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Dočakali postavitev brvi čez.Savo 
Kolesarska brv čez reko Savo v Medvodah je.del več kot dva milijona evrov 
vrednega projekta Kolesarske poti Medvo·de-Pirniče-Vikrče. · 

-~-AJA __ B_ER:~"c.~~J •. , ....... .. Izvedla ga je izkušena . bodo dela na kolesarski brvi 
ekipa podjetja Prangl, in si- · zaključena maja, ko bodo 
Cer z dvigalom z rešetkas- zaprosili za izdajo uporab
to roko, ki zmore dvigni-_ nega dovoljenja. Tega priča
ti tovor s težo do 600 ton. kujejo v_juniju;_odprtje brvi . 
Glavna roka dvigala je dol- pa ob občinskem prazniku 
ga do 138 metrov, maksi- v začetku julija. Projeki se 
maj.na dolžina sistema pa je je nekoliko zavlekel. Aprila · 
192 metrov. Dele za sesta- . lani je izvajalec ob gradnji 
vo dvigala je dostavilo kar pilotov naletel na plinovod, 
35 · tovornih ·vozil. Izvajal- ki nibil vrisan v katastru gQ• 
ruje v času priprave na pre- spodarske javne infrastruk
mik kar dvalcrat. zagodla ture. Treba ga j.e ·bilo pre' 
tehnika, zato je bil dvalcrat · staviti in pridobiti spreme' 
prestavljen. Kolesarska brv njeno gradbeno dovoljenje. 
je d(!lga okrog 83 metrov in Občina je ·za projekt kole
tehta 61 ton. Sestavili so jo sarske poti z brvjo pridobi
na levem bregu reke Save, la tudi evropska sredstva, in 
kjer je že nek_aj časa čakala sicer 1,14 milijona evrov iz 

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 I_lajbolj zanimiv, hkra
ti pa tudi redek iri zahteven 
del: dvig in premile kolesar•. 
ske brvi čez reko Savo na 
območju za občinsko stav• 
bo in knjižnico. Bil je pr~
va atrakcija in privabil šte
vilne radovedne opazoval- · 
·ce. Podobni premiki se v 

-·~--Slovenijfzgodijo le nekaj
krat letno. 

na premik. . naslova dogovora regij. 
Kot so pojasnili na O.bčinh • '· ~- Kolesarsko brv so usp~šno nam~ili na opornika. V ~porabo naj bi jo predali ob občinskem 

prazniku y z3četku julija., rot:n11, DQu · Medvode, predvidevajo, da · ► 3. stran 

Nasprotujejo nameri 
kranjske občine 

. ~ . . o , . 

Priloga: Zgorn1esav c · 

Nameri Mest~e občirie Kranj, da odkupizemljišče 
znotraj avtocestnega priključka Kranj vzhod, kjer 
bi Komunala Kranj lahko zbirala in prekladala 
odpadke, Občin.a Šenčur ostro nasprotuje. , 

MAšA LIK◊SAR 

.. @.(02)_79015_60, 031733_637i 
Odkup celotnih govejih čred na gospodarsivu. 
PLAČILO'TAKOJ! · . . 

Šenčur - Občina Šenčur je 
bila do leta 2021 lastnica 4,3 
hektara velikega zemljiš
ča znotraj avtoctstnega 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 vame 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 
zl:>iranjem ponudb v proda
jo· ponudil konec lanskega 
leta. Kot je znano, bci MOK 
pri nakupu.Darsovega zem
ljišča uveljavljala predkup
no pravico in s tem Komu
riali Kranj zagotovila prostor 
za manipulacijo edpadkov, 
podjetju Avto Krka pa tako 
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. onemogočila gradnjo ome
njenega centra, kar· se Koz• 
jeku ne zdi dopus.tno. 

· ! .. BIKI do 4,75 € + d~vel< AKTUALNO - prodaja 
.... M.!'ILIHBIKOV_200-300_ kg „ i TELICE dli_ 4,60 €+davek 

Tedenska prodaja MALIH TELIČK: cca 200-250 kg! . ~--
GORENJSKA 

Na kranjski šoli nova 
zobna ambulanta 
V sedmi šolski zobni ambulanti, 
ki deluje v okviru Zdravst\lenega 
doma.Kranj, bosta delali zobo• 
zdravnica Manca ('let\co in medi• 
cinska.sestra Irena Erbe!nik. 
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ZANIMIVOSTI 

Družina z Islandije 
živi v Lescah 
Osemindvajsetletna Elis:ibet kon
čuje magisterij iz socialnega dela 
na islandski univerzi, 31-letni Ma
gnus A(nar pa je Ustanovitelj in di
rektor podjetja Orbit Car Hire. 
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KRONIKA 

Le varna smuka 
je užitek_ 
Robert Šebenik, vodja policijskega 
okoliša Cerklje in vodja smuc!arjev 
policistov na Krvavcu·, nam je 

· predstavil pr~vila in nasvete za. 
varno smuko. 

ZANIM IVOS'fl 

Oaza beline 
pod Črnivcem 
Ko je minulo soboto veter lomil . 
drevesa iri je bil v~ji del obm«:ja . 
med Kamnikom in Komendo brez · 
ele\ctri\ce, so na smučišču Osovje 

. zagnali agregat. 

VREME 

. Danes bo veli nama jasno . 
jutri bo zmerno do prete
žno oblačno, piha! bo.se- · 
verovzhodni veter. V čeir
tek bo pretežno jasno. 

~ j ~8/3·°C 
jutri: pretežno oblačno 
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Jutri bomo slavili kulturo 
Ob Jutrišnjem kulturnem prazn_iku se bodo tudi na Gorenjskem· zvrstile številne proslave in kulturno 
:obarvane prireditve, s katerimi ne bomo le počastili spomiria na Frariceta Prešerna, temveč tudi s lavili 
kulturo in njen pomen za slovenski narod. · · · · - · 

MAšA LIK0SAR 

Vrba, Kranj - Prešernov d<1n, 
8. februar, je prazniksloven• 
ske kulture vse od leta 1945, 
leto pozi,eje je postal držav. 
ni praznik, leta 1991 pa še 
dela prost dan. Da ima kuJ. 
tura svoj državni praznik, ki 
je s icer 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 

Na ministrstvu za kulturo bodo predvldoma prihodnje leto pristopili k_ proj~ktu celovite 
prenov~ Prešernove do...;ačije V Vrbi./ Foto:: Gomd Knoe 

glede na BDP kljub tej b lagi obči.ni bodo letos zopet prip-
rasti ostaja pri enem. odstol· ravili tradicionalno ·prosla• 
ku. Državajedenimov2021 vo v Vrbi-ob i3. uri in po-
namenila za kulturo skupno hod po Poti kulturne dediš-
skoraj 514 milijonov ·evrov, čine. Žirovnica, ki lx{ pote-
kar je Zt)ašalo en odstotek kal pod sloganom. Bog živi 
BDP: navajajo na S_URS-u.. vas Slovenke. Organizatorji 

pričakujejo več kot tisoč po-
Celovita prenova hodnikov.v Vrbi pa več ti• 
· Prešernove domačije soč obiskovaicev, ki si bodo 
0,Naj,azličnejši ·dogodlci, med.drugimlab.ko ogledali 

. s katerimi boipo vsi sku- Prešernovo domačijo: Ta je 
paj slavili kulturo in njene lani v celoti prešla '< držav. 
ustvarjalce, bodo ob_jutriš• ne roke, saj ji je žirovniška 
njem prazniku potekali tudi občina prodala še stanovanj· 
v mnogih gorenjskih kra- ski objekt Vrba _1. Na mini· 
jih. Kulturne ustanove bodo strstvu za kulturo bodo pred-
odprle svoja vrata; poteka· vidoma prihodnje leto pris-
li bodo recitali Prešerno- topili k pro/ektu celovite pre-
ve poezije, številni Sloven• nove Prešernove domačije v 
ci pa bodo ta dan izkoristili Vrb( ki predvideva obno-
za obisk Prešernovega roj• vo Prešernove rojstne hiše, 
stnega kraja in drugih vasi · nekdanjega gospodarske• 
pod Stolom. V žirovniški . ga objekta z dv?riščem in 

tudi stanovanjskega objek• 
ta Vrba 1, za katerega so na 
ministrstvu naročili izdela-· 
vo projektne dokurnentaci• 
je. Investicija je ocenjena na 
3,1 milijona evrov, zaključe• 
nap~ naj bi b ila v letu 2025. 

Dvajseti Prešernov snienj 

domače in umetnostn,:obrti, 
predstavile se bodo folklorne 
skupine, del ekipe muzikala 
Povodni mož bo obiskoval
ce popeljal v skrivpostni 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. 

V Prešernovem mestu 
Kranj so med :i.in·u . febru· 
atjem pripravili niz dožive, 
tij kulture Vsak dan prešer
novo. Vrhunec dogajanja bo 
tradicionalna prireditev Pre• . 
šernov smenj, ki bo 8. febru-

Franceta Prešerna v Prešer• 
novem gaju. 

Občinske proslave . arja v duhu 19. stole~a že_. 
dvajsetič potekala v starem 

· mestnem jedru. S_lavnostno 
odprtje sejma pred Prešer
novim gledališčem ob 11. uri 
bodo pospremile recitacije 
in nastopi pevskih zborov. 
V mestu bo potekal sejem 

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: 

Dočakali postavitev brvi čez Savo 
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 Viler· 
če: Približa se vaš i Spodpje 
Pirniče, poteka mirno tople• 
ga vrelca Straža in se nada-· 
ljuje ali desno proti nase
)ju 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 
- j~ dolga 6 .215 metrov in širo

ka 3,5 metra. Večinom~ježe 
zaključena. Sedaj so narnes· 
lili še brv čez Savo. Premik 
slednje si je v družbi članic 
in članov občinskega sveta 

r 
·•··.• . 

. 
. . 
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Premik ko lesarske brvi čez reko Savo v Medvodah je bil 
zahteven. / Fot~: Tini l)q\-1 

Asfaltirana kolesarska pot je dolga 6 .215 metrov in 

široka 3,5 metra. Večinoma je že zaključena . . 

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

pomemben -trenutek. »Da• 
riašnjega dogodka sem vesel 
iz več razlogov. Prvi je go· 
lova ta, da s premikom brvi 

zaključujemo pomembno 
etapo v izgradnji kolesarske 
povezave od meje z m_estno 
občino Ljubljana do cen• 

. tra Medvod, povezave, ki 
je ne bi b ilo brez · sodelova
nja z ministrstvom za in
frastrukturo in evropskih 
sredstev iz naslova Dogovo• 
raza 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 Gamol. Jekle· 
ni del brvi je izdelalo podje· 
tjeMKE. 
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k KOMENTAR 
(GOR KAVČIČ 

Naj bo kulturno 

D 
anes zveler bodo v 
Cankarjevem domu 
slovesno podeiili naj

vi!ja priznanja Republike Sk>
venije za dosežke na področju 
mnetnosti, ·dve Prerernovi nag• 
radi ia &vljenjsk-0 dek, in šest 
nagrad Prešernovega sklada 
za vrhunske umetniške dosež
ke v zadnjih treh leiih. Gre za 
izbrane nagrajenke in nagra
jence, ki so s svojimi umetni4 

llimi opusi oziroma dosežki 
obogatili slovensko kulturno 
zakladnico. Gorenjci bomo 

-tokrat še posebno ponosni na 
rojaka, Prešerno.vega nagra• 
jenca, akademskega slikar· 
ja Hennana Gvaidjančiča. Z 
Gorenjsko pa je posredno po• 
vezana tudi. nagrada Prešer
nov<ga sklada, ki jo bo zo cikel 
razstav prejel akademski sli
kar Nik-Olaj Beer, med drugi,n 
tudi za razstavo Izbrana dela 
1986- 2~21, ki je _bila na ogled 

_ lani spomladi v Kranju. 
· Za zaletek februarja vsa• 
ko leto lahko potrdimo; da gre 
ZD tiste dni v letu, k,, kultura in 
umetni!ka ustvarjakwst si-Opita 
v osp_redj<, saj v lasi s~ke
mu kulturnemu prazniku tako 
na državnem k-Ot k>kalnem ni
voju potekajo &Jilne kulturne 
prireditve in dogodki. Kar seve• 
da ne pomeni, .da prwstalih 350. 
dni v letu kulture ·na $loven• 
skem ni. Statistični umd Repu• 
blike Slovenije je te dni postregel 
z zanimivimi podatki za leto 
· 2021. Kot vrnw,je bil dostop do 
kulturnih dobrin v pandemil
nem letu precej otežen, zato 
so številke nižje k-Ot v letih pml 

tem, a je to leto kultura vseeno 
k bruto domale11iu proizvodu 
(BDP) prispevala en odstotik, 
prav takšni pa so bili skupni iz
datki države ZD kulturo. 

Muzeji in galerije_ so ·v letu 
2021 v svojih prostorih pripra
vili 955 oblasnih in 137 sralnih 
razstav ter dodatno še 123 raz• 
stav za virtualni prostor. 'Kul
turni domovi, gledališla, ·obe 
eperi, glasbene ustanove ter 
drugi producenti in izvajal
ci k~lture so na sk>venskih od
rih pripravili 15.885 kulturnih 
prireditev, kulturne ustanove 
pa so organizirale 192 festiva

. k,v s 4.428 festivalskimi prire• 
ditvami. Ustva,jenih je bik> 24 
cek,velernih (14 igr~nih in 10 

dokumentarnih) in 58 kratko
metražnih .filmov (26 igranih; 
19 dokumentarnih in 13 ani- · 
miranih). Kinematografi so. 
ponudili 320 fil»iov,. med_ nji
mi je bik, 21 sk>venskih:·Film
ske predsrave. si je ogledalo ne
kaj vel kot 725.000 gledalcev. 
Morda smo ii tem lasu vel 
brali. Izšlo je kar. 5.813.nask,
vov /iskanih knjig in brošur,· 
od tega 37 ()/lstotkov leposk>v
·nih del /1.222 izvirnih sloven
skih del in 939 prevodov), 250 
je bik, knjig poezij. "V spk>šne 
knjižnice je bil-O vpisanih sk-0-
raj 399.000 llanov. . ·: 

Prav bi bilo, ila se zaveda
mo; da vso kulturo, ki jo »kon· 
zumiramo«, gledamo, poslu
šamo, beremo ... , ustvarjajo 
umetnice in umetniki, nckda• 
nji i~ bodoti Prešernovi nagra• 
jenci. Zato je prav, da jih danes 
zveler še postbn<> slavimo. • 
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