
AKTUALNO

Velika cepilna  
akcija v Škofji Loki
V četrtek bo velika cepilna akcija v 
Škofji Loki. V ZD Tržič so se pri 
naročanju na cepljenje proti covi-
du-19 že vrnili na svojo staro hi-
šno spletno aplikacijo. Javne prire-
ditve so povezane le še s površino, 
in ne več s številom ljudi.
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GORENJSKA

Za cono lahko,  
za njivo pa ne
Kmetje iz okolice Kranja in Šen-
čurja so nezadovoljni, ker svojih 
gozdov ne bodo smeli krčiti za 
kmetijske namene, medtem ko naj 
bi bila krčitev istih gozdov dovolje-
na za javno infrastrukturo in po-
slovne cone.

7

KRONIKA

Ni se izrekel o krivdi
V petek so na okrožnem sodišču v 
Ljubljani opravili predobravnavni 
narok zoper 36-letnega državljana 
Bosne in Hercegovine Gorana Ili-
kića, ki je obtožen umora svoje 
žene Marine, s katero sta bila v 
razveznem postopku. Obtoženi se 
na naroku o krivdi ni izrekel.

16

ZADNJA

Red za zasluge  
jeseniškemu hokeju
Predsednik države Borut Pahor je 
včeraj izročil red za zasluge Hokej-
skemu drsalnemu društvu SIJ 
Acroni Jesenice za njegov nepre-
cenljiv prispevek k slovenskemu 
skupinskemu športu in spodbuja-
nju športa med mladimi.

24

VREME

Danes bo spremenljivo  
do pretežno oblačno,  
nastajale bodo krajevne 
plohe. Jutri in v četrtek  
bo večinoma sončno.

8/20 °C
jutri: povečini sončno
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Marjana Ahačič

Radovljica – V Čebelarskem 
muzeju v Radovljici so v pe
tek ob svetovnem dnevu če
bel odprli prenovljeno stal
no razstavo z naslovom Ži
veti skupaj. O čebeli in člo
veku. Razstavo in prenovlje
ne prostore muzeja je odprl 
predsednik republike Borut 
Pahor, ki je v svojem nago
voru poudaril pomen svetov
nega dneva čebel in dejal, da 
se bomo Slovenci vedno lah
ko s ponosom spomnili, da 
smo bili njegovi pobudni
ki. Spomnil je, da je Evrop
ska unija z mehanizmom za 

okrevanje in odpornost od
govorila na posledice epide
mije, poudarek okrevanja pa 
bo na zelenih in trajnostnih 
investicijah. Pozval je, da ta 
prelomni trenutek izkoristi
mo ne le za ohranjanje nara
ve za svoje zanamce, marveč 
predvsem za trajnostno na
ravnano življenje.

Kot je poudarila avtorica 
razstave dr. Petra Bole, di
rektorica Muzejev radovlji
ške občine, so pri projektu 
sodelovali s partnerji, ki se 
zavedajo pomena trajnos
tnega razvoja in jim ni vsee
no za našo prihodnost in pri
hodnost avtohtone kranjske 

čebele. Pojasnila je, da je 
nova razstava zasnovana ce
lostno in interdisciplinarno 
ter sloni na treh stebrih – de
diščini, doživetju in izobra
ževanju. Poudarek je na so
dobni interpretaciji muzej
skih predmetov z več inte
raktivnimi vsebinami.

Cilj utemeljitve nove
ga razstavnega projekta je 
omogočiti širši pogled na de
diščino čebelarstva s sodob
no globalno problematiko – 
predvsem čebele kot ogrože
ne vrste, kar lahko vpliva na 
prihodnost človeka, poudar
ja avtorica. 

Odprli prenovljeni čebelarski muzej
V petek so v Radovljici odprli prenovljeni Čebelarski muzej, v katerem je 
na ogled stalna razstava z naslovom Živeti skupaj. O čebeli in človeku. 
Slavnostni govornik na prireditvi je bil predsednik države Borut Pahor.

Predsednik države Borut Pahor si je razstavo ogledal v spremstvu avtorice, direktorice 
Muzejev radovljiške občine dr. Petre Bole, in župana Občine Radovljica Cirila Globočnika. 
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Igor Kavčič

Kranj – V soboto je z dram
skim omnibusom Monolo
gi s kavča Prešernovo gle
dališče ponovno odprlo vra
ta za občinstvo. Po predstavi 
je sledila podelitev nagrade 

julija, ki jo Prešernovo gle
dališče podeljuje skupaj 
z Gorenjskim glasom. Za 
najboljšo igralsko stvaritev 
v sezoni 2019/20, za vlo
go Helene Alvingove v igri 
Strahovi, jo je prejela Vesna 
Jevnikar.

Julija za Vesno Jevnikar

Julije se je veselila igralka Vesna Jevnikar. 
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Urša Peternel

Jesenice – Ministrica za pra
vosodje Lilijana Kozlovič 
je včeraj v sklopu delovne
ga obiska na zgornjem Go
renjskem obiskala Okrajno 
sodišče na Jesenicah. Sre
čala se je z vodstvom sodi
šča in si ogledala prostore, 
govorili pa so predvsem o 
načrtovani obnovi stavbe. 
Ta je stara in dotrajana, ce
lovito obnovo pa naj bi za
čeli prihodnje leto. Januar
ja so prejeli pravnomočno 
gradbeno dovoljenje, v teku 

je priprava projektne doku
mentacije, do konca leta pa 
bo objavljen razpis za izbi
ro izvajalca. Po ocenah bo 
investicija stala tri milijone 
evrov, ministrica pa je pou
darila, da bo v času obnove 
sodišče nemoteno poslova
lo. S prenovo bodo pridobi
li tudi dodatne prostore, saj 
jim primanjkuje razprav
nih dvoran, poskrbeli bodo 
za energetsko sanacijo, ob
novo strehe in fasade ter 
lažji dostop za gibalno ovi
rane in starejše osebe.

Ministrica za pravosodje na 
delovnem obisku na Jesenicah
Pravosodna ministrica Lilijana Kozlovič je bila včeraj na terenskem obisku na Jesenicah in v Kranjski 
Gori. Obiskala je sodišče, obrtno-podjetniško zbornico ter jeseniško gledališče in kranjskogorski dom 
starostnikov, kjer omogočajo nadomestno opravljanje kazni z delom v splošno družbeno korist.

Ministrica se je pogovarjala tudi z Branko Smole, direktorico 
Gledališča Toneta Čufarja Jesenice, kjer storilcem 
omogočajo delo v splošno družbeno korist. / Foto: Gorazd Kavčič 43. stran
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izžrebanemu naročniku časopisa

Knjigo prejme FANI ŠTIVAN iz Ljubljane.

KO TI ČEK ZA NA ROČ NI KE

Danica Zavrl Žlebir

Brdo pri Kranju – Glavni-
na še živečih članov prve 
slovenske vlade se je ob 31. 
obletnici imenovanja vlade 
in 30. obletnici osamosvoji-
tve Slovenije zbrala na Brdu 
pri Kranju. »Ponosen sem, 
da sem imel priložnost in 
čast, da sem lahko izbral 
ekipo, ki je bila kos zgodo-
vinski nalogi,« je dejal Lojze 
Peterle, predsednik prve de-
mokratično izvoljene vlade. 
Najpomembnejša naloga 
takratne vlade je bila izpe-
ljati projekt osamosvojitve 

države. Ker so bili priprav-
ljeni na to, da ločitev od 
prejšnje skupne države ne 
bo potekala zlahka, so se 
pripravili tudi na morebi-
tno obrambo, s čimer so za-
čeli že dan po imenovanju 
vlade, 16. maju 1990. Leto 
dni pozneje, po razglasitvi 
države, torej konec junija 
1991, je bilo res treba z orož-
jem braniti novonastalo dr-
žavo. Kot je na srečanju na 
Brdu dejal Peterle, pa tak-
rat niso le v vojni za Slove-
nijo in formalno proglasili 
države, temveč so ji postavi-
li tudi solidne temelje.  

Kako da je Slovencem 
pred tremi desetletji uspelo 
po stoletjih sanj dobiti lastno 
državo? »Imeli smo jasno 
demokratično izraženo ljud-
sko voljo, imeli smo prvič v 
zgodovini izpolnjene politič-
ne pogoje. Ljudje pa so imeli 
prvič v zgodovini priložnost, 
da se opredelijo, in opredeli-
li so se za Demos, ki je s pro-
jektom samostojne sloven-
ske države zmagal na prvih 
demokratičnih volitvah po 
drugi svetovni vojni,« na to 
vprašanje odgovarja Peterle.

V prvi slovenski osamo-
svojitveni vladi je bilo tudi 

več članov z Gorenjskega. 
Gospodarski resor je vodil 
Jože Mencinger, za infor-
miranje je bil zadolžen Jel-
ko Kacin, Jožica Puhar je vo-
dila sekretariat za delo, Izi-
dor Rejc resor za industrijo, 
za šolstvo pa Peter Vencelj. 
Člani vlade se takrat še niso 
imenovali ministri, temveč 
republiški sekretarji za po-
samezna področja. Med čla-
ni prve vlade, ki so se sestali 
na Račjem otoku na Brdu, pa 
ni bilo sedanjega premierja 
Janeza Janše, ki je bil takrat  
republiški sekretar za ljud-
sko obrambo. 

Srečanje prve slovenske vlade
V soboto so se ob tridesetletnici na Brdu srečali člani prve demokratično izvoljene slovenske vlade. 

Suzana P. Kovačič

Škofja Loka, Tržič – Ta če-
trtek bodo v škofjeloškem 
TIC-u (stari Petrol) izvedli 
množično cepljenje. »V po-
sebni akciji bomo v enem 
dnevu cepili več kot tisoč lju-
di. Za primerjavo – običaj-
no jih pri nas ves teden ce-
pimo med 1500 in 2000, ta 
teden pa bomo na račun ak-
cije postavili »rekord« blizu 
2500 ljudi. Pri cepilni akciji 
gre izključno za prijavljene 
z novim nacionalnim porta-
lom zVEM. Tu je še kar ne-
kaj tehničnih zapletov, vsee-
no pa smo z dodatnimi na-
pori zaposlenih prečistili 
vse podatke. Takšne akcije 
prispevajo k resnejši kolek-
tivni precepljenosti. Trenu-
tno je cepiva dovolj, največ 
je Pfizerjevega, vseeno pa 
izbira za zdaj še ni možna,« 
je povedal direktor ZD Ško-
fja Loka dr. Aleksander Ste-
panović, dr. med.

Vsi, ki boste v četrtek va-
bljeni na cepljenje, boste 
prejemniki prvega odmerka 
cepiva. Začeli bodo ob 8. uri 
zjutraj, cepili bodo paciente, 
ki so opredeljeni pri zdravni-
kih v ZD Škofja Loka po kri-
teriju prednostne strategije. 

Vzporedno bo cepljenje 
potekalo v cepilni ambulan-
ti ZD Škofja Loka, kjer bodo 
naročeni tisti, ki čakajo dru-
gi odmerek. 

Tržič: naročanje znova s 
pomočjo hišne aplikacije

V ZD Tržič pa so se pri 
naročanju na cepljenje pro-
ti covidu-19 že vrnili na svo-
jo staro hišno spletno apli-
kacijo doZdravnika.si, ki se 
je v zadnjih petih mesecih, 

odkar so jo sami naročili in 
razvili, izkazala za zaneslji-
vo in urejeno. Vse, ki ste se v 
vmesnem času zadnjih dveh 
tednov naročili na spletnem 
portalu zVem, obveščajo, da 
boste prav tako obravnavani 
– takoj ko bodo lahko zago-
tovili ustrezno preverjanje 
vseh podatkov. Prijavljeni 
na enem ali drugemu porta-
lu boste vpisani v cepilne se-
zname in boste s SMS-spo-
ročilom ali telefonskim kli-
cem obveščeni o datumu in 
uri cepljenja.

Zaradi delovne obreme-
nitve zaposlenih in ob pre-
obremenjenosti telefonov v 
ZD Tržič prosijo, da na cep-
ljenje opravite spletno na-
ročilo (doZdravnika.si). Če 
res ne gre drugače, ne kličite 
osebnega zdravnika, ampak 
številko za naročanje 030 
482 665 (od ponedeljka do 
petka med 8. in 12. uro).

Znova tudi sejemska 
dejavnost

Javne prireditve in sho-
di so od minule sobote da-
lje povezani s površino, 
ne več s številom ljudi, za 

udeležence v zaprtih pro-
storih sta obvezna uporaba 
zaščitnih mask in upošteva-
nje medosebne razdalje. 

Pod pogoji PCT (preboleli, 
cepljeni, testirani) in omeje-
nim številom oseb v prosto-
ru se je včeraj sprostila se-
jemska dejavnost. K izje-
mam za storitev strokovne-
ga oziroma poslovnega iz-
obraževanja in usposablja-
nja je vlada dodala opravlja-
nje kongresne dejavnosti za 
potrošnike. Ob upoštevanju 
pogojev je dovoljeno tudi 
uživanje hrane in pijače na 
prevzemnih mestih. 

Podaljšana je veljavnost 
odloka o začasnih omejitvah 
pri izvajanju športnih pro-
gramov. Dodano je, da mora 
biti med gledalci na sediščih 
vmes eno sedišče prosto, ra-
zen med osebami iz skupne-
ga gospodinjstva.

Pri ponujanju kultur-
nih storitev in kolektivnem 
uresničevanju verske svo-
bode je vlada kot izjemo od 
obveznega testiranja doda-
la enkratno cepljene prebo-
levnike. V knjižnicah, arhi-
vih, muzejih in galerijah je 

zmanjšana omejitev po kva-
draturi. 

Digitalno zeleno potrdilo

Vlada je ministrstvu za 
javno upravo naložila izde-
lavo pristopnega obrazca za 
SMSPass prijavo na več toč-
kah v Sloveniji. Na zVEM 
portalu bo dostopno paci-
entom s SMSPass mobilno 
identiteto ali digitalnim po-
trdilom. NIJZ bo lahko na 
zahtevo izdajal tudi potrdi-
lo in ga posredoval po pošti. 
Rešitev bo izdelana najka-
sneje do konca junija.

DZP bodo za potovanje iz 
Slovenije uporabljali vsi te-
stirani, cepljeni in prebo-
levniki. Še naprej pa bodo 
za prestop meje zadostovala 
tudi dokazila, ki jih prebival-
ci že imajo (kartončki o cep-
ljenju, potrdila zdravnikov).

Cepljenih več kot 630 
tisoč ljudi

V nedeljo so med 1405 
PCR-testi na koronavi-
rus potrdili 83 okužb, kar 
je manj kot šest odstotkov. 
Včeraj je bilo sedemdnevno 
povprečje okužb 333, za pre-
stop v zeleno fazo mora pasti 
pod 300. Hospitaliziranih je 
bilo 316 covidnih bolnikov, 
od tega 96 v intenzivni negi. 
Umrl je en bolnik. 

Pri nas se je z enim odmer-
kom že cepilo več kot 630 ti-
soč ljudi, skoraj 335 tisoč je 
cepljenih z vsemi potrebni-
mi odmerki. »Pred nami je 
poletje, pozivamo k naroča-
nju, to je najučinkovitejši in 
mimogrede tudi najvarčnej-
ši način, cepljenje je namreč 
zastonj, da bodo dopusti in 
počitnice takšni kot nekoč,« 
je pozval dr. Stepanović.

Cepilna akcija v Škofji Loki
V četrtek bo velika cepilna akcija v Škofji Loki. V ZD Tržič so se pri naročanju na cepljenje proti 
covidu-19 že vrnili na svojo staro hišno spletno aplikacijo. Javne prireditve so povezane le še s površino, 
ne več s številom ljudi. Po včerajšnjih podatkih smo vse bližje zeleni fazi sproščanja vladnih ukrepov. 

Na javnih kulturnih prireditvah na prostem mora biti med 
sedišči najmanj en meter razdalje. / Foto: Tina Dokl, arhiv Gorenjskega glasa

Novo življenje

Dragi naročniki in bralci Gorenjskega glasa, najbrž ste opazili, 
da smo vas povabili k sodelovanju v akciji Novo življenje. 
Veliko ljudi opazuje živali, ki imajo v spomladanskem času 
zarod. Zapis o izkušnji s taščicami nam je poslal Nace Pav-
lin iz Kranja, ki je že dolga leta član Društva za opazovanje 
proučevanje ptic. Pravi, da ptice redno spremlja in z žalostjo 
ugotavlja, da jih je vse manj. 

Taščice v drvarnici

Trenutno imam na oskrbi šest taščic, ki imajo gnezdo v moji 
drvarnici, to sta starša in štirje mladički. Poleg običajne hrane 
imajo zelo rade pogače iz loja, v katerih so semena. Letos je 
zanje hudo leto, ker zaradi mraza ni žuželk in jagod, ki so nji-
hova hrana. Tudi za gnezdenje v naravi je vse manj pogojev, 
ker ni sadnih vrtov in starih dreves. 

Taščica spada med ptice pevke in je velika od 12,5 do 14 centi-
metrov, gornja stran je olivno rjava, grlo in prsi so rjave, trebuh 
je bel. Na leto imajo običajno dve gnezditvi.
Čeprav je taščica med manjšimi pticami, je zelo bojevita, kar 
kaže njeno ravnanje v krmilnici. Preganja predvsem siničke in 
druge obiskovalce, brglez se ji spretno izogne, pograbi hrano 
in odleti na drevo. 
Taščica je v moji drvarnici zgradila gnezdo na vrhu odprte 
vreče, v kateri so lesni sekanci za kurjavo. Gnezdo je dobro 
skrito, da sem ga opazil šele, ko sem želel naložiti sekance.
V gnezdu je bilo šest jajc motno rjave barve z lisami. Sedaj 
pa so v njem štirje mladiči, ki so deloma že operjeni in bodo 
kmalu začeli frčati iz gnezda, ker jim bo v njem pretesno.
Ko starši ugotovijo, da so godni za polet, jih začnejo vabiti iz 
gnezda s posebnim čivkanjem, da se »speljejo« iz gnezda. 
Zunaj gnezda jih nato hranijo toliko časa, da se usposobijo 
za lastno iskanje hrane. To je za mlade ptice najtežje obdobje 
in veliko jih ne preživi te »doline«. 
Na hranjenje pod krmilnico prihajajo tudi srake, vrane pa 
obiskujejo kompost in brskajo po njem. Redni gostje so tudi 
veverice, letos so ponovno prišle z mladički.
Ptice so sedaj edine prosto živeče živali, ki jih lahko opazuje-
mo v naravi, ampak jih je vse manj. Pred leti sem na kranjskem 
polju še lahko poslušal škrjančka in prepelice, sedaj pa jih že 
nekaj let ni več.
Pticam pa lahko pomagamo preživeti v težkih zimskih časih in 
tudi poleti, ko jim primanjkuje vode. Za napajanje ptic imam 
korito za vodo iz nerjaveče pločevine.
Ali boste imeli ptice okrog svojega doma, je v največji meri 
odvisno od vas, zato zasadite zanje primerno drevo ali grm.

Koronačas je kot nalašč za branje tako Gorenjskega glasa 
kot knjig. Če ste prebrali kakšno knjigo, ki vam je posebno  

ostala v spominu, napišite kratko obnovo 
in nam jo pošljite na koticek@g-glas.si ali na 

Gorenjski glas, Nazorjeva ulica 1, 4000 Kranj. 
Veseli bomo vaših prispevkov, ki bodo 

objav ljeni v Kotičku za naročnike.

Razmišljanja o knjigah
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začetka naslednjega obračunskega obdobja / Oglasne storitve: po ceniku; oglasno trženje: 
tel.: 04/201 42 48.

Po sedmih mesecih je Pre-
šernovo gledališče ponov-
no odprlo svoja vrata za 

občinstvo. Dvorana je bila na 
premieri krstne uprizoritve 
dramskega omnibusa Mono-
logi s kavča polno zasedena. 
Oziroma bi bila, če bi bilo do-
voljeno zasesti še njeno drugo 
polovico. Ta čas aktualni vlad-
ni odlok o začasni omejitvi 
ponujanja kulturnih storitev 
ob obveznih prostih sedežih 
in ustrezni razdalji med ljud-
mi tako dovoljuje le polovično 
zasedenost dvoran, hkrati pa 
določa, da je pogoj za obisk gle-
dališča tako imenovali PCT – 
preboleli, cepljeni, testirani. Še 
vedno so v veljavi tudi priporo-
čila Nacionalnega inštituta za 
javno zdravje, kot so obvezno 
razkuževanje, maske v zaprtih 
prostorih in ločena vhod ter iz-
hod iz dvorane. Kar je seveda 
lepo in prav. Grenak priokus o 
nesorazmernosti ukrepov, ko 
velik del gospodarstva vseskozi 
ali pa že veliko dlje časa deluje 
s precej blažjimi omejitvami 
– naj spomnim zgolj na veli-
ke nakupovalne centre – je ob 
spremljanju predstave v živo 
vendarle izginil. Da se je le 
začelo. Najpazljivejši ali tisti z 
več sreče, ki so se v koronačasu 
uspeli virusu izogniti ali pa jim 
vrsta še ni omogočila ustrezne-
ga enkratnega oziroma dvak-
ratnega cepljenja – torej niso 
PC, so bili sicer »kaznovani« 
z obveznim testiranjem (T) in 
ne manj kot 48 ur starim ne-
gativnim izvidom, a še enkrat 
poudarjam – da se je le začelo.

Na mestni točki za testira-
nje je znanec, uslužbenec ob-
činskega redarstva, v prostem 
času pa kot igralec in režiser 
dejaven v ljubiteljski kulturi, 
povedal, da njihova igralska 
skupina že leto dni zaradi 
pandemije ni mogla pripraviti 
nobene nove predstave. Podob-
no usodo so v zadnjem letu 
delile številne gledališke sku-
pine, pevski zbori, folklorne in 
druge plesne ter glasbene sku-
pine. Če vemo, da se v Slove-
niji v prostem času z ljubitelj-
sko kulturo ukvarja 110 tisoč 
ustvarjalcev, pet tisoč društev 
pa na leto pripravi 25 tisoč 
prireditev, si lahko samo pred-
stavljamo, kako osiromašen je 
bil kulturno-umetniški utrip 
v zadnjem letu. Teden ljubi-
teljske kulture (TLK), letos že 
osmo leto osrednji letni projekt 
Javnega sklada za ljubiteljske 
dejavnosti, ki se je začel v pe-
tek in bo s številnimi dogodki 
potekal do prihodnjega konca 
tedna, daje poudarek na po-
novno aktiviranje ustvarjal-
cev, saj so v času pandemije 
številne dejavnosti zamrle.

Institucionalna kultura se 
torej po dolgem času ponov-
no vrača k svoji zvesti publiki 
– naj se v prihodnjih dneh to 
zgodi tudi ljubiteljski kulturi. 
Ali kot je v intervjuju za Nede-
lo povedala znana slovenska 
umetnica in upornica: kul-
tura na koncu vedno zmaga, 
zmaga za naprej in za nazaj. 
Kultura in umetnost sta nekaj 
večnega, obstajali bosta, dok-
ler bo človeški rod.

PCT in TLK

KOMENTAR
Igor Kavčič

Danica Zavrl Žlebir

Škofja Loka – Znamenje 
je posvečeno letošnji 300. 
obletnici nastanka besedi-
la Škofjeloškega pasijona, 
njegovo odkritje je bil tudi 
osrednji dogodek v jubilej-
nem letu, ko bi moral biti 
v Škofji Loki sicer pasijon 
znova uprizorjen, a je zaradi 
epidemije prestavljen v leto 
2022. Naročnik spominske-
ga znamenja je Občina Ško-
fja Loka, oblikovalsko so ga 
zasnovali v Studiu Miklavc, 
kjer skrbijo tudi za celostno 
podobo Škofjeloškega pasi-
jona, glavni vsebinski pou-
darek pa je podal pater Me-
tod Benedik, dober pozna-
valec Škofjeloškega pasi-
jona, član strokovnega od-
bora Škofjeloškega pasijo-
na 2022, v preteklosti tudi 
predstojnik Kapucinskega 
samostana v Škofji Loki. 

Pasijonsko znamenje je 
vkovano v tlak Mestnega 
trga, kjer je glavno prizorišče 
pasijonske procesije. Jure 
Miklavc je pojasnil njego-
vo oblikovalsko zasnovo in 
elemente: znak Škofjeloške-
ga pasijona in zapis ob 300. 
obletnici nastanka, smer in 
značilnost pasijonske proce-
sije, povečan faksimile bese-
dila iz pasijona, omembo 
Unescove kulturne dedišči-
ne, 800 črk iz Škofjeloške-
ga pasijona kot simbol za 
tolikšno število igralcev ter 

odtisi stopal in kopit kot vi-
dni dokaz na mestu upri-
zarjanja pasijona. Vsi glavni 
elementi so med seboj sesta-
vljeni v nakazanem elemen-
tu križa. Znamenje predsta-
vlja tudi del besedila iz Ško-
fjeloškega pasijona, in si-
cer besede prvega angela iz 
Pete slike Škofjeloškega pa-
sijona – Krvavega pota: »Ah 
človek, prov tojga Odrešeni-
ka pomisli.« Besede je izbral 
pater Metod Benedik, češ da 
to kratko besedilo v strnjeni 
obliki povzema vsebino in 
sporočilo Škofjeloškega pa-
sijona in kaže na Kristusa, 

ki je nenehno v središču pa-
sijonskega dogajanja, ter 
hkrati tudi na človeka, ki ga 
Kristus ves čas nagovarja. 
Pri izbiri besedila je želel, da 
bi izbrana misel kljub jeziku 
Romualdovega časa bila čim 
bolj jasna in razumljiva da-
našnjemu človeku. Na prire-
ditvi Angelski dih, ki jo je re-
žiral Borut Gartner, aktual-
ni režiser Škofjeloškega pa-
sijona, pospremila pa baroč-
na glasba, je spregovoril tudi 
župan Tine Radinja, ki je de-
jal, da je znamenje pasijonu 
poklon patru Romuladu in 
njegovim naslednikom, ki 

so varovali in ohranjali duh 
Škofjeloškega pasijona sko-
zi stoletja, poklon množici 
prostovoljcev, ki ga uprizar-
jajo vsakih nekaj let, in po-
klon dragoceni kulturni de-
diščini, ki je zadnja leta tudi 
pod Unescovo zaščito. S ko-
vinskim znamenjem ta de-
diščina za večno ostaja zapi-
sana v mestni tlak. Priredi-
tev so sklenili z Vstajenjsko 
Alelujo, noviteteto Škofje-
loškega pasijona 2022, ki jo 
je predstavil pevski zbor Gi-
mnazije Škofja Loka, sku-
paj s solistom Marcusom 
Finkom. 

Pasijon zapisan v mestni tlak
S slavnostno prireditvijo Angelski dih so včeraj, na binkoštni ponedeljek, na Mestnem trgu v Škofji Loki 
odkrili znamenje, posvečeno Škofjeloškemu pasijonu.

Pasijonsko znamenje so odkrili župan Tine Radinja ter prvi in aktualni režiser Škofjeloškega 
pasijona Marjan Kokalj in Borut Gartner, blagoslovil pa ga je predstojnik Kapucinskega 
samostana Jožko Smukavec. / Foto: Tina Dokl

Ministrica je obiskala tudi 
območno Obrtno-podjetni-
ško zbornico Jesenice, kjer 
so govorili predvsem o pre-
dlogih sprememb stečajne 
zakonodaje, ki jih priprav-
ljajo na ministrstvu. Števil-
na podjetja, zlasti na podro-
čju turizma, se zaradi epide-
mije srečujejo s težavami, ki 
jih država sicer skuša omili-
ti s subvencijami, a s spre-
membami zakonodaje želi-
jo zagotoviti, da se v čim več-
ji meri ohranijo zdrava je-
dra podjetij, da se stečajni 
postopki vodijo transparen-
tno, predvsem prodaja pre-
moženja, ki bo potekala pre-
ko spletnih javnih dražb, je 
dejala ministrica. Kot je do-
dala, pa skrbnim podjetni-
kom dajejo tudi možnost, 
da v času tako imenovane 

grozeče insolvence predhod-
no poskrbijo, da podjetje ne 
zaide v najhujše težave. Od-
ziv na terenu je za zdaj pozi-
tiven, je dejala Kozlovičeva.

Ministrica je obiskala tudi 
Gledališče Toneta Čufarja 
Jesenice, ki je eden od 48 go-
renjskih izvajalcev sankcij. 

V gledališču že vrsto let omo-
gočajo delo v splošno korist 
za probacijske osebe, torej 
osebe, ki jim je bila izreče-
na prekrškovna sankcija, 
imajo sodbo sodišča ali od-
loženi pregon. Gre za izvrše-
vanje kazni v skupnosti na-
mesto v zaporu. Ministrica 

se je pogovarjala z direkto-
rico gledališča Branko Smo-
le, ki je povedala, da so izku-
šnje zelo dobre, od leta 2010 
so na delo v splošno družbe-
no korist sprejeli deset oseb. 
Trudijo se, da jim zagotovi-
jo prostor socialne rehabi-
litacije, socializacije in jim 
pomagajo tudi pri vstopanju 
na trg dela. Kot je poudari-
la Smoletova, ne sodijo lju-
di, kaj so storili, ampak jim 
pomagajo, da se vrnejo na 
pravo pot. Tudi ministrica 
je ocenila, da gre za izjemno 
uspešno in učinkovito insti-
tucijo, ki omogoča resociali-
zacijo storilcev, posebej po-
membno pa je, da ta poteka 
v lokalnem okolju in na po-
dročju kulture.

Ministrica je včeraj obi-
skala še enega izvajalca tovr-
stnih sankcij, to je Dom Vi-
harnik Kranjska Gora.

Ministrica za pravosodje na 
delovnem obisku na Jesenicah
31. stran

Ministrica Lilijana Kozlovič s sodelavci je obiskala Okrajno 
sodišče na Jesenicah. / Foto: arhiv ministrstva za pravosodje
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Jesenice – Jeseniška občin-
ska svetnica stranke Levica 
Jesenice – Jeseniška alterna-
tiva Alma Rekić že dalj časa 
opozarja na nepravilnosti, ki 
naj bi se dogajale na Jeseni-
cah na komunalnem podro-
čju. Prejšnjo sredo so pod 
okriljem stranke o tem prip-
ravili spletno okroglo mizo, 
na kateri je sodeloval tudi 
Andrija Babić, nekdanji za-
posleni v javnem komunal-
nem podjetju Jeko, ki naj bi 
kot »žvižgač« zaradi opozar-
janja na nepravilnosti tudi 
izgubil službo. 

Rekićeva na problematiko 
v Jeko že dalj časa opozarja 
tudi na sejah občinskega sve-
ta in javno. Nepravilnosti naj 
bi bilo več, od spornega po-
slovnega sodelovanja s pod-
jetjem EcoSynergy System, 
nepravilnega odlaganja od-
padkov in prirejanja podat-
kov, slabega delovanja čistil-
ne naprave do izliva škodlji-
vega mulja v Savo.

Občanom ostali 
eko-kuponi

Leta 2017 je Jeko sklenil 
poslovno sodelovanje za 
zbiranje odpadne embala-
že s podjetjem Ecosynergy 
System. Zasebnemu pod-
jetju naj bi dali v najem pro-
store v zbirnem centru, za-
poslene ter stroje, in to kar 
brezplačno. Občani so pri-
našali čiste sortirane od-
padke, zasebno podjetje 
jih je prodajalo na trgu, za-
tem pa izginilo z Jesenic. 
Jeseničanom so tako ostali 
neizkoriščeni eko-kuponi, 
s katerimi naj bi po oblju-
bah kupovali cenejši kruh 
in mleko ... 

Nekdanji zaposleni v 
Jeku Andrija Babić je opo-
zoril tudi na domnevne 

nepravilnosti pri odlaganju 
odpadkov na Mali Mežakli. 
Podjetje Jeko naj bi mešane 
komunalne odpadke z jese-
niškega zbirnega centra ne-
pravilno odlagalo na depo-
nijsko polje, pri čemer naj 
bi prihajalo do vpisovanja 
napačnih podatkov o vrsti 
in teži odloženih odpadkov 
– z namenom zniževanja 
stroškov.

Nova nepravilnost naj bi 
se zgodila tudi leta 2019, ko 
naj bi Jeko v Savo Dolinko 
ob zbirnem centru na Jese-
nicah izlil več ton škodljive-
ga mulja iz čistilne naprave. 
Alma Rekić je takrat poda-
la prijavo na policijo in in-
špektorat ter obvestila me-
dije. Ker naj bi Rekićevo z 
nepravilnostmi seznanil 
takratni zaposleni v zbir-
nem centru Andrija Babić, 
naj bi bil ta zaradi tega de-
ležen mobinga in šikanira-
nja, lani pa so ga odpustili. 
Še več, službo v javnem ko-
munalnem podjetju je izgu-
bila tudi njegova žena Maja, 
ki je opozarjala na domnev-
ne nepravilnosti na čistilni 
napravi, kjer je kot laborant-
ka jemala vzorce. Prihajalo 
naj bi do zamenjav vzorcev 
odpadne vode, s čimer naj 
bi odgovorni želeli prikriti, 
da čistilna naprava ne delu-
je ustrezno in ob večjih na-
livih ne more očistiti vse od-
padne vode, zato ta izbruh-
ne iz naprave in neočiščena 
odteče v Savo. 

Andrija Babić je na sple-
tni okrogli mizi dejal, da so 
se po dolgotrajnih prizade-
vanjih stvari zdaj vendar-
le premaknile naprej, zade-
vo so prevzeli organi prego-
na, zaradi nepravilnosti pa 
so bile na tožilstvo že posla-
ne kazenske ovadbe. Kakšni 
bodo nadaljnji postopki, je 
zdaj odvisno od tožilstva. 

»Očitki nas bolijo«

In kaj o očitkih pravijo v 
javnem komunalnem pod-
jetju Jeko? 

Direktor Uroš Bučar je po-
udaril, da v podjetju predano 
skrbijo za gospodarno in od-
govorno ravnanje z odpadki 
in da jih ti očitki bolijo, saj si 
zaposleni resnično prizade-
vajo za ohranjanje zdravega 
in urejenega okolja. 

Na vprašanje, ali je res pri-
hajalo do vpisovanja nepra-
vilnih podatkov o vrsti in teži 
ter napačnega odlaganja od-
padkov iz zbirnega centra na 
deponijskem polju na Mali 
Mežakli, je odgovoril, da o 
sprejemu in oddaji odpad-
kov skrbno vodijo evidence, 
del ločeno zbranih odpad-
kov predajo pogodbenim 
partnerjem, drugi del od-
peljejo v obdelavo h konce-
sionarju, preostanek odpad-
kov, ki jih ni mogoče obde-
lati, pa ustrezno odlagajo na 

odlagališče, in to v skladu z 
veljavnim okoljevarstvenim 
dovoljenjem.

Glede sodelovanja s pod-
jetjem EcoSynergy System 
je povedal, da so decembra 
2017 pristopili k izvedbi ino-
vativnega projekta ločene-
ga zbiranja čiste embalaže, 
ki je bil usmerjen v krepi-
tev zavedanja občanov o po-
menu ustreznega ravnanja 
z odpadki, občani pa so bili 
za oddajo ločene čiste frak-
cije odpadne embalaže tudi 
nagrajeni. »Podjetje nas je 
po 19 mesecih sodelovanja 
obvestilo, da se bodo zaradi 
reorganizacije preselili na 
novo lokacijo in da nepora-
bljene točke ostajajo v velja-
vi. Informacij o tem, kje in 
kdaj bo podjetje nadaljeva-
lo projekt, nimamo,« je de-
jal Bučar.

Kaj pa navedbe o slabem 
delovanju čistilne naprave 
in da ob deževju prihaja do 
izlivov v Savo – ali držijo?

»Občina Jesenice ima ve-
lik delež mešane kanalizaci-
je, kar pomeni, da se v eno 
kanalizacijsko omrežje ste-
kajo vode iz naših domov in 
tudi padavinska voda. Ob de-
ževju pride v kratkem času 
do velikih količin vode, ki 
priteče na čistilno napravo. 
Čistilna naprava ustrezno in 
dobro opravlja svojo funkci-
jo. Ob obilici padavin pa je 
naprava preobremenjena. 
Dolgoročno rešitev bo treba 
poiskati v izločitvi padavin-
ske vode iz kanalizacijske-
ga omrežja, za kar pa bo pot-
rebna širša razprava in odlo-
čitev za zahtevno investicijo 
na občinski ravni,« je odgo-
voril.

Kako pa komentira naved-
be, da je prišlo do izliva ško-
dljivega mulja v Savo?

»Omenjeni dogodek se je 
zgodil pred letom in pol na 
lokaciji Zbirnega centra Je-
senice. Ob uvedbi strojne-
ga čiščenja cestnih jaškov 

je bila vsebina ustrezno od-
ložena na začasno prekla-
dalno mesto odpadnega 
gradbenega materiala. Ob 
zaključnem pranju cister-
ne pa so sodelavci sprani 
material nepazljivo odloži-
li ob reki Savi in ga tudi ne-
mudoma odstranili. A dej-
stvo ostaja, da je odlaga-
nje odpadkov na vodnem 
in priobalnem zemljiš-
ču prepovedano. Priobal-
ni pas smo ustrezno zašči-
tili in nemudoma poskrbe-
li za ustrezen postopek či-
ščenja namenskega vozi-
la,« je dejal.

Direktor Bučar je potr-
dil, da sta bila tudi Maja in 
Andrija Babić odpuščena iz 
podjetja. »V podjetju Jeko 
je po nalogu ustanoviteljev 
potekala reorganizacija, ki 
je bila potrebna za stabilno 
poslovanje našega podjetja. 
V okviru reorganizacije smo 
se od dela sodelavcev mora-
li žal posloviti oziroma jim je 
bila pogodba o zaposlitvi od-
povedana poslovnih razlo-
gov,« je dejal.

Pa so v podjetju seznanje-
ni s kazenskimi ovadbami?

»Pristojne institucije so 
nas v okviru zbiranja podat-
kov zaprosile za informaci-
je in dokumentacijo. Dru-
gih informacij nimamo. 
Se pa zavedamo, da deluje-
mo na strokovnem podro-
čju, ki je vselej pod budnim 
očesom naših uporabni-
kov, nadzornikov, regula-
torjev in javnosti. Z našimi 
deležniki in v vseh postop-
kih konstruktivno sodeluje-
mo in odgovorno pojasnju-
jemo svoje delo in poslovne 
odločitve.  Predvsem pa si 
prizadevamo delovati odgo-
vorno, vestno in zakonito, v 
dobro naših občanov, sode-
lavcev in okolja,« je še dejal 
Uroš Bučar.

Očitki o nepravilnostih v podjetju Jeko
V stranki Levica Jesenice – Jeseniška alternativa že dalj časa opozarjajo na domnevne nepravilnosti v javnem komunalnem podjetju Jeko. Zdaj so o tem 
spregovorili tudi na spletni okrogli mizi, na kateri je sodeloval tudi »žvižgač« Andrija Babić, ki je v Jeku izgubil službo.

Spletna okrogla miza: vodila jo je jeseniška občinska svetnica Alma Rekić, o domnevnih 
nepravilnostih je spregovoril nekdanji zaposleni v Jeku Andrija Babić, sodeloval pa je tudi 
član Ekologov brez meja Jaka Kranjc. / Foto: zajem zaslona

Marjana Ahačič

Bohinj – Prejšnji četrtek, na 
svetovni dan čebel, je Bohinj 
na Zelenem dnevu sloven-
skega turizma, osrednjem 
dogodku trajnostnega turiz-
ma, ki ga organizirata Slo-
venska turistična organiza-
cija (STO) in konzorcij Slo-
venia Green, prejel platina-
sti znak Slovenia Green. 

To je najvišje priznanje 
Zelene sheme slovenskega 

turizma, ki so ga tokrat po-
delili prvič.

Kot so poudarili v uteme-
ljitvi priznanja, Bohinj traj-
nostni turizem razvija v so-
delovanju tako z lokalnim 
prebivalstvom kot tudi s po-
nudniki v destinaciji. »Ukre-
pi, ki jih izvajajo, so premi-
šljeni in v prvi vrsti usmer-
jeni v zagotavljanje kako-
vostnega bivanja lokalne-
ga prebivalstva in sprejema-
nja turizma kot generatorja 

razvoja. Poleg tega destina-
cija z ukrepi zaščite pred-
vsem jezerske sklede in na-
tančnim načrtovanjem ra-
zvoja turizma ob jezeru po-
membno prispeva k varova-
nju narave,« je zapisano v 
obrazložitvi.

Na dogodku, ki je tako kot 
številni drugi v tem času po-
tekal virtualno, so bili prvič 
podeljeni tudi znaki Slove-
nia Green Cuisine, ki jo je 
prejelo dvanajst restavracij, 

ter znak Slovenia Green Be-
ach, katerega prvi nosilec 
pri nas je Grajsko kopališče 
Bled.

V zadnjem letu so ob tem 
nacionalni znak še prejele 
štiri destinacije, 15 nastani-
tev, tri turistične agencije in 
dve atrakciji. Skupaj se z na-
cionalnim znakom za trajno-
stni razvoj tako ponaša že 157 
ponudnikov in destinacij.

Kot je poudarila direk-
torica STO Maja Pak, je 

Zelena shema postala pri-
mer dobre prakse sistema-
tičnega spodbujanja traj-
nostnega turizma. »Prav 
na področju trajnosti in di-
gitalne transformacije ima-
mo v Sloveniji prednosti in 
hkrati priložnost, da dodat-
no okrepimo svojo pozici-
jo sodobne, zelene in v traj-
nost usmerjene turistične 
destinacije.«

Bohinju najvišje zeleno priznanje
Prvi platinasti znak Slovenia Green, najvišje priznanje zelene sheme slovenskega turizma, je šel v 
Bohinj. Prvi znak Slovenia Green Beach pa je prejelo Grajsko kopališče Bled.

»Ukrepi, ki jih izvajajo, so 
premišljeni in v prvi vrsti 
usmerjeni v zagotavljanje 
kakovostnega bivanja 
lokalnega prebivalstva in 
sprejemanja turizma kot 
generatorja razvoja.«

Jesenice – Občina Jesenice 
bo kupila 180 tisoč evrov 
vreden alarmni sistem za 
potrebe spremljanja plazov 
nad Koroško Belo. Gre za 
mobilni sistem, ki vsebuje 
elektronske sirene, senzor-
je za nadzor poteznih zank, 
semaforje, daljinske ročne 
aktivatorje alarma, radijski 
sistem ter osnovni in rezervni 
napajalni sistem za naprave. 
Nakup so potrdili občinski 
svetniki na seji prejšnji teden, 
denar pa naj bi zagotovili z 
rebalansom občinskega pro-
računa. Sistem bo namenjen 
alarmiranju prebivalcev Koro-
ške Bele v primeru sprožitve 
drobirskega toka nad vasjo.

Sistem alarmiranja za 
Koroško Belo
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KDO SO 
NAJBOLJŠI 
SOSEDJE  
V SLOVENIJI

Odgovor na to vprašanje bomo izvedeli v velikem finalnem obračunu  
največjega spletnega sosedskega kviza Sosed vedno ve v soboto, 29. 5. 2021, 
na www.msoseska.tv. 
V zabavni igri znanja in ugibanja se bo spopadlo 12 regijskih zmagovalcev, 
bojevali pa se bodo za veliko nagrado: darilno kartico Mercator v vrednosti 
1.000 EUR in še dodatnih 3.000 EUR za uresničitev trajnostne spremembe 
v svojem okolju. Navijajte za svoje lokalne favorite!

Suzana P. Kovačič

Križe – Trideset daril za tride-
set let Slovenije na Osnovni 
šoli (OŠ) Križe nastaja spro-
ti, zaključna prireditev bo 
dan pred Dnevom državnos-
ti, 24. junija, z veliko razsta-
vo in rojstnodnevno torto 
Sloveniji, ki jo bodo spek-
li šestošolci. Prvo darilo so 
že »odvili« z zaključkom ak-
cije Skupaj okoli Slovenije. 
»Prva ideja je nastala spon-
tano. Med koronakrizo smo 
ugotovili, da se otroci pre-
malo gibajo, in smo jih želeli 
spodbuditi h gibanju. Na šoli 
smo vključeni v projekt Sim-
bioza giba in spodbujamo 
tudi druženje z družinski-
mi člani, s starejšimi. Ker le-
tos Slovenija praznuje tride-
set let, smo učencem za mo-
tivacijo predlagali, da enkrat 
(navidezno) prehodijo Slo-
venijo. Tisti razred, ki mu to 
uspe, pa bo za nagrado lah-
ko en teden brez domače na-
loge. Učenci so tako skupaj 
z drugimi družinskimi člani 
namensko hodili in nabirali 
kilometre po najrazličnejših 
lokacijah. Naslednji dan, ko 
so prišli v šolo, so povedali, 
koliko kilometrov so preho-
dili, in kilometre smo sešte-
vali. Akcija je bila zelo uspe-
šna, vsem razredom je us-
pelo priti enkrat okrog Slo-
venije, nekaterim celo dvak-
rat. Tudi zaposleni smo priš-
li enkrat okoli Slovenije,« je 
povzela Katja Konjar, ki je 
s Heleno Dejak mentorica 

šolske skupnosti na OŠ 
Križe. Akcijo, ki se je zače-
la 10. maja, so podprli tudi 
vsi športni pedagogi na šoli. 
Vsak razred je moral preho-
diti 1382 kilometrov – toliko 
namreč meri obseg Sloveni-
je. Kot šola so jo obhodili kar 
32-krat in skupaj prehodili 
več kot 44 tisoč kilometrov. 
Kot je dejal šestošolec: »Jaz 
hodim s prijatelji, družino, 
dobro voljo in veseljem.« Ali 
kot je bil zgovoren petošolec: 
»Super je bilo, da smo lahko 
z družino odšli na izlet in da 
bomo imeli teden brez do-
mače naloge.« Ob zaključku 
akcije Skupaj okoli Slovenije 

so v petek na šolskem igri-
šču zapeli slovensko himno 
in pomahali s slovenskimi 
zastavicami, ki so jih učenci 
izdelali sami. »Vesel sem, da 
ste se spomnili domovine, 
da jo imamo radi, ker je ena 
sama,« je zbrane na šolskem 
igrišču nagovoril domači žu-
pan Borut Sajovic, ravnatelji-
ca Erna Meglič pa se je zah-
valila tudi staršem in dru-
gim sorodnikom, ki so otro-
ke spodbujali pri akciji.

To je bil le en del dejavno-
sti za rojstni dan Slovenije. 
»Posadili smo tudi že dre-
vo, uredili rožnati kotiček z 
medonosnimi rastlinami, 

izdelovali bomo voščilnice 
Sloveniji, učenci bodo pisa-
li akrostihe o Sloveniji in li-
kovno ustvarjali, spoznali 
bodo naj glasbenike in naj 
športnike, značilnosti slo-
venskih pokrajin, narodne 
noše, grbe ...« je Katja Konjar 
povzela aktivnosti, ki bodo 
predstavljene tudi na zak-
ljučni rojstnodnevni prire-
ditvi z veliko razstavo. Vzgo-
jo za ljubezen do domovi-
ne ter pripadnost domovini 
na OŠ Križe spodbujajo na 
več načinov. Kot je povedala 
ravnateljica Erna Meglič, na 
šoli že več let uspešno deluje 
tudi projekt Moja domovina. 

Trideset daril za rojstni dan
Na OŠ Križe bodo državi Sloveniji za njenih trideset let poklonili prav toliko daril. Prvo darilo so že 
»odvili« – učenci in zaposleni so kar dvaintridesetkrat prehodili obseg Slovenije in ob zaključku te 
akcije zapeli slovensko himno in pomahali s slovenskimi zastavicami, ki so jih učenci izdelali sami.

Na zaključni prireditvi Skupaj okoli Slovenije, ki je eno izmed tridesetih daril ob 
tridesetletnici države, so na šolskem igrišču (upoštevajoč varno razdaljo med razredi) 
zapeli slovensko himno in pomahali s slovenskimi zastavicami. / Foto: Tina Dokl

Suzana P. Kovačič

Tržič – Tržiški občinski sve-
tniki so na sredini seji poda-
li predhodno pozitivno mne-
nje k imenovanju Domna 
Rakovca za direktorja Doma 
Petra Uzarja Tržič. Pred tem 
ga je že potrdil Svet zavoda 
Doma Petra Uzarja, za ime-
novanje potrebuje še soglas-
je pristojnega ministrstva. 
Domen Rakovec je diplo-
miral na Fakulteti za soci-
alno delo, od leta 2018 je tr-
žiški občan. Občinskim sve-
tnikom je v predstavitvi po-
vedal, da je v zadnjih dvajse-
tih letih nabral kar nekaj zelo 
različnih izkušenj pri delu z 
ljudmi, predvsem z ranljivo 
populacijo, kamor šteje tudi 
notranje in zunanje uporab-
nike Doma Petra Uzarja. 

Nagrajen je bil že s prizna-
njem za prostovoljstvo na 
področju duševnega zdrav-
ja starejših, sodeloval je z va-
ruhom človekovih pravic pri 

postavitvi instituta Zagovor-
nik – glas otroka na Gorenj-
skem ... Od leta 2008 je za-
poslen na Centru za socialno 
delo (CSD) Gorenjska, pred 
tem na CSD Kranj; deloval je 
na področju skrbništva mla-
doletnih in starejših, svoj čas 
je posvečal tudi odvisnikom. 
Zadnje leto dela v kranjskem 
zavetišču za brezdomce. 

Meni, da ima Dom Petra 
Uzarja dobro postavljene 

strokovne okvire. Kot pa je 
poudaril, je velika odgovor-
nost voditi dom starejših ne 
samo kot institucijo za sta-
rejšo populacijo, ampak tudi 

za zaposlene, svojce in hkra-
ti biti odprt za sodelovanje z 
lokalno skupnostjo. Pri delu 
s starejšimi je pereča tudi de-
menca. Poudaril je, da stoji 
na realnih tleh, povsod, kjer 
je deloval, pa je, kot je še de-
jal, rad povezoval, bil inova-
tiven in iskal rešitve.

Vršilec dolžnosti direktor-
ja Doma Petra Uzarja je do 
imenovanja novega direk-
torja Urban Bole. 

Predstavil se je kandidat za 
vodenje tržiškega doma

»Pri ciljih utemeljitve po-
samezne tematike smo upo-
rabili razčlenitev posame-
zne teme v treh nivojih. Na 
prvem nivoju je tema pred-
stavljena s kratkim opisom. 
Poudarili smo bistvo in s tem 
tematiko približali najširše-
mu občinstvu. Na nasled-
njem nivoju temo poglobi-
mo in razstavo naredimo za-
nimivo zahtevnejšemu ob-
činstvu in posameznim cilj-
nim skupinam. Zadnji nivo 
omogoča poglobljen študij-
ski ogled,« je pojasnila.

Sklep o ustanovitvi čebe-
larskega muzeja je januar-
ja leta 1926 sprejel odbor 
Slovenskega čebelarske-
ga društva. Radovljičan Av-
gust Bukovec, urednik gla-
sila Slovenski čebelar, pa je 
kmalu zatem v društvenem 
glasilu pod naslovom Naš 
čebelarski muzej objavil po-
vabilo in navodilo za zbira-
nje čebelarskih predmetov, 
ki so »vredni, da se ohrani-
jo«. Več kot dvajset let kas-
neje, 3. julija 1959, so v Ra-
dovljiški graščini slovesno 
odprli Čebelarski muzej, 

v katerem je bilo na začet-
ku razstavljenih okoli tris-
to predmetov. Dela kustosa 
in konservatorja je opravljal 
Rudolf Razinger.

Leta 1973, ob dvestoti 
obletnici smrti Antona Jan-
še, je bila v obnovljenih in 
dodatnih muzejskih prosto-
rih predstavljena dopolnje-
na zbirka, nekaj let za tem 
pa so v muzej postavili opa-
zovalni panj z živimi čebela-
mi. K uveljavljanju muzeja 
je pripomogla potujoča raz-
stava panjskih končnic, ki 
od leta 1978 gostuje doma 
in v tujini.

Na prelomu tisočletja je 
bila postavljena nova stalna 
razstava z naslovom Čebe-
larstvo na Slovenskem. Av-
torica razstave je Ida Gnil-
šak.

Muzej vsako leto obišče 
veliko obiskovalcev. V letu 
2019, pred epidemijo, ga je 
obiskalo 38.952 obiskoval-
cev iz 23 držav sveta. Župan 
Radovljice Ciril Globočnik 
je zato pri tem poudaril prav 
pomen čebelarskega muze-
ja tudi pri obogatitvi sicer 
pestre turistične ponudbe 
mesta in okolice.

Odprli prenovljeni 
čebelarski muzej
31. stran

Velika odgovornost je voditi dom starejših ne samo kot 
institucijo za starejše, ampak tudi za zaposlene, svojce 
in hkrati biti odprt za sodelovanje z lokalno skupnostjo.

Kranj – Vsak tretji petek v novembru v Sloveniji že po tradiciji 
obeležujemo Dan slovenske hrane, na ta dan je v vrtcih in 
šolah vedno tudi Tradicionalni slovenski zajtrk. Ker otrok lani 
na ta dan zaradi epidemije novega koronavirusa, razen nekaj 
izjem, ni bilo v šolah, ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo 
in prehrano skupaj z drugimi partnerji ni pripravilo zajtrka, 
ampak so šole in vrtci del pouka na daljavo namenili dnevu 
slovenske hrane in pomenu rednega zajtrkovanja. Sodelujoči 
v projektu so se pred nedavnim odločili, da lani odpovedani 
Tradicionalni slovenski zajtrk nadomestijo v petek, 11. junija, 
torej še pred koncem šolskega leta. Otroci v šolah in vrtcih 
bodo na ta dan za zajtrk jedli kruh, maslo, med, mleko ter 
sveže ali suho sadje. Namen Tradicionalnega slovenskega 
zajtrka je izobraževati, obveščati in ozaveščati mladino pa 
tudi odrasle o pomenu zajtrka, uživanja lokalno pridelanih 
živil, pravilnega ravnanja z ostanki hrane in odpadki, gibanja 
in zdravega načina življenja ... 

Tradicionalni slovenski zajtrk bo enajstega junija
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Mateja Rant

Bled – Triglavski narodni 
park je edini narodni park 
v Sloveniji in sodi med naj-
starejše parke v Evropi. Le-
tos praznuje 40-letnico za-
konske ustanovitve TNP in 
60-letnico zavarovanja Do-
line Triglavskih jezer. Ome-
njeni obletnici bodo zazna-
movali s sloganom Trigla-
vski narodni park – za nara-
vo in ljudi, s katerim želijo 
sporočiti, kako pomembno 
je zagotavljanje ravnovesja 
med varstvom narave in in-
teresi človeka, so pojasnili 
v javnem zavodu TNP. Kot 
dokaz kakovosti, tradicije in 
sožitja z naravo pa je zavod 
TNP vzpostavil znak kako-
vosti za izdelke in storitve, 
ki zagotavljajo ohranjanje 
narave in kulturne dedišči-
ne ter prispevajo k večji ka-
kovosti življenja in spodbu-
jajo trajnostni razvoj.

Ob obletnicah do konca 
leta načrtujejo tri osrednje 
dogodke. Prvega bodo z lo-
kalnimi in sosednjimi kul-
turnimi ustvarjalci ter pred-
stavniki iz Naravnega par-
ka Julijsko predgorje prip-
ravili julija v Domu Trenta, 
z njim pa bodo zaznamova-
li tudi petdeset let programa 
UNESCO MAB – Človek in 
biosfera. Na drugem osre-
dnjem dogodku, ki bo sep-
tembra v Bohinju, bodo v 
sodelovanju s tamkajšnjo lo-
kalno skupnostjo in deležni-
ki parka podelili tudi Belar-
jevo priznanje. Novembra 
bo sledil še strokovni posvet 

ob štirideseti obletnici uved-
be zakona o TNP in odpr-
tje fotografske razstave Več-
na sprememba na Jakopiče-
vem sprehajališču v Ljublja-
ni. Častni pokrovitelj ome-
njenih dogodkov je pred-
sednik Republike Sloveni-
je Borut Pahor. Razen tega 
v okviru praznovanja oble-
tnic do konca leta načrtujejo 
še sklop drugih dogodkov za 
širšo javnost, lokalne skup-
nosti ter program za mlade 
oziroma družine. Tako bo 
že jutri, 26. maja, ob 19. uri 
mogoče spremljati virtual-
ni dogodek o sodelovanju z 
mladimi, ki ga pripravljajo 
v sodelovanju s pobratenim 
parkom Kratersko jezero iz 
ZDA. Ob tem vabijo druži-
ne, da v okviru letošnjega 

naravoslovnega Belarjevega 
dne obiščejo čudovite poti 
Julijskih Alp. Mladi oziro-
ma družine z otroki se v ju-
liju lahko udeležijo tudi po-
hoda po Soški poti, na kate-
ri jih bodo pričakale zanimi-
ve točke od Koče pri izviru 
Soče do Doma Trenta, od ju-
nija do oktobra bodo organi-
zirani tudi vodeni pohodni-
ški izleti z vodnikom, na ka-
terih bo mogoče spoznavati 
različna območja parka. Ko-
nec maja pa bo v informa-
cijskih središčih Triglavske-
ga narodnega parka na Ble-
du in v Bohinju na ogled raz-
stava Jurija Mikuletiča o ra-
stlinskih in živalskih vrstah. 

Z namenom podpira-
nja kakovostnih storitev 
in izdelkov, ki zasledujejo 

vrednote narodnega parka, 
je javni zavod TNP razvil 
tudi certifikacijski sistem 
znak kakovosti TNP. »Znak 
omogoča potrošniku, da 
podpira lokalno gospodar-
stvo in je zagotovilo spo-
štovanja narave in zaupa-
nja človeku,« so poudarili v 
javnem zavodu TNP. Doslej 
je znak pridobilo 15 posa-
meznikov, kot letošnjo no-
vost pa so uvedli še katego-
rijo 'izobraževalne ustano-
ve', v okviru katere se bodo 
za znak kakovosti lahko po-
tegovale vse šole Skupnos-
ti šol Biosfernega območja 
Julijske Alpe. »Šole, ki bodo 
znak kakovosti pridobile le-
tos, bodo prejele učilnico na 
prostem,« so še dodali v jav-
nem zavodu TNP. 

Park tako za naravo kot ljudi
Ob štirideseti obletnici zakonske ustanovitve Triglavskega narodnega parka (TNP) in šestdeseti obletnici 
zavarovanja Doline Triglavskih jezer v javnem zavodu TNP pripravljajo bogat program dogodkov.

Naš edini narodni park letos praznuje štirideseto obletnico zakonske ustanovitve TNP in 
šestdeseto obletnico zavarovanja Doline Triglavskih jezer. / Foto: Gorazd Kavčič

Suzana P. Kovačič

Tržič – Rebalans proračuna 
Občine Tržič za leto 2021, ki 
so ga občinski svetniki spre-
jeli na seji prejšnji teden, je 
bil potreben zaradi zagoto-
vitve dodatnih sredstev za 
uvrstitev dveh novih pro-
jektov v proračun: odpra-
vo posledic nestabilnosti tal 
na Kranjski in Koroški cesti 
v Tržiču ter projekt Pamet-
ni prometni sistem Gorenj-
ske. V glavnem pa gre v reba-
lansu za povečanje sredstev 
na proračunskih postavkah 
in načrtu razvojnih progra-
mov, ki pokrivajo cestno in-
frastrukturo. Zmanjšujejo 
se sredstva za zdravstveno za-
varovanje nepreskrbljenih 

oseb, mrliška ogledna služ-
ba in družinski pomočnik, 
ker se z zakonom o finančni 
razbremenitvi občin zmanj-
šujejo odhodki občine za te 
socialne storitve, ker jih bo 
prevzel državni proračun. 
Občina Tržič bo v letu 2021 
iz državnega proračuna pre-
jela za investicije 207.250 
evrov več kot po prejšnjem 
sistemu. Skladno z zako-
nom o finančni razbremeni-
tvi občin namreč občine po 
novem prejemajo sredstva 
iz državnega proračuna za 
uravnoteženje razvitosti ob-
čin, ki nadomeščajo prejšnja 
sredstva za investicije po za-
konu o financiranju občin. 

Največ sredstev z reba-
lansom namenjajo odpravi 

posledic neurij in drugih na-
ravnih nesreč, ki se poveču-
jejo za 445 tisoč evrov, v ce-
loti pa investicija znaša 509 
tisoč evrov. Večinoma bodo 
sredstva namenili za izved-
bo zaščitnih ukrepov pred 
skalnimi podori na Kranjski 
in Koroški cesti, nekaj tudi 
za izvedbo zaščitnih ukre-
pov v strugi Tržiške Bistrice 
pod geološko tematsko po-
tjo in stanovanjskim objek-
tom Dolina 9. Kot je pojasnil 
župan, bo večino sredstev 
zagotovila država, 77 tisoč 
evrov pa občina.

Nekaj dodatnih sredstev 
bodo iz občinskega prora-
čuna namenili še za skup-
no medobčinsko inšpek-
cijsko in redarsko službo, 

energetsko obnovo stavb, 
vzdrževanje spominskih 
obeležij ter sakralne in kul-
turne dediščine, subvencijo 
stanarin, upravljanje letne-
ga bazena, tekoče vzdrževa-
nje lokalnih cest in investi-
cijsko vzdrževanje kategori-
ziranih cest, ukrepe trajno-
stne mobilnosti, oskrbo s pi-
tno vodo, sanacijo nepredvi-
denih okvar na centralni či-
stilni napravi in kanaliza-
cijskem omrežju. Obnovili 
bodo otroško igrišče v Kra-
jevni skupnosti (KS) Prista-
va, v Kovorju bodo skupaj 
s KS Kovor uredili prostore 
za izvajanje institucionalne 
vzgoje in varstva predšolskih 
otrok ter sofinancirali izgra-
dnjo pločnika skozi Kovor.

Prvi letošnji rebalans proračuna
V rebalans proračuna Občine Tržič sta uvrščena dva nova projekta, v glavnem pa gre za povečanje 
sredstev na proračunskih postavkah in načrtu razvojnih programov, ki pokrivajo cestno infrastrukturo.

Kranj – Ker v Sloveniji ni evidenc pozidanih in nepozidanih 
stavbnih zemljišč, sta ministrstvo za okolje in prostor in 
geodetska uprava v okviru projekta eProstor izvedla med 1. 
decembrom 2017 in 15. aprilom 2021 masovni zajem pose-
ljenih zemljišč in njihove dejanske rabe, kar je prvi korak k 
vzpostavitvi evidence stavbnih zemljišč. V naslednjih kora-
kih vzpostavljanja evidence bodo občine pripravile dopolnjen 
predlog poseljenih zemljišč, ga združile s podatki o dejanski 
rabi zemljišč javne cestne in železniške infrastrukture ter dolo-
čile nepozidana zemljišča in jih razvrstile v ustrezne razvojne 
stopnje. Na koncu bodo občine podatke tudi javno razgrnile. 
Predvidevajo, da bodo evidence uspešno vzpostavile do leta 
2025.

Pripravljajo evidenco stavbnih zemljišč

Pogovori o lokaciji nove go-
renjske bolnišnice postajajo vse 
bolj bizarni in neresni. Tako je 
med drugim jeseniški župan 
za arbitra o lokaciji angažiral 
kar Tanjo Fajon, ki je podprla 
njegove zamisli. Dogodek me 
spominja na čase, ko je Stane 
Dolanc določal višino blejskih 
hotelov. Sprašujem se: ali Ta-
nja Fajon sploh pozna Jeseni-
ce, pozna dobre in slabe strani 
gorenjskega zdravstva, ve kaj o 
modernem zdravljenju srčnih 
infarktov ali možganskih kapi, 
ve, kaj je interventna kardio-
logija ali interventna radiolo-

Poklukar:  
O lokaciji se 
dogovorite sami

Mavčiče – Na parkirišču za zadružnim domom v Mavčičah 
bo v petek od 16. do 18. ure potekala 20. Mavška tržnica, 
na kateri se bodo predstavili lokalni in ekološki pridelovalci. 
Organizatorji priporočajo, da hrano od ponudnikov naročite 
vnaprej (prevzem med 16. uro in 17.30). Naročite lahko mladi 
radič, jabolka, suho sadje, oluščeno konopljino seme, korenje, 
čebulo, zeleno in rdeče zelje, mlevske izdelke, fižol v zrnju, 
pivo, jabolčni sok, sok aronije, kis in pivo. Več informacij in 
naročila so na voljo na spletni strani Društva Sorško polje. 

V petek dvajseta Mavška tržnica

PREJELI SMO gija, da tako suvereno govori 
o lokaciji nove bolnišnice na 
Gorenjskem.
Odločitev o tej lokaciji ne 
more biti politična, ampak 
samo strokovna. Ena prvih 
strokovnih zahtev pa je hitra 
dostopnost za čim večje število 
prebivalcev. To pa pomeni, da 
mora biti lokacija čim bliže av-
tocesti, brez vožnje po mestnih 
ulicah, brez čakanja pred se-
maforji in približno enako 
oddaljena od predelov z večjo 
gostoto prebivalstva.
Minister je jasno povedal, da bo 
v primeru, če se bodo pogovori 
še naprej tako neresno nadalje-
vali, »država svoje investicijske 
namere na področju zdravstva 
uresničevala v drugih regijah«.

Avgust Mencinger,  
Radovljica

Radovljica – Radovljiški občinski štab Civilne zaščite je minuli 
konec tedna pred vhodom v telovadnico Zdravstvenega doma 
Radovljica namestil šotor, namenjen opazovanju pacientov 
po cepljenju. Tako so zagotovili dodaten prostor, ki ga pot-
rebujejo, ker v tem tednu načrtujejo večje število cepljenj. Če 
bo treba, bodo pri tem sodelovali tudi bolničarji območnega 
združenja RK Radovljica.

Postavili šotor za opazovanje

Kranjska Gora – Iz skupine Hit so sporočili, da so poslovati 
že začeli v Hotelu Špik in Kampu Špik v Gozdu - Martuljku 
ter v igralniško-zabaviščnem centru Korona v Kranjski Gori. 
Korona, Resort & Entertainment je odprt vsak dan med 7. in 
22. uro, gostom je na voljo igralniška, gostinska in hotelska 
ponudba. Skladno z veljavnimi odloki vlade je vstop v hotel 
in igralnico mogoč po t. i. pogojih PCT (preboleli, cepljeni, 
testirani), v igralnici pa je lahko zasedenih zgolj petdeset od-
stotkov igralnih mest. Družba Hit Alpinea ob koncih tedna 
goste sprejema tudi v Apartmajih Vitranc v Kranjski Gori. Od 
27. maja dalje bodo Apartmaji Vitranc gostom na voljo vsak 
dan, prav tako se takrat odpira tudi Ramada Resort. 

Odprli so igralniško-zabaviščni center, hotele ...
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V lekarni Adler Apotheke v centru Borovelj (Ferlach)
širimo obseg naše mlade delovne ekipe. Zaposlimo Far-
macevtko/Farmacevta. Potrebno je zelo dobro znanje 
nemščine. Vaše delo zajema svetovanje našim strankam 
iz Avstrije in Slovenije. Delo 4 dni na teden, 8 oz. 10 ur na 
dan. Nudimo vam zaposlitev za nedoločen čas, 14 plač 
letno. Na razpolago vam je tudi brezplačno parkirišče. 
Veselimo se vaše vloge na: adler@apothekeferlach.at

Dr. Eva Rosian in delovna ekipa lekarne Adler Apotheke

FERLACH / BOROVLJE
DR. EVA ROSIAN

FARMACEVTKA
FARMACEVT

Pharmazeutin
Pharmazeut

www.apothekeferlach.at

V Bad Kleinkirchheimu na avstrijskem 
Koroškem takoj zaposlimo 

namestnika vodje kuhinje m/ž
(Sous Chef)

kuharja pomočnika m/ž
(Beikoch)

Pogoj je znanje nemščine. Prosimo, javite se nam na: 

hotel@kolmhof.at  oz. 0043 4240 216 
Ferienhotel Kolmhof • A-9546 Bad Kleinkirchheim

www.kolmhof.at

Simon Šubic

Kranj – Lastniki gozdov iz 
okolice Kranja in Šenčur-
ja so jezni, ker na eni stra-
ni ni ovir za krčenje gozdov 
za namene poslovnih con, 
kakršna bo tudi v Hrastju, na 
drugi strani pa vedno nale-
tijo na nerazumevanje zavo-
da za gozdove, ko želijo sami 
krčiti gozd v kmetijske na-
mene, kot jim omogoča 21. 
člen Zakona o gozdovih, ki 
dovoljuje krčitev 0,5 hektar-
ja gozda, ki ni opredeljen kot 
varovalni gozd ali gozd s po-
sebnim namenom. Sodu je 
dno izbil osnutek Gozdno-
gospodarskega načrta za 
gozdno gospodarsko enoto 
(GGN GGE) Cerklje 2020–
2029, po katerem je v rav-
ninskem delu Kranjskega 
polja dopustna krčitev goz-
da le za javno infrastrukturo 
in gradnjo poslovnih con, ne 
pa tudi za kmetijske name-
ne. Skupina kmetov iz okoli-
ce Kranja in Šenčurja je zato 
ministra za kmetijstvo Jože-
ta Podgorška pisno pozvala, 
naj ne sprejme in podpiše 
gozdnogospodarskega na-
črta, dokler se vanj ne zapi-
še, da so na ravninskem delu 
predmestnih gozdov krčitve 
v kmetijske namene enako 
dopustne kot krčitve za grad-
njo poslovnih con.

Kmetje: vedno naletimo 
na gluha ušesa

»Ko kmetje želimo krčiti 
gozd v kmetijske namene, 
kot nam to omogoča 21. člen 
Zakona o gozdovih, ved-
no naletimo na gluha uše-
sa Zavoda za gozdove. Ved-
no najdejo vsaj pet različ-
nih funkcij gozdov, poudar-
jenih na različnih stopnjah, 
ki preprečujejo izdajo krčit-
venega dovoljenja v kmetij-
ske namene. Ko pa občine 
načrtujejo razvoj in ume-
stitev poslovnih con v pros-
tor, pa funkcije gozdov slu-
čajno niso več tako poudar-
jene in Zavod za gozdove 
izda soglasje za spremembe 
namembnosti v stavbno ze-
mljišče. Zahtevajo le omilit-
vene ukrepe, ki jih investitor 
lahko brez problema zagoto-
vi z urejeno zelenico z zasa-
ditvijo z avtohtonim rastli-
njem. Pri tem je treba pou-
dariti, da gre pri gradnji po-
slovnih con za trajno uni-
čenje rodovitne zemlje, pri 
krčitvi za kmetijske name-
ne pa se rodovitnost ohrani 
in se spremeni le raba, kot 
se je že večkrat skozi zgodo-
vino. Velika večina gozda, 
ki bi ga kmetje želeli skrči-
ti v kmetijske namene, so v 
preteklosti že bile kmetijske 

površine in so bile zarašče-
ne in pogozdene iz različnih 
razlogov,« so v pismo mini-
stru zapisali kranjski in šen-
čurski kmetje. 

Zavod: razen izjem 
krčitve niso dopustne

V kranjski območni enoti 
Zavoda za gozdove Sloveni-
je (ZGS) pojasnjujejo, da je 
vsebinsko podobno smer-
nico glede krčitve gozda na 
ravninskem delu Kranjske-
ga polja, ki je izjemoma do-
pustna le za neizogibne po-
sege za gospodarsko infra-
strukturo in poslovne cone, 
pri čemer je treba predhod-
no zagotoviti pogoje za iz-
ravnalne oz. nadomestne 
ukrepe, vseboval že gozdno-
gospodarski načrt GGE 
Cerklje 2010–2019. »Iz nje 
ne sledi, da krčitve ravnin-
skih gozdov niso dopustne 
samo za kmetijske namene. 
Praviloma niso dopustne 
nobene tovrstne krčitve, po-
dana je le izjema za gospo-
darsko javno infrastrukturo 
(avtoceste, železnice, letali-
ške steze ...) ter v poslovnih 
conah, kar je v javnem inte-
resu zaradi delovnih mest. 
Pri teh izjemah pa smerni-
ca preprečuje zmanjšanje 
skupne površine gozdov. 
Ker bi razlikovanje krčitev 
za kmetijstvo in za navede-
ne izjeme (ob nadomestnih 
ukrepih) lahko vodilo v ne-
enakopraven položaj, je za-
vod ministru navedel, da bo 
pripombo lastnikov gozdov 
upošteval tako, da bo Svetu 
Območne enote Kranj ZGS 
predlagal, da sprejme pred-
log GGN, v katerem v nave-
denem besedilu ne bo dela 
besedila 'in poslovne cone',« 
so nam odgovorili. 

V kranjski enoti ZGS po-
udarjajo, da krčitve gozdov 
na ravninskem delu GGE 
Cerklje niso (in niso bile) 

dopustne za noben namen, 
za navedene izjeme pa je 
pogoj predhodni nadome-
stni ukrep. Pretekle krčit-
ve so bile izvedene na pod-
lagi veljavnih občinskih pro-
storskih načrtov, v katerih je 
bila spremenjena raba v npr. 
stavbna zemljišča, nekatere 
krčitve pa so bile izvedene 
nelegalno in so v ustreznih 
postopkih, dodajajo. Zavod 
ima sicer povsem enake po-
misleke kot pri krčitvi gozda 
v kmetijske namene tudi v 
zvezi s krčitvami gozdov za 
poslovno-industrijske cone: 
»Razlika je v tem, da Zavod 
o dovoljenjih za krčitev goz-
dov v kmetijske namene na 
podlagi 21. člena Zakona o 
gozdovih samostojno odlo-
ča v svojih upravnih postop-
kih, o prostorskem razvoju 
pa ne, saj je le eden od več 
deset nosilcev urejanja pros-
tora (za občinski prostor-
ski načrt občine Cerklje na 
Gorenjskem jih je bilo npr. 
49).« Ob tem opozarjajo, da 
se pri prostorskih odločitvah 
ob sprejemanju OPN včasih 
zgodi, da so sprejete kljub 
nasprotovanju strokovnih 
služb, torej politično.

Gozdnatost je nizka

Zavod sicer v okviru svo-
jega predpisanega delovanja 
podpira razvoj kmetijskih 
gospodarstev in kmetijskih 
površin, od leta 2008 do da-
nes pa je s 677 odločbami do-
volil 226 hektarjev takšnih 
krčitev gozdov. »Opažamo 
pa, da se v zadnjih letih brez 
dovoljenj v kmetijske name-
ne skrči še skoraj enkrat to-
likšna površina kot z dovo-
ljenji. Na podlagi predpi-
sov moramo ravninske goz-
dove strogo varovati, v osta-
lem prostoru pa gozdnatost, 
funkcije in namen gozdov 
zelo redko pogojujejo zavrni-
tev vloge za krčitev,« pravijo. 

Podpisniki dopisa kmetij-
skemu ministru gospodari-
jo na Kranjskem polju, več-
ji del obravnavnega območja 
pa se nahaja v revirju Šenčur, 
kjer je delež gozdnatosti 34 
odstotkov, na območju, kjer 
se nahaja večina posesti pod-
pisanih lastnikov, pa je delež 
gozdnatosti 28 odstotkov, 
ugotavljajo v kranjski enoti 
ZGS. Kot dodajajo, naj bi po 
strokovnih dognanjih goz-
dnatost krajine znašala 40 
odstotkov, da bi se ohranja-
la njena ekološka infrastruk-
tura, v zadnjih 60 letih pa se 
je gozdnatost Kranjskega po-
lja zmanjšala z 38 odstotkov 
na 30 odstotkov, kar je štiri-
kratnik državnega povpre-
čja, po že sprejetih prostor-
skih aktih in že podanih po-
budah pa bi se zmanjšala na 
24 odstotkov. »Željo lastni-
kov po povečevanju kmetij-
skih zemljišč dobro pozna-
mo in spoštujemo, vendar bi 
po navedbah predstavnikov 
kmetijskosvetovalne službe 
lastniki gozdov ob sprosti-
tvi možnosti krčitve ravnin-
skih gozdov za kmetijske na-
mene takoj skrčili vsaj polo-
vico obstoječih gozdov (1500 
hektarjev gozdov ali za 15 od-
stotkov nižjo gozdnatost),« 
navajajo.

Kot še pojasnjujejo na za-
vodu, je eden glavnih razlo-
gov, zakaj dodatno krčenje 
gozdov na Kranjskem po-
lju ni več dopustno, tudi dej-
stvo, da so ti gozdovi ključ-
nega pomena za čisto vodo 
velike populacije prebival-
cev. »Povezana vodonosni-
ka Kranjskega in Sorškega 
polja sta največji rezervo-
ar podzemne vode med vse-
mi aluvialnimi vodonosni-
ki v Sloveniji,« izpostavljajo. 
Ti gozdovi so med drugim 
pomembni tudi kot zaščita 
pred vremenskimi ekstremi 
(npr. vetra) tudi za kmetijske 
kulture. 

Za cono lahko, za njivo pa ne
Kmetje iz okolice Kranja in Šenčurja so nezadovoljni, ker svojih gozdov ne bodo smeli krčiti za kmetijske 
namene, medtem ko naj bi bila krčitev istih gozdov dovoljena za javno infrastrukturo in poslovne cone. 

Kmetje bi radi gozdove na Kranjskem polju krčili za kmetijske namene (do pol hektarja),  
a jim tega ne dopustijo. / Foto: Tina Dokl

Simon Šubic

Kranj – Mestna občina Kranj 
(MOK) se je pred dnevi z Mi-
nistrstvom za okolje in pros-
tor (MOP) ter Agencijo za 
okolje (ARSO) dogovorila o 
nadaljnjih korakih pri reše-
vanju vprašanja zakopanih 
starih odlagališč na držav-
nih zemljiščih na območju 
Laz. »Pristojni bodo skupaj 
z MOK pripravili načrt ra-
zvojnih programov za sana-
cijo onesnaženega območja, 
ki bo predvidoma predlagan 
za državni proračun za leto 
2022,« so sporočili z občine. 

Kranjska občina, ki je pred 
kratkim pridobila pravno-
močno gradbeno dovolje-
nje za izgradnjo prve faze 
fekalne kanalizacije v Indu-
strijski coni Laze, je marca 
predstavila rezultate vzor-
čenja in preiskave vode ter 
sedimenta z območja In-
dustrijske cone Laze in na-
daljnje načrte pri reševanju 
okoljske problematike. Na-
cionalni laboratorij za zdrav-
je, okolje in hrano je z ana-
lizami na dveh lokacijah (je-
zerce Račnjak in potok Žab-
nica) ugotovil različna vira 
onesnaženja. Voda iz po-
toka Žabnica je onesnaže-
na predvsem iz fekalnih 

razlogov, kar naj bi rešili z 
ureditvijo fekalne kanaliza-
cije. Vzorci iz jezerca Rač-
njak pa so pokazali antropo-
geni izvor onesnaženja, ki se 
pripisuje odlagališču smeti. 
Gre za glinokopne jame, za-
sute z odpadki, ki predsta-
vljajo stara bremena iz prej-
šnjega stoletja. Nahajajo se 
na državnem zemljišču na 
območju Nature 2000 in 
širšem vodovarstvenem ob-
močju Sorške reke.

»Sestanek z MOP in 
ARSO ocenjujem kot zelo 
uspešen. Pristojni so poz-
dravili pravnomočno grad-
beno dovoljenje za izgradnjo 
prve faze fekalne kanalizaci-
je, ki predstavlja začetek iz-
vajanja načrta komunalnega 
urejanja tega prostora. Zdaj 
se osredotočamo na sanacij-
ski načrt starih odlagališč. 
Da bo v državni proračun – 
predvidoma za leto 2022 – 
uvrščen načrt razvojnih pro-
gramov za sanacijo starih 
bremen, je zelo pomemben 
dosežek,« je povedal kranj-
ski župan Matjaž Rakovec 
in poudaril: »Ker gre za vo-
dovarstveno območje, bodo 
podjetja, ki bodo delovala v 
industrijski coni, morala v 
prihodnje spoštovati še višje 
okoljske standarde.«

Dogovor glede 
sanacije v Lazah
V državni proračun za leto 2022 naj bi uvrstili 
načrt razvojnih programov za sanacijo starih 
odlagališč, ki se nahajajo na državnih zemljiščih 
na zaščitenem območju Laz. 
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Jasna Paladin

Gozd – Športno igrišče, ki ga 
bo občina uredila na zemljiš-
ču ob gasilskem domu na 
Gozdu in ki si ga krajani že-
lijo že dolgo časa, postaja re-
alnost.

Občina, ki je potrebno ze-
mljišče kupila že leta 2019, 
lani pa pripravila vso pot-
rebno projektno dokumen-
tacijo, na podlagi katere so 
že prejeli gradbeno dovo-
ljenje, je namreč pred dne-
vi podpisala pogodbo z Ele-
ktrom Ljubljana o razme-
jitvi investicije glede poka-
blitve daljnovoda. Le-ta bo 
vasi prinesla novo podo-
bo, saj bodo stebre obsto-
ječega daljnovoda odstrani-
li, kar je bila tudi usmeritev 
Zavoda za varstvo kultur-
ne dediščine (ZVKD). Nji-
hovim usmeritvam je bilo 
pri projektiranju krajin-
ske arhitekture namreč tre-
ba slediti zato, ker se igri-
šče nahaja v vplivnem ob-
močju kulturne dediščine 

cerkve sv. Ane. Ob igrišču 
je tako predvidena tudi za-
saditev žive meje in avtoh-
tonih drevesnih vrst.

V sklopu ureditve špor-
tnega igrišča, na katerem 
bo mogoče igrati košarko, 

nogomet, odbojko in igro 
med dvema ognjema, se 
bodo uredile tudi parkirne 
površine in otroško igrišče 
z igrali. V proračunu je za 
projekt zagotovljenih 147 
tisoč evrov, občina pa si želi 

20 tisočakov pridobiti tudi 
na aktualnem razpisu Mi-
nistrstva za izobraževanje, 
znanost in šport razpis za 
posodobitev ali vzpostavi-
tev novih zunanjih špor-
tnih površin.

Na Gozdu bo zraslo igrišče
Občina Kamnik bo uredila večje športno in otroško igrišče z igrali ter parkirne površine.

Igrišče bodo uredili med gasilskim domom in cerkvijo sv. Ane na Gozdu.

Aleš Senožetnik

Dobeno – Že v lanskem letu 
je Občina Mengeš začela 
projekt posodobitve stare-
ga vodohrana na Dobenem. 
Lani so pridobili gradbeno 
dovoljenje, sledila pa je tudi 
izvedba zemeljskih in grad-
beno-obrtniških del. Ob za-
četku letošnje gradbene se-
zone pa so začeli strojno-
inštalacijska dela in uredi-
tev elektroinštalacij. »V letu 
2021 se je v mesecu aprilu 
začela druga faza z izvedbo 
strojnih in elektro inštalacij. 
Izvedena bo tudi telemetri-
ja, objekt bo vključen v cen-
ter vodenja, vzpostavljen bo 

sodoben sistem daljinskega 
upravljanja in krmiljenja. 
Na koncu sledi tudi celostna 
zunanja ureditev, saj objekt 
stoji ob zelo obiskani planin-
ski poti na Rašico in videz 
pomembno vpliva na ureje-
nost javnih površin v občini. 
Predvidoma bo projekt re-
konstrukcije obstoječega in 
gradnje novega vodohrana 
na Dobenu zaključen v pole-
tnih mesecih,« so še sporo-
čili z mengeške občine. 

Vodohran bo namesto 
prejšnjih petdesetih odslej 
zagotavljal sto kubičnih me-
trov vode, s čimer v Mengšu 
sledijo potrebam povečane 
poselitve na tem področju.

Večji vodohran na Dobenem
S posodobljenim vodohranom bodo na Dobenem zagotovili boljšo oskrbo s pitno vodo in ustrezno 
požarno rezervo.

Dela na vodohranu / Foto: Občina Mengeš

Ana Šubic

Železniki – V Javnem zavodu 
Ratitovec (JZR), ki upravlja 
Muzej Železniki, TIC, špor-
tno dvorano in športni park 
Dašnica ter plavalni bazen 
vključno s teniškim igriščem 
in mladinskim centrom, se 
kljub koronarazmeram, ki 
jim otežujejo uresničevanje 
zastavljenih načrtov, trudi-
jo poslovati gospodarno. Kot 
je razvidno iz poročila o delu 
JZR v lanskem letu, ki so ga 
občinski svetniki sprejeli na 
zadnji seji, so kljub večme-
sečnemu zaprtju ustanov 
v njihovem upravljanju ob 
470 tisoč evrih prihodkov 
(petino manj od načrtovane-
ga) imeli 581 evrov dobička. 
S tržno dejavnostjo so ustva-
rili 211 tisoč evrov prihod-
kov, od tega tri četrtine z go-
stinstvom, ki je tako prineslo 
skoraj 40 odstotkov celotnih 
prihodkov. V običajnih raz-
merah ima JZR okoli 450 ti-
soč evrov lastnih prihodkov. 
Za izvajanje javne službe so 
lani prejeli 220 tisoč evrov, 
od tega okoli 180 tisoč evrov 
iz občinskega proračuna, os-
talo pa iz državnega.

JZR je lani imel enajst za-
poslenih vključno z direktor-
jem Gregorjem Habjanom. 
»Na splošno smo močno 
podhranjeni s kadrom. Veli-
ke težave se pojavljajo pred-
vsem pri čiščenju in vzdrže-
vanju objektov in okolice,« 
v poročilu navaja direktor. 
Marca lani so v objektu pla-
valnega bazena končali pre-
novo savn, ki pa so jih po ne-
kaj dneh obratovanja zaradi 

pojava epidemije morali 
zapreti. Povečali so mladin-
ski center, kjer jim je kljub 
omejitvam uspelo izpeljati 
okoli dvajset delavnic, nekaj 
aktivnosti z gosti in zagoto-
vili vsaj 400 ur obratovalne-
ga časa. Zaradi epidemiolo-
ških razmer je bila otežena 
tudi izvedba iger JZR, špor-
tnih lig in turnirjev. Na po-
dročju turizma so zaključi-
li tri projekte, financirane s 
strani LAS Loškega pogor-
ja, v okviru katerih so prido-
bili kovaško ognjišče za pri-
kaze kovanja žebljev, opre-
mo za delavnice izdelovanja 
dražgoških kruhkov in nove 
turistične kataloge. Zasno-
vali so tudi nov turistični 
produkt – dogodivščino Po-
beg iz mesta, pri kateri sku-
pine rešujejo skrivnost fu-
žinarjevega ingota. V sode-
lovanju z društvom Rov so 
izpeljali nekaj koncertov iz 
projekta Vidra ni riba.

Po navedbah direktorja 
so lani veliko pozornosti na-
menili oglaševanju turistič-
ne znamke Selška dolina. 
»Treba bo popestriti in osve-
žiti delo na turizmu v turi-
stični poslovalnici in muze-
ju. Vse napore bomo vloži-
li tudi v nujno nadaljnjo ob-
novo bazena, ki bo prinesla 
nov otroški kotiček, s čimer 
bomo izboljšali ponudbo in 
dejavnost,« je napovedal.

Delovanje JZR tudi letos 
kroji situacija, povezana z 
epidemijo. Po sproščanju 
ukrepov znova obratujejo vsi 
objekti v njihovem upravlja-
nju, seveda ob upoštevanju 
predvidenih pogojev.

Epidemija otežila 
delovanje zavoda
Epidemiološke razmere so in še vedno vplivajo 
tudi na poslovanje Javnega zavoda Ratitovec.

Domžale – Občina Domžale je minuli konec tedna začela 
prenovo mestnega trga pred veleblagovnico, ki se nahaja v 
samem središču mesta. Gre za osrednjo javno površino, ki 
predstavlja vozlišče pešpoti in bo v prihodnje povezovala tri 
pomembna žarišča v mestnem središču, in sicer območje 
SPB-1, območje Kolodvorske ceste ter bodočo peš promenado 
do nekdanje tovarne Univerzale. Občina si je ploščad želela 
prenoviti že vrsto let, a so najprej morali urediti lastništvo. 
V sklopu gradbenih del bodo obnovili in tudi preoblikovali 
dotrajano asfaltirano ploščad, ki je namenjena uporabnikom 
veleblagovnice in tudi družabnim prireditvam, ter nadgradili 
urbano opremo. Ureditev mestnega trga bo trajala predvi-
doma tri mesece, v času gradnje pa bo dostop do trgovin z 
Ljubljanske ceste otežen oziroma spremenjen, a primerno 
označen.

Ploščad bodo uredili v mestni trg

Ploščad pred veleblagovnico bo urejena v mestni trg.

Kamnik – Člani Društva general Maister Kamnik že desetletje 
organizirajo Maistrov pohod, s katerim zaznamujejo občinski 
praznik konec marca. A ker jim je tudi letos zagodla epide-
mija, so morali dogodek s tradicionalnega termina ponovno 
prestaviti. Maistrov pohod bo tako v soboto, 29. maja. Tokrat 
že enajstič po vrsti. Pohodniki se bodo ob 8. uri zbrali pri spo-
meniku generala Rudolfa Maistra na Trgu talcev ter se nato 
sprehodili mimo generalove rojstne hiše na Šutni, gimnazije, 
ki nosi Maistrovo ime, na Špico in Stari grad, pohod pa bodo 
zaključili s skromno malico v bifeju pri Maistru v Kamniku. 
Na pohod so vabljeni tudi nečlani društva.

Vabilo na enajsti Maistrov pohod

Zbilje – V Društvu Barka organizirajo dobrodelno dražbo ume-
tniških del Artists for Artists (Umetniki za umetnike) 2021 – Jaz 
in ti ustvarjava zate, ki poteka na spletu še do 2. junija do 12. 
ure. Tiho dražbo društvo organizira tretjič, namen pa je vklju-
čiti še širši spekter amaterskih in profesionalnih umetnikov. K 
sodelovanju so povabili raznolike organizacije, ki vključujejo 
ranljive skupine ljudi. V dražbo so tako vključeni Center Korak 
iz Kranja, VDC Postojna: enota Cerknica, VIZ Frana Milčinske-
ga Smlednik in drugi umetniki. Zbrana sredstva bodo name-
njena sofinanciranju umetniških delavnic in art terapije, ki se 
bo izvajala v novem ateljeju v Zbiljah. Dražba zaradi epidemije 
poteka na spletu. Povezava do kataloga dražbe je na voljo na 
spletni strani Skupnosti Barka www.skupnostbarka.si.

Dobrodelna dražba Barke
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Marjana Ahačič

Kranj – V zadnjih dveh te-
dnih v Društvu za opazova-
nje in proučevanje ptic Slo-
venije (DOPPS) tako kot 
vsako pomlad neprestano 

zvonijo telefoni. Ljudje, ki 
imajo radi ptice, namreč v 
tem obdobju pogosto na do-
mačem vrtu ali ob sprehodu 
v naravi opazijo ptičje mla-
diče. Zaskrbljeni sprašuje-
jo ornitologe, kaj storiti, da 

nebogljeno ptičjo mladež 
zaščitijo pred morebitnimi 
nevarnostmi. 

Niso tako nebogljeni, 
kot je videti

»Pri številnih pticah rav-
no sedaj prihaja čas, ko 
bodo prvi mladiči že zapus-
tili gnezda, vendar še niso 

sposobni letenja. Na tleh 
preživijo nekaj dni in v tem 
času se jim dokončno razvi-
jejo letalna peresa. Starši jim 
medtem še kar nekaj časa 
prinašajo hrano in jih s kli-
ci opozarjajo na nevarnost. 

Najdeni mladiči se tako zdi-
jo nebogljeni, zapuščeni in 
potrebni pomoči. A največ-
krat ni tako, saj so njihovi 
starši v bližini in čakajo, da 
se umaknemo. Le tedaj bodo 
lahko naprej skrbeli za svo-
je mladiče,« pojasnjuje Tja-
ša Zagoršek, varstvena orni-
tologinja, DOPPS – BirdLife 
Slovenia.

Več škode kot koristi
Ker ljudje tem mladičem 

želijo pomagati, jih vzame-
jo domov ali pa jih odnesejo 
v zavetišče, še strne svoje iz-
kušnje, a opozarja, da s tem 
dejansko naredijo več škode 

kot koristi. »Mladičem na-
mreč v ujetništvu nikoli ne 
moremo nuditi optimalne 
oskrbe, kakršne so deležni s 
strani svojih staršev. Zato je 
najbolje, da najdenega mla-
diča pustimo tam, kjer je, in 
se čim prej umaknemo,« po-
udarja Zagorškova.

Ostanejo naj blizu 
staršem

Če torej menimo, da ptič-
jega mladiča, ki smo ga opa-
zili na vrtu ali v gozdu, ogro-
žajo plenilci – na primer 
mačke – ga postavimo na 
varnejše mesto, na primer 
na grm, drevo, živo mejo, 
balkon ali okensko polico. 
Pomembno je, poudarjajo 
ornitologi, da je to mesto v 
bližini in dostopno staršem, 
ki skrbijo za mladiča.

»Za nekatere vrste ptic 
je prednost, da čim prej za-
pustijo svoje gnezdo. Mno-
gi ljudje imajo napačno 
predstavo, da so gnezda var-
na, prijetna bivališča. Ven-
dar plenilci v resnici pogos-
to z lahkoto najdejo gnez-
do, polno glasnih mladičev. 
Starši zato mladiče vsak dan 
pridno hranijo od jutra do 
večera, da čim prej odraste-
jo in ga zapustijo. Ko mladiči 
odidejo iz gnezda, se razkro-
pijo naokoli, starši pa jih lah-
ko vodijo vsak dan na drugo 
prenočišče, s čimer pove-
čujejo verjetnost njihovega 
preživetja. Tudi če plenilec 
najde enega mladiča, ob tem 
ne pokonča še vseh drugih, 
kot bi se zgodilo, če bi našel 
polno gnezdo,« še pojasnju-
jejo na Društvu za opazova-
nje ptic Slovenije.

Kaj storiti, če v naravi 
najdemo ptičjega mladiča
Pravzaprav najbolje, da nič, pravijo ornitologi. Pustimo ga tam, kjer je, saj so skoraj zagotovo v bližini 
mladičev tudi njihovi starši, ki jih spremljajo pri prvih korakih zunaj gnezda. Če že, jih z izpostavljenega 
mesta umaknemo stran od plenilcev, na primer na grm, drevo, na balkon ..., in se nato tudi sami čim 
prej umaknemo. Na Gorenjskem so tako kot drugod po Sloveniji 

najpogostejše gnezdilke na domačem vrtu kos, velika 
sinica, plavček (na fotografiji), lišček, škorec in šmarnica. 

Prav zdaj prvi mladiči (na fotografiji je carar) že zapuščajo 
gnezda, vendar še niso sposobni letenja. Na tleh preživijo 
nekaj dni in v tem času se jim dokončno razvijejo letalna 
peresa. /Foto: Eva Žun, DOPPS

Mnogi imajo napačno predstavo, da so gnezda varna, 
prijetna bivališča. Vendar plenilci v resnici pogosto z 
lahkoto najdejo gnezdo, polno glasnih mladičev. Starši 
zato mladiče vsak dan pridno hranijo, da čim prej 
odrastejo in ga zapustijo. 

Danica Zavrl Žlebir

Preddvor – Že minuli četr-
tek so tematsko pot predsta-
vili pedagogom, v soboto pa 
tudi širši javnosti. Namenje-
na je zlasti otrokom iz vrtca 
in mlajšim osnovnošolcem 
za izboljšanje njihovih gi-
balnih in kognitivnih spo-
sobnosti ter odnosa do na-
rave. Na tematski poti, ki se 
začenja pri preddvorskem 
vrtcu in vodi po gozdu za 
šolo v smeri proti Mačam, 
so postavljene tematske po-
staje, na katerih otroci rešu-
jejo zastavljene naloge. Vsa 

stvar pa je povezana s pra-
vljico o začaranih grofu in 
grofici, ki ju lahko otroci z 
reševanjem posameznih 
nalog rešijo uroka in si pri-
služijo pravljično ime. Na 
koncu pa si prislužijo tudi 
lep pogled na okoliške hri-
be, pravi župan Rok Roblek, 
navdušen nad novostjo za 
otroke in družine v občini. 

Pot so začeli urejati že 
lani, kot nalašč pa sta le-
tos prišla v Preddvor Grof 
in Grofica, ki bosta odča-
rala grad Dvor in ga spre-
menila v zanimiv turistič-
ni objekt. Odprtje gradu z 

razstavljeno zbirko Tanje 
Šubelj in Florjana Sušnika 
napovedujejo za julij. Na di-
mniku gradu pa gnezdijo 
resnične štorklje.

Tematska pot, speljana 
po gozdu Korotanca, je dol-
ga poldrugi kilometer. »Na 
začetku si obiskovalci izbe-
rejo zahtevnost nalog, ki so 
podane na piramidah – sil-
hueta Storžiča. Prepletene 
so s planinskim znanjem 
in spretnostmi, aktivirajo 
vsa čutila, ponujajo gibal-
ne, miselne in govorne izzi-
ve. Ob vsaki uspešno opra-
vljeni nalogi preluknjajo 

tematski kartonček, kar jim 
na zadnji postaji prinese 
pravico do posebnega pri-
vilegija in morda celo rešit-
ve skrivnosti,« zapiše učite-
ljica Petra Lombar Premru 
iz preddvorske šole, ki se 
je predstavitve udeležila že 
v četrtek v družbi sodelav-
cev. Pot je nastala v okviru 
evropskega projekta PKP 
(Po kreativni poti do prak-
tičnega znanja). Upravlja jo 
Zavod za turizem Preddvor, 
v soboto pa so jo ob veliki 
udeležbi domačinov preda-
li namenu, deležna je bila 
tudi blagoslova. 

Odprli pot preddvorskih štorkelj
V soboto so v Preddvoru odprli tematsko pot Skrivnost preddvorskih štorkelj, namenjeno otrokom in 
družinam. 

Po poti Skrivnost preddvorskih štorkelj / Foto: Tina Dokl Gibalni in drugi izzivi / Foto: Tina Dokl

ZANIMIVOSTI info@g-glas.si

Koprivnik – Razvojna agencija Zgornje Gorenjske pripravlja 
pogovora o ledinskih imenih - jutri za Gorjuše, in v torek, 1. 
junija, za Koprivnik, obakrat ob 20. uri v gasilskem domu.

Pogovor o ledinskih imenih
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Igor Kavčič

Kranj – V okviru projek-
ta CLLD Arhitektura go-
renjskih vasi (financira ga 
Evropska unija iz Evropske-
ga kmetijskega sklada za ra-
zvoj podeželja in Republika 
Slovenija v okviru Programa 
razvoja podeželja RS 2014–
2020), ki se izvaja v okvi-
ru LAS Gorenjska košarica, 
je bila pred časom natisnje-
na publikacija z naslovom 
Od stoga do kozuca. Publi-
kacija je namenjena tako la-
stnikom kozolcev kot splo-
šni javnosti, saj v njej avtor-
ji z različnih področij iz več 
zornih kotov – s stališča ar-
hitekture, nesnovne dediš-
čine in odnosa raziskoval-
cev, uporabnikov in javno-
sti do kozolcev – osvetljuje-
jo različnosti in podobno-
sti kozolcev na območju, ki 
ga pokriva LAS Gorenjska 

košarica, torej 14 gorenjskih 
občin (Bled, Bohinj, Cerklje 
na Gorenjskem, Gorje, Jese-
nice, Jezersko, Kranj, Kranj-
ska Gora, Naklo, Preddvor, 
Radovljica, Šenčur, Tržič in 
Žirovnica).

Urednica publikacije Saša 
Roškar piše o kozolcih kot 
dediščini in namenu ome-
njenega projekta, Borut Ju-
vanec spregovori o splošnih 
značilnostih kozolca s pou-
darkom na oblikah in tipih 
kozolcev obravnavanega ob-
močja. Tipologija je prikaza-
na na kartografskih prika-
zih. Posebej je predstavlje-
nih 11 kozolcev, ki so bili v 
okviru projekta podrobne-
je obdelani, narejeni so bili 
arhitekturni posnetki in ob-
sežna fotografska in opisna 
dokumentacija. 

Nina Kobal je v svojem pri-
spevku opisala in analizira-
la v projektu izvedeni popis 

kozolcev – v 18 vaseh je bilo 
na podlagi popisnega lista 
popisanih in fotografiranih 
kar 569 kozolcev. Klemen 
Klinar kozolce predstavi kot 
nesnovno kulturno dedišči-
no, pri čemer je največ po-
zornosti posvetil narečnim 
izrazom za kozolec in nje-
gove sestavne dele ter zna-
nju, zgodbam in modrostim 
o kozolcih. Širša ekipa sode-
lavcev – Katarina Čufar, Luka 
Krže, Maks Merela, Klemen 
Novak, Jože Planinšič, An-
gela Balzano in Saša Roškar 
– predstavlja raziskave lesa 

in dendrokronološke razi-
skave na izbranih petih ko-
zolcih, v zaključku pa Borut 
Juvanec obravnava še princi-
pe za vzdrževanje kozolcev, 
s katerimi ohranimo tudi 
njihove lokalne značilnosti 
in tudi materialno substan-
co čim dlje v dobrem stanju. 
Publikacija Od stoka do ko-
zuca je izjemno bogata tudi 
s fotografijami, risbami, ze-
mljevidi, grafi in pregledni-
cami. Bralcu prinaša veliko 
znanja o preteklosti, sedan-
josti in prihodnosti kozolcev 
na Gorenjskem.

V deželi kozolcev
V okviru LAS Gorenjska košarica je izšla 
publikacija Od stoga do kozuca. 

Knjiga o gorenjskih kozolcih / Foto: Igor Kavčič

Igor Kavčič

Kranj – Končno. Po sed-
mih mesecih je Prešerno-
vo gledališče spet odprlo 
svoja vrata, in sicer za tre-
tjo premiero v letošnji sezo-
ni, krstno uprizoritev dram-
skega omnibusa Monologi s 
kavča v režiji režiserja mlaj-
še generacije Luke Marce-
na. Predstava ima za seboj 
že nekaj zgodovine, ki jo je 
leto dni na neki način pisa-
la prav pandemija, zaradi ka-
tere je osem kratkih mono-
logov v času samoizolacije 
tudi nastalo.

Monologe je lani ta čas na 
pobudo Simone Hamer na-
pisalo osem priznanih slo-
venskih dramatičark in dra-
matikov, poleg pobudnice še 
Rok Vilčnik - rokgre, Simo-
na Semenič, Kim Komlja-
nec, Peter Rezman, Tjaša 
Mislej, Varja Hrvatin in Nejc 
Gazvoda. Napisali so jih za 
osem igralcev, ti so jih v času 
karantene posneli v doma-
čem okolju; ker so bile zara-
di pandemije gledališke dvo-
rane zaprte, pa so jih pred-
vajali na spletu. Teme, ki jih 

posamezni monologi pred-
stavljajo, so zaradi izkušnje 
samoizolacije seveda aktu-
alne bolj kot kdajkoli, a nas 
hkrati postavljajo pred večno 
dilemo samoizpraševanj o 
tem, kdo smo, kaj počnemo, 
kam nas nese tok življenja … 
Povezovanje osmih monolo-
gov v celoto ene predstave je 
s tem dobilo dodatni smisel. 
Režiser Luka Marcen jo je 
ob dramaturškem sodelova-
nju Maše Pelko tako priprav-
ljal v več fazah; po videopre-
mierah in prvi odrski upri-
zoritvi lani poleti, pripravah 
na uprizoritev v času druge-
ga vala epidemije in interni 
premieri v marcu je igralski 
ansambel Prešernovega gle-
dališča z Monologi s kavča 
publiko zdaj nagovoril še v 
živo z odra.

Predstavo odpre Vesna 
Pernarčič, ki nas v besedilu 
Kim Komljanec Eden mora 
prevzet komando povede v 
dinamično okolje domače 
karantene z dvema na dalja-
vo šolajočima se osnovno-
šolcema, možem in po sple-
tu še z mamo v domu upoko-
jencev. Ob vživetosti v vlogo 

se zdi, da je njeni igralski 
prezenci besedilo pisano na 
kožo. Varja Hrvatin v bese-
dilu Kako se že reče tej črti-
ci, ki ti utripa v Wordu? Ve-
sni Slapar nameni karan-
tensko sobivanje z interne-
tom, ki kljub pomislekom o 
spletnem nadzorovanju ved-
no bolj postaja njena edina 
družba. Igralka se odlično 
znajde v »pogovorih« z raču-
nalnikom. Naslov monolo-

ga, ki ga je za Aljošo Ternov-
ška, ta doma čaka na obisk 
svoje bivše, napisala Simo-
na Semenič, je sproščeno. 
Zgodba od igralca zahteva 
prav nasprotno, kar Ternov-
šku odlično uspeva. Vesno 

Jevnikar je Rok Vilčnik - 
rokgre v besedilu Naj me 
premakne postavil v vlogo 
samospraševanja o lastnem 
bivanju in življenju. Gledal-
ca pomirja v občutku, da vsa-
ko situacijo sprejme tako, 
kot je, in gre z njo naprej. 

Kletka je besedilo Simone 
Hamer, v katerem je Miha 
Rodman glas posodil svoje-
mu psu. Ta je enkrat njego-
va slaba vest, spet drugič ga 

spodbuja, naj se vendar že iz-
koplje iz lastne kletke. V be-
sedilu Korenine in krila Tja-
še Mislej sta partnerka in sin 
Blaža Setnikarja še v porod-
nišnici. Novopečeni oče na 
daljavo, s pomočjo kamere 

na mobilnem telefonu, igra 
svojo novo vlogo in se prip-
ravlja na sinov prihod. Peter 
Rezman je v besedilu Nočna 
Darji Reichman namenil vlo-
go delavke v strahu pred od-
puščanji v Gorenju. V aktual-
no temo, ki je bolj kot z zdra-
vstveno povezana z epidemi-
jo brezobzirnega kapitaliz-
ma, Reichmanova vstopa v 
pristni koroški govorici in je 
točno to, kar naj bi v zgodbi 
bila – delavka na »minimal-
cu«, ki ima vsega dovolj. Tu je 
še Borut Veselko, ki na bese-
dilo Kune Nejca Gazvode po 
podstrešju išče te nadležne 
živali, ki so pravzaprav njego-
va namišljena družba. Pozna 
jih do potankosti, čeprav jih 
doslej še ni srečal.

Režiser je posamezne mo-
nologe na odru lepo pove-
zal v celoto, saj imamo vse-
skozi občutek, da se posa-
mezne zgodbe, čeprav sto-
jijo vsaka sama zase, kljub 
temu med seboj prepleta-
jo. Protagonisti so vseskozi 

na odru sami, a vendarle 
skupaj: na kavču, za mizo, 
z replikami si dopolnjujejo 
misli, si nezavedno eden od 
drugega izposojajo odrske 
rekvizite … Vsak se v govo-
ru, razmišljanju in početju 
nekako ukvarja s svojo »te-
žavo«, te nas spominjajo na 
obdobje samoizolacije pa 
tudi na siceršnje življenjske 
preizkušnje. Humorni pog-
ledi na ta čas so morda tudi 
namig, naj se vendarle vsa-
ke toliko časa srečamo tudi 
sami s seboj.

Scenografija Sare Sliv-
nik je enostavna, a z veliko 
rekviziti, vsekakor pa omo-
goča sproščeno gibanje po 
odru. Kostumografinja Ana 
Janc je igralke in igralce ve-
činoma oblekla »za doma«, 
Martin Vogrin z glasbo ne 
prekinja dogajanja na odru, 
zamoti nas zgolj ob konkret-
nejših menjavah na odru.

Monologi s kavča so vseka-
kor odličen začetek v dolgo 
gledališko poletje.

V družbi s 
samim seboj
V soboto so v Prešernovem gledališču premierno 
uprizorili omnibus Monologi s kavča v režiji Luke 
Marcena. Spomin na karanteno in razmisleki o 
človeškem bivanju nasploh.

V novo gledališko življenje je publiko po sedmih mesecih popeljala ustvarjalna ekipa predstave Monologi s kavča. 

Po predstavi so podelili nagrado julija, ki jo je 
decembra za najboljšo igralsko stvaritev v sezoni 
2019/20 za vlogo Helene Alvingove v igri Strahovi 
prejela Vesna Jevnikar. Nagrado od leta 2017 
Prešernovo gledališče podeljuje skupaj z Gorenjskim 
glasom.
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Kranj – Od četrtka naprej bo v Gorenjskem muzeju v gradu 
Khislstein na ogled razstava Kaša, žganci, zelje – Dediščina 
prehrane na Gorenjskem za sodobno rabo. Pred 20. stoletjem 
naši kmečki predniki skoraj niso imeli izbire: jedli so, kar so 
pridelali. Tudi plemiči in meščani so kuhali vsakdanje jedi iz 
lokalnih živil, a zaradi premožnosti in kulinaričnega znanja so 
jedli bolj raznoliko. V 20. stoletju so se prehranjevalne navade 
z zaposlitvijo zunaj doma in novimi izdelki spremenile. Razlike 
med mestom in podeželjem so se brisale v opremi kuhinj pa 
tudi pri nakupih v trgovinah. Dandanes smo Gorenjci še na-
vezani na zemljo, zavedamo se pomena gorenjskih kmetij in 
samooskrbe z osnovnimi živili. Lokalni recepti, predstavljeni 
v knjižni in spletni obliki, nas povezujejo. Razstava ponuja 
priložnost za spoznavanje vrednot in truda naših (pra)dedkov 
in (pra)babic: njihovo staro orodje, opremo kuhinj, kašče, 
modrost v pregovorih, skupaj s starimi fotografijami iz zbirk 
Gorenjskega muzeja ter ilustracijami Andrejke Čufer in so-
dobnimi fotografijami ustvarjalcev gorenjske gastronomije. 
Na ogled bo eno leto, do konca maja 2022.

Kaša, žganci, zelje v muzeju

Kranj – Jutri, v sredo, 26. maja, ob 18. uri bo na terasi Layerjeve 
hiše osrednje odprtje festivala BIEN 2021, festivala tekstilne 
umetnosti. Razstave bodo v Kranju na ogled v uveljavljenih 
galerijskih prostorih, kot so Layerjeva hiša, Stolp Škrlovec in 
podstreha gradu Khislstein, osrednje razstavno prizorišče 
pa bo v tretjem nadstropju Globusa nad kranjsko knjižnico. 
BIEN med majem in avgustom napoveduje več kot sedemde-
set tekstilnih umetnic, umetnikov, kolektivov in študentskih 
projektov, vrsto umetniških rezidenc in spletni program. V 
četrtek so že odprli razstavo v Radovljici, 4. junija jo bodo še 
v Škofji Loki. Organizatorji v prihodnjih dneh napovedujejo 
tudi številne vodene oglede razstav.

Prihaja festival tekstilne umetnosti BIEN
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Jože Marinček

Kranj – Naslova državnih 
prvakov so se upravičeno 
prvič razveselili nogometaši 
Mure iz Murske Sobote, ki 
so v zadnjem, 36. krogu tri-
desete sezone prve sloven-
ske nogometne lige v odlo-
čilnem srečanju z 1 : 3 v gos-
teh premagali Maribor. Prvi 
zadetek na poti do naslova 
je prispeval Klemen Šturm, 
nekdanji igralec in kape-
tan kranjskega Triglava, ki 
za ekipo iz Murske Sobote 
igra od leta 2018. Domžale 
so doma remizirale z Alumi-
nijem (1 : 1) in so prvenstvo 
končale na četrtem mestu.

Manj napet je bil boj za 
prvaka druge lige. Naslov 
so slavili v Radomljah, ki 
se tako vračajo v prvo ligo. 

Kalcer Radomlje je sicer v 
zadnjem, 22. krogu doma z 
0 : 1 izgubil s sosedi – eki-
po Roltek Dob. Ta je osvoji-
la četrto mesto. Edini zade-
tek na tekmi je v 34. minuti 
dosegel Simon Gregorin. Z 

zmago so se od sezone pos-
lovili nogometaši kranjske-
ga Triglava. Doma so bili z 
1 : 0 boljši od Krke. V deveti 
minuti je zadel Adam Jaku-
povič. Krka se bo kot drugo-
uvrščena ekipa na lestvici v 

kvalifikacijah za popolnitev 
prve lige pomerila s Kop-
rom, Triglav Kranj je sed-
mi.

Sezone pa še ni konec v 
tretji slovenski nogometni 
ligi – zahod. Gorenjci so v 
16. krogu zabeležili nasled-
nje rezultate: v skupini za 
prvaka: Brinje Grosuplje – 
Tinex Šenčur 0 : 1, v skupi-
ni za obstanek: TKK Tolmin 
– Šobec Lesce 6 : 0, Adria – 
Žiri 2 : 5 in Sava Kranj – Arol 
Škofja Loka 2 : 0. Vodi Ilirija 
1911, Tinex Šenčur je četrti. 
Tekme 17. kroga bodo ta ko-
nec tedna. V soboto se bodo 
pomerili Tinex Šenčur in 
Elta Izola, Arol Škofja Loka 
in Adria, Žiri in TKK Tol-
min ter Šobec Lesce in Za-
gorje. Začetek vseh tekem 
bo ob 17. uri.

Prvaka sta Mura in Radomlje
Končana je nogometna sezona v prvi in drugi slovenski ligi.

Nogometaši kranjskega Triglava (v temnejših dresih) so 
drugoligaško sezono zaključili z zmago proti Krki. 

Maja Bertoncelj

Žiri – Smučarske skakalke so 
v petek v sklopu priprav na 
novo sezono že opravile prvi 
trening na skakalnici. Dan 
prej so v Nordijskem centru 
Poclain v Žireh z glavnim 
trenerjem ženske skakal-
ne reprezentance Zoranom 
Zupančičem spregovorile o 
pripravljalnem obdobju in o 
ciljih za zimo.

Lanska sezona je bila izje-
mno uspešna, zgodovinska. 
V njej je Nika Križnar pos-
tala zmagovalka skupne-
ga seštevka svetovnega po-
kala, Ema Klinec svetovna 
prvakinja, na prvenstvu v 
Oberstdorfu je ekipa osvoji-
la srebro, Križnarjeva še po-
samični bron. V pokalu na-
rodov so bile za las ob skup-
no zmago. Več točk so na 
koncu zbrale le Avstrijke. 
Recept, kako biti najboljši 
na svetu, torej poznajo. »Z 
motivacijo po tako uspeš-
ni sezoni prav velikih težav 
nimamo. Dekleta so motivi-
rana. Treba je sestaviti zani-
miv program, ohraniti mir 
v hiši in potem se ne boji-
mo, da ne bi prišli tudi dob-
ri rezultati. Prav veliko letos 
ne bomo spreminjali. Poiz-
kušali bomo stvari izpelja-
ti še natančneje kot v lan-
skem letu. Morda se nekaj 
sprememb pričakuje na po-
dročju strokovnega dela eki-
pe. To bomo storili čez po-
letje. Cilji so visoki. Smo v 
pripravljalnem delu, zaklju-
čili smo osnovne bazične 

priprave, jutri je prvi dan, 
ko začnemo poletne skoke 
na plastičnih skakalnicah,« 
je v četrtek pojasnil Zoran 
Zupančič. Njegovi skakalni 
in nato trenerski začetki so 
prav v Žireh, kjer sta skakal-
no pot začeli tudi Križnarje-
va in Klinčeva, ki sta celot-
no kariero članici sedaj SSK 
Norica Žiri. »Če sem pov-
sem iskrena, sem se priprav 
lotila bolj s šolo kot s sami-
mi treningi. Vesela sem, da 
sem zdaj več poudarka na-
menila šoli, ker mi to pred-
stavlja pomembno stvar v 
življenju. Ko bodo te stva-
ri opravljene, bom šla lahko 
na polno v sezono. Odpra-
viti bo treba minuse, po-
manjkljivosti. Pri tehniki, 

pri sami točnosti moram 
še precej stvari popraviti. 
Lansko leto skoki zagotovo 
še niso bili povsem popol-
ni, kljub temu da sem osvo-
jila veliki kristalni globus. 
Zdaj gledam naprej, proti 
olimpijskim igram, ki bodo 
zame pomembna točka v se-
zoni 2021/22,« razmišlja 
Nika Križnar. Ema Klinec je 
z mislimi že povsem v pri-
hodnji sezoni. »Je pa seve-
da tudi pretekla še ostala v 
meni – bolj kot stopnička, ki 
me še pelje do višjih mest, 
do boljših uvrstitev. Menim, 
da smo dobili recept, kako 
premagati svetovni vrh, ki 
smo ga kar nekaj časa iska-
li. To zdaj moramo le še iz-
piliti. Med šesterico deklet, 

ki so trenirala v Žireh, je bila 
še ena Gorenjka, in sicer 
Katra Komar. »Najprej mo-
ram ujeti preostala dekleta 
v pripravljenosti. Nedolgo 
nazaj sem namreč prebole-
la covid-19. Imam še nekaj 
težav, a se borim, da pridem 
čim prej zraven in da že po-
leti odpravim vse težave na 
skakalnici, tako da bo šlo v 
zimo brez težav. Upam, da 
bom formo stopnjevala, in 
če bo tako, si želim priti tudi 
na olimpijske igre,« je poja-
snila članica SSK Bohinj.

Skakalke se na sezono 
pripravljajo že mesec in pol. 
Poleg omenjene trojice so 
bile na treningu še Urša Bo-
gataj, Jerneja Brecl in Špela 
Rogelj.

Velikih sprememb ne bo
Slovenske smučarske skakalke so priprave na novo sezono začele pred mesecem in pol, konec 
preteklega tedna so bile prvič na skakalnici. 

Smučarske skakalke trening z različnimi vajami popestrijo tudi na skakalnici.

Kranj – V soboto so vaterpolisti AVK Triglav in VD Calcit Ka-
mnik v pokritem olimpijskem bazenu v Športnem centru Kranj 
odigrali prvo finalno tekmo končnice državnega prvenstva, ki 
se igra na tri zmage. Končala se je z zmago Kamničanov s 7 
: 9 (2 : 3, 4 : 3, 0 : 1, 1 : 2). Druga tekma bo jutri v Kamniku na 
letnem kopališču (začetek ob 18.30).

Finale bolje začeli vaterpolisti iz Kamnika

Škofja Loka – Kapetan slovenske rokometne reprezentance 
Jure Dolenec se z novo sezono vrača v Francijo. S prvoliga-
šem Limogesem, kjer uspešno že igra Dragan Gajić, je sklenil 
triletno sodelovanje. Škofjeločan je v Franciji že igral. Med le-
toma 2013 in 2017 je bil član Montpelliera. Zadnje štiri sezone 
je igral v Barceloni v Španiji. V bogati zbirki dosežkov mu še 
vedno manjka naslov evropskega klubskega prvaka. Osvojiti 
ga bo skušal z Barcelono na finalnem turnirju evropske lige 
prvakov, ki bo prihodnji mesec. 

Jure Dolenec bo igral v Franciji

Maja Bertoncelj

Ljubljana – Turnir Premagaj-
mo covid-19, ki je med 15. in 
21. majem potekal v ljubljan-
ski Hali Tivoli, se je zaključil 
po željah slovenske reprezen-
tance. Osvojili so prvo mesto, 
potem ko so premagali Av-
strijo, Francijo, Romunijo, 
Poljsko in Ukrajino.

Turnir je nadomestil od-
padlo svetovno prvenstvo di-
vizije I-A, ki bi morali prib-
ližno v tem terminu poteka-
ti v Ljubljani, a ga je Medna-
rodna hokejska zveza že pred 
časom odpovedala. Sloven-
ska hokejska reprezentan-
ca je bila na delu znova po 
lanskem februarju. Selek-
tor Matjaž Kopitar je že pred 

turnirjem povedal, da želi 
preizkusiti tudi mlajše igral-
ce oz. reprezentančno manj 
izkušene hokejiste, tudi v luči 
nadaljnjih reprezentančnih 
akcij. »Lahko smo zadovolj-
ni – ne le zaradi petih zmag. 
Na turnirju smo dobili nove 
igralce, ki bi lahko sestavlja-
li slovensko reprezentanco 
tudi na olimpijskih kvalifika-
cijah. Zadovoljen sem tudi s 
starejšimi igralci, ki so lepo 
vpeljali mlajše, tako na ledu 
kot zunaj njega. Ekipa se je 
lepo ujela, kar je samo dobro 
za našo prihodnost,« je pove-
dal Matjaž Kopitar.

Konec avgusta se bo slo-
venska reprezentanca na 
Norveškem borila za že tre-
tjo olimpijsko vozovnico. 

Risi zmagovalci turnirja
Slovenska hokejska reprezentanca je brez poraza 
zaključila turnir Premagajmo covid-19 v Ljubljani.

Kranj – Jutri se bo začel veliki finale v košarkarski Ligi Nova 
KBM, v katerem se bosta pomerila Cedevita Olimpija in Krka. 
V 2. SKL za moške pa bosta do konca tedna znana udeleženca 
finala. Zanj se borijo tudi košarkarji moštva LTH Castings, 
ki se v polfinalu merijo z Nutrisportom Ilirijo. Druga tekma 
bo jutri z začetkom ob 19.30 v dvorani Poden v Škofji Loki. V 
prednosti so tekmovalci Ilirije, ki so prvo tekmo dobili z 90 : 
76. V Ligi za obstanek igra Brinox Medvode.

Škofjeloški košarkarji v drugi ligi v boju za finale

Škofja Loka – Rokometaši so v Ligi NLB odigrali tekme 25. ali 
predzadnjega kroga. Ekipa Urbanscape Loka je v petek gostila 
Trimo Trebnje in izgubila s 24 : 27 (11 : 13). Na lestvici so na 
osmem mestu. V soboto bodo igrali v gosteh pri Jeruzalemu 
Ormož. V boju za naslov prvaka najbolje kaže Gorenju.

Loški rokometaši izgubili s Trebnjim

Ljubljana – Mitja Šivic je hokejiste HDD SIJ Acroni Jesenice 
popeljal do naslova državnih prvakov, v naslednji sezoni pa bo 
sedel na klopi tekmecev iz Ljubljane. V slovensko glavno mes-
to se vrača kot glavni trener članskega moštva HK SŽ Olimpija, 
ki bo kot edina slovenska ekipa igrala v ICE HL (ICE Hockey 
League). »Želim si vrhunskih nastopov v ICE HL ter stalen 
napredek in razvoj slovenskih igralcev. Tako bodo naši igralci 
vedno imeli možnost nastopanja v najvišjem tekmovanju v 
regiji. Glavni cilj sezone bo dvigniti slovenski hokej na višji 
nivo. Potrebne bo veliko potrpežljivosti, vendar verjamem, 
da nam bo vsem skupaj s trdim delom uspelo,« pravi Šivic.

Mitja Šivic z Jesenic na klop Olimpije

Kamnik – Končano je mladinsko odbojkarsko državno prven-
stvo, v katerem so odbojkarice Calcita Volleyja osvojile dru-
go mesto. Na zaključnem turnirju v Novi Gorici so branilke 
naslova v finalu morale priznati premoč domačemu GEN-I 
Volleyju, ki je zmagal s 3 : 2 (-24, 25,-23, 15, 10).

Mlade Kamničanke državne podprvakinje
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Mladost, potepi in drugi užitki

Neža Markelj

V lov za šparglji kar s kolesom
Sezona špargljev je v pol-

nem razmahu. Juhe, rižo-
te, šparglji na žaru, šparglji 
v slanini, kremne špargljeve 
pite … Nešteto različnih re-
ceptov, ob katerih se mi sve-
tijo oči in cedijo sline. Prav 
zato sem se kakšen teden 
ali dva poigravala z idejo, 
da bi se na lov za aromatič-
nimi divjimi šparglji zape-
ljala proti Vipavi. A so moja 
velika pričakovanja kaj kma-
lu priletela na realna tla, ko 
sem po prebiranju forumov 
doumela, da bom le ena iz-
med tistih neveščih nabiral-
cev, ki bo tavala po gozdo-
vih in travnikih ter neuspe-
šno brskala med robidov-
jem, medtem ko se mi bodo 
dobro poučeni domačini le 
smejali iznad brbotajočih 
špargljevih juhic. In sem se 
po nekaj urnem informira-
nju na spletu le odpovedala 

nenadnemu pustolovske-
mu preblisku in se raje kot 
»lovilka špargljev« proti Pri-
morski odpeljala po nabira-
nje novih kolesarskih kilo-
metrov. 

Slovenci smo resnično 
športni narod, redko kdo se 
odpravi na izlet, ki ne bi v 
nekem trenutku vključeval 
vsaj malo športne aktivno-
sti. Pa niti midva z Nejcem 
nisva izjemi, saj sva tisti dan 
že v zgodnjih dopoldanskih 
urah sopihala iz Vipave pro-
ti dolini reke Branice, kjer je 
pretežno ravninska kolesar-
ka pot speljana med mirni-
mi vinogradi in sadovnja-
ki. Začetnemu vzponu pro-
ti vasi Goče sledi spust do 
Branice in ravninsko kole-
sarjenje mimo Štanjela, gra-
du Rihemberk in Dornber-
ka, v smeri Ajdovščine, kjer 
sva že od daleč zagledala 

Vipavski Križ – eno najlep-
ših mestec Vipavske doline, 
ki si vsekakor zasluži kratek 
postanek pri kapucinskem 
samostanu ter sprehod med 
ozkimi romantičnimi uliči-
cami. To 47 kilometrov dol-
go pot sva torej zaključila v 
Vipavi in se izmučena in lač-
na zapodila v lov za šparglji. 
A ne divjimi. Pred očmi so se 
mi prikazovali taki slastni, v 
družbi testenin ali rižote, 
slanine ali juhe, taki, ki so 
se pred lačno kolesarko po-
javili na ogromnem krožni-
ku v gurmanski restavraciji 
Sivi Čaven. 

Zdi se, da se ljudje v Vipa-
vo odpravijo iz dveh razlo-
gov – prvi privablja adrena-
linske »feratarje« in uživaš-
ke pohodnike, ki so na jasno 
jutro nastavljali lica toplim 
sončnim žarkom v ostenju 
Gradiške ture in na poti 

od Predmeje do Cola. Dru-
gi razlog pa se nedvomno 
skriva v mreži kolesarskih 
poti med vipavskimi in kra-
škimi vasicami, ki tudi med 
tednom nimajo miru pred 
preznojenimi profesionalci 
in kolesarskimi turisti. Za 

vse nešportnike pa se užit-
ki skrivajo tudi v prikupnih 
kavarnah v Štanjelu, pohaj-
kovanju po starem jedru Vi-
pavskega Križa, fotografi-
ranju modrin iz cerkve nad 
Gočami in v številnih kuli-
naričnih dobrotah.

Naključno srečanje prijateljev na kolesarjenju po Vipavski 
dolini

Jelena Justin

Naš tokratni končni cilj je 
verjetno redko končni cilj. 
No, morda se motim! Jih poz-
nam kar nekaj, ki Srednji vrh 
nad izvirom Završnice po-
gosto obiščejo, sploh zaradi 
čudovitega razgleda v krogu 
360° in zato, ker vrh navduši 
z mirom in spokojnostjo. V 
vseh teh letih sem ga nedav-
no prvič obiskala tudi sama 
in na Zelenici zašpilila eno 
majhno klobaso. 

Izhodišče vzpona je lah-
ko dolina Završnice ali pa 
nekdanji mejni prehod Lju-
belj, od koder sem se pro-
ti Srednjemu vrhu poda-
la tudi sama. Po označeni 

poti čez zeleniška smučišča 
se odpravimo do Doma na 
Zelenici. Vzpona je za dob-
ro uro. Od Doma gresta dve 
poti: leva proti Begunjščici, 
desna pa proti Stolu in Vrta-
či. Sledimo desni proti Stolu 
oz. Vrtači. Ko prečimo smu-
čišče in dosežemo gozd, je 
pred nami prijetna pot, kjer 
na svoj račun pridejo ljubi-
telji alpskega cvetja: Clusije-
vega svišča, Sternbergovega 
klinčka, snežnega svišča, di-
šečega volčina itd. Sledi pas 
ruševja, in ko prečimo dalj-
še melišče, je skala z marka-
cijo; desno se gre proti Vrta-
či, levo proti Stolu. Nadalju-
jemo levo, proti Stolu. Po 
krajšem času pridemo na 

razpotje, kjer sledimo levo 
proti izviru Završnice, des-
no gre pot proti Stolu. V ne-
kaj korakih smo na sedlu 
Šija, 1693 m n. m., kjer nas 
pozdravijo lične lesene mar-
kacije. Levo gre pot proti iz-
viru Završnice, desno spo-
dnja pot proti Stolu, mi pa 
krenemo naravnost in zagri-
zemo v breg v smeri Sre-
dnjega vrha. Strm vzpon je 
v dežju oz. po njem nevaren 
za zdrs, zato previdno. Bo-
dimo pozorni na markacije, 
saj nas še do nedavnega ne-
označena steza lahko zave-
de v del, ki je tehnično zah-
tevnejši. Vrh Srednjega vrha 
dosežemo v 15 minutah in 
ta skromni mož nas nagradi 

s čudovitim razgledom na 
vse strani neba. V neposre-
dni soseščini je Begunjščica 
z markantnim Smokuškim 
plazom, Stol s Celovškimi 
špicami, Vrtača, bolj v ozad-
ju proti jugozahodu pa Blej-
sko jezero z Babjim zobom 
in greben Spodnjih Bohinj-
skih gora. S kančkom sreče 
nas bo na vrhu obiskala celo 
kakšna gorska kavka. Črna 
kot ebenovina, z izrazitim 
rumenim kljunom in rdeči-
mi nožicami.

Z vrha sestopimo nazaj 
na sedlo Šija, od koder zavi-
jemo desno do Koče pri izvi-
ru Završnice. Dosežemo jo 
po 20 minutah. Smerokaz 
nas usmeri proti Zelenici; 

gremo mimo koče in na 
njeni desni strani zavijemo 
v breg. Hitro smo pri izviru 
Završnice, od tam pa nas do 
Zelenice čaka nadaljnjih 15 
minut. Med potjo nas, tre-
nutno, spremlja čudovito 
cvetje, nad nami pa se bo-
hoti izraziti skalni greben 

Na možeh. Od doma na Ze-
lenici sestopimo nazaj na 
Ljubelj, kjer nas čaka jekle-
ni konjiček. 

Nadmorska višina: 1796 m
Višinska razlika: 800 m
Trajanje: 4 ure
Zahtevnost: 

Planinski izlet: Srednji vrh (1796 m n. m.)

Neopazen zaradi velikih 
Vedno mi je bil videti nepomemben, ker so mi bili dvatisočaki v njegovi neposredni bližini končni cilji,  
a je tudi s svojo nekaj nižjo nadmorsko višino vreden obiska.

Poraščen vrh na levi je naš tokratni cilj, Srednji vrh. / Foto: Jelena Justin

Lični smerokazi nas usmerijo na Srednji vrh. / Foto: Jelena Justin

Vrh s Stolom v ozadju / Foto: Jelena Justin



Trgovina Klasje vam ponuja:

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

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

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

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

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

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

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

POPRAVILA  

KARDANOV

ODKUP – POSEK,  
SPRAVILO IN  

PREVOZ LESA
Strahinj 87 – NAKLO,

Tel.: 04 / 25 76 440,
GSM: 051 / 358 368

info@megales.si
www.megales.si

M e g a l e s  –  v a š  p a r t n e r  p r i  o d k u p u ,  p o s e k u  i n  p r e v o z u  l e s a

 Odkupujemo hlodovino in celulozni les
 Opravljamo celovite sanacije gozdov
 Odkupujemo sečne ostanke in les za biomaso
 Izvajamo posek in spravilo lesa
 Gojitvena dela
 Gradnja in rekonstrukcije gozdnih prometnic
 Ugodne cene in dobri plačilni pogoji

www.gorenjskiglas.si

Kmetijstvo in gozdarstvo

Cveto Zaplotnik

Kranj – Včeraj, v ponedeljek, 
se je začel letošnji Teden 
gozdov, v katerem bodo 
zavod za gozdove in druge 
gozdarske organizacije pri-
pravile več aktivnosti za pro-
mocijo gozdov in gozdars-
tva. Tema letošnjega tedna 
Načrtno z gozdom daje pou-
darek načrtovanju razvoja 
gozdov, izpostavlja pa tudi 
gozdne učne poti in velike 
zveri. 

Za uvod v Teden gozdov 
so v četrtek v krajevni enoti 
zavoda za gozdove v Kočev-
ski Reki odprli Pragozdno 
pot Krokar. Približno dva 
kilometra dolga pot popel-
je obiskovalce skozi gozdni 
rezervat Borovec do roba 

Pragozda Krokar, kjer lah-
ko občudujejo mogočne 
bukove gozdove, ki so od 
leta 2017 dalje uvrščeni na 
seznam svetovne naravne 

dediščine Unesca. Osrednji 
dogodek tedna gozdov je bil 
včeraj na postojnskem goz-
dnogospodarskem območ-
ju, v gozdni hiši Mašun, kjer 
so ob navzočnosti ministra 
za kmetijstvo, gozdarstvo in 

prehrano Jožeta Podgorška 
odprli razstavo Velike zveri 
in njihovi gozdovi ter obno-
vljeno Mašunsko gozdno 
učno pot. Gozdarski inšti-

tut Slovenije in Biotehni-
ška fakulteta organizirata 
danes, v torek, znanstveno 
posvetovanje o podnebnih 
spremembah, ki ga bodo 
sklenili s pogovorom o vpli-
vu podnebnih sprememb 

na genetsko pestrost in 
kakovost lesa.

Več dogodkov bo tudi 
na Gorenjskem. Na blej-
skem gozdnogospodarskem 
območju bodo danes, v torek, 
odprli spletno razstavo likov-
nih del, ki so jih ustvarjali 
učenci osnovnih šol, v nede-
ljo pa bodo premierno pred-
stavili film Bohinjska kral-
jica – najdebelejša smreka v 
Sloveniji. Na kranjskem goz-
dnogospodarskem območju 
pripravljajo v četrtek literar-
ni večer v gozdu ter vodenje 
po gozdni učni poti Kres in 
po gozdovih na Jelovici.

Teden gozdov bodo skle-
nili v nedeljo na Gradu Pod-
sreda v Bistrici ob Sotli s Sre-
čanjem evropopotnikov in 
Evropohodom Eurorando. 

Načrtovanje razvoja gozdov
V letošnjem Tednu gozdov dajejo poudarek gozdarskemu načrtovanju. Nekaj dogodkov bo tudi na 
kranjskem in blejskem gozdnogospodarskem območju.

Slogan letošnjega Tedna gozdov je Načrtno z gozdom. 
Prav letos zavod za gozdove pripravlja nove desetletne 
območne gozdnogospodarske in lovskoupravljavske 
načrte. V dosedanji razpravi o gozdnogospodarskih 
načrtih so bili odzivi po besedah v. d. direktorja zavoda 
Janeza Logarja večinoma pozitivni, pokazali pa so 
tudi, da bo prihodnost gozdarstva (tudi) digitalna.

Cveto Zaplotnik

Kranj – Vlada je izdala odlok, 
na podlagi katerega rejci 
drobnice lahko uveljavlja-
jo finančno nadomestilo za 
izpad dohodka, ki so ga zara-
di epidemije novega koro-
navirusa utrpeli med lan-
skim 1. oktobrom in letoš-
njim 31. januarjem. Agenci-
ja za kmetijske trge in razvoj 
podeželja jim bo na podlagi 
uradnih evidenc najkasneje 
v tridesetih dneh od uvelja-
vitve odloka izdala informa-
tivne odločbe. Nadomestilo 
znaša 67 evrov na GVŽ (gla-
vo velike živine) ovc oziro-
ma koz, pogoj je tudi to, da je 
imel rejec 1. februarja letos 

v evidenci rejnih živali naj-
manj deset ovc oziroma koz. 

Vlada je pred kratkim 
izdala tudi odlok o finanč-
nem nadomestilu za izpad 
dohodka pri reji prašičev v 
času od lanskega 1. novem-
bra do letošnjega 31. janu-
arja. Po zaprtju gostinskih 
obratov in javnih zavodov so 
se namreč poslabšale mož-
nosti za prodajo mesa, še 
zlasti dražjih kosov, ob poja-
vljanju presežkov mesa na 
trgu pa so se občutno znižale 
tudi odkupne cene prašičev. 
Odlok predvideva za izpad 
dohodka finančno nadome-
stilo 156 evrov za GVŽ praši-
čev pitancev in 306 evrov za 
GVŽ plemenskih prašičev.

Nadomestilo  
za izpad dohodka
Rejci drobnice in prašičev lahko uveljavljajo 
nadomestilo za izpad dohodka, ki so ga utrpeli 
zaradi drugega vala epidemije covida-19.
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Cveto Zaplotnik

Kranj – Združeni narodi so 
pred štirimi leti na pobudo 
Slovenije razglasili 20. maj, 
rojstni dan začetnika sodo-
bnega čebelarstva Antona 
Janše z Breznice pri Žirov-
nici, za svetovni dan čebel. 
Na ta dan v svetu z različ-
nimi aktivnostmi opozarja-
jo na to, kako pomembne so 
čebele (in ostali opraševalci) 
za zagotavljanje zadostnih 
količin hrane za prebivalstvo 
in kako pomembno je ohra-
njanje čistega okolja za pre-
živetje čebel, ki so v nekate-
rih okoljih že ogrožene.

»Ko smo začeli 'sanjati' 
o svetovnem dnevu čebel, 
si niti nismo predstavlja-
li, kako trnova bo pot od 
ideje do razglasitve,« pravi 
Boštjan Noč, čebelar s Sela 
pri Žirovnici in predsed-
nik čebelarske zveze, ki je 
bil tudi pobudnik razglasi-
tve svetovnega dneva čebel. 
Po štirih letih od razglasitve 

z zadovoljstvom ugotavlja: 
»Svetovni dan čebel je pos-
tal svetovno gibanje za čebe-
le in opraševalce. Marsikdo 
v svetu pozna Slovenijo prav 
po čebelah.« 

Svetovni dan vpliva tudi na 
čebelarstvo v Sloveniji. Kot 
ugotavlja Noč, so čebelarji 
odtlej bolj prepoznavni, več 
je zanimanja za čebelarstvo 
in tudi za sajenje medovitih 

rastlin, več je čebelarskih 
krožkov in več je mladih, ki 
se navdušujejo za čebelar-
stvo. Potrošniki dobro poz-
najo kakovostne slovenske 
čebelje pridelke. Tudi kme-
tijstvo se vse bolj zaveda 
pomena opraševanja, v kme-
tijstvu v Sloveniji to storitev 
čebel in drugih opraševalcev 
vrednotijo na 120 milijonov 
evrov.

Ko so Noča vprašali, na kaj 
je v štirinajstih letih vode-
nja čebelarske zveze naj-
bolj ponosen, je dejal, da na 
kranjsko čebelo, ki so jo ob 
vstopu Slovenije v Evrop-
sko unijo uspešno zaščititi, 
na vzrejevalce matic, ki širi-
jo sloves avtohtone kranj-
ske čebele po svetu, na sve-
tovni dan čebel, ustanovi-
tev javne svetovalne službe 
v čebelarstvu, na (evropski) 
medeni zajtrk in dan sloven-
ske hrane, na zaščito treh 
vrst medu na evropski rav-
ni, postavitev Hiše kranjske 
čebele v Višnji Gori, paviljon 
medena zgodba, učni čebel-
njak za invalide ... »Trenut-
no smo med uresničevan-
jem enega najpomembnej-
ših projektov, ki ga na našo 
pobudo vodi ministrstvo za 
kmetijstvo, gozdarstvo in 
prehrano. Cilj projekta je 
enotno označevanje pore-
kla medu v Evropski uniji. 
Želimo, da vsak potrošnik 
ve, od kod prihaja med, ki ga 

kupi,« pravi Noč in opozarja 
na največji problem svetov-
nega čebelarstva, na zajeda-
vca varojo, ki vsako leto uniči 
veliko čebel. »Naj bo Slove-
nija pobudnica, da se v svetu 

zganemo in da podobno kot 
za cepivo covid-19 globalno 
namenimo denar za raziska-
ve, ki bodo privedle do raz-
voja učinkovitega naravnega 
sredstva za uničevanje tega 
zajedavca. To bi bila največ-
ja podpora čebelam in čebe-
larjem.«

Boštjan Noč je ob leto-
šnjem svetovnem dnevu 

čebel predstavil javnosti še 
en projekt čebelarske zveze 
– 3D-čebelo velikanko, ki jo 
bodo še do poletja postavi-
li ob čebelarskem centru na 
Brdu pri Lukovici. Čebela 

bo velika dva metra, pokaza-
la bo želo in svoj rilček in bo 
posebna po tem, da bodo lju-
dje lahko opazovali, kako jih 
čebele vidijo skozi svoje oči. 
Čebelarska zveza bo v dveh 
letih postavila v Sloveniji 
tudi štirinajst učnih čebel-
njakov za praktično uspo-
sabljanje čebelarjev, od tega 
devet že letos. 

Denar za raziskave o uničevanju varoje
»Največji problem svetovnega čebelarstva je zajedavec varoja,« ugotavlja predsednik čebelarske zveze Boštjan Noč, ki ob letošnjem svetovnem dnevu čebel 
daje pobudo državam, naj namenijo denar za raziskave, ki bi privedle do razvoja učinkovitega sredstva zoper varojo.

Boštjan Noč, predsednik Čebelarske zveze Slovenije 

V Sloveniji je več kot enajst tisoč čebelarjev, ki imajo 
nekaj manj kot 207 tisoč čebeljih družin; okoli 
osem tisoč čebelarjev je vključenih v več kot dvesto 
čebelarskih društev. Pridelek medu je odvisen od 
vremenskih razmer, predlani, ko so bile za čebelarstvo 
neugodne razmere, je znašal 650 ton in je bil za 63 
odstotkov manjši kot leto prej. Lani je Slovenija uvozila 
1106 ton medu, največ iz Belgije in Madžarske, hkrati 
ga je izvozila 306 ton, največ na Japonsko in v Kanado.
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CROSSCALL
CORE - M4

24 x 634€*
V PAKETU NAJ C

NAPREDNA PONUDBA 
Z ROBUSTNIM MOBITELOM 
ZA SLOVENSKE KMETOVALCE

www.telekom.si/kmetovalci

Za naročilo pokličite na brezplačno
številko 080 70 70 ali pišite na
poslovni@telekom.si.

• zanesljiv signal

• odpornost in vdržljivost

• delovanje v zahtevnih okoliščinah, 
tudi z rokavicami in mokrimi rokami

• s paketom Naj C na voljo 140 GB 
za deljenje z bližnjimi

POSLUJTE ENOSTAVNO

POSLUJTE DIGITALNO

*Naročniško razmerje s paketom Naj C lahko sklenejo novi ali obstoječi naročniki mobilnih storitev, ki so zasebni ali poslovni uporabniki. Paket Naj C vključuje neomejene pogovore in neomejene SMS-/MMS-e v vsa slovenska omrežja in v državah območja EU-tarife 
ter 140 GB prenosa podatkov, ki jih je mogoče porabiti v mobilnem omrežju Telekoma Slovenije (od tega brezplačno do 13982 MB v državah območja EU-tarife). Akcijska cena velja ob sklenitvi oz. podaljšanju mobilnega naročniškega razmerja s paketom Naj C (z 
vezavo za 24 mesecev) z obročnim plačilom kupnine za napravo v 24 zaporednih mesečnih obrokih (v znesku 6,34 EUR za Crosscall CORE-M4, skupaj 152,07 EUR), ki se obračunajo prek mesečnega računa. Velja za vse, ki nimajo veljavnega Aneksa št. 20/2013 (z 
vezavo naročniškega razmerja za 12 ali 24 mesecev) in izpolnjujejo ostale pogoje akcijskega nakupa naprav. Ponudba velja do odprodaje zalog. Cene so v EUR brez DDV. Slike so simbolične. Telekom Slovenije, d.d., si pridržuje pravico do sprememb cen in pogojev. 
Za več informacij o ponudbi, akcijskem nakupu naprav, obročnem plačilu in možnosti vezave za 12 mesecev obiščite www.telekom.si, Telekomov center, pooblaščeno prodajno mesto ali pokličite 080 70 70. Telekom Slovenije, d.d., Ljubljana.

3 LETA
GARANCIJE
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Podjetje Kip Kop kupcem 
zagotavlja kvalitetno in pes-
tro izbiro garažnih vrat lastne 
proizvodnje, pri kateri upo-
rabljajo visokokakovostna 
švicarska polnila Tecsedo in 
nizozemsko okovje FF. Zado-
voljijo lahko različne potre-
be kupcev, saj jim na izbiro 
ponujajo dvižna garažna vra-
ta, vrata z vgrajenim osebnim 
prehodom, rolo navojna vra-
ta, na voljo so tako dvokril-
na kot tudi enokrilna, vhodna 
stranska ali stranska sekcijska 
oz. stranska vrata. Poleg pes-
tre izbire Kip Kop zagotavlja 
tudi dobavo in montažo vrat 
po vsej Sloveniji. 
Kip Kop vrata odlikuje zasno-
va, ki preprečuje vkleščenje in 
morebitne poškodbe ter zelo 
tiho delovanje. Upravljamo 
jih lahko daljinsko ali ročno. 
Vrata zelo dobro tesnijo, zato 
v prostoru ohranjajo notran-
jo temperaturo in garažo šči-
tijo pred prahom, listjem in 
dežjem. Posebnost Kip Kop 
vrat je, da na zunanji stra-
ni omogočajo digitalni tisk 
logotipov, fotografij ali različ-
nih vzorcev po izboru kupca.
Prav v tem času pa poteka 
akcija dvižnih garažnih vrat, 
v kateri za 719 evrov ponujajo 
komplet vrat največje dimen-
zije 289 centimetrov širine 
in 220 centimetrov višine, z 
dostavo in vgradnjo po vsej 
Sloveniji. Komplet vključuje 
motorni pogon ter dva dal-
jinska upravljavca, s katerima 
vrata lahko udobno odpremo 
kar iz avtomobila. Kupci lahko 
izbirajo med belo, srebrno ali 
rjavo barvo vrat.

Praktična rešitev za vsako garažo 
Sekcijska avtomatska garažna vrata so vse bolj priljubljena in zaradi praktičnosti nepogrešljiv del  
vsake garaže. V notranjosti ne jemljejo prostora, zato tudi za višja vozila ne predstavljajo ovire. Poleg tega  
so posebej primerna tudi pri kratkih dovoznih poteh in garažah pred pohodnimi potmi ali ob pločnikih. 

Cveto Zaplotnik

Kranj – V okviru priprav na 
festival se nadaljuje ocenje-
vanje kmečkih prehranskih 
izdelkov in pijač. Zdaj so 
znani že tudi rezultati oce-
njevanja mlečnih in mes-
nih izdelkov, jušnih rezan-
cev in olja.

Gorenjske kmetije so na 
ocenjevanju mlečnih izdel-
kov prejele zlato priznanje 
za sedemnajst izdelkov, od 
tega so za trinajst izdelkov 
dobile najvišje možno števi-
lo točk, poleg tega pa so osvo-
jile še pet srebrnih in šest 
bronastih priznanj. Matevž 
Jenko iz Reteč pri Škofji 
Loki je dobil zlata priznanja 
za Frutka, enega za skuto z 
mangom in drugega za sku-
to z borovnico, ter za doma-
čo mocarelo, Andreja Jago-
dic s Police zlato za mas-
lo in srebrno za borovničev 
jogurt, Mojca Jenko Cupar 
iz Virloga zlati za domači 
jogurt – vanilijo s čokoladni-
mi kroglicami in za skuto ter 

bronasto za navadni jogurt, 
Marta Jerala iz Žej zlato za 
skuto, Majda Kavčič iz Kop-
rivnika pri Sovodnju zlato 
za domači navadni jogurt, 
sirarstvo Kozji raj iz Rateč 
zlato za kozji jogurt in sre-
brno za kozji sadni jogurt 
– jagoda, kmetija Odems 
iz Predoselj zlata priznan-
ja za liptaver, kislo smeta-
no, skuto in sadni jogurt ter 
bronasto priznanje za nava-
dni jogurt, Hilda Primožič 

iz Kopačnice zlato za maslo, 
Miha Škantar iz Stare Fuži-
ne zlato za kozji jogurt, sre-
brno za kozji jogurt s podlo-
ženim sadjem in bronasto 
priznanje za medeno skuto, 
Boris Kunšič s Pernikov zlato 
za dimljeni sir in bronasto za 
domačo skuto in Petra Poto-
čnik s Hotavelj zlato za suro-
vo maslo. Kmetija Pr' Anžk iz 
Gorenje vasi je dobila srebr-
na priznanja za domači grš-
ki tip jogurta jagoda, domači 

grški tip jogurta marelica ter 
za mladi sir za ponev, žar 
in rezanje, Danijela Doli-
nar iz Stare Oselice brona-
sto za poltrdi sir Oslčan in 
Peter Razinger iz Javorniš-
kega Rovta bronasto za nava-
dni jogurt.

Na ocenjevanju mesnih 
izdelkov je Dušan Globoč-

nik iz Zagorice pri Rovah 
dobil zlato priznanje za sala-
mo iz mesa divjega prašiča 
in srebrno za konjsko pašte-
to, Gregor Zupan z Brega ob 
Savi zlati priznanji za kulen 
in za klobaso za kuhanje ter 
bronasto za domačo salamo, 
Janez Sodnik iz Hotemaž pa 
srebrna priznanja za zase-
ko, suho klobaso in suho klo-
baso za kuhanje ter bronasti 

priznanji za suho klobaso v 
zaseki in suho salamo. 

Na ocenjevanju jušnih 
rezancev je kmetija Maln s 
Podreče dobila zlati prizna-
nji za kmečke rezance in za 
rezance Maln, Petra Potoč-
nik s Hotavelj zlato za doma-
če jušne rezance, Matej Ržek 
z Gorenjega Brda pa srebr-

no priznanje za jajčne jušne 
rezance.

Poglejmo še rezultate oce-
njevanja olja! Janko Jeglič iz 
Podbrezij je prejel zlato pri-
znanje za hladno stiskano 
repično olje, Janez Keržič iz 
Vodic zlato za hladno stiska-
no olje oljne ogrščice, Matej 
Rozman z Jame pa zlati pri-
znanji za ričkovo in konop-
ljino olje.

Trinajst izdelkov z najvišjo oceno
Trinajst mlečnih izdelkov z gorenjskih kmetij je na ocenjevanju za Festival Dobrot slovenskih kmetij prejelo najvišjo možno oceno.

Festival Dobrot slovenskih kmetij je bil običajno maja, 
a letos so ga zaradi epidemioloških razmer prestavili 
na čas od 3. do 5. septembra. Na njem bodo podelili 
priznanja kmetijam za najbolje ocenjene izdelke in 
pripravili strokovni posvet.

Kranj – Agencija za kmetijske 
trge in razvoj podeželja nada-
ljuje izplačevanje neposre-
dnih plačil in nadomestil za 
izpad dohodka. Do 10. maja je 
izplačala večino zahtevkov za 
ukrep dobrobit živali in za eko-
loško kmetovanje. Do konca 
maja bo izdala približno 4400 
odločb za kmetijsko-okoljska 
in podnebna plačila (Kopop) 
in upravičencem izplačala 
22,1 milijona evrov, junija pa 
bo izdala še preostalih dva 
tisoč odločb za izplačila v 
skupnem znesku devet mili-
jonov evrov. Sredi maja je 229 
kmetijam z dopolnilno dejav-
nostjo, ki so zaradi epidemije 
novega koronavirusa utrpele 
izpad dohodka, nakazala 405 
tisoč evrov, 448 kmetijam, ki 
so utrpele izpad dohodka pri 
prodaji jabolk, pa skupno 3,6 
milijona evrov.

Izplačilo neposrednih 
plačil in nadomestil

Kmetije so letos dale na ocenjevanje 980 izdelkov.

Kranj – Po podatkih stati-
stičnega urada so bile marca 
cene izdelkov in storitev za 
tekočo porabo v kmetijstvu 
za 5,4 odstotka višje kot mar-
ca lani. Najbolj so se v enem 
letu podražila krmila – za 12,2 
odstotka in gnojila – za 10,3 
odstotka.

Cene so šle gor
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Simon Šubic

Ljubljana – Slabe štiri mese-
ce po krvavem dogodku v Ka-
mniku so v petek na okrož-
nem sodišču v Ljubljani op-
ravili predobravnavni narok 
zoper 36-letnega državljana 
Bosne in Hercegovine Gora-
na Ilikića, ki je obtožen umo-
ra svoje žene Marine, s kate-
ro sta bila v razveznem po-
stopku. Dne 31. januarja naj 
bi s silo vstopil v njeno sta-
novanje na Steletovi ulici v 
Kamniku in jo s kuhinjskim 
nožem petkrat zabodel. Kot 
zatrjuje tožilstvo, je dejanje 
storil iz ljubosumja, ker naj 
ne bi prenesel, da je Marina 
predlagala ločitev in si našla 
novega partnerja. Grozi mu 
najmanj petnajst leta zapo-
ra. Po poročanju medijev se 
sicer obtoženi na predobrav-
navnem naroku ni želel izre-
či o krivdi, kar je sodnica Ve-
sna Podjed štela, kot da kriv-
de po obtožnici ne priznava. 
Tožilstvo mu bo torej mora-
lo krivdo dokazati v okviru 
glavne obravnave. 

Ilikić naj bi se usodnega 
dne pojavil pred vhodnimi 
vrati stanovanja v Kamniku, 
v katerem je njegova žena v 
zadnjem obdobju prebivala 
z mladoletnima otrokoma. 
Od Marine je s kričanjem 
zahteval, naj odpre, da bi se 
pogovorila. Ker ga ni spus-
tila v stanovanje, v katerem 
je bil tudi tedaj njen novi 
partner, se naj bi obtoženi 

toliko časa zaletaval v vra-
ta, da so popustila. Po vsto-
pu v stanovanje naj bi sop-
rogo s kuhinjskim nožem z 
dvajsetcentimetrskim rezi-
lom večkrat zabodel v hrbet 
in vrat, da je na kraju umrla. 

Policija je po preiskavi 
sporočila, da je osumljenec 
31. januarja svojo partnerko, 
s katero sta bila v ločitvenem 
postopku, v njenem stanova-
nju zabodel z nožem, 35-le-
tnica pa je zaradi poškodb na 
kraju umrla. Po dejanju je 
osumljenec peš pobegnil, a 
so ga policisti kmalu izsledi-
li ter mu odvzeli prostost, je 
v začetku februarja pojasnila 
Policijska uprava Ljubljana. 

Kot so dodali, je bil osumlje-
nec že obravnavan za kazni-
vo dejanje z elementi nasi-
lja, motiv kaznivega dejanja 
pa izhaja iz družinskih spo-
rov. Po poročanju nekaterih 
medijev naj bi imel Ilikić že 
pred domnevnim umorom 
zaradi nasilja nad ženo pre-
poved približevanja, saj naj 
bi ji lani večkrat grozil, da jo 
bo umoril. 

Zagovornik Miloš Zarić je 
na predobravnavnem naro-
ku zahteval izločitev policij-
skega zapisnika iz dokazne-
ga gradiva, saj Ilikiću kot dr-
žavljanu Bosne in Hercego-
vine ni bil podan poduk v 
njegovem maternem jeziku, 

je poročal Planet TV. Odve-
tnik je predlagal tudi posta-
vitev izvedenca psihiatrične 
stroke, ki naj oceni duševno 
stanje obtoženca v času sto-
ritve kaznivega dejanja. 

Zoper obtoženca so žrtvi-
ni sorodniki preko pooblaš-
čenca Martina Breganta v 
okviru kazenskega postopka 
vložili tudi premoženjsko 
pravni zahtevek v skupni vi-
šini 170 tisoč evrov z zakoni-
timi zamudnimi obrestmi, 
je poročal Dnevnik. Mlado-
letna otroka od očeta zahte-
vata vsak po petdeset tisoč 
evrov odškodnine, Marinina 
sestra trideset tisoč evrov in 
mama štirideset tisoč evrov. 

Ni se izrekel o krivdi
Bosanski državljan Goran Ilikić, obtožen umora svoje žene konec januarja v Kamniku, se na 
predobravnavnem naroku na ljubljanskem okrožnem sodišču o krivdi ni izrekel. 

Obtoženi Goran Ilikić naj bi svojo ženo umoril v njenem stanovanju na Steletovi ulici v 
Kamniku. / Foto: arhiv GG

Simon Šubic

Kranj – Ker je od zadnje 
obravnave poteklo že pre-
več časa, so v torek na kranj-
skem okrožnem sodišču so-
jenje Božidarju Šosterju za-
čeli znova. Kot smo že poro-
čali, ga kranjsko tožilstvo ob-
tožuje, da naj bi pri vodenju 
hotelov Zlatorog in Bohinj 
ter kampa Zlatorog pred de-
setletjem storil več kazni-
vih dejanj poslovne goljufi-
je, ker naj bi dobaviteljem ne 
plačeval računov, in zlorabe 
položaja, ker naj bi si prila-
ščal denar iz gotovinskega 
poslovanja hotelov in kam-
pa, ki so bili tedaj v lasti dru-
žine Pačnik. Obtoženi je oči-
tana kazniva dejanja v prete-
klosti že zanikal.

Državni tožilec Tilen Dem-
šar je zaradi novega začetka 

še enkrat predstavil vsebi-
no obtožnice. V njej Šoster-
ju očitajo, da naj bi v obdob-
ju 2010–2011 storil enajst 
poslovnih goljufij, s kateri-
mi naj bi v okviru podjetja 
Zlatorog Turizem dobavite-
lje oškodoval za okoli 120 ti-
soč evrov, in štiri podobne 
poslovne goljufije v vrednos-
ti 33 tisoč evrov v okviru pod-
jetja Zlatorog Turizmus. Z 
omenjenima podjetjema je 
sicer obtoženi upravljal ho-
tela in kamp. Poleg tega je 
Šoster obtožen tudi kaznive-
ga dejanja zlorabe položaja 
pri gospodarski dejavnosti, 
ker naj bi si pri vodenju hote-
lov in kampa v letih od 2010 
do 2019 prilastil za približno 
320 tisoč evrov gotovine.

V nadaljevanju sojenja, ki 
se bo po vsej verjetnosti zav-
leklo v jesen, bodo zaslišali še 

nekaj prič, med njimi predvi-
doma že na naslednji obrav-
navi 25. maja Zmaga Pačni-
ka, nekdanjega lastnika bo-
hinjskih hotelov, in njegove-
ga sina Jana Pačnika. Že v to-
rek so po videokonferenci že-
leli zaslišati dve priči, ki sta 
po razpoložljivih podatkih 
sodišča v tujini. Ena od nji-
ju, Tea Gorjup, naj bi prebi-
vala na Češkem, od koder pa 
so sporočili, da pri njih ni ni-
koli imela prijavljenega pre-
bivališča, na naslovu, kjer 
naj bi bila, pa o njej ničesar 
ne vedo niti sosedje, je raz-
ložila okrožna sodnica Nina 
Prosen. Znano je le, da je lani 
štiri dni prebivala v enem od 
hotelov v Pragi. Druge pri-
če, Kristijana Galisto, ki je 
v Nemčiji, pa jim ni uspe-
lo zaslišati, ker se z nemški-
mi organi še dogovarjajo o 

možnem terminu za izved-
bo videokonference. 

V povezavi z bohinjski-
mi hoteli je zaradi domnev-
ne zlorabe položaja in krši-
tev pravic delavcev polici-
ja leta 2014 poleg Šosterja 
ovadila tudi Jana Pačnika in 
Boruta Trebšeta, vendar to-
žilstvo zoper njiju ni vložilo 
obtožnice. Oba sta tedaj očit-
ke odločno zanikala, pouda-
rila, da z nepravilnostmi nis-
ta bila povezana in da sta za-
radi njih sama podala ovad-
bo zoper Šosterja.

Dolgo časa propadajoča 
hotela Zlatorog in Bohinj 
je marca 2019 od družine 
Pačnik skupaj z Aparthote-
lom Triglav in Ski hotelom 
Vogel kupil kriptomilijonar 
Damian Merlak, ki se je na-
menil hotelske objekte tudi 
prenoviti. 

Prič iz tujine (še) niso zaslišali
Na Okrožnem sodišču v Kranju so morali sojenje Božidarju Šosterju, ki mu očitajo storitev več kaznivih 
dejanj pri vodenju bohinjskih hotelov Zlatorog in Bohinj ter kampa Zlatorog, začeti znova. 

Simon Šubic

Kranj – Gorenjski policisti 
so v soboto izvedli krajši po-
ostren nadzor v prometu po 
vsej Gorenjski. Med 110 pre-
izkušenimi udeleženci so 
bili trije pod vplivom alko-
hola, poleg tega so ugotovili 
še 36 drugih kršitev prome-
tnih pravil. Med bolj proble-
matičnimi prekrški poleg al-
kohola so bili še prehitra vo-
žnja, neuporaba varnostne-
ga pasu, uporaba telefona 
med vožnjo, neupoštevanje 
prometne signalizacije in 

nepravilna stran vožnje, so 
sporočili s Policijske upra-
ve Kranj, kjer napovedujejo, 
da bodo policisti nadzore še 
večkrat ponovili. 

Krajši poostren nadzor 
prometa so policisti v nede-
ljo izvedli tudi na območju 
Kamnika. Ustavili so tudi 
voznika kolesa z motorjem, 
za katerega so ugotovili, da 
je moped vozil v vinjenem 
stanju. Prepovedali so mu 
nadaljnjo vožnjo, na pristoj-
no sodišče pa bodo zoper 
kršilca podali tudi obdolžil-
ni predlog. 

Kaj je pokazal poostren 
nadzor na Gorenjskem
Trije vozniki so »napihali«, številni so vozili 
prehitro, s telefonom v roki ...

Kranj – V petek zvečer se je v stanovanju na Bleiweisovi cesti 
v Kranju na štedilniku žgala pozabljena hrana. Posredovali so 
kranjski poklicni gasilci in prostovoljni kolegi s Primskovega, 
ki so posodo s hrano odstavili s štedilnika, prezračili prostore 
in preventivno opravili meritev koncentracije plinov. V petek 
popoldne pa je zagorelo v prizidku delavnice v Gorenji vasi. 
Gasilci iz Gorenje vasi in Poljan so požar pogasili in opravili 
pregled ostalega objekta s termo kamero.

Na štedilniku se je smodila hrana

Kranj – Kranjski policisti so pred dnevi po prejeti prijavi obrav-
navali kolesarja, ki je med vožnjo s kolesom kazal znake opi-
tosti, zaradi česar je imel tudi težave z ravnotežjem. Preizkus 
alkoholiziranosti je domneve potrdil, saj je pokazal rezultat 
0,96 mg/l alkohola v izdihanem zraku. Policisti so mu posle-
dično prepovedali nadaljnjo vožnjo in ga izločili iz prometa, 
zoper kolesarja pa so sprožili tudi prekrškovni postopek. 

Kolesar ga je imel precej pod kapo

Kamnik – Na Gojniški planini je v soboto popoldan oseba 
doživela srčni zastoj. Posredovali so reševalci Nujne medicin-
ske pomoči Kamnik, gorski reševalci Gorske reševalne službe 
Kamnik in helikopter Slovenske vojske z dežurno ekipo He-
likopterske nujne medicinske pomoči, ki so osebo oživljali, 
vendar reanimacija ni bila uspešna. Kamniški reševalci so po-
kojno osebo prepeljali v dolino in jo predali pogrebni službi, 
so sporočili iz uprave za zaščito in reševanje. 

Na Gojniški planini smrt zaradi zastoja srca

Jesenice – Jeseniški policisti so včeraj obravnavali nesrečo 
delavca pri padcu z delovnega stroja. Po prvih podatkih policije 
se je delavec pri padcu z nižje višine lažje poškodoval. Tujo 
krivdo so izključili. 

Padel z delovnega stroja

Škofja Loka – Škofjeloški policisti so pred dnevi pridržali 
moškega, ki je v javnem prostoru pod vplivom alkohola kršil 
javni red in mir, umiril pa se ni niti ob njihovem prihodu, saj 
je kršitev nadaljeval tudi med intervencijo. Zoper kršitelja so 
uvedli prekrškovni postopek.

Ni šlo drugače, kot da so ga pridržali

Kranj – Kranjski policisti so v petek obravnavali kurjenje manj-
še količine odpadne embalaže. O nedovoljenem ravnanju so 
obvestili pristojno inšpekcijsko službo.

Kurili odpadno embalažo

Jeprca – V petek pozno zvečer so kranjski policisti na cesti med 
Jeprco in Kranjem obravnavali pešca, ki je v temnih oblačilih 
in neoznačen hodil ob vozišču. Prijavil ga je voznik, ki bi vanj 
skoraj trčil. Pešca so napotili na vzporedne ceste, policisti pa 
so mu za večjo varnost izročili tudi odsevnik. Kljub vsemu so 
zoper kršitelja uvedli prekrškovni postopek. 

Policisti »nevidnemu« pešcu poklonili odsevnik

KRATKE NOVICE



Ana Šubic

K
orono je dodobra 
občutil tudi Rok 
Bohinc, standup 
komik in improvi-
zator, ki dela tudi 

kot voditelj, igralec in sos-
cenarist televizijske odda-
je Osvežilna fronta. Kljub 
neugodnim razmeram pa ni 
stal križem rok in tako je od 
nedavnega še – pisatelj. Čez 
mesec dni namerava Rok, 
po izobrazbi profesor socio-
logije in literarni komparati-
vist, ki prihaja iz Križev pri 
Tržiču, sedaj pa živi v Sred-
nji vasi pri Šenčurju, v samo-
založbi izdati svoj knjižni 
prvenec Smrdljivc. Denar za 
uresničitev projekta zbira na 
spletni platformi za množi-
čno financiranje Adrifund. 
Takole predstavlja kampan-
jo v kratkem videu: »V zad-
njem letu sem imel kar pre-
cej prostega časa. Zaradi … 
No, saj verjetno veš, zakaj. 
Svoj čas sem izkoristil, da 
sem napisal zabavno mla-
dinsko kriminalko z naslo-
vom Smrdljivc. Zgodba se 
dogaja na osnovni šoli, kjer 
eden od mulcev vrže bom-
bico, ki zasmradi celo šolo 
po gnilih jajcih, ravnatelj in 
šolska svetovalna delavka pa 
morata do konca dne ugo-
toviti, kdo je kriv. Knjiga je 
napisana. Vse, kar moram 
zdaj narediti, je, da jo izdam 
v samozaložbi. Ampak 
tukaj se je pojavil en manj-
ši problem: denar. Nimam 
ga. Ker sem pisatelj. In ker 
nočem umreti zaradi jetike v 
Cukrarni, sem naredil kam-
panjo, kjer zbiram sredstva 
za izdajo knjige.«

Kampanjo je sprožil pred 
dobrim tednom in že v 24 
urah zbral zastavljenih 3850 
evrov. »To je bilo milo reče-
no presenečenje,« nam je 
zaupal Rok in dodal, da je 
bil deležen tudi čestitk šefa 
Adrifunda, saj še nobeni 
kampanji ni uspelo tako hit-
ro priti do cilja. Do včeraj je 
projekt podprlo 180 podpor-
nikov, ki so skupaj prispeva-
li skoraj pet tisoč evrov. Rok 
bo kampanjo nadaljeval do 
14. junija. Njegov naslednji 
cilj je, da se pride čim bližje 
deset tisoč evrom. »Do zdaj 
si z zbranim denarjem lah-
ko pokrijem tisk tisočih izvo-
dov, urednico, lektorico in 
ilustratorja. Če mi uspe zbra-
ti še več, lahko plačam stroš-
ke, ki sem jih mislil kriti sam: 
oblikovanje knjige, postavi-
tev spletne strani, sneman-
je promocijskih videov ... Če 
zberem deset tisoč evrov, pa 
dam knjigo takoj prevajati v 
angleščino in skušam priti še 
na tuje trge.« A tu se Rokove 
ambicije še ne končajo. Upa 

namreč, da bodo producenti 
opazili potencial, da bi knji-
go zelo lahko priredili v film 
ali mini serijo. V mislih se že 
poigrava tudi z nadaljevan-
jem Smrdljivca; del zgodbe 
ostaja nerešen, saj ima ena 
od junakinj skrivnostno pre-
teklost ...

Smrdljivca je pisal več kot 
leto dni, a ne preveč redno, 
ker je bil na začetku, prizna-
va, še nekoliko len. K dokon-
čanju projekta ga je dodat-
no spodbudil projekt PONI 
(POdjetno Nad Izzive), s 
katerim v kranjski Kovačnici 
pomagajo uresničevati obe-
tavne poslovne ideje.

Ob pisanju se je srečeval 
z različnimi izzivi; precej je 
bilo povezanih s komplek-
snostjo zgodbe. »Preiskava 
zločina in zasliševanje otrok 
poteka v sedanjosti, njihove 
zgodbe pa v preteklosti. Vzo-
rec, ki sem ga vzpostavil na 
začetku, mora ostati zani-
miv do konca; treba je ohran-
jati suspenz in še vedno pre-
senečati bralca,« je razložil.

Med osumljenci za odvr-
ženo smrdljivo bombico je 
tudi šolski pretepač Meglič. 
Ker gre za značilen priimek v 
tržiški občini, Roka povpraša-
mo, ali so ga pri pisanju nav-
dahnili tudi dogodki ali osebe 
iz njegovih osnovnošolskih 
let. »Eden ali dva Megliča sta 
tudi v mojem času hodila na 
OŠ Križe, a pretepač iz moje 
zgodbe ni narejen po nobe-
nem od njiju. Čeprav sem se 
pri pisanju kar precej zatekal 
k določenim dogodkom iz 
časa, ko sem bil še 'mulc', pa 
zgodba ni avtobiografska. Za 
kaj takega bi moral biti starej-
ši in bolj slaven,« je odvrnil. 
In dodal, da so tudi na šoli, 
ki jo je obiskoval sam, nekoč 
vrgli 'smrdljivca', a je slišal, 
da se je to dogajalo tudi drug-
je, in tako v tistih časih ni bilo 
nič posebnega.

Vsi, ki bodo knjigo naroči-
li preko Adrifunda, jo bodo 
dobili do 22. junija, za osta-
le bo na voljo od 1. julija. Rok 
pravi, da je primerna predv-
sem za mlade od 11. do 16. leta 
starosti in za njihove starše. 
»Če je možno, berite knjigo 
družinsko in približno isto-
časno, ker boste lahko deba-
tirali o teorijah, kdo je kriv.«

In po kakšnih knjigah 
posega sam? Kot pravi, se 
trudi brati čim bolj raznoli-
ko. »Zato skačem med slo-
venskimi in tujimi avtorji, 
med realizmom in fantazi-
jo ter med fikcijo in stroko-
vno literaturo o knjigah in 
scenarijih. Moj trenutni naj-
ljubši avtor je avstralski Jay 
Kristoff in njegova trilogi-
ja The Nevernight Chronic-
le, moja najljubša slovenska 
knjiga pa je Alamut Vladi-
mirja Bartola.«

PRIHAJA SMRDLJIVC
V obilici časa, ki mu ga je prinesla epidemija, je standup komik Rok Bohinc napisal zabavno mladinsko 
kriminalko Smrdljivc. Luč sveta naj bi ugledala v mesecu dni, knjižni prvenec pa bo izdal s pomočjo 
sredstev, ki jih zbira na platformi za množično financiranje. Prvi odzivi podpornikov so ga presenetili.

Rok Bohinc, standup komik in po novem tudi pisatelj 

Na 65. izboru za pesem Evrovizije, ki je pretekli teden 
potekal v nizozemskem Rotterdamu, je slavila Italija. 
Zmago v sobotnem finalu, kamor se je uvrstilo 26 držav, 
ji je prinesla rokovska zasedba iz Rima Måneskin s sklad-
bo Zitti E Buoni (Bodi tiho in se obnašaj). Italiji, ki so ji do 
zmage pomagali glasovi občinstva, sta sledili Francija in 
Švica. Slovenski predstavnici Ani Soklič, ki je nastopila v 
torek v prvem predizboru, se s pesmijo Amen ni uspelo 
uvrstiti v finale. Po koncu tekmovanja za pesem Evrovizije 
so organizatorji razkrili tudi končne rezultate glasovanj v 
obeh predizborih. Sokličeva je osvojila 44 točk in se uvr-
stila na 13. mesto med 16 državami v prvem predizboru. 
Precej bolj je prepričala strokovne žirije, ki so ji namenile 
36 točk (največ romunska – sedem), kot pa občinstvo, 
od katerega je prejela osem točk. Sokličeva je po prediz-
boru povedala, da še vedno stoji za svojo skladbo. »Kar 
se glasbe tiče, vedno delam na dolgi rok in z vsebino, ki 
nekako preživi čas. Vesela sem, da ste bili z mano. Upam, 
da boste tudi vnaprej.«

Zmaga Italiji, Ana Soklič v predizboru trinajsta

Ana Soklič je z nastopom v predizboru precej bolj 
prepričala strokovne žirije, ki so ji namenile 36 točk,  
kot pa občinstvo, od katerega je prejela osem točk. 
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Potem ko je nova različica skladbe Samo milijon nas je 
doživela premiero 9. maja, bodo ta petek na TV Sloveni-
ja premierno predvajali še videospot za drugo osveženo 
skladbo, ki jo je ob 30-letnici samostojne Slovenije posnel 
Slo Band Aid pod vodstvom Aleša Klinarja, in sicer Svo-
bodno sonce. Videospot, ki so ga snemali tudi na Gorenj-
skem, bodo najprej prikazali v oddaji Dobro jutro, nato pa 
bodo novo izvedbo skladbe predstavili še v oddaji V petek 
zvečer, kjer bodo gostili tudi sodelujoče glasbenike, med 
njimi Heleno Blagne, Aleksandra Mežka, Andreja Šifrerja, 
Manco Špik, Jerneja Tozona, zbor Carmen manet …

V petek premiera videospota Svobodno sonce

Planet TV išče tekmovalce za novo resničnostno oddajo 
Exatlon Slovenija. Kot so sporočili, gre za najtežjo športno 
televizijsko preizkušnjo doslej, ki bo najbolj pogumne in 
fizično pripravljene tekmovalce ter tekmovalke popeljala 
v eksotično Dominikansko republiko. »Tam bodo morali 
tekmovalci uporabiti vso svojo moč, pogum in požrtvo-
valnost, saj jih čakajo osupljivi poligoni, ki jih lahko pre-
magajo le najboljši. Exatlon namreč odlikujejo izjemno 
domišljeni izzivi, ki vključujejo tako nepredvidljiv teren 
kot različne prepreke in ovire, pa tudi tobogane, predore, 
mreže in naravne elemente, kot so voda, pesek in blato. 
Tekmovalci se ne smejo bati niti ognja niti višine, iznaj-
dljivost pa jim bo prišla prav še bolj kot Indiani Jonesu,« 
so pojasnili. Najboljša tekmovalka in tekmovalec bosta 
prejela vsak po 50 tisoč evrov. Dodali so, da je napet in 
vizualno osupljiv televizijski format, kakršnega v Sloveniji 
še nismo videli, navdušil občinstvo po svetu. S POP TV pa 
so sporočili, da vrača eden najbolj priljubljenih resnično-
stnih šovov Kmetija in da so že odprli prijave zanjo. Prav 
tako še vedno zbirajo tudi prijave za osmo sezono šova 
Slovenija ima talent, ki ga nameravajo predvajati jeseni.

Snemali bodo Exatlon Slovenija, Kmetijo in 
talente
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POTOVANJA        VINO        HRANA        DOGODIVŠČINE        MOŠKI        ŽENSKE         POTOVANJA        VINO        HRANA       ŽENSKE  

RUBRIKO MULARIJA ureja Mateja Rant.  
Pišite ji na mateja.rant@g-glas.si.

Želja

Želiš si, 
da se ob tebi
zjutraj ne zbudim.
Da zbledim
kot nek spomin.

Ampak sem,
čutim.
Živim zate,
za vse najino.

Želiš si,
da sem nekdo drug,
kar nisem.
Da izginem,
ne obstajam.

Ampak sem,
obstajam,
skrbim zate
kot diamant.

Želiš si
čas zavrteti nazaj,
da me ni.
Iluzija, ne veš.
Pa kaj zato.

Sibila

PESMI MLADIH

Vsak od nas krmari svojo barko življenja. Včasih je morje 
mirno in plovba harmonična, spet drugič pa pride vihar 
in treba je razpreti jadra. Ampak vedno se potem pokaže 
sonce. In tega nam vsem želim čim več. Meta

Mateja Rant

I
deja o projektu, ki so ga 
poimenovali Čarovni-
je narave, se je porodila 
profesorici Petri Flajnik, 
ki je nato k sodelovanju 

pritegnila vedoželjne dijake. 
Z inovativnim projektom 
je želela spodbuditi kreativ-
nost dijakov v času pouka na 
daljavo, obenem pa s pomo-
čjo posnetkov, ki jih priprav-
ljajo dijaki, tudi mlajše otro-
ke navdušiti, da si pridobijo 
prve raziskovalne izkušnje.

Projekt so začeli izvajati 
lani decembra, v času šolan-
ja na daljavo, da bi tako pre-
ganjali dolgčas, obenem pa 
širili znanje. »Naša osnov-
na ideja je bila otrokom 
popestriti učenje naravos-
lovja in jih spodbuditi, da 
se raziskovanja in izvajanja 
eksperimentov lotijo sami. 
Zato smo začeli snemati 
eksperimente, ki bi jih lah-
ko otroci ne le opazovali na 
videu, temveč tudi ponovili 

doma,« so pojasnili dijaki, 
ki sodelujejo pri projektu, 
in dodali, da se nekateri pos-
kusi navezujejo na šolsko 
snov, drugi pa so namenje-
ni predvsem zabavi in šir-
jenju obzorij. Ta čas imajo 
že več kot sedemdeset naro-
čnikov, njihov najbolj gle-
dan posnetek pa čez osem-
sto ogledov. Za zdaj so obja-
vili 34 posnetkov, pri sne-
manju katerih je sodelo-
valo več kot petdeset dija-
kov. Skupaj imajo okrog 11 
tisoč ogledov. Posnetki so 
dostopni tudi na gimnazij-
ski strani na Facebooku in 
Instagramu. »Pomembno 
je, da so avtorji mladostniki, 
ki otroka nagovorijo sproš-
čeno, spodbudno in v slo-
venskem jeziku. Vsi posku-
si so zasnovani tako, da jih 
otroci ob sodelovanju star-
šev lahko izvedejo doma,« 
je poudarila Petra Flajnik.

Med drugim jih redno 
spremlja petletni Lovro, ki 
je doma opravil prav vse pos-
kuse. »Eksperimente rad 

delam, ker so res zabavni. 
Najprej gledamo filmčke, da 
vidim, kaj moram narediti, 
potem vse pripravim in zač-
nemo. Najbolj mi je bilo všeč, 
ko smo delali slonovo zob-
no pasto, nisem mislil, da 
bo tako noro. Eksperimen-
te delamo doma z mamico, 
atijem in tudi z dedijem in 
babico. Všeč mi je bil tudi 
vulkan, ker je bil divji,« je 
razložil. Dvanajstletni Sari 

pa je všeč, da snov razloži-
jo na dovolj preprost način, 
da je razumljiva in obe-
nem ponuja dodatno znan-
je, marsikaj ji potem koris-
ti tudi pri razumevanju sno-
vi v šoli. Redno jih spremlja 
še družina devetletnega Eri-
ka in sedemletne Julije, ki 
sta navdušena nad iznajdlji-
vostjo in domišljijo dijakov, 
zato komaj čakajo nov teden 
in nov poskus.

ČAROVNIJE NARAVE
Dijaki Gimnazije Kranj so lani začeli snemati zanimive poskuse in jih objavljati na YouTubu. Tako jih 
vsak lahko naredi tudi doma, s tem pa otroci in mladostniki na zabaven in poučen način odkrivajo svet 
in uživajo v barvah, zvokih ...

Oblak v plastenki Žige Robleka / Foto: posnetek zaslona

Maruša Korbar je pripravila poskus z naslovom Vsa živa 
bitja pri dihanju izločamo CO2. / Foto: posnetek zaslona

Jasna Paladin

K
amniška Bistrica, 
glavno izhodišče 
za vrhove kamni-
ških planin, je že 
vrsto desetletij dos-

topna po asfaltirani cesti, a 
zadnja leta vse bolj priljub-
ljena ponovno postaja Kože-
ljeva pot, pešpovezava vasi 
Stahovica z iztekom doline 
oziroma izvirom reke Kam-
niška Bistrica. 

Koželjeva pot, ki je dol-
ga dobrih deset kilometrov 
in po kateri naredimo dve-
sto metrov višinske razlike, 

je svoje ime dobila po kam-
niškem slikarju, gorskem 
reševalcu in planincu Mak-
su Koželju (1883–1956). Na 
njen začetek opozarja tabla 
ob glavni cesti v dolino, pot 
pa začnemo na mostu čez 
reko. Markacije nas vodijo 
po sprva položni in nekoli-
ko širši poti, ki se nato zoži 
in nekoliko strmeje poda 
v breg, se nato spet spusti, 
nekoliko oddalji pa potem 
spet povsem približa reki, 
nekje na polovici poti pod 
spodnjo postajo gondole na 
Veliko planino prečka maka-
damsko cesto, ki vodi v doli-
no Korošice, nadaljuje ob 

strugi reke ter nas tako po 
dobrih dveh do treh urah 
zmerne hoje s številnimi 
kotički na soncu in v senci, 
primernimi za počitek, pri-
pelje do planinskega doma 
v Kamniški Bistrici. Spre-
hod je primeren v vseh let-
nih časih, tudi v poletni vro-
čini, saj bomo varni v prijet-
nem hladu gozda (ne poza-
bimo na zaščito pred klopi).

Ena bolj zanimivih narav-
nih umetnin sta gotovo Veli-
ki in Mali Predaselj, do kate-
rih nas pot pripelje slab kilo-
meter pred ciljem. Reka je na 
svoji poti proti Kamniku nale-
tela na kamnit, neprepustni 

prag, ki ji je v dolžini stotih 
metrov povsem zaprl pot, a 
ker ni šlo drugače, je v tisoč-
letjih vanj izdolbla ozek pre-
hod, ki je ponekod širok le 
kakšen meter, globok pa tudi 
več kot trideset metrov. Veliki 
Predaselj Koželjeva pot preč-
ka po betonskem mostu, čep-
rav je v spodnjem delu nara-
va poskrbela tudi za naravni 
most, za katerega skrbi zago-
zdena skala, ki jo je na poti v 
dolino tu pustil ledenik. 

Na Koželjevi poti si lahko 
ogledamo tudi majhen slap 
Kopiščnice, številne rastli-
ne, in če bomo pozorni, tudi 
živali.

PO KOŽELJEVI POTI

Začetek poti ob glavni cesti je dobro označen.

Po lesenih mostičkih prečkamo več grap.

Večji del poti imamo lep razgled na reko.

Močeradi imajo te konce radi.Izvir Kamniške Bistrice, kjer se pot konča
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TANJA ODGOVARJA

tanja.70@hotmail.com

Lahko se udeležite tečaja vedeževanja. 
Naročniki Gorenjskega glasa, izkoristite popust v 
višini 10 odstotkov.  Za več informacij čim prej pokličite 
Tanjo na tel. št.:  040 514 975.
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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.                        

sudoku_TEZJI_21_41
NALOGA

9 4 7 2
5 3 9

8 9 4
6 5 8 9

6 1
2 5 8 6
6 8 4

1 3 5
4 2 3

sudoku_TEZJI_21_41

REŠITEV

9 6 4 7 1 8 5 2 3
5 7 2 3 4 6 9 1 8
1 8 3 5 2 9 7 6 4
3 1 6 2 5 7 4 8 9
4 9 8 6 3 1 2 5 7
2 5 7 9 8 4 6 3 1
6 3 9 8 7 5 1 4 2
7 2 1 4 6 3 8 9 5
8 4 5 1 9 2 3 7 6

TEŽJI  
SUDOKU

sudoku_TEZJI_21_41
NALOGA

9472
539

894
6589

61
2586
684

135
423

sudoku_TEZJI_21_41

REŠITEV

964718523
572346918
183529764
316257489
498631257
257984631
639875142
721463895
845192376

Rešitev:

sudoku_LAZJI_21_41
NALOGA

1 2 4 8
6 3 5

9 4 2 5 7
8 3 4 5 1

4 9 5
5 6 1 8 4
3 7 2 1 9

2 5 7
6 7 8 3

sudoku_LAZJI_21_41

REŠITEV

1 5 3 7 2 6 4 9 8
7 6 8 3 9 4 1 5 2
9 4 2 5 1 8 6 3 7
8 3 6 4 5 9 7 2 1
2 1 4 8 7 3 9 6 5
5 7 9 2 6 1 3 8 4
3 8 5 6 4 7 2 1 9
4 2 1 9 3 5 8 7 6
6 9 7 1 8 2 5 4 3

LAŽJI  
SUDOKU 

sudoku_LAZJI_21_41
NALOGA

1248
635

94257
83451

495
56184
37219

257
6783

sudoku_LAZJI_21_41

REŠITEV

153726498
768394152
942518637
836459721
214873965
579261384
385647219
421935876
697182543

Rešitev:
»Pot v neznano«
Vedno ste mi pokazali stvari 
tudi v drugačni luči, da ni vse 
samo belo in črno, ampak 
obstajajo tudi druge barve; pa 
vendar imam za vas, gospa 
Tanja, ponovno vprašanja. Ali 
lahko računam na kakršno 
koli napredovanje, saj sem 
finančno bolj nestabilna, saj 
skrbim še za hčerko, ki štu-
dira? Kje se bom ustalila in 
s kom? Gledam, da sem do 
drugih korektna, uvidevna, da 
priskočim na pomoč, sama pa 
po navadi potegnem »ta krat-
ko«, ne da se ne znam posta-
viti zase, ampak nekako pri-
čakujem, da bodo tudi drugi 
takšni do mene. Dobro naj bi 
se z dobrim vračalo. Hvala, ker 
nam predstavite svoje mnenje 
in omogočate, da vidimo stva-
ri tudi iz vaše perspektive, ki je 
včasih nam skrita.

Na službenem področju 
vam žal res škodujejo stare 
zamere, ampak kot je videti, 
vas čaka napredovanje še v 
tem letu. Z vami so vsi nad-
vse zadovoljni. V preteklosti 
ste naredili prav, čeprav so 
bile posledice za vas nega-
tivne. Obratno bi bilo veliko 
slabše. Napredovanje ne 
bo samo na papirju, poz-
nalo se bo tudi pri denarju 
in lažje boste prebrodili vse 
tegobe. Vaše partnerstvo, 
če temu lahko tako rečeva, 
ker ne živita pod isto streho, 
še naprej ostaja tako, kot 
je. Malo premislite o vsem 
skupaj, kajti jaz menim (in 
tako kažejo tudi karte), da 
se vi ne želite nikomur več 
podrejati in da si želite čisto 
sami razporejati čas. V dvo-
je to ni več tako lahko, saj se 
je treba stalno prilagajati. 

Tega pa nočete več. Ne vem, 
zakaj se silite v nekaj, kar je 
manj in ne več. Majhna hiši-
ca in vrt vam predstavlja raj 
na zemlji. Ne mislim, da je 
s stanovanjem v bloku kaj 
narobe, vendar vi niste člo-
vek za to, saj za srečo v srcu 
potrebujete malo več pro-
stora. S finančnega vidika 
za tako odločitev ne vidim 
nobenih težav. Nikamor se 
vam ne mudi in to je naložba 
za obdobje približno štirih 
let. Hči bo znala poskrbeti 
zase in vesela bo za vas, ne 
glede na to, kako se boste 
odločili. Dobila bo zelo 
dobro službo, brez skrbi. 
Ljubezni, vsaj tiste prave, še 
ni spoznala, a tudi to se zgo-
di. Res je, kot pravite – ima 
visoka merila in prav je tako. 
Ob pravem času se ji zgodi 
vse. Partner vas ima rad, je 

zvest, vas spoštuje in si želi 
z vami ustvariti prihodnost. 
Življenje ni bilo prijazno z 
njim, za sabo ima težke pre-
izkušnje in razumljivo je, da 
si tega ne želi več ponoviti, 
zato mu ne smete zameriti. 
Ne zna z besedami, a v srcu 
ne misli nič slabega. Tudi vi 
ne bi ravnali nič drugače. 
Naj ostane tako, kot je, le vi 
sami si nekaj svojega ustva-
rite. Njegova otroka sta vas 
sprejela, nimata poglob-
ljenih čustev, a vsi nismo 
enaki. Veste, dom niso štiri 
stene, dom je tam, kjer se 
počutimo dobro in srečno, 
pa naj bo to kjerkoli. Življen-
ja nikoli ne moremo prehite-
ti, ampak ne smete pozabiti 
na dejstvo, da se dobro ved-
no vrača z dobrim, le včasih 
moramo malo počakati. Res 
lepo vas pozdravljam.

Ana Šubic

Z
a 85-letno Ido in 
njenega leto sta-
rejšega moža 
Tineta Slemca z 
Zgornjega Brni-

ka so bili zadnji dnevi praz-
nični. Minuli četrtek je nam-
reč minilo natanko šestdeset 
let, odkar sta se poročila, kar 
pomeni, da sta praznovala 
diamantno poroko. Ob okro-
gli obletnici so ju njuni naj-
bližji presenetili z nenapo-
vedanim obiskom in posta-
vitvijo mlaja, v nedeljo pa je 
sledilo še praznovanje v kro-
gu domačih, ki jima želijo 
predvsem zdravja in še mno-
go skupnih let. Diamantna 
zakonca Slemc sta zagoto-
vo presenečena tudi ob pre-
biranju teh vrstic, saj za pri-
spevek ob 60-letnici skup-
nega življenja nista vedela 
– gre namreč za še eno pri-
jetno presenečenje njunih 
svojcev.

Spoznala sta se v službi

Tine se je rodil pr' Arovcu 
na Zgornjem Brniku; otroš-
tvo je preživel v kmečki dru-
žini z bratom in petimi ses-
trami. Izšolal se je za krojača. 
Delal je v Gorenjskih oblači-
lih v Kranju, kjer je dočakal 
tudi upokojitev. Ida, rojena 
Pirnat, prihaja s Primskove-
ga v Kranju. Odraščala je v 
delavski družini z bratom in 
sestro. Po poklicu je šivilja in 

tudi ona je vse do upokojit-
ve kruh služila v Gorenjskih 
oblačilih. 

Prav tam sta se Ida in Tine 
tudi spoznala. Poročila sta 
se 20. maja 1961: civilni 

obred je bil v Kranju, cerkve-
na poroka pa na Brezjah. Po 
poroki sta si dom uredila v 
hiši Idinih staršev na Prim-
skovem, zdaj pa že dobrih 
štirideset let živita v Tineto-
vi rojstni hiši na Zgornjem 
Brniku.

Zakoncema Slemc sta se 
rodila hči Vlasta in sin Zdra-
vko. Imata štiri vnuke: Roka, 
Ines, Adrijano in Patrika. 
Ponosna sta tudi na štiri pra-
vnuke – Roka, Matica, Alek-
sa in Tajo. 

Zdravje jima za zdaj dobro 
služi. Tine kaj postori okoli 
hiše, prebira naš časopis in 
Slovenske novice, družbo 
mu delajo tudi mačke. Ida 
vrtnari, še vedno rada šiva in 
rešuje križanke.

DIAMANTNA ZAKONCA SLEMC
Ida in Tine Slemc z Zgornjega Brnika sta 20. maja praznovala šestdeseto obletnico poroke.

Poročila sta se 20. maja 1961. / Foto: osebni arhiv

Tine in Ida Slemc sta praznovala diamantno poroko. / Foto: osebni arhiv

Petru Urhu, geodetu po poklicu, ki kmetuje na Hostnikovi 
kmetiji v Virmašah pri Škofji Loki, so prijatelji in sose-
dje minuli petek, na predvečer njegovega štiridesetega 
rojstnega dne, pripravili popolno presenečenje. Česa 
takega res ni pričakoval, morda mlaj ali plakat … Ko se je 
pozno zvečer vračal iz hleva, ga je na dvorišču čakala še 
ena krava, tudi njega so odlično upodobili, celo na hokej-
sko palico niso pozabili. S skulpturo so imeli veliko dela, 
ves mesec so jo pripravljali. »Le kdo bi jim zameril, da so 
zgrešili pasmo – v hlevu imamo namreč le simentalke ...« 
se je pošalil Peter. S seboj so pripeljali znani škofjeloški 
ansambel Suha špaga in Peter je šel zjutraj spet v hlev, 
brez spanja. Čestitkam se pridružujemo tudi mi.

Petrovih štirideset

V minulem tednu se je v kranjski porodnišnici rodilo 13 
deklic in 14 dečkov. Najtežja in najlažja sta bila deklici, 
tehtali sta 4975 in 2300 gramov. Na Jesenicah je prvič 
zajokalo 5 dečkov in 3 deklice. Tudi tu sta bili najtežja in 
najlažja deklici, tehtali sta 4130 in 2850 gramov.

Novorojenčki

V Škofji Loki sta se 19. maja 2021 poročila Miran Bošković 
in Valentina Renata Adlešič, 22. maja 2021 na Visokem pri 
Poljanah Nik Grošelj in Klara Kozamernik, v Spodnji Sorici 
pa Štefan Trojar in Megi Trojer.

Mladoporočenci



20

NAGRADNA KRIŽANKA

TOREK_25. 05. 2021

Krompir v oblicah z zeliščno skuto

Jagnječji karpačo s staranim trdim kozjim sirom

Nagrade: 1. nagrada – darilna kartica želja v vrednosti 15 EUR, 

2. in 3. nagrada: knjiga Več kot sanje/ Jaz, midva, mi

Re šit ve kri žan ke (ges lo, se stav lje no iz črk z ošte vil če nih polj in 

vpi sa no v ku pon iz kri žan ke) po šlji te do srede, 9. junija 2021,  

na Go renj ski glas, Nazorjeva ulica 1, 4000 Kranj. Rešitve lah

ko od da te tudi v na bi ral nik Go renj ske ga gla sa pred po slov no 

stav bo na Nazorjevi ulici 1.

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

10 146 strani, mere: 14  x  20 cm, spiralna vezava      

EUR

S pomočjo 
knjige bomo  
že pri nakupu 
sirov bolj 
dovzetni za 
nove vrste, 
okuse in ideje 
za njihovo 
uporabo. 
Razloži nam 
tudi osnovne 
pojem o 
vrsta sirov 
(albuminska 
skuta, rikota, 
mehki sir ...). 
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www.gorenjskiglas.si  
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L a h k e  j e d i

Erika Jesenko

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

Mocarela je mehak sir, ki je običajno v slanici v obliki kroglic, 
kepe ali daljše štručke. Ima prijeten okus, narejena pa je lahko 
iz polnomastnega ali posnetega kravjega, bivoljega ali meša-
nice obeh vrst mleka. Odlično se topi, obenem pa ima tudi 
veliko koristnega za telo: kalcij, vitamine B2, B3 in B7 ter D, E 
in A, fosfor, cink, kalij in beljakovine. 

Omleta z mocarelo in hrenovkami

Potrebujemo 2 jajci, hrenovko, 100 g mocarele, 2 stroka česna, 
paradižnikov kečap, svež peteršilj, olivno olje, sol, kajenski poper 
in sladko papriko.
Jajci ubijemo v posodico in jih žvrkljamo. Dodamo 2 ščepca 
soli, malo popra in sladke paprike ter umešamo. Hrenovko 
prerežemo dvakrat po dolgem, jo na tanko narežemo, strese-
mo v jajci in pomešamo. Mocarelo razrežemo na rezine. Na 
ponvi segrejemo olje in preverimo, da je z oljem premazana 
vsa površina. Nanjo vlijemo celotno jajčno maso in koščke 
enakomerno razdelimo po ponvi. Po vrhu damo mocarelo. 
Pokrijemo s pokrovko in pečemo na srednjem ognju nekaj mi-
nut, da se omleta speče in mocarela stopi. Medtem na drobno 
nasekljamo oprane in osušene vejice peteršilja ter olupljena 
stroka česna. Ko je omleta pečena, jo damo na krožnik, po njej 
razporedimo česen in peteršilj ter dodamo kečap.

Pisana solata z mocarelo

Potrebujemo 100 g zelene solate, 50 g mlade špinače, 1 manjšo 
rumeno ali rdečo papriko, 5 češnjevih paradižnikov, 1 kuhano 
jajce, 2 korenčka, 100 g majhnih kroglic mocarele, oljčno olje, 
jabolčni kis, sol, 2 stroka česna in svež peteršilj.
Zeleno solato narežemo in operemo, špinačo operemo, oboje 
odcedimo in damo v skledo za solato. Dodamo oprane, očišče-
ne in na tanko zrezane četrtine paprike, oprane in na četrtine 
zrezane češnjeve paradižnike, na tanko narezano kuhano jajce, 
naribana korenčka in narezane mocarelice. Peteršilj operemo, 
osušimo in nasekljamo, prav tako olupljena stroka česna. Do-
damo v solato in jo začinimo še z oljem, kisom in soljo. Dobro 
premešamo in postrežemo.

Mocarela s paradižnikom in baziliko

Potrebujemo 200 g mocarele v kosu, 4 zrele paradižnike, svežo 
baziliko, oljčno olje in sol.
Mocarelo narežemo na tanke rezine, prav tako paradižnik. Na 
štiri majhne ali en velik krožnik zložimo paradižnik, ga rahlo 
posolimo in pokapamo z oljem. Na vsakega nato položimo po 
rezino mocarele in list oprane bazilike. Ponudimo s koruznim 
ali ajdovim kruhom.

Špageti z mocarelo

Potrebujemo 250 g špagetov, 100 g pancete, 100 g majhnih 
kroglic mocarele, olje in začimbe.
Špagete skuhamo. Medtem na majhne koščke zrežemo pance-
to in jo v veliki ponvi popečemo na olju. Špagete odcedimo in 
jih stresemo v ponev s panceto. Dobro premešamo in dodamo 
narezane mocarelice. Premešamo in takoj ponudimo.

Milena Miklavčič

»Pomembno je bilo, da je 
babica Jerica vojno prežive
la, eden od tovarišev, ki jo 
je pogosto obiskoval, pa ji je 
pomagal, da se je preselila 
najprej na Jesenice, od tam 
pa v Kranj. Uredil je tudi, da 
je, ker je bila brez kakršnih 
koli dohodkov, dobivala po
kojnino.«

V zapletenem sorodstvu, 
kakršnega ima Zora, nikoli 
ne veš, kdo je tvoj prijatelj in 
kdo sovražnik. Sogovornica 
se spominja, da se je zmeraj 
našel kdo, ki jo je ščuval pro
ti temu ali onemu sorodniku. 
Drug drugemu so zameri
li celo to, če je mačeha Jerica 
komu odrezala večji kos kru
ha. Otroci iz prvega gnezda 
so tudi po vojni, ko so imeli 
že lastne družine, vlekli vsak 
na svoj konec. Navzven so de
lovali složno, zlasti pri oble
tnih mašah. Ljudje so jih za
radi tega celo hvalili.

»Saj jih po svoje razu
mem,« pripoveduje Zora, 
»njihovo življenje je bilo tež
ko, v času odraščanja, ko so 
šli služit ali ko so se zapos
lili, so bili večkrat lačni kot 
siti. Zelo travmatične izku
šnje so jih zaznamovale tudi 
med drugo svetovno vojno. 
Niso mogli razumeti brata, 
da se je za očetovim hrbtom 
spentljal z mačeho. Vojna 

jih je razklala tudi v ideolo
škem smislu. Žalostno.

Šele ob mojem rojstvu 
leta 1956 sta se babica Jerica 
in moja mama končno spet 
našli in se tudi pobotali. Žal 
pa je mama vse do babičine 
smrti v sebi pestovala zame
re, ker je ta ni marala. Je pa, 
zanimivo, Jerica vso svojo lju
bezen podarjala meni. Pazila 
je name, medtem ko je bila 
mama v službi, vozila me je v 
vozičku po kranjskih ulicah, 
vmes sva se ustavljali, da je 
lahko poklepetala z ženska
mi, ki jih je poznala. Čeprav 
sem bila stara komaj dve leti, 
se vseeno spomnim, da je 
pogosto prihajal neki moški 
v uniformi. Ni pa govoril slo
vensko. Verjetno je bil kak
šen oficir, ki je služboval v 
kranjski vojašnici. Takrat me 
je posadila na odejo sredi ku
hinje, mi porinila v eno roko 
žemljo ali štručko, ne spom
nim se več, v drugo pa skode
lico toplega mleka. Medtem 
ko sem z užitkom jedla svo
jo najljubšo jed (v mleko mi 
je dodala tudi žlico sladkor
ja), sta se onadva zaklenila v 
spalnico … Moram še doda
ti, da je bila babica od njega 
starejša vsaj trideset let, če ne 
celo več. Kljub temu pa je zve
za trajala do mojega vstopa v 
osnovno šolo. Potem pa se ne 
spomnim več, da bi ga še kdaj 
srečala. Kadar je šla na stra
nišče, na malo ali veliko pot
rebo, se je tam spodaj zme
raj podrgnila z dezodoran
tom. Morda zato, ker se nič 
kaj rada ni umivala.

Bila sem nezakonski otrok. 
Oče Peter je v času služenja 
JLA v Zaječarju spoznal neko 
žensko, se vanjo zaljubil, do
mov se ni vrnil več kot dvaj
set let. Mama mi ni z besedi
co omenila, da ji je hudo, da 
ga pogreša. Zaklenila je srce, 
ključ pa vrgla v Kokro, blizu 
katere sva živeli. Ni bila kot 
babica, ki je še na stara leta 

lovila moške – ali so pa oni 
njo, saj ni pomembno. Pri 
vzgoji je bila zelo popustlji
va, le pri učenju mi ni nikoli 
pogledala skozi prste. 'Za šti
rico zna vsak bedak, za petico 
pa moja Zora,' je govorila, ka
dar sem protestirala, saj bi šla 
raje z babico po Kranju na po
tep kot sedela za zvezki.

Spomnim se, da me je ba
bica nekoč peljala v trgovino, 
da bi mi kupila čevlje. Prib
ližal se nama je neki moški, 
z babico sta si podala roke. 
Šele kasneje, ko sva že priš
li domov, mi je povedala, da 
je bil tisti gospod njen sin 
in moj stric. Zazijala sem! 
Sploh nisem vedela zanj! 
Teta Marjeta mi je kasne
je povedala za še enega stri
ca, ki pa je žal nesrečno kon
čal ob koncu druge svetov
ne vojne. Stopil je na mino, 
ki ga je ubila. Vse, kar sem 
izvlekla iz babice, je bilo: 
'Vesel naj bo, da sem ga ro
dila!' Je ta stavek hkrati po
menil, da je kdaj tudi splavi
la? Nikoli nisem izvedela.

Moja mama Angelca je 
bila zelo nenavadna ženska. 
Če si je kdo zaslužil naziv pri
den, je bila to ona. Hodila je v 
službo, skrbela zame, za na
jin dom, vrt. Vsako soboto je 
pometla še pločnik, kajti svi
njarija, ki so jo ljudje metali 
po tleh, ji je šla zelo na živce. 
V času moje mladosti so ljud
je še množično kadili, tudi 
dijaki, ki so imeli mimo nas 
bližnjico do šole, so brez sla
be vesti odvrgli marsikaj, od 
tetrapakov do ovitkov čokola
de in bombonov.

Za moške ji ni bilo mar, 
ženskih prijateljic ni imela. 
Lahko da jih je, a jih domov 
ni vabila. Ko sem bila otrok, 
se mi je zdela najbolj dolgo
časen človek na svetu. Edina 
dobra stvar, ki jo je naredi
la, je bila, da je kupila televi
zijo. Ni pa bila verna, tudi k 
maši ni hodila. Babica pa je. 

Čemur se še danes zelo ču
dim. Vsak dan mi je pregle
dala zvezke, me spraševala 
snov, redno je hodila na go
vorilne ure. Bila je obsede
na z mojimi zobmi, ki so mi 
vse križem štrleli iz čeljusti. 
Končno je našla zobozdrav
nika, ki mi je nadel aparat za 
ravnanje zob. O, kako me je 
bolelo! Vse dlesni sem ime
la krvave in razbolene, toda 
mama ni niti slišati hotela, 
da bi mi ga sneli. Zadnji te
den v juniju sva šli na morje. 
Pet dni sva bivali v sindikal
nem domu, se kopali v mor
ju, jedli sladoled in piško
te. Ko je bila v kopalkah, je 
bilo edinkrat, da sem jo vi
dela malo bolj razgaljeno. 
Če bi se pogosteje smejala, 
bi bila moja mama zelo lepa 
ženska! Na avtobusu je zme
raj sedela pri oknu z izgovo
rom, da je ne bodo tuji ljudje 
ogovarjali in silili vanjo. Vse 
najine 'morske' fotografije 
je skrbno hranila, nekatere 
je tudi uokvirila in jih posta
vila police. Svojih fotografij 
je imela zelo malo. Iz otro
štva nobene. Le na eni je bila 
fotografirana s teto Marjeto 
in njeno družino.

Bila je presrečna, ko sem 
bila sprejeta na gimnazijo. 
'Moj najlepši dan v življe
nju,' mi je rekla in me ob
jela. Ko bi vedela, da mi je 
prav na ta dan babica izro
čila ključe svojega stanova
nja z besedami, da če bom 
imela kdaj kakšnega fanta, 
ga lahko pripeljem, ona se 
bo že pravočasno umakni
la. Na maturantskem plesu 
mi je bilo zelo hudo. Sošolke 
so plesale s svojimi očeti ali 
fanti, pome pa je prišla babi
ca. Obup! Verjetno je misli
la, da mi bo naredila uslugo. 
Pa saj mi jo je, po eni strani, 
a po drugi me je bolelo srce, 
ker nisem imela nikogar, ki 
bi mi bil res blizu.

(Konec prihodnjič)

Da bo pometeno in pospravljeno, 2. del

Mama je bila zelo pridna ženska

usode

Čokoladne palčke in bananin šarkelj
Ko potrebujemo nekaj 

sladkega, a za to nimamo 
časa ali energije, specimo 
slastne čokoladne piškote v 
obliki palčk ali sočen bana
nin šarkelj.

Za čokoladne palčke po
trebujemo: 300 g pšenične 
moke, 50 g mletih orehov, 
50 g kakava, 150 g sladkor
ja, 220 g masla, polovico pe
cilnega praška, 2 jajci, 100 g 
bele čokolade, 1 žlico ruma, 
1 ščep soli.

Skupaj zmešamo moko, 
orehe, kakav, pecilni pra
šek, sol in sladkor. Prilijemo 
rum, dodamo na kocke na
rezano maslo in jajce. Vse 
skupaj zgnetemo v testo. 

Ko dobimo kepo testa, va
njo vgnetemo še na majhne 
koščke narezano belo čoko
lado. Testo razdelimo na dva 
dela in iz vsakega dela obli
kujemo dolg sploščen sva
ljek, ki ga položimo na pe
kač, prekrit s peki papirjem. 
Pazimo, da sta svaljka dovolj 
narazen, saj testo med peko 
naraste. Pečemo v pečici, se
greti na 180 °C, 25 minut. Še 
vroče razrežemo na centi
meter debele piškote.

Za pripravo čokoladnega 
bananinega šarklja potrebu
jemo: 3 srednje velike zre
le banane, 170 g moke, 80 
g temnega kakava, 1 pecil
ni prašek, 150 g sladkorja, 3 

jajca, 100 g masla, 80 g nava
dnega jogurta, pol žličke ci
meta, ščep soli, 100 g temne 
čokolade.

Skupaj zmešamo moko, 
temni kakav, pecilni prašek, 
cimet in ščep soli. Banane 

zmečkamo s pomočjo vilic. 
Nič narobe, če ostane vmes 
kakšen košček, ni potrebno, 
da dobimo povsem gladko 
zmes. K zmečkanim bana
nam primešamo jajca, sto
pljeno maslo in jogurt. Nato 

postopoma vmešamo še me
šanico moke in nazadnje še 
na majhne koščke narezano 
čokolado. Maso nadevamo v 
namaščen pekač za šarkelj in 
pečemo v pečici, segreti na 
180 °C, od 30 do 40 minut.
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desetdnevna vremenska napoved tedenski koledar
       vzhod  zahod 

Torek
25. 5.

8/19 °C

Nedelja 
30. 5.

11/19 °C

Sreda 
26. 5.

Četrtek
27. 5.

Petek
28. 5.

Sobota
29. 5.

7/17 °C 6/18 °C 7/18 °C 9/19 °C

Ponedeljek 
31. 5.

Torek
1. 6.

Sreda
2. 6.

Četrtek
3. 6.

12/18 °C 11/18 °C 10/18 °C 10/19 °C

KAŽIPOT, ZANIMIVOSTI kazipot@g-glas.si

Monter in serviser gradbenih žerjavov, m/ž (teren, Slovenija in Hrvaška) 
Delovno mesto ponuja: redno in stimulativno plačilo, urejene delovne pogoje, vso 
varnostno in zaščitno opremo, dinamično delo, delo na terenu v Sloveniji in na Hr-
vaškem ... Ferokov, d. o. o., Latkova vas 236, 3312 Prebold. Prijave zbiramo do 14. 6. 
2021. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Kuhar, m/ž (Gorenja vas) 
Medse vabimo novega sodelavca za delovno mesto kuhar z najmanj tremi leti izku-
šenj na podobnem delovnem mestu. Redno plačilo glede na predhodne izkušnje, 
dodatki in ostali stroški povrnjeni skladno s kolektivno pogodbo za gostinsko de-
javnost. Klemenčič Petra, s. p., Poljanska cesta 104, 4224 Gorenja vas. Prijave zbira-
mo do 12. 6. 2021. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Skladiščnik, m/ž (Kranj) 
Naloge: prevzem in izdaja surovin, embalaže, skladiščenje in izdaja zamrznjenih iz-
delkov (krofi), spremljanje ustreznosti temperatur v hladilnici, kontrola temperatu-
re v transportnih vozilih … Don Don, d. o. o., Gasilska cesta 2, 1290 Grosuplje. Prija-
ve zbiramo do 19. 6. 2021. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

CNC-operater in operater razreza z žagami, m/ž (Jesenice) 
Zahtevana usposobljenost: najmanj IV. ali V. stopnja izobrazbe tehnične smeri, iz-
kušnje na področju razpisanih delovnih mest, izpit za delo z dvigali in viličarjem je 
prednost ... Damatech, d. o. o., Cesta F. Prešerna 63, 4270 Jesenice. Prijave zbiramo 
do 29. 5. 2021. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Upravljalec strojev, m/ž (Škofja Loka) 
Tipične naloge: pripravljanje, posluževanje in nadziranje delovanja strojev, pripra-
va ustrezne surovine za nemoten tehnološki proces, tehtanje, pakiranje in skladi-
ščenje izdelkov po delovnem nalogu, spremljanje in kontroliranje tehnološkega 
procesa in izdelkov. Filc, d. o. o., Trata 48, 4220 Škofja Loka. Prijave zbiramo do 31. 5. 
2021. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Razvojni inženir elektronik, m/ž (Lesce) 
Vaš profil: VI. ali VII. stopnja izobrazba elektrotehnične smeri, odlično poznavanje 
programskega okolja Windows (programske opreme E-plan, Autodesk, Altium) ... 

Swarco Lea, d. o. o., Finžgarjeva ulica 1a, 4248 Lesce. Prijave zbiramo do 19. 6. 2021. 
Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Planer proizvodnje, m/ž (Kranj) 
Naloge: planiranje in lansiranje proizvodnje oz. vseh delovnih mest (časovno in ko-
ličinsko), določanje vseh potrebnih virov za zahteve proizvodnje, aktivno spremlja-
nje in ažuriranje plana in proizvodnje, tekoče ažuriranje tehnološke dokumentaci-
je (normativi), načrtovanje in vodenje inventarja ter upravljanje zalog. Iskra, d. o. 
o., Stegne 21, 1000 Ljubljana. Prijave zbiramo do 20. 6. 2021. Podrobnosti na www.
mojedelo.com.

Monter pohištva, m/ž (Šenčur pri Kranju) 
Zaradi širitve proizvodnje iščemo novega sodelavca za delovno mesto mon-
ter pohištva za našo mizarsko delavnico v Šenčurju pri Kranju. Aurostar, storitve, 
d. o. o., Sv. Lenart 12, 4227 Selca. Prijave zbiramo do 19. 6. 2021. Podrobnosti na  
www.mojedelo.com.

Pomočnik v proizvodnji, m/ž (Šenčur pri Kranju) 
Zaradi širitve proizvodnje iščemo novega sodelavca za delovno mesto pomočnik 
v proizvodnji za našo mizarsko delavnico v Šenčurju pri Kranju. Aurostar, storitve, 
d. o. o., Sv. Lenart 12, 4227 Selca. Prijave zbiramo do 19. 6. 2021. Podrobnosti na 
www.mojedelo.com.

Samostojni mizar, m/ž (Šenčur pri Kranju) 
Zaradi širitve proizvodnje iščemo novega sodelavca za delovno mesto samostojni 
mizar za našo mizarsko delavnico v Šenčurju pri Kranju. Delovne izkušnje: 3 leta de-
lovnih izkušenj, zaželeno na področju izdelave pohištva. Dolgoročno sodelovanje. 
Aurostar, storitve, d. o. o., Sv. Lenart 12, 4227 Selca. Prijave zbiramo do 19. 6. 2021. 
Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Operater v proizvodnji, m/ž (Kranj) 
Bodi strokovnjak, ker: znaš upravljati SMT-stroje, odpravljaš napake v procesu izde-
lave produkta, odpravljaš zastoje na strojih, izdelke vizualno pregledaš, sodeluješ 
s sodelavci na liniji. Iskratel, d. o. o., Ljubljanska cesta 24a, 4000 Kranj. Prijave zbira-
mo do 28. 5. 2021. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Svetovalec, m/ž (Kranj) 
Iščete delo v dinamičnem timu? Vas veseli delo z ljudmi? Imate izkušnje iz prodaje 
ali celo s področja sam svoj mojster? Bi želeli postati del naše ekipe? Če ste na vpra-
šanja odgovorili pritrdilno, se prijavite na prosto delovno mesto svetovalca, razpi-
sano za OBI center Kranj. OBI, d. o. o., Jurčkova cesta 226, 1000 Ljubljana. Prijave zbi-
ramo do 2. 6. 2021. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Operater brusilnega stroja, m/ž (Jesenice) 
Kandidat mora izpolnjevati naslednje pogoje: zaključena IV. stopnja strojne, meta-
lurške ali druge izobrazbe tehnične smeri, 1 leto primernih izkušenj ter samostoj-
nost, funkcionalna pismenost, timsko delo. SIJ SUZ, d. o. o., Cesta Borisa Kidriča 44, 
4270 Jesenice. Prijave zbiramo do 15. 6. 2021. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

STYRIA DIGITAL MARKETPLACES, d.o.o., Verovškova ulica 55,  
1000 Ljubljana, Slovenija,  T: 01 51 35 700  
VEČ INFORMACIJ IN ZAPOSLITVENIH OGLASOV (1200+)  
NA: www.mojedelo.com, info@mojedelo.com

MojeDelo.com
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RAZSTAVA bo od četrtka, 27. maja 
2021, na ogled v gradu Khislstein.

Ta dan bo ogled BREZPLAČEN. VABLJENI

Rezultati 41. kroga – 23. maj 2021
4, 17, 22, 28, 29, 30, 36 in 14

Loto PLUS: 5, 12, 14, 16, 25, 28, 30 in 13
Lotko: 0 9 4 2 3 2

Sklad 42. kroga za sedmico: 3.030.000 EUR
Sklad 42. kroga za plus: 50.000 EUR

Sklad 42. kroga za lotka: 100.000 EUR

LOTO

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 Nazor-
jevi 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. 

25. 5. tor. Gregor   5.19  20.40

26. 5. sre. Zdenko    5.19 20.41 

27. 5. čet. Janez   5.18 20.42          

28. 5. pet. Avguštin  5.17 20.43

29. 5. sob. Magdalena  5.16 20.44

30. 5. ned. Ivana   5.16 20.45

31. 5. pon.  Angela   5.15 20.46

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

IZLETI

S kolesom do Škofje Loke
Naklo – Društvo upokojencev Naklo vabi v četrtek, 27. maja, 
na kolesarjenje na relaciji Naklo–Kranj–Crngrob–Škofja 
Loka–Naklo. Start bo ob 9. uri izpred doma upokojencev 
Naklo. Kolesarili boste v skladu z ukrepi NIJZ.

OBVESTILA

Šola turnega kolesarjenja
Tržič – Danes, v torek, 25. maja, se začenja šola turnega 
kolesarjenja, ki jo organizira Turnokolesarski odsek Planin-
skega društva Tržič. Šola je primerna tako za začetnike kot 
za tiste, ki že kolesarite in želite svoje znanje izpopolniti. 
Pridobiti ali izboljšali boste znanje turnega oziroma gorske-
ga kolesarjenja in se naučili, kako varneje in tako z večjim 
veseljem premagovati vzpone in spuste z gorskim kolesom. 
Uvodni sestanek s predstavitvijo šole in Turnokolesarskega 
odseka bo ob 19. uri v prostorih Planinskega društva Tržič 
na Balosu 4.

Maja Bertoncelj

Medvode – Medvoški kul-
turni festival bo potekal od 
21. do 28. maja v mestnem 
jedru Medvod.

»V tem letu smo se zaradi 
epidemije odločili za prilago-
jen program, ki upošteva vla-
dne odloke in priporočila Na-
cionalnega inštituta za javno 
zdravje. Festival se osredo-
toča na izobraževalne vsebi-
ne, izvedene na prostem. V 
dopoldanskem času ga bodo 
obiskali šolarji in predšolski 
otroci, v popoldanskem pa za-
ključene najavljene skupine. 
Te se lahko prijavijo po e-pošti 
na naslov kultura@zavod-
sotocje.si,« je pojasnila Sabi-
na Spanjol, koordinatorka in 
organizatorka kulturnih pro-
gramov v Javnem zavodu So-
točje Medvode, ki je organi-
zator festivala. Njegov slo-
gan je Legende med vodami. 

Udeleženci letos raziskuje-
jo legende na območju ob-
čine Medvode. »V ta namen 
smo pripravili začasno kro-
žno pot s šestimi postajami, 
kjer bodo udeleženci spozna-
li različne pomene besede le-
genda. Prisluhnili bodo ro-
parskim vitezom, si ogleda-
li razstavo divjih živali, razi-
skovali, kdo je medvoška le-
genda, in slišali, kje in kdaj 
so legende nastale, balinčka-
li za nagrade na kvizu zgo-
dovinske časovnice, prisluh-
nili legendi v povezavi z do-
moznansko zbirko Knjižni-
ce Medvode in izdelali svojo 
skupinsko legendarno foto-
grafijo,« pravi Spanjolova. 

Festival se je uradno začel 
v petek z odprtjem razstave z 
naslovom Pustimo jim žive-
ti, ki je na ogled v Galeriji na 
prostem ob Knjižnici Med-
vode. Razstavo je pripravi-
lo Turistično društvo Žlebe 

- Marjeta v sklopu projekta 
Galerija na prostem v sode-
lovanju s Foto klubom Dia-
na in organizatorjem festiva-
la. Slavnostni govornik je bil 

Rok Černe iz Zavoda za goz-
dove Slovenije, kulturni pro-
gram pa so popestrili kitarski 
duo Črno belo in Anamarija 
Mihovec.

Festival na temo legend
V Medvodah so v petek odprli letošnji Medvoški kulturni festival. Potekal bo do 28. maja, nosi pa 
slogan Legende med vodami.

Festival se je začel z odprtjem razstave z naslovom Pustimo 
jim živeti, ki je na ogled v Galeriji na prostem ob Knjižnici 
Medvode. Slavnostni govornik je bil Rok Černe, levo 
Sabina Spanjol iz Javnega zavoda Sotočje, ki je organizator 
festivala. / Foto: Maja Bertoncelj
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Radio Triglav Jesenice, d.o.o., Trg Toneta Čufarja 4, 4270 Jesenice

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

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

                        + poštnina

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

EUR

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

Marjeta Ženko

ZALOŽBA KMEČKI GLAS

REJA
OVC IN KOZ

REJA
OVC IN KOZ

Marjeta Ženko

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

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

                        + poštnina

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

EUR

MALI OGLASI
T: 201 42 47, F: 201 42 13 
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.

GRADBENI  
MATERIAL
STAVBNO POHIŠTVO
PRODAM

TERMOTON lesena okna, nova, dim: 
157 x 126, 2 kosa, tel.: 031/545-
085 21001319

KURIVO
PRODAM

SUHA bukova in mešana drva, možna 
dostava, tel.: 031/676-235  
 21001209

STANOVANJSKA 
 OPREMA
OSTALO
PRODAM

ZAVESE, ugodno, primerne za vsa 
okna, tel.: 031/400-950 
 21001134

UMETNINE, NAKIT
PRODAM

TAPISERIJE, razprodaja, Križev 
pot, 14 postaj, stara cena 75.000 
EUR, nova cena 19.500 EUR, tel.: 
040/567-544 
 21001115

OSMRTNICA

V 96. letu nas je zapustila 

Ada Mihelič
iz Kranja

 

Od drage pokojnice se bomo poslovili v družinskem krogu v sredo, 26. maja 2021, 
 ob 11. uri na mestnem pokopališču v Kranju. 

Žara pokojne bo na dan pogreba od 9. ure dalje v poslovilni vežici  
na tamkajšnjem pokopališču.

Žalujoči skrbnik pokojne Marijan z ženo Ljudmilo

V SPOMIN 
Pomlad bo na Tvoj vrt prišla,
čakala bo, da prideš Ti.
Sedla bo na rožna tla
in jokala, ker Te ni.

Te dni mineva trideset let, odkar smo se poslovili od ljubega sina, 
brata in strica

Dušana Skočirja
V srcih naših vedno dragocen zaklad si, naš Duško.

Vsa Tvoja družina

OSMRTNICA 

Prezgodaj nas je zapustil dragi mož, oče in brat

Slavko Krančan
iz Škofje Loke

Od pokojnika se bomo poslovili v četrtek, dne 27. maja 2021, ob 
13. uri. Žara pokojnega bo v žalni vežici na Mestnem pokopališču 
Škofja Loka od 11. ure dalje.

Vsi njegovi

OSMRTNICA

Na svojo zadnjo pot je odšel

Marjan Jožef Ručigaj
27. 2. 1948–22. 5. 2021

Od njega se bomo poslovili v družinskem krogu v sredo, 26. maja 2021, ob 12. uri. 
Žara bo od 10. ure dalje v vežici na kranjskem pokopališču. 

Njegovi najbližji

Planinsko društvo Iskra Kranj obvešča svoje člane, da je umrl 

Marjan Ručigaj
ustanovni član PD Iskra Kranj, planinski vodnik, vodja izobraževalnega in fotografskega 
odseka, častni član društva in prejemnik najvišjega priznanja Planinske zveze Slovenije

Pogreb pokojnika bo v sredo, 26. maja 2021, ob 12. uri v družinskem krogu.
Žara bo od 10. ure dalje v vežici na kranjskem pokopališču.

Ohranimo ga v lepem spominu

Planinsko društvo Iskra Kranj

KMETIJSKI STROJI
PRODAM

SILOREZNICO Epple 933, tel.: 
031/699-145 
 21001310

KUPIM

TRAKTOR, kosilnico in kiper prikolico, 
lahko v okvari, tel.: 031/500-933  
 21001109

PRIDELKI
PRODAM

KROMPIR za krmo, tel.: 041/347-
243 
 21001318

VZREJNE ŽIVALI
PRODAM

KOKOŠI – nesnice, jarkice, rjave in 
bele pred nesnostjo. Pripeljemo na 
dom, Matej Bulovec, s.p., Mlakarjeva 
ul. 45, Šenčur, tel.: 041/710-113 
 21001102

ČEBELJE družine na AŽ satih, tel.: 
031/330-422 
 21001316

JARKICE – rjave kokoši v začetku ne-
snosti, lastna vzreja. Dostavljamo po 
Gorenjski. Kmetija Šraj, Robert Šraj, 
Čadramska vas 19, Poljčane, tel.: 
031/751-675 
 21001166

KOKOŠI nesnice, stare, tel.: 041/337-
678  
 21001317

PRAŠIČE, težke od 40 do 120 kg, 
mesni tip, možnost izbire moškega 
spola in dostava, tel.: 041/455-732 
 21001096

KUPIM

MLADO kravo ali telico s teličkom, 
mesne pasme, vajeno paše, tel.: 
040/626-252 
 21001247

OSTALO
KUPIM

BETONSKI steber za kozolec in iz-
kopalnik krompirja na tresala, okolica 
Kranja – Cerklje, tel.: 031/604-918 
 21001321

STORITVE
NUDIM

ADAPTACIJA – vsa gradbena dela od 
temeljev do sterhe, fasade, škarpe, 
urejanje dvorišč, tlakovanje, asfalt, og-
raje, dimniki, izolacija – po zelo ugodni 
ceni. LEARD, d.o.o., Pivka 11, Naklo, 
tel.: 041/583-163  
 21001315

FLORIJANI, d.o.o., C. na Brdo 53a, 
Kranj izvaja vsa gradbena dela od te-
meljev do strehe, adaptacije, omete, 
omete fasad, kamnite škarpe, tlakova-
nje dvorišč, tel.: 041/557-871  
 21001103

RAZNO
PRODAM

CISTERNO in sode ter okna 288 x 
135 cm in garažna vrata 224 x 201 x 7 
cm, tel.: 064/112-919  
 21001320

ZAPOSLITVE (m/ž)
NUDIM

REDNO zaposlimo osebo za delo v 
kavarni ob gozdu. Delavnik je vnaprej 
določen z možnostjo dela večinoma 
dopoldan. Možnost nadpovprečnega 
zaslužka. Okrepčevalnica Stan, d.o.o., 
Zbiljska c. 8, Medvode, tel.: 031/402-
114  
 21001284

HONORARNO ali redno zaposlim 
strojnega ključavničarja-varilca. Kozina 
Kranj, d.o.o., Pintarjeva ulica 5, Kranj, 
tel.: 041/652-285  
 21001253

ZAPOSLIMO delavca za delo v delav-
nici in pranje avtomobilov. Jerala Profil, 
d.o.o., Virmaše 190, Šk. Loka, tel.: 
031/277-772 
 21001245
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Agen ci ja RS za oko lje, Urad za me te oro lo gi jo

info@g-glas.si

Danes bo spremenljivo do pretežno oblačno, nastajale bodo 
krajevne plohe. Jutri in v četrtek bo večinoma sončno, v četrtek 
bodo proti večeru možne posamezne plohe ali nevihte.

Maja Bertoncelj

Medvode – Služba Vlade Re-
publike Slovenije za razvoj 
in evropsko kohezijsko po-
litiko je odobrila evropska 
sredstva za projekt gradnje 
kolesarske povezave Medvo-
de–Pirniče–Vikrče. 

Izvajala ga bo Občina Med-
vode v okviru Dogovora za 
razvoj Osrednjeslovenske 
razvojne regije. Za projekt v 
ocenjeni vrednosti 2,2 mili-
jona evrov bo Evropska uni-
ja iz Evropskega sklada za 
regionalni razvoj prispeva-
la 912 tisoč evrov, še 228 ti-
soč evrov pa bo dodala Re-
publika Slovenija. Skupaj je 
tako Občina Medvode dobila 
1,14 milijona evrov nepovra-
tnih sredstev. »V okviru pro-
jekta bomo zgradili varno in 
urejeno kolesarsko povezavo 
med zalednimi naselji Verje, 

Zgornje Pirniče, Spodnje 
Pirniče in Vikrče z mestnim 
središčem Medvod. Zgra-
jena asfaltirana kolesarska 
pot, ki bo dolga 6.215 metrov 
in široka 3,5 metra, bo dvo-
smerna ter bo dovoljevala 
dostop kmetijski mehaniza-
ciji zaradi obdelave zemljišč, 
saj je del poti načrtovan med 
polji. Krajši del poti (450 me-
trov) pa bo kolesar voden po 
obstoječih prometnicah sku-
paj z motornim prometom. 
Projekt vključuje tudi izgra-
dnjo brvi čez reko Savo v 
Medvodah med knjižnico in 
občinsko stavbo. Ta bo dolga 
138 metrov z razponom 86,6 
metra.«

Naložba spodbuja trajno-
stno mobilnost in zdrav na-
čin življenja ter povečuje 
varnost kolesarjev. Projekt 
bo dokončan do konca nas-
lednjega leta.

Evropski denar  
za kolesarsko pot
Odobrena so bila evropska sredstva za kolesarsko 
povezavo Medvode–Pirniče–Vikrče. Projekt bo 
dokončan do konca prihodnjega leta.

Projekt vključuje tudi izgradnjo brvi čez reko Savo v 
Medvodah med knjižnico in občinsko stavbo. Ta bo dolga 
138 metrov. / Foto: vizualizacija, arhiv Občine Medvode 

Urša Peternel

Jesenice – V ledni dvorani 
Podmežakla na Jesenicah je 
včeraj potekala slovesnost, 
na kateri je predsednik Re-
publike Slovenije Borut Pa-
hor vročil državno odliko-
vanje red za zasluge Hokej-
skemu drsalnemu društvu 
(HDD) SIJ Acroni Jesenice. 
Društvo je priznanje prejelo 
za neprecenljiv prispevek k 
slovenskemu skupinskemu 
športu in dolgoletno uspeš-
no delo na področju spodbu-
janja športa med mladimi.

»Hokejsko drsalno dru-
štvo SIJ Acroni Jesenice že 
več kot sedemdeset let skrbi 
za razvoj športa, predvsem 
hokeja, med mladimi na 
Jesenicah in drugod na Go-
renjskem. S številnimi si-
jajnimi dosežki se je uve-
ljavilo tako v slovenski kot 
mednarodni športni javno-
sti. Jesenice s svojo hokej-
sko tradicijo že od nekdaj 
veljajo za zibelko sloven-
skega profesionalnega ho-
keja,« je predsednik zapi-
sal v obrazložitvi. 

Hokejski klub Jeseni-
ce je bil ustanovljen leta 
1948, osvojil je že 36 na-
slovov državnih prvakov, 

od tega dvanajst v samos-
tojni Sloveniji. Odlikoval 
se je z uspešnimi nastopi 
v mednarodnih hokejskih 
ligah in v slovensko držav-
no reprezentanco prispeval 
vrsto najboljših reprezen-
tantov. Številni so nastopi-
li na olimpijskih igrah ter 
svetovnih in evropskih pr-
venstvih. Klub že desetletja 
ustvarja tudi priložnosti za 
razvoj mladih igralcev. V ta 
namen so ustanovili lastno 

hokejsko šolo in tako vzgo-
jili najobetavnejši podmla-
dek med vsemi slovenski-
mi hokejskimi klubi. 

Priznanje je sprejel pred-
sednik HDD SIJ Acroni Je-
senice Peter Bohinec, ki se 
je zahvalil vsem generaci-
jam, ki so zaslužne za razvoj 
hokeja na Jesenicah. Kot je 
dejal, je priznanje velika čast 
za hokej in Jesenice, obe-
nem pa je poudaril, da bodo 
za obstoj in nadaljnji razvoj 

hokeja na Jesenicah tako lo-
kalna skupnost kot sponzor-
ji morali narediti več.

Ob sprostitvi epidemio-
loških ukrepov so na slove-
snost povabili zaslužne čla-
ne, sponzorje, predstavni-
ke navijačev. Državno hi-
mno je zaigral policijski or-
kester, nastopili so mladi ho-
kejisti, pod strop dvorane pa 
so dvignili zastavo, ki obele-
žuje osvojitev 36. naslova dr-
žavnih prvakov.

Predsednikov red za zasluge 
jeseniškemu hokeju
Predsednik države Borut Pahor je včeraj izročil državno odlikovanje red za zasluge Hokejskemu 
drsalnemu društvu SIJ Acroni Jesenice.

Predsednik države Borut Pahor je odlikovanje vročil predsedniku društva Petru Bohincu. 
Slovesnost je potekala na ledu, ob prisotnosti hokejistov in s podporniki na tribunah. 

Kamniška Bistrica – Družba Velika planina vabi lokalne ponu-
dnike k najemu stojnice in sodelovanju na Tržnici pod Veliko 
planino, ki jo v poletnih mesecih nameravajo urediti ob spo-
dnji postaji nihalke v Kamniški Bistrici. Vabljeni vsi, ki ponujajo 
lokalne (slovenske) pridelke in izdelke, ki so zanimivi turistom. 
Na voljo je deset stojnic s pokrito streho, tudi elektriko. Ob 
sobotah, nedeljah in praznikih bo za najem stojnice treba 
odšteti deset evrov na dan, vsi, ki bodo svoje blago ponujali 
ob sobotah in nedeljah, bodo med tednom stojnico lahko 
uporabljali brezplačno. Tržnica bo obratovala od 1. julija do 
konca avgusta, in sicer med 9. in 18. uro. Prijave zbirajo do 1. 
junija po elektronski pošti na taja.brinovec@velikaplanina.si.

Pod Veliko planino bodo uredili tržnico

Tržič – Zadnje povišanje cen programov za predšolsko vzgojo 
v Vrtcu Tržič je bilo 1. marca 2019, tržiški občinski svetniki 
pa so na nedavni seji sprejeli povišanje cen. Kot je pojasnila 
ravnateljica Vrtca Tržič Tatjana Blaži, so se večinoma povišali 
stroški dela kot posledica podpisanega aneksa h kolektivni po-
godbi za dejavnost vzgoje in izobraževanja. Stroški materiala 
in storitev ostajajo nespremenjeni. Za prvo starostno obdobje 
se cena dvigne s 470 na 485 evrov, za drugo starostno obdobje 
s 369 evrov na 382 evrov, za kombinirani oddelek pa s 398 
evrov na 410 evrov. Doplačilo staršev za izvajanje programov 
Vrtca Tržič v povprečju znaša 28 odstotkov cene programov. 
Nove usklajene cene v veljavo stopijo s 1. junijem.

Višje cene programov v Vrtcu Tržič
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Kranj – Vlada je na seji prejšnji teden sprejela odlok o spomin-
ski medalji ob 30-letnici samostojne in neodvisne Slovenije, ki 
jo bodo v zahvalo za zasluge prejeli vsi vojni veterani za Slove-
nijo ter izjemoma tudi drugi slovenski in tuji državljani oziro-
ma organizacije. Medalje jim bodo na posebnih slovesnostih 
ali ob drugih pomembnih dogodkih ob 30-letnici slovenske 
države podelili predsednik vlade, ministri, državni sekretarji 
ali predstojniki organizacij, ki zaposlujejo ali združujejo vojne 
veterane. Po zadnjih podatkih ministrstva za delo, družino, 
socialne zadeve in enake možnosti je iz obdobja osamosva-
janja v Sloveniji 62.473 vojnih veteranov, še približno tri tisoč 
vlog za priznanje statusa pa je v postopku. 

Vojnim veteranom spominske medalje

Vodice – Vodiški občinski svet je dal soglasje k novim cenam 
storitev pomoči na domu za letošnje leto. Ura storitve, ki jo v 
občini izvaja Comett oskrba, bo po novem znašala 21,11 evra 
od ponedeljka so sobote, ob nedeljah 29,12 evra, med prazniki 
pa 31,41 evra. Občina Vodice subvencionira sedemdeset od-
stotkov cene storitve, preostanek pa plača uporabnik. Cena 
storitve je za uporabnika tako v času od ponedeljka do sobote 
višja za 16 centov, ob nedeljah za 18 centov in med prazniki 
za 20 centov.

Nove cene pomoči na domu v Vodicah


