
GORENJSKA

S pomočjo  
dialize lahko živim
Štirideset pacientov prihaja v Cen-
ter za hemodializo v jeseniški bol-
nišnici, vsak od njih trikrat na te-
den. Prihajajo v treh izmenah, do-
poldne, popoldne in tudi ponoči. 
Center je pred dnevi zaznamoval 
štiri desetletja delovanja.
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ZANIMIVOSTI

Gregorčki  
naznanili pomlad
Na predvečer gregorjevega po sta-
ri tradiciji »vržejo luč v vodo« in 
se poslovijo od zimskih dni. Obi-
čaj zaznamujejo s spuščanjem 
gregorčkov po vodi. V Kamni Gori-
ci so odkrili tudi spomenik v po-
klon žebljarstvu in žebljarjem.
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ŠPORT

Žan Kranjec  
dvakrat deseti
Letošnji Pokal Vitranc je najboljše 
veleslalomiste navdušil z lepim 
vremenom in odlično progo, oba-
krat pa je slavil Norvežan Henrik 
Kristoffersen. Naš najboljši vele-
slalomist Žan Kranjec je bil tako v 
soboto kot nedeljo deseti.
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KRONIKA

Za poskus uboja  
svaka šest let zapora
Na kranjskem okrožnem sodišču 
so izrekli šestletno zaporno kazen 
40-letnemu Jošku Šinkovcu iz Go-
renje vasi, ki je avgusta lani s po-
hodnimi palicami napadel svaka 
in ga poskusil ubiti. Sodba ni prav-
nomočna.
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VREME

Danes bo delno jasno z 
občasno povečano oblač-
nostjo. Jutri bo zmerno 
do pretežno oblačno, v če-
trtek pa zmerno oblačno.

4/14 °C
jutri: pretežno oblačno
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75 let Gorenjski časnik od leta 1947
Prvi predhodnik tednika Gorenjec leta 1900
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Aleš Senožetnik

Ljubljana – Potem ko bi mo-
ralo biti glasovanje o zakonu 
že decembra lani, je minu-
li petek državni zbor sprejel 
novelo zakona o dohodnini. 
Za zakon je glasovalo 45 po-
slancev, proti pa 40.

Zakon med drugim prina-
ša postopno zvišanje splo-
šne olajšave, ki jo lahko uve-
ljavljajo zavezanci za doho-
dnino, in sicer z današnjih 
3500 na 7500 evrov do leta 
2025, kar bo vsem zaposle-
nim prineslo višje plače. 

Hkrati zakon v najvišjem, 
petem dohodninskem ra-
zredu stopnjo znižuje s 50 
na 45 odstotkov. 

Zakon prinaša višje neto plače
V petek je državni zbor potrdil novelo zakona, ki davčno razbremenjuje plače in prinaša še nekatere 
druge novosti. Spremembe v gospodarstvu pozdravljajo.

Zakon bo prinesel tudi višje neto plače za zaposlene. Fotografija je simbolična. 

Vilma Stanovnik

Kranj – Minuli konec tedna 
bo zapisan v zgodovino slo-
venskega športa, še poseb-
no pa smučarskih skokov, 
saj so Domen Prevc, Peter 
Prevc, Timi Zajc in Anže 
Lanišek z veliko prednostjo 
pred vsemi tekmeci posta-
li svetovni ekipni prvaki v 
smučarskih poletih. Na 27. 
svetovnem prvenstvu v Vi-
kersundu so odlično skaka-
li tudi v petek in soboto, ko 
je Timi Zajc osvojil srebrno 
odličje, Peter Prevc, Anže 
Lanišek in Domen Prevc so 

prvenstvo končali na mestih 
od štiri do šest. »Vsaka me-
dalja ima poseben pomen. 
Veseli me, da jih je letos več, 
da je več teh lepih trenutkov 
in da si bomo sezono, ki je 
še ni konec, zapomnili po 
kar nekaj lepih trenutkih z 
zaključkom v Planici,« je po 
tekmi povedal glavni trener 
naših smučarjev skakalcev 
Robert Hrgota.

Odlično so sezono za-
ključile tudi skakalke, saj so 
Urša Bogataj, Nika Križnar 
in Ema Klinec zadnjo tekmo 
svetovnega pokala v Ober-
hofu končale na prvih treh 

mestih ter s tem tudi potr-
dile premierno zmago v po-
kalu narodov. Prav tako so 
se na tekmi poslovile od so-
tekmovalke Špele Rogelj in 
glavnega trenerja Zorana 
Zupančiča, ki se je odločil, 
da zapusti mesto glavnega 
trenerja ženske skakalne re-
prezentance.

Konec tedna so se odlič-
no odrezali tudi drugi naši 
športniki, med njimi smu-
čarska tekačica Anamarija 
Lampič, ki je bila na final-
nem sprintu v Falunu druga 
in v sprintu skupno osvojila 
drugo mesto.

Naši orli so svetovni prvaki v poletih
Slovenski smučarski skakalci so na svetovnem prvenstvu v Vikersundu 
na ekipni tekmi prvič v zgodovini osvojili zlato medaljo, naše smučarske 
skakalke pa so se po zadnji tekmi sezone v Oberhofu, kjer so kar tri stale na 
zmagovalnem odru, veselile tudi prve skupne zmage v pokalu narodov.

Naši smučarski skakalci so se v Vikersundu veselili prvega naslova ekipnih svetovnih 
prvakov v poletih. / Foto: SloSki
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Simon Šubic

Kranj – V Kranju pripravljajo 
pobudo spremembe šolske 
zakonodaje, ki bi za otroke 
tujih priseljencev, ki ne zna-
jo slovensko, pred vpisom v 
šolo uvedla obvezno enole-
tno pripravljalnico. Na za-
dnji seji so se z njo seznani-
li tudi mestni svetniki in oce-
nili, da jo je treba še dodelati, 

preden jo pošljejo vladi. Žu-
pan Matjaž Rakovec je zato 
točko umaknil z dnevnega 
reda, dopolnjen predlog pa 
namerava uvrstiti na eno od 
naslednjih sej. 

Vodja urada za družbene 
dejavnosti Tanja Hrovat je 
razložila, da se tudi v Kranju 
srečujejo z velikim prilivom 
tujih delavcev.

Otroci tujcev najprej 
v pripravljalnico
V šolah je vedno več otrok tujcev, ki ne znajo 
slovensko, zato na Mestni občini Kranj pripravljajo 
predlog spremembe šolske zakonodaje, ki 
bo za take otroke uvedla obvezno enoletno 
pripravljalnico.
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izžrebanemu naročniku časopisa

Knjigo prejme VILMA BEGUŠ z Bohinjske Bele.

KO TI ČEK ZA NA ROČ NI KE

Za konec sezone še Rogla

Jutri, 16. marca, bo v čudovitih nedrjih Rogle organizirano 
tekmovanje za svetovni pokal v paralelnem veleslalomu v 
deskanju na snegu. To bo sklepni del svetovnega pokala v 
paralelnih deskarskih disciplinah. Na domačem prizorišču se 
bo ob 13. uri v ženski in moški konkurenci pomerila slovenska 
ekipa v najboljši zasedbi, med njimi tudi naši asi Žan Košir, 
Gloria Kotnik in Tim Mastnak, vsi ponosni lastniki olimpijskih 
medalj. Za mednarodni signal (host broadcast) bo poskrbela 
RTV Slovenija, tekme pa lahko spremljate na Valu 202, TV 
SLO 2 in www.rtvslo.si. 

Naročnikom Gorenjskega glasa tokrat zastavljamo tole nagra-
dno vprašanje: Kdo od slovenskih deskarjev na snegu je na 
zadnjih zimskih olimpijskih igrah osvojil medalji in kakšne 
barve sta? Izžrebancu, ki bo pravilno odgovoril, RTV Slovenija 
podarja praktično nagrado. Odgovore pošljite do srede, 23. 
marca 2022, na naslov: Gorenjski glas, Nazorjeva ulica 1, 4000 
Kranj, ali na koticek@g-glas.si.
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Nagrajenci

V nagradni igri, ki je bila objavljena 25. februarja 2022, prejme 
nahrbtnik in zložljiv dežnik, ki ju podarja RTV Slovenija, Zarja 
Vilfan iz Kranja.
V nagradnih igrah, ki sta bili objavljeni 1. marca 2022, prejme 
trajnostno nakupovalno vrečo Janez Kuralt iz Škofje Loke, 
praktično nagrado RTV Slovenija pa Majda Hribernik iz Kranja.
Nagrajencem čestitamo!

Zbogom, korona, mi gremo na dopust!

V Kulturni center Tržič se ponovno vrača smeh! Kaj je že smeh? 
Kam je izginil smeh? Smeh je v človeku, v družini in med pri-
jatelji, pravita komik Perica Jerković in kantavtor Robert Petan, 
ki z glasbeno stand up komedijo Zbogom, korona, mi gremo 
na dopust! uspešno gostujeta po Sloveniji. Komaj čakata, da 
tudi vas nasmejeta z norimi anekdotami, izvirnimi šalami in 
zabavnimi songi. Predstava bo v petek, 18. marca 2022, ob 19. 
uri. Vstopnice po predprodajni ceni so na voljo v TPIC Tržič. 
Informacije: 051 627 057.

Naročniku Gorenjskega glasa bomo podarili dve vstopnici za 
ogled predstave, če boste pravilno odgovorili na nagradno 
vprašanje: Kdo sta igralca v komediji Zbogom, korona, mi 
gremo na dopust? Odgovore pošljite do četrtka, 17. marca 
2022, do 11. ure na koticek@g-glas.si.

J. Ku., U. P., M.R., A. Se.

Cerklje – Župnijska kari-
tas Cerklje se je z Občino 
Cerklje pridružila akcijam 
zbiranja humanitarne po-
moči za Ukrajino in ukra-
jinske begunce, akciji pa se 
je nato pridružilo še Dru-
štvo upokojencev Cerklje. 
Zbiranje pomoči je prvič 
potekalo v četrtek na dvori-
šču župnišča v Cerkljah, pri 
tem pa je pomagalo 15 pro-
stovoljcev Župnijske kari-
tas. Zbirali so hrano z dalj-
šim rokom trajanja, higi-
enske pripomočke, spalne 
vreče, posteljnino in zim-
ske bunde. Kot je poveda-
la tajnica cerkljanske Kari-
tas Albina Atlija, je bil med 
prvimi darovalci za pomoč 
Ukrajini župan Franc Če-
bulj. V petek so prostovolj-
ci odpeljali zbrano blago do 
zbirnega centra Škofijske 
karitas v Mengeš. Nasled-
njič bodo zbirali pomoč ta 
četrtek, 17. marca, od 16. do 
18. ure na župnijskem dvo-
rišču. Zbirali bodo trajne ži-
vilske izdelke (moko, slad-
kor, riž, makarone, olje, 
vodo, sokove, konzerve) ter 
higienske pripomočke (ple-
nice – otroške in za odrasle, 
milo, šampone, vložke, toa-
letni papir …).

Na Jesenicah o postopkih 
nastanitve beguncev

Prejšnji teden je v kabi-
netu jeseniškega župana 
Blaža Račiča potekal sesta-
nek s predstavniki jeseni-
škega občinskega štaba Ci-
vilne zaščite, Območnega 
združenja Rdečega križa 
Jesenice in Župnijske kari-
tas o pomoči prizadetim v 

vojni v Ukrajini. Dogovori-
li so se, da se bodo pridru-
žili akciji zbiranja finanč-
nih sredstev prek Rdečega 
križa Slovenije in Sloven-
ske karitas. Hkrati je Ob-
činski štab Civilne zaščite 
Jesenice aktiviral telefon-
ski kontakt 031 300 292, 
namenjen vsem občanom, 
ki potrebujejo informacije 
o postopkih nastanitve be-
guncev iz Ukrajine.

V Žirovnici zbirajo 
komplete prve pomoči 

Tudi Občina Žirovnica se 
je priključila akciji Rdeče-
ga križa Slovenije in Sloven-
ske karitas za pomoč Ukraji-
ni, v sklopu katere zbirajo fi-
nančna sredstva na transak-
cijskih računih in s SMS-
-sporočil. Finančna sredstva 
in materialno pomoč pa zbi-
rajo tudi na Občini Žirov-
nica, in sicer do 28. mar-
ca v času uradnih ur, prosi-
jo pa predvsem za komplete 
prve pomoči in material za 

prvo pomoč. »Hrane, oble-
ke, čevljev, posteljnine, odej 
in spalnih vreč v tem trenut-
ku ne zbiramo,« so povedali 
na Občini Žirovnica.

Izkupiček od knjižice za 
Ukrajino

Kulturno društvo (KD) dr. 
Ivan Tavčar Poljane je pred 
dnevi izdalo knjižico z nas-
lovom Medrug Polanci s te-
kstom v poljanskem nare-
čju in prevodom v slovenski 

knjižni jezik ter fotografija-
mi z istoimenske predstave. 
»Ob dveh ponovitvah pred-
stave v Poljanah je bila knji-
žica že na prodaj, izkupiček 
510 evrov pa smo namenili 
dobrodelni akciji za Ukra-
jino,« je pojasnil Andrej 

Šubic iz KD dr. Ivan Tavčar 
Poljane. Zbrani denar so po 
njegovih besedah nakazali 
na Slovensko Karitas, ki bo 
poskrbela, da bo prišel v pra-
ve roke. »Ob tem vedno bolj 
prihaja v ospredje tudi pro-
tivojna tematike same igre.« 
Predstavo Medrug Polan-
ci si bo v soboto, 19. marca 
ob 19.30 mogoče ogledati v 
Sokolskem domu v Gorenji 
vasi, 26. marca pa še v dvo-
rani DPD Svoboda Žiri prav 

tako ob 19.30. V Gorenji vasi 
si bo ob predstavi v Sokol-
skem domu mogoče ogleda-
ti tudi razstavo Medrug Po-
lanci, v Žireh pa bo razstava 
na ogled od 21. marca do 3. 
aprila v galeriji DPD Svobo-
da Žiri.

Pomoč Ukrajini in beguncem
Humanitarne organizacije, občine, podjetja, društva in druge organizacije zbirajo pomoč za Ukrajino in 
ukrajinske begunce. 

Prostovoljci Župnijske karitas Cerklje, ki so zbirali pomoč za Ukrajince, z županom 
Francem Čebuljem.

Urša Peternel

Kranj – Število potrjenih 
okužb s koronavirusom se 
v zadnjem obdobju ponov-
no nekoliko povečuje. Tako 
so minuli petek potrdili 
2.257 novih okužb, v soboto 
1.108, v nedeljo pa 907 novih 
okužb, kar je vsakič več kot na 
isti dan teden predtem.

Po oceni Nacionalnega 
inštituta za javno zdravje 
(NIJZ) je bilo v državi v ne-
deljo 25.910 primerov aktiv-
nih okužb, kar je 254 več kot 
dan prej. Zvišujeta se tudi 
štirinajstdnevno in sedem-
dnevno povprečje potrjenih 

primerov na sto tisoč prebi-
valcev; prvo znaša 1220, dru-
go pa 1997.

Se pa število bolnikov z 
vodilno diagnozo covid-19 v 

bolnišnicah vendarle zmanj-
šuje, včeraj jih je bilo na na-
vadnih oddelkih 174, na in-
tenzivnih pa 59. 

»Ne pozabimo, virus je še 
vedno med nami,« ob tem 

opozarjajo na ministrstvu za 
zdravje in poudarjajo, da je 
zelo pomembno, da še ved-
no upoštevamo osnovne hi-
gienske ukrepe in priporoči-

la za preprečevanje prenosa 
in širjenja virusa.

Ob tem se povečuje delež 
podrazličice BA.2, ki jo ime-
nujejo tudi prikriti omikron. 
Komunikator znanosti 

Roman Jerala s Kemijskega 
instituta meni, da si bo nova 
različica virusa BA.2 zaslu-
žila svojo grško črko, saj se 
od BA.1 (to je omikrona) raz-
likuje v kar petdesetih ami-
nokislinah. »Nedvomno je 
še bolj (za približno štiri-
deset odstotkov) kužna kot 
omikron (BA.1),« je pouda-
ril Jerala.

V nekaterih država je raz-
ličica BA.2 že prevladujo-
ča, denimo v Avstriji, a za 
zdaj podatki kažejo, da ne 
povzroča hujše oblike bolez-
ni in bistveno več hospitali-
zacij. Vpliva pa na počasnej-
še upadanje epidemije.

Število okužb ponovno narašča
»Ne pozabimo, virus je še vedno med nami,« opozarjajo na ministrstvu za zdravje. 

Včeraj sta minili dve leti, odkar je umrla prva oseba s 
potrjeno koronavirusno okužbo v državi. Predsednik 
republike Borut Pahor je na ljubljanskih Žalah položil 
venec k spominski vrbi, ki je bila lani posajena kot 
simbol žalovanja in sočutja do svojcev preminulih.

Zaradi dogodkov v Ukrajini je župan Franc Čebulj 
v rebalans proračuna, ki ga bodo občinski svetniki 
obravnavali na naslednjih seji prihodnjo sredo, 
predlagal tudi umestitev trideset tisoč evrov pomoči 
za ukrajinske begunce.
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Besedico solidarnost v 
zadnjem času slišimo 
zelo pogosto, največkrat 

v povezavi z vojno v Ukrajini. 
Solidarnost pa je bila tudi v 
ospredju zadnje stavke učite-
ljev, s katero so opozorili na 
neustrezno vrednotenje njiho-
vega dela – solidarnost so iz-
razili zlasti z najbolj spregle-
dano skupino znotraj njihove 
dejavnosti, skupino J, v katero 
sodijo pomočnice vzgojiteljic, 
čistilke, hišniki … 

O stavki učiteljev ima lahko 
vsak svoje mnenje, na sploš-
no v javnosti sicer ni bila de-
ležna velike podpore. A kljub 
temu so starši vrtčevskih in 
šoloobveznih otrok izrazili 
neke vrste solidarnost s stav-
kajočimi, glede na to, da jih 
je nujno varstvo izkoristilo le 
malo. Dan pred stavko je sicer 
ogromno razburjenja povzro-
čila objava najvišjih plač v 
vzgoji in izobraževanju, a se je 
hitro izkazalo, da to niti slu-
čajno ne ustreza dejanskemu 
stanju, kar so mnogi učitelji, 
ki imajo po dvajset in več let 
delovne dobe, podkrepili s svo-
jimi plačilnimi listi. A škoda je 
bila narejena in je še poglobila 
prepad, ki že nekaj časa nasta-
ja med zaposlenimi v gospo-
darstvu in javni upravi. A za 
to niso krivi učitelji oziroma 
zaposleni v javnem sektorju, ki 
imajo dobro organizirane sin-
dikate. Marsikdo jim oporeka, 
da nimajo razloga za stavko, 
ker se zaposlenim v gospodar-
stvu godi še veliko huje. Kar 
je pogosto najbrž celo res, a 

pravica do stavke je zapisana 
v naši ustavi in za to, da neka-
teri mirno trpijo vse krivice, ki 
se jim godijo na delovnem mes-
tu, niso krivi zaposleni v vzgoji 
in izobraževanju, ki so se pos-
tavili za svoje pravice. Pri tem 
številni učitelji priznavajo, da 
so s svojimi plačami sicer pov-
sem zadovoljni, a so se kljub 
temu izpostavili s stavko, da bi 
izrazili solidarnost s tistimi z 
dna plačne lestvice. S tem, da 
je sramota, da mora država 
recimo pomočnici vzgojiteljice 
doplačevati razliko do mini-
malne plače, se pa verjetno vsi 
strinjamo. Priznam, da si niti 
slučajno nisem predstavljala, 
da za moje otroke, ko sem jih 
oddajala v vrtcu, skrbijo moč-
no podplačane pomočnice. To 
so osebe, ki jim popolnoma za-
upamo svoje otroke, ker vemo, 
da bodo zanje kar najbolje 
poskrbele – da nobenega otro-
ka ne bodo pustile z mokro ple-
nico, lačnega ali umazanega, 
obenem pa mu nudile tolažbo, 
ko nas ni v bližini. Si te osebe 
res zaslužijo zgolj minimal-
no plačo, ki jim ne omogoča 
niti najema posojila, da bi si 
popravile materialni položaj? 

Zato je bil skrajni čas, da 
se glasneje sliši beseda tudi te 
skupine javnih uslužbencev, 
sicer bodo najbrž tako kot reci-
mo v gostinstvu ali zdravstvu, 
kjer že bijejo plat zvona zaradi 
pomanjkanja kadra, ti poklici 
počasi postali nezanimivi za 
mlade. To pomeni, da bomo 
ženske spet ostajale doma, da 
bomo skrbele za otroke?

Čas za solidarnost

KOMENTAR
Mateja Rant

Aleš Senožetnik

Ljubljana – Dogodki, ki jih 
v teh dneh spremljamo v 
Ukrajini, sprožajo vse več 
vprašanj tudi glede jedrske 
varnosti in pripravljenosti 
na morebitne izredne jedr-
ske dogodke, tako v Evropi 
kot v Sloveniji. O teh vpra-
šanjih smo se pogovarja-
li z Igorjem Sircem, direk-
torjem Uprave RS za jedr-
sko varnost. Pravnik, doma 
v cerkljanski občini, je na 
upravi sicer zaposlen že dob-
ri dve desetletji. Med drugim 
je sodeloval tudi pri pripravi 
zakonodaje s področja jedr-
ske in sevalne varnosti, med 
letoma 2017 in 2019 pa je vo-
dil sektor za pripravljenost 
na izredne dogodke.

»Trenutna stopnja ogrože-
nosti jedrske varnosti pri nas 
glede na uradne informacije 
in stanje, ki ga spremljamo, 
ni nič večja, kot je bila pred 
vojno v Ukrajini,« miri so-
govornik, ki ob tem dodaja, 
da razmere v jedrskih objek-
tih v Ukrajini sicer podrob-
no spremljajo, prek sistema 
nujnega obveščanja o izre-
dnih dogodkih Mednarodne 
agencije za atomsko energi-
jo pa so o dogodkih tudi re-
dno obveščeni. »Zaradi raz-
mer v Ukrajini smo pove-
čali stopnjo pripravljenosti 
na način, da smo aktivirali 
našo strokovno skupino, ki 

redno spremlja dogajanje v 
Ukrajini. Tudi sicer imamo 
na Upravi za jedrsko var-
nost vzpostavljeno stalno 
pripravljenost (24/7) in tudi 
v mirnodobnem času ves 
čas spremljamo informaci-
je o stanju jedrske in radio-
loške varnosti v Sloveniji in 
tujini in lahko kadarkoli ak-
tiviramo strokovno skupino 
za obvladovanje izrednega 
dogodka.«

V Sloveniji smo sicer na 
morebitne jedrske in radi-
ološke nesreče zelo dobro 
pripravljeni, pravi Igor Sirc. 
V sistem pripravljenosti je 

vključena vrsta deležnikov 
in organizacij, pri tem pa 
dosledno sledijo evropskim 
in mednarodnim zahtevam. 
»Sistem se tudi redno pre-
verja s številnimi vajami, na 
katerih testiramo tako kom-
petentnost oseb, vključenih 
v odziv, kot obstoječe načr-
te, navodila in opremo. Do-
datno sistem preverjamo 
tudi v sklopu mednarodnih 
pregledovalnih misij, na ka-
terih stanje ocenijo neodvi-
sni mednarodni strokovnja-
ki,« še dodaja Sirc. 

Pri tem pa je Slovenija v 
zadnjih desetletjih naredila 

tudi velik korak naprej pri 
zagotavljanju jedrske var-
nosti jedrskih objektov pri 
nas, predvsem na podro-
čju odpornosti proti eks-
tremnim zunanjim dogod-
kom in zmožnosti obvlado-
vanja težkih nesreč ter ome-
jitvi radioaktivnih izpustov 
v okolje. 

Sprejeti pa so tudi proto-
koli ravnanja v primeru, da 
bi do nesreče vseeno priš-
lo. Sprejeti ukrepi bi bili 
v tem primeru odvisni od 
različnih dejavnikov. »Naj-
pomembnejši dejavniki so 
količina sproščenih radio-
aktivnih snovi, oddaljenost 
od jedrske elektrarne, smer 
vetra in padavine. Zaščitni 
ukrepi so tako lahko: evaku-
acija ali zaklanjanje v pove-
zavi z zaužitjem tablet ka-
lijevega jodida, zapora in 
nadzor kontaminiranega 
območja, preprečitev ne-
namernega vnosa, uporaba 
osebnih zaščitnih sredstev, 
dekontaminacija ljudi, živa-
li in opreme, omejitve hra-
ne, mleka, pitne vode in 
drugih izdelkov ter oskrba 
poškodovanih in obsevanih 
oseb,« pojasnjuje sogovor-
nik, ki sicer poudarja, da za-
radi precejšnje oddaljeno-
sti v primeru vojne v Ukra-
jini večina teh ukrepov ne bi 
bila potrebna, tudi če bi tam 
res prišlo do nesreče z radi-
oaktivnimi izpusti.

Ogroženost ni nič večja
Stopnja ogroženosti jedrske varnosti pri nas zaradi razmer v Ukrajini trenutno ni nič večja, kot je bila 
pred vojno, pravi direktor Uprave Republike Slovenije za jedrsko varnost Igor Sirc.

Igor Sirc, direktor Uprave RS za jedrsko varnost 
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Znižala se bo tudi stopnja 
dohodnine od dohodkov od 
obresti, dividend in dobičk-
ov, in sicer s 27,5 na 25 od-
stotkov, pri tem pa bo kapi-
tal neobdavčen že ob odsvo-
jitvi po 15 letih imetništva. 
Znižuje se tudi obdavčitev 
dohodka od oddajanja pre-
moženja v najem, s 27,5 na 
15 odstotkov, prav tako tudi 
normirani stroški. 

Med novostmi je znova se-
niorska olajšava za starejše 
od 70 let v višini 1500 evrov, 

ugodnejša pa bo denimo 
tudi davčna obravnava na-
grad za poslovno uspešnost, 
ki bodo odslej neobdavče-
ne do višine povprečne pla-
če zaposlenega v zadnjih 12 
mesecih in ne več do višine 
povprečne plače vseh zapo-
slenih v državi. Nagrade pa 
bodo delodajalci lahko izpla-
čevali tudi v ugodnostih.

Predvidoma bodo rešitve 
veljale že za to davčno leto.

Medtem ko je bilo med 
nasprotniki zakona slišati, 
da precej bolj razbremenju-
je kapital in tiste z višjimi 

dohodki kot pa tiste z niž-
jimi ali povprečnimi, hkra-
ti pa obremenjuje javne fi-
nance, pa so v gospodarstvu 
spremembam naklonjeni. 

Gospodarska zbornica 
Slovenije, Združenje Ma-
nager in AmCham Slove-
nija menijo, da zakon pred-
stavlja korak dlje k ugod-
nejšemu poslovnemu oko-
lju in k večji blaginji prebi-
valcev Slovenije. Poudarili 
so, da gospodarstvo že leta 
opozarja in poziva k razbre-
menitvi plač zaposlenih. 
»Delo v Sloveniji je namreč 

v primerjavi s primerljivimi 
evropskimi državami po-
sebej visoko obremenjeno, 
kar pomeni predvsem coklo 
razvoju in konkurenčnosti 
slovenskega gospodarstva, 
ki je zelo odprto in tekmu-
je v globalni tekmi – tako za 
posle kot za zaposlene,« so 
zapisali v pozivu pred spre-
jetjem zakona. Kot so še do-
dali, brez razvojno usmer-
jene davčne politike, katere 
nujen del je tudi razbreme-
nitev plač, ne bomo mog-
li doseči višje dodane vred-
nosti, ki si jo želimo.

Zakon prinaša višje neto plače
31. stran

Simon Šubic

Kranj – Po vzoru državne-
ga zbora so prejšnji teden 
na predlog svetniške sku-
pine SDS deklaracijo o ru-
ski agresiji v Ukrajini spre-
jeli tudi kranjski mestni 

svetniki. Z njo izražajo pod-
poro suverenosti, evropski 
perspektivi, neodvisnosti 
in ozemeljski celovitosti ter 
nedotakljivosti meja Ukraji-
ne ter obsojajo rusko vojaš-
ko agresijo kot najhujšo kr-
šitev mednarodnega prava. 

Zato pozivajo k umiku ru-
ske vojske in ponovni vzpo-
stavitvi miru v Ukrajini, vse 
dotlej pa podpirajo sankcije 
in zamrznitev vseh oblik so-
delovanja z Rusko federaci-
jo, torej tudi že sklenjenega 
pobratenja Kranja z ruskim 

mestom Jekaterinburg. 
Prvotno je bilo v predlo-
gu deklaracije zapisano, da 
podpirajo prekinitev vseh 
odnosov z Rusijo, a so sve-
tniki ob soglasju predlaga-
teljev ugotovili, da je ustre-
znejši izraz zamrznitev.

Kranjski svetniki proti ruski agresiji
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Jesenice – »S pomočjo di-
alize lahko živim,« je v če-
trtek, na svetovni dan led-
vic, pripovedoval 75-letni 
Franc Gomilšek z Jesenic, 
eden od pacientov, ki pri-
hajajo v Center za hemo-
dializo Splošne bolnišnice 
Jesenice na redno dializo. 
Trikrat tedensko v postelji 
na oddelku preživi od štiri 
do pet ur, običajno dopol-
dne. Kot je dejal, po nava-
di malo zaspi in čas mu kar 
hitro mine. 

»Najprej je dializa, vse 
ostalo se mora podredi-
ti temu,« je dejal ob na-
šem obisku dobrovolj-
ni gospod, ki je pred dve-
ma letoma izvedel, da ima 

kronično ledvično bolezen, 
ki je pripeljala do odpove-
di ledvic. Vse dotlej sploh 
ni vedel, da ima težave; in 
prav to je značilnost te bo-
lezni, saj običajno poteka 

tiho, za odkritje so potreb-
ne preiskave krvi in urina 
ter merjenje krvnega tlaka. 
Ko jo odkrijejo, je običajno 
prepozno in je potrebna bo-
disi presaditev ledvic bodi-
si redna dializa. 

Začetki dialize na Jeseni-
cah segajo v leto 1982, ko 
so pod vodstvom zdravnika 
Franceta Andoljška in s po-
močjo nefrologov ljubljan-
skega kliničnega centra od-
prli prvi center za hemodia-
lizo na Gorenjskem. Dializ-
ni center je tako pred dnevi 
zaznamoval štiridesetletni-
co delovanja.

Dializa tudi ponoči

Kot je povedal vodja cen-
tra primarij Igor Rus, so na 
začetku imeli štiri dializ-
na mesta in sprva skrbeli za 
dvanajst bolnikov, danes je 
dializnih mest devet, teža-
va pa so, tako kot v celotni 
bolnišnici, premajhni pro-
stori. V center prihaja prib-
ližno štirideset bolnikov, poleg tega opravljajo diali-

ze turistov z Bleda, Bohinja 
in Kranjske Gore ter akutne 
hemodialize pacientov, ki se 
zdravijo v enotah intenzivne 
terapije ali na urgenci.

Vodja zdravstvene nege v 
centru Jožica Murnik, ki na 
dializnem oddelku dela že 33 
let, je ob tem dejala, da zara-
di pomanjkanja prostora in 
tudi čedalje večje kadrovske 
stiske pacienti na dializo pri-
hajajo v treh izmenah, neka-
teri, zlasti tisti, ki so še v služ-
bi, tudi ponoči. 

Zdravnica Ana Travar je 
ob tem poudarila, da se šte-
vilo pacientov iz leta v leto 
povečuje, razloga sta tudi 
staranje prebivalstva in 
nezdrav življenjski slog. V 
času od ustanovitve centra 
do danes je hemodializna 
procedura zelo napredova-
la in danes opravljajo že več 

kot dvajset vrst dializ. Kot je 
poudarila Travarjeva, imajo 
v centru vrhunske aparatu-
re in drugo opremo, terapije 
oziroma obravnave pacien-
tov pa so na visoki ravni celo 
v svetovnem merilu. 

Kdaj pa transplantacija

Ena od oblik zdravljenja 
kronične ledvične odpove-
di je tudi transplantacija. V 
jeseniškem centru paciente, 
ki so kandidati za presaditev 
ledvic, pripravljajo na poseg; 
a če so še pred leti bolniki na 

organ morali čakati tudi po 
deset ali celo petnajst let, je 
zdaj čakalna doba leto ali 
dve. Transplantacije ledvic 
opravljajo v UKC Ljubljana, 
pacienti pa morajo pred uvr-
stitvijo na čakalni seznam 
opraviti številne preiska-
ve. Slovenija je članica Eu-
rotransplanta, kar omogo-
ča več transplantacij ledvic, 
boljšo tkivno skladnost led-
vice s prejemnikom, krajšo 
čakalno dobo na ustrezno 
ledvico in manjše število za-
vrnitvenih reakcij.

S pomočjo dialize lahko živim
Štirideset pacientov prihaja v Center za hemodializo v jeseniški bolnišnici, vsak od njih trikrat na teden na dializi vsakič preživi od štiri do pet ur. 
Prihajajo v treh izmenah, dopoldne, popoldne in tudi ponoči. Center je pred dnevi zaznamoval štiri desetletja delovanja.

Vodja zdravstvene nege v centru Jožica Murnik, predstojnik primarij Igor Rus in zdravnica 
Ana Travar / Foto: Gorazd Kavčič

Franc Gomilšek z Jesenic na dializo hodi zadnji dve leti. Kot pravi, mu je rešila življenje. 
»Najprej je dializa, vse ostalo se mora podrediti temu. Navadiš se in s tem živiš,« pravi 
75-letnik, ki poudarja, da je osebje na oddelku »perfektno«. / Foto: Gorazd Kavčič

Kar 39 let, skoraj od 
začetka delovanja centra, 
na dializo prihaja pacient 
z najdaljšim »stažem« ... 
Najstarejši pacient ima 
94 let, najmlajši 25.

Pri bolnikih s kronično ledvično boleznijo sta zelo 
pomembna dietni režim in omejitev vnosa tekočin. 
Prejšnji četrtek, ob svetovnem dnevu ledvic, ko so v 
bolnišnici izvajali brezplačne meritve krvnega tlaka 
in testiranje urina ter zdravstvenovzgojno svetovali, so 
obiskovalci lahko pokusili tudi dietno hrano, ki mora 
biti neslana oziroma blago slana.

Marjana Ahačič

Bohinjska Bistrica – V Bohi-
nju so na zadnji seji občin-
skega sveta potrdili program 
opremljanja naselij s komu-
nalno infrastrukturo do leta 
2029, s katerim so oprede-
lili prihodnja vlaganja v sis-
tem odvajanja in čiščenja 
odpadnih voda. Zanj naj 
bi v prihodnjih osmih letih 
namenili vsaj 6,3 milijona 
evrov, glavne aktivnosti pa 
se še naprej osredotočajo na 
Zgornjo Bohinjsko dolino 
in njeno povezavo s central-
no čistilno napravo v Bohinj-
ski Bistrici. Že lani so tako 
na novo zgradili 2,5-kilome-
trski sistem kanalizacije in 

vodovoda v Bohinjski Če-
šnjici, začel pa se je tudi pro-
jekt gradnje povezovalne-
ga kanala v zgornji dolini in 
njegova navezava na central-
ni kanalizacijski sistem, na 
katerega se bodo v nadalje-
vanju priključile še vasi Če-
šnjica, Studor, Srednja vas 
in Jereka. Na centralno čis-
tilno napravo bo priključen 
tudi Nemški Rovt, Nomenj 
pa je od nje oddaljen preveč, 
da bi bila navezava ekonom-
sko upravičena, ugotavljajo 
študije, zato bo naselje dobi-
lo svojo skupno malo čistil-
no napravo. Hkrati se bodo 
izvajali tudi ukrepi izven 
aglomeracij: ob načrtovani 
gradnji vodovoda na Žlan je 

predvidena še gradnja kana-
lizacije na tej trasi, prav tako 
za del naselja v Ukancu, ki 
predstavlja najožje obmo-
čje v okolici jezera in zato 
drugačno odvajanje odpad-
nih voda tam ni dovoljeno. 
Na centralni kanalizacijski 
sistem bi se tam lahko prik-
ljučilo dodatnih štirideset 
objektov.

Občinski svetniki so pri 
tem opozorili na naselja, 
kjer ni zgoščene poselitve in 
ni mogoče zbiranje komu-
nalne odpadne vode v kana-
lizaciji in njeno odvajanje v 
čistilno napravo. Kot poja-
snjujejo na bohinjski občin-
ski upravi, so za ta območja 
naredili preveritve različnih 

variant opremljanja – zaseb-
ne male čistilne naprave, 
skupna mala čistilna napra-
va in odvajanje na centralno 
čistilno napravo – in stroške 
takšnih investicij. Tehtali so 
tudi smotrnost gradnje gle-
de koristi za okolje. 

»Za razpršena naselja zu-
naj tako imenovanih aglo-
meracij velja, da mora odva-
janje in čiščenje odpadnih 
voda poskrbeti lastnik objek-
ta. Kljub temu bo Občina Bo-
hinj v nadaljevanju skupaj 
s krajevnimi skupnostmi 
pripravila predloge strokov-
nih rešitev za ustrezno opre-
mljanje tudi vseh preosta-
lih območij v Bohinju,« po-
udarjajo v Bohinju.

Kanalizacijo bodo povezali s čistilno napravo
Občina Bohinj bo do konca tega desetletja za izgradnjo komunalne infrastrukture namenila več kot šest milijonov evrov. Nadaljujejo gradnjo kanalizacije 
v Zgornji Bohinjski dolini in njeno navezavo na centralno čistilno napravo v Bohinjski Bistrici.

Povezovalni vod Studor–Bohinjska Bistrica, ki bo naselja 
Bohinjska Češnjica, Studor, Srednja vas in Jereka povezal 
s centralno čistilno napravo v Bohinjski Bistrici, je že v 
gradnji.
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Poskeniraj 
kodo in pošlji  
prošnjo.

Če si raje na terenu kot  
v pisarni, se nam pridruži.  
Izberi dinamično in  
zanesljivo službo.
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Urša Peternel

Kranj – Ob slovenskih avto-
cestah je – poleg 54 velikih 
počivališč – tudi 14 malih, na 
katerih ni bencinskih servi-
sov. Slednja nimajo enotne 
podobe, oprema je stara, 
dotrajana in tudi uničena. 
Večina površin je namenje-
na parkiranju osebnih in to-
vornih vozil, nameščenih je 
nekaj miz s klopmi, sanitari-
je pa so večinoma dotrajane. 

Na Darsu so se že pred leti 
lotili projekta poenotenja 

celostne podobe malih poči-
vališč, ki se je zaradi epide-
mije nekoliko zavlekel, a bo 
zdaj vendarle stekel. Tako 
so že izbrani izvajalci, dela 
pa naj bi se začela še ta me-
sec. Med počivališči, ki bodo 
dobila novo podobo, so tudi 

štiri na gorenjski avtocesti, 
in sicer Lipce jug in Lipce se-
ver ter Povodje vzhod in Po-
vodje zahod.

Kot so pojasnili na Darsu, 
se bodo najprej lotili preno-
ve sedmih počivališč, med 
njimi na Gorenjskem Lipce 

jug in Povodje vzhod, zatem 
pa še preostalih, tudi Lipce 
sever in Povodje zahod. Ve-
čino naj bi prenovili še le-
tos. Za izvajalca sta bila iz-
brana Hidrotehnik in KPL 
v skupnem nastopu, pogod-
bena vrednost del pa je 10,4 
milijona evrov brez DDV. 
Po končani rekonstrukciji 
bodo, pravijo na Darsu, po-
čivališča urbano in moderno 
urejena. Imela bodo prostor 
za okrepčevalnico, sanitar-
ni del s toaletnimi prostori, 
prostor za kadilce s kadilni-
co, urejeno igrišče in prostor 
za počitek ter informacijsko 

točko, na kateri bodo obisko-
valci imeli dostop do prome-
tnih, turističnih in vremen-
skih informacij. Poleg tega 
bodo preplastili asfalt in na-
mestili novo prometno opre-
mo, območje na novo komu-
nalno opremili, namestili pa 
bodo tudi videonadzor. In še 
nekaj: dostop težkih tovor-
nih vozil ne bo več dovoljen.

Za gostinsko dejavnost, 
prodajo sadja in zelenjave 
ter brezalkoholnih pijač in 
spominkov oziroma lokal-
nih izdelkov bodo najemni-
ke iskali na razpisu. Izbra-
ni ponudniki bodo morali 

skrbeti tudi za čiščenje sani-
tarij ter celotne površine in 
neposredne okolice, za re-
dno košnjo ter po potrebi za 
praznjenje posod z odpadki 
in odvoz smeti.

Poleg obnove omenjenih 
počivališč na avtocestnem 
kraku med Karavankami 
in Obrežjem bodo obno-
vili še: na kraku med Šen-
tiljem in Koprom postaja-
lišča Risnik, Studenec jug 
in Studenec sever, Zima 
jug in Zima sever, Polskava 
zahod in Polskava vzhod ter 
na pomurski hitri cesti poči-
vališče Dolinsko.

Počivališči Lipce in Povodje bodo obnovili
Dars začenja projekt prenove malih počivališč na avtocestnem omrežju. Na Gorenjskem bodo novo podobo dobila počivališča Lipce jug in sever ter 
Povodje vzhod in zahod.

Podoba počivališča Lipce danes ... / Foto: Gorazd Kavčič

... in načrtovana podoba po prenovi / Vizualizacija: Dars

»Pri veliki večini potnikov v tranzitu so mala 
počivališča prvi in morda tudi edini stik s Slovenijo. 
Imenovali bi jih lahko tudi ogledalo Slovenije, zaradi 
česar je njihova urejenost še pomembnejša,« pravijo 
na Darsu.

Maša Likosar

Zgornje Gorje – Spomnimo, 
RTC Zatrnik je 1. julija 2020 
predložil omenjeni predlog 
odloka o koncesijskem aktu, 
o katerem gorjanski svetniki 
več kot leto dni niso odloča-
li. Proti Občini Gorje je pre-
dlagatelj zaradi dolgotrajne-
ga postopka oziroma molka 
organa maja lani vložil tož-
bo na upravno sodišče, ki je 
novembra lani ugodilo to-
žniku. Razsodilo je, da mora 
občinski svet v dveh mesecih 
od prejema sodbe izdati akt, 
v katerem bo odločil o zahte-
vi za sprejem odloka o kon-
cesijskem aktu za vlečnice 
Zatrnik, Hotunjski vrh, Pla-
na 1 in Plana 2. 

Kljub temu je Občina Gor-
je na februarski seji v obrav-
navo podala nov odlok, ki je 
bil drugačen od tistega, ki ga 
je predlagal RTC Zatrnik, na 
kar se je direktor Aleš Zalar 
burno odzval in opozoril na 
nezakonitosti predloga ob-
čine. Kot je tedaj pojasnil 
gorjanski župan Peter Tor-
kar, je odlok občine težil k 

varovanju lokalne skupnos-
ti in k zavezi koncesionarja, 
da uredi vse pripadajoče ele-
mente, ki bodo služili za iz-
vajanje dejavnosti žičniških 
naprav. 

Na sredini seji direktor-
ja Zalarja ni bilo. V imenu 
RTC Zatrnik je nastopil nji-
hov pooblaščenec odvetnik 
An že Zalar, ki je opozoril na 
neustrezno procesno situa-
cijo, saj občinski svet hkra-
ti obravnava dva predloga o 
isti zadevi. Občina bi mora-
la po njegovem svoj predlog 
umakniti iz obravnave, vsaj 
dokler ne bo končana obrav-
nava predloga RTC Zatrnik, 
ki jo terja tudi sodišče.

Po vložitvi predloga odlo-
ka s strani RTC Zatrnik leta 

2020 je občina zahtevala do-
polnitve, ki so jih predlaga-
telji pripravili in jih uskladili 
z občinsko upravo. »Doseg-
li smo dogovor glede konč-
ne vsebine odloka, a danes 
je bila v obravnavo ponov-
no predložena neusklajena 
vsebina odloka, ki za občino 
prvotno ni bila sprejemlji-
va,« je še dodal Anže Zalar. 

Odlok, ki je bil v sredo na 
dnevnem redu, tako ni bil 
popoln, zato je župan Torkar 
predlagal, da RTC Zatrnik v 
osmih dneh predloži popol-
no vlogo, pooblaščenec Za-
lar pa je zaprosil za krajši, 
tridnevni rok. Kot je dejal, 
bodo v tem času predložili 
besedilo odloka, ki je že bilo 
usklajeno z občino. 

Odlok predlagatelja z do-
polnitvami in uskladitva-
mi se bo po besedah župa-
na obravnaval na naslednji 
seji občinskega sveta. O uso-
di predloga, ki ga je podala 
Občina Gorje, pa bodo, kot 
je še na seji dejal župan, od-
ločali po tem, ko bo končano 
odločanje o predlogu odloka 
RTC Zatrnik.

Ponovno o koncesiji  
za žičnice na Zatrniku
Na sredini seji občinskega sveta Občine Gorje so v obravnavo ponovno 
uvrstili prvotni predlog odloka o koncesiji za obstoječe žičniške naprave 
na Zatrniku, ki ga je Rekreacijsko turistični center (RTC) Zatrnik vložil julija 
2020. Obravnava odloka je bila zaradi njegove nepopolnosti prekinjena. 

Na dnevni red seje so 
uvrstili prvotni predlog 
odloka o podelitvi 
koncesije za žičniške 
naprave, ki ga je julija 
2020 občini predložil 
RTC Zatrnik.
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Maša Likosar

Bled – Ruski in prav tako 
ukrajinski turisti so po
memben doprinos blejske
mu turizmu, a so v primer
javi z drugimi tujimi turisti v 
manjšini. V predkoronskem 
letu 2019 so na Bledu zabe
ležili dobrih 5500 ruskih tu
ristov, lani le še 1196. Tre
nutno imajo zaradi vojnega 
stanja v Ukrajini največ od
povedi ameriških turistov. 
Teh je bilo lani dobrih 8500, 
skupno so opravili slabih 
dvajset tisoč nočitev. »Evro
po je zajel tudi val ukrajin
skih beguncev in vsak tovr
sten dogodek, ki prinese ne
gotovost in ne zagotavlja naj
varnejšega potovanja, ima 
posledice za turizem,« je de
jala Romana Purkart iz Tu
rizma Bled. V zadnjem času 
so imeli na Bledu vse več go
stov iz Madžarke, Poljske, 
Češke in Slovaške. »Skrbi 
nas, da bi zaradi negotovega 
stanja v Evropi v poletni se
zoni beležili večji upad turi
stov iz omenjenih držav,« je 
še dejala Purkartova. 

Odpovedi ruskih turistov 
imajo deloma vpliv na turi
stično gospodarstvo Kranjske 
Gore. V januarju so ruski go
stje v Kranjski Gori opravili 
nekaj več kot tri tisoč nočitev 
in se tako med tujimi obisko
valci po številu opravljenih 

nočitev povzpeli na tretje 
mesto, takoj za Srbe in Hrva
te. »Predvsem na račun situa
cije s cepivom Sputnik – priz
navale so ga namreč redke dr
žave, med njimi tudi Slove
nija – se je število nočitev ru
skih gostov povečalo za deset
krat. Začetek vojne in kasneje 
sankcije proti Rusiji pa so pri
pomogle k odpovedim rezer
vacij večine ruskih gostov,« so 
pojasnili na Turizmu Kranj
ska Gora. Precejšen upad 
beležijo tudi v Hitu Alpinei, 

predvsem zaradi odpovedi re
zervacij udeležencev medna
rodnih prireditev (Planica) po 
sklepu FIS. »Žal s terena po
ročajo tudi o odpovedih dru
gih rezervacij zaradi negoto
ve situacije glede razvoja do
godkov v Ukrajini in morebi
tne razširitve na druge drža
ve. Zaznati je bilo predvsem 
odpovedi skandinavskih go
stov,« so še dodali. 

V Bohinju je bil delež 
nočitev ruskih gostov za
nemarljiv, manj kot en 

odstotek, v zadnjih dveh le
tih pa še manj. »Ne glede na 
majhen delež na trgu pa so 
to običajno dobre rezervacije 
z nadpovprečno dolgo dobo 
bivanja. Nekaj individual
nih rezervacij smo beležili v 
največjih oziroma najboljših 
hotelih, vendar sedaj priha
jajo odpovedi, eden od hote
lov beleži tudi odpoved ame
riškonemške skupine zara
di negotovih varnostnih raz
mer v Evropi,« so povedali na 
Turizmu Bohinj. 

Vse več odpovedi turistov 
Vojno stanje v Ukrajini, ki v svetu povzroča negotovost, ima posledice tudi v gorenjskem turizmu.  
V Kranjski Gori, Bohinju in na Bledu že beležijo odpovedi turistov, med drugim tudi ruskih, ki sicer  
med tujimi gosti ne prednjačijo.

Na Bledu imajo trenutno največ odpovedi ameriških turistov. / Foto: Primož Pičulin

Maša Likosar

Naklo – Občinski svetniki 
so v prvi obravnavi spreje
li predlog odloka o ureditvi 
pogrebne in pokopališčne 
dejavnosti v njihovi občini. 
Pogrebna dejavnost pred
videva zagotavljanje 24ure 
dežurne službe prek javne 
službe in tržno dejavnost 
priprave pokojnika ter iz
vedbo pogreba. Urejanje in 
upravljanje pokopališča bo 
zagotavljala občina v sklopu 
režijskega obrata, umesti
li so tudi možnost podelitve 
koncesije. V predlogu odlo
ka je med drugim določen 
pokopališki red, kjer je bilo 
na predlog svetnikov umak
njeno določilo, da mora izva
jalec za druga dela na obmo
čju pokopališča, kot so kle
sanje in barvanje črk, čišče
nje spomenikov in vrtnarske 

storitve, upravljavcu prigla
siti termin izvedbe del. 

Po skrajšanem postopku 
so sprejeli spremenjen in 
dopolnjen odlok o ustanovi
tvi javnega zavoda OŠ Nak
lo, kjer je v skladu z najno
vejšo zakonodajo določe
no zmanjšanje števila pred
stavnikov delavcev z dose
danjih pet na tri predstavni
ke. S tremi glasovi proti so 
imenovali tudi kandidate za 
predstavnike ustanovitelja v 
svetu zavoda OŠ Naklo. Ko
misija za mandatna vpraša
nja, volitve in imenovanja je 
po prejetem obvestilu, da do
sedanjemu svetu zavoda OŠ 
Naklo poteče mandat 4. apri
la, obravnavala pet prejetih 
predlogov. Med njimi je ob
činskemu svetu v imenova
nje predlagala Jureta Renka, 
Primoža Povšeta in Miro Ka
lan.  

Svetniki so se seznanili s 
poročilom nadzornega odbo
ra Občine Naklo, ki je v lan
skem letu obravnaval pet za
dev in na vsa podal pozitiv
no mnenje. Poleg delovanja 
Civilne zaščite in poslovanja 
doma starejših občanov Nak
lem so opravili še nadzor na
jemnih in najemodajalnih 
pogodb Občine Naklo ter in
vesticije v nogometno igrišče 
in Glavno cesto. »Kljub pode
želski gradnji stanovanj bi v 
prihodnje občina morala raz
mišljati, kako olajšati prido
bitev stanovanj mladim dru
žinam in socialno šibkim ter 
jim pri tem pomagati,« je ob
čini svetoval predsednik nad
zornega odbora Vinko Ore
har in dodal, da se bo obči
na morala odločiti tudi za 
ustrezno dolgoročno rešitev 
objekta starega Vrtca Rožle 
oziroma stare osnovne šole v 

Naklem, saj uporaba objekta 
za waldorfsko šolo dolgoroč
no ni najboljša. Svetnik Mar
ko Mravlja je ob tem opom
nil na nepopoln nadzor nad
zornega odbora nad investi
cijo v nogometno igrišče, ki 
se je preselilo na novo lokaci
jo ob Osnovni šoli Naklo. 

Svetniki so soglašali z le
tnim programom špor
ta za leto 2022, za katerega 
je v okviru proračuna zago
tovljenih nekaj več kot 201 
tisoč evrov sredstev, in do
ločili zakupnine za kmetij
ska zemljišča. Po hitrem po
stopku so sprejeli še spre
menjen in dopolnjen odlok 
o kategorizaciji občinskih 
cest, v katerem je skupno za
jetih dodatnih 562 metrov 
javnih poti, po sprejetem od
loku pa ima občina 50 kilo
metrov in 345 metrov kate
goriziranih občinskih cest. 

O pogrebni in pokopališki dejavnosti
Naklanski občinski svetniki so na marčevski seji med drugim obravnavali več odlokov, se seznanili s 
poročilom nadzornega odbora in letnim programom športa ter imenovali kandidate za predstavnike 
ustanovitelja v svetu zavoda Osnovne šole Naklo.

Posledično se v kranjskih 
šola izobražuje precejšnje 
število njihovih otrok, ki ne 
znajo slovensko. Za premo
stitev jezikovnih pregrad si
cer ministrstvo za izobraže
vanje tem otrokom name
nja dodatne ure slovenšči
ne, ki pa pogosto ne zadoš
čajo, je dejala Hrovatova. V 
prvi triadi desetih osnovnih 
šol v Kranju je tako trenutno 
vpisanih 227 otrok, ki ne ra
zumejo slovenskega jezika, 
na nekaterih šolah je v posa
meznih razredih takšnih že 
skoraj tretjina učencev. »To 
onemogoča izvajanje pouka, 
kakovostno sledenje kuriku
lu in oblikovanje skupin
ske dinamike. Otrokom, ki 
ne razumejo slovensko, šo
lanje predstavlja velik stres, 
poglabljajo se stiske, posle
dično je tudi več vedenjskih 
težav,« je poudarila Hrova
tova. Kot je pripomnila, se 
ti otroci zaradi nerazumeva
nja slovenskega jezika šola
nja na daljavo v času epide
mije covida19 v veliki meri 
sploh niso udeleževali. 

Po besedah Hrovatove so 
v preteklosti že apelirali na 
pristojno ministrstvo, naj 
problematiko drugače sis
temsko uredi, a na tem po
dročju za zdaj še ni bilo pre
mika. V Mestni občini Kranj 
zato predlagajo, da se ob 
prvem vpisu otroka v šolo 
preveri njegovo poznavanje 

slovenskega jezika. Če šol
ska svetovalna služba ugoto
vi, da otrok ne zna slovensko 
na ustreznem nivoju, starše 
napoti na vpis otroka v Slo
vensko pripravljalnico, to je 
na enoletno učenje sloven
skega jezika in spoznavanje 
slovenskih običajev oziroma 
kulture.

Slovenska pripravljalni
ca bi bila za napotene otro
ke obvezna. Potekala bi v po
poldanskem času v prosto
rih osnovnih šol, pouk bi iz
vajale osebe, ki že sedaj izva
jajo dodatne ure slovenšči
ne, po potrebi pa še dodatni 
medkulturni mediatorji in 
učitelji. »S tem se stroški ne 
bi zelo povečali, bi pa v enem 
letu intenzivnega učenja do
segli višjo kakovost znanja 
slovenščine in zmanjšali sti
ske,« je pojasnila Hrovato
va. Pripravljalnico bi lahko 
organizirali na eni lokaciji 
za več šol skupaj, še predla
gajo v kranjski mestni upra
vi, kjer menijo, da bi predla
gana sprememba zakono
daje »ponovno vzpostavila 
vzdržno stanje glede spre
mljanja pouka vsem vklju
čenim učencem ne glede na 
narodno pripadnost, brez 
vsakodnevnih motenj, ki jih 
povzročajo jezikovne ovire«. 
Obenem predlagajo tudi do
ločitev normativa, da se lah
ko v posamezen oddelek vrt
ca sprejmejo največ trije ot
roci, ki ne govorijo sloven
sko.

Otroci tujcev najprej 
v pripravljalnico
31. stran

Simon Šubic

Kranj – Glasovanje o pre
dlogih projektov za letoš
nji, prvi participativni pro
račun Mestne občine Kranj 
je končano, na spletni stra
ni Kr predlagaj pa so v petek 
že objavili neuradne rezul
tate in izglasovane projek
te. Občani so med drugim 
izbrali obnovo fasade gasil
skega doma v Bitnjah, zasa
ditev javnih zelenih povr
šin (Bratov Smuk in Huje), 
obnovo stopnic z Delavske
ga mosta na Orehek in v 
Čirče, zamenjavo košev za 
smeti na Planini, ureditev 
(Vodovodni stolp, Podbli
ca) in obnova (Center) otro
ških igrišč ... Po spletu in 
osebno na sedežu občine 
je glas oddalo več kot 3.100 

občanov, kar je župan Ma
tjaž Rakovec ocenil kot do
ber odziv. 

»Zelo vesel sem, da je bil 
velik odziv že pri predlaga
nju projektov. Poleti bomo 
začeli aktivnosti tudi za par
ticipativni proračun za leto 
2023 in računam, da bo od
ziv še večji, da bodo ljudje na 
tem konkretnem primeru 
videli, da se stvari premika
jo,« je povedal župan. Glede 
predlaganih projektov, ki jih 
je zaradi previsoke vrednos
ti (nad 24 tisoč evrov z DDV) 
zavrnila že občinska komisi
ja, je Rakovec dejal, da imajo 
krajevne skupnosti na voljo 
tudi svoja sredstva za inve
sticije in lahko njihova vod
stva odločajo o izvedbi pro
jektov, pomembnih za nji
hovo naselje. 

Kranjčani izbrali projekte 
za participativni proračun

Kamniška Bistrica – Iz družbe Velika planina sporočajo, da 
nihalka zaradi rednega letnega remonta od 21. marca do 10. 
aprila ne bo obratovala, posledično tudi ne sedežnica.

Nihalka na Veliko planino ne bo vozila
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Vilma Stanovnik

Kranj – Minuli petek so v Be-
ljaku predstavili načrt prvih 
dveh tekem svetovnega po-
kala v Alpski areni, ki bosta 
že letos s tekmama na Ljub-
nem ob Savinji sestavljali 
silvestrsko turnejo za smu-
čarske skakalke.

Kot so sporočili iz Smu-
čarske zveze Slovenije, naj 
bi bili prvi tekmi v zgodo-
vini svetovnega pokala za 
smučarske skakalke v Be-
ljaku na sporedu že letos – 
28. in 29. decembra. Tako 
so se namreč odločili de-
želni športni referent in 
deželni glavar Peter Kai-
ser, deželni svetnik za turi-
zem Sebastian Schuschnig 
in deželni športni direktor 
Arno Arthofer. Konferen-
ce so se udeležili tudi pred-
sednica Avstrijske smučar-
ske zveze Roswitha Stad-
lober, direktor Smučar-
ske zveze Slovenije Uroš 

Zupan, predsednik koro-
ške smučarske zveze Die-
ter Mörtl, smučarska ska-
kalka Hannah Wiegele, žu-
pan Beljaka Günther Alber 
in Gerhard Prasser, predse-
dnik OK Beljak. 

Tekmi silvestrske turneje 
na Ljubnem ob Savinji bosta 
na sporedu 31. decembra in 
na prvi dan leta 2023, vse šti-
ri tekme pa bodo sestavljale 
silvestrsko turnejo za smu-
čarske skakalke. 

Peter Kaiser, ki je vnovič 
obudil tudi sanje o zimskih 
olimpijskih igrah leta 2034, 
je ob tem povedal, da so se 
s tem projektom začele ure-
sničevati sanje, Roswitha 
Stadlober pa je dodala, da 
je beljaški projekt zelo po-
memben za zvezo in da je 
vesela, da se ženski smu-
čarski skoki vse bolj uve-
ljavljajo. 

Uroš Zupan v silvestrski 
turneji vidi velik potencial, 
pozdravil pa je tudi idejo o 

skupni kandidaturi za zim-
ske olimpijske igre 2034 in 
izpostavil dobro sodelova-
nje Koroške zveze s svetov-
nim nordijskim prvenstvom 
v Pl a nici 2023.

Beljaški župan Alber je 
poudaril, da je projekt velika 

priložnost, da bo Beljak pre-
poznaven kot mednarodno 
športno mesto, Hannah Wi-
egele pa je dodala, da se ve-
seli preizkušenj na domači 
napravi, saj se je na njej za-
čela resneje ukvarjati s smu-
čarskimi skoki.

Silvestrska turneja tudi v Beljaku
Že letos konec decembra naj bi silvestrsko turnejo smučarskih skakalk dopolnili z dvema tekmama v 
Beljaku, kar bo stopnica do nove skupne kandidature treh dežel za zimske olimpijske igre leta 2034.

Zlato sovo na prvi silvestrski turneji smučarskih skakalk je v 
Ljubnem ob Savini to zimo osvojila Avstrijka Marita Kramer 
pred našo Niko Križnar in Japonko Saro Takanaši. 
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Mateja Rant

Naklo – Na razstavi, s kate-
ro se je v družbi raziskovalke 
Zale mogoče sprehoditi od 
Idrije čez Škofjo Loko, Kranj 
in Ljubljano do Novega mes-
ta, so predstavili kulinariko v 
arhivskih virih. Arhivske ku-
harske recepte so dopolni-
li s kulinaričnimi zgodbami 
iz arhivskih virov in zanimi-
vimi zgodovinskimi dejstvi, 
ki so dostopni tudi prek QR 
kode na plakatih. Razstavo so 
s pomočjo ilustratorke Moni-
ke Klobčar pripravile Dunja 
Mušič, Mira Hodnik in Eliza-
beta Eržen Podlipnik iz ZAL, 
iztočnico zanjo pa je predsta-
vljala lani v Idriji najdena ku-
harska knjiga v gotici.

Tako je nastala ideja za 
zgodbo v stripu, skozi ka-
tero arhivist mladi razisko-
valki predstavi kulinarič-
ne zgodbe, doda slastne ar-
hivske kuharske recepte in 
vse skupaj začini z ljubezen-
sko zgodbo. Lik mlade raz-
iskovalke Zale je nastal z 
igro besed – ime so izpelja-
li iz kratice za poimenovanje 
njihovega arhiva, je razložila 
Elizabeta Eržen Podlipnik. 
»Velik izziv nam je predsta-
vljalo predvsem to, da bi bili 
dovolj povedni z malo bese-
dila, kar nam je uspelo tudi 
s pomočjo ilustratorke.« 

Razstava obsega 12 pano-
jev, na katerih raziskovalka 
Zala v spremstvu arhivista 
s pomočjo različnih kuhar-
skih receptov, ki so ohranje-
ni v arhivskem gradivu ZAL, 
potuje skozi čas ter spozna-
va različna bolj ali manj zna-
na zgodovinska dejstva s 
področja kulinarike in pre-
hrane. V Škofji Loki recimo 
med drugim naleti na zgod-
bo o slaščičarju Viktorju Žu-
žku, za katerega so leta 1933 
izdelali prvo napravo za hla-
jenje sladoleda, in nastanku 
Loške tovarne hladilnikov. 

Preseneti jo tudi, kako po-
gosto so bili nekoč na jedil-
niku mandlji in da so testo 
pripravljali z drožmi. Vsak 
plakat so opremili še z rub-
riko Ali veš?, kjer je mogo-
če spoznati še več kratkih 
zanimivih dejstev v poveza-
vi z zgodovino kulinarike, 
je pojasnila Elizabeta Eržen 
Podlipnik. 

Po besedah direktorice 
ZAL Zdenke Semlič Rajh 
ima sicer ta razstava že dol-
ge korenine, saj se je začelo 
z izdajo kuharskega rokov-
nika z recepti iz njihovega 

arhivskega gradiva. »Lani pa 
smo se s to tematiko odloči-
li vključiti v Dneve evropske 
kulturne dediščine, ki so bili 
posvečeni kulinariki.« Ideja 
o stripu se je porodila, ker so 
gradivo želeli publiki pribli-
žati na drugačen, nekonven-
cionalen način. Z omenjeno 
razstavo so zdaj popestrili 
tudi praznovanje 115-letnice 
Biotehniškega centra Nak-
lo, je poudarila ravnateljica 
srednje šole Andreja Ahčin. 
V njihovih prostorih si jo je 
mogoče ogledati do 29. mar-
ca.

Zgodovina kulinarike v stripu 
V Biotehniškem centru Naklo (BCN) so v ponedeljek odprli razstavo z naslovom Ljubezen gre skozi 
želodec, ki so jo pripravili v sodelovanju z Zgodovinskim arhivom Ljubljana (ZAL).

Avtorice razstave (od leve proti desni): Mira Hodnik, Elizabeta Eržen Podlipnik in Dunja 
Mušič / Foto: Tina Dokl 

Simon Šubic

Kranj – V Kranju so v petek 
odprli nov drevored, v kate-
rega so zasadili 42 vijolič-
nih jelš. Drevored na vzhod-
nem delu Ceste Rudija Šeli-
ga mimo trgovine Eurospin 
in Planeta Kranj so postavili 
s pomočjo donatorjev Dom-
plana, Merkur trgovine in 
Eltrona ter občanov, ki so se 
odzvali na akcijo KR posvo-
ji drevo. Z njo je Mestna ob-
čina Kranj (MOK) novembra 
lani povabila podjetja k do-
nacijam sadik, občane pa k 
botrstvu s sofinanciranjem 
vzdrževanja dreves. Drevesa 
v novem drevoredu zato no-
sijo označbe z nazivi dona-
torjev ter imeni botrov.

V MOK so od leta 2018 
skupno zasadili že oko-
li petsto dreves, prav toliko 

jih želijo zasaditi tudi v nas-
lednjih štirih letih, tudi s po-
močjo akcije KR posvoji dre-
vo, je povedal župan Matjaž 
Rakovec. V sodelovanju z 
različnimi podjetji so v zad-
njih dveh letih že uredili tri 
drevorede, do konca marca 
pa bodo na zahodnem delu 
Ceste Rudija Šeliga v sode-
lovanju z Gorenjsko banko 
zasadili 26 hrušk in na Trgu 
Rivoli še 20 medonosnih 
dreves, ki bodo privabljala 
čebele in druge opraševalce. 
Pet dreves nameravajo zasa-
diti še na Kidričevi cesti na 
Zlatem polju. 

»Trudimo se, da bo Kranj 
zdravo in zeleno mesto in 
da bo zrak čim čistejši,« je 
še dejal Rakovec, ki se je ob 
tej priložnosti zahvalil vsem 
donatorjem in botrom, med 
katerimi je tudi sam. 

V novem drevoredu ima 
vsako drevo svojega botra

Novi drevored v Kranju / Foto: Simon Šubic

Simon Šubic

Kranj – Služba vlade za ra-
zvoj in evropsko kohezijsko 
politiko je pred dnevi odo-
brila evropska sredstva za 
projekt Ureditev površin za 
pešce in kolesarje med Gos-
posvetsko ulico in Bleiwei-
sovo cesto v Kranju. Podpo-
ra Evropske unije in Repu-
blike Slovenije približno 378 

tisoč evrov vrednemu pro-
jektu znaša 232 tisoč evrov, 
preostali del bo Mestna ob-
čina Kranj pokrila z lastnimi 
sredstvi.  

V okviru projekta, ki ga 
bodo izvedli do konca leta, 
bodo postavili urbano opre-
mo ter uredili javno razsvet-
ljavo, vodovodni priključek 
za pitnik, prometno opremo 
in signalizacijo. 

Evropska sredstva za 
investicijo v Kranju
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Kamnik – Mirovni shod, na 
katerem so sodelovali dija-
ki vseh letnikov in njihovi 
profesorji – skupaj skoraj 
tisoč oseb – so poimenova-
li Maistri za mir. Nadeli so 
si bele pentlje ali se oblek-
li v belo, narisali in napisa-
li nekaj transparentov in s 

svojimi telesi na igrišču ob-
likovali napis MIR. Pripravi-
li so tudi kulturni program 
z miroljubnimi pesmimi, ki 
ga je vodil predsednik dija-
ške skupnosti Matic Hra-
bar, ob ograji igrišča pa so 
pripravili teren, kamor bodo 
posadili sončnice. »Dijake 
smo pozvali, naj se obleče-
jo v belo; namenoma smo 

se želeli izogniti ukrajin-
skim barvam, saj pozivamo 
k miru povsod in sočustvuje-
mo z žrtvami vojn povsod,« 
nam je povedala ena od po-
budnic shoda Andreja Saba-
ti Šuster, ravnatelj šole dr. 
Branislav Rauter pa nam je 
povedal, da so shod organi-
zirali tudi zato, da se dija-
ki zavejo, da vojna ni daleč 

stran. »Nekaj je slišati po ra-
diu ali televiziji, nekaj pov-
sem drugega pa se je s po-
sledicami vojne soočiti na 
lastne oči. Mi smo se lahko 
minuli teden, ko se je na naši 
šoli ustavil avtobus z begun-
ci, poln žensk in otrok – po-
magali smo jim s toplo mali-
co in materialno pomočjo, ki 
smo jim jo predali.«

Shod kamniških dijakov za mir
Dijaki in profesorji Gimnazije in srednje šole Rudolfa Maistra so v četrtek na šolskem igrišču pripravili 
shod v podporo vsem, ki trpijo zaradi vojn.

Dijaki so pripravili tudi nekaj transparentov.

Mladi so takole opozorili, da si na svetu želijo mir.

Preddvor – Družba Ekoenergo, ki je del skupine Interener-
go in Kelag, je oktobra lani prevzela koncesijo za upravljanje 
daljinskega sistema ogrevanja na lesno biomaso v občini 
Preddvor. Ekoenergo je zavezan h krepitvi trajnostnih nači-
nov upravljanja z energijo, zato v naslednjih letih načrtuje 
temeljite izboljšave in prenove sistema. Za doseganje ciljev 
boljših okoljskih kazalnikov, optimizacije sistema daljinskega 
ogrevanja in zagotavljanja dobre uporabniške izkušnje bodo 
letos zunaj kurilne sezone v občini prekinili obratovanje ko-
tlovnice ter izvedli potrebna vzdrževalna dela in investicije. 
Posodabljanje bodo v poletnih mesecih nadaljevali predvido-
ma še naslednjih pet let.

Posodabljali bodo sistem

Dovje – Ob 25-letnici delovanja pevske zasedbe Triglavski 
zvonovi bo jubilejni koncert v nedeljo, 20. marca, ob 18. uri v 
dvorani Aljaževega prosvetnega doma na Dovjem.

Jubilejni koncert Triglavskih zvonov

Cerklje – RKS – Območno združenje Kranj je letos organiziralo 
že pet krvodajalskih akcij, še sedem jih načrtuje. Doslej je 
izvedlo dve akciji v Kranju ter po eno v Preddvoru, Šenčurju 
in Cerkljah, skupno se jih je udeležilo 875 krvodajalcev. Peta 
letošnja krvodajalska akcija v organizaciji RKS OZ Kranj in Ko-
misije za krvodajalstvo ter prostovoljk in prostovoljcev Krajev-
ne organizacije RK Cerklje je bila 3. marca v prostorih Športne 
dvorane v Cerkljah. Udeležilo se je je 142 krvodajalcev, kar je 
23 več kot lani. Kri je daroval tudi velesovski župnik Slavko 
Kalan. V občini bosta letos še dve krvodajalski akciji, naslednja 
bo 29. septembra. V cerkljanski organizaciji Rdečega križa je 
doslej kri največkrat daroval Viktor Erzar, in sicer že 166-krat. 

Več krvodajalcev kot lani

Kamnik – Monografijo Z znanjem do zvezd – Slovenska šola 
za nepalske gorske vodnike, ki je nedavno izšla pri Planinski 
založbi PZS, bodo predstavili tudi v Kamniku, saj je v tem 
humanitarnem projektu, ki je potekal več kot štirideset let, so-
delovalo tudi več Kamničanov; tudi urednica publikacije Mojca 
Volkar Trobevšek je Kamničanka. Predstavitev, ki bo v četrtek, 
17. marca, ob 18. uri na gradu Zaprice, bo vodila Mira Papež.

Predstavitev knjige Z znanjem do zvezd

Moravče – Člani Društva krajanov Limbarska Gora vabijo tudi 
občane Kamnika na tradicionalni, že 33. Pohod po nagelj na 
Limbarsko goro. Ob 9. uri bo maša v cerkvi sv. Valentina, od 
11. ure dalje pa kulturni program. Vse pohodnice bodo tudi 
tokrat prejele nagelj.

Po nagelj na Limbarsko goro

Tržič – Občina Tržič je s podpisom pogodb zaključila Javni 
razpis za sofinanciranje športnih programov za leto 2022. 
Nanj se je uspešno javilo 19 društev oziroma klubov, ki na 
območju občine že leta izvajajo različne športne programe. 
Tržiška Občina bo letos iz proračuna v ta namen razdelila 
222 tisoč evrov, kar je 19 tisoč več kot v letu 2021. Dodatnih 
enajst tisoč evrov se je porazdelilo med vse razpisane špor-
tne programe, osem tisoč, od katerih je polovico iz svojih 
prihrankov prispevala Športna zveza Tržič, pa so na predlog 
Odbora za družbene dejavnosti Občinskega sveta namenili za 
program prostočasne športne vzgoje otrok in mladine, torej 
za najmlajše športnike.

Za športne programe 222 tisoč evrov

Mateja Rant

Kranj – Na srečanju za zapo-
slovalce bodo ponudili vpog-
led v raziskave dr. Eve Bo-
štjančič s področja motiva-
cije in pripadnosti zaposle-
nih, direktorica Ljudske uni-
verze Kranj Mateja Šmid pa 
bo spodbudila k razmišlja-
nju, kako z izobraževanjem 
pripomoči k večji motivaci-
ji zaposlenih. Svoje izkušnje 
iz prakse pa bodo predstavili 

gosti iz gorenjskih podjetij.
»Izobraževanje zaposle-

nih na eni strani zaposlo-
valcem prinese nove razvoj-
ne ideje, rešitve problemov, 
uspešno spopadanje z izzi-
vi in časovno učinkovitost. 
Na drugi strani pa zaposle-
ni z izobraževanjem posta-
nejo tudi bolj samozavestni, 
suvereni in kompetentni. Pa 
tudi hvaležni tistemu, ki jim 
je omogočil izobraževanje. 
Le taki zaposleni so pravi za 

vas,« je iz svojega uvodnega 
predavanja izluščila Mate-
ja Šmid. Sledilo mu bo pre-
davanje dr. Eve Boštjančič 
s Filozofske fakultete Uni-
verze v Ljubljani o kultu-
ri učenja. »Uvajanje kultu-
re učenja v organizacije je 
pomembno za prepoznava-
nje priložnosti in odzivanje 
nanje. Le z znanjem lahko 
to dosežemo. Razvoj posa-
meznika pomeni razvoj or-
ganizacije.« Po predstavitvi 

primerov dobrih praks iz 
kranjskih podjetij bo Da-
rija Premk iz Andragoške-
ga centra Slovenije predsta-
vila še spletni vprašalnik za 
ocenjevanje spretnosti, ki 
zaposlenim omogoča vpog-
led v lastne kompetence in 
konkurenčnost na trgu, za-
poslovalcem pa vpogled v 
to, kakšna je stopnja razvo-
ja kompetenc njihovih za-
poslenih in kje so priložnos-
ti za nadaljnji razvoj. 

Motivacija in pripadnost zaposlenih
Ljudska univerza Kranj bo v četrtek v hotelu Bellevue na Šmarjetni gori pripravila tematsko srečanje za 
zaposlovalce z naslovom Motivacija in pripadnost zaposlenih v praksi.

Kranj – Kranjski mestni svetniki so na redni marčevski seji 
podali soglasje k ponovnemu imenovanju Liljane Gantar Žura 
za direktorico Zdravstvenega doma Kranj. Žurova je tudi edina 
oddala popolno vlogo na interni razpis. Pozitivno mnenje h 
kandidaturi za ravnatelja Osnovne šole Janeza Puharja Kranj 
- Center so podali tudi Klemnu Marklju, sicer začasnemu rav-
natelju novoustanovljene šole. Po razrešitvi Elvisa Brandića 
kot predstavnika občine iz Sveta zavoda OŠ Jakoba Aljaža 
Kranj na prejšnji seji so tokrat kot nadomestno predstavnico 
občine imenovali Nežo Zupan. Patricijo Tomažič so razrešili 
s funkcije namestnice članice občinske volilne komisije in na 
njeno mesto imenovali Heleno Kalan.

Žurova bo še naprej vodila Zdravstveni dom Kranj

Kranj – Kranjski mestni svet je prejšnji teden podprl pobudo 
Občine Kranjska Gora glede načrtovanja zimskih šolskih po-
čitnic v šolskem letu 2022/2023. Ker bo med 22. februarjem 
in 5. marcem 2023 v Planici potekalo svetovno prvenstvo v no-
rdijskem smučanju, Občina Kranjska Gora predlaga ministr-
stvu za izobraževanje, znanost in šport, naj v tem terminu ne 
načrtuje zimskih počitnic za učence in dijake, saj bodo zaradi 
tekmovanja nastanitvene kapacitete in prometne zmožnosti 
Zgornjesavske doline že zelo obremenjene.

V Kranju podprli pobudo Kranjske Gore

Škofja Loka – To soboto, 19. marca, bo na škofjeloški pokriti 
tržnici (nekdanja vojašnica) potekala izmenjevalnica otroških 
pomladno-poletnih oblačil in obutve. Poleg otroških bodo 
tokrat izmenjevali tudi modna oblačila za odrasle, obutev in 
modne dodatke. Izmenjevalnica bo potekala med 14. in 15.30, 
oddaja oblačil pa bo možna od 13.30 do 14. ure. Udeležba je 
brezplačna.

Izmenjevalnica pomladno-poletnih oblačil

Vilma Stanovnik

Škofja Loka – Novembra lani 
je Škofji Loki potekal Blazni-
kov večer na temo Maistro-
vih borcev. Organizatorji so 
že takrat pojasnili, da zbira-
jo podatke o borcih za slo-
vensko severno mejo 1918–
1919, saj si želijo pripravi-
ti celovit in čim popolnej-
ši seznam Maistrovih bor-
cev z območja občine Škofja 
Loka. Na podlagi podatkov 
s seznama bi radi po vzor-
cu občine Žiri in občine Go-
renja vas - Poljane pripravili 
razstavo o teh borcih. 

»Že sedaj je minilo več kot 
sto let od njihove hrabre od-
ločitve, da branijo slovensko 

etnično ozemlje, s potekom 
časa pa so se zabrisale marsi-
katere sledi in imena, zato je 
še zadnji čas, da vsaj del teh 
imen iztrgamo pozabi,« po-
jasnjujejo in dodajajo, da so 
že pripravili okviren seznam 
borcev za severno slovensko 
mejo iz občine Škofja Loka, 
na katerem so vsi podatki, ki 
so jih doslej zbrali iz razpolo-
žljivih in dostopnih virov. Se-
daj prosijo za pomoč vse, ki 
poznate potomce borcev, saj 
na ta način želijo pridobiti do-
datne podatke, dokumente in 
fotografije. Prosijo, da ta ime-
na sporočite na e-naslov Jane-
za Jereba (janezj113@gmail.
com) ali Antona Bogataja (an-
ton.bogataj@siol.net).

Zbirajo podatke o 
Maistrovih borcih

Škofja Loka – V Sokolskem domu na Mestnem trgu v Škofji 
Loki bo ta petek, 18. marca, ob 19. uri potekala predstavitev 
zbornika Pasijonski doneski. Zbrane bo pozdravila državna se-
kretarka na Ministrstvu za kulturo Ignacija Fridl Jarc. Predsta-
vitvi zbornika bo sledilo odprtje razstave del Jožeta Bartolja, 
ki je bil ob 300-letnici Škofjeloškega pasijona povabljen, da 
pripravi likovno razstavo, ki bi bila del širšega dogajanja ob 
postavitvi pasijonske procesije v jubilejnem letu 2021. Žal je 
bila ta zaradi epidemije odpovedana.

Predstavitev zbornika Pasijonski doneski
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Gorenja vas – Objekt je tako 
zdaj že pod streho, ki so jo 
končali pred dvema tedno-
ma, zdaj pa nadaljujejo iz-
delavo fasade in vgradnjo 
stavbnega pohištva, je pojas-
nil Bernard Strel iz občinske 
uprave. V notranjosti bodo 
začeli postavljati stene, prip-
ravili so že tudi grobe razvo-
de za napeljavo. »Postavljajo 
se cevi za vodovod, kanaliza-
cijo in prezračevanje.« 

Pogodbeni rok za dokon-
čanje del se sicer izteče sep-
tembra, ta čas pa so po bese-
dah Bernarda Strela na prib-
ližno polovici del oziroma že 
malce čez polovico. »V not-
ranjosti nas v prihodnje čaka 
še položitev talnih oblog, po-
tem sledijo pleskarska dela 
ter vgradnja notranjih vrat 
in fina montaža električnih 
in strojnih inštalacij.« Soča-
sno z deli v notranjosti bodo 
poskrbeli še za zunanjo ure-
ditev, kjer bodo na strani, ki 
gleda na cesto, postavili tudi 
protihrupno ograjo. V nada-
ljevanju bodo uredili kana-
lizacijo in vodovod ter vrti-
ne za toplotno črpalko. Po 

končanju gradbenih del 
bodo poskrbeli še za notra-
njo opremo, pri čemer raču-
najo, da bodo prostori v za-
četku prihodnjega leta prip-
ravljeni za uporabo. Direk-
torica Centra slepih, slabo-
vidnih in starejših Škofja 
Loka Silva Košnjek je poja-
snila, da naj bi razpis za iz-
biro notranje opreme prip-
ravili predvidoma do konca 
marca, prav tako pa že iščejo 
ustrezne kadre za zaposlitev 

v Hiši generacij. V njej bodo 
zagotovili šest mest za dnev-
no varstvo starejših in 16 za-
časnih namestitev za starej-
še, to je za največ tri mese-
ce. »Računamo, da bomo 
vsaj na začetku zaposlili ka-
dre iz našega centra v Ško-
fji Loki, ki imajo že dolgo-
letne izkušnje. Pri nas sicer 
lahko tudi dodatno izučimo 
kadre oziroma jim omogoči-
mo prekvalifikacijo.« Dnev-
no varstvo bodo organizirali 

v obliki dnevnega centra, pri 
čemer si želijo to povezati 
tudi z možnostjo prevoza. 
»Prednost bodo sicer imeli 
občani občine Gorenja vas - 
Poljane, če ne bo dovolj in-
teresa, pa tudi s širšega ško-
fjeloškega območja.« S tem 
se bodo po besedah Silve 
Košnjek podrobneje zače-
li ukvarjati jeseni, ko bo že 
bolj jasno, kdaj točno bodo 
prostore lahko začeli upo-
rabljati.

Hiša generacij pod streho
Obnova stare šole v Gorenji vasi, v kateri urejajo prostore za dnevno varstvo in začasne namestitve 
starejših, poteka po načrtih.

Hiša generacij je že pod streho. / Foto: Tina Dokl

Ana Šubic

Železniki – Občinski svetni-
ki so se na zadnji seji sezna-
nili z dolgoročnim planom 
investicij gasilske službe v 
občini Železniki. Predsta-
vil ga je poveljnik gasilske-
ga poveljstva občine (GPO) 
Železniki Klemen Šmid, 
najdlje pa so se zadržali pri 
spremembi sofinanciranja 
nakupa večjih gasilskih vo-
zil. Zadnja leta je bila pra-
ksa, da je občina zanje pri-
spevala sedemdeset odstot-
kov denarja, preostalo pa so 
zagotovila društva. GPO se-
daj predlaga, da bi ves denar 
zagotovila občina.

V GPO so po Šmidovih be-
sedah leta 2018 sklenili, da 
sistem spremenijo tako, da 
bodo vozila Prostovoljnega 
gasilskega društva (PGD) 
Železniki in PGD Selca ob 
nakupu novih šla v manjše 
enote po občini. Kot je dejal, 
to pomeni velik prihranek 
za občino, poleg tega so vo-
zila dobro vzdrževana, med-
tem ko nakup rabljenih vozil 
na trgu predstavlja tveganje. 
Plan investicij za letošnje in 

prihodnje leto predvideva 
nakup novega vozila s cister-
no GVC-1 za PGD Železni-
ki, njihovo 16 let staro vozi-
lo GVC-16/25 pa bi nameni-
li v PGD Dražgoše, kjer ima-
jo sedaj več kot štirideset let 
staro vozilo. A gasilci zara-
di epidemije zadnji dve leti 
niso mogli prirejati dogod-
kov, na katerih bi zaslužili, 
in tako so se znašli v neugo-
dni situaciji, zato jim ni pre-
ostalo drugega, kot da so se 
obrnili na občinski svet in 
župana s pobudo po spre-
membi ključa sofinancira-
nja večjih vozil, je povedal 
Šmid.

Če bo predlog GPO naletel 
na gluha ušesa, bodo v PGD 
Železniki po besedah povelj-
nika Jožeta Kamenška verje-
tno morali prodati obstoječe 
vozilo, da bodo lahko finan-
cirali nakup novega. Predse-
dnik PGD Dražgoše Marko 
Lotrič je opozoril, da v nji-
hovi vasi ne morejo zbra-
ti dovolj denarja za sofinan-
ciranje rabljenega vozila, če 
bodo ostali brez vozila iz Že-
leznikov. Šmid je poudaril, 
da je pomembna tudi dobra 

opremljenost lokalnih dru-
štev, da lahko hitro ukrepajo 
ob intervencijah v okoliških 
krajih, do koder imajo gasil-
ci iz Železnikov daljšo pot. 

Med svetniki se je vne-
la živahna razprava. Na eni 
strani je bilo slišati, da bi 
s stoodstotnim financira-
njem novih vozil in siste-
mom kroženja vozil po dru-
štvih rešili situacijo v celot-
ni občini in da gasilci op-
ravijo ogromno prostovolj-
nega dela, se izobražujejo 
in pomagajo drugim, zato 
bi morala občina poskrbeti 
za njihovo opremo. Na dru-
gi strani so nekateri svetni-
ki zagovarjali ohranitev ob-
stoječega načina sofinanci-
ranja vozil oz. da bi občin-
ski vložek zvišali, a ne na sto 
odstotkov, saj da ne vedo za 
takšno prakso v kateri drugi 
občini. Slišati je bilo tudi, da 
bi gasilci lahko del denarja 
zbrali med domačini – tako 
kot so to v preteklosti storila 
nekatera društva v okoliških 
vaseh. Predsednik PGD Že-
lezniki Janez Frelih je pove-
dal, da bodo zbirali sredstva, 
vendar jih bodo vložili v 

dopolnitev dodatne opreme 
vozila, da bo čim bolj funk-
cionalno.

Skladno z obstoječim klju-
čem sofinanciranja je obči-
na v proračunih za letošnje 
in prihodnje leto za novo 
vozilo železnikarskih gasil-
cev, ki je ocenjeno na 340 ti-
soč evrov, zagotovila 238 ti-
soč evrov. Župan Anton Lu-
znar se zaveda, da bo način 
sofinanciranja verjetno tre-
ba spremeniti: ali bo šlo za 
zvišanje občinskega deleža 
ali prevzem celotnih stro-
škov, pa je prezgodaj govori-
ti, saj je potreben razmislek. 
Dodal je, da bi morda velja-
lo razmisliti tudi o podaljša-
nju plana investicij na daljše 
obdobje. Do leta 2028 pred-
videva še moštveni vozili 
za PGD Sorica in PGD Zali 
Log, rabljeno gasilsko vozi-
lo za vodo za PGD Rudno, 
novo vozilo za PGD Selca in 
predajo obstoječega v PGD 
Sorica ter menjavo iztroše-
ne opreme. Svetnikom je 
župan predlagal, da bi sku-
paj obiskali gasilce po občini 
ter si ogledali njihovo opre-
mo in prostore.

Gasilci nimajo dovolj denarja
Železnikarski gasilci imajo težave z zagotavljanjem lastnih sredstev za novo vozilo s cisterno, saj med 
epidemijo niso mogli prirejati dogodkov. Občini predlagajo nov način financiranja večjih gasilskih vozil. 

Vilma Stanovnik

Škofja Loka – »Po dveh letih 
odločamo o novih cenah v 
vrtcih. Iz Vrtca Škofja Loka 
so nam poslali predlog, ki 
je narejen v skladu s pravil-
nikom za oblikovanje cen. 
Pri tem naj poudarim, da je 
glavni razlog za spremem-
bo višji strošek za zaposle-
ne, saj se je povišala mini-
malna plača, več zaposle-
nih pa je napredovalo tudi 
v višje plačne razrede. Eden 
od razlogov za povečanje so 
tudi stroški čiščenja,« je na 
marčevski seji občinskega 
sveta povedal vodja oddelka 
za družbene dejavnosti Rok 
Primožič in pojasnil, da se 
cena programa za prvo sta-
rostno obdobje povišuje za 
4,42 odstotka, kar pomeni, 
da je po novem 551,07 evra. 
Za 4,11 odstotka se povišu-
je cena za drugo starostno 
obdobje, ki po novem zna-
ša 399,37 evra, cena za kom-
binirani oddelek pa je viš-
ja za 7,21 odstotka in zna-
ša 433,33 evra. Za 3,54 od-
stotka se je znižala cena za 
razvojni oddelek, ki sedaj 
znaša 903,97 evra. Spremi-
nja se tudi višina dodatne 
subvencije, ki jo starši lah-
ko uveljavljajo v primeru 

rezervacije za primer bolez-
ni, kar pomeni, da se odsto-
tek plačila staršev zniža s 75 
na 50 odstotkov.

V proračunu Občine Ško-
fja Loka za letošnje leto so za 
namen plačila razlike med 
ceno programov in plačilom 
staršev v Vrtcu Škofja Loka 
načrtovana sredstva v višini 
dobrega 3,2 milijona evrov, 
ocena dodatnih sredstev, ki 
bodo bremenila občino za-
radi povečanja cen progra-
mov, pa je dobrih 13 tisoč 
evrov na mesečni ravni. Gle-
de na manjše povečanje oce-
njujejo, da zaradi tega ne bo 
treba zagotavljati dodatnih 
sredstev.

Uveljavitev novih eko-
nomskih cen je predvidena 
s 1. aprilom. 

»Podpiram predlog novih 
cen, se pa bojim, da jih bo že 
jeseni treba še enkrat spre-
minjati, saj cene hrane v tem 
predlogu niso popravljene. 
Glede na znano situacijo 
doma in v svetu se prav lah-
ko zgodi, da bodo živila pre-
cej dražja. Zato bodimo na to 
pripravljeni in za to pripravi-
mo tudi občinska sredstva,« 
je ob sprejemu novih cen 
opozoril svetnik Miha Ješe, 
svetniki pa so podprli pred-
log novih cen.

Cene vrtcev bodo 
večinoma višje
Z aprilom se bodo spremenile cene v vrtcih v 
občini Škofja Loka, razlogi pa so predvsem višji 
stroški dela, napredovanja zaposlenih in stroški 
čiščenja. 

Ana Šubic

Železniki – Pri investiciji v 
Osnovni šoli (OŠ) Železni-
ki, kjer so se lani poleti loti-
li gradnje dodatnih učilnic v 
mansardi in dvigala ob šol-
ski stavbi, je prišlo do pre-
cejšnje zamude in bo pred-
vidoma končana čez dober 
mesec, je razvidno iz odgo-
vora na vprašanje svetnika 
v gradivu za zadnjo sejo ob-
činskega sveta.

Občinska uprava je poja-
snila, da so izvajalcu, podje-
tju Akvaing, zaradi nepred-
videnih dodatnih del in od-
sotnosti delavcev zaradi co-
vida prvotni rok izvedbe s 
sredine novembra prestavi-
li na konec februarja, a so 
nato podpisali še en aneks 
za podaljšanje roka, in sicer 
do 22. aprila. Podjetje Akva-
ing so namreč izbrali tudi 
za ureditev vrtca v Dražgo-
šah, zato so se z njim dogo-
vorili, da del ekipe za mesec 
in pol prestavi v Dražgoše 

in prednostno izdela pro-
store vrtca, ki so ga odprli 
januarja, so razložili v ob-
činski upravi. Kot vzrok za 
podaljšanje roka so navedli 
še, da v času pouka ni bilo 
možno izvajati hrupnih del 
in ob glavnem vhodu posta-
viti dvigala in črpalke ter 
da se z uporabnikom učil-
nic sproti dogovarjajo gle-
de določenih sprememb in 
postavitev v novih prosto-
rih, da bodo zgrajeni opti-
malno, saj je bila projektna 
dokumentacija izdelana že 
leta 2008. 

Po končani investiciji 
bodo na OŠ Železniki, kjer 
se srečujejo z veliko prostor-
sko stisko, pridobili oko-
li petsto kvadratnih metrov 
površin, na katerih bodo tri 
učilnice vključno s kabine-
ti in sanitarijami ter dviga-
lo. Občina je za dobrega pol 
milijona evrov vredno inve-
sticijo pridobila sofinancira-
nje ministrstva za izobraže-
vanje v višini 293 tisoč evrov.

Nove učilnice bodo 
končane v aprilu
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Rudno – Smučarska tekmo-
vanja imajo v Sloveniji dol-
go tradicijo. Pokal Vitranc je 
bil pretekli konec tedna iz-
peljan v 61. izvedbi, Zlata li-
sica januarja pa v 58. To sta 
tekmovanji, na katerih tek-
mujejo najboljši smučarji in 
smučarke na svetu. Potekajo 
pa tudi takšna, na katerih se 
merijo rekreativci. In med-
nje sodijo medvoške Vete-
ranske tekme, ki so dočaka-
le že petdeseto izvedbo. 

Pisalo se je leto 1968, ko 
je na planini na Golem Brdu 
v medvoški občini poteka-
lo društveno smučarsko 
tekmovanje TVD Partizan 
Medvode, ki so ga nato pre-
imenovali v Veteranske tek-
me. Prvo nedeljo v marcu so 
pripravili petdeseto izved-
bo. Potekala je na smučišču 
Rudno pri Železnikih, kjer 
so gostovali četrtič. V teh 

letih se je marsikaj spreme-
nilo. Sprva je bil zmagovalec 
tisti, ki je bil v cilju z najbolj-
šim časom, kasneje pa so 
uvedli pravilo najbolj pov-
prečnega časa, ki je ostalo 
vse do danes. Na tokratnih 
Veteranskih tekmah sta bila 
prisotna dva, ki sta zraven že 
od začetkov. To sta Matevž 
Barle in Dane Kus. Tekmo 

sta spremljala ob progi. »Ko 
smo začeli pripravljati smu-
čarske tekme, si zagotovo 
nismo mislili, da bomo do-
čakali petdeseto izvedbo. 
Zelo sem vesel, da se je tra-
dicija ohranjala in da je ude-
ležba tako dobra. Takšnega 

tekmovanja, kot ga imamo 
mi, ni nikjer po Sloveniji, 
ne zasledim, da bi bilo tudi 
zunaj naših meja. To so po-
sebne tekme, tretje najsta-
rejše smučarsko tekmova-
nje, poleg Zlate lisice v Ma-
riboru in Pokala Vitranc v 
Kranjski Gori. Tam tekmu-
jejo na običajen način, mi 
pa čisto drugače,« je pojas-

njeval 86-letni Matevž Bar-
le. Le nekaj mlajši je Dane 
Kus, ki bo letos dopolnil 84 
let. »Na naše začetke imam 
zelo lepe spomine. Bili smo 
mladi, vse smo delali z vese-
ljem. Navzgor smo 'štam-
fali', navzdol pa smučali. 

Prav lepo je bilo. Še dob-
ro se spomnim. Nismo si 
mislili, da bo to tekmova-
nje pisalo takšno zgodovi-
no. Sploh nismo razmišlja-
li o tem, razmišljali smo za 
leto vnaprej. Hitro se je obr-
nilo teh petdeset izvedb,« je 
dejal Kus. 

Najstarejši udeleženec 
je bil tokrat Bogdan Skvar-
ča, letnik rojstva 1940. »Na 
progi nisem imel nobenih 
težav. Nekajkrat na leto še 
grem na smuči. Rad smu-
čam,« je pojasnjeval po 
koncu tekmovalnega dela 
dogodka, ki mu vselej sle-
di druženje in čakanje na 
razglasitev. V boju za naj-
bolj povprečen čas je bilo 32 
žensk in 42 moških. Med 
pripravnicami se je povpreč-
nemu času najbolj približa-
la Irena Stare, druga je bila 
Silvana Marn, tretja pa Sil-
va Čarman. Najhitrejši čas 
je dosegla Barbara Teraž. 
Med pripravniki so prvi trije 
Boštjan Bitenc, Roman Sta-
re in Damjan Ažman, naj-
hitreje pa se je po progi pe-
ljal Gorazd Čarman. Naj-
boljša veteranka na petdese-
ti izvedbi je Andreja Kuralt 
pred Silvo Umek in Marino 
Hižar, najhitrejši čas je do-
segla Silva Vovk, najboljši 
veterani pa so Branko Fišer, 
Franc Lavrinc in Peter De-
žman. Najhitrejši je bil Ro-
bert Štajer. Pokal za najbolj-
ši približek povprečnemu 
času vseh udeležencev pa je 
prejela Zvonka Hočevar. Or-
ganizatorji so bili zadovolj-
ni. »Udeležba je bila po pri-
čakovanjih, kar pomeni ok-
rog števila sto, in večina jih 
je tudi tekmovala. Tudi vre-
me nam je bilo naklonjeno, 
ni bilo poškodb, bilo je veli-
ko dobre volje ... Veteranske 

tekme bodo šle naprej,« je 
dejal vodja organizacijskega 
odbora Marko Kristan.

Veteranske tekme zadnja 
leta potekajo pod okriljem 
Planinskega društva Medvo-
de. »Nadvse smo ponosni, da 
imamo pod svojim okriljem 
tretje najstarejše smučarsko 
tekmovanje v Sloveniji, za 
Pokalom Vitranc in Zlato li-
sico. Cilj je druženje. Tako 
je bilo nekdaj, je danes in bo 
tudi v prihodnje. Druženje 
tistih, ki živimo v medvoški 

občini, zunaj njenih meja 
in tudi zunaj meja Sloveni-
je. Ob takšni organizacij-
ski ekipi se za prihodnost ni 
bati,« je za konec povedal Go-
razd Šturm, predsednik Pla-
ninskega društva Medvode. 
Zbrane sta nagovorila župan 
Medvod Nejc Smole in Kata-
rina Kotnik iz Planinske zve-
ze Slovenije.

Ob jubileju so izdali tudi 
bilten, v katerem je prikaza-
na dolga zgodovina Veteran-
skih tekem.

Jubilej ene najstarejših smučarskih tekem
Medvoške Veteranske tekme so potekale v že petdeseti izvedbi. Ko so jih začeli organizirati, si niso predstavljali, da bodo pisale takšno zgodovino. 

Matevž Barle in Dane Kus sta zraven že od začetka, že več 
kot petdeset let. / Foto: Peter Košenina

Najstarejši udeleženec je bil Bogdan Skvarča, rojen leta 
1940. / Foto: Peter Košenina

Pisalo se je leto 1968, ko je na planini na Golem Brdu 
v medvoški občini potekalo društveno smučarsko 
tekmovanje TVD Partizan Medvode, ki so ga nato 
preimenovali v Veteranske tekme. Prvo nedeljo v 
marcu so pripravili petdeseto izvedbo.

Zmagovalci jubilejnih, petdesetih veteranskih tekem po kategorijah in skupno

Fo
to

: P
et

er
 K

oš
en

in
a

Maša Likosar

Predoslje – Skupina, ki deluje 
v okviru Društva Šola zdravja, 
se sestaja že tri leta na župnij-
ski posesti v Predosljah. Prav-
zaprav so ravno ob našem 
obisku, to je bilo 3. marca, 
praznovali tretjo obletnico. 
Združujejo se z namenom 
izvajanja vadbe, imenovane 
1000 gibov, ki ob vsakodnev-
ni ponovitvi pripomore k 
boljšemu počutju, gibljivosti 
in zdravju. Vadbo je v njiho-
ve kraje pripeljala Branka 

Perne, tudi vodja skupine, ki 
je že pred tem obiskovala vad-
bo v Šenčurju. »Z leti posta-
nemo vse okornejši, telo se 
spremeni in priznati si mora-
mo, da nismo več tako giblji-
vi kot v mladih letih,« je deja-
la Pernetova. 

Vaje izvajajo pol ure, v tiši-
ni, pri tem se poglobijo vase, 
v svoje misli. Vadba vklju-
čuje razgibavanje celega te-
lesa, dihalne vaje, tudi ma-
sažo hrbta, sklenejo pa jo s 
pozdravom soncu. Pred raz-
gibavanjem tudi pokramljajo 

in si izmenjajo informacije o 
ljudeh in stvareh, ki se jih do-
taknejo. »Velik pomen da-
jemo socializacijskemu tre-
nutku, elementu povezova-
nja in druženja, saj je v starej-
ših letih ključno, da ne pride 
do osamelosti in izključitve. 
Enkrat tedensko se zato po 
vadbi družimo tudi ob kavi,« 
je dodala Pernetova. 

Trenutno so med vadečimi 
pretežno starejši, najstarejši 
med njimi šteje osemdeset 
let, sicer pa medse sprejmejo 
posameznike vs eh generacij. 

»Spodbujamo zdrav življenj-
ski slog, krepimo zdrav-
je in dobro počutje, zato so 

vabljeni vsi, ki bi želeli slediti 
tem navadam,« je poudarila 
sogovornica in še dodala, da 

njihova vadba dokazuje, da 
rek, da se po jutru dan poz-
na, še kako drži. 

Po jutru se dan pozna
Vsak dan od ponedeljka do petka ob pol osmih zjutraj skupina šestih gospa 
in dveh gospodov iz krajevnih skupnosti Predoslje in Britof izvaja vadbo za 
dobro počutje.

Za boljše počutje vadeči drug drugemu tudi zmasirajo hrbet. / Foto: Maša Likosar
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Kamna Gorica – V Kamni 
Gorici so na predvečer pra-
znika sv. Gregorja – ob 110. 
obletnici prve objave pe-
smi Žebljarska, ki jo je pe-
snik Oton Župančič napi-
sal ob obisku kamnogori-
ških vigenjcev – odkrili spo-
menik Žebelj v kaplji znoja. 
Spomenik je delo domačina 

Rajka Šolarja, umetnostne-
ga kovača, ki je idejo zanj 
dobil ob prebiranju knjige 
Hiše v Kamni Gorici avtor-
ja Mitje Kapusa, zasnoval 
pa jo je skupaj z Milanom 
Žaberlom. Žebelj je velik 83 
centimetrov in skupaj s ka-
pljo znoja tehta devet kilo-
gramov. »Je replika enega 
največjih žebljev, ki so jih 
nekoč naši kovači kovali za 

Benetke. Kovačem je tedaj 
kapljalo s čela, zato je bil tudi 
žebelj deležen znoja, kar je 
simbolno ujeto v spomeni-
ku,« je pojasnil Šolar, ki je 
spomenik ročno skoval s sto 
let starim kladivom, ki je bil 
nekoč v lasti njegovega sta-
rega očeta. Po kratki slove-
snosti pod vaško lipo so na-
daljevali s spuščanjem bar-
čic v potoku pred Kapusovo 

graščino. »V naši vasi je bil 
od nekdaj predvečer gregor-
jevega velik praznik. Vselej 
ga zaznamujemo s spušča-
njem barčic, letos jih je bilo 
216,« je dodala predsedni-
ca Kulturno-turističnega 
društva Kamna Gorica Tea 
Beton. 

Gregorčki nekoč 
preprostejši

V Tržiču so večstoletni 
običaj Vuč u vodo zaznamo-
vali z odprtjem razstave Ko 
luč na vodi še ni bila gregor-
ček in podnaslovom Tržič in 
feldmaršal Radetzky. Prip-
ravil jo je višji kustos v Tr-
žiškem muzeju Bojan Kni-
fic, poleg gregorčkov pa le-
tos poudarja še dve obletni-
ci feldmaršala Radetzkega. 
Radetzkega in Tržiča, kakr-
šen je bil v njegovem času, 
so se spominjali tudi otro-
ci Osnovne šole Križe, ki 
so pod mentorstvom Eve 
Serpan Sitar ustvarili gre-
gorčke. Praznik v Tržiču po-
staja vedno bolj priljubljen, 
kar dokazuje tudi množica 
obiskovalcev ob Tržiški Bi-
strici, ki so s spuščanjem 
gregorčkov po vodi pozdra-
vili prihod pomladi. Med nji-
mi je bil tudi Tržičan Miha 
Primožič. »Gregorjevo je 
lep običaj, ki ga v naši dru-
žini negujemo že več gene-
racij. Nekoč so bili gregorč-
ki preprostejši, izdelani iz 
peharja, kamor so umestili 
oblance in smolo, danes so 
bogatejši, natančno izdela-
ni, iz trde lepenke ali stiro-
pora. S sinom Štefanom sva 
naredila veliko hišo, hči Pav-
lina pa je v šoli izdelala grad, 
oboje bomo simbolno spus-
tili v vodo in tako počastili 
praznik,« je dejal Primožič. 

Gregorjev vikend v 
Preddvoru

Preddvor je konec tedna 
gostil Gregorjev vikend, v 
petek pa je terasa gradu Dvor 
na popoldansko delavni-
co, namenjeno izdelovanju 

gregorčkov, privabila lepo 
število najmlajših v druž-
bi staršev ali starih staršev. 
Prav vsi so se prepustili krea-
tivnemu vzdušju. Ustvarjali 
so iz naravnih, razgradljivih, 
naravi prijaznih materialov. 
Domišljija je ubrala svojo 
pot in nastale so hišice, hiše 
podobne tistim iz risank, 
čolnički, gusarske ladje, 
celo cerkev z zvonikom. Ko 
se je spustil mrak, je sledilo 
spuščanje gregorčkov po je-
zerski gladini Črnave. Četica 
ustvarjalcev se je ob zvokih 
harmonike in pesmi poda-
la peš od terase gradu Dvor 
do obale jezera Črnava, kjer 
so s pomočjo domačih gasil-
cev potem vrgli »luč v vodo«. 
Na jezerski obali se je zbra-
lo lepo število ljudi, nekate-
ri pa so se s svojimi gregorč-
ki skupinskemu splavljenju 
pridružili na licu mesta. Or-
ganizatorjem dogodka je za-
godla višina gladine, saj je v 

zadnjih dneh rahlo upadla, 
zato so gregorčki potrebova-
li nekaj več potiska. Za glas-
beni uvod v večerno splavlje-
nje pa so s pesmijo poskrbe-
li učenci OŠ Matije Valjavca 
Preddvor.

Pozdrav pomladi z 
gregorčki tudi v Dupljah

Gregorčke, bilo jih je več 
kot osemdeset, so spušča-
li tudi pri Turistični kmetiji 
Trnovc v Zgornjih Dupljah, 
pri tem pa se je zbralo več kot 
dvesto krajanov, ki jih je poz-
dravil tudi župan Ivan Meg-
lič. Organizatorji, člani Kul-
turno-turističnega društva 
Pod Krivo jelko, niso priča-
kovali tako velike udelež-
be. Otroci iz vrtca in šole iz 
Dupelj so pripravili prisr-
čen program, gasilci PGD 
Duplje pa so skrbeli za var-
nost obiskovalcev pa tudi za 
to, da plavajoče hišice ne bi 
onesnaževale potoka.

Gregorčki naznanili pomlad
Na predvečer gregorjevega po stari tradiciji »vržemo luč v vodo« in se poslovimo od kratkih zimskih 
dni. Običaj, ki naznanja prihod pomladi, v več gorenjskih krajih zaznamujejo s spuščanjem gregorčkov 
po vodi. V Kamni Gorici so ob tej priložnosti odkrili tudi spomenik v poklon žebljarstvu in žebljarjem. 

Gregorčki na gladini jezera Črnava

Spomenik Žebelj v kaplji znoja, ki stoji pod vaško lipo v osrčju Kamne Gorice, sta odkrila 
avtor Rajko Šolar in radovljiški župan Ciril Globočnik. / Foto: Tina Dokl 

Tudi v Tržiču so s spuščanjem gregorčkov po Tržiški Bistrici pozdravljali prihod pomladi. 

V Dupljah so spustili po vodi več kot osemdeset 
gregorčkov. / Foto: Ivan Meglič
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Ana Šubic

Železniki – Na hodniku Ob-
čine Železniki si je v času 
uradnih ur možno ogleda-
ti razstavo domačega foto-
grafskega mojstra Aleksan-
dra Čufarja Čudovita na-
rava. »Predstaviti sem ho-
tel barvitost narave okoli 
nas,« je pojasnil Čufar. Za 

razstavo je izbral 19 fotogra-
fij – živali, rastlin, gozda in 
pokrajine, s katerimi je os-
vojil več kot dvesto fotograf-
skih nagrad, največ s foto-
grafijami Plavčka, Krastača 
v zelenem in Jesenski gozd. 
V svoji zbirki ima sicer že 
okoli 1.300 nagrad. Razsta-
va bo predvidoma odprta do 
konca maja.

Čudovita narava skozi 
objektiv Aleksandra Čufarja

Na ogled sta tudi nagrajeni fotografiji Krastača v zelenem 
in Plavčka. / Foto: Aleksander Čufar

Škofja Loka – Prosvetno društvo Sotočje Škofja Loka v sode-
lovanju z OO SLS Škofja Loka vabi danes, v torek, 15. marca, 
ob 19. uri v Sokolski dom na predavanje o Plečnikovi zapu-
ščini s poudarkom na škofjeloškem območju. Na predavanju, 
ki bo potekalo v sklopu dogodkov v Plečnikovem letu, bo o 
njegovih delih na Loškem spregovoril zgodovinar Vincencij 
Demšar, po sledeh Plečnikove zapuščine blizu in daleč pa bo 
s fotografijami publiko popeljal Janez Urh. Predstavljena bo 
tudi nagrajena raziskovalna naloga Larise Demšar z naslovom 
Revitalizacija Plečnikovih del na Škofjeloškem. Na prireditvi 
bodo s petjem sodelovala Škofjeloška dekleta. Po predavanju 
bo 27. občni zbor Prosvetnega društva Sotočje Škofja Loka. V 
času prireditve je v dvorani obvezna uporaba zaščitne maske. 
Po občnem zboru bo v Galeriji Sokolskega doma za vse ude-
ležence prireditve družabno srečanje ob domačih dobrotah.

Plečnikova zapuščina na Loškem
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Igor Kavčič

Kranj – Komaj so v Prešerno-
vem gledališču uspešno iz-
vedli zaradi epidemije z lan-
ske pomladi na november 
prestavljeni 51. Teden slo-
venske drame, že je tu tradi-
cionalni marčevski termin 
za naslednjo festivalsko iz-
dajo. Obeta se kopica boga-
tih festivalskih doživetij, 15 
predstavam v tekmovalnem 
in spremljevalnem progra-
mu se bodo pridružili še šte-
vilni dogodki v dodatnem 
programu, med njimi dva 
glasbeno-gledališka koncer-
ta in predstava, namenjena 
mlajšemu občinstvu.

Znani so nominiranci za 
nagrado Slavka Gruma 2022. 
Na novinarski konferenci jih 
je predstavila Vesna Jevni-
kar, predsednica žirije, ki jo 
sestavljata še Tomaž Topori-
šič in Jakob Ribič. Žirija je le-
tos prebrala 38 besedil, med 
njimi 29 prispelih na nate-
čaj za nagrado Slavka Gru-
ma, devet pa za nagrado za 
mladega dramatika. Med be-
sedili za prvo omenjeno nag-
rado je nominirala štiri bese-
dila: Jera Ivanc: logocentrič-
na komedija za sedem punc 
o delcih, revoluciji in gleda-
lišču, Aljoša Lovrić Krapež: 
Weltschmertz, Katarina Mo-
rano: Usedline in Urša Maj-
cen: Zgodba o bakrenem kra-
lju. »Letošnja bera je dobra, 
besedila so zelo raznovrstna, 
tako po slogu kot po tematiki, 
ki je pogosto povezana z epi-
demijo,« je povedala Vesna 
Jevnikar in dodala: »Ugotovi-
li smo, da so izjemno kvalite-
tna dela mladih dramatikov. 
Očitno se pozna, da se zad-
nja leta tudi v okviru oddel-
ka za dramaturgijo na AGR-
FT zelo resno ukvarjajo s pi-
sanjem dram.« 

Pri tem je poudarila, da je 
škoda, ker v poštev za izbor 
ne pridejo tudi že uprizorje-
na besedila, ampak zgolj tis-
ta, ki do zaključka nateča-
ja (konec leta) še niso našla 
poti na oder. Lahko bi rek-
li, da je srečno naključje, da 
so bile Usedline uprizorje-
ne šele pred mesecem dni, 
predstava po besedilu Jere 
Ivanc pa bo pod naslovom 
#punceinpolpunce uprizor-
jena konec tega tedna na ma-
lem odru SNG Drama Lju-
bljana. 

Selektor letošnjega tek-
movalnega in spremljeval-
nega programa dr. Rok An-
dres je zadovoljen, da bodo, 
kot kaže, vse izbrane pred-
stave tudi uprizorjene, pri 
čemer velja, da so nekate-
re izrazito vezane na pros-
tor uprizarjanja. »Predsta-
vo In stoletje bo zardelo. Pri-
mer Kocbek, igrano v samo-
stanu Kostanjevica, si bomo 
tako lahko ogledali v Kranju, 
v Vovkovem vrtu ob gradu 
Khislstein, prav tako je iz 

Ljubljane v Kranj prestavlje-
na interaktivna predstava 
Zelda, ki bo potekala v živo 
na kranjskih ulicah. Treh 
predstav pa zaradi obsega – 
ker Kranj nima take lokaci-
je oziroma odra – žal nismo 
mogli prenesti z matičnih 
odrov v Kranj,« je pojasnil 
Andres. Zato so poskrbeli za 
brezplačni avtobusni prevoz 
na prizorišče.

»Dodatni program smo 
oblikovali na temeljih pre-
mislekov o sedanjosti in pri-
hodnosti slovenske dramati-
ke. K sodelovanju smo zno-
va povabili vse ključne gra-
dnike razumevanja sloven-
ske dramatike in gledali-
šča,« je med drugim pove-
dal direktor Prešernovega 
gledališča Jure Novak in do-
dal: »Ponosen sem, da naš 
festival v svoji raznolikosti 
in vključevalnosti razgrinja 
bogastvo slovenske žive kul-
ture in umetnosti. In pono-
sen, da vsakič znova umesti 
Prešernovo gledališče in 
s tem Kranj v samo jedro 

slovenskega in evropskega 
gledališča.«

Letošnji praznik sloven-
ske dramatike, ki bo trajal 
skoraj dva tedna, se bo tra-
dicionalno začel 27. marca, 
na svetovni dan gledališča, 
z branjem slovenske in sve-
tovne poslanice ter s pode-
litvijo nagrad Zveze dram-
skih umetnikov Slovenije 
in predstavo Meja sneženja 
Marka Sosiča in v režiji Go-
rana Vojnovića ter izvedbi 
Prešernovega gledališča in 
Slovenskega stalnega gleda-
lišča iz Trsta.

Kdo bo prejel letošnjo nag-
rado Slavka Gruma ter nag-
rado za mladega dramatika/
dramatičarko, bomo izve-
deli 8. aprila 2022, ko bo na 
sporedu sklepna slovesnost 
52. Tedna slovenske drame. 
Takrat bodo podelili tudi 
vse druge festivalske nagra-
de. Kot so povedali v gleda-
lišču, so nekatere festivalske 
predstave že razprodane, ne-
kaj vstopnic pa je vendarle še 
na voljo.

Teden mlade dramatike
Še slaba dva tedna nas ločita od začetka letošnjega 52. Tedna slovenske drame, na katerem se bo med 
27. marcem in 8. aprilom v tekmovalnem in spremljevalnem programu zvrstilo petnajst predstav. Za 
nagrado Slavka Gruma so nominirane tri avtorice in avtor.

Le komu bo ob koncu Tedna slovenske drame pripadlo stilizirano gosje pero? / Foto: Matic Zorman

Igor Kavčič

Kropa – Gibanje Kultura-
-Natura Slovenija zaokroža 
prvi natečaj za novo pesni-
ško nagrado kresnice z nas-
lovom Ženske (v) pesmi. Kot 
je bilo obljubljeno v razpisu, 
so pretekli teden ob 8. mar-
cu, dnevu žena, objavili iz-
bor petih finalistk/finalistov 
in naslove njihovih še neob-
javljenih pesniških zbirk.

Ob 155. obletnici rojstva 
kroparske rojakinje pesnice 
Kristine Šuler (1866–1959), 
je bil lani na Kristininem pe-
sniškem večeru oblikovan 
in najavljen natečaj za nove, 
ženskam posvečene pesni-
ške zbirke. Prijave na nate-
čaj so v gibanju Kultura-Na-
tura Slovenija zbirali do zad-
njega božiča. Žirija v sesta-
vi Ana Cecilia Prenz Kopu-
šar, Vita Žerjal Pavlin, David 
Bandelj in Robert Titan Fe-
lix je v branje prejela zelo ra-
znovrsten nabor pesniških 
zbirk, s katerimi so avtorice 
in avtorji kar najbolje skušali 

zaobjeti naslov razpisa. Med 
njimi je žirija izbrala pet fi-
nalistk oziroma finalistov, 
katerih poezija je še pose-
bej izstopala. Raznolikost 
slogov, pristopov in estetike 
je očitna, a vendar vseh pet 
zbirk povezuje rdeča nit te-
matike natečaja. Kot so pou-
darili žiranti, so najbolj nav-
dušili globoka sporočilnost, 
slogovna sodobnost ter do-
vršenost forme prijavljenih 
zbirk – vse to s poudarkom 
na pisanju ženske, o ženski, 
z žensko noto …

Med finaliste so se tako 
uvrstili: Ana Porenta z de-
lom Slonim na ograji dvo-
ma, Andraž Polič z delom 
Upesnjene, Cvetka Bevc 
z delom Sled ognjenega 
svinčnika, Irena Pajnik Be-
guš z delom Soneti in bala-
de ter Polona Rodič z delom 
Iz prsti. Komu bo podeljena 
nagrada kresnice in s tem 
tudi natis pesniške zbirke, 
bo oznanjeno na prireditvi v 
Kropi 17. julija 2022, na roj-
stni dan Kristine Šuler.

Pet nominiranih  
za kresnice
Znanih je pet pesniških zbirk, nominiranih  
za novo pesniško nagrado kresnice.

Igor Kavčič

Škofja Loka – Matjaž Berton-
celj je zelo plodovit stripovski 
avtor. Od leta 1995 in kasneje 
njegovih prvih stripovskih al-
bumov Barbar Macon in Bi-
blijske in ostale kratke zgod-
be do tu predstavljene zbirke 
z naslovom Jaz D'Artagnan, 
vsi ostali debili, je zbral več kot 
170 stripovskih objav v Slove-
niji in v tujini. Sodeloval je na 
več kot sto razstavah, od tega 
dvajset samostojnih od Por-
tugalske do Kazahstana. Svo-
jo pot je začel pri Stripburger-
ju, kasneje je objavljal tudi v 
Tribuni, Mladini, Večeru, re-
vijah Strip Bumerang … pa 
tudi v otroških revijah, kot sta 
Ciciban in Trobentica.

Najnovejša stripovska iz-
daja – to je že njegov 14. 

album doslej – je neke vrste 
zbirka različnih kratkih stri-
pov, dolgih od ene do 36 stra-
ni, ki jih je Matjaž Bertoncelj, 
ki živi in deluje v Škofji Loki, 
ustvaril od leta 2009 in vse 
do konca preteklega leta, ko 
je šel obsežen album v tisk v 
založništvu KUD Apoka-
lipsa. Stripovske zgodbe so 
na neki način odslikava av-
torjeve percepcije zemeljske-
ga bivanja, predvsem pa 
družbenih in medčloveških 
odnosov ter nasploh življenja 
v tej državi. Stripi so slogov-
no in vsebinsko zelo raznoli-
ki, nekaj strani je barvnih, ve-
čina črno-belih. Stripovski al-
bum, s katerim avtor morda 
tudi zaznamuje svoj okrogli 
življenjski jubilej, v 118 zgod-
bah obsega več kot 270 stra-
ni čistega stripa. 

Življenje v stripu
Novi strip Matjaža Bertonclja ima naslov Jaz D' 
Artagnan, vsi ostali debili.

Dvanajst stripovskih let v enem kosu / Foto: Igor Kavčič

Igor Kavčič

Kamnik – Razstava, posveče-
na slikarju Ferdu Mayerju 
(1927–1994), po rodu Ma-
riborčanu, ki pa je velik del 
življenja živel in deloval v 
Kamniku, kjer je med leto-
ma 1954 in 1978 poučeval li-
kovni pouk na Osnovni šoli 
Frana Albrehta, je v Galeri-
ji sicer na ogled že od izteka 
lanskega leta, a je zaradi epi-
demioloških razlogov njeno 

odprtje počakalo do te srede, 
16. marca, ob 18. uri.

V razstavljenih delih se 
kaže precejšnja raznoli-
kost Mayerjevega likovne-
ga ustvarjanja. Prevladujejo 
olja na platnu, nekaj je akva-
relov, študijskih risb in tudi 
monotipij. »Na razstavi sem, 
kot je glede na velikost gale-
rije le mogoče, želela prika-
zati Mayerjev umetniški ra-
zvoj, od realizma do abstrak-
tnega, pri tem pa poudariti 

pomen barve kot take. 'Bar-
va in jaz sva eno. Jaz sem sli-
kar,' je sam nekoč dejal,« 
poudarja avtorica postavi-
tve umetnostna zgodovinar-
ka Saša Bučan, ki je dela za 
razstavo izbrala predvsem 

iz zbirk Mayerjevih dedičev. 
Da gre žal za spregledanega, 
a zelo pomembnega sloven-
skega slikarja druge polovi-
ce dvajsetega stoletja, je še 
dejala kustosinja. Razstava 
bo na ogled do konca maja.

Mayerjev svet barv
V Galeriji Miha Maleš v Kamniku bodo odprli 
razstavo likovnih del Ferda Mayerja Jezik barve.

Saša Bučan ob delu Piramida (1987, olje na platnu) 
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Kranj – Kranjski organiza-
torji so zadnja leta tekmo-
vanje pripravljali pred slo-
venskim kulturnim prazni-
kom, epidemiološko stanje 
pa jih je letos prisililo, da so 
prireditev, na kateri mlade 
plavalke in plavalci doživijo 
eno prvih izkušenj nastopa 
na velikih tekmovanjih, pre-
ložili na marec. 

»Klub znanim razme-
ram se je našega tekmova-
nja udeležilo kar 491 otrok 
iz Hrvaške, Srbije in seveda 
iz slovenskih plavalnih klu-
bov. Veseli smo, da nam je 
znova uspelo organizirati 
pravi spektakel za najmlajše 
kategorije plavalk in plaval-
cev, čeprav pri njih rezultati 
niso v ospredju,« je v imenu 
organizatorjev povedal Luka 
Berdajs in dodal, da so bili 

tudi letos dobrodelni, saj so 
pomagali zbirati donatorska 
sredstva za Junake 3. nad-
stropja. 

Poleg slavnostnega odpr-
tja pred finalnimi obraču-
ni, ko sta se v bazen spustila 
tudi dr. France Prešeren in 
Primičeva Julija, nastopile 
pa so tudi najboljše sloven-
ske sinhrone plavalke in ba-
lerine Baletne šole Stevens, 
so nastopi v finalu potekali v 

soju žarometov, prav poseb-
ne pozornosti pa sta bila de-
ležna mlada plavalca Trigla-
va Lara Naglič in Ažbe Jeko-
vec, ki sta si prislužila Bo-
štjanovi štipendiji. Dr. Fig 
namreč od leta 2018 pote-
kala tudi v spomin Boštjanu 
Pavliču, ki je bil idejni vodja 
tega spektakla, v klubu pa so 
se odločili, da s štipendijama 
vsako leto nagradijo dva iz-
med plavalnih upov.

V bazenu skoraj petsto mladih 
V Plavalnem klubu Triglav so minulo soboto pripravili mednarodno tekmovanje Boštjanov Dr. Fig,  
na njem pa so nastopili mladi plavalci in plavalke iz Hrvaške, Srbije in Slovenije.

Mladi plavalci in plavalke so nastopili v kranjskem 
olimpijskem bazenu. / Foto: Tina Dokl

Tudi letos so organizatorji poskrbeli za spektakularen uvod 
v finalne obračune. / Foto: Tina Dokl

Vilma Stanovnik

Kranjska Gora – Organiza-
torji 61. Pokala Vitranc so 
konec tedna pripravili nov 
športni praznik, ki se je za-
čel v petek zvečer z dobro-
delnim Grubinim memori-
alom. Veleslaloma se je ude-
ležilo več kot 150 smučarjev 
in smučark, ki  so se spus-
tili po snežni strmini smu-
čišča Kekec. Prvi se je po 
smučišču spustil Felix Neu-
reuther, sledila sta Jure Ko-
šir in Mitja Dragšič, s štartno 
številko 1 pa se je na progo 
podal  Maks Grubelnik, sin 
Draga Grubelnika. Z zbrani-
mi sredstvi iz startnin in do-
nacij, ki jih je za več kot 15 ti-
soč evrov, bodo tokrat poma-
gali družini Jesenšek iz oko-
lice Litije.

Okoli pet tisoč navijačev 
je nato v soboto in nede-
ljo pospremilo nastope naj-
boljših veleslalomistov sve-
ta. Ti so v nedeljo večinoma 
zadovoljni zapuščali Kranj-
sko Goro, najbolj vesel pa je 
bil zagotovo Norvežan He-
nrik Kristoffersen, ki je od-
nesel največ točk, saj je na 
obeh tekmah stal na naj-
višji stopnički zmagovalne-
ga odra. Oba dneva je bil ob 
njem Marco Odermatt, ki si 
je z Lucasom Braathenom v 

soboto razdelil drugo mesto, 
v nedeljo pa je bil tretji. 

Švicar Odermatt si je v 
Kranjski Gori že pred sklep-
nim delom sezone v Franci-
ji ob malem veleslalomskem 
globusu zagotovil tudi veliki 
kristalni globus kot zmago-
valec skupnega seštevka le-
tošnje sezone svetovnega 
pokala.

Edini slovenski predstav-
nik Žan Kranjec, ki si je po 
odličju na olimpijskih igrah 
v Pekingu pred domačimi 

navijači obetal dober nastop, 
je tako v soboto kot nedeljo 
osvojil deseto mesto. Mu je 
pa zlasti v soboto kazalo zelo 
dobro, saj je bil po prvi vo-
žnji tretji. Postavitev v dru-
gi vožnji pa mu ni ustrezala. 
Čeprav ni storil nobene več-
je napake, mu ni uspelo raz-
viti prave hitrosti in zdrsnil 
je na končno deseto mesto. 
Na nedeljski tekmi je bil po 
prvi vožnji uvrščen na šes-
to mesto, napad na stopnič-
ke pa mu ni uspel in tekmo 

je znova končal na desetem 
mestu.

»Gotovo sem si, rezultat-
sko gledano, želel boljših re-
zultatov, vseeno pa tako da-
nes kot včeraj nisem imel 
hitrosti za zmagovalni oder. 
Mogoče je bila tudi kakšna 
napaka preveč, a si nimam 
kaj očitati,« je po tekmi pove-
dal Kranjec, ki si je kot dese-
ti veleslalomist sezone pri-
boril nastop še na finalnem 
veleslalomu sezone 19. mar-
ca v Meribelu. 

Žan Kranjec dvakrat deseti
Letošnji Pokal Vitranc je najboljše veleslalomiste sveta navdušil z lepim vremenom in odlično 
pripravljeno progo, obakrat pa je slavil Norvežan Henrik Kristoffersen. Naš najboljši veleslalomist  
Žan Kranjec iz Bukovice pri Vodicah je bil tako v soboto kot nedeljo deseti.

Žan Kranjec se je izkazal na prvi progi sobotne tekme, ko je osvojil tretje mesto, tako v 
soboto kot nedeljo pa je moral biti na koncu zadovoljen z desetim mestom. / Foto: Gorazd Kavčič

Vilma Stanovnik

Jesenice – Prejšnji teden se 
je zaključil drugi del tekmo-
vanja v Alpski hokejski ligi. 
V tako imenovani skupini 
master so si hokejisti ekipe 
SIJ Acroni Jesenice zagotovi-
li drugo mesto in s tem ne-
posredno uvrstitev v končni-
co lige. Prvi je bil Asiago, tret-
ji Ritten, četrti pa Lustenau. 

Jeseniška ekipa si je z dru-
gim mestom priborila drugi 
izbor, za nasprotnika v četrtfi-
nalu so izbrali ekipo Gardene.

V četrtfinalu bodo mo-
štva igrala na tri zmage. 

Prve tekme bodo že danes, 
ko Jeseničani Gardeno gos-
tijo ob 19. uri. Druga tekma 
jih 17. marca čaka v gosteh, 
tretja pa v soboto, 19. marca, 
v Podmežakli. Če serija po 
treh tekmah ne bo odloče-
na, bosta sledili še tekmi 22. 
marca v gosteh in 24. marca 
na Jesenicah. Celotna konč-
nica v Alpski hokejski ligi se 
igra na tri zmage

Začenja se tudi polfinale 
Mednarodne hokejske lige. 
Na prvi tekmi se bosta danes 
ob 18. uri v Dvorani Zlato po-
lje v Kranju pomerila Triglav 
in Hidria Jesenice.

Jeseničani z Gardeno
Že danes se bodo hokejisti moštva SIJ Acroni 
Jesenice v Alpski hokejski ligi v prvi tekmi 
četrtfinala pomerili z Gardeno.

Škofja Loka – To soboto, 19. marca, bodo na Starem vrhu 
nastopili mladi deskarji na snegu, ki se bodo v deskarskem 
krosu pomerili na tretji tekmi v okviru serije Argeta Junior 
Tour 2022. »Začeli bomo s treningom krosa ob 9. uri, pestro 
pa bo vse do 14. ure, ko bomo, če bo šlo vse po načrtih, dan 
zaključili s podelitvijo nagrad najboljšim,« pravi Žiga Škufca iz 
EŠK Mungo, ki je glavni organizator tekmovanja. Poleg mladih 
deskarjev in deskark (prijave sprejemajo v ciljni areni na dan 
tekmovanja), se bodo v deskarskem krosu pomerili tudi učitelji 
in učiteljice deskanja na snegu. 

Hitri in drzni v soboto na Starem vrhu

Kranj – V nedeljo se je končala letošnja kolesarska dirka Istr-
ska pomlad. V njeni 45. izdaji je skupno slavil Američan Ma-
tthew Riccitello (Hagens Berman Axeon), najboljši Slovenec 
v skupnem seštevku pa je bil Jaka Primožič (Hrinkow Adva-
rics Cycleang) iz Bitenj, ki je osvojil skupno deveto mesto. 
Triindvajsetletni Primožič, nekdanji kolesar KK Kranj, je kot 
najboljši Slovenec za zmagovalcem zaostal 42 sekund.

Primožič najboljši Slovenec na Istrski pomladi

Domžale, Kranj – Nogometaši v Prvi ligi Telemach so odigrali 
tekme 27. kroga. V Domžalah sta se ekipi Domžal in Kalcerja 
Radomlje razšli z izidom 0 : 0. V 2. SNL je Triglav gostoval 
pri Jadranu Dekani, tekma pa se je končala z rezultatom 1 : 
1. Nogometaši Rolteka Dob so gostili Primorje in izgubili z 
0 : 1. Tekme so odigrali tudi nogometaši v 3. SNL – zahod. 
Gorenjci v ligi so zabeležili naslednje rezultate: Sava Kranj 
– Arol Škofja Loka 0 : 0, Slovan – Šobec Lesce 1 : 2 in Tinex 
Šenčur – Eksist Žiri 4 : 1.    

V Domžalah brez zadetkov

Klanec pri Komendi – Najboljši kolesar na svetu, 23-letni Ta-
dej Pogačar (UAE Team Emirates) s Klanca pri Komendi, je 
zmagal na dirki od Tirenskega do Jadranskega morja. Večji 
del prednosti si je Pogačar nabral v sobotni kraljevski etapi, 
ko je ciljno črto prečkal več kot minuto pred najbližjima zas-
ledovalcema Vingegaardom in Lando. To je bila za Pogačarja 
že 37. zmaga v karieri. Letos je že dobil večdnevno dirko po 
Združenih arabskih emiratih ter dirko Strade Bianche prejšnji 
konec tedna. Ob vseh etapnih uspehih je to že sedma zmaga v 
sezoni. Odkar je leta 2019 prestopil v vrste UAE Team Emira-
tes, je Pogačar slavil že jubilejno, deseto zmago na večdnevnih 
dirkah, med njimi največja uspeha ostajata zmagi na Dirki po 
Franciji leta 2020 in lani.

Nova zmaga Tadeja Pogačarja

Hrušica – V nedeljo so se v Pekingu končale zimske paralimpij-
ske igre. Na njih je slovenske barve zastopal 21-letni Hrušičan 
Jernej Slivnik. Na veleslalomu je osvojil 13. mesto, slaloma pa 
ni končal. »Prva vožnja je bila kar solidna. Razmere so bile 
težke že od začetka. Druga vožnja pa je bila težka za vse, ki 
smo smučali v monoskiju, že sama postavitev in sneg sta to 
oteževala. Ko greš na sto odstotkov in vse tvegaš, je še težje,« 
je po slalomski tekmi dejal Slivnik, ki je bil po prvi vožnji de-
veti. Danes ob 13. uri ga bodo navijači že lahko pozdravili na 
Čufarjevem trgu na Jesenicah, kjer mu pripravljajo sprejem.

Trinajsto mesto in odstop Slivnika
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G l a s o v a  K o l e s a r j e n j a

Grega Flajnik

Barka in kolo, 3. del
Otok Iž leži med Dugim 

otokom in Ugljanom ter 
sodi med manjše jadranske 
otoke. Pristali smo v Malem 
Ižu, ki se razprostira na treh 
hribčkih (Mućel, Makovac 
in Porovac). Južno od nase-
lja Mali Iž leži zaliv Bršanj, 
okoli šestdeset metrov dolg 
valobran, na katerem prista-
jajo trajekti, ki Iž povezuje-
jo z Zadrom. Svojevrstna za-
nimivost Iža je zagotovo pla-
ninski dom z najnižjo nad-
morsko višino na svetu, saj 
leži na obali. Do pet kilome-
trov oddaljenega kraja Veli-
ki Iž vodi široka asfaltirana 
cesta. Spraševali smo se, za-
kaj na tako majhnem otoku 
potrebujejo tako široko ces-
to, saj med kolesarjenjem 
nismo srečali mnogo avto-
mobilov. Srečali smo le ne-
kaj parkiranih avtomobilov, 
ki so bili večinoma neregi-
strirani. Najbrž jih domači-
ni uporabljajo za prevoz na 
polje ali v gozd. V Velikem 
Ižu je edini hotel na otoku, 

v katerem so pred leti hote-
li razširiti ponudbo in so po-
nudili gostom, da za majhno 
ceno postavijo šotor kar v bli-
žnjem parku. S tem je Iž za-
slovel kot najcenejša mogo-
ča počitniška izbira. Tako so 
na otok prišli gostje z željo, 
da bi našli duhovni mir in 
ravnovesje. To so sčasoma v 
hotelu spretno izkoristili in 
začeli organizirati različne 
delavnice za duhovni razvoj. 
Domačini pravijo, da je lepo 
videti ljudi v zgodnjih jut-
rih, ko pozdravljajo nov dan 
in meditirajo, in zvečer, ko 
se z različnim gibanjem ob 
sončnem zahodu poslovijo 
od dneva. Pred hotelom sto-
ji kiparska instalacija, pos-
večena morju, vodi in ocea-
nom, ki jo je s skupino med-
narodnih umetnikov posta-
vil slovenski akademski ki-
par Marko Pogačnik.

Po vrnitvi smo se vkrca-
li na ladjo in zapluli proti 
Ugljanu. Na poti smo videli 
nekaj gojišč za ribe. Včasih 

so ribe lovili predvsem z bar-
kami. Eden od pogojev za 
vstop Hrvaške v Evropsko 
unijo pa je bil, da ribiči uni-
čijo male barke za ribolov. Za 
uničenje so dobili tudi evrop-
ska sredstva v višini trikra-
tne cene vrednosti barke. V 
zameno pa so lahko uredili 
gojišča bolj iskanih rib, kot 

so brancin, orada in tuna. 
Kapitan mi je pripovedoval, 
da se pri takšni količini go-
jišč kakšna mreža tudi strga 
in ribe uidejo. Zato je znano, 
da med temi otoki plava veli-
ko kvalitetnih rib in jih tudi 
na trnek ni težko ujeti.

Na poti do Ugljana smo 
imeli še ravno toliko časa, 

da smo se ustavili v enem 
od zalivov in zaplavali. Veli-
ka prednost potovanj z bar-
ko v primerjavi z ostalimi 
prevoznimi sredstvi je, da 
lahko kapitan na našo že-
ljo ustavi v zalivu, ki nam 
je všeč, in se tam osvežimo 
v prijetni vodi. Med večerjo 
smo že pluli skozi umetni 
kanal Ždrelac, ki leži med 
otokoma Ugljan in Pašman 
in je bil nekoč plitvina. Leta 
1883 so jo poglobili in danes 
lahko po njem plujejo tudi 
manjši trajekti. Otoka sta si-
cer povezana tudi z 210 me-
trov dolgim mostom. Kma-
lu smo pristali v zalivu Ku-
kljica, kjer smo po kratkem 
sprehodu prenočili.

Za naš izlet s kolobarko, 
ki bo od 17. do 22. maja, je 
še nekaj prostih mest. Če 
bi se nam radi pridružili, 
mi pišite na e-naslov: 
grega.flajnik@g-glas.si.

Jože z angelskimi krili v kraju Ždrelac

Jelena Justin

Dolina Glinščica je znan 
obmorski raj za športne 
plezalce, saj v dvajset sek-
torjih najdejo več kot štiris-
to plezalnih smeri, od naj-
lažjih pa vse tja do VIII. te-
žavnostne stop nje. Dolina 
je bila in je še vedno poli-
gon za trening tržaških ple-
zalcev, med katerimi je bil 
najbolj znan Emilio Comi-
ci, rojen na začetku 20. sto-
letja in ustanovitelj Držav-
ne šole plezanja v Glinščici, 
ki deluje še danes. Splezal je 
številne prvenstvene smeri 
v Zahodnih Julijcih in Dolo-
mitih, svetovni sloves mu je 

prinesla smer v Civetti, ki jo 
je splezal z Giuliem Bene-
dettijem, na alpinističnem 
prestolu tedanjega časa pa 
se je utrdil s prvenstveno 
smerjo v Veliki Cini. Prej-
šnji teden smo se povzpe-
li do njegovega spomenika, 
danes pa bomo Comicijev 
turn opazovali z druge stra-
ni. Preplezali bomo najdalj-
šo med tremi feratami, ki so 
jih tržaški alpinisti nadelali 
za potrebe učenja gorniške-
ga gibanja po tovrstnih po-
teh. Najdaljša ferata se ime-
nuje Bruno Biondi in leži v 
severnem delu doline, bolj 
vzhodno, na zahodni strani, 
v Čičkovi steni, pa sta smeri 

Zimske rože/Rose d'Inver-
no in Nos/Naso.

Primorsko avtocesto za-
pustimo na izvozu za Kozi-
no in v križišču nadaljujemo 
v smeri Krvavega Potoka, 
kjer kmalu prečimo držav-
no mejo. Nadaljujemo sko-
zi vas Pesek/Pese. Kmalu na 
levi strani zagledamo sme-
rokaz za Val Rosandro/Glin-
ščico, zavijemo ostro levo in 
nadaljujemo do vasi San Lo-
renzo/Jezero, kjer lahko 
parkiramo na enem od par-
kirišč. Predlagam parkirišče 
takoj za vasjo, na levi stra-
ni, kjer je tudi nekaj metrov 
oddaljena razgledna točka, 
s katere je čudovit razgled 

na Tržaški zaliv. Po cesti 
navzdol se sprehodimo do 
odcepa do ferate Bruno Bio-
ndi; približno 5 minut hoje, 
označeno je z možici. Pod 
steno se opremimo s čela-
do, plezalnim pasom, samo-
varovalnim kompletom, pri-
poročljive so plezalne roka-
vice in po potrebi še kakšna 
'gurtna' z vponko za počiva-
nje. Ferata je prečno spelja-
na čez celotno steno in je po-
nekod komaj nekaj decime-
trov oddaljena od tal.

Takoj na začetku je mini-
malen vzpon, nato pa fera-
ta nekako drži konstantno 
višino, z minimalnimi od-
miki navzdol in navzgor. 

Plezamo proti zahodnemu 
delu stene in občasno, ko fe-
rata izgubi višino, imamo 
tudi možnost za predčasen 
zaključek. Približno na po-
lovici smeri nas čaka strm 
vertikalen vzpon z minimal-
nimi stopi. Moč v rokah je 
nujna. V tem delu se ferata 
tudi približa vrhu stene oz. 

zgornjemu robu, kamor je 
tudi moč sestopiti. Ta detajl 
poti je označen z D. Nato po-
novno sledimo žični vrvi oz. 
jeklenici proti levi oz. proti 
zahodu. Ta del ferate je naj-
višji, najbolj oddaljen od tal. 
Sledi precej atraktiven ver-
tikalni spust, nato pa skoraj 
gladka stena, kjer se gibamo 
na trenje. Za tem delom smo 
hitro pri zahodnem vstopu v 
smer ali koncu poti. Za fera-
to Bruno Biondi bomo pot-
rebovali pribl. 1 uro do 1 uro 
in pol. Odvisno od hitrosti 
plezanja, a ne pozabimo, da 
je bolje počasneje in varneje.

Če je še kaj moči v rokah 
in nobenih žuljev na prstih, 
stopimo še pod Čičkovo ste-
no in preplezamo ferati Nos 
in Zimske rože, sicer se pa 
po stezi pod steno vrnemo 
nazaj na izhodišče. 

Nadmorska višina: 395 m
Višinska razlika: 75 m
Trajanje: 
pribl. 1 ura in 30 min
Zahtevnost: 

Planinski izlet: ferata Bruno Biondi 

Razgled na Tržaški zaliv
Dolina Glinščice ponuja obilo športnih užitkov: od planinskih poti do ferat in plezalnih poti. Ferate so 
idealne za privajanje na skalo in gibanje po tovrstnih poteh.

Na začetku ferate Bruno Biondi / Foto: Jelena Justin

Pogled nazaj iz stene. Ferata je ena velika prečka. / Foto: Jelena Justin Po detajlu D hitro sledi še detajl z oceno C/D. / Foto: Jelena Justin
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Cveto Zaplotnik

Kranj – Ali pomanjkanje pa-
davin, ki jih občutijo že tudi 
nekateri viri pitne vode na 
Gorenjskem, vpliva tudi na 
kmetijstvo, je vprašanje, ki 
ga je na uredništvo naslovil 
eden od naših bralcev. Za 
odgovor smo zaprosili Ma-
rijo Kalan, specialistko za 
rastlinsko pridelavo v Kme-
tijsko gozdarskem zavo-
du Kranj. Kot je povedala, 

bi bile padavine za rast zdaj 
že dobrodošle, vendar pa 
rast kmetijskih rastlin bolj 
kot zaradi pomanjkanja pa-
davin miruje zaradi nizkih 
temperatur, ki so ponoči še 
krepko pod nič stopinj Celzi-
ja. »Ozimna žita so zdaj na 
približno takšni stopnji ra-
zvoja, kot so bila lani v pri-
merljivem obdobju. Zgornji 
sloj prsti je sicer suh, vendar 
pa je globlje še nekaj vlage,« 
pravi Kalanova.

Ali pomanjkanje padavin že 
povzroča sušo v kmetijstvu

Zgorni sloj prsti je razpokan in kaže na pomanjkanje 
padavin.

Cveto Zaplotnik

Kranj – Jutri, v sredo, z začet-
kom ob 9. uri bo v sejni sobi 
Kmetijsko gozdarske zadru-
ge Sloga Kranj na Primsko-
vem predavanje o pome-
nu zorenja govedine v pre-
hrani in predstavitev pravil-
nika o ocenjevanju kakovo-
sti mesnih izdelkov za oce-
njevanje na festivalu Dob-
rote slovenskih kmetij, nato 
pa bo še praktično ocenjeva-
nje suhomesnatih izdelkov. 
Udeleženci lahko prinese-
jo na ocenjevanje domače 
(neprerezane) izdelke, vsa-
kega pa morajo opremiti z 
deklaracijo, kamor je treba 
navesti ime in sestavine iz-
delka (tudi dodatke), do kdaj 
je izdelek uporaben in pod 
kakšnimi pogoji, navodila 
za uporabo, če so potrebna 
... Tisti, ki dejavnosti prede-
lave mesa nimajo priglaše-
ne na upravni enoti, naj po-
datke napišejo na list papir-
ja ali jih natisnejo na etike-
to. Vsak bo lahko prinesel 
na ocenjevanje največ dva 

izdelka, vsi bodo lahko tudi 
sodelovali pri ocenjevanju 
tako, da bodo pokusili izdel-
ke drugih in lahko tudi po-
vedali svoje mnenje. 

Oddelek za kmetijsko sve-
tovanje pri Kmetijsko goz-
darskem zavodu Kranj, ki 
organizira predavanje in de-
lavnico, sprejema prijave še 
danes, v torek, do opoldneva 
na telefonskih številkah in 
e-naslovih 04 511 2701, va-
nja.bajd-frelih@kr.kgzs.si 
(Vanja Bajd Frelih) in 04 535 
36 17, ana.beden@kr.kgzs.
si (Ana Beden). Delavnico 
bo vodila Irena Kos, speci-
alistka za predelavo mesa v 
Kmetijsko gozdarski zbor-
nici Slovenije, ki ima veli-
ko izkušenj z ocenjevanjem 
mesnih izdelkov za festival 
Dobrote slovenskih kmetij 
na Ptuju. Na predavanje in 
na delavnico vabijo kmete, 
ki se v okviru dopolnilne de-
javnosti na kmetiji že ukvar-
jajo s predelavo mesa v raz-
lične izdelke ali jih predela-
va mesa sicer kako drugače 
zanima. 

Ocenjevanje 
suhomesnatih izdelkov

Kranj – Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je v 
sodelovanju z Združenjem predstavnikov agrarnih skupnosti 
Slovenije, agrarnimi skupnostmi, Kmetijsko gozdarsko zbor-
nico Slovenije in s strokovnjaki s tega področja lani novembra 
izdalo zbornik o agrarnih skupnostih z naslovom Slovenske 
srenje kot izročilo in priložnost. Z ministrstva so pred ne-
davnim sporočili, da je zbornik zdaj na njihovi spletni strani 
dostopen tudi v e-obliki.

Zbornik o agrarnih skupnostih tudi v e-obliki

Cveto Zaplotnik

Gorenja vas – Člani združe-
nja so se zbrali v nedeljo na 
občnem zboru v Poljanski 
dolini. Najprej so si ogleda-
li predelavo mleka na kme-
tiji Pr' Leskovc v Stari Ose-
lici, nato pa so imeli obč-
ni zbor v Sokolskem domu 
v Gorenji vasi. Občni zbor 
je bil tokrat volilni, za pred-
sednika so izvolili Milana 
Brenceta, ki je združenje vo-
dil že v prejšnjem mandatu. 
Na zboru so sprejeli tudi po-
ročila o lanskem delu in le-
tošnji program dejavnosti. 

Pomemben letošnji dogo-
dek bo mednarodna konfe-
renca Evropskega združenja 
kmečkih in obrtnih sirarn 
oktobra v Bohinju, kjer bo 
Slovenija kot država gosti-
teljica pripravila tudi med-
narodno konferenco, katere 
osrednja tema bo planinsko 
sirarstvo. Dan po zaključku 
konference bo na Brdu pri 
Kranju še tretji festival slo-
venskega sira. 

Združenje je ob koncu lan-
skega leta štelo 128 članov, 
na občnem zboru so v član-
stvo sprejeli tudi Inštitut za 
mlekarstvo in probiotike.

Milan Brence še naprej predsednik 
Na občnem zboru Združenja kmečkih sirarjev Slovenije so za predsednika združenja ponovno izvolili 
Milana Brenceta s Pustotnikove kmetije v Gorenji vasi.

Združenje bo še naprej vodil Milan Brence. 

Cveto Zaplotnik

Groblje – Društvo rejcev go-
vedi črno-bele pasme v Slo-
veniji in Biotehniška fa-
kulteta Univerze v Ljublja-
ni vabita na strokovna pre-
davanja z naslovom Izzi-
vi za slovenske kmetije do 
leta 2030. Prvo predavanje 
je bilo že včeraj, drugo bo 

v ponedeljek, 21. marca, in 
tretje v ponedeljek, 28. mar-
ca, vsakič po Zoomu od os-
mih do desetih zvečer. Pre-
davanja bodo izvedli štu-
dentje Biotehniške fakulte-
te pod vodstvom svojih men-
torjev ter vabljeni predavate-
lji. Na predavanju, ki bo nas-
lednji ponedeljek, bodo go-
vorili o pomenu avtohtonih 

in tradicionalnih pasem v 
Sloveniji, izbiri ustreznega 
bika v čredi krav molznic, 
dosejavanju travnikov in 
o možnosti izboljšave pri-
delave kakovostne volumi-
nozne krme, na predava-
nju 28. marca pa o pred-
nostih in slabostih krmil-
nih avtomatov za močno 
krmo, vzreji plemenskih 

telic, portalu Govedo.si ter 
o prihodnjih rejskih ciljih 
in rejskem programu za čr-
no-belo pasmo goved. Vsi, 
ki bi radi poslušali predava-
nja, lahko najdejo povezavo 
do Zooma na spletni strani 
www.holstein.si ali zapro-
sijo za povezavo s sporo-
čilom na e-naslov Marija.
Klopcic@bf.uni-lj.si.

Izzivi za slovenske kmetije do leta 2030

Cveto Zaplotnik

Kranj – Zakon o ukrepih za 
omilitev posledic dviga cen 
energentov v gospodarstvu 
in kmetijstvu je začel velja-
ti petega marca, minuli te-
den pa je vlada na podlagi 
zakona sprejela še odloka, ki 
bolj podrobno urejata dode-
litev finančnega nadomesti-
la. En odlok ureja uveljavlja-
nje finančnega nadomestila 
zaradi vpliva povečanja cen 
energentov v čebelarstvu, 
drugi pa uveljavljanje nado-
mestila zaradi vpliva pove-
čanja cen mineralnih gnojil 
in energentov na kmetijsko 
pridelavo. 

Cene energije in ma-
ziv so se po podatkih sta-
tističnega urada v obdob-
ju med predlanskim in lan-
skim novembrom zvišale 
za 39 odstotkov, cene gno-
jil in sredstev za izboljšavo 
tal pa za 144 odstotkov. Ker 
bi tolikšno povečanje cen 
energentov in gnojil nega-
tivno vplivalo na kmetijsko 
pridelavo, se je vlada odlo-
čila, da kmetom in čebelar-
jem pomaga z izplačilom 

enkratnega finančnega na-
domestila. Čebelarji, ki so 
imeli na dan 5. marec letos 
vpisane čebelnjake v regi-
ster čebelnjakov in so imeli 
30. junija lani v registru pri-
javljeno najmanj eno čebe-
ljo družino, bodo upraviče-
ni do nadomestila v znesku 
pet evrov na panj, kmetje pa 
do 49 evrov na hektar trajnih 
travnikov, 138 evrov za hek-
tar trajnih nasadov in 108 

evrov za hektar njiv, pri tem 
pa bo pomoč navzgor ome-
jena na sto hektarjev kme-
tijskih zemljišč. Nadomesti-
lo bodo prejeli le, če na dan 
uveljavitve odloka niso ime-
li več kot 50 evrov neporav-
nanih davčnih in nedavčnih 
obveznosti. 

Agencija za kmetijske 
trge in razvoj podeželja bo 
vsem kmetom in čebelar-
jem, ki izpolnjujejo pogoje 

za pridobitev finančnega 
nadomestila, na podlagi do-
stopnih podatkov iz uradnih 
evidenc v tridesetih dneh od 
uveljavitve odloka izdala in-
formativne odločbe. Odlok 
o nadomestilu za čebelar-
stva je bil v petek objavljen 
v uradnem listu in je nasled-
nji dan že začel veljati, tako 
da bodo čebelarji prejeli in-
formativne odločbe najka-
sneje do 8. aprila.

Bolj podrobno o nadomestilu
Vlada je sprejela odloka, na podlagi katerih bo 56 tisoč kmetov in 11 tisoč čebelarjev upravičena do 
finančnega nadomestila za omilitev posledic zvišanja cen energentov in mineralnih gnojil.

Po podatkih statističnega urada so bile v kmetijski pridelavi cene energije in maziv 
novembra lani za 39 odstotkov višje kot leto prej. / Foto: Tina Dokl
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Simon Šubic

Kranj, Bled – Gorenjski poli-
cisti, ki so že obravnavali ne-
kaj prometnih nesreč z ude-
ležbo motoristov, opozarjajo, 
da razmere glede na tempe-
rature, pesek na cesti in zim-
sko obdobje nasploh še ved-
no niso primerne za udeležbo 
motoristov v prometu, zato jih 

pozivajo, naj počakajo na ugo-
dnejše razmere. V zadnjih 
dneh so obravnavali dve mo-
toristični nesreči. Na Bledu je 
motorist padel po lastni kriv-
di, okoliščine nesreče policisti 
sicer še preverjajo. V okolici 
Kranja pa je zaradi neprilago-
jene hitrosti padel voznik ne-
registriranega motokros mo-
torja in se poškodoval. 

Motoristi naj še počakajo

Jasna Paladin

Količevo – O požaru v več-
jem gospodarskem poslo-
pju za spravilo sena v balah, 
ki stoji sredi polja na Količe-
vem, so bili gasilci obvešče-
ni v četrtek nekaj minut pred 
16. uro.

»Čeprav smo bili na mestu 
požara le nekaj minut po kli-
cu, so se plameni že povsem 
razplamteli, saj lastniki, ki ne 

živijo neposredno zraven, po-
žara niso takoj opazili. Začeli 
smo gasiti z gasilskimi cister-
nami, pridružilo pa se nam 
je še deset okoliških prosto-
voljnih gasilskih društev. Ko 
smo ogenj omejili, smo mo-
rali odstraniti poškodovano 
ostrešje, nato pa smo s kme-
tijsko mehanizacijo ob po-
moči okoliških kmetov in bli-
žnje papirnice MM Količevo 
ostanke bal zvozili na bližnjo 

njivo, kjer smo jih razgrni-
li in namočili z vodo. Imeli 
smo srečo, da je veter pihal 
od juga proti severu in tako 
plameni niso zajeli bližnjega 
večjega hleva, ki je bil poln ži-
vine, okoliške stavbe pa niso 
bile ogrožene,« nam je pove-
dal Bogdan Potočnik iz Cen-
tra za zaščito in reševanje 
Domžale, ki je na požarišču 
vodil 120 gasilcev, intervenci-
ja pa je trajala vse do 22. ure.

Škoda je velika, saj je zgo-
relo približno 350 bal sena, 
v požaru so poginili krava 
in trije telički, uničene pa je 
tudi več strojne mehanizaci-
je – trosilnik, prikolica in ce-
pilnik drv. Vonj po dimu se 
je po širši okolici valil še več-
ji del naslednjega dne, ko so 
svoje delo opravljali krimi-
nalisti. »Vzrok požara, v ka-
terem je po prvi oceni nas-
talo za več tisoč evrov škode, 

še ni znan. Na kraju so po-
licisti preverjali tudi infor-
macije, da je v objektu zna-
na oseba, ki pa je bila kasne-
je najdena nepoškodovana 

in po do sedaj znanih podat-
kih v objektu ni bilo drugih 
ljudi,« je sporočil Tomaž To-
maževic s Policijske uprave 
Ljubljana.

V požaru poginila živina
V hudem požaru, ki je v četrtek popoldne zajel gospodarsko poslopje na Količevem, je zgorelo približno 
tristo petdeset bal sena, poginili pa so tudi krava in trije telički. Vzrok požara, v katerem je po prvi oceni 
nastalo za več tisoč evrov škode, še ni znan.

Kriminalisti na pogorišču ugotavljajo vzroke požara.

Simon Šubic

Kranj – Veliki senat kranj-
skega okrožnega sodišča je 
včeraj zaradi poskusa ubo-
ja svaka Aljaža Gamseta 
na šest leta zapora obsodil 
40-letnega Joška Šinkovca 
iz Gorenje vasi, zaradi po-
novitvene nevarnosti mu je 
podaljšal tudi pripor. Sodba 
ni pravnomočna, obtožen-
čeva zagovornica Mateja Li-
kozar Rogelj, ki se je zavze-
mala za oprostilno sodbo, pa 
je že napovedala pritožbo za-
radi kršitev postopka in ne-
ugotovljenega dejanskega 
stanja. Obtoženi, ki je gluh 
od rojstva in se s sodiščem 
sporazumeva s pomočjo tol-
mačke za slovenski znakov-
ni jezik, je sicer kaznivo de-
janje ves čas zanikal. 

Sodni senat je v sodbi sle-
dil navedbam višje držav-
ne tožilke Marije Marin-
ke Jeraj, ki je sicer predla-
gala šest mesecev daljšo ka-
zen zapora. V končni bese-
di je ocenila, da je dokazni 
postopek potrdil, da je obto-
ženi storil poskus kaznive-
ga dejanja uboja. »Nedvom-
no je dokazano, da je obto-
ženec s pohodnimi palicami 
napadel oškodovanca Aljaža 
Gamseta in ga z njimi udar-
jal tako močno, da je Gam-
se padel po tleh, kjer ga je 
udarjal še naprej, ob tem pa 
še brcal. Ko se mu je ena od 
palic zlomila, je posegel po 
grabljah z železno glavo s 14 
zobmi, da bi z njimi oško-
dovanca dokončno potol-
kel. Zgolj prisebnosti oško-
dovanca in srečnim spletom 
okoliščin gre pripisati, da je 

obtoženčevo ravnanje osta-
lo pri poskusu,« je poudari-
la Jerajeva. 

Po tožilkinih besedah ob-
toženčevemu zagovoru, da 
je svaka napadel, ker ga je 
provociral, in da ga ni imel 
namena ubiti, ni verjeti. »Iz 
izpovedbe oškodovanca, ki 
je potrjena tudi z izpovedba-
mi ostalih prič in listinsko 
dokumentacijo, jasno izha-
ja, da je obtoženec 17. avgu-
sta lani oškodovanca na nje-
govem domačem dvorišču 
pričakal in ga zahrbtno na-
padel, brez kakršnegakoli 
razumnega povoda ali razlo-
ga,« je dejala. Ob tem je opo-
zorila, da je Šinkovec Gam-
seta v preteklosti že večkrat 
napadel, pri tem pa je pouda-
rila, da je obtoženi prav tako 
izza hrbta napadel oškodo-
vanca tudi 4. januarja 2020, 
ko ga je v lokalni gostilni 
dvakrat z vrčkom za pivo 
udaril po glavi ter mu priza-
dejal krvavitev možganov in 
zlom lobanje. Kot je še na-
vedla, se ravnanje obtožen-
ca popolnoma sklada z ugo-
tovitvami izvedenca klinič-
no psihološke stroke Emila 
Benedika, da se obtoženec 
pogosto odziva impulzivno, 
lahko tudi agresivno, pri če-
mer čustva prevladajo nad 
razumno presojo. Po mne-
nju izvedenca ni dvoma, da 
je obtoženec oškodovancu 
hotel vzeti življenje in je de-
janje storil z direktnim nak-
lepom. »Ker v času storitve 
kaznivega dejanja obtožen-
čeva sposobnost razumeva-
nja pravega pomena svojih 
dejanj in sposobnost obvla-
dovanja lastnega ravnanja 

nista bili bistveno okrnjeni, 
je bil obtoženec prišteven in 
je ravnal z naklepom,« je še 
poudarila tožilka. 

Odvetnica Mateja Likozar 
Rogelj pa nasprotno meni, 
da obtoženemu storitev ka-
znivega dejanja niso dokaza-
li, zato je predlagala oprostil-
no sodbo in ukinitev pripo-
ra ali vsaj nadomestitev s hi-
šnim priporom. »Obdolženi 
je žrtev lastne hibe, je gluha 
oseba in počuti se tako, kot 
bi se počutil običajen človek, 
izgubljen tujini ali celo v pra-
gozdu. Ne razume, kaj mu 
sporočajo drugi, kar ga zme-
de in znervira. Tako je bilo 
tudi kritičnega dne, ko je ga 
oškodovanec kot že večkrat 
prej provociral,« je povedala. 
»Obdolženi se je zgolj branil 
provokacij oškodovanca, pri 
tem pa je zavestno in namer-
no pazil, da ga ne udari po 
glavi. Če bi imel namen sto-
riti očitano kaznivo dejanje, 
bi ga najbrž udarjal vsepov-
prek, in ne samo v roke in 

noge; naklep za odvzem živ-
ljenja ne more biti podan,« 
je dodala. Kot je še poudari-
la, je sodni izvedenec s pod-
ročja psihiatrije Peter Pre-
gelj pri obdolženem ugoto-
vil prisotnost psihične mo-
tnje in določeno zmanjša-
no sposobnost razumevanja 
pravnega pomena svojih de-
janj in okrnjeno sposobnost 
obvladovanja lastnega rav-
nanja, prisotno pa je tudi in-
tenzivno čustvovanje. 

Sodni senat je po besedah 
predsednice, okrožne sodni-
ce Andrijane Ahačič, ugoto-
vil, da ni bilo provokacije s 
strani oškodovanca, ki se je 
v času napada le pogovar-
jal po telefonu in obtožene-
ga, ki se je skrival za dreve-
som, sploh ni videl. Obto-
ženi je bil v svojem napadu 
vztrajen in je oškodovanca 
udarjal, dokler ni zlomil pa-
lice. Da ga ni zadel v glavo, se 
lahko zahvali le oškodovan-
cu, ki si je glavo zaščitil z ro-
kami, je povedala. 

Za poskus uboja svaka 
obsojen na šest let zapora
Na kranjskem okrožnem sodišču so izrekli šestletno zaporno kazen Jošku Šinkovcu, ki je avgusta  
lani s pohodnimi palicami napadel svaka in ga poskusil ubiti.

Obramba Joška Šinkovca se bo na obsodilno sodbo 
pritožila. / Foto: arhiv GG

Simon Šubic

Kranj – Od petka do nede-
lje je po Sloveniji izbruhnilo 
več kot 130 požarov v naravi, 
zato ni čudno, da je uprava 
za zaščito in reševanje z vče-
rajšnjim dnem razglasila ve-
liko požarno ogroženost na-
ravnega okolja na območju 
celotne države. Razglas velja 
za območja naravnega oko-
lja brez snežne odeje. 

V naravnem okolju je po-
leg požiganja in odmetava-
nja gorečih ali drugih pred-
metov ali snovi, ki lahko 
povzročijo požar, prepove-
dano tudi kuriti, požigati na 
območjih ob infrastruktur-
nih objektih, kuriti kreso-
ve, zunaj pozidanih površin 

uporabljati predmete, na-
prave ali izvajati aktivnosti, 
ki lahko povzročijo požar ter 
izvajati ognjemete. Inšpek-
torat za varstvo pred narav-
nimi in drugimi nesrečami 
ter policija bosta v času raz-
glašene velike požarne ogro-
ženosti naravnega okolja iz-
vajala poostren nadzor, so 
opozorili.

V zadnjih dneh je v naravi 
večkrat zagorelo tudi na Go-
renjskem. Uprava za zaščito 
in reševanje je od petka do 
nedelje poročala o takšnih 
požarih v občinah Radovlji-
ca, Gorenja vas - Poljane, 
Železniki, Tržič, Preddvor, 
Kranj, Domžale in Kamnik. 
Goreli sta predvsem trava in 
podrast.

Prepoved kurjenja

Simon Šubic

Ljubelj – Gorski reševalci 
so imeli zadnji konec tedna 
polne roke dela. Samo v ne-
deljo so posredovali petkrat. 
Na poti z Ljubelja proti Pre-
vali je zdrsnila planinka in 
se hudo poškodovala. S po-
licije so sporočili, da je pad-
la zaradi kombinacije zelo 
ledene podlage in neustre-
zne obutve. Planinka se je 
po zdrsu ustavila več deset 
metrov pod potjo in pri tem 
zadela v drevo. Po podatkih 

policije je utrpela hude po-
škodbe. 

Prav tako v nedeljo se je 
pri sestopu s Tošca po zdrsu 
poškodovala planinka. S he-
likopterjem so jo prepeljali v 
ljubljanski klinični center. 
Na Zelenici se je poškodo-
val sankač, pod Hribarcami 
v Stari Fužini pa turna smu-
čarka. Popoldne so pohodni-
ki na poti s Planice proti Crn-
grobu na planinski poti naš-
li neodzivno osebo in do pri-
hoda gorskih reševalcev iz-
vajali reanimacijo.  

Veliko zdrsov planincev



Alenka Brun

Od vedno sem 
bila muzikale
n človek, pra
vi Alja Wolte 
 Sula. Verjet

no se to zgodi, če si rojen v 
družino ljubiteljev glasbe, 
meni. Spomni se, kako sta z 
očetom, ko je bila še otrok, 
prirejala koncerte v dnev
ni sobi. Doma so pogosto 
poslušali jugoslovanski rok, 
poleg druge rokovske in dis
ko glasbe. Njen oče je bil v 
mladih letih namreč didžej 
v takratni diskoteki Trezor v 
Kranju. V prostem času pa je 
kupoval plošče skupine Iron 
Maiden, nam zaupa. »Tako 
da sem ljubezen do glas
be zagotovo podedovala po 
njem,« pove.

V osnovni šoli je Alja Wol
te  Sula pela v zborčku, prvič 
pa je nastopila samostojno, 
ko je bila že gimnazijka. Od 
takrat je nastopila na števil
nih gimnazijskih, občinskih 
in dobrodelnih prireditvah. 
»Ko sem se preselila v Lju
bljano, sem začela organizi
rati svoje koncerte. S pianis
tko Nado Komnenić, s kate
ro igrava zlasti balade in mir
nejše pesmi, sva nastopali 
po hotelih in trgih v Ljublja
ni, Mariboru in na Krasu. S 
kitaristom Andražem Kala
nom pa nastopava na poro
kah, terasah restavracij in 
barov. Igrava pop in rok pri
redbe. Niti eno leto pa še ni 
minilo, odkar me je 'posvo
jil' lokalni bend Šexpir. Smo 
že imeli priložnost sodelo
vati, a je šlo le za nekaj pes
mi. S fanti – Klemenom in 

Tomažem Hiršenfelderjem, 
Boštjanom Šolarjem in Jane
zom Bičkom – se super uja
memo.« Wolte  Sulova nam
reč ugotavlja, da se res red
ko zgodi, da se med člani 
zasedb oziroma sonastopajo
čimi razvije tista prava ener
gija. »To je težko razložiti z 

besedami,« nadaljuje. »Toli
ko brezpredmetnih besed 
dobi pomen, toliko zgodb 
lahko poveš in na tako različ
ne načine si jo lahko predsta
vljamo. Ko najdem ljudi, ki 
na glasbo gledajo z enakimi 
očmi kot jaz in jo čutijo ena
ko, pride do nečesa neverje
tnega – do sporazumevanja 
brez govora; nekakšne eksta
ze, ki se je ne da primerjati 
z ničimer drugim. Tako se 
počutim s fanti iz skupine 
Šexpir. Obožujem jih in več
no jim bom hvaležna, da so 
me vzeli za svojo. Zagotovo 
so se me od vseh doslej oni 
najbolj dotaknili.« Alja Wol
te  Sula močno verjame, da 
vplivajo tudi na njen glasbeni 
razvoj, na glasbo pa gleda kot 
na resnično nekaj svetega.

Danes v pevkinem reperto
arju najdemo tri avtorske pes
mi. »Prva, Nana, je bila napi
sana, ko sem izgubila babi
co. Vsakič povem, da je bila 
moja najboljša prijateljica 
in zaveznica, in vsakič se mi 
zdi, kot da ne povem dovolj. 

GLASBA JE ZANJO 
NEKAJ SVETEGA
Gledališče Toneta Čufarja na Jesenicah je v začetku marca gostilo mlado pevko Aljo Wolte - Sula. 
Temnolasa energična Jeseničanka ima glas in prezenco, ki publiki ostaneta v spominu.

Alja Wolte - Sula

Koncert Alje Wolte - Sula na odru jeseniškega gledališča je občinstvo v dvorani izjemno 
dobro sprejelo.

Za pesem Nana bom do kon
ca življenja trdila, da je naj
bolj osebna od vsega, kar sem 
kdajkoli napisala. Runaway 
je pesem, ki govori o strahu 
pred vezanjem – pa naj gre za 
romantične zveze ali pa pri
jateljske. Sploh pri današnji 
mladini se mi zdi, da se tako 
hitro spuščajo v stvari, iz kate
rih morajo potem hitro pobe
gniti, če ima to kaj smisla. 
Govori tudi o neki prepreki, 
ki si jo postavimo, ko se čus
tva razvijejo. Zadnja pesem z 
naslovom Tebi pa še ni urad
no ugledala luči sveta. Trenu
tno se ji posvečamo skupaj s 
skupino Šexpir. Prav tako je 
balada, a sem ji želela dati 
moč, nekakšen rokovski pri
zvok. Osnutke sem pokazala 
fantom in vsakič, ko se vidi
mo, sem znova preseneče
na, kako talentirani so. Priš
la sem k njim brez ideje, kako 
naj bi pesem na koncu zvene
la, in iz nje so naredili nekaj 
nebeškega. Tudi ta pesem je 
zelo osebne narave, je pol
na ljubezni, a tudi vsega, kar 
ostane, ko ljubezni ni več.« 
Pesem je Wolte  Sulova na 
koncertnem odru jeseniške
ga gledališča sicer predstavila 

občinstvu, ko bo dobila konč
no podobo in bodo zanjo pos
neli še videospot, pravi, pa jo 
bodo poslali »v svet«. 

Koncert je bil nabit z ener
gijo, dinamiko, ki jo premo
re pevka, ko njen glas boža 
publiko pod odrom. Omen
jene avtorske pesmi je lepo 
dopolnila tudi izvedba akus
tičnih različic drugih pesmi. 
Na kitari je Wolte  Sulovo 
spremljal Andraž Kalan, Kle
men Hiršenfelder pa je bil na 
cajonu in backvokalist.

»Da bi govorila o kak
šnih velikih načrtih za nap
rej, ne morem. Trenutno si 
samo želim peti, želim stati 
na odrih, pod katerimi ljud
je pojejo z menoj. Zagotovo 
načrtujem prvi album, naj
verjetneje nekje proti zimi 
2023. Seveda bi lahko bil prej, 
a si želim, da bi bile pesmi na 
njem popolne,« je odločna 
Alja Wolte  Sula in doda, da 
ima nekaj tekstov tudi že spi
sanih, vendar upa, da jih bo 
lahko dokončala s pomočjo 
fantov iz skupine Šexpir. »Za 
pesem Tebi se je izkazalo, da 
smo izjemna ekipa, tako da 
brez njih ne grem nikamor,« 
se še nasmehne.

Alenka Brun

V 
osmi sezoni šova 
MasterChef Slo
venija med 16 
tekmovalci, ki si 
ne deliljo le stras

ti do kuhanja, temveč tudi žel
jo po osvojitvi pokala in zma
ge v oddaji MasterChef Slo
venija 2022 in seveda denar
ne nagrade, ki priteče nazivu 
najboljšega, štirje predstav
niki prihajajo iz Gorenjske: 
Bernard Bečan je iz Tržiča, 
Januš Grm iz Lesc, Jure Gali
čič iz Medvod in Miro Jurje
vič iz Kamnika.

Žirante poznamo, tu se ni 
nič spremenilo: vračajo se 
Bine Volčič, Karim Merdja
di in Luka Ježeršek. »Tek
movalci so mladi in všeč 
nam je, ker so polni zanosa 
in res res res radi kuhajo,« 
so složni.

Gorenjci pa so ...

Bernard Bečan (26) je lju
bitelj hiphopa in sanja o las
tni restavraciji. Upa, da se bo 

lahko kar največ naučil o pri
pravi sladic, ker se mu zdi, 
da na tem področju ni rav
no najboljši. Rad pa pripra
vlja slane jedi. Zase pravi, da 
je zmagovalec in da se samo 
s pozitivno naravnanostjo 
da doseči vse in še več. Jure 
Galičič (40) meni, da je vese
ljak, in je ponosen, da je del 
letošnje kuharske karava
ne. Nad kuho pa so ga nav
dušili domači. Januš Grm 
(21) je ljubitelj adrenalin
skih športov. Ker je preveč 
energičen, mu najmanj diši 
peka sladic. Kuharsko pot je 
začel kot mamin pomočnik, 
v zadnjih letih pa je s svoji
mi jedmi navdušil že vso 
družino. Nekoč bi se rad v 
kuharskem dvoboju srečal z 
znano Ano Roš. Miro Jurje
vič (30) pa je tako na zaseb
ni kot na kuharski poti poln 
inovativnih idej. Pravo strast 
do kuhanja je pri njem vzbu
dila pokojna babica, želi pa 
jo usmeriti v novo poklicno 
pot. Še prej pa Luko Jezerška 
navdušiti s pripravo carske
ga praženca. 

VRAČA SE 
MASTERCHEF
Priljubljeni kulinarični šov na male zaslone prihaja 
že 17. marca. Med tekmovalci so tudi Gorenjci.
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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.

Dlan

V dlan bi ujela
tisto bore, kar imam.

Vse spomine,
vse bridkosti.
Kar je bilo lepega
pa tudi manj lepega.

Hodim po sledeh,
ki ostale so
na prehojenih poteh
tistih, ki jih ni več.

V dlan bi ujela,
ampak mi vse spolzi.

V množici ljudi
med drevesi, rožami
med nebom, zemljo
v iskrenih nasmehih.

Iščem tvojo dlan,
da pomaga mi čez dan.

Sibila

PESMI MLADIH

Pesem, polna čustev. Kadar si podamo roke, postane 
vse okoli nas lepše in boljše. Pomlad je pred vrati. Meta

Pes mi po šlji te na elek tron ski na slov 
pes mi.mla dih@gma il.com ali pis no na na slov:  
Go renj ski glas, Nazorjeva ulica 1, 4000 Kranj.

Alenka Brun

D
roži so divji kvas, 
združba mle-
čnokislinskih 
bakterij in kva-
sovk iz naravne-

ga okolja, s katerimi pripra-
vljamo kvašeno testo. Ustva-
rimo jih iz moke in vode. Ko 
ju zmešamo, moka dobese-
dno oživi. Zmes začne brbo-
tati in naraščati. V njej oživi-
jo mikroorganizmi, mlečno-
kislinske bakterije, ki škrob 
razgrajajo v enostavne slad-
korje. Zaradi tega sladkorja 

testo vzhaja in kruh je lažje 
prebavljiv, ne obleži v želod-
cu, kot radi rečemo. Je tudi 
polnejšega okusa ter struk-
ture z lažje dostopnimi hra-
nili in minerali za naše telo. 
Vendar iz droži ne delamo 
le kruha in pekovskih izdel-
kov, dodajamo jih lahko v 
različne jedi, če le vsebujejo 
moko in vodo – od testenin 
do juh, omak …

Droži za peko lahko prip-
ravimo tudi z različnimi vrs-
tami moke (in vodo ter žli-
co matičnih droži). In tako 
kot lahko menjamo moko, 
lahko tudi vodo zamenjamo 

ali dopolnjujemo z mlekom, 
kefirjem, pinjencem ali sad-
no kvasno vodo, izvemo.

V Restavraciji 1906 so 
tokrat spajali droži z jedmi 
na krožnikih in potem še z 
vinom, nastale pa so zani-
mive kombinacije. Najprej 
sta nas na mizah pričakala 
malce prirejena blejska pos-
modulja ter maslo z drož-
mi. Kot hladna predjed je na 
mizo prišel obloženi kruh 
naan. Pravzaprav trije kruh-
ki v velikosti dveh, morda 
treh grižljajev z zajčjo paš-
teto z žajbljem, dimljeno 
postrvjo in lečo s porom. 

Sledila je prva topla predjed, 
in sicer hišni raviol, polnjen 
s svinjskimi lički, predvsem 
pa se nam je pogled ustavil 
na barvah raviola in doda-
ni slani frutabeli. Kot dru-
ga topla predjed je navduši-
la izvirno postrežena mala 
bučna pita z govejim jezi-
kom, lardom, emulzijo buč-
nega olja in bučno majone-
zo. Glavno jed so tokrat poi-
menovali preprosto Wellin-
gton – angus in jelen, mav-
rahi ter omaka s črnimi ore-
hi. Po besedah glavne sous-
tvarjalke tokratnega menija 
Jerice Klinar so na krožniku 

pripravili pravi sprehod po 
gorah. Ob ajdovem biskvi-
tu, ki ga ni bilo enostavno 
narediti takega, kot si ga je 
zamislila, je še dodala Kli-
narjeva, pa sta bila med dru-
gim na sladkem in tudi zad-
njem krožniku tokratnega 

Droženja ob vinu še manda-
rinin mousse in sladoled iz 
kisle smetane z medom. »In 
jé se vse skupaj, vsak grižljaj 
mora vsebovati vse kompo-
nente,« je še poudarila Kli-
narjeva. 

(Konec)

Spajanje droži in vina

DROŽENJE OB VINU (2)

Hladna predjed: kruh naan

Wellington

Prava »slikarska« sladicaBučna pita

Mateja Rant

O
b svojem delu 
z otroki v vrt-
cu sem ugota-
vljala, da pri-
manjkuje gra-

diva na temo prometnih pra-
vil in prve pomoči za najmlaj-
še, zato je bilo potrebne kar 
precej iznajdljivosti, da smo 
jim vzgojiteljice to razloži-
le,« je razloge, ki so jo nave-
dli k pripravi slikanice, pred-
stavila Maja Komotar. Lani 
decembra je tako pri založbi 
Feniks izšla knjižica o nepre-
vidni miški, prek katere otro-
kom razlaga prometne znake 
in pravila vedenja v prome-
tu, obenem pa jim predstavi 
osnove prve pomoči.

»Izhajala sem iz otrok – 
na katere prometne zna-
ke in katere nevarnosti sem 
jih največkrat opozarjala, ko 
smo hodili ob prometnih 
cestah,« je pojasnila Maja 
Komotar. V knjižici je tako 
predstavila prometne zna-
ke, s katerimi se na svojih 

poteh srečujejo otroci, obe-
nem pa otroke poduči o tem, 
kako oskrbeti manjše rane 
in odrgnine oziroma manj-
še poškodbe, s katerimi se 
najpogosteje srečajo. Vse to 
je predstavila skozi dve zgo-
dbi v knjigi, in sicer Poš-
kodovana miška in Živali v 
prometu. Prva govori o miš-
ki, ki se je poškodovala in so 
ji na pomoč priskočili otro-
ci. »Skozi zgodbo se otro-
ci naučijo oskrbeti rane in 
spoznajo osnovne pripomo-
čke za oskrbo različnih ran, 
s katerimi se lahko srečajo v 
vsakdanjem življenju.« Dru-
ga zgodba pa govori o obisku 
živali v mestu, ki ne pozna-
jo cestnoprometnih pravil. 
Skupaj z otroki in vzgojite-
ljicama spoznavajo promet-
ne znake in cestnoprometne 
predpise za varno gibanje v 
prometu. Zgodbi sta napisa-
ni z velikimi tiskanimi črka-
mi in sta primerni za bralce 
začetnike.Knjiga je po bese-
dah Maje Komotar z izbo-
rom pisave, barvnega ozad-
ja besedila, levo poravnavo 

in nesvetlečimi listi prijazna 
tudi dislektikom. Ob besedi-
lu so še vprašanja, ki spodbu-
jajo aktivno branje. Vpraša-
nja se namreč navezujejo na 
vsebino ter popestrijo skup-
no branje in utrjujejo otro-
kovo znanje. »Verjetno je 

to posledica 'poklicne defor-
macije',« se nasmeje Maja 
Komotar, ki ta čas pripravlja 
doktorat iz predšolske vzgo-
je na temo opismenjevanja. 
Za ilustracije, ki lepo dopol-
njujejo vsebino, pa je poskr-
bela desetletna Miša Sanda. 

O NEPREVIDNI MIŠKI
Vzgojiteljica Maja Komotar je konec lanskega leta izdala otroško slikanico Neprevidna miška, s katero 
otroke opozarja na pravilno vedenje v prometu.

Naslovnica knjige Neprevidna miška avtorice Maje Komotar

S knjižico želi otroke spodbuditi, da se na sprehod 
odpravijo »z glavo« in so pozorni na stvari okrog sebe. 

 Fo
to

: o
se

bn
i a

rh
iv



19

PRAZNOVANJA

TOREK_15. 03. 2022

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_22__22_21
NALOGA

7 1
2 3 8

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

4 2 7 1
7 4 3

2 4

sudoku_TEZJI_22__22_21

REŠITEV

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

TEŽJI  
SUDOKU

sudoku_TEZJI_22__22_21
NALOGA

71
238

6725
1849
921347
5692

4271
743

24

sudoku_TEZJI_22__22_21

REŠITEV

735486921
429531786
816792543
167824359
982153467
543679812
354267198
671948235
298315674

Rešitev:

sudoku_LAZJI_22_21
NALOGA

1 3 2 9 8
4 5 7 8 1

6 9
1 8

5 7 4 6 3 9 1
2 5

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

sudoku_LAZJI_22_21

REŠITEV

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

LAŽJI  
SUDOKU 

sudoku_LAZJI_22_21
NALOGA

13298
45781

69
18

5746391
25

28
98346
51237

sudoku_LAZJI_22_21

REŠITEV

136259784
945678213
872314695
463921578
587463921
219587346
328746159
791835462
654192837

Rešitev:

»Oče«

Sprašujem za očeta. Jeseni 
je bil operiran zaradi raka na 
želodcu. Takrat je kazalo, da 
je operacija uspela, obsevanja 
tudi, zdaj pa se je rak vrnil. 
Zanima me njegovo stanje.

Življenje vsakemu odmeri 
njegov delež dobrih in slabih 
stvari. Sicer se nam pogosto 
zdi, da gre bolj ali manj samo 
za slabe, ker so naši možgani 
programirani tako, da bolje/
raje zaznavajo slabe stvari, 
toda tudi dobrih ne manjka. 
A navadno so bolj skrite – ali 
kot je rekel Mali princ: »Bis-
tvo je očem nevidno«. Vaše-
mu očetu je bilo odmerjeno 
toliko slabega, kot je moral po 
svoji usodi predelati. Videti 
je, da ste mu vi in vaši otroci 

v veliko veselje in mu dajete 
ogromno moči in želje za 
nadaljnji bolj z boleznijo. Še 
naprej mu stojte ob strani in 
mu bodite opora. Čim večkrat 
ga obiščite in tudi družina naj 
bo z njim, kolikor je mogo-
če. Ne ozirajte se na covid in 
druge stvari, s katerimi nas 
strašijo, samo bodite z njim! 
To mu ogromno pomeni, 
čeprav vam tega ne omeni. Vi 
to veste in tako mu boste tudi 
najbolj pomagali. Želim vam 
vse dobro.

»Osamljen«

Star sem že čez 50 let, pa sem 
še vedno samski. Nobena ne 
želi priti na kmetijo (imam 
veliko kmetijo in tudi živino), 
ker je preveč dela, lagodnega 

življenja in zabave pa zelo 
malo.

Nikar se ne obremenjujte s 
tem. Malce več časa posveti-
te temu, da se uredite in dru-
žite. Videti je, da ste druža-
bni in imate veliko prijateljev 
in znancev in na podlagi teh 
druženj boste tudi vi spozna-
li gospo, ki bo imela rada vas, 
vašo kmetijo in živali. Lahko 
bo kakšno leto starejša od 
vas, kar pa seveda ni ovira. 
Tudi ko boste v partnerstvu, 
nikar ne pozabite, da samo 
delo na kmetiji ni dovolj za 
srečno in zadovoljno življe-
nje. Tudi v odnos med dve-
ma človekoma je treba vložiti 
nekaj dela. Srečno.

»Sosed«

Pred časom smo kupili hišo in 
z njo dobili tudi zelo zoprnega 
soseda. Zmoti ga čisto vsaka 
stvar, ki jo želimo spremeniti, 
zdaj pa moramo zaradi posta-
vitve ograje še dobiti njegovo 
soglasje. Zelo konflikten je 

tudi z drugimi sosedi. Kaj pra-
vite, kako se ga lotiti?

Videti je, da vam bo res pov-
zročal veliko težav, vendar 
imate pravico in predpise 
na svoji strani. Ker ste novi 
sosedje, se vam bo še malce 
bolj postavljal po robu, saj 
želi videti, do kod gre lahko. 
Predlagam tudi, da se tudi vi 
malce upognete in posku-
site ograjo prilagoditi tako, 
da res ne bo posegala preko 
njegove posesti. Tudi grmo-
vje in drevje posadite tako, 
da bo vse odvečno listje na 
vaši strani. Glejte, da se bos-
te striktno držali vseh pravil, 
pa vam ne bo mogel nagajati. 
Ob neki priložnosti, ko ne bo 
videti, da se mu hočete pri-
kupiti, pa mu le naredite kak-
šno uslugo ali pa ga mogoče 
povabite na kozarček vina, 
počasi ga boste na ta način 
omehčali. Ograjo boste sicer 
postavljali še nekaj časa, 
toda kot vidim, bo do nas-
lednje pomladi vse urejeno. 
Srečno.

TANJA ODGOVARJA

tanja.70@hotmail.com

V preteklem tednu se je v kranjski porodnišnici rodilo 41 
novorojenčkov, in sicer 24 dečkov in 17 deklic. Najtežji je 
bil deček s 4222 grami, najlažja pa deklica, ki je tehtala 
2495 gramov. Na Jesenicah se je rodilo 8 deklic in 6 deč-
kov. Najtežji je bil deček s 3890 grami, najlažja pa deklica 
– tehtnica ji je pokazala 3020 gramov. 

Novorojenčki 

Samo Lesjak

B
arba Štemberg
ar Zupan je svo
jo šestdesetletni
co sicer dožive
la lani jeseni, ker 

pa epidemijske okoliščine 
vse do sedaj niso dopuščale 
druženja, je odprtje razstave 
moralo počakati. Dolgi zim
ski meseci čakanja pa so se 
razblinili v trenutku, ko so z 
Barbinimi skulpturami oza
ljšani razstavni prostor šen
čurskega muzeja napolni
li obiskovalci, gostje čudovi
te razstave, ki so ustvarjalko 
in slavljenko prišli pozdravit 
od blizu in daleč in tako pos
krbeli, da je odprtje potekalo 

v prav posebnem, z vezmi 
dolgoletnega globokega pri
jateljstva spletenem vzduš
ju.

O Barbi je najprej ljube
znivo spregovoril njen sop
rog in poklicni spremlje
valec Niko Zupan, nato pa 
besedo prepustil umetnos
tni zgodovinarki Petri Ven
celj. Barba je radostno otroš
tvo preživela v Kranju, dru
žino pa si je ustvarila v Vog
ljah. V mladosti je blestela 
kot vrhunska plavalka, kas
neje tudi kot lokostrelka. Od 
mame je nasledila ljubezen 
do umetnosti, po dedu roč
ne spretnosti, po očetu pa 
organizacijske sposobnosti. 
S keramiko in lončarstvom 
se ukvarja že polnih 33 let, 

je tudi mentorica študijskih 
krožkov, na katerih svoje 
bogato znanje prenaša nap
rej, in vodja Zavoda Vog
lje, ki sta ga z Nikom usta
novila, da bi lahko aktivneje 
delovala v korist ustvarjanja 
ter promocije keramike. 

Barbina oblikovalska pot 
se je začela s prelomno od
ločitvijo, da pusti službo v 
bančnem knjigovodstvu ter 
se posveti sinovoma in delu – 
pogosto je pozno v noč dela
la v svojem ateljeju. Niko ji je 
vselej stal ob strani, pri delu 
pa se ji je pridružil po deset
ih letih njenega ustvarjanja. 
Delo sta si porazdelila – Bar
ba se je posvetila lončarstvu, 
poslikavi in glaziranju, Niko 
pa ročnemu modeliranju in 

tehničnim zadevam.  Glina, 
gnetljiva in vodljiva surovi
na, ki s pomočjo ognja pos
tane trda keramika, Barbo 
opominja na vez med prete
klostjo in sedanjostjo. Delo z 
glino ji omogoča, da s tradici
onalnimi znanji in veščina
mi izrazi svoja razmišljanja 
in oblikuje nekaj sodobnega. 
Odlično poznavanje materi
je in izpopolnjeno tehno
loško znanje ji omogočata 
popoln nadzor pri ustvarja
nju. Tokrat na ogled ponuja 
nekaj njenih ljubih del iz pre
teklih let in serijo novih del, 
pri katerih je iskala različne 
izraze ene same glazure. Kot 
vsako leto je tudi letos izdela
la novo serijo vaz, s katerimi 
pričakuje prve cvetove poto
nik. Svojo ljubezen do cvet
ja je izrazila tudi s serijo vaz 
za ikebane, ob razmišljanju 
o minljivosti pa je oblikovala 
nagrobne šopke. 

Barba se je v letih ustvarja
nja udeležila več kot sto sku
pinskih in samostojnih raz
stav doma in v tujini. In kot 
je zapisala Anamarija Stibilj 
Šajn, Barba pri tem vsesko
zi dokazuje, kaj vse zmore 
močna želja in kam jo lahko 
pripelje ustvarjalna strast, 
saj neutrudno nadgrajuje 
in krepi svojo poetiko, nje
na dela pa vsebujejo avtor
sko prepoznavnost.

Umetnica je kot idejna in 
organizacijska vodja vsako
letnega Mednarodnega sim
pozija umetniške keramike 

PREROJENA Z OGNJEM
V Muzeju Šenčur je s tem naslovom z osebno simbolno noto na ogled razstava Barbe Štembergar Zupan, 
s katero se priznana, vselej aktivna in priljubljena ustvarjalka predstavlja ob svojem okroglem jubileju.

Avtorica razstave in slavljenka Barba Štembergar Zupan (ob soprogu Niku) se je iskreno 
zahvalila vsem gostom odprtja čudovite razstave. / Foto: arhiv ustvarjalke

Tudi letošnja serija vaz dokazuje umetničino ustvarjalno 
prefinjenost in dovršenost. / Foto: arhiv ustvarjalke

Voglje v svojem snovanju in 
prezentaciji umetniške kera
mike pridala tako slovenske
mu kot širšemu kulturnemu 
prostoru pomemben delež 
in pečat na kulturnolikov
nem področju. Z Nikom sta 
tako doslej gostila vrhunske 
strokovnjake za keramiko iz 
skoraj trideset držav: umet
nike, slikarje, kiparje, profe
sorje s svetovno znanih aka
demij …

Barba se je iskreno zahva
lila vsem obiskovalcem raz
stave, ki so slavljenki ob jubi
leju zaželeli vse dobro in jo 
obdarili, med drugim tudi 
z okusnim tradicionalnim 

prekmurskim kruhom vrt
ankom. V imenu šenčur
ske občine je spregovoril 
tudi podžupan Aleš Perič 
Močnik, ki se je ustvarjal
ki zahvalil za vse ustvarjal
ne aktivnosti, s katerim je 
izjemno obogatila kultur
no področje domače obči
ne, katere ime je ponesla v 
svet. Barbina kreativnost, 
barvitost in tenkočutnost pri 
ustvarjanju nikogar ne pus
tita ravnodušnega. In tudi 
tokratno srečanje je odzvan
jalo z željami vseh, naj Bar
bo vse te osebnostne vrline – 
skozi čas prerojene v ognju – 
spremljajo še vrsto let.
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www.gorenjskiglas.si  

Dušeno srnjakovo stegno s čokolado

1. nagrada: darilna kartica želja v vrednosti 15 EUR,  
2. in 3. nagrada: knjiga Zdravje in Jaz - Prijatelja

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 š lji te do petka, 25. marca 
2022, 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.

Čokoladni deserti in strjenke

V knjigi je več 
kot 100 receptov 
in zanimivosti o 
čokoladi v poglavjih: 
o kakavovcu in 
kakavovem zrnu, 
od kakavovega 
zrna do čokolade, 
čokoladne torte in 
kolači, čokoladni 
deserti in strjenke, 
čokoladni fondiji, 
čokoladni okraski, 
pralineji in slane 
jedi s čokolado. 
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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

10Spiralna vezava, 14 cm x 20 cm, 160 strani

EUR
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Erika Jesenko

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

Smo v postnem času, ko si lahko tudi na področju kuhanja 
zadamo postni cilj. Na primer da se bomo vzdržali pretiranega 
nakupovanja in porabili zaloge. Običajno nam ostajajo žita.

Juha iz ovsenih kosmičev

Potrebujemo 80 g ovsenih kosmičev, 2 žlici olja, čebulo, jušno 
kocko, 3 stebelca zelene, 2 žlički kisle smetane, šopek svežega 
peteršilja, sol, mešanico z začimbami, ščepec origana in timijana 
ter korenček za okras.
Čebulo in stebelca zelene sesekljamo ter na olju svetlo prepra-
žimo. Dodamo ovsene kosmiče, prelijemo z litrom vode, do-
damo začimbe ter jušno kocko. Kuhamo 10 minut. Na koncu 
primešamo še kislo smetano, posujemo s peteršiljem in ok-
rasimo z naribanim korenčkom.

Ješprenjeva solata

Potrebujemo 150 g ješprenja, 70 g fižola, 50 g sveže paprike, 
100 g paradižnika, 60 g sira, 60 g bučnih semen, žličko gorčice, 
jabolčni kis, sol, poper, zelen peteršilj in 100 g pustega mesa. 
Ješprenj in fižol preberemo, operemo in skuhamo. Papriko, 
paradižnik, meso in sir narežemo na kocke. Bučna semena 
drobno zmeljemo, da dobimo pasto. Dodamo ji kis, vodo, 
sol, poper, gorčico in peteršilj ter dobro premešamo. Preliv 
dodamo solati in jo dobro premešamo, zalijemo pa le toliko, 
da je sočna. Vsaj kako uro jo pustimo v marinadi.

Ajdova krema v kozarcu

Potrebujemo 100 g ajdove kaše, sol, 0,5 l mleka, 50 g škroba, 2 
žlici medu, cimet, 20 g sladkorja, jajce, sadje in sladko smetano.
Ajdovo kašo malo posolimo in zdušimo v vodi. Rumenjak, 
škrob in malo hladnega mleka zmešamo in zakuhamo v pre-
ostalo vrelo mleko. Med mešanjem prevremo, odstavimo in 
primešamo sneg iz beljaka, ki smo mu dodali sladkor. Kuhano 
kašo zmečkamo in primešamo vse preostale sestavine, nade-
vamo v kozarce in ponudimo hladno. Okrasimo jo z nareza-
nim sadjem in okrasimo s stepeno smetano.

Narastek iz višenj in zdroba

Potrebujemo 200 g pšeničnega ali pirinega zdroba, 1 l mleka, 
100 g sladkorja, 50 g rozin, 2 žlici ruma, kozarec višnjevega kom-
pota, ščepec cimeta, lupino polovice limone, vaniljev sladkor, 2 
jajci in 2 žlici masla.
Mleko s sladkorjem zavremo, dodamo zdrob in mešamo, da 
se zgosti. V zmes primešamo rozine, namočene v rumu, ter 
naribano limonino lupino. V kompot damo cimet in vaniljev 
sladkor. Premešamo in pustimo 10 minut, nato odlijemo sok. 
Z maslom namažemo pekač, ki ima pokrov, in vanj zlijemo 
eno tretjino zdrobove zmesi. Nanjo potrosimo polovico vi-
šenj in zalijemo z drugo tretjino zmesi. Nato potresemo še 
preostale višnje. V zadnjo tretjino zdroba vmešamo 2 jajci in 
polijemo po višnjah. Pokrijemo in pečemo 30 minut v pečici, 
ogreti na 200 °C, da je narastek zlato rumen. Namesto višenj 
lahko uporabimo tudi drug sadni kompot. Če so kosi sadja 
večji, jih narežemo na manjše koščke.

Piškoti, ki zagotovo ne bodo razočarali
Toliko različnih piškotov 

smo že spekli in za vsake smo 
rekli, da boljši ne bi mogli 
biti. In tudi za kavne rogljič-
ke in marelične piškote s ko-
kosom bi lahko tako rekli.

Za pripravo kavnih rogljič-
kov potrebujemo: 300 g 
moke, 1 žličko kakava, 2 žlič-
ki instant kave, pol pecilnega 
praška, 1 jajce, 150 g masla, 
120 g mletega sladkorja, ščep 
soli, 100 g bele čokolade.

Skupaj zmešamo moko, 
kakav, instant kavo, pecilni 
prašek, sladkor in ščep soli. 
Dodamo na lističe narezano 
maslo in jajce ter vse skupaj 
zgnetemo v testo. Testo zavi-
jemo v folijo in ga za vsaj pol 
ure postavimo v hladilnik. 

Nato iz testa oblikujemo dva 
dolga svaljka in ju narežemo 
na krajše kolute. Iz vsakega 
koluta oblikujemo roglji-
ček in ga položimo na pe-
kač, prekrit s peki papirjem. 
Pečemo v pečici, segreti na 
180 °C, od 15 do 20 minut. 
Ko se rogljički nekoliko oh-
ladijo, stopimo belo čokola-
do in vanjo pomočimo kra-
ke rogljičkov. 

Nasvet: rogljičke, pomo-
čene v stopljeno čokolado, 
polagamo na peki papir in 
pustimo, da se čokolada str-
di. Tako bo čokolada v celo-
ti odstopila s peki papirja in 
ostala na rogljičkih. 

Za pripravo marelič-
nih piškotov s kokosom 

potrebujemo: 250 g moke, 
60 g kokosove moke, 1 jajce, 
140 g masla sobne tempera-
ture, 60 g sladkorja v prahu, 
1 vaniljev sladkor, pol pecil-
nega praška, ščep soli, ma-
relično marmelado, sladkor 
v prahu za posip.

Skupaj zmešamo moko, 
kokosovo moko, sladkor, 
vaniljev sladkor, pecilni 

prašek in ščep soli. V meša-
nico moke zmešamo jajce 
in na kocke narezano mas-
lo ter vse skupaj zgnetemo v 
testo, ki ga za pol ure postavi-
mo v hladilnik. Ohlajeno te-
sto razvaljamo na pomoka-
ni površini na pol centime-
tra debelo in s pomočjo mo-
delčkov za piškote izrežemo 
poljubne oblike. V polovici 

piškotov na sredini izreže-
mo še manjši krogec. Piško-
te položimo na pekač, prek-
rit s peki papirjem. Pečemo 
v pečici, segreti na 170 °C, od 
10 do 15 minut. Piškote ohla-
dimo in tiste z luknjo na sre-
dini potresemo s sladkor-
jem v prahu. Druge piškote 
namažemo z marmelado in 
pokrijemo s piškoti z luknjo.

Milena Miklavčič

»Potem pa se je zima pre-
vesila v pomlad, začela sem 
načrtovati dopust. Naj grem 
sama? Vedela sem, da če bi 
to prišlo na ušesa mojemu bi-
všemu, bi se valjal po tleh od 
smeha in škodoželjnosti. Po-
tem sem v medijih zasledila 
reklamo neke spletne stra-
ni, kjer se spoznavajo tisti, ki 
mislijo resno.«

Za Petro je iskanje pravega 
moškega po različnih porta-
lih postalo kot droga. Tisoč-
krat na dan si je rekla: Zdaj 
je pa tega konec, ne bom več 
klikala, ne bom ... A je vedno 
znova prelomila besedo.

»Res sem bila grozna,« 
priznava. »Kak dan sem 
zdržala do večera, potem pa 
sredi najbolj napetega filma 
vzela v roke tablico in zače-
la brskati med 'ponudbo'. 
Sama sebi se nisem več zde-
la normalna, a ti kliki so bili 
zame nujni kot jutranja kava.

Jonas je bil zelo poseben. V 
svojem profilu je napisal, da 
je hotelir in ljubitelj motor-
jev. Iskal je partnerico, ki bi 
pazila na hotel, ko bi šel s pri-
jatelji preizkušat, kakšna je 
vožnja po puščavi. Če bi mu 
bila ženska všeč, ni izključe-
val tesnejših stikov. Podob-
no ponudbo je imel Kajetan, 
moški malo nad šestdeset.

Da ne pozabim: leta, ki so 
si jih zapisovali v svoje pro-
file, so bila redkokdaj prava! 
V resnici jih je vsak imel naj-
manj deset ali celo dvajset 
več! Kajetan mi je v telefon-
skem pogovoru povedal, da 
ima denarja kot pečka, da je 
'strukturiran, začrtan, anali-
tičen, zelo komunikativen in 
luciden'. Že iz radovednos-
ti sem se z njim dogovorila 
za zmenek. V resnici so bile 
njegove finance povezane s 
posojili v švicarskih frankih. 
Iskal je zgolj žensko, ki bi ga 
vzdrževala. Nekaj časa sva še 
ostala v stiku, saj se mi je v 
dno srca smilil. Peljala sem 
ga na kosilo, mu sem in tja na 
skrivaj stisnila v žep nekaj de-
narja. Kje je danes, ne vem.

Enkrat konec aprila sem 
dobila pismo od Srečka. Zatr-
dil mi je, da se je nesmrtno 
zaljubil že v mojo fotografi-
jo. Prepričana sem bila, da 
bi bil tudi Prešeren ljubosu-
men na pesmi, ki jih je pe-
snil meni v čast. Prav zaba-
val me je! Nekoč pa je bil ver-
jetno malo raztresen: pos-
lal mi je pesem, v kateri me 
je poimenoval Marija. Ver-
jemite, niti zamerila mu ni-
sem! Tako in tako sem sluti-
la, da ima več želez v ognju 
in da v svoji poeziji zgolj me-
nja imena žensk, ki jih osva-
ja. Po tistem, ko sem mu pi-
sala, da nisem Marija, se mi 
ni več oglasil.

V spominu mi je ostal tudi 
Janez. Pisal mi je, da se seli 
v Ameriko, ker je Slovenija 
do mladih zdravnikov pre-
več mačehovska. Ker ne za-
upa Američankam, želi, da 
tik pred zdajci najde ustre-
zno partnerko doma. Malo 
me je zmotilo to, da ''mla-
di zdravnik'' išče partner-
ko med ne preveč mladimi 
ženskami, kakršna sem. Ko 
pa mi je omenil, da se mu 
ponujajo profesorice, farma-
cevtke, celo političarke, sem 

postala še bolj pozorna. Nje-
govo lažno fotografijo sem 
našla v neki reklami za ov-
sene kosmiče. Ko sem mu 
to povedala, mi je odgovoril: 
'Kapo dol pred vami, gospa, 
edini ste, ki ste me razkrin-
kali.' Priznal mi je, da so 'vse 
babe butaste', da sem edina 
'pri brihti'. V resničnem živ-
ljenju je bil zelo preprost in 
neuk moški.

Bobi je bil pravi filozof. 
Imel je neustavljivo željo po 
pripovedovanju o dogodivš-
činah iz svojega življenja. Že 
v prvem telefonskem pogo-
voru mi je razlagal o kultu-
ri Majev in Inkov pa o Sunit-
ski kulturi in njihovi duhov-
nosti. Ker mi tovrstna sodob-
na duhovnost pomeni manj 
kot lanski sneg, se na njego-
ve telefonske klice nisem več 
oglašala. A on vztraja z dru-
ge pa tretje, četrte telefon-
ske številke. Ponoči, podne-
vi, ob vsaki, še tako nemogo-
či uri. Začela sem sumiti, da 
je morda na kakšni rehabili-
taciji. Ko sem mu to omenila, 
me je končno pustil pri miru.

Potem sem spoznala Bibi-
ja. Prijeten, zelo bister, umir-
jen, duhovno bogat moški. 
Ali pa se mi je samo zdelo? 
Že po desetih dneh poznan-
stva sva postala par. Vsak 
prosti trenutek sva prežive-
la skupaj. Prišel je k meni, ali 
pa sva se odpeljala na vikend 
njegovega prijatelja v okolico 
Poreča. Bila sem presrečna. 
Res mi je bilo lepo ob njem. 
Nekoč mi je pripovedoval, da 
so keramičarji končno odšli 
iz stanovanja, da je kopalnica 
takšna, kot mora biti. Rada bi 
jo videla, sem mu čisto spon-
tano rekla. 'Ojej, to pa ne, lah-
ko pride na obisk hčerka, pa 
bi bilo vse narobe,' se je izmo-
taval. Postala sem pozorna – 
in to kljub zaljubljenosti, kar 
je bil pravi čudež. Začela sem 
vrtati vanj, nakar mi je s teža-
vo priznal, da bivša žena živi 

v isti hiši, le nadstropje nižje, 
da sta zaradi hčerke še zme-
raj v dobrih odnosih, ki jih 
ne želi pretrgati. Nekaj časa 
sem bila tiho. Če bi karkoli 
rekla, bi se mi glas preveč tre-
sel. Nazadnje sem ga le vpra-
šala, kako si predstavlja naji-
no zvezo. Nič mu ni bilo ne-
rodno, ko je dejal, da tako, kot 
je bilo do zdaj. Malo pri meni 
doma, malo na izletih. Le pri 
njem ne, ker ne želi, da me vi-
dita bivša in hčerka. Za piko 
na i je še zinil, da me noče iz-
gubiti, ker imam 'zelo prik-
ladno telo za seks'.

Toliko, kot sem jokala tis-
to noč, nisem niti v zakonu. 
Ponižal me je kot žensko, 
kot čuteče bitje, kot človeka. 
Ne vem, kje sem imela moč, 
da sem prekinila z njim. Še 
mesece sem pogrešala naji-
ne pogovore, druženja. Žal 
je bil preveč idealen, da bi 
bil resničen. Čas žalovanja 
za izgubljeno priložnostjo je 
na mojo smolo prehitro mi-
nil. Spet sem se vrgla v iska-
nje. Brez glave seveda. Že ob 
prvem poskusu sem nalete-
la na ločenega, poslovno izje-
mno uspešnega, omikanega 
in izobraženega. Povabil me 
je v fitnes, ki je bil tik pod sta-
novanjem v stolpnici, v kate-
ri je živel. Sedem ur najine-
ga druženja je minilo, kot bi 
mignil. Že sem upala, da sem 
srečala gospoda Pravega, ko 
me je kar tako, mimogrede, 
vprašal, koliko sem stara. Po-
vedala sem po pravici. Tedaj 
pa šok! 'S staro babo se pa jaz 
ne bom družil, kaj bodo rek-
li prijatelji, poslovni partner-
ji. Marš, izgini, nočem te več 
videti!' Uglajeni svetovljan 
se je v sekundi spremenil v 
prostaka brez kakršnihkoli 
manir. Iz lokala zraven fitne-
sa, kjer sva še malo pred tem 
veselo kramljala, sem se pob-
rala kot pritepena mačka. Po-
nižana do zadnjega vlakna.«

(Konec prihodnjič)

Moški, ki so me osvajali, 2. del

Ponižana in razžaljena

usode



prijave do zasedbe mest na mck-prijave@luniverza.si ali 
04 280 48 25.

Vadba za zdravo hrbtenico 
Naklo – Medgeneracijski center Naklo vabi v sredo, 16. mar-
ca, ob 11. uri na vadbo za zdravo hrbtenico. Gre za enostav-
ne vaje za prožno hrbtenico, ki dobro vplivajo na počutje, z 
njimi bo vaše telo zadihalo in se osvobodilo bolečin. Obve-
zne prijave do zasedbe mest na mck-prijave@luniverza.si ali 
04 280 48 25.

Dejavnosti za otroke
Jesenice – V Občinski knjižnici Jesenice bo v sredo, 16. mar-
ca, ob 16. uri Sredina risalnica in ob 17. uri Ustvarjalne delav-
nice, v četrtek, 17. marca, bo ob 17. uri Ura pravljic in v petek, 
18. marca, ob 10. uri Brihtina pravljična dežela za predšolske 
otroke, ki ta čas niso v vrtcu. Osnovnošolce vabijo k vpisu 
na delavnico Programiranje za osnovnošolce, ki ob ponede-
ljkih poteka na Zoomu. Prijavijo se lahko osnovnošolci, ki 
obiskujejo vsaj tretji razred osnovne šole, na naslov: toni.
podobnik.r@gmail.com.

IZLETI
Planinarjenje po zahodnem delu hrvaške Čičarije
Kranj – Planinsko društvo Iskra Kranj vabi v soboto, 19. mar-
ca, na planinarjenje po Žbevnici v zahodnem delu Čičarije. 
Zaključek izleta bo v Buzetu, kjer bo čas za kavo in kratek 
ogled starega dela mesteca v lastni režiji. To bo do pet ur 
dolg, nezahteven planinski pohod. Odhod s posebnim av-
tobusom s parkirišča pri Mercatorjevem centru na Primsko-
vem bo ob 6. uri. Ne pozabite na osebni dokument (prehod 
meje). Prijave in informacije pri vodnikih: Uroš Prelovšek, 
prelovsek@gmail.com, tel. 040 255 163, Sašo Košnik, saso.
kosnik@infonet.si, tel. 041 757 009. Prijava je veljavna s po-
trdilom vodnika.
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desetdnevna vremenska napoved tedenski koledar
         vzhod      zahod 

Torek
15. 3.

–2/13 °C

Nedelja 
20. 3.

–5/1 °C

Sreda 
16. 3.

Četrtek
17. 3.

Petek
18. 3.

Sobota
19. 3.

1/12 °C –1/10 °C –2/8 °C –4/5 °C

Ponedeljek 
21. 3.

Torek
22. 3.

Sreda
23. 3.

Četrtek
24. 3.

–3/2 °C –2/2 °C –3/5 °C –4/8 °C

Svetovalec, m/ž – več oseb (Kranj) 
Iščete delo v dinamičnem timu? Vas veseli delo z ljudmi? Imate izkušnje iz proda-
je ali celo iz področja sam svoj mojster? Bi želeli postati del naše ekipe? Če ste na 
vprašanja odgovorili pritrdilno, se prijavite na prosto delovno mesto razpisano za 
OBI Kranj. OBI, d. o. o., Jurčkova cesta 226, 1000 Ljubljana. Prijave zbiramo do 27. 3. 
2022. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Poslovni analitik/tehnolog za bančno področje, m/ž (Kranj) 
Imaš izkušnje z informacijsko podporo bančnemu poslovanju in te sodelovanje z 
bančniki na eni strani in razvijalci na drugi strani veseli? Želiš biti aktivno vključen v 
celoten proces razvoja in neposredno sodelovati s strankami? Potem te vabimo, da 
se oglasiš. S&T Slovenija, d. d., Leskoškova cesta 6, 1000 Ljubljana. Prijave zbiramo 
do 13. 4. 2022. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Vodja vzdrževanja in investicij, m/ž (Kamnik) 
V našo ekipo vabimo vodjo vzdrževanja in investicij, ki bo odgovoren za načrtova-
nje, vodenje in izvedbo projektov na področju neproizvodnega vzdrževanja in in-
vesticij poslovnih objektov za zagotovitev, da ustrezajo potrebam družbe. Nektar 
Natura, d. o. o., Ekslerjeva ulica 8, 1241 Kamnik. Prijave zbiramo do 13. 4. 2022. Po-
drobnosti na www.mojedelo.com.

Komercialist za turizem, m/ž (Škofja Loka) 
V naši ekipi si želimo novega sodelavca, ki je zanesljiv, urejen in delaven, ima 2 leti 
delovnih izkušenj na sorodnih delovnih mestih, ima pridobljeno višjo ali visoko iz-
obrazbo turistične smeri ... Arriva, d. o. o., Ulica Mirka Vadnova 8, 4000 Kranj. Prijave 
zbiramo do 27. 3. 2022. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Diplomirana medicinska sestra, m/ž (Radovljica) 
Opis del in nalog: vodenje, načrtovanje, organiziranje, usklajevanje in nadzor dela 
delovnega tima, planiranje, usmerjanje in nadzor nad porabo vseh sredstev delov-
nega tima, sodelovanje pri najzahtevnejših projektih skupinah, oblikovanje sistem-
skih rešitev in priprava drugih zahtevnejših gradiv. Dom dr. Janka Benedika Rado-
vljica, Šercerjeva ulica 35, 4240 Radovljica. Prijave zbiramo do 19. 3. 2022. Podrob-
nosti na www.mojedelo.com.

Prodajalec v tehnični trgovini, m/ž (Kranj) 
Če ste tehnični tip človeka in vas zanima dolgoročno delo v naši prodajalni, nam 
svojo prijavo in življenjepis pošljite na e-naslov kljucavnicarstvo.pirc@siol.net. De-
lovno mesto je v Kranju. Ključavničarstvo in trgovina Pirc Milan, s. p., Hrastje 81, 
4000 Kranj. Prijave zbiramo do 4. 4. 2022. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Projektni svetovalec, m/ž (TC Merkur Lesce) 
Delo izbranega kandidata bo obsegalo predvsem: strokovno svetovanje, proda-
ja projektnih ponudb ter skrb za realizacijo projektnih ponudb. Merkur trgovina, 
d. o. o., Cesta na Okroglo 7, 4202 Naklo. Prijave zbiramo do 31. 3. 2022. Podrobno-
sti na www.mojedelo.com.

Brusilec, m/ž (Kropa) 
Iščemo sodelavca, ki bo zadolžen za brušenje kompozitnih izdelkov. GS-CarboTech, 
d. o. o., Koritno 66, 4260 Bled. Prijave zbiramo do 30. 3. 2022. Podrobnosti na www.
mojedelo.com.

Ličar in klepar, m/ž (Lesce) 
Opis dela: priprava vozil ali delov na lakiranje, kitanje, brušenje, poliranje, lakiranje, 
montaža in demontaža delov vozila. ASP, d. o. o., Cesta Janeza Finžgarja 2, 4270 Je-
senice. Prijave zbiramo do 10. 4. 2022. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Voznik tovornega vozila, m/ž (Tržič – SLO, D, I, BiH) 
Kot voznik tovornega vozila boste po navodilih nadrejenega ter v skladu z varstvom 
pri delu zadolženi za: opravljanje prevozov mednarodnem transportu – SLO, D, I, 
BiH, skrb in vzdrževanje vozila, nakladanje in razkladanje blaga ... Cablex-T, d. o. o., 
Cesta Ste Marie Aux Mines 9, 4290 Tržič. Prijave zbiramo do 10. 4. 2022. Podrobno-
sti na www.mojedelo.com.

Laborant za področje električnih veličin, m/ž (Selca) 
Kandidata bosta izvajala storitve kalibracij s področja električnih veličin. Prednost 
bodo imeli kandidati z izkušnjami ter naprednim poznavanjem slednjega. Lotrič 
Metrology, d. o. o., Selca 163, 4227 Selca. Prijave zbiramo do 20. 3. 2022. Podrobno-
sti na www.mojedelo.com.

Pomočnik tiskarja-barvar, m/ž (Vodice) 
Družba Bovis, d. o. o., ima dolgoletno tradicijo na področju tiskarstva. Iščemo sode-
lavca za delo v laboratoriju za barve, pomoč v reprostudiu in pomoč v tiskarni. Za-
želeno je poznavanje barv in fleksotiskarske tehnike, ni pa pogoj. Osnovno delo z 
računalnikom in pozitiven odnos do dela. Bovis, d. o. o., Repnje 34, 1217 Vodice. Pri-
jave zbiramo do 10. 4. 2022. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Razvijalec, m/ž (Železniki) 
Opis del in nalog: razvoj in konstruiranje elektromotorjev in elektromotornih pogo-
nov, izdelava specifikacij za sisteme in komponente. Domel, Elektromotorji in go-
spodinjski aparati, d. o. o., Otoki 21, 4228 Železniki. Prijave zbiramo do 31. 3. 2022. 
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

Nagrajenci križanke Gorenjskega glasa z geslom: OPAZUJMO 
PTICE V NAŠIH VRTOVIH, ki je bila objavljena v Gorenjskem 
glasu 1. marca 2022, so: Joži Pirc iz Mojstrane, ki prejme 1. 
nagrado (darilna kartica OBI v vrednosti 20 EUR), Milka Mlinar 
iz Žirov in Miro Marčeta iz Škofje Loke, ki prejmeta 2. in 3. nag-
rado (knjiga Zdravje in jaz – Prijatelja). Nagrajencem čestitamo!

HALO-HALO GORENJSKI GLAS
telefon: 04 201 42 00

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

15. 3. tor. Klemen   6.16 18.08

16. 3. sre. Hilarij   6.14 18.09

17. 3. čet. Jerica   6.12 18.11

18. 3. pet. Edvard    6.10  18.12

19. 3. sob. Jožef   6.08 18.14

20. 3. ned. Srečko   6.06 18.15

21. 3. pon. Benedikt  6.04 18.16

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

Za vse prireditve je obvezno spoštovanje vladnih odlokov in 
priporočil NIJZ za zajezitev covida-19.

PRIREDITVE
Umovadba za starejše 
Preddvor – Medgeneracijski center Preddvor v sodelovanju 
z Društvom upokojencev Preddvor vabi v sredo, 16. mar-
ca, ob 17. uri na umovadbo za starejše, kjer boste spoznali 
preproste vaje, s katerimi lahko krepite spomin in poskrbite 
za dobro pripravljenost možganov. Obvezne prijave do za-
sedbe mest na mck-prijave@luniverza.si ali 04 280 48 25.

Igranje tombole in ustvarjalne delavnice
Preddvor – Društvo upokojencev Preddvor vabi v četr-
tek, 17. marca, ob 17. uri na igranje tombole in v sredo, 
23. marca, ob 17. uri na ustvarjalno delavnico v prostorih 
DU Preddvor. Obenem pozivajo, da se čim prej prijavite 
na peko in pripravo prate, ki bo pri Slavki v Tupaličah, na 
telefonsko številko 04 280 48 25. 

Ustvarjalna delavnica Velikonočni piščanček
Šenčur – Medgeneracijski center Šenčur vabi v sredo, 16. 
marca, ob 17. uri na ustvarjalno delavnico Velikonočni pi-
ščanček, kjer boste sešili majhne piščančke iz blaga, ki 
lahko služijo kot okras ali kot obtežilnik za papir. Obvezne 

Izlet na kraško planoto Kovk
Kranj – Društvo upokojencev Kranj vabi v četrtek, 24. mar-
ca, na planinski izlet na vrh kraške planote Kovk. Odhod s 
posebnim avtobusom izpred Creine bo ob 8. uri, vstopni 
postaji bosta še Labore in Orehek. Predviden čas hoje je 
dve uri in pol, višinske razlike je 330 metrov. Hoje navzgor 
bo eno uro in pol, pri vrnitvi do izhodišča na Colu pa eno 
uro po strmejši poti. V Kranju boste do 18. ure. Prijave z 
vplačili sprejemajo v društveni pisarni do ponedeljka, 21. 
marca.

OBVESTILA
Zbor članov društva MDI Škofja Loka
Škofja Loka – Medobčinsko društvo Invalidov Škofja Loka 
obvešča, da bo zbor članov v sredo, 23. marca, ob 18.10 v 
prostorih Krajevne skupnosti Podlubnik (vhod nasproti tr-
govine Mercator). Prijave zbirajo do ponedeljka, 21. marca 
(Vanja – 041 396 917).

RAZSTAVE
Razstava Naše Jesenice 
Jesenice – Ob prazniku Občine Jesenice vas vabijo na od-
prtje razstave in predstavitev e-knjige Naše Jesenice, ki bo 
v torek, 15. marca, ob 19. uri v avli Občinske knjižnice Je-
senice.

Alenka Brun

Kranj – Od 12. do 19. mar-
ca Slovenija gosti Kavč festi-
val, ki bo zavzel 120 prizo-
rišč in v domove ter nekon-
vencionalne prostore pripe-
ljal 105 skupin iz Sloveni-
je in tujine – vse od etna do 
džeza in od performansa do 
lutkovnih predstav. Pripra-
vili so 160 zasebnih in osem 
javnih dogodkov. Kavč festi-
val je inkubator novih pro-
jektov, katalizator kulturne-
ga dogajanja in projekt, ki 
z umetnostjo oplaja najra-
zličnejše prostore, mesta in 
družbene celice. Je prostor 
konfrontiranja različnih ža-
nrskih zvrsti, čas neformal-
nega druženja umetnikov; je 
projekt, ki umešča umetnost 
tja, kamor spada – k nam do-
mov. Že sedmo leto bo pote-
kal sklop dogodkov na zaseb-
nih lokacijah, katerih naslov 

obiskovalec pridobi šele ob 
rezervaciji brezplačne vsto-
pnice, nastopajoči pa spreje-
majo prostovoljne prispev-
ke. Ti so priporočeni, deset 
evrov na osebo oziroma po 
zmožnostih gosta. Koncer-
ti in predstave potekajo vsak 
dan ob 17.30 in 19.30. Ob isti 
uri tako lahko poteka tudi 
več kot dvajset dogodkov. 
Natančnejši urnik najdete 
na spletni strani kavcfesti-
val.si. Na Gorenjskem bodo 
dogodke gostili Bled (17. 
marec ob 9.30 MAR, Ma-
rina Elezovic; 18. marec ob 
17.30 Kozmic & Chanal) in 
okolica (19. marec ob 17.30 
Jure Tori), Spodnje Gorje 
(19. marec ob 19.30 Žena in 
mož – Regec in Kvakec; Ivan 
Gorbunov ter Uršula Vratu-
ša), središče Škofje Loke (18. 
marec ob 19.30 Krauser) ter 
staro mestno jedro Kranja 
(19. marec ob 17.30 DAH).

Šesti mednarodni 
Kavč festival

Preddvor – Občina Preddvor obvešča, da je na spletni strani 
občine objavila javne razpise za leto 2022, in sicer: za zbiranje 
predlogov za sofinanciranje kulturnih programov in dejavnosti, 
za zbiranje predlogov za sofinanciranje športnih programov, za 
sofinanciranje projektov varovanja kulturne dediščine, za dode-
litev pomoči za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva, 
gozdarstva in podeželja v občini, za sofinanciranje turistične 
dejavnosti društev na območju občine, za sofinanciranje izved-
be turističnih in drugih prireditev v občini, za priznanja Občine 
Preddvor, objavljen pa je tudi javni poziv za vložitev zahtevkov 
za delno povračilo stroškov vzdrževanja javnih poti v krajevni 
skupnosti Kokra v letu 2022. Vse informacije zainteresirani prej-
mejo na telefonski številki 04 275 10 00 v času uradnih ur ali po 
elektronski pošti na obcina@preddvor.si.

Javni razpisi za leto 2022 v preddvorski občini
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RADIO SORA, D.O.O., KAPUCINSKI TRG 4, ŠKOFJA LOKA

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

Rezultati – žrebanje 13. 3. 2022
11, 19, 25, 26, 32, 35, 37 in 21

Loto PLUS: 5, 11, 13, 26, 29, 32, 39 in 34
Lotko: 6 4 4 9 2 5

Sklad 16. 3. 2022 za Sedmico: 1.540.000 EUR
Sklad 16. 3.  2022 za PLUS: 180.000 EUR
Sklad 16. 3. 2022 za Lotka: 300.000 EUR

LOTO

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

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

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

PREŠERNOVO GLEDALIŠČE, KRANJ

Torek, 15. marca
19.30 Ajdin Huzejrović, Gledališka skupina Dramatikon JSKD OI Kranj: ŽIVLJENJE V ENEM 
DNEVU (v Stolpu Škrlovec) 

Sreda, 16. marca
19.30 Marko Sosič: MEJA SNEŽENJA (v dvorani PGK)

GLEDALIŠKI SPORED

KINO SPORED

CINEPLEXX, KRANJ

Torek, 15. 3.
15.30, 17.00, 18.50, 20.00 BATMAN
19.15, 21.00 BADMAN
16.00, 18.00 JAZ, RDEČA PANDA, sinhro.
18.20, 20.45 PES

20.30 UNCHARTED
16.50 PETER ZAJEC: SKOK V 
PUSTOLOVŠČINO, sinhro.
16.20 VELIKI RDEČI PES CLIFFORD, sinhro.

Organizatorji filmskih predstav si 
pridržujejo pravico do spremembe 
programa.

NEPREMIČNINE
POSESTI
ODDAM

VRT v Kranju, velikosti do 80 m2, za 
pridelovanje zelenjave. Za več informa-
cij pokličite, tel.: 051/643-594  
 22000658

MOTORNA VOZILA
AVTOMOBILI
PRODAM

MAZDA 3, prvi lastnik, prevoženo 
96.000 km, tel.: 051/397-346 
 22000702

OPEL Astra 1.6, letnik 2015, 75.000 
km, 1. lastnik. Avto Lušina d.o.o., 
Gosteče 8, Škofja Loka, tel.: 04/50-
22-000, 041/630-754 
 22000700

SUZUKI S-CROSS 1.4 WD Elegance, 
letnik 2017, 1. lastnik, redno servisiran 
na pooblaščenem servisu. Avto Lušina 
d.o.o., Gosteče 8, Škofja Loka, tel.: 
04/50-22-000, 041/630-754 
 22000699

KUPIM

ODKUPIMO karambolirana vozila, vo-
zila v okvari, slabše ohranjena in nevo-
zna, poceni avtovleka po celi Sloveniji, 
Grega Meze s.p., Čopova 1, Lesce, 
tel.: 040/629-675 
 22000065

AVTODELI IN OPREMA
PRODAM

KOVINSKA platišča z gumami 225/60 
R16 za Renault Espace, tel.: 068/177-
277  
 22000704

STROJI IN ORODJA
PRODAM

INDUSTRIJSKO entlarico Mauser spe-
zial, tel.: 040/334-301  
 22000692

STAVBNO  
POHIŠTVO
PRODAM

HRASTOVE plohe in deske fi 50, 40 in 
25, tel.: 031/426-469  
 22000687

KURIVO
PRODAM

SUHA mešana drva, možna dostava, 
okolica Škofje Loke, tel.: 031/465-
184 
 22000696

SUHE trske primerne za centralno, 
kruišno peč in kamin, tel.: 041/986-
986  
 22000695

STANOVANJSKA  OPREMA

OGREVANJE,  
HLAJENJE
PRODAM

PEČ na olje Kalard z gorilcem, tel.: 
031/874-525 
 22000708

HOBI
KUPIM

ODLIKOVANJA, medalje, značke, 
razglednice, kovance, bajonete, sab-
lje, čelade, uniforme, tel.: 051/740-
430  
 22000471

IŠČEM

ZNAČKE, odlikovanja, kovance, ure, 
slike, porcelan, steklo, luči - razno, tel.: 
068/173-293  
 22000706

KNJIGE,  
PUBLIKACIJE
PRODAM

EZOTERIKA, knjige iz mističnih pre-
-izkušenj, čtivo za iskalce resnice, tel.: 
040/567-544  
 22000652

UMETNINE, NAKIT
PRODAM

TAPISERIJE - unikati različnih velikos-
ti, tehnične, umetniške in sporočilne 
vrednosti, tel.: 040/567-544 
 22000651

KMETIJSKI STROJI
PRODAM

CIRKULAR za žaganje drv z mizo in 
koritom, tel.: 031/812-210 
 22000705

DVOVRSTNI izkopalnik za krompir - 
čebulo Polar in kupim sadilec za krom-
pir, tel.: 051/673-752  
 22000703

RABLJENO kosilnico Reform, tel.: 
041/993-523 22000691

KUPIM

TRAKTOR, znamka in model nista po-
membna, lahko tudi v slabšem stanju, 
tel.: 071/439-020 
 22000698

PRIDELKI
PRODAM

KROMPIR beli in rdeči, bikce in telice 
LIM, težke cca 200 kg, tel.: 031/585-
345 22000681

SORTNO vipavsko vino, tel.: 031/522-
117 22000701

ULEŽAN hlevski gnoj, možna dostava, 
tel.: 031/676-235 22000569

VZREJNE ŽIVALI
PRODAM

4 mesece starega bikca limuzin, tel.: 
031/309-714 22000693

KOKOŠI - nesnice, jarkice, rjave, 
črne in grahaste pred nesnostjo in kg 
piščance za dopitanje. Pripeljemo na 
dom, Matej Bulovec s.p., Mlakarjeva 
ul. 45, Šenčur, tel.: 041/710-113 
 22000552

PUJSE, težke od 30 do 120 kg, možna 
izbira moškega spola in možna dosta-
va, tel.: 041/455-732 
 22000562

TELIČKO simentalko, težko cca 230 
kg, pašna, stara 7 mesecev, tel.: 
031/312-323 22000694

PODARIM

STARE kokoši nesnice, tel.: 041/337-
678 22000621

OSTALO
PRODAM

HLEVSKI gnoj, nastil s slamo, okolica 
Cerkelj, tel.: 064/199-363  
 22000697

ZAPOSLITVE (m/ž)
NUDIM

GOSTILNA v Kranju išče nove sode-
lavce za delo v kuhinji, kot kuhar in 
kuharski pomočnik (lahko tudi mlajši 
upokojenec-ka) ter za pomoč v strež-
bi. Simona Virant s.p., Jezerska c. 41, 
Kranj, tel.: 04/23-43-360  
 22000657

IŠČEM

IŠČEM DELO - urejanje vrtov in zelenih 
površin, tel.: 031/647-970 22000707

STORITVE
NUDIM

ADAPTACIJE - 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  
 22000555

BELJENJE in glajenje sten, antiglivični 
premazi, dekorativni ometi in opleski, 
barvanje nadstreškov, ograj in fasad, 
vam nudim Pavec Ivan, s. p., Podbrezje 
179, Naklo, tel.: 031/392-909  
 22000500

FLORIJANI, d.o.o., C. na Brdo 53/a, 
Kranj izvaja vsa gradbena dela od te-
meljev do strehe, adaptacije, omete, 
omete fasad, kamnite škarpe, tlakova-
nje dvorišč, tel.: 041/557-871  
 22000553

V knjigi je 120 
receptov, ki so 
razumljivi, natančni, 
sestavine pa vsem 
dostopne. Med 
njimi so recepti za: 
čokoladne brizgane 
piškote, cimetove 
zvezdice, žepke 
z marmelado, 
pariške rože, 
orehove rezine, 
kefirjeve tortice, 
pomarančne  
kocke ... 
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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

10Spiralna vezava, 14 cm x 20 cm, 150 strani

EUR

Nekateri recepti v 
knjigi so preprosti, 
za druge je 
potrebno malo več 
spretnosti, vendar 
so vsi preskušeni, 
tudi večkrat. S 
krašenjem ni 
pretiravala, da se 
sladice ne bi zdele 
že na prvi pogled 
prezahtevne: 
Uporablja 
bolj naravne 
sestavine, kot 
so koščki sadja, 
posušeni cvetovi, 
drobljeni oreščki, 
nasekljana 
čokolada in 
drugo.
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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

26Število strani: 152 strani, 20 x 24 cm, trdo vezana    

EUR

V knjigi je zbranih 
več kot sto novih 
receptov (za 
juhe, zelenjavne 
jedi, meso, ribe, 
rižote, testenine 
in sladice). 
Opremljeni so z 
več kot petsto 
fotografijami, 
ki nazorno 
prikazujejo 
potek priprave 
jedi, tako da se 
boste priprave 
lahko lotili 
tudi kuharski 
začetniki. 
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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

14,99246 strani, trda vezava

EUR

Vse otroštvo se je 
upiral vsem pravilom, 
vedno je bil v opoziciji, 
vedno je bil drugačen. 
Mladi upornik se je 
razvil v najboljšega 
zagovornika v državi, 
postal in ostal je 
ikona slovenskega 
odvetništva. 
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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

1999246 strani, trda vezava
EUR
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Agen ci ja RS za oko lje, Urad za me te oro lo gi jo

Maša Likosar

Podkoren – Med navijači 
smo srečali dva domačina iz 
Podkorena, Matejo Cuznar 
Zadnik in Franca Lavtižarja. 
»Prizorišče je nekoliko dru-
gačno, s stojišči in tribuno, 
morda je navijačev nekoliko 
manj, zlasti tujih, Italijanov 
in Avstrijcev ni veliko. Se mi 
zdi, da je vzdušje vseeno po-
dobno kot v času pred epide-
mijo. Podpiram smučarje in 
se mi zdi prav, da jim izrazi-
mo podporo,« je dejala Cu-
znar Zadnikarjeva, Lavtižar 
pa dodal: »Vesel sem, da se 
je dogajanje vrnilo, da lah-
ko v živo navijamo za naše 
športnike.« 

Športne dogodke je v času 
epidemije po televiziji re-
dno spremljal Gašper Kav-
čič z Brezovice pri Ljublja-
ni, a kot poudarja, je navija-
nje v živo mnogo bolj doži-
veto in pristno. »Nepopisno 
je, da smo lahko ponovno 
tu. Več je evforije, saj smo 
vsi komaj čakali, da z glas-
nim navijanjem podpre-
mo športnike,« je dejal. Lju-
bljančan Leo Šepec je bil re-
dni obiskovalec Pokala Vi-
tranc. »Ne da se primerjati 
občutkov pred ekranom in 
v živo na tekmi. Tu se čuti 
povezanost med navijači, ta 
bi bila še bolj izrazita, če bi 
Kranjec povedel. Želel bi si 
le, da bi nastopilo več naših 

smučarjev,« je dodal. Irena 
Drobež, prav tako iz Ljublja-
ne, je pričakovala več navi-
jačev. »Četudi nas je manj, 
sem zadovoljna, da smo lah-
ko ponovno tu, neposredno 
pred tekmovalci. Tudi lani 
sem prišla, a smo stali ne-
koliko bolj daleč, na cesti,« 
nam je zaupala Drobeževa. 
Ljubljančanki Uli Recek se 
zdi, da so navijači še vedno 
malce zadržani in niso po-
polnoma sproščeni. »Kar je 
po dveh letih premora priča-
kovano,« je dodala. 

Kranjčanka Beti Rozman 
pa je bila tokrat prvič na 
športni tekmi. »Odločila 

sem se, da bom šla tudi v Pla-
nico, saj me je vzdušje prev-
zelo. Navijači dokazujemo, 
da šport res povezuje. Tega 
ob ogledu tekme na televizi-
ji ne moreš doživeti,« je po-
vedala. Aleksander Javor-
nik iz Žalca je prišel podpret 
Žana Kranjca. »Danes priča-
kujemo premoč našega Kra-
njca nad Švicarjem Marcom 
Odermattom. Zagotovo je 
tudi za tekmovalce drugače, 
saj tekmujejo pred navijači, 
ki jim damo zagon in moti-
vacijo,« je povedal Javornik. 

Iz Japonske pa je v Kranj-
sko Goro na Pokal Vi-
tranc pripotoval Šunosuke 

Takada. »Nisem pričakoval 
toliko ljudi, Slovenci zna-
te navijati, težko vas bomo 
preglasili, a se bomo potru-
dili in izkazali podporo ja-
ponskim smučarjem,« je 
povedal. Po desetletju se 
je Pokala Vitranc ponovno 
udeležila Patricia Meandži-
ja iz sosednje Hrvaške. »Su-
per je, končno smo dočakali 
trenutek, da lahko v živo na-
vijamo in le s tem razlogom 
sem danes prišla v Kranjsko 
Goro. Vreme je čudovito, 
vzdušje je enkratno. Navija-
mo za vašega Žana in prav 
tako za hrvaške tekmoval-
ce,« je dodala.

Vzdušje je bilo nepopisno 
Po dveh letih premora so se navijači ponovno vrnili na športne tekme. Minuli konec tedna so »zavzeli« 
Kranjsko Goro in na Pokalu Vitranc z glasnim navijanjem podprli smučarje. Po podatkih organizatorja 
OK Pokal Vitranc jih je bilo v soboto in nedeljo skupno dobrih štiri tisoč petsto. 

Gašper Kavčič, Brezovica 
pri Ljubljani / Foto: Gorazd Kavčič 

Leo Šepec,  
Ljubljana / Foto: Gorazd Kavčič 

Šunosuke Takada,  
Japonska / Foto: Gorazd Kavčič

Irena Drobež,  
Ljubljana / Foto: Gorazd Kavčič

Pokal Vitranc je v dveh dneh združil 4500 navijačev iz Slovenije in tujine. / Foto: Gorazd Kavčič

Danes bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. Jutri 
bo zmerno do pretežno oblačno, v četrtek pa zmerno oblačno.

Aleš Senožetnik

Brdo pri Kranju – Obrtno-
-podjetniška zbornica Slo-
venije bo v četrtek na prire-
ditvi na Brdu pri Kranju po-
delila priznanja za obrtni-
ka in podjetnika leta 2020, 
obrtnika in podjetnika leta 
2021 ter priznanje najsta-
rejšemu obrtniku leta 2020. 
Nekateri nominiranci tudi 
tokrat prihajajo z območja 
Gorenjske. 

Tako je med kandidati za 
podjetnika leta 2020 Da-
mjan Žvelc, direktor Kovin-
ca iz Lahovč, ki je v zadnjih 
dveh desetletjih podjetje us-
pešno razvijal. Sprva so de-
lovali predvsem lokalno, da-
nes pa uspešno poslujejo v 
desetih evropskih državah.

Med kandidati za obrtni-
ka leta 2021 je Jože Krmelj iz 
Škofje Loke. Kot so zapisali 
na OZS, je kovaštvo del dru-
žinske tradicije Krmeljevih 
že od leta 1870. Jože Krmelj, 
ki predstavlja že sedmo ge-
neracijo, je dejavnost prev-
zel leta 1991. Izdeluje uni-
katne izdelke iz rustikalne-
ga programa.

Za podjetnika leta 2021 pa 
je nominiran tudi Jože Pro-
sen, direktor šenčurskega 

podjetja Prosen Com, ki da-
nes velja za eno največjih či-
stilnih podjetij v Sloveniji, 
prisotni pa so tudi v tujini. 
Poleg generalnega in dnev-
nega čiščenja se ukvarjajo 
tudi z obnovo in zaščito ka-
mnitih površin. 

Organizatorji tokrat ob-
ljubljajo še posebej slav-
nostno prireditev, saj je bil v 
preteklih mesecih dogodek 
večkrat prestavljen zaradi 
omejitev, ki jih je narekova-
la epidemija covida-19. »Ve-
seli nas, da nam bo končno 
uspelo izpeljati naš osrednji 
dogodek, na katerem bomo 
podelili prestižna prizna-
nja posameznikom za nji-
hove poslovne dosežke, ino-
vativnost in odličnost. Le-
tošnja podelitev bo še poseb-
no slavnostna, saj bomo po-
delili priznanja za leti 2020 
in 2021,« je ob tem pouda-
ril predsednik OZS Branko 
Meh. 

Slavnostni govornik na 
prireditvi bo premier Janez 
Janša, dogodka pa se bodo 
med drugim udeležili tudi 
predsednika državnega zbo-
ra in sveta Igor Zorčič in 
Alojz Kovšca ter minister za 
gospodarstvo Zdravko Poči-
valšek.

Priznanja obrtnikom 
in podjetnikom
Trije nominiranci za obrtnike in podjetnike minulih 
dveh let prihajajo tudi z območja Gorenjske.

Vilma Stanovnik

Brdo pri Kranju – Junija lani 
se je zaključila prenova Ele-
gans hotela Brdo, vrednost 
naložbe pa je bila 11,5 milijo-
na evrov. Sedaj je na vrsti še 
gradnja centra dobrega po-
čutja. V javnem gospodar-
skem zavodu Protokolarne 
storitve Republike Sloveni-
je, ki upravlja državni proto-
kolarni Elegans hotel Brdo, 
pojasnjujejo, da bosta cen-
ter dobrega počutja gradi-
li družbi Makro 5 gradnje 

in Riko. Makro 5 bo izvedel 
gradbeno-obrtniška in insta-
lacijska dela ter dobavo in iz-
delavo snežne sobe za 1,3 mi-
lijona evrov (z DDV), podje-
tje Riko pa bo za 308.000 
evrov (z DDV) dobavilo in 
vgradilo savne. Naj spomni-
mo, da so že ob odprtju pre-
novljenega hotela odgovor-
ni poudarjali, da je preno-
vljeni hotel s štirimi zvez-
dicami superior namenjen 
vsem ljubiteljem narave ter 
poslovnim, športnim in pro-
tokolarnim gostom.

Gradili bodo center 
dobrega počutja

Ljubljana – Pred napovedano današnjo vnovično podražitvijo 
cen goriv je na včerajšnji seji državnega zbora premier Janez 
Janša, ki je v parlamentu odgovarjal na poslanska vprašanja, 
napovedal regulacijo maloprodajnih cen goriv. Te bodo po 
premierjevih besedah sledile povprečju cen v zadnjih sedmih 
dneh, vlada pa naj bi ustrezno uredbo sprejela že včeraj, 
vendar po zaključku redakcije časopisa. Z ukrepom se vlada 
odziva na rast cen pogonskih goriv, ki beležijo izjemno rast 
in so po podražitvah v minulem tednu dosegle rekordne 
vrednosti.

Vlada bo regulirala maloprodajne cene goriv


