priporočila, ki jih je sprejelo Državno 
središče za nadzor bolezni.

Kranj – Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 
je na pobudo kmetijsko-gozdarske zbornice rok za prijavo 
v ekološko kmetovanje in ekološko čebelarjenje podaljšalo 
za dva meseca, to je do 28. februarja. Ta rok velja tako za 
obstoječe ekološke kmetovalce in čebelarje, ki želijo obnoviti 
prijavo v kontrolo ekološkega kmetovanja in čebelarjenja, kot 
tudi za tiste, ki se za to odločajo na novo. Novi načrt skupne 
kmetijske politike za obdobje 2023–2027 daje ekološkemu 
kmetovanju in čebelarjenju velik poudarek in namenja za to 
tudi več denarja.

Cerklje – Oddelek za kmetijsko svetovanje pri Kmetijsko-
-gozdarskem zavodu (KGZ) Kranj pripravlja naslednji teden 
v dvorani Kmetijske zadruge Cerklje v Cerkljah dve predavanji 
o zakonodaji, ki zadeva kmetijstvo. V torek, 14. februarja, ob 
10. uri bo predavanje Ane Demšar Benedičič, specialistke za 
agrarno ekonomiko pri KGZ Kranj, o novostih v davčni zako-
nodaji na področju osnovne kmetijske in gozdarske dejavnosti 
in dopolnilnih dejavnosti. Dva dni kasneje, v četrtek, prav tako 
z začetkom ob 10. uri, bo še predavanje o lani uveljavljenih 
spremembah zakona o kmetijskih zemljiščih, o predlaganih 
spremembah zakona o kmetijstvu, o dedovanju ter nakupu, 
zakupu in najemu kmetijskih zemljišč. Predaval bo Gašper 
Cerar, strokovni sodelavec za pravno svetovanje na Kmetijsko-
-gozdarski zbornici Slovenije, na vprašanja pa bo odgovarjala 
tudi Metoda Karničar iz Upravne enote Kranj.

Novi primeri ptičje gripe

Še je čas za vključitev v ekološko kmetovanje

Predavanji o davčni in kmetijski zakonodaji

Bled – Zavod za gozdove 
Slovenije bo v okviru pro-
jekta JeloviZA pripravil v 
četrtek, 23. februarja, z za-
četkom ob 17. uri v dvorani 
GG Bled na Bledu izobra-
ževalno delavnico o tem, 
kako v prihodnosti gospo-
dariti z gozdovi na Jelovici. 
Na delavnici bodo lastniki 
gozdov zvedeli, kako gos-
podariti z gozdovi, da bodo 
ti bolj odporni na podneb-
ne spremembe in bolj zdra-
vi, katere drevesne vrste je 
smiselno pospeševati na 
Jelovici in v kolikšnem de-
ležu, kako negovati sestoje 

in kako delati v poškodova-
nih gozdovih, kako zagota-
vljati varstvo gozdov in traj-
nost v gozdni proizvodnji 
… Lastniki naj udeležbo na 
delavnici potrdijo od 20. 
februarja na e-naslov ana.
mezan@zgs.si.

Projekt JeloviZA sofi-
nancirajo Islandija, Lihten-
štajn in Norveška s sred-
stvi finančnega mehanizma 
Evropskega gospodarskega 
prostora (EGP) v znesku ne-
kaj več kot 1,1 milijona evrov, 
njegov namen pa je pripra-
viti model upravljanja z goz-
dovi na Jelovici in s tem pri-
spevati k večji podnebni od-
pornosti Jelovice.

Cveto Zaplotnik

Cveto Zaplotnik

Srnjad med iskanjem hrane pod snegom / Foto: Janez Kuhar

Rejec Matjaž Rozman iz Zadrage je predlani dosegel pri črno-belih kravah spet najvišjo mlečnost v 
državi. Devet črno-belih krav s širšega gorenjskega območja je lani preseglo življenjsko mlečnost sto 
tisoč kilogramov mleka.

Rozmanova čreda črno-belih 
krav spet najboljša v državi

O gospodarjenju z gozdovi

Divjad pozimi potrebuje mir

Kampanja bo trajala od 31. marca do 10. julija.

Začetek subvencijske 
kampanje konec marca
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Krvavec – Kot je poudaril 
policist Robert Šebenik, se 
mora vsak smučar dodobra 
seznaniti z desetimi pravi-
li FIS , ki ob doslednem upo-
števanju zagotavljajo varnost 
vseh udeležencev na smu-
čiščih. Ob tem morajo smu-
čarji spoštovati tudi opozori-
la, odredbe in navodila nad-
zornikov, policistov in dru-
gih oseb, ki skrbijo za varnost 
na smučišču. »Vsak udeleže-
nec mora poskrbeti najprej 
za svojo varnost, hkrati pa 
tudi za varnost vseh drugih,« 
je poudaril Šebenik.

Med pravili je poudaril 
zlasti prepoved ustavljanja 
in hoje na smučišču, saj s 
tem bistveno oviramo dru-
ge udeležence. »Pri tem so 
med bolj problematičnimi 
deskarji na snegu, ki se za-
radi posebnega načina smu-
čanja ali pa zaradi neizkuše-
nosti pogosteje ustavljajo na 
smučišču,« je povedal Šebe-
nik, ob tem pa dodal, da so 
nevarni zlasti naleti smu-
čarjev, kjer lahko pride do 
hujših poškodb, predvsem 
zlomov in ureznin. »Vedno 
moramo predvidevati ravna-
nje smučarja pred seboj in 
ga obsmučati na veliki boč-
ni razdalji. Največ nesreč se 
zgodi ravno zaradi trčenja, 
ker smučarja prideta prebli-
zu,« je pojasnil.

Zavedati se moramo, 
da poleg užitka smučanje 

prinaša tudi določeno tvega-
nje. Veliko povečanje števila 
obiskovalcev na smučiščih, 
novi načini in tehnike smu-
čanja in drsenja na snegu, pa 
tudi novi pripomočki, doda-
tna oprema, slaba ozavešče-
nost, predrznost in neprevi-
dnost številnih uporabnikov 
belih strmin lahko privede-
jo do povečanja števila po-
škodb.

Smučanje prilagodimo 
svojim zmožnostim

Poleg tega je za varno 
smuko pomembno, da pri-
lagodimo hitrost in način 
smučanja svojim izkuš-
njam in znanju, telesni prip-
ravljenosti, snežni podlagi, 
lastnostim in zasedenosti 
smučišča ter vremenskim 
razmeram. Na bele strmine 
se podajmo le, če smo v dob-
ri psihični in fizični kondici-
ji ter popolnoma zdravi. Po-
sebno pozorni moramo biti 
na otroke in smučarje ali de-
skarje novince, smučamo pa 
lahko le na označenih in ure-
jenih smučarskih progah. 
Zaščitna smučarska čelada 
je obvezna za otroke, mlajše 
od 14 let, njena uporaba pa je 
priporočljiva tudi za odrasle.

Smučanje pod vplivom al-
kohola ali mamil je skrajno 
neodgovorno in nevarno za 
lastno življenje in življenje 
drugih na smučišču. Kazen 
za ta prekršek je enotna in 
znaša 400 evrov, smučarju 
pa se odvzame vozovnica in 

onemogoči nadaljnje smu-
čanje. Paziti moramo tudi 
na svojo smučarsko opremo 
in druge vredne predme-
te, ki jih odlagajmo tako, da 
bodo pod našim nadzorom.

Policisti svetujejo in 
opozarjajo

Policisti na smučišču po 
Šebenikovih besedah izvaja-
jo zlasti preventivne naloge. 
»Kar pomeni, da ne stojimo 
z loparčkom in alkotestom, 
ampak se z ljudmi pogovar-
jamo, jim svetujemo in jih 
opozarjamo na morebitne 

nevarnosti,« je dejal. Pojas-
nil je še, da vsako osebo, ki 
na smučišču stori prekršek, 
predlagajo v uredbo postop-
ka pri inšpektoratu za not-
ranje zadeve, saj so kazni za 
manjše prekrške v razponu 
od 400 do 800 evrov. »Hujši 
prekrški se obravnavajo kot 
sum kaznivega dejanja,« je 
dodal.

Policisti bodo v času zim-
skih počitnic stalno prisotni 
na smučiščih, enako velja ob 
koncih tedna in med prazni-
ki, preostale dni pa po pot-
rebi.

Robert Šebenik, vodja policijskega okoliša Cerklje in 
policistov smučarjev na Krvavcu / Foto: Tina Dokl

Tržič – Dom pod Storžičem 
je minulo soboto gostil Za-
varovalnico Triglav, ki je 
skupaj z Zavodom za varstvo 
pred snežnimi plazovi orga-
nizirala Tečaj zimske hoje v 
gore za družine, v okviru ka-
terega so se z nadobudnimi 
planinci različnih generacij 
najprej podali na pohod ter 
jim nato predstavili koristne 
nasvete za varna planinska 
doživetja.

Že pred pohodom je treba 
razumeti naše in otrokove 
zmožnosti. Nujno je, da se 
zavedamo, da je pozimi dan 
krajši, poti so lahko zasneže-
ne in poledenele, v takih raz-
merah pa se otroci hitreje ut-
rudijo, so prej lačni in preze-
bli. Zato je priporočljivo, da 

pri izbiri planinskih poti v 
začetku izbiramo lažje ture, 
kasneje pa se lahko podalj-
šujejo. Kljub dobri priprav-
ljenosti družin se z otroki 
ne podajajte v visokogorje, 

saj to za mlade planince po-
zimi ni primerno. Organi-
zatorji so drug ključni po-
udarek namenili pripravi 
na izlet. Poteka naj v vese-
lem vzdušju, v katerega so 

vključeni tudi otroci. Star-
ši naj torej skupaj z otroki 
pripravijo vse za pot ter se 
že pred začetkom seznani-
jo s turo in morebitnimi za-
nimivostmi izleta. Pred za-
četkom naj odrasli pohodni-
ki nujno preverijo podatke o 
morebitnih plazovih ter vre-
menu. Tretji nasvet za varno 
pot pa se osredotoča pred-
vsem na cilj. Zimski poho-
di so napornejši, zato naj bo 
cilj izleta sproščen pohod 
in varna vrnitev. V praski to 
pomeni, da med potjo dru-
žine opazujejo naravo, išče-
jo sledi divjih živali, marka-
cije ter da namenijo dovolj 
časa počitku ter igri, saj bo 
le s primernim tempom in 
brez prevelikega napreza-
nja omogočeno, da se bodo 
vsi varno vrnili na izhodišče.

Vseslovenska akcija Zavarovalnice Triglav Očistimo naše gore je 14. sezono začela s Tečajem zimske 
hoje v gore za družine, ki ga je organizirala skupaj z Zavodom za varstvo pred snežnimi plazovi.

Nika Toporiš

Kranj – V soboto dopoldan 
so gorenjski policisti zaradi 
vetrovnih vremenski razmer 
sprejeli več klicev o motenem 
cestnem prometu. Kot so po-
jasnili na PU Kranj, je bilo v 
več krajih Gorenjske na jav-
nih in nekategoriziranih ce-
stah več podrtih dreves, ka-
menja, prometnih znakov in 
drugih predmetov, ki so ovi-
rali varnost cestnega prome-
ta. Določene ceste so bile do 
odprave ovir za kratek čas 
tudi zaprte. Po podatkih, s 
katerimi razpolaga policija, 

v teh dogodkih ni bil nihče 
telesno poškodovan. Nasta-
la pa je materialna škoda na 
treh parkiranih avtomobilih, 
in sicer enem na območju 
Bohinja in dveh na območju 
Kranja.

Najmočnejše sunke vetra 
v gorah so po podatkih agen-
cije za okolje (Arso) izmeri-
li na Kredarici (165 kilome-
trov na uro), Krvavcu (117 
kilometrov na uro), Voglu 
(100 kilometrov na uro) in 
Rudnem polju (91 kilome-
trov na uro). Zaradi vetra sta 
bili v soboto zaprti smučišči 
na Krvavcu in Kaninu.

Veter lomil drevesa
Maša Likosar

Kranj – Minulo sredo se je na Stari cesti v Kranju zgodila 
huda prometna nesreča, v kateri je umrl voznik osebnega 
avtomobila. Po podatkih policije je 37-letni voznik vozil osebni 
avtomobil po Stari cesti iz smeri Zlatega polja proti mostu 
čez reko Savo. »V desnem ovinku je zapeljal naravnost na 
nasprotno smerno vozišče, kjer je čelno trčil v avtobus, ki ga 
je vozil 48-letni voznik. Voznik osebnega avtomobila je na 
kraju nesreče umrl,« so pojasnili na policiji in dodali, da sta 
bila voznik avtobusa in potnica lahko telesno poškodovana.

Trčenje v avtobus usodno za 37-letnega voznika

Pri padcu po stopnicah se je 
hudo telesno poškodoval

Krvavec – Kranjski policisti 
so bili v četrtek zvečer ob-
veščeni, da je v enem izmed 
objektov na območju Krvav-
ca po stopnicah padel 52-le-
tni moški. Moški je po na-
vedbah policije padel sam in 
se hudo telesno poškodoval. 
Pomoč so mu na kraju ne-
sreče nudili gorski reševal-
ci in zdravstveno osebje. Od 
tam so ga s helikopterjem 
slovenske policije odpeljali 

v zdravstveno ustanovo. Eki-
pa Letalske policijske eno-
te je pri reševanju in tran-
sportu moškega v zdravstve-
no ustanovo opravila nočni 
let z novim helikopterjem z 
uporabo tehnologije NVIS, 
ki združuje elemente za us-
pešno in varno delo ponoči. 
»Takšne intervencije zahte-
vajo visoko usposobljenost 
posadk in zelo veliko previ-
dnost zaradi težjega pozna-
vanja ovir v temi,« so pojas-
nili na policiji.

Maša Likosar

Maša Likosar

Na poti do Doma pod Storžičem, kjer je sledilo podajanje 
nasvetov o varni hoji v hribe / Foto: arhiv Zavarovalnice Triglav

Včeraj so se začele zimske šolske počitnice tudi za gorenjske učence in dijake, zato je na smučiščih 
pričakovati več smučarjev. Ob tem na policiji opozarjajo, da mora biti skrb za varnost na smučišču na 
prvem mestu. Robert Šebenik, vodja policijskega okoliša Cerklje in policistov smučarjev na Krvavcu, 
nam je predstavil pravila in nasvete za varno smuko.

Le varna smuka je užitek

Družine varno v gore tudi pozimi

Močan veter je podiral drevesa, zaradi česar so bile 
ponekod ceste za kratek čas zaprte. / Foto: Tina Dokl

Ekipa je opravila nočni let z novim helikopterjem z uporabo 
tehnologije NVIS. / Foto: arhiv PU Kranj
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Slovenski film z 
balkanskim tem-
peramentom je 
režiral komik Tin 
Vodopivec, ki je 

scenarij zanj spisal skupaj 
z glasbenico Urško Maj-
dič - UMO. Oba sta v filmu 
tudi zaigrala, sicer v manj-
ših vlogah, Majdičeva pa se 
podpisuje tudi pod glasbo 
in besedilo naslovne sklad-
be I just know, videospot 
zanjo pa so tudi že posneli. 

Tudi tu je za režijo poskrbel 
Tin Vodopivec, za aranžma 
pa Leon Firšt.

Film Nekaj sladkega na 
zabaven način zagrize v ak-
tualno temo pretvarjanja v 
svetu marketinga. »Je za-
bavna kritika pretvarjanja in 
opomnik, da se je treba pre-
pustiti trenutku,« pravita 
njegova ustvarjalca. Karie-
ra organizatorke Kaje v film-
ski zgodbi namreč visi na 
nitki, ko njen gost, svetovno 
znani marketinški guru Ace 

Majstorovski, zamudi letalo 
na konferenco. Po naključju 
Kaja zagleda lokalnega sla-
ščičarja, ki mu je na las po-
doben …

V glavnih vlogah v filmu 
Nekaj sladkega igrata zna-
ni imeni, večkrat nagraje-
ni igralec Saško Kocev (film 
Sticker v selekciji najbolj 
prestižnega festivala Sun-
dance) in Jelena Jovanova, ki 
je zaigrala tudi v filmu An-
geline Jolie V deželi krvi in 
medu. Poleg njiju pa v slo-
venski komediji spremlja-
mo še znana domača in tuja 
imena. Med drugimi tudi 
Ulo Furlan, Tino Gorenjak, 
Nika Škrleca, Luko Koren-
čiča, Oriano Girotto, legen-
do srbske komedije Zinaido 
Dedakin, Nikolo Silića, Ano 
Ribič, Ranka Babića, Saša 
Đukića … Prepoznali bos-
te glasbenike skupine Jo-
ker Out, masterchefovca Ka-
rima Merdjadija, Klemena 
Bučana, Gašperja Berganta, 
Vida Sodnika in druge.

Film v domače kinemato-
grafe na redni spored priha-
ja na dan zaljubljencev.

Film Kranjčana Tina Vodopivca je v nedeljo v ljubljanskem Cineplexxu doživel medijsko premiero, včeraj 
je še eno premiero filma gostil kranjski Cineplexx, na velika platna pa romantična komedija zmešnjav 
Nekaj sladkega prihaja na valentinovo.

Alenka Brun

Jelena Jovanova, Saško Kocev, Zinaida Dedakin , Nikola Silić 
/ Foto: Tina Dokl

Nataša in Ranko Babić, Nik Škrlec in Lena Hribar Škrlec ter 
Sašo Đukić, ki ga mnogi poznajo po vlogi mame Manke 
/ Foto: Tina Dokl

Tin Vodopivec in Urška Majdič - UMA / Foto: Tina Dokl

V soboto je do 
zadnjega ko-
t ička polna 
dvorana Kul-
turnega doma 

Joža Ažmana v Bohinjski 
Bistrici gostila dobrodel-
ni koncert, na katerem so 
zbrana sredstva (dobrih 
3600 evrov) namenili za 
odpravo škode po uničujo-
čem požaru, do katerega je 
prišlo v Nomenju decem-
bra lani.

Koncertni del je povezoval 
Jure Sodja, predsednik Kul-
turnega društva Bohinj, ki je 
bil tudi organizator dogod-
ka. Člani KD Bohinj ter nji-
hove sekcije običajno prip-
ravijo tradicionalni Miklavž-
ev koncert, tokrat pa se je ta 
zgodil kasneje, a namen je 
bil enak – dobrodelnost.

Pol ure pred začetkom 
koncerta je njegove obisko-
valce ogrevala Godba Bohinj, 
na odru pa smo potem spre-
mljali številne nastopajoče. 
Koncert se je začel s pesmi-
jo. Nastopila sta dva otroška 
in mladinski zbor OŠ dr. Ja-
neza Mencingerja, kasne-
je tudi oba zbora KD Bohinj 
– Ženski pevski zbor in Tri-
glavske rož'ce – ter Plesalni-
ca Bohinj. Predstavili so se 
lokalni ustvarjalci Jan Štros, 
Tina in Neja Sodja Preželj, 
Vita Žnidar, Voranc Markič 
in Janez Cerkovnik ter Lovski 

rogisti Bohinj. Občinstvo je 
nasmejal tudi stand up ko-
mik Klemen Bučan, zabaval 
jih je Toni Mežan, po novem 
sicer blejski župan, a tokrat v 
vlogi čarodeja, oglasili pa so 
se tudi ansambla Šuštarji ter 
Kerlci, Svizci z Dejanom Zu-
panom, Nejc Pirc trio in ro-
kovske legende Skalp.

Alenka Brun

VEDNO STOPIJO 
SKUPAJ

Bohinjski lovski rogisti v družbi Jureta Sodje / Foto: Alenka Brun

Klemenu Bučanu je v zaodrju delal družbo sin Kasper. 
/ Foto: Alenka Brun

Toni Mežan oziroma čarodej Toni / Foto: Alenka Brun

NEKAJ SLADKEGA

Ajda Špacapan in Luka Korenčič / Foto: Tina Dokl
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V Bohinju poleg 
Hotela Bohinj, 
kjer zadnje čase 
pogosto poskr-
bijo za različne 

dogodke in je pred kratkih 
gostil tudi večerjo s preje-
mnikom Michelinove zvez-
dice, kuharskim mojstrom 
ljubljanskega Strelca Igor-
jem Jagodicem, najdemo 
na robu vasi Stara Fužina 
pravi mali biser z restavra-
cijo, butični hotel Majer'ca. 

Tam po novem ustvarja Ti-
motej oziroma Timi Rožič, 
ki je v mlajših kuharskih 
krogih znano ime in tudi 
Bohinjci ga dobro pozna-
jo. Nekaj časa je bil del eki-
pe treh fantov, ki je ustvar-
jala bohinjski gin Karakter, 
po katerem je kasneje do-
bil ime priljubljen bar ob 
jezeru, kjer je Rožič še ved-
no aktiven, ravno tako pa 
ga najdemo še v Ljubljani, 
kjer skrbi za azijsko obar-
vani bistrojček Zanoodle. 
V bistvu je mladi in per-
spektivni kuharski mojster 

razpet med Bohinjem in 
Ljubljano.

V Majer'ci je Rožič krea-
tivno in operativno vodenje 
kuhinje prevzel pred dobim 
mesecem dni. Po videnem 
lahko rečemo, da je s svoji-
mi krožniki pričakovano hit-
ro vzpostavil visok nivo pri-
čakovanja gostov. Čeprav gre 
za znane, domače, prepros-
te okuse, so ti v sodobni pre-
obleki. A takšen je Rožič: ku-
har, ki z veseljem kombinira, 
poskuša, ne manjka mu tudi 
drznosti, a ostaja zvest osno-
vam in lokalnim sestavinam.

Restavracijo Majer'ca lah-
ko obiščete, če se vam zlju-
bi zajtrka, morda kosila po-
zno popoldne, večerje. Lah-
ko si privoščite samo tri-
hodni meni, na voljo ima-
jo tudi štiri- in pethodnega 
– ali pa si enostavno sesta-
vite svojega. Seveda so re-
zervacije priporočljive, a če 
imajo prostor, vas bodo z ve-
seljem postregli. Lahko iz-
birate med ribo, mesom in 
pesinim tartarjem, na kate-
rega smo postali pozorni, 
ko sta Hrvatici pri sosednji 
mizi glasno mljaskali, ena 

je celo s kruhom pomazala 
glavni krožnik, česar dami, 
kot je bila videti, ne bi niko-
li pripisali. Mi smo se odlo-
čili za trihodni meni: hladno 
predjed, glavno jed in sladi-
co. Začeli smo z Zupanovo 
postrvjo, rahlo marinirano v 
soli in začimbah, z dodano 
vloženo gomoljno zeleno, 
praženimi bučnimi semeni, 
bučnim oljem ter omako iz 
postrvjega fonda in domače 
sladke smetane – za vseh de-
set prstov obliznit! Za glav-
no jed smo na kremni po-
lenti trdinke okušali v ustih 
topljivi se vrat krškopoljca, 

gel suhih sliv, mesno oma-
ko, porovo olje in drobnjak. 
Za piko na i pa je sledila še 
domiselna in okusna sladi-
ca: hruška, pečena v medu, 
z ganašem iz bele čokolade 
s cimetom, cimetovim dro-
bljencem, orehovim slado-
ledom in medeno karamelo.

Pa splošno vzdušje v Ma-
jer'ci? Prepletata se občut-
ka dobrodošlosti in domač-
nosti, ki ju ustvarjajo okolje, 
v katero je hotel umeščen, 
modernost in obenem to-
plina restavracije ter seveda 
prijazno osebje, ki ve, kako 
se stvarem streže.

AKTIVNE POČITNICE

Na jveč izbire 
imajo šolarji v 
mestni občini 
Kranj in okoli-
ci, saj pri prip-

ravi počitniškega programa 
sodelujejo Ljudska univer-
za Kranj, Mestna knjižni-
ca Kranj, Stolp Pungert, 
Gorenjski muzej ter dnev-
ni center za mlade in dru-
žine Škrlovec. Mogoče je 
brezplačno drsanje na Slo-
venskem trgu, ob določenih 
urah pa tudi v Ledeni dvo-
rani. Na Bledu sta za pester 
počitniški program poskr-
bela Infocenter Triglavska 
roža Bled in Medgeneracij-
ski center Vezenine Bled. V 
Tržiču se počitniških dejav-
nosti lahko udeležijo v Knji-
žnici dr. Toneta Pretnarja, 
šolarji v Škofji Loki pa se 
lahko pridružijo dejavnos-
tim Društva prijateljev mla-
dine Škofja Loka.

Ljudska univerza Kranj v 
času zimskih šolskih poči-
tnic organizira počitniške 

aktivnosti za otroke v LUK 
– medgeneracijskem cen-
tru, ki jih sofinancira Me-
stna občina Kranj. Danes 
bodo obiskali knjižnico in 
se zabavali ob igri Activi-
ty, v četrtek bo čas za malo 
šolo zdravja in ples, v petek 
bodo nastopili v Domu upo-
kojencev Kranj, za konec pa 
bo sledilo kulinarično pre-
senečenje. V Mestni knji-
žnici Kranj pripravljajo lov 
na knjige in kviz z iskanjem 
skritih odgovorov (Prešer-
na jagat) ter ustvarjalne de-
lavnice, ki se jim bo mogoče 
pridružiti tudi v Stolpu Pun-
gert in v Gorenjskem muze-
ju. V slednjem se bodo vsak 
dan sprehodili še do ene iz-
med galerij in muzejskih hiš 
v mestu ter obiskali kostni-
co. Pestro bo tudi v Škrlovcu, 
kjer bodo med drugim lah-
ko uživali v gledaliških igra-
rijah. V Infocentru Trigla-
vska roža Bled bodo v četr-
tek spoznavali čudoviti svet 
semen, v petek pa mlade raz-
iskovalce vabijo na naravo-
slovni sprehod od Rudnega 
polja do koče na Uskovnici. 

V Medgeneracijskem centru 
Vezenine Bled še danes pote-
ka filmska delavnica, pridru-
žiti se jim je mogoče tudi pri 
skupnem igranju videoiger, 
v petek pa pripravljajo ve-
čer namiznih iger. Počitni-
ške delavnice v Knjižnici dr. 
Toneta Pretnarja bodo pos-
večene zimski pokrajini. V 

Društvu prijateljev mladi-
ne Škofja Loka pripravljajo 
brezplačne počitniške dejav-
nosti pod naslovom Dobimo 
se ob pol desetih, omogoča-
jo pa tudi sofinancirano po-
čitniško varstvo Zabavne po-
čitnice. Dejavnosti poteka-
jo v prostorih Osnovne šole 
Škofja Loka-Mesto.

Ta teden na zimskih počitnicah uživajo tudi šolarji na Gorenjskem. Dolgčas zagotovo ne bo nikomur, 
saj jim je na voljo pester nabor počitniških aktivnosti.

Mateja Rant

Ustvarjalne delavnice na Osnovni šoli Škofja Loka-Mesto  
/ Foto: Gorazd Kavčič

Pri glavni jedi je na krožniku kraljevala svinjina, postrežena 
na izviren način. / Foto: Alenka Brun

BOHINJSKA MAJER'CA

Pišem pesmi
brez rime,
zato se tudi
svinčnik nikjer ne prime.

Moje misli
tekajo sem in tja
in nihče
me zares ne pozna.

Danes sem,
včeraj me ni,
jutri se še zgodilo ni.

Plešem, se smejem
nikoli ne podvomim,
da pisal bom,
čeprav brez rim,
bom še vedno zanimiv.

Janez

Pesem brez rim

Otroci lahko uživajo tudi v športnih aktivnostih v dvorani.  
/ Foto: Gorazd Kavčič

POTOVANJA        VINO        HRANA        DOGODIVŠČINE        MOŠKI        ŽENSKE         POTOVANJA        VINO        HRANA       ŽENSKE  

PESMI MLADIH

Alenka Brun

Predjed: marinirana potočna postrv s praženimi bučnimi 
semeni in omako / Foto: Alenka Brun

Timi Rožič / Foto: Alenka Brun

Vsaka pesem je lepa in posebna, ker pesem vedno pride 
in nastane iz srca. Pred nami je Prešernov dan, lepo ga 
preživite in kaj napišite. 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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ZA ABRAHAMA SO JI 
OKRASILI STOJNICO

Simono Kejžar s 
Polj v Bohinju ob 
sobotah najdete 
na tržnici v Bo-
hinjski Bistrici. 

Tržnica je v neposredni bli-
žini Gostilnice Štrudl, tako 
rekoč v središču kraja. Zad-
nje čase Kejžarjevi pri pro-
daji na stojnici velikokrat 
priskoči na pomoč nečak, 
saj »sveža« petdesetletni-
ca pravi, da mora doma v 
dopoldanskem času še kaj 
postoriti – na kmetiji na-
mreč dela nikoli ne zmanj-
ka. Doma imajo ekološko in 
sirarsko kmetijo, ki se ime-
nuje Pr' Tonejevc. Tako na 
njeni stojnici lahko izbirate 
med različnimi mlečnimi 
izdelki, sama pa tudi veli-
ko peče – od piškotov, kru-
ha, gibanice do potic in pit.

Za rojstni dan je slavljen-
ka svoje kolege stojničar-
je iz Bohinjske Bistrice pe-
ljala na kosilo praktično le 
čez cesto, k Tripiču. Razlo-
ži, da je nekaj običajnega, da 
ko kdo med njimi praznu-
je, malce proslavijo. »Mi se 
dobro razumemo, je pa res, 
da smo od vsega začetka na 
tržnici prisotni tako rekoč 
eni in isti ljudje. No, kak nov 
stojničar se nam je do da-
nes še pridružil,« pove. So 

pa sodelavci s tržnice ob Si-
moninem prazniku poskr-
beli tudi za okrasitev njene 
stojnice z napisom, manj-
kali niso niti baloni. Tako je 
vsak kupec tisto dopoldne 
takoj vedel, da Simona Kej-
žar praznuje.

Domači in sorodniki so 
ji dan pred osebnim pra-
znikom postavili mlaj, se 
pa Kejžarjeva zasmeji, da 
jim je zabičala, da ob roj-
stnem dnevu ne želi velike-
ga »pompa«. Lahko bi rekli 
celo, da se je tudi sama ob-
darovala: odločila se je, da si 

za tokratni rojstni dan pri-
vošči obisk Istanbula. Dva 
dni po tem, ko je v januar-
ju dopolnila petdeset let, sta 
z možem že sedla na leta-
lo in odletela turški dogo-
divščini naproti. Mesto je 
slavljenka obiskala drugič 
in ponovno jo je navdušilo. 
Zlasti sta ji všeč vrvež in po-
nudba tržnic, kjer se najde 
vse od začimb do svežih rib. 
»Zanimivo je, ko vidiš, kaj 
vse ljudje počnejo, da pre-
živijo,« pravi abrahamovka. 
Fascinira jo tudi založenost 
nekaterih trgovin, saj v eni 

lahko najdeš vse za pripravo 
mil, v drugi pa na primer za 
peko. Vendar res čisto vse, 
se zasmeje, saj jo v takem 
primeru vedno zamika, da 
bi pokupila vse izdelke v tr-
govini, pravi. Všeč ji je tudi 
njihov sir, okusne so sušene 
mesnine. Očarana pa je tudi 
nad tem, da je mesto kljub 
velikosti in nepopisni gne-
či čisto. Kar se novega letali-
šča tiče, pa meni: »Res je ve-
liko, vendar se na njem lah-
ko znajdeš celo bolje kot na 
kakšnem manjšem.« In za-
ključi: »Bilo je res krasno.«

Alenka Brun

Simona Kejžar / Foto: osebni arhiv

»Služba – novi izzivi«
Najprej hvala, ker neumorno 
več let sodelujete z Glasom. 
Rada prebiram vaše zapise, ste 
izredno pozitivni. Sama včasih 
zapadem v težke misli in de-
janja, ki so posledica preteklih 
dogodkov. Zanima me, ali mi 
na koncu uspe.

Ponosna sem na vas in vese-
la, ker ste se začeli postavljati 
zase in se spreminjati. Seve-
da to ni vsem všeč – in zakaj 
bi jim moralo biti? Življenje 
je samo vaše. Napredovanja 
v službi se ne bojte, ste spo-
sobni in vse boste zmogli. 
Prve mesece se boste malo 
lovili, ampak na koncu boste 
nadvse zadovoljni. Na sploš-
no vas v tem letu čaka veliko 
pozitivnih sprememb. Tudi 

v ljubezni pričakujte premi-
ke naprej, ni še prepozno in 
vlak še ni odpeljal. Ne mislite 
na preteklost in kaj ste nare-
dili narobe, napak ni in življe-
nje je danes, jutri, ne včeraj. 
Hvala za prijazne besede, lep 
pozdrav in srečno.

»Potovanja«, »Novo leto«, 
»Ljubezen«
Glede na to, da ste mi napo-
vedali potovanje v Ameriko, 
me zanima, ali bom obiskala 
znamenite kraje. Enostavno 
ne vem, kako naprej. Z bivšim 
fantom sva ostala dobra prija-
telja. Namen se ima preseliti. 
Jaz pa še vedno ne vem, kaj naj 
naredim. Pri njem sem vedno 
na razpotju. Bojim se, da bo 
njegovo obnašanje enako, kot 
je bilo.

Pisali ste mi večkrat, zato 
sem vse odgovore združila 
v enega. S potovanjem bos-
te zelo zadovoljni in uspelo 
vam bo obiskati vse kraje, ki 
jih nameravate. Leto vam pri-
naša nov začetek v ljubezni in 
to ni nekdanji fant. Kot se za-
vedate že sami, se spremenil 
ne bo oziroma še zelo dolgo 
ne. S starši nima preprostega 
odnosa in tudi tukaj ne vidim 
bistvenih sprememb. Osebo, 
ki vam je namenjena, spoz-
nate v povezavi s potovanjem 
v tujino. Srečno.

»Novo leto«
Nekaj časa že nisem pisala, re-
dno pa prebiram vaše napovedi. 
Meni ste že velikokrat vlili upa-
nje, me potolažili, nekaj vaših 
napovedi se je tudi uresničilo. 
Pišem vam glede vnukov. Vsi 
so moji sončki in me zanima, 
kaj jih čaka v prihodnje. Ali bo 
zame kdaj bolje?

Najstarejši vnuk je v ljubezni 
srečen in tako bo še naprej. 

Nakup stanovanja mu uspe 
in bo zadovoljen. Drugi vnuk 
trenutno ne čuti potrebe po 
partnerstvu, v dveh letih bo 
spoznal dekle in tudi na dolgi 
rok ostal z njo. Ne bodite toli-
ko v skrbeh za vnukinjo, saj bo 
vse izpeljala in uspelo se ji bo 
vpisati na poklicno šolo in jo 
bo tudi dokončala. Tretji vnuk 
ima poseben značaj in v življe-
nju se bo dobro znašel. Uspe 
mu priti na šolo, kamor si želi, 
in tudi v nogometu bo nizal 
lepe rezultate. Zadnji vnuk, 
za katerega me sprašujete, 
ima veliko željo po uspehu, 
potrebuje potrditve, zato ga 
le pohvalite in spodbujajte, 
saj mu to veliko pomeni. Pri 
nogometu ga čaka kar nekaj 
sprememb, seveda pozitiv-
nih. Obeta se mu tudi veliko 
tujine. Res je, vnuki so naši 
sončki. Vesela sem za vas. 
Ne smete izgubiti upanja, pri-
hodnost vam kmalu prinese 
nekaj lepega, kar vam bo vlilo 
novih moči in energije. Lep 
pozdrav in srečno.

TANJA ODGOVARJA

tanja.70@hotmail.com

Minuli teden se je v kranjski porodnišnici rodilo 25 novo-
rojenčkov, od tega 15 dečkov in 10 deklic. Najtežji je bil 
deček, ki je tehtal 4115 gramov, najlažja pa deklica, ki ji 
je tehtnica pokazala 2910 gramov. Na Jesenicah je prvič 
zajokalo 14 novorojenčkov, med njimi je bilo po 7 deklic 
in dečkov. Najtežja je bila tokrat deklica, ki je ob rojstvu 
tehtala 4090 gramov, najlažji pa deček, ki se mu je tehtni-
ca ustavila pri 2110 gramih.

Dne 28. januarja 2023 sta se na Bledu poročila Gregor 
Strehar in Saša Ilovar, na Jesenicah pa Almir Jusufović in 
Melisa Solce.

Novorojenčki

Mladoporočenci

Ivan Rozman iz Zgornjih Dupelj, po domače Bidetov, je 
moral kleče poslušati nauke spoštovanega Abrahama in 
ponižno odgovarjati na njegova vprašanja, če je hotel, da 
mu je modrec nad vsemi modreci izročil papirje kot dokaz 
članstva med »abrahamovci«. Ivan je praznoval jubilej leto 
po petdesetletnici, vendar slavje v kokriški Brunarici zato 
ni bilo nič manj prešerno in sproščeno. Takšno, kot se za 
veseljaka, za godca in pevca v pevski skupini Kokričani 
tudi spodobi.

Ponižni petdesetletnik

Slavljenec Ivan je moral kleče poslušati vprašanja in 
nauke učenega Abrahama. / Foto: Jože Košnjek
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1. nagrada: darilna kartica OBI v vrednosti 20 EUR,
2. in 3. nagrada: knjižna nagrada

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

V knjigi boste 
spoznali starega 
Kitajca, gospoda 
Fuja, ki je imel 
malo denarja 
in premoženja, 
a je bil vseeno 
srečen, ker je bil 
moder in notranje 
zadovoljen. 
Zgodba 
pripoveduje o 
petih elementih 
kitajske filozofije 
o življenju, 
zdravju in o tem, 
kako doseči 
ubranost in 
izpolnjenost.  

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

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

                        + poštnina

990Trda vezava, 96 strani. Redna cena knjige je 
14,90 eur. Akcijska cena knjige je samo EUR

w
w

w
.g

or
en

js
ki

gl
as

.s
i

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

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

Če želite, da vam jo pošljemo po pošti, se poštnina 
zaračuna po ceniku Pošte Slovenije.
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Trda vezava, 118 strani.
Cena knjige je samo 

                        + poštnina

990
EUR

www.gorenjskiglas.si
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Sem in tja mi v naključ-
nem pogovoru kdo reče: 
»Moje življenje je tako dol-
gočasno, da se o njem ne bi 
dalo nič povedati.« »Pa mi 
pripovedujte o svojih pred-
nikih,« jim odgovorim.

Petra je vzela moje besede 
zares. Začela je pisati dru-
žinsko kroniko.

»Če mi ne bi vrgla rokavi-
ce, tega ne bi nikoli počela!« 
mi je rekla, preden je nada-
ljevala. »Moja mama in oče, 
imenovala ju bom Jolanda 
in Konrad, sta se spoznala v 
Iskri. Ona je imela komaj 16 
let. Bila je pegasta in zabav-
na, rada se je smejala. Vsi so 
jo imeli radi. On je bil malo 
starejši, tik pred poklicno 
diplomo. Kljub mladosti je 
bil že preddelavec. Upal je, 
da z malo sreče kmalu pos-
tane mojster. Stanovanjska 
komisija mu je šla zelo na 
roke. Simpatičen kot je bil, 
jih je hitro omehčal. Dodelili 

so mu manjšo garsonjero, 
sodelavci pa so zbrali de-
nar za ohcet, ki so jo orga-
nizirali v sindikalni dvorani. 
Prišli so vsi, ki jim je zadišal 
krompirjev golaž. Kuharica 
je namesto poročnega dari-
la doma spekla deset hlebov 
kruha. O, kako je dišalo, ko 
jih je še tople, ravno vzete iz 
kmečke peči, pripeljala na 
vozu pred tovarno!

Mama je bila v poročni ob-
leki, narejeni iz svetlomod-
rega blaga, videti kot krhka, 
nežna princeska. Posodila ji 
jo je ena od sodelavk z že-
ljo, da je ne bi umazala. A 
jo je! In to še preden sta s 
Konradom stopila pred žu-
pnika. Pripovedovali so mi, 
kako je jokala, ko si jo je po-
lila s kozarcem vina. Obleko 
je morala sleči, da jo je po-
tem na stranišču za silo op-
rala, nato pa še mokro ob-
lekla nazaj. V tistem trenut-
ku jo je prvič zamikalo, da bi 
svojemu nerodnemu fantu 
spraskala obraz!

Še en oblak je za trenutek 
zatemnil njeno radost in 
srečo. Župnik, ki ju je po-
ročil, je bil nesramen, zelo 
zagrenjen mož. Ni prene-
sel sreče drugih, zlasti mu 
je šla v nos sreča mladih in 
zaljubljenih. Pred zbrani-
mi je zelo na glas izjavil: 'To 
bo nesrečen zakon. Sama 
revščina na kup leti!'

Svatje so umolknili in se 
po tihem zgražali. A tudi v 
njegovih krutih besedah je 
bilo zrno resnice: mami je 
bila kajžarska, prazen 'var-
žet'. Doma je bilo veliko ot-
rok, revščina, da bi jo rezal. 
A je bil moj oče Konrad po-
nosen možakar. Njegovi so 
imeli borčevski pokojnini, 
a so ga zaradi namere, da se 
z mami poročita cerkveno, 
postavili pred vrata!

Sam pri sebi je sklenil, 
da bo vsem dokazal, da se 
lahko tudi z revščino daleč 

pride. Ta stavek sem še kot 
otrok neštetokrat slišala. 
Res je bil trmast, četudi sta 
z mami slabo zaslužila. Za 
povrh so bila njuna mlada 
leta prepletena s številnimi 
odpovedovanji. To so bili 
časi različnih samoprispev-
kov in številnih solidarno-
sti, kar je že tako borno pla-
čo še dodatno oskublo.

Očetu je končno uspelo 
najti okoli tisoč kvadratnim 
metrov veliko zazidljivo par-
celo, ki sta ji pripadala še po-
lje in travnik. Zelo se je za-
dolžil, toda mirili so ga, da 
bo inflacija 'požrla' kredit, 
zemlja pa bo vedno več vre-
dna. Z mami sta se lotila iz-
kopavanja materiala za te-
melje. Pod rušo so ju priča-
kale skale in kamenje. Za-
kaj nista zastavila skromne 
hiše, zakaj sta se lotila zida-
nja 'gradu' v izmeri 20 krat 
10 metrov, ne vem. Če bi 
takrat slutila, tako je govori-
la mami, v kakšno kalvarijo 
se podajata, bi dvakrat pre-
mislila, preden bi se lotila zi-
dave. Stara sem bila tri leta, 
dobro se še spomnim, kako 
je bilo. Mami me je posadila 
na raztrgano odejo, mi dala 
v roke škatlo od cikorije in 
mi rekla: 'Bodi pridna in se 
igraj.' Ona pa je stekla nazaj 
k mešalcu. Če zaprem oči, jo 
še danes vidim pred seboj: 
kar naprej je bila noseča, 
kajti brat in sestra sta se ro-
dila v dveh zaporednih letih. 
Najprej je izgubila en zob, 
potem drugega, a ko se mi je 
zasmejala, je bila zame naj-
lepša mami na svetu. Takrat 
še, pozneje pa ne več …

Od plače jima je osta-
lo bore malo denarja. Jedli 
smo, kar je zraslo na vrtu in 
kar je oče ujel na črno v goz-
du ali v reki. Včasih so se na 
jedilniku znašli tudi golobi 
ali ježi v rižoti.

Ljudje so očeta zbadali, 
češ kaj jamra, da je utrujen! 

Od kod mu potem energi-
ja, da kar naprej 'štanca' ot-
roke! Očetu ni bilo mar za 
zlobne jezike. Imel je toli-
ko energije in veselja, da ni 
mislil na nič drugega, le na 
hišo in ljubezen.

V novo hišo, na pol izde-
lano, smo se selili jeseni. 
Prva zima v hiši je bila stra-
hotna. Morda se bo še kdo 
spomnil gesla 'imaš hišo, 
vrni stanovanje'. Pa smo ga 
morali tudi mi. Prisilili so 
nas! Vsi skupaj smo spali v 
eni sobi. Na tleh so bile de-
ske, na njih pa stari 'madra-
ci'. Bila sem zavita v odeje, 
na glavi sem imela ruto. 
Vso noč sem šklepetala z 
zobmi, saj zaradi mraza ni-
sem mogla spati. Ko sem se 
zjutraj zbudila, sem se stis-
nila k premraženemu ma-
minemu telesu in opazova-
la ledene rože na oknih. Z 
očetom sta vsak s svoje stra-
ni grela drobni telesci brat-
ca in sestrice, ki sta bila še 
dojenčka. Spominjam se 
maminega joka: 'Konrad, 
ne zmorem več, prodajmo 
hišo, vrnimo se v stanova-
nje, spet sem noseča. Oče 
ji je odgovarjal: 'Ljubim te, 
vse bo dobro, boš videla, 
nekaj bom storil, da bo vse 
dobro ...' In je res. Po pra-
znikih smo ga pospremili 
na železniško postajo, smer 
München. Zaposlitev je na-
šel v tovarni Audi. 'Tovar-
na stoji nekje med Münch-
nom in Nürnbergom,' je 
pojasnjevala babica, ki je 
vojno preživela v taborišču 
v Nemčiji. S seboj je prines-
la svojo kramo in se vselila v 
hišo! Da se le ne bi!

Imela je borčevsko po-
kojnino in kup dodatkov 
od dedkove pokojnine, toda 
obupen značaj. Edina dobra 
plat njenega prihoda je bila, 
da smo redno jedli, tudi to-
plo je bilo v hiši ...«

(Konec prihodnjič)

Milena Miklavčič

Kaj bo pa danes za kosilo
Marsikdaj se je težje odlo-

čiti, kaj bi pripravili za kosi-
lo kot pa skuhati samo kosi-
lo. Pire krompir s paprika-
mi, file lososa in pečena cve-
tača so le tri ideje, s katerimi 
lahko na preprost način po-
pestrimo svoje obroke.

Za pripravo pire krompir-
ja s paprikami potrebujemo: 
1 kg krompirja, približno 2,5 
dl polnomastnega mleka, 1 
rdečo papriko, 1 zeleno pa-
priko, 2 žlici olivnega olja, 
sol in poper.

Krompir olupimo, nare-
žemo na kose ter ga sku-
hamo v rahlo osoljeni vodi 
ter odcedimo. Odcejene-
mu krompirju prilijemo 

vroče mleko ter ga pretlači-
mo v pire krompir. Papri-
kam očistimo semena ter jih 
narežemo na majhne košč-
ke. Ponev segrejemo, prili-
jemo olivno olje ter na njem 
na hitro prepražimo nareza-
ne paprike, ki jih nato še po-
solimo in popopramo. Peče-
ne koščke paprik vmešamo v 
pire krompir.

Nasvet: K prilogi ponudi-
mo beljakovinsko jed. Med 
drugim je to lahko tudi lo-
sos, s pripravo katerega se 
ne bomo preveč zamudi-
li. Fileje lososa natremo s 
poprom in mletim česnom 
ter jih na na vsaki strani pe-
čemo 5 minut.

Za pripravo pečene cveta-
če potrebujemo: 1 srednjo 
veliko cvetačo, 3 žlice oliv-
nega olja, 1 žličko mlete rde-
če paprike, sol in poper.

Cvetačo razrežemo na 
posamezne cvetove, jo 
stresemo v lonec, posoli-
mo in zalijemo z vodo ter 

segrevamo. Ko voda za-
vre, cvetačo odcedimo ter 
jo razporedimo po pekaču. 
Potresemo jo z mleto rde-
čo papriko, popopramo in 
prelijemo z olivnim oljem. 
Vse skupaj dobro preme-
šamo. Pečemo v pečici, se-
greti na 200 °C, od 20 do 

30 minut oziroma toliko 
časa, da se cvetača zmehča. 
Vmes enkrat premešamo.

Nasvet: Cvetačo lahko 
spečemo tudi brez pred-
hodnega kuhanja. V tem 
primeru bomo morali čas 
peke podaljšati na okrog 45 
minut.

Erika Jesenko

Krompir ima visoko hranljivo vrednost in vsebuje dragocene 
vitamine, rudnine, kakovostne rastlinske beljakovine in ba-
lastne snovi. Uživamo lahko kuhanega, pečenega ali ocvrtega. 
Najpogosteje ga pripravimo kot prilogo – pire, praženega ali 
pa ocvrtega. Ali pa ga uporabimo kot eno od sestavin za juhe in 
enolončnice. Toda s krompirjem lahko pripravimo zelo veliko 
vrst jedi, celo sladke.

Krompirjevi popečenčki
Potrebujemo 600 g krompirja, 200 g šunke, jajce, maslo, rožma-
rin, ščep česna v prahu, origano, timijan, sol in poper.
Krompir olupimo, narežemo na mahne koščke in skuhamo v 
slanem kropu. Med kuhanjem v skledi pripravimo šunko, ki 
jo prav tako narežemo na majhne koščke. Začinimo jo s soljo, 
poprom, timijanom, origanom, rožmarinom in česnom ter 
premešamo. Ko se krompir skuha, ga odcedimo, ohladimo 
in dodamo začinjeni šunki. Dobro zmešamo z mešalnikom, 
nato zmes še ročno pretlačimo, da postane gladka, in iz nje 
oblikujemo kroglice, ki jih rahlo sploščimo z roko. Na vročem 
maslu jih z obeh strani opečemo, pred koncem pečenja pa 
z razžvrkljanim jajcem premažemo eno stran, da se lepše 
zapečejo. Postrežemo s poljubno solato.

Krompirjevi zrezki
Potrebujemo 1 kg krompirja, 50 g ostre moke, jabolko, 2 čebuli, 
2 stroka česna, 2 jajci, sladko rdečo papriko v prahu, poper, sol, 
kumino, olje in sesekljan peteršilj.
Surov krompir, čebulo in česen olupimo in naribamo. Jabolko 
narežemo na kocke. Vse sestavine zmešamo, dodamo 2 jajci, 
moko, sesekljan peteršilj in začimbe. Zmes damo za pol ure 
v hladilnik. V ponvi segrejemo olje in v njej z žlico iz zmesi 
oblikujemo zrezke, ki jih zlato rjavo spečemo.

Pisani krompir iz ponve
Potrebujemo 8 srednje velikih krompirjev, 300 g poljubnega mesa 
(piščanec, teletina, svinjina …), 2 stroka česna, poper, sol, 1 rdečo 
papriko, por, čebulo, korenje in olje.
Krompir olupimo in narežemo na kocke. Prepražimo ga na 
maščobi, da se zmehča. Vzamemo iz ponve in shranimo na 
toplem. Por očistimo in narežemo na kolobarčke, očiščeno 
papriko in korenje narežemo na kocke ter vse prepražimo. 
Med opekanjem meso začinimo. Pečenemu dodamo zele-
njavo in krompir. Potresemo s peteršiljem in postrežemo. 
Zraven lahko ponudimo solato, ocvrto jajce, vloženo rdečo 
peso, kumarice ali papriko.

Krompirjeva torta
Potrebujemo 1 kg krompirja, 400 g trsnega sladkorja, 250 g masla 
ali margarine, 200 g mletih orehov ali lešnikov, 200 g zmletih 
maslenih piškotov, 100 g čokolade in 2 lončka sladke smetane 
za stepanje.
Krompir skuhamo in ga pretlačimo. Nato mu dodamo sladkor, 
zmehčano maslo, orehe in piškote. Dobro premešamo, da 
dobimo čim bolj homogeno maso. Nato jo razdelimo na dva 
dela. Prvega porazdelimo na tortno dno, v drugo polovico pa 
vmešamo stopljeno čokolado in jo nato porazdelimo vrh prve. 
Stepemo sladko smetano, v katero smo dali žlico sladkorja, 
in z njo okrasimo torto.

usode
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KU HAR SKI RE CEP TI
Za vas iz bi ra Katja Do lencPotem se je k nam priselila babica

Zaznamovani otroci, 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

Ob slovenskem kulturnem prazniku
Kranj – Danes, 7. februarja, bo v počastitev Prešer-
novega praznika ob 18. uri pred Prešernovo hišo v 
Kranju tradicionalna Podoknica v izvedbi MePZ Pe-
tra Liparja, ki deluje pri Društvu upokojencev Kranj. 
Cerklje – V počastitev slovenskega kulturnega praznika bo 
danes, 7. februarja, ob 19. uri v Kulturnem hramu Ignacija 
Borštnika prireditev z naslovom Prešernova prva ljubezen. 
Prireditev s podporo Občine Cerklje organizira Klub Liberius. 
Šenčur, Visoko – Občina Šenčur vabi na osrednjo ob-
činsko prireditev ob slovenskem kulturnem prazniku 
– večer Prešernove poezije, ki bo 7. februarja, ob 19. uri v 
Dvorani Šenčur. Ponovitev celotne prireditve bo v sre-
do, 8. februarja, ob 18. uri v Domu krajanov na Visokem. 
Preddvor – V Kulturnem domu Preddvor se bo 8. februarja ob 
19. uri začela prireditev ob slovenskem kulturnem prazniku 
z naslovom Ženska naj bode pred pečjo ali pri zibeli – ne pri 
peresu. Prav tako 8. februarja bodo na gradu Dvor v središču 
Preddvora ob 11., 14. in 16. uri potekali vodeni ogledi gradu. 
Otroci se bodo pod čudežnimi klobučki v vodstvu mladega 
baroneta podali v obdobje romantike, od 14. ure dalje pa bo 
obiskovalce na gradu sprejemal sam dr. France Prešeren. Na 
gradu Dvor bosta poleg zbirke starin Grofa in Grofice (Cve-
to Sušnik in Tanja Šubelj) na ogled še razstava porcelana-
stih punčk in razstava fotografij iz življenja Grofa in Grofice. 
Breznica – Kulturno društvo dr. France Prešeren ob slo-
venskem kulturnem prazniku vabi na odprtje slikarske raz-
stave ter pesniški večer, ki bosta danes, 7. februarja, ob 18. 
uri v kulturni dvorani na Breznici. Na ogled bodo slike, ki 
so nastale na slikarski koloniji v januarju s tematiko Po-
vodni mož, svoje pesnitve pa bodo predstavile pesnice, ki 
se redno udeležijo pesniških večerov. Slikarska razstava 
bo v kulturni dvorani na Breznici na ogled tudi 8. februar-
ja od 9. ure dalje, ko bodo obiskovalci lahko prisluhnili 
tudi posnetku radijske igre Spomini Ernestine Jelovšek. 
Tržič – V sredo, 8. februarja, se bo ob 10.30 pred Ljudsko univer-
zo Tržič začel recital Prešernove poezije. V Knjižnici dr. Toneta 
Pretnarja bodo poklon dr. Francetu Prešernu ob 11. uri izkazali 
z glasbo in recitacijami, ki jim bo sledilo predavanje vrhunske-
ga fotografa Arneta Hodaliča z naslovom Izginjajoče kulture. 
 Železniki – Muzej Železniki vabi na deseto t. i. javno kova-
nje pesmi Pred plavžem mi pesem povej, ki se bo začelo 8. 
februarja ob 18. uri. Brezplačen ogled muzeja bo možen od 
15. do 19. ure.

IZLETI

Po Poti kulturne dediščine
Naklo – Društvo upokojencev Naklo vabi v sredo, 8. febru-
arja, na pohod po Poti kulturne dediščine. Odhod bo ob 8. 
uri izpred doma upokojencev v Naklem. Pohod boste začeli 
v Vrbi. Pot je dolga dobrih osem kilometrov in z ogledi traja 
štiri ure.

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. 

Razstavo bomo odprli  
v sredo, 8. februarja 2023,  

na slovenski kulturni praznik,  
ob 12. uri  

v gradu Khislstein,  
Tomšičeva 44, Kranj. 

JUTRANJA TELOVADBAC
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Zgornje Gorje – Podjetje Jysk je v okviru projekta Jysk zgodba 
za lahko noč v celoti opremilo pet spalnic v Domu Emavs v 
Zgornjih Gorjah. Donacija je vključevala vzmetnice, vzglavni-
ke, odeje in druge izdelke za spanje, vsi izdelki pa imajo ekolo-
ške certifikate. Dom je ena izmed najbolj priljubljenih lokacij 
za letovanje, zimske in poletne šole v naravi ter druge obšolske 
dejavnosti. »V Domu Emavs vsako leto tako poleti kot med 
zimskimi počitnicami letuje okoli tisoč otrok in mladostni-
kov,« je povedal Alojz Potočar, direktor Zavoda za letovanje 
in rekreacijo otrok. Ivan Protega iz podjetja Jysk je ponosen na 
razvoj tega družbeno odgovornega projekta, predvsem pa na 
uspešno sodelovanje z Zvezo prijateljev mladine Slovenije, v 
okviru katere deluje 15 počitniških domov. Uspešno že triletno 
sodelovanje je poudaril tudi Uroš Brezovšek, podpredsednik 
ZPMS. »Žal nevladne organizacije težko pridobimo namen-
ska sredstva za novo opremo. Še posebno je treba poskrbeti 
za kvalitetna ležišča, ki omogočajo dober nočni počitek,« je 
dodal Brezovšek.

V celoti opremili pet spalnicPrisluhnili prošnji stanovalcev
Bled – V podjetju Spar Slo-
venija so prisluhnili proš-
nji stanovalcev oskrbova-
nih stanovanj na Bledu, ki 
jih je zgradil Nepremičnin-
ski sklad pokojninskega in 
invalidskega zavarovanja, 
in jim v skupno last podari-
li avtomatski zunanji defi-
brilator. Donacija vključuje 
tudi omarico za notranjo na-
mestitev, pripadajoči znak 
AED, ki označuje lokacijo 
aparata, in izvedbo tečaja te-
meljnih postopkov oživlja-
nja z uporabo AED. Aparat 

bo stanovalcem na voljo v 
skupnih prostorih stano-
vanjskega objekta.

Predaje donacije, ki je po-
tekala minuli četrtek, so se 
udeležili stanovalci oskrbo-
vanih stanovanj ter pred-
stavnici podjetja Spar Slove-
nija – vodja trgovine Super-
market Spar Bled Brigita Ro-
pič in področna vodja Jožica 
Brankovič. »V našem stano-
vanjskem objektu smo moč-
no pogrešali defibrilator, ki 
žal še ne predstavlja obvezne 
opreme oskrbovanih stano-
vanj,« je dejala predstavnica 
stanovalcev Jožica Čeč Drese.

Maša Likosar

Sparovo donacijo sta predstavnici stanovalcev Jožici Čeč 
Drese predali vodja trgovine Supermarket Spar Bled Brigita 
Ropič in področna vodja Jožica Brankovič.  
/ Foto: arhiv podjetja Spar Slovenija
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Tržič – Na odseku državne ceste med prvim in drugim pre-
dorom iz smeri Tržiča proti mejnemu prehodu Ljubelj bo s 
torkom, 7. februarjem, ukinjena omejitev prometa, so sporočili 
z Direkcije RS za infrastrukturo. Z današnjim dnem je tako mo-
žen promet za vsa vozila, ne samo za lokalni promet. Promet 
na omenjenem odseku bo sicer še naprej urejen s polovično 
zaporo, izmenično enosmerno.

Z današnjim dnem možen promet za vsa vozila

Ljubljana – Slovenska karitas je odprla račun za pomoč pri-
zadetim ob potresu, ki je včeraj prizadel jugovzhodni del 
Turčije in severni del Sirije. Uničene so številne zgradbe in 
infrastruktura, mnogi so ostali brez vsega, razmere so zelo 
težke. Vsa zbrana sredstva bo Slovenska karitas posredovala 
Karitas v Turčiji in Siriji glede na največje potrebe. Sodelavci 
obeh Karitas se na terenu že pripravljajo na odziv in prosijo 
za solidarnost, je sporočil generalni tajnik Slovenske karitas 
Peter Tomažič. »Vsak dar bo dobrodošel pri pomoči in od-
pravljanju posledic potresa za že tako zelo ranljive prebivalce, 
še posebno v Siriji, ki nosi posledice vojne in je že nekaj časa 
pozabljena kriza,« je povedal. Darovati je mogoče s SMS-spo-
ročilom KARITAS5 ali KARITAS10 na 1919 in darovali boste 5 
oziroma 10 evrov ali z nakazilom na: Slovenska karitas, Kri-
stanova ulica 1, 1000 Ljubljana, TRR: SI56 0214 0001 5556 761, 
namen: POTRES TURČIJA-SIRIJA, sklic: 00 626.

Slovenska karitas ob potresu v Turčiji in Siriji
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Rezultati – žrebanje 5. 2. 2023
2, 6, 12, 22, 30, 37, 39 in 27

Loto PLUS: 2, 10, 11, 16, 25, 26, 33 in 13
Lotko: 8 7 4 4 7 7

Sklad 8. 2. 2023 za Sedmico: 1.900.000 EUR
Sklad 8. 2. 2023 za PLUS: 2.010.000 EUR
Sklad 8. 2. 2023 za Lotka: 300.000 EUR

LOTO

V nagradni križanki iz Gorenjskega glasa št. 7 z geslom 
Kuharija je del našega vsakdana je glavno nagrado 
prejel Janez Kuhar iz Bohinjske Bistrice, drugo Marija 
Demšar iz Selc in tretjo nagrado Antonija Kamenšek iz 
Železnikov. Nagrajencem čestitamo!

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

RADIO SORA, D.O.O., KAPUCINSKI TRG 4, ŠKOFJA LOKA
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JZMOREŠ, MOČNEJŠA SI, KOT SI MISLIŠ!
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V SLOVO

Mariji Dolžan
Hvala Ti, draga žena, mami, babica in prababica, da smo bili del 
Tvojega življenja. Na zadnjo pot s Teboj bomo odšli v nedeljo,  
12. februarja, ob 12. uri na pokopališču na Kokrici.

Žalujoči: mož Vinko, hči Tatjana, snaha Cvetka, zet Jože, vnuki-
nje in vnuka Katja, Nuša, Erazem, Mojca in Andrej z družinami

Če okrog sebe pogledujem,
pa me srce zaboli.
Tol'ko bratcev pogrešujem,
ki jih videti več ni.
(Kroparska)

ZAHVALA

V 98. letu nas je zapustila draga mama in stara mama 

Ivanka Kalan
rojena Trobec, iz Škofje Loke

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem 
in znancem za izrečeno sožalje, darovano cvetje, sveče in sve-
te maše. Hvala vsem, ki ste jo pospremili na njeni zadnji poti. 
Iskrena hvala dr. Romani Pintar, Patronaži Škofja Loka in os-
krbovalcem pomoči na domu CSS. Zahvala tudi g. Janezu Ške-
tu za pogrebni obred ob slovesu, pogrebni službi Akris, pevcem 
in trobentaču.

Žalujoči vsi njeni

OBVESTILA

Zbor članov MDI Kranj
Kranj – Medobčinsko društvo invalidov Kranj vabi člane na 
Zbor članov društva, ki bo 24. februarja ob 14. uri v Gostilni 
Arvaj, Kajuhova 2, Kranj. Prijave sprejemajo v pisarni društva 
v torek in četrtek od 15. do 17. ure.

Zbirka starih punčk prestavljena
Šenčur, Milje – Hiša čez Cesto obvešča, da so zbirko starih 
punčk preselili v Blagnetovo hišo v Šenčur. Ogled je možen 
vsak torek in petek od 17. do 19. ure in vsako nedeljo od 10. 
do 12. ure. Še vedno pa je Pr' Franč na Miljah 11 na ogled 
zbirka raznovrstnih igrač, del punčk, medvedkov, otroških vo-
zičkov, zibk, maket vlakov, cirkusa, lunaparka, gospodinjskih 
pripomočkov  ... Ogled je namenjen družinam, izletnikom, 
pohodnikom, vrtcem in šolam. Za ogled pokličite na tel. št. 
031 680 173 ali pišite na e-naslov dragica.markun@gmail.com.

RAZSTAVE

Portreti dr. Franceta Prešerna
Radovljica – V izložbenem delu Likovnega salona M., Kranjska 
cesta 4, so v počastitev slovenskega kulturnega praznika na 
ogled portreti našega največjega pesnika dr. Franceta Prešer-
na. Avtor portretov je slikar Miroslav Pengal.

Fotografska razstava Janeza Kramarja
Radovljica – Februarja v galeriji Pasaža Radovljiške graščine 
na Linhartovem trgu 1 svoja dela razstavlja mojster fotografije 
Janez Kramar, član Fotografskega društva Radovljica. Naslov 
cikla fotografij je Darilo ledene dobe.

Švica
Jesenice – Fotografsko društvo Jesenice in Foto galerija na 
Jesenicah, Trg Toneta Čufarja 4, vabita na ogled fotografske 
razstave Švica Branka Sitarja, člana Fotografskega društva 
Jesenice. Odprtje razstave bo 9. februarja ob 18. uri, na ogled 
pa bo do 8. marca.

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

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

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

NEPREMIČNINE
HIŠE
KUPIM

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

MOTORNA VOZILA
AVTOMOBILI
PRODAM

MERCEDES CLC22 OCDI, letnik 
2009, 280.000 km, odlično ohranjen, 
tel.: 040/795-958 23000331

SEAT Ibiza 1,4 bencin in plin, letnik 
2008, 250.000 km, 1. lastnik, tel.: 
040/795-958 23000332

GRADBENI  
MATERIAL
PRODAM

KRITINO Bramac EN490, dobro ohra-
njeno, cca 1.500 kosov, cca 135 m2, 
tel.: 040/484-720  
 23000334

KURIVO
PRODAM

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

SUHA bukova drva, možnost prevoza, 
tel.: 040/246-688  
 23000328

STANOVANJSKA 
 OPREMA
POHIŠTVO
PRODAM

KLUBSKO mizo velikosti 100 x 60, 
ugodno, tel.: 040/614-605  
 23000338

UMETNINE, NAKIT
PRODAM

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

MEDICINSKI  
PRIPOMOČKI
PRODAM

BIOVITO magnetno podlogo Bavaria 
Woltex, volnen nadvložek Silver, tel.: 
031/734-103  
 23000304

KMETIJSKI STROJI
KUPIM

MULČAR, traktor, kosilnico in pajka, 
tel.: 041/540-364  
 23000335

TRAKTOR Zetor, Ursus, Univerzal, 
Štore, Deutz, Tomo Vinkovič ali IMT, 
tel.: 070/112-628  
 23000326

PRIDELKI
PRODAM

JEČMEN in pšenico, tel.: 041/931-
123  
 23000333

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

ČB bikca, starega 14 dni, tel.: 
031/446-519 23000330

MLADE bele purane za nadaljnjo rejo, 
različnih starosti, tel.: 031/499-143  
 23000337

OVCE kamerunske z mladiči, ugodno 
in 2 leti starega ovna JS pasme, tel.: 
041/758-972  
 23000329

TELIČKO simentalko, staro 2 tedna, 
tel.: 041/335-514  
 23000327

PODARIM

STARE kokoši nesnice, tel.: 041/337-
678 23000336

ZAPOSLITVE (m/ž)
IŠČEM

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

STORITVE
NUDIM

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

ADAPTACIJE vsa gradbena dela, not-
ranje omete, strojne omete, fasade, 
adaptacije, tlakovanje dvorišča, ograje, 
kamnite škarpe in dimnike, krovska 
in kleparska dela, sanacije in renova-
cije, kvalitetno, hitro in poceni. SGP 
Beni, d. o. o., Struževo 7, Kranj,, tel.: 
041/561-838  
 23000284

ZASEBNI STIKI
61-letnik sprejme damo za skupno ure-
jeno življenje, tel.: 040/660-512  
 23000339

RAZNO
ZBIRAM in odvažam odpadno železo, 
aluminij, inox, baker, odvoz brezpla-
čen, tel.: 070/385-956 23000308

Bi radi sami izdelali milo? 
Nič lažjega s pomočjo 
knjige, v kateri boste 
dobili napotke o izdelavi 
mil po hladnem postop-
ku, z lugom ali brez. 
Ta mila so še posebej 
primerna za otroke, ki 
se bodo zabavali ob 
izdelavi. 60 receptov 
za mila s slikami in 
nasveti, kaj narediti, če 
gre kaj narobe. Knjiga 
vsebuje tudi video 
posnetek poteka  
izdelave mila  
po hladnem  
postopku.

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. 

168 strani, trda vezava        

                        + poštnina
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Ko je minulo soboto veter lomil drevesa in je bil večji del območja med Kamnikom in Komendo v 
poznodopoldanskem in zgodnjepopoldanskem času brez elektrike, so na smučišču Osovje zagnali 
agregat. Mladež in njihovi starši so se vetrovnemu dnevu navkljub dobro razpoloženi spuščali po 
odlično urejenih progah.

Podlom – »Danes smučišče 
Osovje obratuje normal-
no. Je 3,5 stopinje plusa, ve-
ter ni ovira,« je bilo v soboto 
zapisano na strani smučišča 
Osovje na Facebooku. In res 
je bilo tako, da je bil vrvež na 
smučišču tak, kot se za zače-
tek počitnic spodobi. Veter 
jim je kolikor toliko prizana-
šal, mali tečajniki so na tra-
ku vzorno poslušali nasvete 
smučarskih učiteljev, malo 
večji tečajniki so se že spuš-
čali po poligonu, odrasli pa 
uživali v tem, da na smučišču 
ni bilo prevelike gneče in da 
so se lahko dobro nasmuča-
li. »Prvič sem tu, moram reči, 
da so proge odlično priprav-
ljene, cene vozovnic so zelo 
ugodne; sicer smučam ne-
kajkrat na sezono in tu je res 
super. Za nas je bolje, da da-
nes piha veter, ker ni preve-
like gneče,« nam je povedala 
smučarka iz Kamnika. Tudi 
njen sin je bil nad smuko 
navdušen. »Zagotovo bom 
še prišel sem, proga je zares 
dobra in še ena skakalnica je. 
Ko sem prišel, sem najprej 
mislil, da me bo strah, pa 
sem se hitro sproščeno spus-
til.« Osovje je blagodejen kraj 
tudi za tiste, ki ne smučajo. 
»Otroke sem pripeljala sem, 
odlično je, ker imajo trak, da 
imajo proge za tiste, ki se šele 
učijo … Otroka sta navduše-
na, meni je pa sploh super, 
da sem tu, na svežem zraku: 
imam postrežbo, čaj, kuha-
no vino, kaj bi človek še že-
lel več ...« je povedala obisko-
valka.

Med počitnicami 
organizirajo smučarske 
tečaje

Da so proge takšne, kot so, 
skrbi ubrana ekipa Smučar-
skega društva Črna pri Ka-
mniku.«Ratrakiramo zjut-
raj ali zvečer, imamo pa 

srečo, da je smučišče na osoj-
ni strani, tako da je ves dan 
dobro pripravljeno,« nam je 
povedal predsednik društva 
Matija Žagar. Ta teden prip-
ravljajo smučarske tečaje. 
»Povpraševanje je veliko, 
kakih šestdeset bi jih lahko 
imeli, ampak lahko jih sprej-
memo le okrog trideset. Naj-
mlajši tečajnik ima tri leta in 

pol, starostni razpon je do 
enajst let,« pove Žagar. »Si-
cer izvajamo tečaje vsako so-
boto in nedeljo od 10. do 12. 
ure, vzamemo začetnike, v 
dveh dneh se že kar veliko 
naučijo, naslednji konec te-
dna gredo že kar v nadalje-
valno skupino, pri našem 
najstarejšem učitelju Boja-
nu potem do konca izpilijo 

znanje, usvojijo vlečnico in 
varnost na smučišču ...«

V soboto veleslalom za 
pokal Osovja

Med tednom je na Osovju 
možna le nočna smuka, med 
počitnicami pa bo smučišče 
odprto tudi čez dan. Ob kon-
cu tega tedna, v soboto, bodo 
organizirali odprto tekmo 
v veleslalomu. »Tekmovale 
bodo vse starostne kategori-
je, pričakujemo od petdeset 
do šestdeset tekmovalcev, ve-
liko bo otrok do 14. leta staros-
ti. Glede organizacije pustne-
ga veleslaloma pa se še odlo-
čamo,« nam je zaupal Matija 
Žagar. Vesel je, da bodo tem-
perature v počitniškem tednu 
nizke, tako da kanijo naredi-
ti še nekaj umetnega snega. 
Nadejajo se, da bo smučarska 
sezona na Osovju, kjer se je 
moč tudi brezplačno sankati, 
trajala do konca februarja ozi-
roma začetka marca.

Klara Mrak

Raj za mlajše in starejše smučarje / Foto: Klara Mrak

Zatrnik – Na smučišču Zatrnik v sredo, 8. februarja, priprav-
ljajo Družinski smučarski dan z Elanom in mini Planico. Med 
9. in 16. uro se bodo otroci učili smučarskih veščin v okviru 
tečaja smučanja, tekmovali v veleslalomu in se preizkusili na 
smučarski skakalnici mini Planica. Obiskovalce bosta zabavala 
čarovnik Jan in Vita, uradna maskota svetovnega prvenstva v 
nordijskem smučanju v Planici. Odrasli bodo lahko brezplačno 
testirali smuči Elan. Vsem udeležencem tečaja bodo podelili 
medalje, najhitrejšim trem veleslalomistom pa posebne na-
grade. Poleg smučišča sta na Zatrniku urejena tudi sankališče 
in krajši tekaški krog za drsalno tehniko, lahko pa uživate tudi 
v okrepčevalnici Zatrniška plaža.

Družinski smučarski dan na Zatrniku

Domžale, Radovljica – V po-
nedeljek, 13. februarja, se 
začenja letošnji, 17. Festival 
gorniškega filma, ki bo pote-
kal do sobote, 18. februarja. 
Poleg Celja in Ljubljane bos-
ta festivalski prizorišči tudi 
Mestni kino Domžale in 
Linhartova dvorana v Rado-
vljici. Prikazali bodo 29 fil-
mov, od tega štiri slovenske, 
med katerimi bo tudi Ena za 
reko: Zgodba Save režiser-
ja Rožleta Bregarja. Filmi so 
sicer razdeljeni v kategorije 
alpinizem, plezanje, gorska 
narava, kultura in avantura, 
podroben spored pa je na vo-
ljo na spletni strani festivala.

Festivalsko dogajanje bo 
obogatil tudi bogat spre-
mljevalni program. Med 
drugim bo Andrej Štrem-
felj predstavil avtobiografi-
jo Kristali sreče, svojo pot 
od soplezalcev do prijate-
ljev bodo predstavili Bor Le-
vičnik, Žiga Oražem (AO 
PD Kamnik) in Matija Vo-
lontar (AO Jesenice), ki so 
lani preplezali prvenstve-
no smer v steni Pomlace. O 
svojih izkušnjah bo sprego-
voril tudi alpinist z zlatim 
cepinom iz leta 2012, Blejec 
Nejc Marčič, o branju in od-
pravah pa Bogdan Biščak, 
Dušan Jelinčič, Silvo Karo, 
Matevž Lenarčič in Andrej 
Štremfelj.

Festival 
gorniškega filma
Aleš Senožetnik

Ljubljana – Januarja so bile cene za 0,2 odstotka višje kot de-
cembra lani, na letni ravni pa smo beležili desetodstotno rast 
cen, kažejo podatki, ki so jih včeraj objavili na Statističnem 
uradu. Za primerjavo: januarja lani smo beležili 5,8-odstotno 
letno inflacijo. Tako na letno kot na mesečno inflacijo so tokrat 
najbolj vplivale višje cene hrane in brezalkoholnih pijač, ki so 
se na letni ravni dvignile za 19,3 odstotka, na mesečni pa za 2,1 
odstotka. Na drugi strani so se ob začetku sezonskih razprodaj 
na mesečni ravni najbolj znižale cene oblačil in obutve, in 
sicer za 8,8 odstotka, kar je mesečno inflacijo ublažilo za 0,6 
odstotne točke. Cenejši so bili tudi naftni derivati.

Inflacija višja kot decembra

Oaza beline pod Črnivcem

Prešeren ni bil samo doktor fig,  
pač pa tudi doktor češpelj.
Milan Fridauer - Fredi
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Agen ci ja RS za oko lje, Urad za me te oro lo gi jo

Danes bo večinoma jasno, le v hribih lahko nastane nekaj 
kopastih oblakov. Jutri bo zjutraj še pretežno jasno, popoldne 
pa zmerno do pretežno oblačno, pihal bo šibak severovzhodni 
veter. V četrtek bo pretežno jasno.

Radovljica – Območno združenje veteranov vojne za Slovenijo 
Zgornja Gorenjska v sredo, 8. februarja, organizira pohod ob 
slovenskem kulturnem prazniku, letos je že 21. po vrsti. Kot 
je povedal predsednik združenja Janez Koselj, je pohod na-
menjen tudi spominu na pisatelja in filozofa Janeza Svetino 
z Bleda, ki je bil 28. junija 1991 v osamosvojitveni vojni ustre-
ljen v bojih za mejni prehod v Gornji Radgoni. Pohodniki se 
bodo v sredo na pot podali ob 8. uri izpred Srednje gostinske 
in turistične šole v Radovljici. Najprej bodo šli na Bled, kjer 
bo ob 10.30 pri Prešernovem spomeniku krajša slovesnost; 
slavnostni govornik bo Jože Osterman, v kulturnem programu 
bodo sodelovali učenke in učenci Osnovne šole Bled in Ve-
teranski pevski zbor. Po slovesnosti bodo pot nadaljevali čez 
Piškovco v Vrbo, položili venec k Prešernovemu spomeniku 
ter prisostvovali osrednji proslavi, ki se bo začela ob 13. uri, 
so še sporočili iz veteranske organizacije.

Pohod spomina in prijateljstva v spomin Janeza 
Svetine

Predsednik Smučarskega društva Črna pri Kamniku Matija 
Žagar / Foto: Klara Mrak


