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75 let Gorenjski časnik od leta 1947
Prvi predhodnik tednika Gorenjec leta 1900
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GORENJSKA

Za Vintgar zagotovili 
začasno parkirišče 
Kmalu po odprtju soteske Vintgar 
so se obiskovalci in prav tako do-
mačini srečali s prometnim kao-
som, saj je dostop do soteske za-
radi gradbenih del, ki potekajo na 
območju občine Gorje, omejen.
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KULTURA

Vse leto za  
Ivetovih sto
V soboto bi Ive Šubic (1922–1989), 
eden najpomembnejših sloven-
skih slikarjev, praznoval stoti roj-
stni dan. V umetnostnozgodovin-
ski zbirki Loškega muzeja so ob 
tem odprli razstavo Iz muzejskih 
depojev: Ive Šubic.
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ŠPORT

Kamničankam nov  
naslov prvakinj
Potem ko se je v domači dvorani 
odbojkaricam Calcita Volleyja v 
boju za naslov državnih prvakinj 
izmuznila tretja zmaga, so se 
nove lovorike veselile v Mariboru, 
kjer so s 3 : 2  premagale Novo 
KBM Branik.
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ZADNJA

Festival za  
ljubitelje čokolade
Na devetem Festivalu čokolade v 
Radovljici se je predstavilo dvaj-
set čokoladnic iz Slovenije, Hrva-
ške in Italije, med njimi je bilo 
tudi nekaj novih ponudnikov. Za 
degustacijo je bilo na voljo več 
kot 150 izdelkov.

24

VREME

Danes bo oblačno s pada-
vinami. Jutri bo spremen-
ljivo oblačno. V četrtek bo 
dopoldne jasno, popoldne 
bo nekaj oblačnosti.

6/16 °C
jutri: spremenljivo oblačno

Priloga:  loški glas

Simon Šubic

Ljubljana – V volilnem štabu 
Gibanja Svoboda so v nede-
ljo zvečer odpirali šampanj-
ce zaradi prepričljive zma-
ge na državnozborskih voli-
tvah. Stranko je podprlo kar 
34,5 odstotka volivcev, kar ji 
prinaša 41 poslanskih mest. 
Sledita ji vladni dvojec SDS 
s 23,5 odstotka glasov in 27 
poslanci ter NSi, ki je zbra-
la skoraj sedem odstotkov 
glasov in ima osem poslan-
cev. V državni zbor sta se 
uvrstili še SD (6,6 odstotka) 
s sedmimi poslanci in Levi-
ca z dobrimi štirimi odstot-
ki glasov (5 poslancev). Njen 

koordinator Luka Mesec je 
že v nedeljo zvečer napove-
dal, da bo izvršni odbor sve-
tu stranke ponudil odstop. 
Pred parlamentarnim pra-
gom so ostali LMŠ (3,72 od-
stotka), Povežimo Sloveni-
jo (3,42 odstotka), Resni.ca 
(2,87 odstotka) in SAB (2,60 
odstotka). Hud udarec je do-
živel DeSUS z le 0,62 od-
stotka glasov. Več kot odsto-
tek glasov so zbrali še v Ne-
strankarski ljudski listi gi-
banja Zdrava družba, Naši 
prihodnosti in Dobri drža-
vi, Piratski stranki Sloveni-
je, Naši deželi, SNS in Vesni 
– zeleni stranki. Volilni izid 
lahko spremenijo še glasovi 

po pošti, ki so jih šteli vče-
raj, in glasovi iz tujine. Vo-
lilna udeležba je bila pribli-
žno 70-odstotna. 

Med novimi poslanci je 
tudi enajst poslancev, izvo-
ljenih v volilni enoti Kranj, 
kjer je glasovalo 73,13 odstot-
ka volivcev. Največ glasov so 
podelili Gibanju Svoboda 
(32 odstotkov). Kot kaže, so 
bili za poslance izvoljeni Ka-
tarina Štravs, Alma Intihar, 
Andreja Kert, Sandra Ga-
zinkovski in Borut Sajovic 
iz Gibanja Svoboda, Bran-
ko Grims, Andrej Hoivik in 
Žan Mahnič iz SDS, Matej 
Tonin iz NSi ter Ana Černe 
in Miha Kordiš iz Levice.

Zanesljiva zmaga Gibanja Svoboda
Po neuradnih delnih rezultatih je Gibanje Svoboda na volitvah za državni 
zbor zbralo 34,5 odstotka glasov in pridobilo 41 poslancev. 

Slavje v volilnem štabu zmagovalca nedeljskih volitev Gibanja Svoboda, ki bo v novem 
sklicu državnega zbora najbrž imel 41 poslancev / Foto: Tina Dokl  

Marjana Ahačič

Ukanc – Nekoč zelo ugledni, 
a zadnja leta propadajoči ho-
tel Zlatorog bodo porušili, 
na njegovem mestu pa bo in-
vestitor, družba v lasti Dami-
ana Merlaka, ki je pred ne-
kaj leti kupil več propadajo-
čih hotelov v Bohinju, zgra-
dil novega.

Kot je povedal vodja pro-
jekta Jure Repanšek, direk-
tor podjetja Alpinia, turistič-
no podjetje, bo rušenje pred-
vidoma zaključeno v osmih 
tednih, kdaj natančno bodo 
začeli graditi novega, pa je 
odvisno predvsem od trenu-
tno hitro spreminjajočih se 
cen v gradbeništvu. 

Propadajoči Zlatorog so začeli rušiti
Rušenje nekoč legendarnega bohinjskega hotela bodo po načrtih končali v slabih dveh mesecih, kdaj 
natančno se bo začela gradnja novega Zlatoroga, pa še ni povsem jasno.

Preden so začeli rušiti samo stavbo hotela, so morali objekt izprazniti, saj je v njem ostalo 
veliko opreme, celo postlane postelje in televizorji.44. stran

Simon Šubic

Kranj, Jesenice – Ministr-
stvo za infrastrukturo bo iz-
vajanje mestnega prome-
ta za upokojence, invalide 
in vojne veterane od 1. juni-
ja subvencioniralo tudi v ob-
činah Kranj, Jesenice, Celje, 
Koper, Krško in Novo me-
sto, medtem ko že od lani 
jeseni brezplačen mestni 
promet za ranljive skupine 

zagotavlja v Ljubljani in Ma-
riboru. Minister Jernej Vrto-
vec je pogodbe z večino žu-
panov podpisal v petek, z je-
seniškim županom Blažem 
Račičem pa jo bosta podpi-
sala naknadno.

»Gre za pomemben ko-
rak izboljšanja dostopnosti 
mestnih prevozov ranljivim 
skupinam prebivalstva,« je 
dejal Vrtovec.

Brezplačno za 
upokojence 
Upokojenci, invalidi in vojni veterani se bodo od 
1. junija z mestnimi avtobusi brezplačno vozili 
tudi v občinah Kranj in Jesenice. 

46. stran
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izžrebanemu naročniku časopisa

Knjigo prejme IVANKA SOLCE iz Kamne Gorice.

KO TI ČEK ZA NA ROČ NI KE

Trigrad – nova nadaljevanka na TV SLO

V nedeljo, 1. maja, bo na prvem programu Televizije Slovenija 
ob 20. uri na sporedu prvi del nove dramske nadaljevanke 
Trigrad. Trigrad je odročna vas v Julijskih Alpah, kjer je glavno 
bogastvo gozd. Les ni le temelj lesarske industrije, od kate-
re je odvisno blagostanje vasi, ampak ima tudi višji pomen. 
Gozd je kraj, kjer se skrivajo skrivnostne in svete moči. V tem 
mističnem okolju sledimo zgodbi protagonista Črta (Marko 
Mandić), ki je še kot otrok zapustil rodno hribovsko vas ter 
se po dolgih letih odsotnosti kot uspešen arhitekt vrnil z na-
menom prodati gozd, ki ga je podedoval po pokojnem očetu. 
Ob vrnitvi se glavni lik srečuje z nenavadnimi dogodki, meja 
med resničnostjo in domišljijo pa se čedalje bolj briše. Ob 
novih spoznanjih se spopada s ključno dilemo, in sicer ali 
naj gozd proda ali ne.

RTV Slovenija podarja enemu naročniku Gorenjskega glasa 
trajnostno nakupovalno vrečko. V žrebu boste sodelovali, če 
boste pravilno odgovorili na vprašanje: Kako je ime igralcu, 
ki igra glavno vlogo v seriji Trigrad? Odgovore pošljite do po-
nedeljka, 10. maja 2022, na naslov: Gorenjski glas, Nazorjeva 
ulica 1, 4000 Kranj, ali na koticek@g-glas.si.
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Simon Šubic

Ljubljana – V volilnem šta-
bu Gibanja Svoboda je bilo 
v nedeljo zvečer veselo že ta-
koj po zaprtju volišč, ko so 
rezultati vzporednih voli-
tev, ki jih je za TV Slovenija 
in POP TV pripravila agen-
cija Mediana, nakazali nji-
hovo prepričljivo zmago. Iz-
merili so jim namreč skoraj 
36 odstotkov, SDS pa dobrih 
22 odstotkov. Predsednik 
stranke dr. Robert Golob se 
je iz izolacije zaradi okužbe 
s koronavirusom javil na da-
ljavo. »Danes ljudje plešejo, 
jutri se začne nov dan,« je 
dejal predsednik stranke Gi-
banje Svoboda Robert Go-
lob in napovedal, da bodo že 
v ponedeljek začeli trdo dela-
ti, da upravičijo zaupanje vo-
livcev. »To je naša zaveza tis-
tim, ki so nas danes podpr-
li,« je poudaril Golob, ki ni 
skrival navdušenja nad viso-
ko volilno udeležbo.

Kasneje v volilnem veče-
ru je Golob povedal, da želi 
vlado sestaviti v rekordnem 
času. »Ne vidim nobene pot-
rebe, da bi že takoj na začet-
ku sestavljali široko vlado, če 
razmere temu ne bodo nak-

lonjene,« je povedal. Za za-
gotovitev absolutne večine 
v državnem zboru mu sicer 
zadošča že koalicija s SD. 

Podpredsednica stranke 
Marta Kos je volilno zmago 
označila za zmago demokra-
cije in dodala, da naj volilni 
dan prinese novo vlado, ki 
bo Sloveniji vrnila demokra-
cijo, politično kulturo, ki bo 
povezovala, in ne razdvaja-
la, neodvisnost šolstva, sod-
stva, svobodo medijev, nor-
malno delovanje kulture in 
kulturnih ustvarjalcev. Kot 
je dejala, bo potreben tudi 
družbeni dogovor, ki niko-
gar ne bo pustil zadaj, ki bo 
spoštljiv do vseh ljudi, ne 
glede na to, od kod prihaja-
jo. Zagotovila je, da ne bodo 

delali za strankarske inte-
rese, interese posamezni-
kov ali drugih držav, temveč 
bodo delali za vse državljane 
in vse prebivalce Slovenije.

Verjetna nova poslanka 
Andreja Kert iz Kranja je 
ocenila, da prepričljiva volil-
na zmaga Gibanja Svoboda 
ni presenečenje. »Prepriča-
na sem, da vsi želimo žive-
ti svobodno v demokratični 
družbi, da bomo spoštova-
li eni drugega. To je bilo lju-
dem zadosti, da so šli na vo-

lišča in povedali, kaj si želi-
jo. Sama imam zelo širok di-
apazon znanja in vedenja, in 
če bom res poslanka, bo prva 
stvar, kar je tudi moje osnov-
no poslanstvo, da se bom bo-
rila za pravno državo in da iz-
koreninimo ta način vlada-
nja, ki se je vtikalo v gospo-
darstvo, javne institucije, 
sodstvo ... To moramo spre-
meniti in upam, da bomo to 
dosegli že na začetku man-
data,« je povedala.  

Predsednik SDS Janez 
Janša je v prvem odzivu čes-
tital relativnemu zmagoval-
cu volitev in ocenil, da so vo-
litve pokazale naveličanost 
državljanov nad dozdajšnjo 
opozicijo, ki »so jo praktič-
no pometli iz parlamenta«. 

Kot je poudaril, bo SDS po 
teh volitvah še močnejša, saj 
je v državnem zboru preje-
la več poslanskih mandatov, 
kot jih ima zdaj. Spomnil je, 
da je bila stranka pred dve-
ma letoma pred dilemo, ali 
naj gre na predčasne volitve, 
kjer bi po njegovi oceni ver-
jetno zmagala z veliko razli-
ko, ali pa se žrtvuje, sestavi 
koalicijo in se takoj spopade 
z epidemijo covida-19. »In 
od takrat naprej smo bili trd 
boj z rezultati, ki so vidni in 

razpoznavni, seveda pa niso 
bili prav toplo pozdravljeni v 
slovenskih medijih. Vse to 
je vplivalo na same rezulta-
te,« je dejal. Tistemu, ki bo 
sestavljal novo vlado, je za-
želel, da bi bil uspešen in da 
sestavi trdno vlado in ekipo, 
ki bo delala za celo Sloveni-
jo, ne samo za nekatere. Pri 
tem je SDS pripravljena po-
magati, ne glede na to, kje 
bodo, je še dejal Janša, ki je 
tudi pozdravil visoko volilno 
udeležbo in izrazil željo, da 
bi bila tako visoka ali še višja 
na vseh volitvah.

V NSi, ki je verjetno do-
bila poslanca več, kot ga 
ima sedaj, so z volilnim re-
zultatom zelo zadovoljni. 
»Na olimpijskih igrah smo 

osvojili želeno medaljo,« 
je dejal predsednik stran-
ke Matej Tonin, tudi sam 
izvoljen za poslanca. V no-
vem sklicu državnega zbo-
ra bodo po njegovih pričako-
vanjih opozicijska stranka, v 
tem primeru pa ne bodo de-
lovali razdiralno in nasprot-
nikom ne bodo metali polen 
pod noge, je napovedal. »Me-
tanje polen pod noge te pri-
pelje izven parlamenta, tako 
da računajte na konstruktiv-
nost NSi. Tu smo na voljo 
Sloveniji za to, da bodo stva-
ri jutri boljše,« je še dejal.

Tanja Fajon, predsednica 
SD, je zagotovila, da bodo v 
novi trdni levosredinski vla-
di faktor stabilnosti. »Smo 
zanesljiva izbira, stranka, ki 
ima dolgoletno tradicijo, in 
delali bomo, kar smo si za-
črtali, ter skrbeli za to, da bo 
v državi dobro za vse ljudi, 
posebej pa za tiste, ki so ran-
ljivi. Skrbeli bomo, da v naši 
državi obudimo demokra-
cijo, da se znova spoštuje-
jo zakoni, ustava, da se sliši 
glas ljudstva, da okrepimo 
zavezništvo s civilno druž-
bo. Ponosna sem na Slove-
nijo, ker je obrnila nov list,« 
je povedala. 

Koordinator Levice Luka 
Mesec je sporočil, da se je 
celoten izvršni odbor zara-
di slabšega volilnega rezul-
tata od pričakovanj odločil 
svetu stranke ponuditi od-
stop. »Pogovorili se bomo 
o tem, kaj je šlo narobe. Je 
pa dejstvo, da rezultat ni tak-
šen, kot smo ga pričakovali,« 
je dejal. Pozdravil je splošni 
volilni izid volitev, »ki kaže, 
da se je Slovenija odločila, 
da ne gre po poti Madžar-
ske«. Napovedal je še, da 
se bodo kljub okrnjeni eki-
pi kot doslej borili za stvari, 
ki so jih napovedali v kampa-
nji – za stanovanja, podne-
bje, ekonomsko demokraci-
jo, proti draginji in za ohra-
nitev javnega zdravstva.

Golob za hitro sestavo vlade
Zbrali smo prve komentarje strank, ki jim delni izidi volitev napovedujejo uvrstitev v državni zbor. 
Predsednik zmagovalnega Gibanja Svoboda Robert Golob si želi vlado sestaviti v rekordnem času. 

Predsednik SDS Janez Janša si želi vlado, ki bo delala za vso 
Slovenijo, ne samo za nekatere. Pri tem je SDS pripravljena 
tudi pomagati. / Foto: Tina Dokl

Koordinator Levice Luka Mesec je pojasnil, da je izvršni 
odbor zaradi slabega rezultata svetu stranke ponudil 
odstop. / Foto: Tina Dokl

Robert Golob, predsednik Gibanja Svoboda, se je zaradi 
izolacije v Ljubljano javljal po videokonferenci. 
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Simon Šubic

Ljubljana – Direktor službe 
Državne volilne komisije 
(DVK) Dušan Vučko je mo-
ral na volilni dan na pomoč 
poklicati policijo. Skupina 
gibanja Osveščeni prebi-
valci Slovenije, med kateri-
mi je bil tudi Ladislav Tro-
ha, je okoli poldneva priš-
la v prostore DVK, da bi v 
imenu civilne družbe nad-
zirali delo komisije, kot so 
povedali. Troha je bil men-
da tudi okužen s koronavi-
rusom. 

Poleg že znanih zapletov s 
pošiljanjem glasovnic v tuji-
no je teh v nedeljo na dveh 
voliščih v Bizoviku in v Se-
nožetih v Dolu pri Ljubljani 
zmanjkalo. Manjkajoče gla-
sovnice so jim kasneje do-
stavili, glasovanje na obeh 
voliščih pa podaljšali za toli-
ko časa, kolikor sta bili zapr-
ti. Po Vučkovi razlagi je do 
zapleta verjetno prišlo za-
radi visoke volilne udelež-
be oz. zato, »ker nekdo oči-
tno ni upošteval navodila, da 
mora biti na volišču toliko 
glasovnic, kot je volivcev.«

Z državne volilne komisije 
klicali policijo

Dušan Vučko, direktor službe Državne volilne komisije 
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Po nedeljskih držav-
nozborskih volitvah 
znova preštevamo zma-

govalce in poražence. Med 
zmagovalci so zagotovo voliv-
ci, ki so se letos spet množič-
no podali na volišča. Volilna 
udeležba se je približala 70 
odstotkom, kar sicer ne pome-
ni rekordne udeležbe – to smo 
s 85,6 odstotka zabeležili na 
prvih volitvah leta 1992. So 
pa volivci zato letos preobrnili 
negativni trend zadnjih dveh 
volitev, ko se je na volišče po-
dal malo več kot le vsak drugi 
volivec. Če so volitve praznik 
demokracije, smo ga letos pra-
znovali, kot se spodobi. 

Veliki zmagovalec je tudi 
Gibanje Svoboda pod vod-
stvom dr. Roberta Goloba, ki 
se je, tako kažejo zadnji delni 
rezultati, v državni zbor uvr-
stilo s kar 41 poslanci. Nek-
danji stranki Z.Dej, ki jo je 
kot zeleno stranko šele pred 
slabim letom ustanovil Jure 
Leben, nekdanji okoljski mi-
nister v vladi Marjana Šar-
ca, Golob pa je njeno vodenje 
prevzel šele na januarskem 
kongresu, ko so jo tudi prei-
menovali, je uspel veliki met. 
Enako velja tudi za njenega 
predsednika, ki se je v politiko 
vrnil po tem, ko je ostal brez 
novega mandata na čelu ener-
getske družbe Gen-I. Njegovo 
premočno volilno zmago lah-
ko v precejšnji meri pripišemo 
tudi taktičnemu glasovanju 
levosredinskih volivcev, ki so v 
želji zanesljive zmage nad se-
danjo vlado in Janezom Janšo 

glasovali za njegovega naj-
močnejšega protikandidata. 

Volilni izid je zagotovo ve-
lik udarec za stranke KUL-a, 
še zlasti strank LMŠ in SAB, 
ki sta ostali pred parlamen-
tarnim pragom. Rane si celijo 
tudi v Levici, ki se je komaj 
prebila v državni zbor, še naj-
bolj zadovoljni pa so lahko v 
stranki SD, ki bo imela sedem 
poslancev. Slab volilni rezultat 
kulovcev je delno zagotovo pos-
ledica že omenjenega taktizi-
ranja levih volivcev, a razloge 
bodo morali poiskati tudi pri 
sebi. V isto skupino poražen-
cev lahko štejemo tudi stranko 
Konkretno Zdravka Počival-
ška, ki se znotraj gibanja Po-
vežimo Slovenijo prav tako ni 
uvrstila v državni zbor. Gre 
za hud poraz stranke, ki je – 
tedaj še kot Stranka Mira Ce-
rarja – premočno zmagala na 
volitvah leta 2014 in bila tudi 
edina vladna stranka v celot-
nem iztekajočem se mandatu. 
Iz parlamenta so tako izpadle 
kar tri stranke, ki so v preteklo-
sti dale predsednika oziroma 
predsednico vlade: Marjana 
Šarca (LMŠ), Mira Cerarja 
(SMC, zdaj Konkretno) in 
Alenko Bratušek (SAB). 

Letošnje volitve pa so po-
raz tudi za poslavljajočo se 
vlado oziroma stranke, ki 
jo tvorijo. Resda sta SDS in 
NSi celo pridobili poslanske 
sedeže, a skupno jih imata le 
35, premalo za nadaljevanje 
zgodbe, ki sta jo ves čas tudi 
s stranko Konkretno pisali 
zadnji dve leti. 

Zmagovalci in poraženci

KOMENTAR
Simon Šubic

Simon Šubic

Kranj – Tako kot v vseh vo-
lilnih enotah je tudi v kranj-
ski prepričljivo zmagalo Gi-
banje Svoboda z 32 odstot-
ki glasov, SDS je prejel 22,6 
odstotka glasov, sledijo NSi 
(8,43 odstotka), SD (5,3 od-
stotka), LMŠ (5,26 odstot-
ka) in Levica (4,38 odstot-
ka). Med tri- in štiriodstotno 
podporo gorenjskih volivcev 
so prejeli še Resni.ca, Pove-
žimo Slovenijo in SAB. Za 
zdaj kaže, da bo Gorenjsko 
v državnem zboru v nasled-
njem štiriletnem mandatu 
zastopalo pet poslancev Gi-
banja Svoboda, trije poslan-
ci SDS, dva poslanca Levice 
in poslanec NSi. 

Gibanje Svoboda je slavi-
lo v desetih od enajstih vo-
lilnih okrajev, med njegovi-
mi gorenjskimi kandidati pa 
je največjo podporo volivcev 

prejel tržiški župan Borut 
Sajovic, ki je bil v okraju Tr-
žič izvoljen z več kot 37 od-
stotki glasov. Katarina Štra-
vs, mestna svetnica v Kranj-
ski Gori, je bila izvoljena v 
okraju Jesenice, akademska 
slikarka Alma Intihar se je v 
državni zbor prebila iz okra-
ja Radovljica 2, kranjski me-
stni svetnici Andreja Kert in 
Sandra Gazinkovski pa iz 
okrajev Kranj 1 in Kranj 2. 

Okraj Škofja Loka 2 os-
taja SDS-ova trdnjava. Dr-
žavni sekretar za nacional-
no varnost Žan Mahnič, se-
veda vnovič izvoljen za pos-
lanca, je tam premočno zma-
gal – prejel je skoraj 35 odstot-
kov glasov. V parlament od-
haja tudi njihov mladi kan-
didat v okraju Škofja Loka 1, 
podsekretar v službi vlade za 
digitalno preobrazbo Andrej 
Hoivik. Poslanski mandat 
je v svojem tradicionalnem 

okraju Kranj 3 ohranil dolgo-
letni poslanec Branko Grims. 

Na listi Levice sta bila po 
zadnjih podatkih za poslan-
ca izvoljena kranjska me-
stna svetnica Ana Černe 

(okraj Kranj 1) in vnovič dr-
žavni poslanec Miha Kor-
diš (okraj Škofja Loka 1). V 
okrajih Kranj 3 in Kamnik 
so volivci za poslanca izvo-
lili še obrambnega ministra 
in predsednika NSi Mateja 
Tonina. 

V 1. volilni enoti je na 
tokratnih volitvah glasova-
lo 152.562 volivcev oziro-
ma 73,11 odstotka vseh volil-
nih upravičencev. Množič-
neje od Gorenjcev so se na 
volitve podali le Ljubljanča-
ni – v volilni enoti Ljublja-
na Center je namreč glaso-
valo 73,60 odstotka volivcev. 
Najvišjo volilno udeležbo 
so zabeležili v okrajih Ško-
fja Loka 2 (78,49 odstotka), 
Kranj 3 (78,38 odstotka) in 
Škofja Loka 1 (75,40 odstot-
ka), najnižjo pa v okrajih Je-
senice (63,47 odstotka), Tr-
žič (70,74 odstotka) in Kranj 
1 (70,94 odstotka). 

Med vidnejšimi kandidati 
v prvi volilni enoti so po vo-
litvah razočarani predvsem 
predsednik LMŠ Marjan Ša-
rec, ki je sicer v svojem okra-
ju Kamnik zbral več kot tri-
najst odstotkov glasov, dose-
danja poslanca LMŠ Igor Pe-
ček in Eduard Pavlič, pred-
sednica SAB Alenka Bratu-
šek (5,30 odstotka v okrajih 
Kranj 1 in 2) in ministrica za 
izobraževanje Simona Ku-
stec (Povežimo Slovenijo).

Kako smo volili Gorenjci
V 1. volilni enoti Kranj je Gibanje Svoboda zmagalo v desetih okrajih, medtem ko je v enem okraju – 
Škofja Loka 2 – največ glasov prejela SDS. Na Gorenjskem druga najvišja volilna udeležba. 

Veselje gorenjskih kandidatov Gibanja Svoboda (z leve): 
Sara Erdić Vuga, Andreja Kert, Tomaž Krišelj, Sandra 
Gazinkovski, Alma Intihar in Simon Peternel / Foto: Tina Dokl

Zaradi strankinega neuspeha na volitvah se v državni zbor 
ni uvrstil Marjan Šarec (LMŠ), nekdanji predsednik vlade. 

Predsednik NSi in obrambni minister Matej Tonin je 
zadovoljen z volilnim rezultatom stranke in svojo izvolitvijo 
v državni zbor. / Foto: Tina Dokl
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Maša Likosar

Spodnje Gorje – Po nelju-
bem dogodku v času veliko-
nočnih praznikov, ko so bile 
poti do soteske Vintgar do-
datno obremenjene zaradi 
povečanega števila obisko-
valcev, so v Turističnem dru-
štvu (TD) Gorje, ki upravlja 
sotesko Vintgar, nemudo-
ma pristopili k iskanju rešit-
ve za nemoten in jasno dolo-
čen dostop do soteske. V so-
glasju z Občino Gorje so z la-
stnikom zemljišča iz Podho-
ma sklenili dogovor za na-
jem travnate površine ne-
posredno ob cesti, ki vodi v 
smeri proti Podhomu, kjer 
bo od danes dalje omogoče-
no plačljivo parkiranje. Za 
štiri ure parkiranja bo treba 
odšteti pet evrov. »Ni ideal-
na rešitev, a je v danih oko-
liščinah, ko na območju gor-
janske občine potekajo grad-
bena dela in je neposredni 
dostop z motornimi vozili 
iz smeri Bleda do same vsto-
pne točke nemogoč, največ, 
kar lahko ponudimo. V dru-
štvu se zavedamo, da promet 
v času visoke turistične sezo-
ne predstavlja velik problem, 
a rešimo ga lahko le s sode-
lovanjem vseh deležnikov, 
saj sami ne moremo nepos-
redno vplivati na prometni 
režim,« je pojasnil Tomaž 

Bregant, strokovni vodja TD 
Gorje, in še poudaril, da bo 
parkirišče v Podhomu na vo-
ljo le začasno, vse dokler se 
ne bodo vzpostavile razmere 
prevoznosti v občini. »Takoj 
ko bodo natopile okoliščine, 
da bomo mirujoči promet od 
tu lahko umaknili, bomo to 
storili,« je dodal. 

Od začasnega parkirišča 
v Podhomu do vstopne toč-
ke v sotesko loči obiskoval-
ce od 15 do 20 minut hoje 
po označeni poti. Prevoza s 
parkirišča do soteske v dru-
štvu ne bodo zagotavljali, 
saj ni prevoznih cestnih po-
vezav. Dostop do parkirišča 

je jasno označen na spletni 
strani TD Gorje, prav tako 
do parkirnega mesta iz sme-
ri Bleda vodijo usmerjeval-
ne table. Poleg tega so za obi-
skovalce soteske Vintgar na 
voljo tudi parkirišča na Ble-
du, parkirišče v bližini poko-
pališča na Blejski Dobravi, 
kjer bo do začetka poletja za-
gotovljena tudi informacij-
ska točka s prisotnim infor-
matorjem, in še tri brezplač-
na javna parkirišča na obmo-
čju Gorij, in sicer ob Osnov-
ni šoli Gorje in ob Gorjan-
skem domu, ki sta razpolo-
žljivi le ob koncu tedna, in 
pri pokopališču v Zgornjih 

Gorjah, ki je na voljo vse dni 
v tednu. 

V času velikonočnih pra-
znikov je sotesko Vintgar 
obiskalo približno 1500 ljudi 
dnevno, podoben obisk v TD 
Gorje pričakujejo tudi v času 
prvomajskih praznikov, zato 
obiskovalce še enkrat pozi-
vajo, naj se predčasno poza-
nimajo o možnostih dosto-
pa na spletni strani TD Gor-
je pod zavihkom Kako do 
nas, naj si s spletnim naku-
pom vstopnic predčasno za-
gotovijo prost termin, pred-
vsem pa naj do soteske do-
stopajo na trajnosten in oko-
lju prijazen način. 

Zagotovili začasno parkirišče 
Kmalu po odprtju soteske Vintgar so se obiskovalci in prav tako domačini srečali s prometnim kaosom, 
saj je dostop do soteske zaradi gradbenih del, ki potekajo na območju občine Gorje, omejen. 

Na začasnem parkirišču v bližini vasi Podhom, ki je namenjeno obiskovalcem soteske 
Vintgar, bodo prisotni reditelji, urejene bodo tudi sanitarije. / Foto: Tina Dokl

Gradbeno dovoljenje sicer 
pričakujejo že kmalu, za iz-
vedbo projekta pa bi po načr-
tih potrebovali manj kot leto 
in pol od začetka del.

Gradnjo objektov, ki bodo 
sestavljali novi hotel Zlato-
rog, bodo izvedli na mestu 
obstoječih stavb. Na severni 
strani ceste naj bi bila hotel 
in depandansa, na južni stra-
ni pa vila. V hotelu naj bi bilo 
120 ležišč, v depandansi pa 
dodatnih 48, skupaj le nekaj 
več kot v starem Zlatorogu.

Ogrevanje objektov mora 
biti v skladu s prostorskim 
dokumentom, ki so ga ko-
nec lanskega leta potrdi-
li bohinjski občinski sve-
tniki, zagotovljeno iz obno-
vljivih virov energije. Veči-
na parkirnih mest bo ureje-
na pod zemljo, tista, ki osta-
jajo na površju, pa zasajena 
z avtohtonim drevjem, tako 
da naj bi bila okolica hotela v 
prihodnje še bolj zelena kot 
doslej. 

Prvi lesen hotel so v Ukan-
cu postavili leta 1906 in je 

bil namenjen predvsem pre-
stižnim tujim gostom. Leta 
1938 so leseni hotel podrli in 
v pol leta zgradili novega. Bil 
je prvi hotel na Slovenskem, 
ki je imel v sobah kopalnico 
s toplo in mrzlo vodo. Naj-
večji razcvet je hotel doži-
vel do začetka druge svetov-
ne vojne, smo lahko izvede-
li na razstavi, ki so jo pred le-
tom dni postavili v Gorenj-
skem muzeju.

Leta 1977 so hotel obnovi-
li, dodali depandanso, ple-
sišče, pokrito restavracijo in 
bazen. Zlatorog je bil tudi 
protokolarni objekt; hotel-
ske hodnike so krasile foto-
grafije Titovih obiskov. 

Po osamosvojitvi Sloveni-
je je v devetdesetih razgra-
dnja družbene lastnine pri-
nesla nove upravljavce, la-
stnike in najemnike. Hotel 
je bil več kot desetletje in pol 
v lasti družine Pačnik, ki pa 
vanj ni vlagala, dokler ga ni 
leta 2019 skupaj s še neka-
terimi drugimi hoteli v Bo-
hinju kupil eden najboga-
tejših Slovencev Damian 
Merlak.

Propadajoči Zlatorog 
so začeli rušiti
31. stran

Marjana Ahačič

Bled – Blejski občinski svet 
je prejšnji teden na redni seji 
potrdil program dela zavoda 
Turizem Bled, ki ga je prip-
ravila in svetnikom predsta-
vila vršilka dolžnosti direk-
torice Romana Purkart. 

Kot je poudarila Purkarto-
va, ki javni zavod kot vršilka 
dolžnosti vodi od konca ja-
nuarja, se v programu osre-
dotočajo na poletje, upravlja-
nje destinacije, dogajanje na 
Bledu in seveda da trajno-
stna nota, ki jo v ospredje 
postavljajo že nekaj let, osta-
ja v središču njihovega dela. 

Sicer pa meni, da se turi-
zem tudi na Bledu počasi 
postavlja na noge. 

»Za nami sta že dve leti 
epidemije covida-19 in dva 

meseca vojne v Ukrajini. 
Kljub temu da nikoli ne mo-
remo biti prepričani, kaj se 
bo zgodilo, optimistično gle-
damo na prihodnje obdobje. 
Pričakujemo dober obisk, 
ponovno, tako kot lani, raču-
namo na goste iz sosednjih 
držav,« je Purkartova strni-
la pričakovanja za prihajajo-
čo poletno sezono.

V času velikonočnih in 
prvomajskih praznikov naj-
več gostov prihaja iz Slove-
nije, Hrvaške, Italije, Nem-
čije, Madžarske in Avstrije, 
se pravi s sosednjih trgov, 
kamor tudi usmerjajo naj-
več promocije.

»Marec in april sta meseca, 
ko se v tujini odvijajo števil-
ne borze in turistični sejmi. 
Bled se jih je udeležil v naj-
večji možni meri, ob našte-
tih trgih pa ciljamo še na Bel-
gijo, Nizozemsko in Franci-
jo. V tem obdobju smo ori-
entirani na evropske goste, 
kajti zavedamo se, kako zelo 
pomembna za vse, ki bomo 
šli na dopust, je možnost, 
da smo lahko, če se karkoli 
zaplete, s svojim avtom v pol 
dneva nazaj doma.«

V ospredju ostaja 
trajnostni razvoj
Na zavodu Turizem Bled so pripravili program 
dela za letošnje leto, v katerem se osredotočajo 
na trajnostno upravljanje destinacije, glede na 
aktualne razmere pa s promocijo ciljajo predvsem 
na domače in evropske goste.

Marjana Ahačič

Jesenice – V soboto so na Je-
senicah pripravili že 24. dr-
žavno tekmovanje iz znanja 
matematike za šole s prila-
gojenim programom. Tek-
movanje, namenjeno učen-
cem od četrtega do osmega 
razreda osnovnih šol z niž-
jim izobrazbenim standar-
dom, ki se ga že skoraj četrt 
stoletja udeležujejo tekmo-
valci iz vse Slovenije, vsako 
leto organizira Osnovna šola 
Poldeta Stražišarja Jesenice.

Kot je povedala ravnate-
ljica Aleksandra Valančič, 
je letos na šolskih tekmova-
njih matematične naloge re-
ševalo skoraj tisoč otrok, 150 
najboljših z 38 šol pa se jih 
je na koncu pomerilo še na 
Jesenicah. 

»Zadovoljni smo, ker se 
učenci in mentorji vsa ta 
leta zelo radi udeležujejo 
tega tekmovanja. Ne le ker 

se vsak od nas rad dokazu-
je, temveč tudi zato, ker tek-
movanje res skrbno organi-
ziramo in za vse udeležence 
pripravimo tudi pester spre-
mljevalni program.« Obe-
nem, je še poudarila, gre za 
edino tekmovanje iz zna-
nja za šole s prilagojenim 
programom. Učenci se ga 

množično udeležujejo, kar 
učiteljem omogoča pregled 
nad usvojenim znanjem. 

Dodala je še, da vse nalo-
ge sestavijo njihovi učite-
lji, prav tako učitelji sami 
poskrbijo za oblikovanje 
in privlačno ilustracijo tek-
movalnih pol. Naloge so 
za vsak nivo tudi tematsko 

obarvane, četrtošolci so se 
tako letos ukvarjali s hišni-
mi ljubljenčki, petošolci z 
vesoljci, šestošolci z bios-
fernim območjem Julijske 
Alpe, sedmošolci s Predjam-
skim gradom in osmošolci s 
problematiko odpadkov. Or-
ganizatorji so se potrudili 
tudi z darili, avtorskimi igra-
mi, ki so jih prejeli čisto vsi 
udeleženci.

In čeprav so na koncu 
razglasili prvega, drugega 
in tretjega najboljšega mate-
matika iz vsake od sodelujo-
čih generacij – od Gorenjcev 
sta se najbolje odrezala Alen 
Lakić z OŠ 27. julij Kamnik, 
ki je bil drugi med sedmo-
šolci, in Žan Bertoncelj z OŠ 
Antona Janše Radovljica, ki 
je bil najboljši med osmošol-
ci – je jasno, da so zmagoval-
ci prav vsi, ki so se s trdim 
delom, nadarjenostjo in lju-
beznijo do številk prebili do 
državnega tekmovanja.

Pomerili so se v matematiki
Državnega tekmovanja iz znanja matematike za šole s prilagojenim programom se je tokrat udeležilo 
sto petdeset učencev iz vse Slovenije. Od Gorenjcev sta bila najboljša Alen Lakič s kamniške in Žan 
Bertoncelj z radovljiške osnovne šole.

Najboljši med osmošolci: Žan Bertoncelj z OŠ Antona 
Janše Radovljica z mentorico Janušo Marolt / Foto: Nik Bertoncelj

 »Zavedamo se, kako 
pomembna za vse, ki 
bomo šli na dopust, je 
možnost, da smo lahko, 
če se zaplete, z avtom v 
pol dneva doma.«
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Ljubljanska c. 27, 4240  RADOVLJICA

Komunala Radovljica, d. o. o., razpisuje prosto delovno mesto: 

VZDRŽEVALEC-VOZNIK (m/ž)

Kandidati morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
• IV. stopnja strokovne izobrazbe ustrezne tehnične smeri
• najmanj 6 mesecev delovnih izkušenj,
• vozniško dovoljenje kategorij B in C,
•  zaželen je izpit iz TGM in izpit za viličarja,
• vrline komuniciranja s strankami,
• fizične sposobnosti. 

Delovno razmerje bo sklenjeno za nedoločen čas s poskusno 
dobo 6 mesecev.

Kandidati, ki izpolnjujejo pogoje, naj pisne prijave s kopija
mi zahtevanih dokazil o izpolnjevanju pogojev pošljejo do  
5. 5. 2022 na naslov: Komunala Radovljica, d. o. o., Ljubljan
ska c. 27, 4240 Radovljica, z oznako »Prijava na razpis vzdrževa
lecvoznik«.

Maša Likosar

Šenčur – Ob prazniku Ob-
čine Šenčur se je zvrstilo 
več prireditev, osrednja pa 
je bila slavnostna akademi-
ja s kulturnim programom 
v izvedbi Kulturno-umetni-
škega društva Valentin Ko-
kalj Visoko. Šenčurski žu-
pan Ciril Kozjek se je v govo-
ru spomnil preteklih dosež-
kov in poudaril, da so kljub 
epidemiji skrbeli za nemote-
no izvajanje investicij. 

Med drugim so zaključi-
li gradnjo komunalne infra-
strukture v Trbojah in Žer-
javki, leta 2020 so začeli ko-
munalno opremljati še zad-
nji dve naselji v občini, in si-
cer na Prebačevem in v Vo-
klem, kjer bodo dela konča-
na še pred rokom in bodo 
že jeseni imeli stoodstotno 
opremljenost z javno fekal-
no kanalizacijo. Uredili so 
tudi kolesarsko povezavo 
na Bivje, država pa je z nji-
hovim sodelovanjem uredi-
la tudi manjkajoči kolesar-
ski odsek med letališčem 
in Bivjem. »Naložbe v kole-
sarsko infrastrukturo, ukre-
pi trajnostne mobilnosti in 

pametna skupnost bodo eni 
bolj izpostavljenih ukrepov 
tudi v prihodnje,« je dejal 
župan in izrazil zadovoljstvo 
nad začetkom izvajanja dveh 
naložb, ki sicer nista občin-
ski, a so si zanju prizadevali 
vrsto let – to sta gradnji ceste 
Britof–Hotemaže in doma 
starostnikov v Šenčurju. 

Pred kratkim so pridobili 
tudi odločbo o pridobitvi ne-
povratnih sredstev za nama-
kalni sistem na območju Tr-
boj, Žerjavke in Prebačeve-
ga, s čimer bo omogočeno 
namakanje 231 hektarov ze-
mljišč, v maju pa pričakujejo 
tudi zaključek novogradnje 
Blagnetove hiše. Kozjek se 
je ob tej priložnosti zahva-
lil tudi nekdanji ravnateljici 
Majdi Vehovec, ki je Osnov-
no šolo Šenčur vodila 24 let. 

Na akademiji so podeli-
li občinska priznanja letoš-
njim nagrajencem, poklo-
nili so se tudi lanskoletni-
ma prejemnikoma zlate pla-
kete Dragici Markun in Mi-
lanu Krišlju, ki zaradi teda-
njega zdravstvenega stanja 
nista bila deležna zaslužene 

pozornosti. Obenem so čes-
titali Izi Drakslar, ki je v šol-
skem letu 2019/2020 do-
segla izjemen uspeh na ma-
turi, s čimer si je lani prislu-
žila priznanje Občine Šen-
čur in naziv zlata maturant-
ka, ter Tari Gantar in Luki 
Pircu, ki sta priznanje in na-
ziv prejela letos za uspehe v 
šolskem letu 2020/2021. 

Letos sta si zlato plake-
to prislužila Ciril Sitar za 
delo na številnih področjih 
društvenega in družabnega 
življenja ter Marjan Podr-
žaj za dosežke v lokostrel-
stvu v slovenskem in sve-
tovnem merilu ter za aktiv-
no in predano delovanje v 
lokostrelstvu v Občini Šen-
čur. Srebrno plaketo sta pre-
jela Aleksander Gorečan za 
delovanje na področju obrti 
in podjetništva ter Majda Li-
kosar za delovanje na podro-
čju prepoznave in razume-
vanja gluhote. Marjan Mar-
kun je prejel bronasto pla-
keto za delovanje na podro-
čju prometne varnosti, Bina 
Podjed pa je prejemnica Jur-
jevega priznanja za izjemne 
športne dosežke v plesu.

Ponovno praznovali v živo 
V Šenčurju so po dveh letih ponovno v živo praznovali občinski praznik, ki ga zaznamujejo 23. aprila, 
na dan, ko goduje njihov zavetnik sv. Jurij. Na predvečer praznika je potekala slavnostna akademija s 
podelitvijo priznanj občinskim nagrajencem in zlatim maturantom. 

Letošnji prejemniki občinskih priznanj Marjan Markun, Ciril Sitar, Marjan Podržaj, Bina 
Podjed, Majda Likosar in Aleksander Gorečan, zlati maturant Luka Pirc (desno), v njihovi 
sredini pa šenčurski župan Ciril Kozjek / Foto: Tina Dokl 

Šenčurski župan Ciril Kozjek se je zahvalil nekdanji 
ravnateljici Majdi Vehovec, ki je Osnovno šolo Šenčur 
vodila 24 let. / Foto: Tina Dokl 

Simon Šubic

Kranj – Iz Zdravstvenega 
doma (ZD) Kranj so sporo-
čili, da v zabojnikih na dvo-
rišču zdravstvenega doma 
ohranjajo le še ločeno obrav-
navo covidnih pacientov, 
tako otrok kot odraslih. Os-
tale preglede otrok z drugi-
mi infektivnimi stanji so 
vrnili v obstoječe čakalnice, 
kjer jih bodo dosledno ločili 

od neinfektivnih pacientov 
tako, da jih bodo na preglede 
naročali v posebnem časov-
nem intervalu, npr. dve uri 
na dan, ko v čakalnici ne bo 
drugih pacientov. »S toplim 
vremenom in višjimi tempe-
raturami pričakujemo manj 
virusnih obolenj, ki so bila v 
zadnjem času v velikem po-
rastu predvsem pri otrocih, 
najranljivejši skupini, ki je 
najbolj dovzetna za okužbe 

ter morebitne zdravstvene 
zaplete,« so pojasnili.

Vodstvo ZD Kranj zno-
va pojasnjuje, da kratkoroč-
ne rešitve za ločene infektiv-
ne ambulante znotraj zdra-
vstvenega doma niso mo-
žne. Skupaj z Mestno obči-
no Kranj, lastnico objektov 
in zemljišč okoli stavbe, zato 
intenzivno preučujejo mož-
nosti in iščejo ustrezno dol-
goročno rešitev. ZD Kranj se 

namreč nahaja na gosto na-
seljenem urbanem obmo-
čju, kjer je za vsak poseg v 
prostor zaradi spremembe 
občinskih prostorskih načr-
tov potrebno široko soglasje 
in potrditev. »Rešitev bomo 
predvidoma poiskali znotraj 
projekta novega Satelitske-
ga urgentnega centra, zače-
tek gradnje bo morda konec 
tega leta, zagotovo pa v letu 
2023,« so napovedali.

Ločeno obravnavajo le covidne bolnike

Alenka Brun

Preddvor – Na Občini 
Preddvor so uspešno kandi-
dirali na javnem pozivu za 
sofinanciranje nujnih pro-
gramov na področju kultu-
re, ki ga je razpisalo mini-
strstvo za kulturo. Prejeli so 
213.655 evrov nepovratnih 
sredstev, kar je skoraj polo-
vica ocenjenega stroška pro-
jekta sanacije fasade, stre-
he, oken in žlebov na gra-
du Dvor. Celotni strošek je 
namreč ocenjen na 420 ti-
soč evrov (brez DDV), je pa 
morda pri vsem olajševal-
na okoliščina, da je bila ve-
čina oken že obnovljena za 
namen vzpostavitve mu-
zeja v gradu. »Okna so bila 
brez stekel, zato jih je bilo 
treba že v osnovi obdelati,« 

pojasni Katja Pernuš z Ob-
čine Preddvor. 

Na občini so pri nagovar-
janju izvajalcev poudarili 
še, da morajo ti imeti ustre-
zne reference ZVKDS, saj je 
grad kulturni spomenik lo-
kalnega pomena. Prijavilo 
se jih je šest. Osmega apri-
la letos so odpirali ponudbe 
in kot najboljšega ponudni-
ka na občini izbrali ljubljan-
sko podjetje Gradnje Moste. 
Omenjeno podjetje je dalo 
ponudbo v višini dobrih 320 
tisoč evrov (brez DDV). Od-
ločitev o oddaji javnega na-
ročila bo pravnomočna ko-
nec aprila.

Dela na gradu morajo biti 
končana letos, saj je to pogoj 
pri sofinanciranju, še po-
vedo na občini, kjer močno 
upajo, da jim bo uspelo.

Preddvorski Dvor bo 
dobil novo fasado
Gradu Dvor sredi Preddvora se obeta tudi lepši 
zunanji videz. Načrtujejo sanacijo fasade.

Nova fasada bo občutno nadgradila videz že tako 
zanimivega gradu.

Cerklje – Zavod za turizem Cerklje to soboto med 9. in 12. uro 
pod kozolcem ob Osnovni šoli Davorina Jenka ponovno orga-
nizira Cerkljansko tržnico. Tokratna novost bo sejem rabljenih 
stvari, zato na zavodu vabijo vse, ki bi radi oddali, menjali ali 
prodali rabljen izdelek, da se prijavite na elektronski naslov 
zavoda. Na tržnici pa bodo sicer lokalni pridelovalci ponudili 
različne domače dobrote, reciklirane, lončarske in druge izdel-
ke. Dogajanje bodo popestrili člani društva Folklora Cerklje.

Na tržnici tudi sejem rabljenih stvari

Naložbe v kolesarsko 
infrastrukturo, ukrepi 
trajnostne mobilnosti 
in pametna skupnost 
bodo v Šenčurju eni bolj 
izpostavljenih ukrepov 
tudi v prihodnje.
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»Gre za relativno majhen 
znesek, ki ga državni prora-
čun namenja, na drugi stra-
ni pa delamo velike simbol-
ne korake,« je dodal. Pojas-
nil je, da so podpisali pogod-
be z večino mestnih občin, 
ki imajo vzpostavljen sis-
tem plačljivega mestnega 
prometa za ranljive skupine 
prebivalstva, medtem ko ob-
čine, ki že same zagotavlja-
jo brezplačen mestni pro-
met, v to niso zajete. Z župa-
ni teh občin bodo zato pogo-
vore nadaljevali. 

Javni potniški promet bo 
moral v roku petih let zlasti v 
mestih postati brezplačen za 
vse, tudi dijake in študente, 
če želimo nekaj narediti za 
naše okolje in podnebje, je 

dejal Vrtovec. »Javni potni-
ški promet mora postati hrb-
tenica prevozov ljudi, zlasti 
v mestih, kjer je koncentra-
cija avtomobilov največja in 
pri tem tudi največ onesna-
žujemo okolje,« je poudaril. 

Kranjski župan Matjaž Ra-
kovec je ob podpisu pogodbe 
dejal, da s takimi ukrepi sle-
dijo trajnostnemu razvoju, 
ki je bistven za celotno drža-
vo, ne samo za mestne ob-
čine. »V Kranju smo v zad-
njem mesecu dobili dve dob-
ri novici; poleg te še, da sta 
nam preko Eko sklada zago-
tovljena 2,8 milijona evrov 
nepovratnih sredstev za na-
kup osmih električnih avto-
busov. Trenutno poteka iz-
bira najugodnejšega dobavi-
telja in za polnilne postaje,« 
je povedal. 

Brezplačno za 
upokojence
31. stran

Minister Jernej Vrtovec (desno) je pogodbo za brezplačen 
mestni promet za ranljive skupine s kranjskim županom 
Matjažem Rakovcem podpisal v petek, z jeseniškim 
županom Blažem Račičem pa jo bo naknadno. / Foto: MzI

Maša Likosar

Zgornje Duplje – Občina 
Naklo je lani sprejela načrt 
opremljanja prostovoljnih 
gasilskih društev Gasilske 
zveze Naklo, kjer je po be-
sedah naklanskega župana 
Ivana Megliča predvidenih 
šeststo tisoč evrov za nakup 
štirih novih gasilskih vozil. 
Lani so kot prvi novo vozi-
lo prejeli v PGD Naklo, le-
tos so svoj vozni park oboga-
tili dupljanski gasilci. V pe-
tek so sprejeli težko priča-
kovano novo vozilo GVC-1 v 
vrednosti 285 tisoč evrov, pri 
čemer je Občina Naklo zago-
tovila 215 tisoč evrov, preos-
tanek so gasilci financirali 
z lastnimi sredstvi in s po-
močjo vaščanov. 

Gasilci v Dupljah imajo 
po novem tri vozila, zadnje 
vozilo so prevzeli pred dvaj-
setimi leti. »Vozila, ki smo 
jih imeli doslej, se ne mo-
rejo primerjati z našo novo 
pridobitvijo. Gre za gasil-
sko vozilo s cisterno, ki bo 

zagotavljalo učinkovitejše in 
hitrejše intervencije, s tem 
pa tudi večjo varnost obča-
nov,« je povedal Uroš Teran, 
predsednik PGD Duplje, 
kjer je sicer štirideset aktiv-
nih operativnih članov, ki le-
tno zabeležijo od 10 do 25 in-
tervencij. V Dupljah so pred 

štirimi leti dogradili tudi ga-
ražni prostor, ki je prilago-
jen za shranjevanje nove-
ga vozila. Novo vozilo je iz-
delalo podjetje Euro GV iz 
Ilirske Bistrice, 25. junija pa 
bodo organizirali slavnostni 
sprejem z gasilsko parado in 
veselico.  

Prihodnje leto se bodo 
novega vozila razveseli-
li še v PGD Žeje, zadnji pa 
bodo na vrsti gasilci PGD 
Podbrezje. Kot je še pojas-
nil župan, je bilo v naklan-
ski občini predlani 59 inter-
vencij, lani pa nekaj več kot 
trideset. 

Sprejeli novo gasilsko vozilo
Gasilci Prostovoljnega gasilskega društva (PGD) Duplje so svoj vozni park nadgradili z novim gasilskim 
vozilom GVC-1. 

Dupljanski gasilci so v petek sprejeli novo gasilsko vozilo GVC-1. / Foto: Tina Dokl

Simon Šubic

Letenice – Cesta Letenice 
jug je bila močno dotrajana, 
po skupaj 300.000 evrov 
vredni obnovi, ki se je zače-
la novembra lani, pa je ces-
tišče zdaj širše, urejeno je 
odvodnjavanje ceste in za-
lednih voda z obnovo obce-
stnih jarkov in prepustov za 
odvodnjavanje kmetijskih 
površin ob njej ter obnov-
ljen most. V izogib kasnej-
šemu prekopavanju ceste 
so izvedli še predpripravo za 
optično omrežje in kanali-
zacijo. Do konca leta 2023 je 
namreč na tej trasi v načrtu 
izgradnja primarnega kana-
la Golnik–Mlaka s povezavo 
na Centralno čistilno napra-
vo Kranj. Nanj se bodo v pri-
hodnosti lahko priključevala 
bližnja naselja, tudi Letenice 
in bližnji Kamnjek.

»Tokrat se veselimo nove in 
bolj varne ceste, v prihodnje 

pa bomo še nadaljevali ure-
janje prostora, v katerem bi-
vate: najprej z obnovo ceste v 
Kamnjeku, vzporedno s tem 
tudi z gradnjo kanalizacije. 
Že letos pa bomo izvedli še 
projektiranje kolesarske poti 

od Golnika do Kokrice, tako 
da bo kolesarjenje v tem le-
pem delu naše občine udob-
no, predvsem pa bolj var-
no,« je dejal kranjski župan 
Matjaž Rakovec, ki je otvori-
tveni trak prerezal v družbi 

podžupana Janeza Černeta 
in predsednika sveta Krajev-
ne skupnosti Goriče Gregor-
ja Grašiča. Grašič je vesel, ker 
so sanacijo ceste po osmih le-
tih od prvih meritev končno 
izvedli.

Obnovili cesto v Letenicah
Pred dnevi so v Letenicah slovesno odprli obnovljeni 750-metrski odsek ceste. 

Cesto Letenice jug so obnavljali od novembra lani. / Foto: Saša Despot (Mediaspeed)

Vilma Stanovnik

Škofja Loka – Škofjeloški 
svetniki so dali soglasje k 
imenovanju Mateje Istenič 
za ravnateljico Osnovne šole 

Škofja Loka-Mesto. Kot je 
pojasnila predsednica man-
datne komisije Melita Re-
bič, je bila sedanja v. d. rav-
nateljice Mateja Istenič edi-
na kandidatka. Svetniki so 

dali pozitivno mnenje tudi 
k ponovnemu imenovanju 
Marjete Šmid za ravnatelji-
co Osnovne šole Jela Janeži-
ča. Tudi ona se je edina prija-
vila na marčevski razpis. 

Prav tako so se svetniki 
strinjali, da bo nova pred-
stavnica Občine Škofja Loka 
v svetu zavoda Glasbene šole 
Škofja Loka Andreja Štre-
kelj, ki jo je predlagala SDS.

Isteničeva in Šmidova ostajata ravnateljici

Rdečemu križu in Turistične-
mu društvu Bašelj
Čudno, težko je življenje, nič 
kaj prijazno ni slišati vsak 
dan, kaj se dogaja po svetu …
Mi pa živimo v prelepi vasici 
pod Storžičem v Bašlju, sku-
paj z ljudmi – mladimi, ki so 
pripravljeni kljub vsakodnev-
nim obremenitvam v družin-
skem in poslovnem življenju 
del svojega časa in moči po-
rabiti in darovati za medge-
neracijsko sožitje z nami, sta-

Zahvala rejšimi občani. Kar nekajkrat 
letno presenetijo nas, starejšo 
generacijo; še posebno je po-
hvale vredno njihovo prizade-
vanje za vključitev mladih in 
mlajših v raznovrstne aktiv-
nosti in kvalitetno zapolnitev 
njihovega prostega časa.
Vsi povabljeni, stari 80 let in 
več, se iskreno zahvaljujemo 
za prijetno praznovanje, bilo 
nam je res lepo in toplo pri 
srcu! 

Barbara Slabe v imenu 
vseh povabljencev

Simon Šubic

Kranj – V petek, na svetovni 
dan Zemlje, so se v sistem 
KRsKOLESOM z 28 posta-
jami vrnila električna ko-
lesa, ki jih v zimski sezoni 
umaknejo iz sistema. Obe-
nem se je začela tudi sezo-
na enotnega sistema za iz-
posojo koles Gorenjska.
bike, v katerega so polega 
Mestne občine Kranj vklju-
čene še občine Jesenice, 
Radovljica, Tržič in Naklo. 

Napovedujejo, da bodo sis-
tem Gorenjska.bike razširi-
li še na občino Škofja Loka, 
z dvema postajama pa tudi 
v občino Cerklje na Gorenj-
skem. Registracijo ali po-
daljšanje paketov je mogoče 
opraviti na spletnih straneh 
KRsKOLESOM, Gorenjska.
bike, na mobilni aplikaciji 
Mobiln.si, v Turističnoin-
formacijskem centru (TIC) 
Kranj in v Centru trajnostne 
mobilnosti (CTM) na Plani-
ni. 

V sistem vrnili e-kolesa
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Vilma Stanovnik

Škofja Loka – »Občini Go-
renja vas - Poljane in Škofja 
Loka sta se o prihodnosti Sta-
rega vrha pogovarjali več kot 
dve leti. Bilo je več poskusov 
poiskati partnerja, ki bi naše 
smučišče glede razvoja po-
peljal naprej in mu omogo-
čil stabilno prihodnosti. Že-
limo si, da bi se na Starem 
vrhu še smučalo, in verjame-
mo, da smo v Smučarski zve-
zi Slovenije našli partnerja, 
ki bo to primarno dejavnost 
razvijal še naprej,« je na če-
trtkovi seji škofjeloškega ob-
činskega sveta povedal loški 
župan Tine Radinja ter do-
dal, da so se s pismom o na-
meri najprej dogovorili o po-
stopnih korakih skupnega 
upravljanja smučišča. 

»Eden naših prvih kora-
kov je, da ustanovimo zavod, 
katerega ustanovitelji bomo 
obe občini in Smučarska 
zveza Slovenije, zavod pa bo 
upravljal naše občinsko pre-
moženje, ki ga imamo da-
nes v STC Stari vrh. Verja-
mem, da bodo na ta način, z 
novo organizacijsko obliko, 
priložnosti za Stari vrh več-
je, kot so danes,« je pojasnil 
župan Radinja in dodal, da 

ima ustanovitev zavoda več 
prednosti pri upravljanju.

Četrtkove seje občinske-
ga sveta se je v imenu Smu-
čarske zveze Slovenije (SZS) 
udeležil tudi Luka Vrančič 
in pojasnil, da SZS združuje 
nekaj manj kot tristo smučar-
skih klubov iz sedmih različ-
nih panog. 

»Skupaj imamo koli šest 
tisoč članov, v klubih pa nas 
je okoli petdeset tisoč,« je 
povedal Vrančič in pouda-
ril zlasti uspehe smučarskih 

skakalk in skakalcev, saj 
imajo organiziran sistem 
treningov in šolanja, ki zelo 
dobro deluje. »V Kranju 
imamo panožni nordijski 
center, smo tudi lastniki te-
kaškega centra na Pokljuki, 
ki ga s pridom uporabljajo 
naše panoge, zlasti tek na 
smučeh in biatlon. Za pano-
ge alpsko smučanje, deska-
nje, telemark in smučanje 
prostega sloga povsod gostu-
jemo, zato smo morda tudi 
nekaj manj uspešni. Zato je 

interes SZS, da stopimo sku-
paj z obema občinama,« je 
pojasnil Luka Vrančič in do-
dal, da je njihov interes po-
leg vrhunskega športa tudi 
popularizacija in množič-
nost vseh njihovih športov, 
tudi smučanja.

S predlaganim aktom o 
ustanovitvi, s katerim se bo 
ustanovil Zavod STC Sta-
ri vrh, smučarsko-turistični 
center, so se soglasno stri-
njali tudi škofjeloški občin-
ski svetniki.

Za smučišče na Starem vrhu 
bodo ustanovili zavod
Občini Škofja Loka in Gorenja vas - Poljane ter Smučarska zveza Slovenije so februarja podpisale 
dogovor o medsebojnem sodelovanju glede smučišča Stari vrh, sedaj pa so se dogovorile, da bodo 
skupaj ustanovile zavod, v katerem bodo imele aktivno vlogo vse tri soustanoviteljice.

Smučišče na Starem vrhu naj bi z novo organiziranostjo znova dobilo zagon, čaka pa ga 
tudi posodobitev. / Foto: Gorazd Kavčič

Mateja Rant

Žiri – Z investicijo v malo 
čistilno napravo na kopa-
lišču Pustotnik je Občina 
Žiri infrastrukturno uredila 

lokacijo ter zagotovila traj-
no izboljšanje kakovosti Po-
ljanske Sore in zmanjša-
nje obremenjenosti reke z 
odpadnimi vodami, so po-
jasnili na občini. Čistilno 

napravo so uredili v sodelo-
vanju z Razvojno agencijo 
Sora, in sicer v sklopu pro-
jekta Vodni viri Škofjeloške-
ga, za katerega so pridobili 
tudi evropska sredstva.

Na kopališču Pustotnik 
so uredili biološko čistilno 
napravo zmogljivosti deset 
enot, ki pa jo bo po potrebi 
možno nadgraditi, je razlo-
žil Andrej Poljanšek z Obči-
ne Žiri. Verjame, da bo za-
dostovala vsaj za pet let. Na-
menjena je obiskovalcem re-
kreacijsko-turističnega cen-
tra Pustotnik, Konjeniške-
ga kluba Žiri in sprejemu 
fekalij avtodomov. Po bese-
dah župana Janeza Žaklja 
so poleg čistilne naprave 
poskrbeli še za odvodnja-
vanje in komunalno infra-
strukturo, tako da bodo lah-
ko uredili počivališče za av-
todome. Dela so bila vredna 

18 tisoč evrov, vrednost ce-
lotnega projekta pa je 91 ti-
soč evrov, od tega je 77 tisoč 
evrov evropskih sredstev, je 
pojasnil direktor Razvojne 
agencije Sora Gašper Kleč. 
Po vgradnji čistilne napra-
ve po njegovih besedah sle-
di še popis in analiza vodnih 
virov na Škofjeloškem, v na-
daljevanju bodo izdali tudi 
zbornik in posneli promo-
cijski film. »Naš cilj je dvig 
zavedanja o pomenu vodnih 
virov – da jih ohranimo čis-
te tudi za zanamce. V priho-
dnosti bo voda strateški vir, 
kot je danes nafta.« Namen 
projekta je tako ozavestiti 
prebivalce LAS loškega po-
gorja o pomenu ohranjanja 
in varovanja vodnih virov 
ter z zbiranjem podatkov in 
zgodb o vodnih virih ohrani-
ti snovno in nesnovno dedi-
ščino območja.

Za večjo kakovost Poljanske Sore
Na kopališču Pustotnik v Žireh so v okviru projekta Vodni viri Škofjeloškega minuli četrtek odprli malo 
čistilno napravo.

Na kopališču Pustotnik sta Janez Žakelj (na fotografiji na 
desni) in Gašper Kleč odprla malo čistilno napravo.
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Ana Šubic

Železniki – Občina Železni-
ki kot jedro Selške doline je 
prodorno okolje, ki omogoča 
zdravo bivanje, modro gospo-
darjenje in pristno doživlja-
nje podeželja na pragu Alp, 
je ključno sporočilo vizije ra-
zvoja Občine Železniki za 
obdobje 2022–2028. Krov-
ni razvojni dokument obči-
ne za naslednjih sedem let so 
minuli četrtek na zadnji seji 
potrdili občinski svetniki, v 
njem pa je zajetih kar 115 raz-
ličnih projektov in aktivnosti 
v skupni vrednosti 75,5 mili-
jona evrov, od tega naj bi bilo 
dobrih 19 milijonov evrov ob-
činskega denarja, preostalo 
pa bi pridobili iz državnih in 
evropskih virov.

Župan Anton Luznar je 
spomnil, da se je pretekla 
strategija iztekla konec leta 
2015, k pripravi nove pa so 
pristopili leta 2019. Ustano-
vili so projektno skupino, ki 
je naprej opravila analizo in 
anketo med občani ter nato 
konec lanskega leta predsta-
vila osnutek strategije, ki so 
jo v minulih mesecih nadgra-
dili s pomočjo strokovnja-
kov iz podjetja K&Z. Strategi-
ja po besedah Slavke Zupan 
iz omenjenega podjetja nas-
lavlja vsa področja, za kate-
re je pristojna občina, vključ-
no s ključnimi temami, ki so 
jih občani navedli v anketi: 
poplavna varnost, kolesarske 
poti, problematika drog, ob-
voznica, dom starejših … 

Občina Železniki se s koe-
ficientom razvitosti 1,18 uvr-
šča na 18. mesto med 212 ob-
činami. Cilj je zadržati ali še 
izboljšati to pozicijo, je dejala 
Zupanova. Pa tudi, da je ob-
čina demografsko v zelo dob-
ri kondiciji, a se prebivalstvo 
zelo hitro stara, da dve tretjini 
občanov živi na podeželju, da 
je turizem perspektivna pa-
noga … Z analizo so izlušči-
li 12 ključnih izzivov, na pod-
lagi katerih so postavili stra-
teške cilje za uresničevanje 

vizije, ki jo opredeljuje več 
gradnikov. To so enakome-
ren razvoj celotne občine, ka-
kovostno in organizirano lo-
kalno okolje, trajnostno rav-
novesje med razvojem go-
spodarstva, kakovostnim bi-
vanjem in varovanjem nara-
ve, utrjevanje identitete pred-
nikov in uravnotežen prora-
čun, ki zadovoljuje potrebe 
občanov in podpira razvojne 
ambicije okolja. 

»Koncept smo gradili na 
trajnostnem razvoju,« je po-
vedala Zupanova in navedla 
tri strateške cilje: dostopna 
in ohranjena dolina, dejav-
na in organizirana skupnost 
ter podjetna in prodorna ob-

čina. S področja izboljšanja 
dostopnosti je posebej ome-
nila ambiciozen cilj, da obči-
na letno zagotavlja vsaj 800 
tisoč evrov za vzdrževanje lo-
kalnih in krajevnih cest. Zaje-
li so tudi ukrepe na državnih 
cestah, infrastrukturi za kole-
sarje in pešce ter sistemu mi-
rujočega prometa, preventiv-
ne ukrepe pred poplavami in 
erozijo … Pri družbenih sto-
ritvah nameravajo nadgraditi 
obstoječo ponudbo, predno-
stno na področju oskrbe sta-
rejših, in izboljšati pogoje za 
bivanje mladih. Cilj podjetne 
in prodorne občine bodo zas-
ledovali z enakomernim go-
spodarskim razvojem, načr-
tnejšim razvojem trajnostne-
ga turizma, ustvarjanjem po-
gojev za rast podjetij in kme-
tij ter vzpostavljanjem pame-
tne skupnosti.  

»Strategija je ambiciozna, 
ampak tudi izvedljiva; je pa 
veliko zunanjih dejavnikov, 
ki lahko vplivajo na izvaja-
nje,« je dejala Zupanova.

V Železnikih nova 
razvojna strategija
Strategija razvoja Občine Železniki do leta 2028 
v okviru treh strateških ciljev predvideva kar 115 
različnih projektov in aktivnosti v vrednosti 75 
milijonov evrov.

Predvideli so tri strateške 
cilje: dostopna in 
ohranjena Selška dolina, 
dejavna in organizirana 
skupnost ter podjetna in 
prodorna občina.
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Aleš Senožetnik

Kamnik – Vse preveč hrane 
konča v smeteh, kar pred-
stavlja enega pomembnej-
ših sodobnih izzivov, pri ka-
terem svoj del odgovornosti 
nosimo tudi posamezniki. 
Več kot polovico je namreč 
zavržemo prav v gospodinj-
stvih. Na težavo so tokrat že 
drugič opozorili z dnevom 
brez zavržene hrane, ki ga 
zaznamujemo 24. aprila in 
je nastal na pobudo Lidla 
Slovenija in programa Eko-
šola, ki so se jim pridružili 
tudi Ekologi brez meja, Zve-
za prijateljev mladine Slo-
venije, podjetje TAM-TAM 
in ministrstvo za okolje in 
prostor.

Glavnina aktivnosti je že v 
petek potekala po izobraže-
valnih ustanovah v Sloveniji, 
med drugim tudi v enoti Ro-
žle kamniškega Vrtca Anto-

na Medveda, ki ga je kot ča-
stni pokrovitelj dneva brez 
zavržene hrane obiskal pred-
sednik republike Borut Pa-
hor. Otroci so mu pokazali, 
kako s hrano ravnajo v vrt-
cu, in ga povabili na ogled 

razstave Bilo je nekoč na de-
želi, ki so jo pripravili prav 
za to priložnost. Delo vrtca 
so prikazali tudi v promocij-
skem filmu in glasilu Anton-
ček, dogajanje pa so popestri-
li s plesom in petjem. »Hva-
la, da ste me tako veliko nau-
čili o tem, da moramo s hra-
no pazljivo ravnati in paziti, 
da je ne mečemo stran, da ku-
pimo le tisto, kar res potre-
bujemo, in da čim več hrane 
tudi sami pridelamo,« se je 
otrokom Vrtca Antona Med-
veda zahvalil predsednik Pa-
hor, ki je vrtec obiskal v druž-
bi predstavnice podjetja Lidl 
Lilijane Remich in koordina-
torja programa Ekošola Gre-
gorja Cerarja.

Otroci in vzgojitelji kam-
niškega vrtca sicer že vrsto 
let sodelujejo tudi v projek-
tu Hrana ni za tjavendan, 
ki ga izvajata program Eko-
šola in Lidl Slovenija in v 
okviru katerega je tudi nas-
tal dan brez zavržene hrane. 
Kot nam je povedala vzgoji-
teljica Helena Virant, ima-
jo takšne akcije velik vzgoj-
ni učinek na najmlajše, saj 
lahko spremljajo pot hra-
ne od gojenja rastlin na vrtu 
do krožnika. »Takšne aktiv-
nosti imajo velik pomen pri 
vzgoji otrok, ki imajo zara-
di tega bolj spoštljiv odnos 
do hrane. Opažamo, da sko-
raj ni kruha, ki bi po obro-
ku ostal, če pa že kakšen kos, 

pa ga porabimo za pripravo 
drobtin.« S takšnimi in po-
dobnimi aktivnostmi tako 
že najmlajše ozaveščajo, da 
hrana ni in ne sme biti od-
padek, kar je tudi eden od ci-
ljev projekta.

Na to je opozoril tudi naci-
onalni koordinator Ekošole 
Gregor Cerar: »Podatki ka-
žejo, da se količine zavrže-
ne hrane povečujejo, ne le v 
Sloveniji, ampak tudi v sve-
tu. Zato je na nas, da spre-
menimo svoje navade in se 
naučimo odgovorno ravnati 
z živilskimi izdelki. Naši naj-
mlajši že vrsto let dokazuje-
jo, da jih področje zanima in 
da lahko z ozaveščanjem na-
redimo ogromno.«

Hrana ne sme biti odpadek
Z ozaveščanjem o pomenu hrane je treba začeti v otroških letih, na kar so ob dnevu brez zavržene 
hrane opozorili tudi v kamniškem Vrtcu Antona Medveda.

Otroci Vrtca Antona Medveda so predsedniku Borutu Pahorju pripravili zanimiv program. 

Podatki kažejo, da se 
količine zavržene hrane 
povečujejo, opozarja 
nacionalni koordinator 
programa Ekošole 
Gregor Cerar.

Aleš Senožetnik

Kamnik – Letos v Kamniku 
praznujejo stoletnico orga-
niziranega reševanja v go-
rah – 22. junija 1922 so na-
mreč na priporočilo Pla-
ninske zveze Slovenije for-
malno ustanovili t. i. rešil-
no skupino, katere načel-
nik je bil Maks Koželj, vo-
dil pa jo je France Erjavšek, 
eden izmed štirih bratov, ki 
poleg Valentina Slatnarja, 

bolj znanega po imenu Bo-
sov Tine, veljajo za začetnike 
reševanja v gorah na Kam-
niškem. »Najpomembnej-
še je bilo to, da od leta 1922 
v primeru nesreče v gorah 

za reševanje ni bilo več tre-
ba iskati ljudi po hišah,« je 
o pomenu organiziranega 
gorskega reševanja v kam-
niških gorah povedal častni 
član društva Gorske reše-
valne službe Kamnik Fran-
ce Malešič, ki je podrobneje 
predstavil zgodovino reševa-
nja na tem območju.

Kamniško društvo danes 
šteje 58 članov, od tega je 
osem zaslužnih, imajo pa 
še pet izrednih. Kot je pove-
dal predsednik društva Sre-
čo Podbevšek, imajo trenu-
tno na razpolago štiride-
set reševalcev, ki lahko po-
magajo pri nesrečah v go-
rah. Zdaj veljavna zakono-
daja jim sicer priznava fi-
nanciranje zgolj za 28 reše-
valcev, kar je po predsedni-
kovem mnenju premalo, 
prav tako pa bo tudi na naci-
onalni ravni ponovno treba 

premisliti o njihovem statu-
su. »Ob zahtevnih službah, 
ki jih opravljajo naši člani, 
je danes težje zagotoviti pri-
merno skupino, ki se bo lah-
ko odzvala klicu, zato pa tudi 
potrebujemo več licencira-
nih reševalcev, da lahko za-
gotovimo intervencijsko eki-
po za reševanje,« je pojasnil 
Podbevšek in ob tem pouda-
ril, da se število obiskovalcev 
gora povečuje, s tem pa tudi 
število intervencij. Lani so 
jih denimo opravili 49, pri 
21 je sodeloval helikopter, v 
preostalih primerih pa so se 
morali v gore odpraviti peš, 
pogosto v slabih razmerah. 

Stoletnico delovanja 
bodo sicer zaznamovali z 
odprtjem prostorov, ki so 
jih pridobili z obnovo objek-
ta na severnem delu nekda-
nje kamniške smodnišnice. 
Notranjost so že obnovili, 

čaka pa jih še ureditev fasa-
de in okolice skupaj s prista-
jalno ploščadjo za helikop-
ter ter ureditev vodovoda do 
parcele, ki ga bo zagotovila 
Občina Kamnik. 

Po oceni predsednika GRS 
Kamnik Sreča Podbevška 
sta zaključeni približno dve 
tretjini predvidenih del, ob-
nova pa jih je doslej stala 
približno 250 tisoč evrov. 
Lani so izčrpali vsa sredstva 
iz sklada, ki je bil v ta na-
men ustanovljen leta 2014, 

s sofinanciranjem pa jim je 
pomagal tudi Urad za zašči-
to in reševanje. Ocenjujejo, 
da bodo za dokončanje del 
potrebovali še približno 115 
tisoč evrov, zato bodo nada-
ljevali tudi zbiranje donacij. 
Uradno odprtje prostorov si-
cer načrtujejo septembra.

Med dogodki, ki jih prip-
ravljajo ob stoletnici, je taj-
nica društva Irena Mušič 
Habjan poudarila osrednjo 
prireditev, ki jo načrtujejo 
17. junija v Domu kulture 

Kamnik. Jeseni bodo izdali 
jubilejni zbornik, septembra 
pa bodo skupaj z Medobčin-
skim muzejem Kamnik na 
gradu Zaprice pripravili fo-
tografsko razstavo o razvoju 
gorskega reševanja na Kam-
niškem. Poleg tega načrtuje-
jo tudi prenovo spletne stra-
ni in organizacijo delavnice 
o varni hoji v gorah ter sode-
lovanje na več drugih dogod-
kih v okviru Planinske zve-
ze in Gorske reševalne zve-
ze Slovenije.

Stoletnica GRS Kamnik
Ob stoletnici delovanja bodo v Gorski reševalni službi Kamnik dokončali 
obnovo prostorov, napovedujejo pa še vrsto drugih dogodkov.

Irena Habjan Mušič, France Malešič, Srečo Podbevšek in Vladimir Habjan

Kamniški gorski 
reševalci so lani opravili 
49 reševanj.

Vilma Stanovnik

Škofja Loka – »Občina Ško-
fja Loka in Mestna občina 
Kranj sta v letu 2020 izpe-
ljali postopek ureditve med 
obema občinama, ki se je 
nanašal na območje obstoje-
če lokalne ceste, ki povezu-
je naselji Crngrob in Dorfar-
je v občini Škofja Loka in je v 
delu še potekala po ozemlju 
mestne občine Kranj. Cesta 
je bila že kategorizirana z ob-
činskim odlokom in cesto je 
naša občina tudi že upravlja-
la, jo vzdrževala in vanjo in-
vestirala. Na podlagi navede-
nega sta obe občini sprejeli 
odlok o spremembi meje, 
s katerim je del ozemlja 
mestne občine Kranj, ki je 
bil v območju naselja Šutna 
in je v naravi predstavljal del 
obstoječe ceste, pripadel ob-
čini Škofja Loka. S tem je po 
mnenju ministrstva za oko-
lje in prostor, oddelka za ob-
činsko prostorsko načrtova-
nje (MOP), z vidika prostor-
skega urejanja območja, ki 
je bilo pripojeno občini Ško-
fja Loka, nastala nekakšna 

pravna praznina, saj trenu-
tno promet z nepremičnina-
mi na tem območju ni mo-
žen,« je sprejetje novega 
odloka po nujnem postop-
ku škofjeloškim svetnikom 
na zadnji seji razložila vod-
ja oddelka za okolje, prostor 
in občinsko redarstvo Tatja-
na Bernik.

Nova prostorska zakono-
daja, ki sicer že velja, upo-
rabljati pa se bo začela 1. ju-
nija letos, za tovrstne prime-
re omogoča kratek posto-
pek sprememb in dopolni-
tev OPN. 

»Ker pa Občina Škofja 
Loka želi urediti zemljiškok-
njižno stanje teh zemljišč, po 
katerih poteka cesta, in tudi 
pristopiti k urejanju te ceste, 
za katero je predvideno tudi 
sofinanciranje ministrstva 
za obrambo že pred tem ro-
kom, je prišlo do odločitve, 
da se po nujnem postopku 
sprejme obravnavani odlok,« 
je tudi povedala Bernikova, 
svetniki pa so nato predlaga-
ni odlok o nadaljnji upora-
bi prostorskega akta Mestne 
občine Kranj tudi sprejeli.

Odlok za lažje urejanje 
zemljišč ob meji

Cerklje – Občina Cerklje je v soboto organizirala čistilno akcijo. 
Udeležilo se je je več kot 500 ljudi, med njimi člani gasilskih in 
drugih društev, učenci, ribiči, ... Udeleženci so ugotavljali, da 
je smeti po gozdovih iz leta v leto manj, še vedno pa nekateri 
odlagajo v gozdove gradbeni material. Nekaj več smeti kot 
običajno so letos pripeljali v zbirni center gasilci s Šenturške 
Gore, ki so pobirali smeti tudi ob cesti na Krvavec. Gostilna 
Jezeršek z Zgornjega Brnika je vsem udeležencem akcije na 
njihovem območju postregla z golažem, v Vopovljah pa Vaški 
posebneži s klobasami, hrenovkami in pecivom.

Na čistilni akciji več kot petsto občanov
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Škofja Loka – To je bil prvi 
dogodek ob letošnjem pra-
znovanju stote obletnice 
rojstva enega najpomemb-
nejših slovenskih slikarjev 
druge polovice 20. stoletja, 
hkrati pa ljudem v Poljanah 
in širše na Loškem dobre-
ga znanca in mnogim tudi 
dolgoletnega bližnjega pri-
jatelja. Odprtje tokratne pri-
ložnostne razstave, ki bo v 
okviru umetnostnozgodo-
vinske zbirke Loškega mu-
zeja na ogled vsaj leto dni, 

je bilo intimne narave, saj 
so se v prvem nadstropju 
gradu, kjer je zbirka, zbrali 
predvsem Ivetovi sorodniki, 
njegovi nekdanji sosedje in 
mnogi, ki so ga poznali in z 
njim tudi prijateljevali.

Prisotne je pozdravila ku-
stosinja Loškega muzeja 
umetnostna zgodovinarka 
Petra Čeh, ki se že dlje časa 
intenzivneje ukvarja s Šubi-
čevo umetniško dediščino. 
»V Loškem muzeju imamo 
precej njegovih del in oble-
tnica je priložnost, da preds-
tavimo tista med njimi, ki 

jih imamo sicer v muzej-
skih depojih nekoliko skri-
ta pred javnostjo, saj niso 
predstavljena na javnih raz-
stavah v stalnih zbirkah. Na-
men muzejev ni le, da hra-
nimo in preučujemo ume-
tniško dediščino, ampak in-
formacije o naših dognanjih 
tudi posredujemo javnosti.«

V Loškem muzeju sicer 
hranijo 93 del Iveta Šubi-
ca, za aktualno postavitev pa 
so jih izbrali 11. Kot je pove-
dala Petra Čeh, poleg nekaj 
olj na platnu hranijo pred-
vsem grafike, risbe pa tudi 

osnutke za likovne stvarit-
ve na spomenikih. Najmanj 
je prav slikarskih del, zato 
so tokrat tudi v središču po-
zornosti, na primer dela Ko-
lona, Jesenska pokrajina in 
Triglav. Slednja slika je eno 
od lanskih odkupov Loške-
ga muzeja in so jo posebej 
za to postavitev tudi resta-
vrirali. Pozornost gre tokrat 
tudi partizanskim risbam in 
osnutkom za fresko Poljan-
ska vstaja, ki so jo letos ob ru-
šitvi prvotne stavbe prestavi-
li nedaleč stran.

»Muzejsko zbirko tudi v 
prihodnje želimo obogatiti 
z odkupi predvsem Ivetovih 
kapitalnih del, ki so zdaj še 
v drugih, tudi zasebnih zbir-
kah,« je še dejala kustosinja 
Loškega muzeja. Pri snova-
nju Šubičevega leta z muze-
jem tesno sodelujeta tudi sli-
karjevi hčeri Nives Lunder 
in Maja Šubic. »Z leti tudi 
sama spoznavam pomen 
obujanja preteklosti, tradici-
je in v tem primeru tudi spo-
mina na Iveta, ki je sicer za 
našo družino še danes zelo 
živ. Mislim, da bi bil vesel, 
če bi bil danes tu,« je pove-
dala Nives, sestra Maja pa 
poudarila: »Po eni strani je 
že zelo daleč, odkar Iveta ni 
več med nami, po drugi pa 
ga vsak dan slišim s pame-
tnimi in bodrilnimi nasveti, 
kadar ustvarjam.«

»Ive je imel rad ljudi. Pri 
nas doma je bilo kot v gostil-
ni, po peti popoldan so zače-
li prihajati prijatelji in znan-
ci. Tudi mama Sely, ki nas 
je zapustila lani novembra, 
je bila res dobra gostitelji-
ca. Oče je preprosto privlačil 
ljudi in to njegovo, kako naj 
rečem – ljudoljubje – se na-
daljuje z Majo,« vesela, da je 
toliko ljudi počastilo odprtje 
razstave in s tem Ivetov sto-
ti jubilej, še pove Nives Lun-
der. Glede na to, da dogod-
ka niso posebej oglaševali, 
ampak je šlo predvsem za 
osebna vabila sosedom, pri-
jateljem in znancem, je nad 
dobrim obiskom preseneče-
na in počaščena tudi Maja 
Šubic. »Danes je tu tudi 
marsikdo, ki je od njega ku-
pil sliko in mu ta hkrati pred-
stavlja tudi Iveta kot osebo,« 
pove Maja in doda, da zanjo 
tudi najboljšega očeta. »Ko 
sem bila v srednji šoli, me je 
vprašal, kaj bi rada počela v 
življenju. Rekla sem mu, da 

bi potovala, malo slikala pa 
pisala. Stal je tam pred me-
noj, malo pomolčal in dejal: 
»Saj vem, ena zguba.«

Ob razstavi so v muzej-
ski trgovini ponudili tudi 
posebne nogavice s Šubi-
čevimi motivi, ki jih je obli-
koval Nejc Šubic, razsta-
va pa je bila šele uvertura 
v počastitev stote obletnice 
rojstva Iveta Šubica, saj je 
zvečer na Loškem odru sle-
dila predstava Medrug Po-
lanci Kulturnega društva 
dr. Ivana Tavčarja Poljane 
nad Škofjo Loko in v reži-
ji Andreja Šubica, Združe-
nje umetnikov Škofja Loka 
pa je zatem v gostilni Pr' Pe-
pet pripravilo še srečanje ob 
Ivetovih tihožitjih in poseb-
ni pogostitvi.

V oktobru bodo v Lo-
škem muzeju pripravili 
še retrospektivno razstavo 
ilustracij Iveta Šubica, saj 
gre za del njegovega opusa, 
ki še nikoli ni bil predsta-
vljen v tako velikem obsegu.

Vse leto za Ivetovih sto
V soboto bi slikar Ive Šubic (1922–1989) praznoval stoti rojstni dan. V umetnostnozgodovinski zbirki 
Loškega muzeja so ob tem odprli razstavo Iz muzejskih depojev: Ive Šubic.

V spomin Ivetu Šubicu se je ob njegovih delih v Loškem muzeju zbralo precej sorodnikov, 
sosedov, prijateljev in znancev. / Foto: Igor Kavčič

Z umetnostno zgodovinarko Petro Čeh tesno sodelujeta 
Ivetovi hčeri, slikarka Maja Šubic in oblikovalka Nives 
Lunder. / Foto: Igor Kavčič

Igor Kavčič

Ljubljana – Sredi prejšnjega 
tedna je prestižno odlikova-
nje v imenu francoske mi-
nistrice za kulturo prevajal-
ki Suzani Koncut, po rodu 
Kranjčanki, podelila franco-
ska veleposlanica v Sloveniji 
Florence Ferrari. 

Z odlikovanjem drugega 
reda – leta 2016 je že preje-
la odlikovanje prvega čina vi-
tezinja reda umetnosti in le-
poslovja – je francoska drža-
va Suzano Koncut nagradi-
la za njene številne prevode 
vse zahtevnejših del franco-
ske književnosti, dramatike, 
humanistike in družboslov-
ja pa tudi stripa. Kot je zapi-
sano v obrazložitvi k odliko-
vanju, pri tem še posebej po-
udarjajo dosežke na podro-
čju literarnega prevajanja v 
zadnjih šestih letih.

Pred štirimi leti je postala 
tudi prva prejemnica Nodie-
reve nagrade, ki jo je za naj-
boljši prevod iz francoščine 

ustanovil pri nas delujoči 
Francoski inštitut, nagrado 
pa ji je takrat prinesel pre-
vod knjige Kompas Mathi-
asa Énarda. Že leta 2000 je 
za vrhunske prevode preje-
la Sovretovo nagrado, ki jo 
podeljuje Društvo sloven-
skih književnih prevajalcev, 
leta 2020 pa je prejela tudi 
nagrado Prešernovega skla-
da za prevode francoskih li-
terarnih in teoretskih bese-
dil zadnjih treh let.

Odlikovanje Suzani Koncut
Prevajalka Suzana Koncut je prejela francosko 
odlikovanje častnica reda umetnosti in leposlovja.

Suzana Koncut 
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Igor Kavčič

Škofja Loka – Najprej velja 
predstaviti kontekst, saj ima 
predstava, ki je krstno slo-
vensko izvedbo in dve pono-
vitvi doživela v aprilu na Lo-
škem odru, nekaj slovenske 
zgodovine. Komedijo ruske-
ga režiserja in dramatika Mi-
haila Heyfetca Rock'n roll v 
zlatih letih je igralec Igor 
Žužek prevedel in priredil z 
namenom, da bi jo odigrala 

z Nadjo Strajnar Zadnik. Je-
seni leta 2020 sta že imela 
nekaj skupnih vaj, a do iz-
vedbe ob njegovem šestde-
setem rojstnem dnevu 26. 
novembra tega leta ni prišlo, 
saj je Žužka tri tedne pred 
tem prehitela prerana smrt. 
Njegovo vlogo je tako prev-
zel prijatelj in sošolec na Ru-
ski akademiji za dramsko 
umetnost Gitis-Rati v Mo-
skvi igralec Igor Korošec, 
ki je predstavo tudi režiral. 

Projektu, ki sta ga zagna-
la Kulturno društvo Sejalec 
umetnosti z glavno produ-
centko Agato Trojar in Dru-
štvo Glasba – drama, se je 
tako pridružil s svojim dru-
štvom KUD Studio 777.

V komediji se srečamo z 
dvema samskima udeležen-
cema plesnega tečaja v zla-
tih letih, da bi se naučila ple-
sati rokenrol. Mar res? Ko 
on zaradi takih in drugač-
nih razlogov manjka, ona 
pride na njegov dom, kjer 
se potem bolj ali manj od-
vija celotna predstava, saj 
se oba odločita, da bosta va-
dila doma – po knjigi. Sko-
zi predstavo in »vaje« si na 
odru na neki način izmenju-
jeta svoje značajske lastnos-
ti in pri tem uporabljata raz-
lične »taktike«. Dramsko be-
sedilo je lahkotno, polno du-
hovitih dialogov in potez, 
ki nam jih oba igralca po-
nudita v naš smeh. Joj, ko-
likokrat ona vzame plašč in 

torbico in odide, pa se vedno 
znova vrne. Ko že mislimo, 
da je praznovanje rojstne-
ga dneva vrh predstave, ko 
se bo izkazalo, da so plesne 
vaje vendarle v drugem pla-
nu, se zgodba dodatno zap-
lete. No, v zaključku predsta-
ve je vendarle vse jasno. Ni 
pomemben posluh za ritem 
in glasbo, mnogo bolj šteje, 
da pleše naše srce, ko v svo-
jih zlatih letih najdemo pra-
vega človeka, ki ne bo navdu-
šen le nad našimi dobrimi 
lastnostmi, ampak bo znal 
razumeti tudi naše slabše.

Igralca dokazujeta ustvar-
jalno moč in v slikanju vlog 
vseskozi vladata odru, bodi-
si v dikciji, gibu ali siceršnji 
odrski prezenci, Igor Koro-
šec predstavi svoje bogato 
igralsko znanje, Nadja Straj-
nar Zadnik pa potrjuje krila-
tico, da se dobri igralci nikoli 
ne upokojijo. Ne, v predsta-
vi nam niti trenutek ni dolg-
čas.

Življenje je rokenrol
To dokazuje komedija Rock'n roll v zlatih letih, v kateri blestita Nadja Strajnar Zadnik in Igor Korošec.

Nadja Strajnar Zadnik in Igor Korošec / Foto: Tina Dokl
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TEK ŠTIRIH MOSTOV

CENEJŠE  
PRIJAVE DO 

KONCA APRILA
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Vilma Stanovnik

Kamnik – Prejšnji torek so 
kamniške odbojkarice iz rok 
izpustile lepo priložnost, da 
končajo letošnjo sezono z 
dvojno lovoriko in s slavjem 
v domači dvorani. Prav lah-
kega dela v boju za naslov pr-
vakinj niso imele nato niti v 
Mariboru. 

Na četrti tekmi finala konč-
nice Sportklub prve odboj-
karske lige pa so v Maribo-
ru vendarle premagale Novo 
KBM Branik s 3 : 2 (12, -26, 
-21, 16, 15) in s 3 : 1 v zmagah 
prišle do naslova slovenskih 
državnih prvakinj. To je že 
tretji zaporedni naslov držav-
nih prvakinj, skupaj šesti, v 
letošnji sezoni pa so bile tudi 
pokalne prvakinje Slovenije.

»Prvi niz smo odigrali od-
lično, tako kot bi morali igra-
ti skozi celo tekmo. Je pa tež-
ko držati takšen ritem, kar se 
je pokazalo v drugem nizu, v 
katerem smo do končnice ig-
rali zelo dobro, kontrolirali 
potek srečanja, potem je spet 
prišlo do nekaj naših slabih 
odločitev v napadu. Na drugi 
strani so Mariborčanke od-
igrale nekaj lepih točk, tako 

da smo ta niz izgubili. Po 
tem padcu je sledil še en zelo 
dober niz domačink, vendar 
smo se, ko je bilo najbolj tre-
ba, spet dvignili. V četrtem 
nizu smo spet delovali odlič-
no, v petem pa se mi je zavr-
tel film iz sredine tekme, ko 
smo zapravili štiri zaključne 
žoge, toda globoko v sebi sem 
bil prepričan, da tokrat ne 

bomo izgubili. Veliko zaslug 
za to je imela Lucille Charuk, 
ki je zadnje tri točke odigra-
la odlično in tudi s pridihom 
boginje Fortune prinesla za-
služeno pokal v Kamnik. Tja, 
kamor tudi sodi,« je po tekmi 
povedal trener Calcita Vol-
leyja Gregor Rozman.

V petek so drugo tekmo 
končnice Sportklub prve 

od bojkarske lige odigrali tudi 
odbojkarji Calcita Volleyja, ki 
so doma izgubili z ACH Vol-
leyjem z 2 : 3 (20, 24, -22, -22, 
-9). Izid v zmagah je bil tako 2 
: 0 za ljubljansko ekipo. Tre-
tja finalna tekma je bila na 
sporedu včeraj v športni dvo-
rani Tivoli, a se do zaključka 
naše redakcije še ni končala. 
Ekipi igrata na tri zmage.

Kamničankam nov naslov
Potem ko se je v domači dvorani odbojkaricam Calcita Volleyja v boju za naslov državnih prvakinj 
izmuznila tretja zmaga, so se nove lovorike veselile v Mariboru.

Odbojkarice Calcita Volleyja so v Mariboru premagale Novo KBM Branik in se veselile 
novega naslova državnih prvakinj. / Foto: Klemen Brumec.

Vilma Stanovnik

Škofja Loka – Sklepni del dr-
žavnega prvenstva za mla-
dince se je v četrtek začel v 
Gorenji vasi. Ekipa Helios 
Suns je najprej premagala 
GGD Šenčur s 83 : 66, LTH 
Castings pa Podčetrtek z 78 
: 50. V petek se je tekmova-
nje preselilo v dvorano na 
Podnu, kjer je na preosta-
lih dveh tekmah četrtfinala 

Cedevita Olimpija prema-
gala Slovan z rezultatom 80 
: 57, ECE Triglav pa Krko z 
71 : 62. 

V polfinalu sta se pomeri-
li ekipi Helios Suns in ECE 
Triglav, Domžalčani pa so 
bili boljši s 70 : 48. V dru-
gem polfinalu je domača 
ekipa LTH Castings mora-
la priznati premoč Cedeviti 
Olimpiji, saj so Ločani izgu-
bili z rezultatom 58 : 62.

Nedeljski spored se je za-
čel s tekmo za tretje mes-
to, pomerila pa sta se doma-
či LTH Castings in ECE Tri-
glav. Po napetem obračunu 
so domači slavili s 75 : 74 
in si tako zaslužili bronasta 
odličja.

V boju za naslov prvakov 
so Helios Suns z 61 : 56 pre-
magali Cedevito Olimpijo in 
se veselili naslova državnih 
prvakov do 19 let.

V najboljšo peterko 
zaključnega turnirja so bili 
izbrani Lovro Urbiha (ECE 
Triglav), Matej Čibej (LTH 
Castings), Dan Duščak (Ce-
devita Olimpija) ter Alen 
Zulič in Tibor Mirtič (oba 
Helios Suns). Najboljši stre-
lec turnirja je s 53 doseženi-
mi točkami postal košarkar 
Heliosa Tibor Mirtič, ki je bil 
hkrati izbran tudi za najko-
ristnejšega igralca turnirja.

Domžalčani najboljši med mladinci
V Škofji Loki se je končalo državno prvenstvo v košarki za mladince, slavili pa so Helios Suns.

Vilma Stanovnik

Kranj – S Smučarske zveze 
Slovenije so minuli konec 
tedna sporočili, da so v pre-
teklih dneh in tednih za pa-
nogo za smučarske skoke in 
nordijsko kombinacijo pote-
kali pogovori o nadaljevanju 
razvoja smučarskih skokov 
in nordijske kombinacije. 

Po izjemnih rezultatih, ki 
so jih naše skakalke in ska-
kalci dosegli v preteklih se-
zonah, je bilo treba naredi-
ti temeljite analize. Na osno-
vi teh se bo v prihodnjih te-
dnih dokončno pripravil 
načrt dela, ki bo osnova za 
trenažni proces v sezoni, ki 
tako skakalcem kot tudi no-
rdijskim kombinatorcem 

prinaša vrhunec v zgodovi-
ni slovenskega športa – sve-
tovno prvenstvo FIS v nor-
dijskem smučanju v Planici. 

»Tako Zoran Zupančič 
kot Robert Hrgota ostaja-
ta trdno na mestih glavnih 
trenerjev ekip. S tem bomo 
na področju kadrov zadrža-
li najvišjo raven pred najpo-
membnejšo preizkušnjo v 

zgodovini slovenskega špor-
ta, svetovnim prvenstvom 
FIS v nordijskem smuča-
nju, ki bo od 21. februarja do 
5. marca 2023 v Planici,« je 
povedal vodja panoge za sko-
ke in nordijsko kombinacijo 
Gorazd Pogorelčnik. 

V prvi polovici maja bodo 
predvidoma predstavili tudi 
načrte in sestave ekip.

Zupančič vendarle ostaja trener skakalk
Na Smučarski zvezi Slovenije so sklenili, da bo našo moško reprezentanco v smučarskih skokih še 
naprej vodil Robert Hrgota, za delo z žensko reprezentanco pa so se vendarle dogovorili s trenerjem 
Zoranom Zupančičem.

Maja Bertoncelj

Zbilje – Prvenstvo Sloveni-
je v krosu za osnovne in sre-
dnje šole je prvič potekalo v 
Zbiljah. Nastopilo je okrog 
dva tisoč tekačic in tekačev.

Med najboljšimi so bili tudi 
osnovnošolci in srednješol-
ci z gorenjskih šol. Med dija-
kinjami letnik 2003 in 2004 
sta se ekipne zmage za Gim-
nazijo Jesenice veselili Lena 
Repinc in Lucija Medja. Obe 
sta znani športnici, še pose-
bej Repinčeva, tudi že svetov-
na mladinska prvakinja v bi-
atlonu. »Smo v obdobju med 
sezonama, nič kaj ne treni-
ram, tako da na kros nisem 
prišla s kakšnimi pričakova-
nji. Nad rezultatom sem pre-
senečena, saj ne slovim kot 
hitra na krosu. Zelo sem za-
dovoljna,« je dejala Lena Re-
pinc, v svoji kategoriji druga. 
Smučarska tekačica Lucija 
Medja je bila peta. »Ko sem 
bila mlajša, sem veliko tekla 

na krosih in gorskih tekih. 
Sedaj sem povsem v teku na 
smučeh. Trenutno smo v fazi 
počitka. Tudi pozimi nisem 
nič tekla brez smuči. Glede 
na vse sem z uvrstitvijo lah-
ko kar zadovoljna.« Gimna-
zija Jesenice je bila na vrhu 
tudi ekipno med dijaki letni-
ka 2003 in 2004 po zaslugi 
Blaža Kavčiča in Marka Zu-
pančiča. Dijaki Gimnazije 
Jesenice so se zmage veselili 
še v mešani štafeti osemkrat 
petsto metrov, poleg tega so 
postali tudi vseekipni zma-
govalci. Med osnovnošolci 
letnik 2011 je bila ekipno naj-
boljša OŠ Preska, med letni-
ki 2010 OŠ Antona Toma-
ža Linharta Radovljica, med 
učenkami letnika 2009 je 
zmagala Brina Setnikar z OŠ 
Preska, med osnovnošolci le-
tnika 2008 pa je ekipna zma-
ga odšla v OŠ Gorje.

Tekmovanje je z odliko 
izvedel Javni zavod Sotočje 
Medvode.

Jeseniški gimnazijci 
najboljši v krosu

Blaž Kavčič, Lucija Medja, Lena Repinc in Mark Zupančič  
z Gimnazije Jesenice / Foto: Tina Dokl

Kranj – Nogometaši v Prvi ligi Telemach so tekme 32. kroga. 
Kalcer Radomlje je v soboto premagal Muro s 3 : 2. V nedeljo 
so Domžalčani gostovali pri Bravu in slavili z 0 : 2. Nogometa-
ši v drugi SNL so odigrali tekme 26. kroga. V Krškem je Triglav 
slavil kar z 0 : 4. Roltek Dob je gostil Ilirijo 1911 in izgubil z 0 : 
2. Tekme 21. kroga so odigrali nogometaši v 3. SNL – zahod. 
Gorenjci so zabeležili rezultate: Sava Kranj – Eksist Žiri 4 : 3, 
Šobec Lesce – Arol Škofja Loka 1 : 2 in Postojna – Tinex Šenčur 
0 : 5. Tekme 15. kroga so odigrali nogometaši v Gorenjski nogo-
metni ligi. Doseženi so bili naslednji rezultati: Niko Železniki 
– Velesovo Cerklje 2 : 2, Bled - Bohinj Hirter – Zarica Kranj 1 : 
2, Visoko – Britof 4 : 0, Bitnje – Polet 0 : 0, Preddvor – Kondor 
Godešič 3 : 1 in Kranjska Gora – Naklo 0 : 4. 

Gorenjski nogometaši so se večinoma izkazali
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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

Belokranjski kolesarski krog
Zadnji konec tedna sem 

z nekaj prijatelji preživel v 
Beli krajini. Nastanjeni smo 
bili na Kalski domačiji v 
vasi Štrekljevec pri Semiču. 
Lepo preurejena stara do-
mačija, prijazni domačini in 
lepa pokrajina so nas prev-
zeli. Prijazne gospodinje so 
nam pripravile tipične belo-
kranjske jedi, kot so pogača, 
semiško fulanje s hrenom, 

nadevana domača kokoš in 
belokranjsko cvrtje, ki smo 
jih začinili še z domačim 
sokom in belokranjskim vi-
nom. Same dobrote, ki smo 
jih oba dneva okronali še s 
kolesarjenjem po čudoviti 
pokrajini, ki je razpeta med 

reko Kolpo na jugu in Gor-
janci na severu. Območje 
nas je med kolesarjenjem 
navdušilo z ravno prav raz-
gibanim terenom, ki se vije 
med belimi brezami. Klanci 
s prijetnim naklonom so si 
pogosto sledili drug za dru-
gim, in ko smo se spustili z 
enega, smo dobili ravno pra-
vo hitrost, ki nas je ponesla 
do polovice drugega. 

Prvi dan smo se iz Semi-
ča najprej dvignili v vas Gra-
dnik in nato še Krvavčji Vrh, 
sledil je spust do Metlike, in 
se  začeli vzpenjati proti Dra-
šičem. Zatem smo se spus-
tili proti reki Kolpi v nase-
lje Rakovec, ki ga domačini 

imenujejo zadnja slovenska 
vas, saj leži na meji s Hrva-
ško. V bližini reka Kolpa za-
pusti slovensko ozemlje in 
zavije na Hrvaško. Mimo na-
selij Želebej in Radoviči smo 
se zapeljali do vasi Rosalnice, 
kjer so tri romarske cerkve 
ena zraven druge. Po krat-
kem počitku smo se zapelja-
li  proti Podzemlju. Ustavili 
smo se v Otoku, kjer so leta 
1944 zavezniki uredili vojaš-
ko letališče, od koder so vozili 
ranjence v Italijo. Največkrat 

so ranjence vozili z letali 
DC-3 Dakota. V spomin na te 
dogodke so na ta kraj posta-
vili odsluženo  letalo. Iz Oto-
ka smo se odpeljali v Podze-
melj in od tu poiskali bližnji-
co skozi gozd. Izkazalo se je, 
da to ni bila ravno dobra od-
ločitev, saj je bila vožnja po 
blatnih gozdnih cestah prav 
adrenalinska. Ko smo ugle-
dali prve hiše, je bilo veselje 
toliko večje, in ko so nam na 
bližnjem kmečkem turizmu 
postregli še zavitek in domač 

sok, smo se že šalili na račun 
blatne dogodivščine. Ko smo 
premagali že zadnji vzpon 
do Štrekljevca, je bil 60-ki-
lometrski kolesarki krog za-
ključen. 

Če želite v letošnji sezoni 
sami, v dvoje ali s skupino 
prijateljev na kolesu odkri-
vati nove kraje, vam predla-
gam, da se z vlakom podate 
do Metlike in nato odkrivate 
Belo krajino, ki vam bo nu-
dila tudi prijetno osvežitev v 
reki Kolpi.

Jelena Justin

Na tej dolgi krožni poti 
smo prespali v Planinskem 
domu Kal. Ja, na ta način na-
redimo krožno pot malce 
lažjo, saj ni cilj, da jo preho-
dimo v enem dnevu, ampak 
da jo prehodimo in da pri 
tem uživamo.

Levo od Doma nadaljuje-
mo proti vrhu Kala, od koder 
lepo po slemenu nadaljuje-
mo proti Mrzlici, ki s svo-
jimi 1122 metri predstavlja 
najvišjo točko naše tokratne 
ture. Z vrha Mrzlice sesto-
pimo do planinskega doma, 
kjer dobimo tudi šesti kon-
trolni žig. Nadaljujemo pro-
ti Gozdniku, ki je naslednja 

kontrolna točka, ki pa nam 
bo vzela kar nekaj časa, saj 
je hrib malce umaknjen s 
poti, pa še zelo strm je. Od 
doma se začnemo strmo 
spuščati v smeri Šmohorja. 
Najprej skozi gozd, nato pa 
dosežemo širok kolovoz, ki 
mu sledimo. Vmes se celo 
malce dvignemo, ko pa spet 
začnemo pot navzdol, pa se 
znajdemo na križišču, kjer 
desna pot zavija proti Kalu, 
mi pa zavijemo levo po ko-
lovozu navzdol. Strm spust, 
mimo partizanskega spo-
menika, nas pripelje do ma-
kadamske ceste, kjer zavije-
mo levo v breg in doseže-
mo Suhi hrib, 812 m n. m. 
Čaka nas prečna pot, skoraj 

po ravnem, ko se nam odpre 
pogled na naš naslednji cilj, 
piramido Gozdnik, 1092 m 
n. m., ki že od daleč daje slu-
titi, da ta vzpon ne bo spo-
kojen. O ne, ne bo! Zelo str-
mo bo!

Ko pridemo do roba 
gozdnega slemena, se obr-
nemo levo in začnemo strm 
vzpon na Gozdnik. Ves čas 
hodimo po gozdnem sle-
menu, obhodimo nekaj og-
romnih skal, nato pa začne-
mo gristi kolena po poti, ki 
je prepletena s številnimi ko-
reninami. Na vrhu Gozdni-
ka je bivak, kjer je tudi sedmi 
kontrolni žig. Predlagam, da 
z Gozdnika sestopimo na 
severno stran. Med strmim 
stopom se nam v daljavi po-
kaže Šmohor, nad njim pa 
Malič. Še dva od naših ciljev, 
Tolsta pa se niti še ne vidi.

Ko dosežemo makadam-
sko cesto, zavijemo desno. 
Makadamski cesti sledimo 
do velikega križišča, kjer nas 
smerokaz usmeri levo proti 
Šmohorju. Ja, ceste je kar 
nekaj. Počasi se začnemo 
vzpenjati proti Šmohorju, z 
leve se nam priključi cesta, 
ki pride iz Liboj. Ko doseže-
mo cerkev sv. Mohorja, nas 
do doma čaka le še nekaj mi-
nut. Vendar predlagam, da 
ne gremo najprej do doma, 
temveč nadaljujemo po ces-
ti do razcepa za Tolsto, 779 
m n. m. Do Tolste nas loči 

približno 15 minut in tam 
dobimo osmi kontrolni žig. 
Po isti poti se vrnemo do ces-
te, nato pa do Doma na Šmo-
horju, po zasluženi počitek 
in deveti kontrolni žig.

Pred nami je zgolj še ena, 
zadnja, deseta kontrolna toč-
ka na vrhu Maliča. Od doma 
nadaljujemo proti Maliču, 
na razcepu zavijemo levo. 
V spodnjem delu se pot 

zmerno vzpenja ter poteka 
vzporedno z makadamsko 
cesto. Nekajkrat izgubimo 
višino, ko skoraj sestopimo 
do ceste, se ponovno vzpne-
mo. Po daljšem vzponu ses-
topimo povsem do ceste, 
kjer je vzletišče jadralnih pa-
dalcev. Sledi strmi del vzpo-
na po gozdnatem zahodnem 
grebenu Maliča, ki nas pri-
pelje na vrh. Zemljevid vrh 

označuje kot razglednik, a 
očitno je res že nekaj let pre-
teklo od njegove izdaje, saj 
o razgledu ne moremo go-
voriti. Drevje se je razraslo 
in zakrilo razgled. Na vrhu 
ni drugega kot oddajnik ter 
skrinjica z vpisno knjigo. Z 
vrha se vrnemo v smeri vzpo-
na, ko nas smerokaz usme-
ri levo proti Laškemu. Strm 
sestop nas pripelje do kolo-
vozne poti, ki preči dvorišče 
ene od hiš, nato pa se po ko-
lovozu in čez travnike spusti-
mo do Laškega. Ker nas avto 
čaka na železniški postaji, se 
po glavni cesti sprehodimo 
do izhodišča in zaključimo 
obhod Rečiške krožne poti. 
In zapomnite si, ni važno, 
ali smo jo prehodili v enem 
dnevu ali v dveh, pomembno 
je, da smo jo prehodili varno 
in pri tem uživali.

Tehnični podatki celotne 
poti so:

Dolžina: 38 km
Nadmorska višina: 
maks. 1122 m
Višinska razlika: 2400 m
Trajanje: od 12 do 14 ur
Zahtevnost: 

Planinski izlet: Rečiška krožna pot, 2. dan

Izziv vztrajnosti
Prvi del Rečiške krožne poti smo prehodili prejšnji teden. Danes nadaljujemo 
do konca, da »zašilimo klobaso« v Laškem.

Florjanov bivak na vrhu Gozdnika / Foto: Jelena Justin

Tolsto je videti malce s poti, a s Šmohorja do vrha 
potrebujemo le dvajset minut. / Foto: Jelena Justin

Med sestopom do Laškega se nam za hrbtom odpre lep pogled na Malič, ki je zadnji vrh 
na Rečiški krožni poti. / Foto: Jelena Justin

Za naš izlet z barko in kolesi po jadranskih otokih, 
ki ga organiziramo od 17. do 22. maja, sta se sprostili 
dve mesti. Če bi se nam radi pridružili ali želite več 
informacij, nas lahko pokličete na tel. 04/201 42 56  
ali  nam pišete na elektronski naslov  
grega.flajnik@g-glas.si.

Naša skupina kolesarjev pred letalom DC-3 Dakota v vasi Otok
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Cveto Zaplotnik

Kranj – Ministrstvo za kme-
tijstvo, gozdarstvo in pre-
hrano skupaj z upravo za 
varno hrano, veterinarstvo 
in varstvo rastlin, čebelar-
sko zvezo in kmetijsko-goz-
darsko zbornico vsako leto 
ozavešča kmete in vrtičkar-
je o pravilni uporabi fitofar-
macevtskih sredstev (FFS) 
pri varstvu rastlin pred bo-
leznimi in škodljivci in pri 
zatiranju plevelov. Ker ne-
pravilna uporaba teh sred-
stev lahko prinaša tveganje 
za zdravje ljudi in okolje ter 
tudi za čebele in druge 
opraševalce, kmetom in vr-
tičkarjem svetujejo, da po 

FFS posežejo šele takrat, ko 
so pri varstvu rastlin izčrpa-
li vse druge možnosti. S 
tem namenom so na Kme-
tijskem inštitutu Slovenije 
tudi vzpostavili spletno 
stran za integrirano varstvo 
rastlin (IVR), s katero želijo 
uporabnikom FFS olajšati 
dostop do informacij glede 
varstva rastlin. »Na IVR 
portalu želimo združiti vse 
aktualne opise in informa-
cije o škodljivih organizmih 
posameznih kultur ter 
predvsem predstaviti vse 
ukrepe, s katerimi lahko 
zmanjšamo porabo fitofar-
macevtskih sredstev (FFS),« 
so o portalu zapisali na 
kmetijskem inštitutu.

Poglejmo nekaj splošnih 
pravil za uporabo fitofarma-
cevtskih sredstev! V Sloveniji 
je dovoljeno uporabljati le 
registrirana sredstva ter le na 
gojenih rastlinah in zoper 
škodljive organizme, ki so 
navedeni na etiketi in v navo-
dilu za uporabo. Nikdar ne 
škropimo v vetrovnem vre-
menu, preprečiti moramo 
zanašanje škropilne brozge 
na sosedne njive, vrtove in 
urbane površine. Pri delu s 
FFS je treba uporabljati oseb-
no varovalno opremo, s pra-
zno embalažo je treba ravna-
ti v skladu z navodili.
Fitofarmacevtska sredstva, ki 
predstavljajo tveganje za če-
bele in za druge opraševalce, 

so označena z oznako Nevar-
no za čebele. V času tretira-
nja s temi sredstvi mora biti 
cvetoča podrast v sadnem 
vrtu pokošena, uporaba teh 
sredstev je prepovedana v 
času cvetenja gojenih rastlin 
oziroma je dovoljena le v 
nočnem času – od dveh ur 
po sončnem zahodu do dveh 
ur pred sončnim vzhodom. 
»Pri uporabi fitofarmacevt-
skih sredstev moramo biti 
pozorni na odmerek, čas in 
število tretiranj, karenco pa 
tudi na ustreznost opreme, 
varnostne ukrepe in morebi-
tne omejitve uporabe,« opo-
zarja dr. Dušica Majer iz 
Kmetijsko gozdarske zbor-
nice Slovenije.

Raba fitofarmacevtskih sredstev
Strokovnjaki opozarjajo, da nepravilna uporaba fitofarmacevtskih sredstev lahko predstavlja veliko nevarnost za zdravje ljudi, okolje, čebele in druge 
opraševalce, zato naj vrtičkarji po teh sredstvih posežejo šele takrat, ko so izčrpali vse druge možnosti varstva rastlin.

Pri uporabi fitofarmacevtskih sredstev je treba zelo paziti 
na čebele in druge opraševalce, ki so izpostavljeni tem 
sredstvom med nabiranjem nektarja, mane in cvetnega 
prahu. / Foto: Tina Dokl

Marjana Ahačič

Lesce – Zgornjegorenjske 
občine tudi letos sofinan-
cirajo delovanje Semenjal-
nice, ekološke certificirane 
hranilnice semen, ki ima 
prostore v Čebelarskem cen-
tru v Lescah. Ta ekološkim 
pridelovalcem semen še na-
prej zagotavlja svetovanje in 
strokovni nadzor nad pride-
lavo ter skrbi za hrambo, za-
ščito ter odkup pridelanih 
ekoloških semen.
»Vsako leto imamo več koo-
perantov, več kmetov, ekolo-
ško certificiranih, ki za nas 
pridelujejo semenski mate-
rial. Veseli in ponosni smo, 
da smo nekaj starih sort se-
men – dve vrsti graha in šest 
različnih starih, tradicional-
nih sort fižolov – že dali na 
trg. Naš sortiment pa v pri-
hodnje želimo razširiti ne le 
na stročnice, ampak tudi na 
druge kulturne rastline,« je 
povedala dr. Maja Kolar, ki 
Semenjalnico strokovno 
vodi.
Že letos pa skupaj s čebelar-
ji začenjajo skupni projekt, 
povezan z gorenjsko avtoh-
tono sorto ajde, ki je že v po-
stopku vpisa v ohranjevalno 

sortno listo. »Gre za sorto 
ajde, ki je bolj medonosna 
kot modernejše, z njo pa bi 
čebelam v poznopoletnem 
oziroma zgodnjejesenskem 
obdobju zagotavljali dovolj 
paše.« Kolarjeva je prepriča-
na, da bodo predvsem ekolo-
ški kmetje novost sprejeli z 
navdušenjem, saj se, kot 
pravi, dobro zavedajo pome-
na ohranjanja okolja in traj-
nosti.
V Semenjalnici se oglašajo 
tudi številni vrtičkarji. »Naša 
semena so na voljo v čebe-
larski trgovini v Lescah pa 

tudi v ekološki trgovini Do-
bra misel. Zadovoljni smo, 
da se ljudje v vedno večjem 
številu odločajo za nakup 
ekoloških semen.« 
Ob tem bodo letos spet 
vzpostavili tesnejše vezi z 
osnovnimi šolami, ki jim 
bodo ekološko semenarstvo 
in ekološko pridelavo hrane 
predstavili na učnih vrtovih. 
Na Inštitutu Eko semena pri 
tem poudarjajo, da je setev 
dobrega semena najučinko-
vitejši pa tudi najcenejši 
ukrep za uspešno pridelova-
nje kmetijskih rastlin. 

Vse se začne  
z dobrim semenom
Semenjalnica, ki jo podpirajo vse zgornjegorenjske občine, še naprej skrbi 
za hrambo, zaščito in odkup ekoloških semen. Stare sorte graha in fižola so 
na voljo tudi vrtičkarjem.

Dr. Maja Kolar 
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Preverite veliko in kakovostno ponudbo sadik zelenjave. 
Izberite cepljeno zelenjavo za bujen in obilen pridelek. 
Sadike so odpornejše proti boleznim in škodljivcem, 
idealne za vzgojo v loncih ali balkonskih koritih.

BODITE SAMOOSKRBNI

Vzgojeno v Sloveniji.

DNEVI 
ČILIJA

-15 %

16 sort čilija 
na prodajnem mestu.

15 % popust na sadike čilija velja od 5. do 30. 5. 2022 
oz. do prodaje zalog.
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Marjana Ahačič

Kranjska Gora – V preteklo-
sti je na vsakem gorenjskem 
vrtu ob hiši raslo tudi nekaj 
zelišč. Kamilico, šetraj, lu-
štrek in žajbelj so gospodi-
nje dodajale, da so izboljšale 
okus jedi, ki so jih pripravlja-
le za svoje družine, in upo-
rabile, kadar je bilo treba po-
skrbeti za poškodbo, slabo 
počutje ali bolezen kakšne-
ga od članov družine. 
Za kaj vse lahko uporabimo 
tradicionalna zelišča, ki ra-
stejo po gorenjskih vrtovih, 

pa tudi tista, ki so k nam pri-
šla v sodobnem času, si lah-
ko ogledamo na razstavi, ki 
sta jo v Liznjekovi domačiji 
v Kranjski Gori postavila 
Gornjesavski muzej Jeseni-
ce in Razvojna agencija 
Zgornje Gorenjske (RA-
GOR). 

»Predlagam, da pri odločitvi 
o tem, katera zelišča boste 
nasadili v svojem vrtu, izha-
jate iz težav, ki jih imate,« 
svetuje zeliščarka Monika 
Mulej z zeliščne kmetije 
Hanuman iz okolice Litije, 
ki je v petek ob odprtju raz-
stave pripravila tudi prilo-
žnostno predavanje o zdra-
vilnih zeliščih. »Posadite 
nekaj, kar boste lahko upo-
rabili pri prehladih: kamili-
co, žajbelj ali žepek, pri roki 
je dobro imeti tudi kaj, kar 
pomaga pri težavah z želod-
cem – na primer hermeliko, 
rman in kamilico. Če se ure-
žemo ali udarimo, pomaga 

list sveže hermelike, aloja je 
dobra za opekline ... Za bolj 
specifične težave, na primer 
z ožiljem, lahko posejete 
malo ajde, nežna materina 
dušica in kamilica ali oves 
pa vam bodo pomirili živce.
Kot je povedala soavtorica 
razstave Špela Smolej Milat, 
kustodinja Gornjesavskega 
muzeja, so idejo za razstavo 
našli v žlahtni tradiciji zeli-
ščarstva, ki ga še danes 
predstavlja lik Pehte iz Van-
dotovih pravljic, k sodelova-
nju pa so povabili RAGOR, 
kjer z zeliščarji že dolgo so-
delujejo. 

Kot je povedala Urška Luks, 
vodja projekta Pehtina zeli-
šča, so projekt začeli z delav-
nico pred več kot desetle-
tjem prav v občini Kranjska 
Gora. Interes je bil tako ve-
lik, da so jo nadgradili v 
sklop praktičnih izobraže-
vanj, predavanj in strokov-

nih ekskurzij, ki ga letos 
podpirajo štiri zgornjego-
renjske občine.
In če so bili v začetku udele-
ženci predvsem mlajši upo-
kojenci, je se jim v zadnjem 
obdobju pridružujejo mladi, 
ki si želijo poglobljenih 
znanj. Predavanja in delav-
nice vsako leto nadgrajujejo, 
ker se večina udeležencev v 
projekt vključi več kot en-
krat. Za zdaj, še pojasni, ze-
lišča gojijo in predelujejo 
predvsem za lastno upora-
bo. Takšnih, ki bi se opogu-
mili in hobi spremenili v 
posel, pa za enkrat ni veliko, 
še pravi Luksova.

O zeliščih z 
domačega vrta

V petek so v Liznjekovi hiši v Kranjski Gori odprli 
razstavo z naslovom Vse arcnije z rož narjene, na 
kateri so predstavljena zelišča, ki so jih za boljši 
okus jedi in boljše zdravje uporabljale naše 
babice, pa tudi tista, ki so na naše vrtove in v 
uporabo prišla šele v zadnjem času.

Za kaj vse lahko uporabimo zelišča, ki jih posadimo na 
domači vrt, je predstavljeno na razstavi z naslovom Vse 
arcnije z rož narjene, ki bo do sredine junija na ogled v 
Liznjekovi domačiji v Kranjski Gori.

»Posadite nekaj, kar boste lahko uporabili pri 
prehladih: kamilico, žajbelj ali žepek, pri roki je 
dobro imeti tudi kaj, kar pomaga pri težavah z 
želodcem – na primer hermeliko, rman in 
kamilico. Če se urežemo ali udarimo, pomaga 
list sveže hermelike, aloja je dobra za  
opekline ...«

V harmoniji z naravo

Vrtni center

PE DOBROVA   Podsmreka 7B, 1356 Dobrova, tel: 01 24 25 100
PE KRŠKO         Cesta krških žrtev 147, 8270 Krško, tel: 07 49 88 385

BENCINSKE VRTNE KOSILNICE
KAMADO RAMDA ŽARI

RASTLINA MESECA MAJA
OKRASNA KOPRIVA

ROBOTSKA KOSILNICA

NE SPREGLEJTE

eurogarden.eu

VSI
-12%

ŽE OD
149,99€

VSE ZA VAŠ ZELENJAVNI
IN OKRASNI VRT

SUPER
AKCIJA

VRTNI TRAKTOR RAMDA VRTNO POHIŠTVO

Kranj – Uprava za varno hra-
no, veterinarstvo in varstvo 
rastlin je pripravila izredne 
ukrepe za preprečevanje šir-
jenja virusa rjave grbanča-
vosti plodov paradižnika. V 
Evropski uniji so ta virus 
prvič odkrili pred štirimi leti, 
doslej so ga potrdili že v ve-
čini držav, članic Evropske 
unije, v Sloveniji se je prvič 
pojavil lani. Okužba znatno 
vpliva na kakovost in količi-
no paradižnika in paprike, 
glede na podatke iz različ-
nih raziskav naj bi bil pride-
lek zaradi tega manjši od 30 
do 70 odstotkov. Virus se 
prenaša z okuženim seme-
nom in sadikami, znotraj 
nasada pri različnih opravi-
loih na mehanski način - z 
rokami, orodjem, obleko in 
obutvijo, širijo pa ga lahko 
tudi žuželke, ko oprašujejo 
rastline. Da bi preprečili 
vnos in širjenje bolezni, so 
že na ravni Evropske unije 
sprejeli nujne ukrepe, ki za-
devajo predvsem uvoz in tr-
ženje semena in sadik. V 
Sloveniji med drugim opo-
zarjajo kupce, naj ne naro-
čajo semena po spletu iz 
držav zunaj Evropske unije.

Virus ogroža 
paradižnik 

Kranj – V Sloveniji se že pri-
pravljajo na praznovanje pe-
tega svetovnega dne čebel, 
ki bo 20. maja. Na mednaro-
dni ravni bo največji dogo-
dek okrogla miza z naslo-
vom Angažirajmo se za če-
bele: praznovanje raznoliko-
sti čebel in sistemov čebelar-
jenja, na nacionalni ravni pa 
bo osrednja prireditev v okvi-
ru čebelarskega praznika v 
Dolenjskih Toplicah.

Priprave na svetovni 
dan čebel



14

Trta

Pomlad na vrtu, torek, 26. aprila 2022

Cveto Zaplotnik

Kranj – Ministrstvo za kme-
tijstvo, gozdarstvo in pre-
hrano je vzpostavilo sple-
tno stran Naša super hra-
na, ki je namenjena pro-
mociji lokalno pridelane in 
predelane hrane. Na strani 
je največ informacij o she-
mi kakovosti Izbrana kako-
vost Slovenija, na njej pa so 
tudi koristni nasveti za vr-
tičkarje, kot na primer: kaj 
je treba spomladi postori-
ti na vrtu, kako naj se vr-
tičkarji pripravijo na sušo, 
kako v vrtu pregnati rdeče 

polže, kako postati »mikro-
lokalni« pridelovalec zele-
njave na balkonu, kako pra-
vilno posaditi sadno drevo 
... Tako Miša Pušenjak, spe-
cialistka za zelenjadarstvo 
in okrasne rastline, svetu-
je začetnikom pri vrtnarje-
nju, da naj poskrbijo za ana-
lizo prsti, na podlagi katere 
bodo lahko zasnovali gnoje-
nje. Kot ugotavlja, tudi pre-
kaljeni vrtnarji delajo napa-
ke, mnogi med njimi pred-
vsem preveč hitijo. »Lju-
di vedno opozorim, da sa-
dimo v zemljo, ne v zrak. 
Zelo narobe je saditi v mr-
zlo zemljo. Če smo zagre-
šili to napako, seme pogo-
sto ne vzkali. Poleg tega se 
pri mnogih vrstah korenin-
ski sistem ne razvije, kar se 
bo še kako poznalo pri od-
pornosti rastline,« ugota-
vlja Miša Pušenjak.

Koristni nasveti
Na spletni strani Naša super hrana so tudi nasveti za vrtičkarje.

Maša Likosar

Zgornje Gorje – Marca so 
pred Hišo Stare trte na ma-
riborskem Lentu opravili 43. 
rez Stare trte, ki je s svojimi 
več kot 450 leti najstarejša 
trta na svetu in simbolizira 
bogato vinsko kulturo Mari-
bora, Štajerske in Slovenije. 
Maribor vsako leto pokloni v 
dar cepiče Guinnessove re-
korderke sedmim prejemni-
kom doma in na tujem. Le-
tos so ga poleg Občine Gorje 
prejeli še Občina Braslovče, 
Franci Zidar – lastnik gradu 
Lamberg v Vojniku, Občina 
Vojnik, Hiša Krasna v Lokvi, 
Društvo Slovencev Republi-
ke Srbske Triglav iz Banja-
luke (Bosna in Hercegovi-
na), Malteška vladna kmetij-
ska in raziskovalna ustanova 

za vinsko trto na Malti in 
Univerza Cirila in Metoda v 
Skopju, Inštitut za Kmetij-
stvo v Skopju (Severna Ma-
kedonija). 
Cepič Stare trte, ki ji v Gor-
jah pravijo tudi trta miru, so 
posadili v nedeljo, ob pra-
zniku zavetnika njihove žu-
pnije sv. Jurija. Namenili so 
ji posebno mesto pri župni-
šču v Zgornjih Gorjah. »Trta 
bo v naših krajih vez prija-
teljstva, ljubezni, dobre mi-
sli in pozitivne energije, 
obenem bo simbol miru in 
povezovanja vseh ljudi na 
svetu,« je dejal župan Obči-
ne Gorje Peter Torkar in še 

povedal, da so vlogo za pri-
dobitev cepiča oddali že leta 
2019. »Najstarejši trti na 
svetu se bo v prihodnje pri-
družila tudi ena od najsta-
rejših trt v gorjanski občini, 
ki raste na domačiji pr' Poro 
v Spodnjih Gorjah,« je še 
dodal župan. 
Cepič Stare trte, sorte žame-
tovka ali modra kavčina, ki 
je eno izmed najstarejših 
udomačenih žlahtnih vin-
skih sort na Slovenskem, sta 
zasadila Jan Bizjak in doma-
čin Tilen Soklič, ki bosta za 
trto tudi skrbela. »Trto, ki 
sicer ni zahtevna rastlina, 
bomo letos negovali zlasti z 
zalivanjem in pletjem. Tre-
nutno je zaščitena z mrežo, 
da se izognemo morebitnim 
poškodbam. Ob njej bomo 
postavili oporo na način 

brajde, kjer se bo lahko širi-
la in bo v prihodnje poleg 
grozdja nudila tudi senco in 
prostor za prireditve. V Gor-
jah ima ugodne pogoje za 
rast, saj ima veliko sonca, 
obenem je zasajena v dobro 
zemljo, kjer ni kamenja. Le-
tos bo najverjetneje odgnala 
glavni poganjek, ki ga bomo 
prihodnje leto na določeni 
višini prikrajšali, pričakuje-
mo pa, da bo letno zrasla od 
enega do dva metra. V dveh 
do treh letih pa bi morala 
obrodili prve grozde,« je po-
jasnil Bizjak. Trto je blago-
slovil domači župnik Matej 
Pavlič. 

Prejeli cepič Stare 
trte z Lenta

Občina Gorje je marca na slovesni prireditvi v 
Mariboru prejela cepič Stare trte z Lenta, ki so ga 
v nedeljo zasadili pri župnišču v Zgornjih Gorjah.

Cepič Stare trte sta pri župnišču v Zgornjih Gorjah zasadila 
skrbnika Jan Bizjak in Tilen Soklič. / Foto: Tina Dokl 

Občina Gorje je letos prejela cepič Stare trte z Lenta. 
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Kako vrtnariti? Nekaj nasvetov je tudi na portalu Naša 
super hrana. /Foto: Tina Dokl
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Cveto Zaplotnik

Kranj – Državni statistični 
urad je objavil končne podat-
ke o popisu kmetijstva, ki ga 
je izvedel predlani. Podatki 
kažejo na velike spremembe 
v slovenskem in gorenjskem 
kmetijstvu. 

Število kmetijskih gospo-
darstev v Sloveniji upada že 
vse od leta 2000 dalje. Tako 
je bilo leta 2000 v Sloveni-
ji 86.467 kmetijskih gospo-
darstev, deset let kasneje še 
74.646, predlani pa samo še 
68.331. Podobna je slika na 
širšem gorenjskem obmo-
čju, ki poleg osemnajstih ob-
čin iz gorenjske statistične 
regije vključuje še šest občin 
iz ljubljanske regije. V vseh 
teh občinah je število kme-
tijskih gospodarstev v zad-
njih dvajsetih letih upadlo, 
ta trend se je nadaljeval tudi 
v zadnjem desetletju (2010–
2020), izjema je le obči-
na Kranjska Gora, kjer je 
bilo leta 2020 enako število 
kmetij kot leta 2010. Upad je 
različen po občinah, najbolj 

izrazit je v občini Mengeš, 
kjer se je v dveh desetletjih 
število kmetij skoraj prepo-
lovilo; najmanjši upad je v 
občinah Žiri in Jezersko. 
(Tabela: Število kmetijskih 
gospodarstev na širšem go-
renjskem območju)

Medtem ko na eni stra-
ni upada število kmetij, tis-
te kmetije, ki ostajajo, pove-
čujejo obseg kmetijskih ze-
mljišč v uporabi in tudi šte-
vilo živine. Popis 2000 izka-
zuje, da je povprečno kme-
tijsko gospodarstvo v Slove-
niji v tistem letu obdelovalo 
5,6 hektarja kmetijskih ze-
mljišč, deset let kasneje je 
bilo povprečje 6,4 hektar-
ja, predlani že sedem hek-
tarjev. Podobno je bilo tudi 
na širšem gorenjskem ob-
močju. Kmetijska gospo-
darstva v osemnajstih ob-
činah obdelujejo v povpre-
čju več kmetijskih zemljišč 
kot pred dvajsetimi leti, v 
šestih občinah pa enako ali 
manj. V povprečju največ 
zemljišč obdelujejo gospo-
darstva v občinah Jezersko 

(15,7 hektarja na kmetijo), 
Komenda (12,9), Domžale 
(11,9), Kranj (11,0) in Naklo 
10,6), v povprečju najmanj, 
pod šest hektarjev, pa v ob-
činah Mengeš (5,0), Bohinj 
(5,3), Tržič (5,6) in Žiri (5,9). 

Povprečje je večje v občinah, 
kjer so tudi kmetijska pose-
stva. (Tabela: Površina kme-
tijskih zemljišč v uporabi na 
kmetijsko gospodarstvo)

Ob prelomu tisočletja, 
leta 2000, je povprečno 

kmetijsko gospodarstvo v 
Sloveniji redilo 5,4 glave ve-
like živine (GVŽ), deset let 
kasneje 5,5, lani pa že pov-
prečno šest GVŽ. Podobna 
koncentracija se je v zadnjih 
dveh letih »dogajala« tudi na 

Gorenjskem, a so med obči-
nami razlike: v šestnajstih 
se je število GVŽ na gospo-
darstvo povečalo, v osmih 
pa celo zmanjšalo. Ker je 
na Gorenjskem živinore-
ja (govedoreja) glavna kme-
tijska dejavnost, je v veči-
ni občin povprečje GVŽ na 
kmetijsko gospodarstvo viš-
je od državnega povprečja. 
Po podatkih za leto 2020 
je najvišje v občinah Kranj 
(18,6 GVŽ na kmetijsko go-
spodarstvo), Naklo (17,7), 
Komenda (15,1), Domžale 
(14,9), Cerklje (14,8) in Šen-
čur (14,7), najnižje pa v ob-
činah Mengeš (3,4), Bohinj 
(4,5) in Tržič (4,6). Na dr-
žavni ravni se je delež kme-
tijskih gospodarstev, ki redi-
jo živino, v obdobju 2000–
2020 zmanjšal z 90 na 68 
odstotkov. Na širšem gorenj-
skem območju je leta 2000 
ta delež v vseh občinah pre-
segal 90 odstotkov, predlani 
pa samo še v eni – v občini Je-
zersko. (Tabela: Število glav 
velike živine (GVŽ) na kme-
tijsko gospodarstvo)

Število kmetij upadlo v vseh občinah
Podatki Popisa kmetijstva 2020 kažejo, da v Sloveniji in tudi na Gorenjskem poteka proces koncentracije: po eni strani se število kmetij zmanjšuje, hkrati pa 
kmetije, ki ostajajo, povečujejo obseg kmetijskih zemljišč, ki jih obdelujejo, pa tudi število glav živine. 

V občini Gorenja vas - Poljane, od koder je posnetek, povprečno kmetijsko gospodarstvo 
redi 7,1 glave velike živine.

Število kmetijskih gospodarstev na širšem 
gorenjskem območju

 Občina Popis 2000 Popis 2010 Popis 2020

SLOVENIJA 86.467 74.646 68.331

Bled 177 143 137

Bohinj 436 338 313

Cerklje na Gorenjskem 408 327 295

Domžale 354 282 276

Gorenja vas - Poljane 590 561 540

Gorje 121 101 99

Jesenice 122 116 102

Jezersko 22 25 21

Kamnik 826 770 720

Komenda 120 97 83

Kranj 570 493 448

Kranjska Gora 190 168 168

Medvode 258 240 215

Mengeš 60 39 33

Naklo 122 109 102

Preddvor 133 121 105

Radovljica 455 385 347

Šenčur 267 211 195

Škofja Loka 500 459 409

Tržič 254 244 234

Vodice 173 143 122

Železniki 358 358 331

Žiri 218 222 211

Žirovnica 97 95 84

(Vir: Statistični urad RS)

Površina kmetijskih zemljišč v uporabi na kmetijsko 
gospodarstvo (v hektarjih)
Občina Popis 2000 Popis 2010 Popis 2020

SLOVENIJA 5,6 6,4 7,0

Bled 5,8 6,7 7,1

Bohinj 4,9 5,1 5,3

Cerklje na Gorenjskem 7,1 7,6 8,2

Domžale 9,9 12,9 11,9

Gorenja vas - Poljane 7,0 6,7 7,0

Gorje 7,5 7,5 7,2

Jesenice 5,6 5,1 6,7

Jezersko 13,3 12,2 15,7

Kamnik 5,9 5,7 6,3

Komenda 8,6 10,7 12,9

Kranj 7,5 8,7 11,0

Kranjska Gora 8,6 7,2 6,8

Medvode 6,7 8,0 7,7

Mengeš 11,6 z 5,0

Naklo 7,1 8,7 10,6

Preddvor 6,6 7,3 8,4

Radovljica 5,7 6,7 7,3

Šenčur 7,7 z 8,4

Škofja Loka 6,7 6,8 7,5

Tržič 5,6 5,5 5,6

Vodice 5,8 z 8,6

Železniki 6,4 5,4 6,0

Žiri 6,2 5,4 5,9

Žirovnica 5,5 z 6,2

(Vir: Statistični urad RS)

Število glav velike žiivne (GVŽ) na kmetijsko 
gospodarstvo
Občina Popis 2000 Popis 2010 Popis 2020

SLOVENIJA 5,4 5,6 6,0

Bled 6,5 7,2 7,9

Bohinj 3,8 4,6 4,5

Cerklje na Gorenjskem 10,8 13,2 14,8

Domžale 27,5 25,8 14,9

Gorenja vas - Poljane 7,3 7,0 7,1

Gorje 6,7 8,6 7,6

Jesenice 5,7 6,0 6,2

Jezersko 8,3 8,8 12,4

Kamnik 7,1 6,3 9,0

Komenda 11,8 13,5 15,1

Kranj 12,8 15,5 18,6

Kranjska Gora 5,6 5,9  5,2

Medvode 9,2 9,5 9,3

Mengeš 8,0 z 3,4

Naklo 13,1 16,1 17,7

Preddvor 8,5 9,4 10,7

Radovljica 7,1 7,6 7,5

Šenčur 11,5 17,3 14,7

Škofja Loka 8,5 9,4 10,4

Tržič 5,2   5,1 4,6

Vodice 9,5 10,7 13,0

Železniki 4,8 4,4    4,5

Žiri 5,7 4,9 4,3

Žirovnica 7,0 6,5 6,9

(Vir: Statistični urad RS)

Cveto Zaplotnik

Kranj – V minoritskem sa-
mostanu na Ptuju bo od 20. 
do 22. maja Festival dobro-
te slovenskih kmetij. V okvi-
ru festivala poteka tudi oce-
njevanje kmečkih prehran-
skih izdelkov. Rezultati za 

nekatere skupine prehran-
skih izdelkov so že zna-
ni. Na ocenjevanju sokov 
je Radmila Lapuh z Bleda 
dobila zlato priznanje za 
sok aronije, Janez Marku-
ta iz Čadovelj prav tako zla-
to za sok aronije, Tilen Sok-
lič iz Krnice zlato za sadni 

sok Nacov sirup, Bernar-
da Benet iz Podkorena zla-
to za nektar jagode z meto 
in bronasto za sirup črne-
ga ribeza, Staša Janša Čelik 
iz Radovljice pa bronasto 
za grozdni sok. Na ocenje-
vanja marmelad je Žiga Fr-
lan iz Predmosta dobil zlato 

priznanje za marmelado iz 
rumenih malin in bronas-
to za marmelado iz rdečih 
malin, Peter Jereb iz Rače-
ve zlato za malinovo mar-
melado in bronasto za ja-
godni džem, Erik Fertin iz 
Rateč zlato za džem iz goz-
dnih brusnic, Staša Janša 

Čelik srebrno za kompot 
bučkin poljub, Tilen Soklič 
iz Krnice zlato za džem Jul-
kin namaz, Radmila Lapuh 
srebrna priznanja za doma-
če mešane marmelade – po-
ljub aronije, gvaž'k pesaro-
nije in krhljev namig, Janez 
Markuta srebrni priznanji 
za ribezovo in jagodno mar-
melado, Bernarda Benet pa 
bronasto za marmelado iz 
marelice.

Priznanja za sokove in marmelade
Kranj – Agencija za kmetij-
ske trge in razvoj podeželja 
je prejšnji teden 179 upra-
vičencem izdala odločbe o 
dodelitvi 1,2 milijona evrov 
finančnih podpor za uredi-
tev gozdne infrastrukture. 
Odobreni znesek je nižji od 
razpisanega, ta je znašal dva 
milijona evrov.

Denar za ureditev 
gozdne infrastrukture
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Maša Likosar

Kranj – Gorenjski policisti 
so letos obravnavali 386 pro-
metnih nesreč, pri čemer so 
le v preteklem tednu posre-
dovali pri 36 prometnih ne-
srečah, med katerimi se je v 
eni nesreči več udeležencev 
telesno poškodovalo. Med 
najpogostejšimi vzroki pro-
metnih nesreč je nepravilen 
premik z vozilom, sledijo 
neprilagojena hitrost, nepra-
vilna stran oziroma smer vo-
žnje in neupoštevanje pra-
vil o prednosti. Okoli deset 
odstotkov povzročiteljev ne-
sreč je bilo pod vplivom al-
kohola, povprečna stopnja je 
bila 1,5 promila. Ugotovlje-
nih je bilo še več kot deset ti-
soč kršitev prometnih pravil, 
zaseženih 66 vozil in odreje-
nih več kot 8.800 preizkusov 

alkoholiziranosti. Kar 274 
udeležencev je bilo pod vpli-
vom alkohola, 43 pa pod vpli-
vom prepovedanih drog ali 
pa so test na droge odklonili. 

»Največja tveganja so po-
vezana s prehitro vožnjo, 
neustrezno varnostno raz-
daljo, premajhno pozor-
nostjo, prehitevanjem, vo-
žnjo preblizu roba ceste ali 
po nasprotni polovici ceste, 
uporabo telefona, alkoho-
lom in drogami. Gre za de-
javnike, ki so v celoti odvis-
ni od udeležencev samih in 
zato ti lahko nanje tudi vpli-
vajo,« je opozoril Bojan Kos 
s Policijske uprave Kranj 
in pozval k varni udeležbi v 
prometu, upoštevanju pro-
metnih pravil, prilagajanju 
vožnje vremenu in razme-
ram na cesti ter veliki pre-
vidnosti.  

Obravnavali že skoraj  
štiristo prometnih nesreč

Radovljica – Radovljiški policisti so v nedeljo pozno zvečer v 
okviru običajne kontrole obravnavali voznika, ki je ob ustavitvi 
brez dovoljenja zapustil svoje vozilo in poskušal zapustiti kraj. 
Policista sta mu to preprečila in začela postopek, v katerem je 
bil voznik obravnavan zaradi treh vrst kršitev. »Po predpisih o 
prometu je bil obravnavan, ker pri sebi ni imel dokumentov, iz 
vozila je izstopil brez dovoljenja, vozil pa je tudi pod vplivom 
alkohola (0,49 mg/l). Po predpisih o javnem redu in miru je 
bil obravnavan zaradi nedostojnega vedenja in neupoštevanja 
ukrepov policistov,« so pojasnili na kranjski policiji in dodali, 
da bodo kriminalisti dejanje obravnavali tudi kot kaznivo de-
janje, saj je voznik policistu v postopku grozil. Dobil je globo 
v znesku 2.191,12 evra in 16 kazenskih točk.

Obravnavan zaradi treh vrst kršitev

Škofja Loka – Na območju Škofje Loke so policisti v nedeljo 
ponoči obravnavali moškega, ki ni upošteval ukrepa varnostni-
ka, da ne more vstopiti na prireditveni prostor. S silo se jim je 
najprej uprl, potem pa po ukrepu zadržanja na kraju poskušal 
še pobegniti. Varnostniki so ga zadržali do prihoda policije. 
Proti njemu poteka prekrškovni postopek zaradi neupošteva-
nja ukrepov varnostnikov. Na isti prireditvi so policisti obrav-
navali tudi prepir med dvema obiskovalcema in povzročitev 
lahkih telesnih poškodb zaradi udarca. Dogodek obravnavajo 
kot kaznivo dejanje povzročitve lahkih telesnih poškodb.

Ni upošteval ukrepa varnostnika

Kranj – Na gorenjski avtocesti se je med Brnikom in prik-
ljučkom Kranj – vzhod v ponedeljek zgodaj zjutraj zgodila 
prometna nesreča, v kateri so bila udeležena tri vozila, ki so 
trčila zaradi neprilagojene hitrosti povzročitelja nesreče. Po 
navedbah kranjske policije je nastala samo materialna škoda.

Na avtocesti trčila tri vozila

Kranj – Policisti so v petek v popoldansko-večernih urah izvedli 
poostren nadzor nad vožnjo pod vplivom alkohola. Preverili 
so 125 vozil in med 118 odrejenimi preizkusi alkoholiziranosti 
obravnavali šest udeležencev, ki so bili pod vplivom alkoho-
la. Kot so pojasnili na kranjski policiji, je petim voznikom 
preizkus pokazal rezultat do 0,52 mg/l alkohola, enemu pa 
0,95 mg/l alkohola. Šesterica je bila izločena iz prometa. V 
nadzoru so policisti izrekli tudi 17 opozoril zaradi manjših 
kršitev prometnih pravil.

Izvedli nadzor nad vožnjo pod vplivom alkohola  

Kamnik – V nedeljo popoldan se je na Glavnem trgu v Kamniku 
zgodila prometna nesreča, v kateri je bil samoudeležen kole-
sar, ki je zaradi neprilagojene hitrosti padel in se lažje teles-
no poškodoval. Po navedbah ljubljanske policije je preizkus 
alkoholiziranosti pri njem pokazal 1,02 miligrama alkohola v 
litru izdihanega zraka. Policisti vodijo prekrškovni postopek. 

Alkoholizirani kolesar padel in se poškodoval

Simon Šubic

Kranj – Politične stranke, ki 
so se v nedeljo potegovale za 
uvrstitev v novi sklic držav-
nega zbora, so pred volitva-
mi odgovarjale tudi na javno 
vprašanje dolgoletnega reše-
valca v sistemu Nujne medi-
cinske pomoči Roberta Sabo-
la, ali bodo podprle sistem-
sko ureditev Helikopterske 
nujne medicinske pomoči 
(HNMP) z namenskimi re-
ševalnimi helikopterji v skla-
du z evropsko regulativo in to 
vključile v koalicijsko pogod-
bo. Vse, ki so se odzvale, med 
njimi tudi obe stranki z najve-
čjo podporo volivcev, so odgo-
vorile pritrdilno. Sabol se na-
mreč že nekaj let zavzema za 
zakonsko ureditev HNMP, 
za katero bi tudi v Sloveniji po 
vzoru drugih evropskih držav 
namesto vojaških helikopter-
jev uporabljali namenske re-
ševalne helikopterje.

»Preurediti je treba celo-
ten, trenutno podhranjen in 
neučinkovit sistem HNMP, 
od aktivacije naprej. Ta zdaj 
poteka preko številke 112, 
prepustiti pa bi jo mora-
li dispečerski službi zdra-
vstva. To predvideva že seda-
nji pravilnik o HNMP, a se 
ne upošteva,« poudarja Sa-
bol, ki je v ta namen novem-
bra lani ustanovil tudi Face-
book skupino Namenski re-
ševalni helikopter. V njej se 
je do danes nabralo že več 
kot osem tisoč članov. Sku-
pina deluje strogo apolitič-
no, pravi Sabol in dodaja, da 
pa bi jo lahko preoblikovali 

tudi v iniciativo, če po voli-
tvah na tem področju ne bo 
prišlo do premika. 

Sabol pojasnjuje, da je heli-
koptersko reševanje učinko-
vit način nudenja nujne me-
dicinske pomoči, zlasti ko 
mora priti v oddaljen ali tež-
ko dostopen kraj, skozi pro-
metne zamaške in podobno. 
Tudi v Sloveniji je bilo s he-
likopterji rešeno marsikate-
ro življenje, vendar sloven-
ski sistem helikopterskega 
reševanja v primerjavi z dru-
gimi evropskimi državami 
že dolgo stagnira. V večini 
evropskih držav imajo ure-
jen sistem namenskih reše-
valnih helikopterjev, v Slo-
veniji pa nimamo niti ene-
ga takega helikopterja. Pot-
rebujemo mednarodno pri-
merljiv sistem HNMP, ki 

bo s sodobnim, okretnim 
in hitrim namenskim reše-
valnim helikopterjem lahko 
bolj učinkovit od sedanje re-
šitve, poudarja. 

V Sloveniji se trenutno 
za izvajanje HNMP upora-
bljata helikopterja Sloven-
ske vojske, ki sta bazirana 
na Brniku in v Mariboru. A, 
kot opozarja Sabol, helikop-
ter na Brniku poleg HNMP 
opravlja še gorsko reševa-
nje, prevoze inkubatorjev 
in medbolnišnične prevo-
ze. Tako se pogosto zgodi, 
da helikopter ni na voljo za 
HNMP, ker že izvaja drugo 
nalogo, zato prihaja tudi do 
nepotrebnih smrtnih žrtev. 
Sabol zato predlaga vsaj šti-
ri namenske helikopterje in 
vsaj tri helikopterske baze 
(zdaj ju imamo na Brniku in 

v Mariboru), ki bi bile razpo-
rejene tako, da bi bila vsaka 
točka Slovenije dosegljiva v 
največ dvajsetih minutah.  

Pomisleke, da predlaga 
drago rešitev, Sabol zavrača. 
»Evropska komisija je izra-
čunala, da je strošek prezgo-
daj umrlega v prometni ne-
sreči v Sloveniji 1,98 milijo-
na evrov. Letni strošek heli-
kopterske baze je od 2,5 do 
tri milijone evrov in že z re-
šitvijo dveh življenj ob hit-
ri aktivaciji in kratkim od-
zivnim časom namenskega 
helikopterja bi privarčevali 
skoraj štiri milijone evrov. 
Poleg tega je ura letenja z 
velikim vojaškim helikop-
terjem skoraj trikrat dražja 
od ure letenja majhnega in 
lahkega namenskega heli-
kopterja,« je povedal. 

Potrebujemo namenske 
reševalne helikopterje
Dolgoletni reševalec Robert Sabol se zavzema za preureditev sistema Helikopterske nujne medicinske 
pomoči, ki bi življenja učinkoviteje reševala z namenskimi reševalnimi helikopterji. 

Helikopter Slovenske vojske na Brniku se trenutno uporablja tako za HNMP in gorsko 
reševanje kot za prevoz nedonošenčkov in medbolnišnične prevoze. / Foto: arhiv GG

Simon Šubic

Kranj – Na kranjskem okro-
žnem sodišču so pred krat-
kim 40-letnega Segledina 
Kurbegovića s Ptuja obso-
dili na enotno kazen treh 
let in deset mesecev zapora, 
ker je storil tri kazniva de-
janja ropa ter kaznivi deja-
nji drzne tatvine in tatvine. 
Konec januarja in na začet-
ku februarja je namreč ropal 
živilske trgovine na obmo-
čju Gorenjske, pri tem pa je 
dvema trgovskima podjetje-
ma povzročil škodo v skupni 

višini dobrih 3100 evrov. V 
enem ropu je trgovko, ki ji je 
zagrozil z nožem, tudi lažje 
poškodoval. Dejanja je obto-
ženi priznal, s kranjskim to-
žilstvom tudi sklenil spora-
zum o priznanju krivde, ki 
ga je sodnica Andrijana Aha-
čič potrdila in izrekla takšno 
kazen, kot jo je predlagala to-
žilka Lea Martinjak. 

»Dejanje priznam, ga ob-
žalujem, vanj pa sem bil pri-
siljen, vzrok je bil dolg de-
narja,« je na sodišču povedal 
Kurbegović, ki je poročen in 
ima štiri otroke. Zatrdil je 

namreč, da je bila njegova 
družina v nevarnosti, da so 
jo spravljali v prostitucijo, o 
čemer da je obvestil tudi Po-
licijsko postajo Ptuj, a mu 
niso verjeli. »Zato sem se 
tudi izselil s Ptuja, zasledo-
vali so me, ustrahovali, tudi 
če sem menjaval stanovanje. 
Ponoči so me zbujali. Otroci 
mi pomenijo vse,« je neko-
liko zmedeno pripovedoval. 

Tožilka Lea Martinjak je 
za obtoženega predlagala v 
sporazumu dogovorjeno ka-
zen. Pri njeni višini je upo-
števala tako olajševalne kot 

oteževalne okoliščine. Med 
oteževalnimi je omenila, da 
je obtoženi pri ropih trgov-
kam grozil z nožem, eno je 
tudi poškodoval. »Nož ji je 
prislonil na vrat, jo s tem ži-
vljenjsko ogrozil in posledič-
no spravil v izrazito psihično 
stisko,« je povedala. Zaradi 
ponovitvene nevarnosti je 
predlagala tudi podaljšanje 
pripora do pravnomočnosti 
sodbe, kar je sodnica pri iz-
reku sodbe tudi upoštevala. 
Priznala je tudi premoženj-
skopravna zahtevka oškodo-
vanih trgovskih družb. 

Pri ropih trgovin uporabljal nož
Segledina Kurbegovića, ki je na začetku leta oropal več trgovin, so na kranjskem okrožnem sodišču 
obsodili na skoraj štiri leta zapora. 



Alenka Brun

D
ogodek je pote
kal v organiza
ciji Društva bar
manov Sloveni
je (DBS). Pokal 

Bleda je sicer tradicionalen, 
pomeni pa tudi strokovno 
druženje. 

Prvi dan so izpeljali drža
vno prvenstvo za letošnje 
leto, kjer so barmani tekmo
vali v kategoriji long drink, 
in pa mednarodno tekmo
vanje v pripravi long drink 
koktajlov; naslednji dan pa 
so se barmani pomerili v 
kategoriji after dinner ozi
roma pripravi sladkega ali 

polsladkega koktajla za po 
obroku. Glede na situacijo 
velike udeležbe iz mednaro
dnih vod niso beležili, smo 
pa spremljali tekmovanje v 
pripravi after dinner koktaj
lov, kjer so poleg Slovencev 
sodelovali predstavnik sose
dnje Avstrije in dva Švicarja.

Letos je bil na Pokalu Ble
da najboljši Gorenjec, ki se 
že skoraj trideset let aktivno 
ukvarja z mešanjem koktaj
lov, zaposlen pa je v šenčur
ski restavraciji Cubis, to je 
Leščan Edin Halačević. Dru
gi je bil Celjan Anže Šmid, 
na tretjo stopničko pa je sto
pil Rok Dobnikar iz gostilne 
Dobnikar (Katarina nad Lju
bljano), ki z družino že nekaj časa živi v Stražišču pri Kra

nju. Edin Halačević je poi
menoval zmagovalni koktajl 
taino cubana, in ko smo mal
ce raziskali, smo ugotovili, 
da gre za ljudi, ki so v času 
Kolumbovih raziskovanj 
med drugim poseljevali tudi 
področje, ki danes predstav
lja Kubo. V nekaterih rural
nih predelih Kube naj bi se 
kultura taino in njen jezik 
ohranila.

Za strokovno delo je bil 
nagrajen Švicar Adriano 
Volpe, pokal za najboljše 
ime koktajla si je prislužil 

Jožef Fartek mlajši, Alek
sandar Stoykov je domov 
odšel s pokalom za najboljšo 
dekoracijo, medtem ko je v 
kategoriji after dinner tretje 
mesto osvojila soproga Roka 
Dobnikarja, Tatjana, drugi 
je bil ponovno Edin Halače
vić, prva pa Draga Kepeš, ki 
si je kot slovenska barmanka 
tudi v svetu že ustvarila ime: 
pred leti je v Tokiu na sveto
vnem prvenstvu v mešanju 
koktajlov ravno tako v kate
goriji after dinner koktajlov 
gladko pometla z vso sveto
vno konkurenco.

POKAL BLEDA OSTAL DOMA
Blejska restavracija Panorama je prejšnji teden kar dva dneva gostila tradicionalni barmanski dogodek  
43. Pokal Bleda – Memorial Avgusta Trampuša, mednarodno tekmovanje barmanov. 

Draga KepešAleksandar Stoykov med nastopom

Barmani so se pomerili tudi v kategoriji after dinner.

Pokal Bleda je osvojil Edin Halačević.

Tradicionalni koncert 34. Alpski večer v Bohinju se po 
dvoletni prekinitvi vrača. Nastopajoče bo gostila Dvora-
na Danica v Bohinjski Bistrici, in sicer v soboto, 30. apri-
la. Narodno-zabavna glasbena prireditev se bo začela ob 
20. uri, ob tem bo poskrbljeno tudi za dobro kulinarično 
ponudbo, pijačo in brezplačno parkiranje ob dvorani. Na 
34. Alpskem večeru v Bohinju bodo nastopili Alpski kvin-
tet, Ansambel Banovšek, Ansambel Zupan, Igor in Zlati 
zvoki, Mladi korenjaki, Veseli svatje, Alpska pihalna god-
ba, Ansambel Gregorja Kobala, Kraški kvintet, Jess Robin 
in Die Gasgeber. Prireditev bo povezoval legendarni Vin-
ko Šimek, obljubljajo pa tudi gosta presenečenja. Obeta 
se štiri ure narodno-zabavne glasbe v živo.

Večer narodno-zabavne glasbe v Bohinju

Alenka Brun

D
ina Pintarič, rav
nateljica OŠ Bis
trica, je razlo
žila, da so kuli
narično tržnico 

načrtovali že dve leti, a zaradi 
situacije s koronavirusom je 
enostavno niso mogli izpelja
ti. Tokrat so jo in še simboli

čno dogodek povezali z mar
ljivostjo, saj je bila priredi
tev odraz šolskega dela vseh 
deležnikov: učencev, učite
ljev in staršev. V dopoldan
skem času so vsi učenci in 
strokovni delavci od prvega 
do devetega razreda matične 
šole OŠ Bistrica ter učenci od 
prvega do petega razreda in 
strokovni delavci PŠ Kovor 
izvedli tehniški dan. Šoli sta 
opojno dišali po dobrotah, 
ki so jih skrbno pripravljali 
za odprtje prve Odprte kuh
ne. V popoldanskem času pa 
so se na šolskem igrišču OŠ 

Bistrica z obiskovalci veseli
li sprehoda med stojnicami, 
ki so prisotne navdušile s 
kulinarično ponudbo. Spro
ščeno doživetje so nadgradi
li še z gibanjem, ozavešča
njem o zdravem prehranje
vanju, srčnim druženjem, 
ustvarjalnimi delavnicami, 
foto kotičkom in kotičkom 
za poslikavo obraza. Pintari
čeva je še povedala, da so v 

dopoldanskem času zasadili 
tudi štiri sadna drevesa (sli
ve), ki jim jih je donirala fun
dacija Mohanji. Starši učen
cev prve triade, ki obiskuje
jo NIP nemščina, so si v več
namenskem prostoru lah
ko ogledali tudi gledališko 
predstavo Der bunte Vogel 
oziroma Pisana ptica. Celo
ten izkupiček Odprte kuh
ne bo namenjen šolskemu 
skladu za zunanjo telovadni
co (PŠ Kovor) ter visoki gredi 
(OŠ Bistrica), so se pa odloči
li, da bo dogodek postal tra
dicionalen.

OSNOVNOŠOLSKA  
ODPRTA KUHNA V TRŽIČU
Osnovna šola Bistrica in Podružnična šola Kovor 
sta v petek povabili na Odprto kuhno.

Sodelovali so učenci od 1. do 9. razreda, obiskovalci 
pa so lahko pokusili marsikaj, od čokoladnih sendvičev 
in palačink do tiramisuja v kozarčku, sadnih nabodal, 
jogurtovih strnjenk, domače bajadere in vode z okusom, ter 
morda dobili celo idejo za zdrav zajtrk. / Foto: Primož Pičulin

V sredo, 27. aprila, ob 18. uri vabijo na Grajsko teraso Sta-
rega gradu nad Kamnikom. Pripravljajo koncert in ples z 
Urošem in Tjašo, Klapo Sidro, Natalijo Cerar, Klaro Kopri-
vec in skupino Joker.

Grajski koncert in plesni večer nad Kamnikom
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RUBRIKO MULARIJA ureja Mateja Rant.  
Pišite ji na mateja.rant@g-glas.si.

Ana Šubic

O
troci iz skupi-
ne vzgojitelji-
ce Lidije Ste-
novec Maka-
rič v Kranj-

skih vrtcih, enoti Najdihojca, 
so v zadnjem mesecu izvede-
li veliko zanimivega o kuž-
kih. Vzgojiteljica je skupaj 
s somentorjema Urbanom 
Kapušinom in Anito Zale-
tel izvajala projekt »Kdo si, 
kuža?«. Otroci, stari od štiri 
do šest let, so spoznali mno-
ge pravljice o psih, ki so jim 
poleg novih znanj prines-
le tudi navdih za ustvarjan-
je različnih izdelkov. »Znan-
je so pridobivali tudi s pomo-
čjo različnih iger, ob katerih 
so spoznavali pasme psov, po 
čem se razlikujejo, kako skr-
bimo zanje, da so nam lahko 
psi tudi v veliko pomoč, ko gre 
npr. za čuvanje črede ali poli-
cijske, delovne pse …« je naš-
tevala vzgojiteljica. Na igrišču 
pred vrtcem so gostili kinolo-
ge s psi reševalci, lovskimi 
psi in psi, ki večkrat obiščejo 

skupine otrok. »Otroci so ob 
osebnem stiku s psom dobili 
zelo bogate izkušnje. Starši so 
me spraševali, kaj smo počeli, 
da si njihovi otroci sedaj želijo 
kužka,« nam je zaupala Lidija 
Stenovec Makarič, sicer last-
nica avstralskega ovčarja.

Projekt so sklenili minu-
li teden, ko so na otroškem 
oddelku Mestne knjižnice 
Kranj postavili razstavo otro-
ških izdelkov. Odprtja se je 

udeležila tudi Maja Vunšek, 
direktorica knjižnice, kjer so 
jih po besedah vzgojiteljice 
zelo lepo sprejeli. V vitrinah 
si je do konca maja možno 
ogledati kužke iz lesa, papir-
ja, odpadnega materiala, v 
obliki knjižnih kazalk ...

Na odprtje razstave so 
povabili tudi ugledna kino-
loga Miroslava Zidarja in 
Željko Fon Zidar, predsed-
nico Komisije otrok in pes 

pri Kinološki zvezi Slove-
nije. Nad znanjem otrok in 
projektom sta bila navduše-
na. »Upam, da bodo projekt 
nadaljevali in sklenili v neko 
celoto,« je dejala Željka Fon 
Zidar, ki si želi, da bi se izvaja-
nje nato razširilo po Sloveniji 
in da bi se tega področja lotili 
tudi drugi, ki delajo z otroki. 
»Gre za eno od življenjsko 
pomembnih tem, ker je psov 
vse več,« je še poudarila.

NAVDUŠENI NAD KUŽKI
V kranjskem vrtcu Najdihojca so otroci v okviru projekta Kdo si, kuža? spoznavali pse: skozi pravljice, 
igro, ustvarjanje in druženje z njimi. Projekt so sklenili z razstavo izdelkov v Mestni knjižnici Kranj.

Odprtja razstave otroških izdelkov sta se na povabilo vzgojiteljice Lidije Stenovec Makarič 
(levo) udeležila tudi ugledna kinologa Miroslav Zidar in Željka Fon Zidar. / Foto: Primož Pičulin

Alenka Brun

T
ako so naslovili 
petkovo večerjo 
v radovljiški Hiši 
Linhart, ki je bila 
obenem tudi 

uvod v Festival čokolade v 
Radovljici. Ni šlo za popol-
noma nov dogodek, saj so 
ga v preteklosti na Gorenj-
skem že gostili, vseeno pa 
je požel kar lepo mero zani-
manja. Mize v Hiši Linhart, 
kjer po novem ustvarja 
Uroš Štefelin z ekipo, pod 
njegovim budnim očesom 

pa se kali v kuharskega moj-
stra Martin Zupanc, so bile 
razprodane, vzdušje prijet-
no. Za večerjo so tako pos-
krbeli že omenjeni Mar-
tin Zupanc ter Darko Krs-
tev in Gregor Jelnikar, ki sta 
se kalila (in se še) v kuhin-
jah Igorja Jagodica v ljub-
ljanskem Strelcu ter Bine-
ta Volčiča v Monstera bis-
troju. Pravzaprav je Jelni-
kar kar glavni šef kuhinje v 
Monsteri, medtem ko Vol-
čiča še lahko gledamo v vlo-
gi žiranta v oddaji Master-
Chef Slovenija, se pa že vse 
glasneje govori, da se bo 

priljubljeni kuharski obraz 
z družino kmalu z Gorenj-
skega preselil na Goričko.

Šesthodni meni so si mla-
di kuharski mojstri porazde-
lili, vsak je poskrbel za dve 
jedi – sicer pod budnim oče-
som zgoraj omenjenih men-
torjev, a kot smo izvedeli, so 
mlade kuhalnice poskrbele 
za vse, od idejne zasnove jedi 
do končne realizacije na kro-
žnikih. Na krožnikih je naš-
la svoj prostor tudi čokolada – 
nekje bolj, nekje manj diskre-
tno. Jedi so pospremila tudi 
izbrana slovenska vina, k sla-
dici pa so postregli portovec. 

Pod prvi krožnik se je pod-
pisal Martin Zupanc. Oku-
šali smo Zupanovega sul-
ca z beluši in drobljencem 
planinskega čaja, kakavom 
in beluševo juhico. Njego-
va je bila tudi glavna jed: gla-
zirana govedina s čokolado, 
hren, solata. Jelnikar je pri-
pravil drugi krožnik: jelenov 
tatar s čokolado in jabolki, 
jurčkovim kečapom, mav-
rahi, divjimi zelišči in smre-
kovim oljem. Njegov je bil še 
četrti krožnik z ješprenčko-
vo rižoto, sipo, lardom, svinj-
sko krvjo, regratom in dehi-
driranim rumenjakom, ki je 
name kljub morda nič kaj 
posebnemu videzu na kro-
žniku z okusi naredil izje-
men vtis. Poleg Zupanče-
ve govedine ter čokoladne 

sladice Darka Krsteva mi je 
bila črna rižota najbolj všeč. 
Krstev je pripravil še krožnik 
z raco, rabarbaro in molejem 
s kakavom. 

Lahko rečemo, da se je 
tokrat na krožnikih veliko 
dogajalo, saj je vsak mladi 

kuhar sebe poskusil pred-
staviti v kar najboljši luči, kar 
jim je na koncu tudi uspelo. 
Z nekaj treme sicer, a po tak-
šni predstavi bomo za tokra-
tne kulinarične »režiserje«v 
prihodnosti zagotovo še sli-
šali.

TRIJE MLADI CHEFI

Martin Zupanc, Gregor Jelnikar, Darko KrstevBine Volčič, Uroš Štefelin in Igor Jagodic

Glazirana govedina s čokolado, hren, solata

Raca, rabarbara in mole s kakavom

Čas

V kolesju
časa in prostora
vpeta v nevidne
verige odgovornosti
kriči vsaka celica
mojega bistva.

Postavljena po volji
drugih in sebe
v jeklene okvirje,
tam, kjer duša spi,
se skriva moja modrost.

Če bila bi vedež,
ne bi bila nevednež
in ne bi nikoli
spoznala resnic,
ki zakopane so globoko
v čaši življenja.

Snela bi verige,
jeklo okvirjev
bi prelila v zlato,
vendar potem ne bi bila
več jaz
in vse bi izgubilo smisel.

Tamara

PESMI MLADIH

Življenjska pesem, ki govori o žalosti in bolečini. Vse to 
je del življenja. Vsem nam želim samo lepe in srečne 
trenutke oziroma čim več takih dni. Meta

Ob osebnem stiku s psom so otroci dobili bogate izkušnje.



»Služba«
Rada bi vprašala glede svoje 
službe. Tukaj sem že nekaj let 
in se ne počutim dobro. Fakul-
tete nisem dokončala, zato se 
mi zdi, da nimam veliko mož-
nosti. Hvala.
Na krajši rok nimate v službi 
videti nobene spremembe. 
Vem, da ste v stiski in da si 
želite spremembe, toda na 
silo delovati ni nikoli dobro. 
Raje si preusmerite misli z 
nečim drugim. Na primer s 
tem, kako bi dokončali fakul
teto. Poleg tega, da boste 
pridobili znanje, si boste 
popravili tudi odskočni polo
žaj za iskanje nove službe in 
tudi malo pozabili na neza
dovoljstvo v službi. To bo za 
vas čista zmagovalna kom
binacija, ki vam bo na dolgi 

rok prinesla veliko koristi, pa 
tudi službo boste zamenjali. 
Lepo vas pozdravljam.

»Ločena«
Pozdravljeni, stara sem 55 let, 
ločena in s hčerko najstnico, ki 
živi z menoj. S hčerko se dobro 
razumeva, zanima pa me nje-
na prihodnost in ali bom kdaj 
še spoznala koga, s katerim 
bom živela. 
S hčerko imata zelo lep 
odnos. Sicer vaju njena pu
b erteta in vaša mena včasih 
peljeta po poškodovanih 
tirnicah in vaju pretrese in 
»preruka«, toda videti je, da 
se dobro razumeta, in tako 
ostane tudi v prihodnje. Vaša 
hči bo ubirala svojo pot in to 
boste morali sprejeti, čeprav 
včasih ne bo po vaših željah. 

Te tudi niso pomembne, 
saj gre za njeno življenje. Vi 
morate poskrbeti za svoje. 
Videti je, da boste v prihod
nje še imeli partnersko zve
zo, ne bi pa upala reči, da 
bosta živela skupaj. Vas čaka 
še nekaj let posvečanja sebi, 
da boste preboleli ločitev. 
To je seveda samo dobro, 
saj se morate res posvetiti 
sami sebi. Novi partner bo 
dozorel moški, ki bo na vaši 
duhovni ravni, kar je pogoj za 
uspešno partnersko zvezo. 
Srečno.
 
»Dvom«
Imam 45 let in sem trenutno v 
zvezi z ločenim partnerjem, ki 
ima 10-letnega sina. Jaz otrok 
nimam. Ali bova s tem part-
nerjem ostala skupaj? Njego-
ve razmere doma, kjer si sina z 
nekdanjo ženo podajata med 
seboj, mi gredo namreč zelo 
na živce. 
Žal pri tem, kakšne razmere 
imata z ženo glede njunega 
skupnega otroka, nimate 

čisto nobene besede. Vse, 
kar lahko naredite, je to, da 
ste do otroka prijazni in mu 
poskusite biti čim boljša 
odrasla prijateljica, saj mu 
mame ne morete nadomes
titi in tega niti ne poskušajte, 
ker se ne bo dobro končalo. 
V zvezi boste vztrajali, tudi 
partnerju je veliko do vas. 
Bosta pa dobivala zelo veliko 
polen pod noge od njegove 
bivše soproge, ki se bo tež
ko sprijaznila s tem, da gre 
vašemu partnerju dobro. Ne 
izgubljajte živcev in vzemite 
v zakup, da se boste toliko 
bolj morali prilagajati še 
nekaj let, dokler sin toliko ne 
odraste, da bo samostojna 
oseba. Potem pa boste lahko 
v zvezi postavljali tudi svoje 
pogoje, saj otrok ne bo več 
odvisen od vašega partnerja 
in se bo partner moral obrni
ti drugače. Če se s tem ne bo 
sprijaznil, se boste vi morali 
obrniti drugače. Imejte se 
lepo in uživajte na poti. Imej
te se radi.
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Navodilo za reševanje: v kvadrate vpišite števila od 1 do 9 tako, da 
se ne bo nobeno število ponovilo ne v vrstici ne v koloni ne v enem 
izmed odebeljenih devetih kvadratov. Pripravil B. F.                        

sudoku_TEZJI_22_33
NALOGA

2 1 5
3 7 8 4 5 6

1 9
8 6 4

6 4 5 2
7 5 3

3 2
5 2 7 6 3 9

2 3
sudoku_TEZJI_22_33
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Rešitev:

Alenka Brun

S
icer ne dobesed
no, a če se v teh 
dneh peljete sko
zi kraj, ima tako 
rekoč vsaka dru

ga hiša na dvorišču mlaj. 
Nekje imajo v hiši petde
setletnika, mlaj in plakat 
dve hiši naprej oznanjata, 
da nekdo praznuje tride
seti rojstni dan, na koncu 
Brega ob Savi pa stoji hiša 
sladkih dobrot, kavarna 

in slaščičarna Lunca, pred 
katero so postavili precej 
veliko rožo s številko štiri
deset, tako da vemo, da pra
znuje dama. Drugega apri
la letos je namreč domača 
Nataša Suhadolnik prazno
vala štirideseti rojstni dan. 
Izvedeli smo, da so ji doma
čini z vlačilcem pripelja
li rožo z Jame, za veselje 
do jutranjih ur so poskrbe
li fantje iz tria Goveja žup
ca, voščila sta ji tudi Zdra
vko Blažič in Suvad Bečić. 
»Njena« dekleta iz Lunce 

BREG OB SAVI PRAZNUJE

Nataša Suhadolnik
Ko smo se peljali skozi kraj, smo opazili tudi tale plakat,  
ki vošči vse najboljše Sašu.

HABJANOVIH PETDESET

Abrahama je praznoval operni pevec Anton Habjan, po rodu iz Dražgoš, zborist Ljubljanske opere in baleta. Praznovanje 
s sorodniki in številnimi glasbenimi prijatelji je bilo v nedeljo, 10. aprila, na ranču Mackadam ob Tržiški Bistrici, vzdušje je 
bilo živahno, številna darila, ki jih je slavljenec prejel, pa so bila povezana z nastopi različnih glasbenih zasedb, s katerimi je 
sveži abrahamovec nastopal ali pa še nastopa. Okroglo obletnico pa bo zagotovo najbolj zaznamoval napovedani koncert 
Antona Habjana z gosti ob spremljavi Orkestra slovenske vojske, ki bo 22. maja v Športni dvorani v Železnikih. / Foto: Iztok Pipan

V soboto, 23. aprila 2022, sta se v Škofji Loki poročila 
Marjan Judež in Maja Majnik.

Mladoporočenci

so poskrbela za plakat, ki 
stoji ob precej prevozni ces
ti, tako da se ve, da Nataša 
praznuje. Živahno je bilo, 
za povrh pa je za posebno 

presenečenje – za naš obisk 
kakšen teden kasneje – pos
krbel Aljaž Miklavčič, sicer 
bolj znan tudi kot Oberkrai
ner. 

V Kranju se je minuli teden rodilo 13 dečkov in 12 deklic. 
Najtežja in najlažja sta bili deklici – prvi je tehtnica poka
zala 4540, drugi pa 2015 gramov. Na Jesenicah se je rodilo 
7 dečkov in 4 deklice. Najlažji je bil deček, ki je tehtal 2950 
gramov, najtežja pa deklica s 3900 grami. Za Jesenice dol
gujemo še podatke za teden od 11. do 17. aprila. Takrat se 
je rodilo 12 dečkov in 6 deklic. Najlažji in najtežji sta bila 
dečka – prvemu je tehtnica pokazala 2610, drugemu pa 
3910 gramov.

Novorojenčki
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Kaj ne sme manjkati 
na nobeni zabavi? 
Kaj naredi večer 
ob televiziji 
še prijetnejši? 
Hrustljavi prigrizki 
seveda! Doma 
narejene stvari 
so čedalje bolj 
priljubljene, in to 
velja tudi za čips, 
grisine, krekerje. 
V knjigi je več kot 
petdeset receptov 
za hrustljave 
dobrote.
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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.

Trda vezava, 16 cm x 22 cm, 88 strani

                        + poštnina

870
EUR

www.gorenjskiglas.si  

1. nagrada: darilna kartica želja v vrednosti 15 EUR
2. in 3. nagrada: knjiga Melanda

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,  
6. maja 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.
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Erika Jesenko

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

Londonske rezine
Londonske rezine so ena 

tistih slaščic, ki se pogosto 
znajdejo na mizah prazno-
vanj. Kako ne, saj jih ima-
jo radi tako mlajši kot tudi 
starejši.

Za pripravo londonskih 
rezin potrebujemo: za te-
sto: 100 g moke, 50 g mas-
la, 2 žlici mleka, 3 rume-
njake, 40 g mletega slad-
korja, 1 vaniljev sladkor, 
pol pecilnega praška, lupi-
nica ene bio limone, ščep 
soli; za nadev: 150 g mletih 
orehov, 3 beljake, 70 g slad-
korja v prahu, 1 žlico limo-
ninega soka, 3 žlice mar-
melade.

Najprej se lotimo pripra-
ve testa: Skupaj zmešamo 
moko, pecilni prašek, limo-
nino lupinico in sol. Mas-
lo, sladkor in vaniljev slad-
kor penasto umešamo. Do-
damo rumenjake in zme-
šamo v gladko zmes. Pri-
lijemo še mleko in posto-
poma dodajamo mešanico 
moke ter vse skupaj zme-
šamo v testo. Srednje ve-
lik pekač prekrijemo s peki 
papirjem in nanj prestavi-
mo testo. Z rokami ga priti-
snemo ob dno pekača, tako 
da je celotno dno pekača 
enakomerno prekrito s te-
stom. Po vrhu ga večkrat 

prepikamo z vilicami in 
pečemo v pečici, segreti na 
180 °C, 15 minut. 

Medtem ko se testo peče, 
pripravimo nadev: Beljake 
stepemo do polovice, jim 
dodamo sladkor in stepa-
mo toliko časa, da se slad-
kor raztopi. Prilijemo limo-
nin sok in stepamo, dokler 
sneg ne postane kompak-
ten. V sneg z lopatko vme-
šamo mlete orehe.

Pečeno testo premažemo 
z marmelado ter ga enako-
merno prekrijemo s prip-
ravljenim nadevom. Pekač 
postavimo nazaj v pečico, 
ki smo ji predhodno znižali 

temperaturo na 160 °C. Vse 
skupaj pečemo še 30 mi-
nut pri 160 °C. Pri peki pa-
zimo, da se povrhu ne zape-
čejo preveč, in jih po potre-
bi pokrijemo z aluminijasto 

folijo. Pečeno pecivo ohladi-
mo na sobni temperaturi ter 
narežemo na rezine.

Nasvet: V nadevu lahko 
uporabimo tudi lešnike ali 
mešanico lešnikov in orehov.

Svež čemaž obogati okus mnogih jedi. Liste narežemo na tan-
ke rezance in jih uporabimo kot začimbo. Lahko jih zamešamo 
v krompirjevo ali navadno solato, dodamo krompirjevemu 
pireju ali potresemo po opečenem kruhu, ki smo ga namazali 
z maslom.

Smetanova juha s čemažem

Potrebujemo 5 žlic sesekljanih čemaževih listov, čebulo, žlico 
masla, žlico moke, 7,5 dl kokošje juhe (lahko iz kocke), 2,5 dl 
sladke smetane, sol, poper in kruh.
V kozici razpustimo maslo in med mešanjem popražimo sese-
kljano čebulo, da postekleni. Potresemo z moko, premešamo 
in svetlo popražimo. Zalijemo z vročo juho in dodamo polo-
vico sladke smetane ter sesekljani čemaž. Počasi naj vre 10 
minut, nato juho obdelamo s paličnim mešalnikom. Solimo in 
popramo po okusu ter odstavimo. Preostalo smetano stepe-
mo in jo razmešamo v juhi. Okrasimo s svežimi čemaževimi 
listi in ponudimo z na maslu popraženimi kockami kruha.

Vlivanci s čemažem
Potrebujemo 275 g mehke moke, 25 g zdroba, pol žličke soli, 
100 g čemaževih listov, 2 dl mleka, 3 jajca, 125 g pancete, žlico 
masla, 0,5 l mleka, 300 g ementalca, sol in poper.
V skledi zmešamo moko in zdrob ter solimo. Čemažu od-
stranimo stebla, ga umijemo, dobro  osušimo in nasekljamo. 
V visoki posodi zmešamo 2 dl mleka, jajca in čemaž ter 
obdelamo s paličnim mešalnikom. Tekočo zmes prilijemo 
k moki in zdrobu, nato vse zmešamo v gladko testo, ki naj 
počiva 30 minut. V kozici pristavimo vodo, da zavre. Testo 
pretlačimo skoz redko cedilo, da koščki – vlivanci padejo v 
slani krop. Kuhamo jih na šibkem ognju in vmes nekajkrat 
premešamo. Ko splavajo na površje, so kuhani. Odcedimo 
jih na cedilu, prelijemo z mrzlo vodo in pustimo, da se dobro 
odtečejo. Na tanko narežemo panceto, jo scvremo v ponvi 
brez maščobe ter odcedimo na papirnati brisači. Za sirni 
preliv pristavimo mleko, da zavre, dodamo naribani sir in 
mešamo z metlico, da se sir razpusti. Solimo in popramo 
po okusu. Vlivance prelijemo s sirovo omako, potresemo s 
slanino in ponudimo s solato.

Čemaževi njoki
Potrebujemo 300 g moknatega krompirja, 100 g čemaža, 
rumenjak, žličko masla, sol, poper, muškatni orešček, 60 g 
moke in sir.
Čemaž operemo in osušimo. Krompir skuhamo do mehkega, 
olupimo in še vročega stisnemo skozi stiskalnico. Pustimo, 
da vlaga temeljito izpari. Čemaž nasekljamo in ga damo 
krompirju, prav tako dodamo rumenjak, maslo, sol, poper, 
malo muškatnega oreščka in moko. Hitro zgnetemo testo, 
vendar ne gnetemo preveč. Na pomokani delovni površni 
oblikujemo 2 cm debel svaljek in ga razrežemo na 2 cm široke 
koščke, ki jih med dlanmi oblikujemo v njoke. Stresemo jih v 
slan krop. Temperaturo znižamo in njoke kuhamo približno 
5 minut oziroma da priplavajo na površje. Kuhane poberemo 
iz kropa, jih odcedimo, damo na krožnike in posujemo z 
naribanim sirom.

Milena Miklavčič

»Čeprav me Vinko naslav-
lja 'moja žena', me ima zgolj 
zato, da skrbim zanj, mu ku-
ham, perem, igram njegovo 
šoferko. Nisem zaljubljena 
vanj, a mi predstavlja neko 
varnost, ki je prej nisem ni-
koli imela. Dobra stran naji-
ne zveze je, da me še nikoli 
ni pustil na cedilu.«

Olga je nad svojo usodo že 
neštetokrat obupala. Ni mi-
nil dan, da se ne bi spraševa-
la: »A je vsega tega meni tre-
ba bilo?« Potem pa se je neke-
ga lepega dne zgodil čudež.

»Službene obveznosti so 
me odpeljale v Romunijo. 
Domači in Vinko so pred 
odhodom sicer godrnjali, a 
so se potolažili, ko sem jim 
povedala, da mi bo poto-
vanje prineslo tudi finanč-
ne koristi. Prvi postanek je 
bil v Onești, rojstnem kra-
ju gimnastičarke Nadie Ele-
ne Comăneci. Poslovni po-
govori niso trajali ves dan, 
proste ure sem izkoristila 
za ogled različnih zname-
nitosti, ki jih v Romuniji ne 
manjka. Ob neki priložnosti 
sem zašla tudi na neko sme-
tišče. Bila sem šokirana, ko 
sem opazila, da v kartona-
stih bivališčih živijo ljud-
je. Povsod je bilo polno raz-
metanih vrečk, potepuških 
psov. V razpadajočih hlevih, 
v katerih so imeli nekoč ži-
vino, so si tisti najbolj revni 

prav tako uredili domovanja. 
Nič čudnega ni bilo videti ko-
koši in prašičev celo na bal-
konih bližnjih blokov. Sta-
rejši, izmozgani, razcapani 
in lačni, so nas, tujce, prosi-
li za vbogajme. Eden teh je 
zbiral plastične vrečke, jih za 
silo opral in prodajal naprej. 
Ne vem, ali je konec dneva za-
služil za kruh. Po drugi stra-
ni ne bom pozabila prečudo-
vitega parka tako imenova-
nih Wagnerjevih vrtnic v bo-
taničnem vrtu blizu Bukare-
šte. Ali pa divjih konjev, ki so 
se pasli ob delti Donave.

Po službeni dolžnosti sem 
čisto slučajno spoznala mo-
škega, ki se mi je ob prvem 
stisku roke zelo prijazno 
nasmehnil. Dvignila sem 
glavo in mu nasmeh vrni-
la. Verjemite, v tistem tre-
nutku se je ustavil svet, zgo-
dilo se je nekaj tako čarob-
nega, da še zmeraj ostanem 
brez diha, ko pomislim nanj. 
Kaj takšnega doživi človek 
le enkrat v življenju, morda 
še to ne. Nisem razmišljala 
o posledicah, želela sem, da 
bi trenutki, ko me je kasneje 
povabil na kavo, trajali večno. 
Izkazalo se je tudi, da bom 
nekaj časa njegova mento-
rica. Četudi je bil dvajset let 
mlajši od mene, sva neneh-
no tičala skupaj. Tudi zvečer 
in ponoči. O, kako dobro sva 
se ujela, tudi v postelji! Bilo je 
res nepozabno. Zaradi njega 
je postala bolečina zaradi šte-
vilnih življenjskih razočaranj 
manjša. Zdelo se mi je, kot bi 
mi usoda radodarno name-
nila obliž, s pomočjo katere-
ga so se rane hitreje celile.

Slovo je bilo težko. Ne mo-
rem povedati, kako me je bo-
lelo srce, ko sva se še zadnjič 
stisnila v objem. Moram po-
vedati, da je mama v trenut-
ku, ko me je zagledala na pra-
gu, nagonsko vedela, da pred 
seboj vidi neko drugo Olgo. 
'Pazi, da se ti ta sreča, ki sije 
iz tebe, ne bo maščevala,' mi 
je rekla.

V Romunijo se nisem ni-
koli več vrnila, četudi sem si 
tega želela. Sva se pa nekaj-
krat srečala v Sloveniji. Bila 
sva kot dve tavajoči duši, ki 
sta se našli v objemu, četudi 
sva vedela, da zaradi osebnih 
obveznosti ti ne morejo traja-
ti večno. Tisti, ki ne verjame, 
da ljubezen lahko boli, naj 
vpraša mene. Pa ko bi samo 
bolelo! Srce ti trga na drobne 
koščke in vsak košček pose-
bej hrepeni po osebi, ki po-
staja vedno bolj oddaljena in 
nedosegljiva. Kljub temu pa 
sem hvaležna za darilo, ki mi 
ga je podarilo življenje. Da-
nes imam spomine, vem pa 
tudi, kako lepo je lahko, če sta 
dva kot eno.

Seveda partnerja Vinka, s 
katerim sem bila, nisem za-
pustila. Konec koncev sem 
ga imela rada še naprej. Vča-
sih mi omeni čudno 'romun-
sko' obnašanje, potrudim se, 
da se njegova ljubosumnost 
ne razplamti še bolj, kot bi 
bilo treba. Ko sem naslednjič 
odšla službeno v Makedoni-
jo, sem ga vzela s seboj.

Ni mu bilo všeč. Kasneje 
je raje ostajal doma. To mi je 
bilo kar prav, saj je skrbel tudi 
za mojo mamo, ki je imela 
na starost veliko zdravstve-
nih težav. Če je le mogel, me 
je nadzoroval, ves čas me je 
kontroliral po telefonu. Ni 
bilo prijetno. In še zmeraj ni.

Do še več težav pa je priš-
lo, ko mi je zmanjkalo de-
narja. Hišo, v kateri sva biva-
la, sem obnovila sama, žal pa 
sem zaradi nekaterih napač-
nih investicij 'prišla na kant'. 
Tudi zato sem postala od nje-
ga malo bolj odvisna. Še dob-
ro, da sem lahko na skrivaj 
pisala dnevnik, ker ne vem, 
kako bi drugače preživela.

Še to moram povedati: zna-
šla sem se med dvema ognje-
ma, saj je imel nešteto pri-
pomb na vnukov račun. Pa-
dale so grde besede, prepi-
rali smo se čisto brez potre-
be. Vse skupaj je prišlo tako 

daleč, da nisem več zdržala. 
V obupu sem popila tablete …

Izprali so mi želodec, niso 
pa mogli ponovno sestavi-
ti moje duše. V treh mese-
cih sem shujšala do nepre-
poznavnosti. Spet sem se 
znašla na psihiatriji. Poču-
tila sem se premagano, po-
habljeno.

Vnuk je dobil prepoved 
približevanja. To me je zelo 
bolelo, saj sem ga imela ne-
skončno rada. A sem se trudi-
la, kolikor sem se le lahko. Na 
psihiatrijo se nisem več žele-
la vrniti. Pred očmi sem ime-
la gospo, ki je v prometni ne-
sreči izgubila moža in nogo. 
Ko je prosila bolničarja, naj 
ji prinese kozarec vode, je ta 
mirno še naprej gledal tele-
vizijo, njej pa rekel, naj kar 
sama vstane in si postreže. 
Kruto!

Dnevnik sem nazadnje pi-
sala za pusta. Skrbi me za 
hčerko, ker se nič ne oglasi, 
za vnuka, ki si z napačnimi 
odločitvami uničuje življe-
nje. Ko sem ga prosila, naj 
vsaj vztraja v službi, ki jo ima, 
me je grobo zavrnil, da mu 
'ena butasta šivilja' ne bo so-
lila pameti. Kljub temu sem 
mu posodila nekaj denarja. 
Sem bila neumna?

Moj partner je včeraj nes-
rečno padel na vrtu. Ko sem 
mu rekla, da me skrbi zanj, 
me je grobo zavrnil, češ da ve, 
da komaj čakam, da umre, da 
po njem podedujem denar. 
Čisto slučajno sem izvedela, 
da je vnuk v jezi, med prepi-
rom, porinil svoje dekle, da 
je nesrečno padla. Ko sem 
ga vprašala, zakaj je to nare-
dil, mi je odgovoril, da so 'vse 
babe glih'. Da moškega samo 
izkoriščajo. Da si to, da eni 
'malo vrneš', tudi zaslužijo.

Počutim se čisto izgublje-
no. Najraje vidim, da sem 
sama, da lahko mislim na 
Romunijo in nanj, ki je pri-
nesel vsaj malo sonca v moje 
prekleto življenje.«

(Konec)

Družinska saga, 3. del

Romunska ljubezenska zgodba

usode
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desetdnevna vremenska napoved tedenski koledar
         vzhod      zahod 

Torek
26. 4.

7/14 °C

Nedelja 
1. 5.

6/16 °C

Sreda 
27. 4.

Četrtek
28. 4.

Petek
29. 4.

Sobota
30. 4.

4/15 °C 2/17 °C 1/16 °C 4/15 °C

Ponedeljek 
2. 5.

Torek
3. 5.

Sreda
4. 5.

Četrtek
5. 5.

4/17 °C 5/16 °C 6/15 °C 5/16 °C

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

Redna cena knjige je 25 €. Če knjigo 
naročite na Gorenjskem glasu je cena le 22,50

EUR

Nosilka osrednjega 
lika je socialna 
delavka Kristina. Pri 
svojem delu se nenehno 
sooča z ljudmi, ki jim 
pomaga v stiski. Ko jo 
sredi vročega poletja 
najdejo mrtvo na nekem 
parkirišču v Šentvidu, 
nihče niti ne sluti, kdo 
bi lahko bil kriv za njeno 
smrt. Je njena smrt 
povezana z izginotjem 
dečka pred petdesetimi 
leti, morda z izginotjem 
deklice Pije?
Psihološki triler izpod 
peresa žirovske 
pisateljice Milene 
Miklavčič vas bo 
navdušil, prebrali ga 
boste na mah!

NOVO

Nagrajenci križanke KO-NET iz Šenčurja pri Kranju, ki je bila 
objavljena v Gorenjskem glasu 8. 4. 2022, so: Miha Žnidar  
iz Kranja, ki prejme kapo Pewag, Marjan Zorec iz Kranja, ki 
prejme rokavice Pfanner, in Igor Dežman iz Zgornjih Gorij,  
ki prejme gozdarsko PVC zagozdo. Nagrajenci nagrade  
pre vzamejo v trgovini KO NET, Beleharjeva 15, 4208 Šenčur. 
Nagrajencem čestitamo!

Rezultati – žrebanje 24. 4. 2022
2, 3, 8, 17, 19, 20, 33 in 23

Loto PLUS: 3, 4, 11, 19, 29, 34, 35 in 27
Lotko: 8 1 8 5 0 6

Sklad 27. 4. 2022 za Sedmico: 2.140.000 EUR
Sklad 27. 4. 2022 za PLUS: 390.000 EUR
Sklad 27. 4. 2022 za Lotka: 300.000 EUR

LOTO

26. 4. tor. Marcelin  5.57 20.04

27. 4. sre. dan up. proti okupatorju 5.56 20.06 

28. 4. čet. Pavel   5.54 20.07          

29. 4. pet. Robert   5.52  20.08

30. 4. sob. Katarina   5.51 20.10

1. 5. ned. Jože, praznik dela 5.49 20.11

2. 5. pon.  Boris, praznik dela 5.48 20.12

Selca – Turistično društvo (TD) Selca je minulo nedeljo pri-
redilo drugi pohod Od kope do kope. Predsednik TD Tomaž 
Habjan je bil po pohodu zadovoljen; udeležilo se ga je 45 
pohodnikov, ki so na pot krenili iz Selc. »Podrobneje smo si 
ogledali tri kope: po eno v Topoljah, Zabrekvah in Lajšah, sicer 
pa smo šli mimo kar osmih kopišč. Ko smo šteli kopišča tod 
okoli, smo jih našteli več kot 15,« je povedal. Udeleženci so 
izvedeli marsikaj zanimivega o pripravi, kuhanju in posprav-
ljanju kop. S pohodom, ki so ga prvič organizirali avgusta lani, 
so nadomestili oglarski pohod, ki so ga v preteklosti skupaj 
s TD Selca pripravljali oglarji izpod Mohorja. Habjan upa, da 
bodo pohod v prihodnje nadgradili z dodatnimi etnološkimi 
vsebinami ter poleg oglarjenja prikazali tudi ostale dejavnosti 
na kmetijah ob poti, npr. žganjekuho, sušenje sadja v pajštvi, 
čebelarstvo …

Šli so od kope do kope

Pohodniki so si podrobneje ogledali tri kope in izvedeli 
marsikaj zanimivega o oglarjenju. / Foto: Gregor Habjan

Ljubljana – Na redni letni in volilni skupščini Planinske zveze 
Slovenije (PZS), ki je bila 23. aprila, so delegati planinskih 
društev za predsednika krovne planinske organizacije izvolili 
dosedanjega predsednika PZS Jožeta Rovana (PD Ljubljana 
Matica), ki tako že drugi mandat ostaja na čelu ene največjih 
prostovoljskih organizacij v Sloveniji. Podpredsedniki v man-
datnem obdobju 2022–2026 bodo: Roman Ponebšek (PD Liti-
ja), Martin Šolar (PD Bohinjska Bistrica), Jožef Bobovnik (PD 
Fram) in Miha Habjan (Akademsko planinsko društvo). Za 
člane upravnega odbora so bili izvoljeni: Niko Bertoncelj (PD 
Podpeč-Preserje), Milena Brešan (PD Tolmin), Aleš Dreko-
nja  (PD Preddvor),  Igor Oprešnik  (KPD Hej gremo naprej 
Maribor), Bojan Rotovnik (PD Šoštanj), Aldo Zubin (OPD Ko-
per) in Jakob Zupanc (PD Srednja vas v Bohinju). Predsednik 
Nadzornega odbora PZS ostaja Franc Ekar (PD Preddvor).

Planinsko zvezo Slovenije bo še naprej vodil Rovan

Urša Peternel

Koroška Bela – Na Koroški 
Beli, na kopišču za Štefelino-
vo novino, je ponovno zago-
rela kopa. Domače Kultur-
no društvo (KD) Možnar tra-
dicijo prižiganja kope in pri-
kaz kuhanja oglja na tradi-
cionalen način ohranja od 
leta 2012. Ker letos praznu-
jejo dvajsetletnico društva (v 
njem ohranjajo tudi tradici-
jo streljanja z možnarji za ve-
liko noč in prvi maj), je bilo 
dogajanje minuli konec te-
dna posebej slovesno, saj so 
gostili vseslovensko sreča-
nje oglarjev, ki so povezani 
v Društvo oglarjev Slovenije.

Zagnani člani KD Možnar 
so tako že pred tedni posta-
vili kopo, ki jo je v petek pod 
večer z ogljem, ki so jim ga 
poslali oglarski prijatelji iz 
Nemčije, prižgala Marija Im-
perl iz Evropskega združenja 
oglarjev. Kopa se bo zdaj ku-
hala do 1. ali 2. maja, po bese-
dah predsednika KD Možnar 

Črta Laharnarja jo bodo za-
tem podrli in »zrofkali«, gle-
de na to, da so v kopo zloži-
li dobrih dvanajst kubičnih 
metrov lesa, pa računajo, da 
bodo iz nje dobili okrog 1,2 
tone oglja. Tega razdelijo 
med domačine, ki ga upora-
bijo za žar, vzel pa ga bo tudi 
kovač, ki ga potrebuje za ko-
vanje. 

Prižig kope na Koroški 
Beli je bil del evropske kara-
vane prižigov kop. V kultur-
nem programu so sodelova-
li otroci iz Osnovne šole Ko-
roška Bela, kopo je blagos-
lovil domači župnik, doma-
či oglarji pa so v hrambo za 
eno leto, da naslednjega sre-
čanja, ki bo na Ljubnem ob 
Savinji, prejeli kipec oglar-
ja. Zbrane je pozdravil tudi 

predsednik Društva oglarjev 
Slovenije Jože Prah.

V soboto je sledil prikaz ta-
ljenja železove rude, izdelali 
so namreč posnetek rimske 
vetrne peči. Ker so se taljenja 
lotili šele drugič, jim je volk, 
to je železo s primesmi, raz-
padel, največji kos je tako imel 
pol kilograma, ga bo pa kovač 
Luka Novak prekoval in iz nje-
ga skušal dobiti čisto železo. 

Dogodek so popestrili z 
majhno kopo, ki so jo posta-
vili otroci s pomočjo oglarjev. 
Ta se bo kuhala predvidoma 
do danes, oglje – to bo iz li-
povega lesa – pa bodo name-
nili vrtcu in šoli, da ga bodo 
lahko uporabili pri likovnem 
pouku. 

Danes kuhanje kope pred-
stavlja zgolj obujanje običa-
jev iz preteklosti, v preteklo-
sti pa so ga uporabljali v že-
lezarni. 

Oglarji kuhajo »črno zlato«
Koroška Bela je gostila vseslovensko srečanje oglarjev. Kopo so prižgali z ogljem, ki so ga poslali 
oglarski prijatelji iz Nemčije.

Kopo so postavili na kopišču za Štefelinovo novino. / Foto: Nik Bertoncelj

Črt Laharnar, predsednik KD Možnar, s kipcem oglarja

V Sloveniji vsako leto 
oglari več kot petdeset 
oglarjev, ki zložijo 
in skuhajo približno 
sto kop, kar pomeni 
približno 500 ton oglja, 
ki mu pravijo črno zlato. 
Oglarjenje je vpisano 
v register nesnovne 
kulturne dediščine.
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Radio Triglav Jesenice, d.o.o., Trg Toneta Čufarja 4, 4270 Jesenice

Pisatelj Ivan Sivec 
na prikupen in 
razumljiv način 
opisuje življenje in 
delo enega največjih 
slovenskih pisateljev 
Ivana Tavčarja. 
»Visoški gospod« s 
podnaslovom »Vse 
ljubezni pisatelja 
Ivana Tavčarja« je prvi 
biografski roman o 
ustvarjalcu Cvetja 
v jeseni in Visoške 
kronike, izšel je 
lani ob 170-letnici 
Tavčarjevega rojstva.
Ljubezen nam je 
vsem v pogubo, je 
zapisal Ivan Tavčar. 
Knjiga za vse čase, 
za mlade in stare, za 
šolarje in starše.
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Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu,  
Nazorjeva ulica 1, v Kranju, jo naročite  
po tel. 04 201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si

Pri pošiljanju po pošti se poštnina zaračunava  
po ceniku Pošte Slovenije.

Trda vezava, 17,5 x 24,5 cm, 304 strani 

                        + poštnina

25
EUR

Zdravo 
pridelovanje 
rastlin se prične 
z zdravim in 
kakovostnim 
semenom.  
Zato je nujno, da 
dobro poznamo 
rastline in 
pridelavo semen.  
S pomočjo brošure 
bomo spoznali 
tehnološke 
postopke in si 
pridelali seme 
za domač vrt, pa 
tudi za prodajo 
ob upoštevanju 
zakonskih 
določil.

Brošuro 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.

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

                        + poštnina

22
EUR
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OSMRTNICA

V 78. letu je v Gospodu mirno zaspal in izpel svoj mili tenor naš 
dragi mož, ati, ata, tast, brat, svak in prijatelj, nekdanji pevec 
Kranjskega kvinteta

Jože Benedik
Graparjev Jože, upokojeni inženir strojništva  
iz Stražišča pri Kranju

Pogreb dragega pokojnika bo v torek, 26. aprila 2022, ob 12. 
uri na pokopališču v Bitnjah. Na dan pogreba bo žara od 9. ure 
dalje v tamkajšnji mrliški vežici. Po pogrebu bo maša zadušnica 
v župnijski cerkvi sv. Martina v Stražišču pri Kranju. Cvetje in 
sveče hvaležno odklanjamo v dobrodelne namene.

Za njim žalujemo vsi njegovi.
Stražišče, 22. aprila 2022

NEPREMIČNINE
STANOVANJA
NAJAMEM

TAKOJ najamem 1,5-sobno stano-
vanje v hiši, po možnosti lasten vhod 
in vrt. Relacija Begunje–Hlebce–Hra-
še–Lesce–Radovljica–Lancovo, tel.: 
070/672-728 22001062

MOTORNA VOZILA
AVTOMOBILI
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

DRUGA VOZILA
PRODAM

KAMP prikolico Adria, let. 1994, WC, 
kuihinja, baldahin + predprostor, lepo 
ohran., 3.900 EUR, tel.: 031/374-
706 22001095

MOTORNA KOLESA
PRODAM

MOTORISTIČNO obleko št. 58, 2 
čeladi št. 58 in 60 ter 2 para škornjev 
št. 43, cena 200 EUR, tel.: 041/603-
332 22001101

GRADBENI  
MATERIAL
PRODAM

BETONSKO železo fi 12 9 pal., fi 6 9 
pal. in 1/2 mreže, tel.: 051/423-322  
 22001056

KURIVO
PRODAM

SUHA hrastova drva, cena 80 EUR/m, 
Šenčur, tel.: 041/640-380  
 22001087

STANOVANJSKA 
 OPREMA
POHIŠTVO
PODARIM

RAZREGLJIV kavč dol. 220 cm, do-
bro ohranjen, in zakonsko posteljo 200 
x 180, tel.: 040/786-057  
 22001105

GOSPODINJSKI  
APARATI
PRODAM

ELEKTRIČNI grelec vode, 1,7 litra, 
nov, tel.: 031/774-863 22001102

ŠPORT,  
REKREACIJA
PRODAM

ZA 100 EUR prodam žensko treking 
kolo, staro 2 leti, tel.: 040/259-011 
 22001096

KNJIGE,  
PUBLIKACIJE
PRODAM

BIBLIJO s certifikatom v škatli, v slo-
venskem jeziku, tel.: 040/129-972 
 22001103

UMETNINE, NAKIT
PRODAM

TAPISERIJE, unikati, izjemne umetni-
ške in sporočilne vrednosti, ugodno, 
–50 %, tel.: 040/567-544 22000911

KMETIJSKI STROJI
PRODAM

BENCINSKI prekopalnik, malo rabljen, 
tel.: 041/884-677 22001005

MOTORNO koso Al-Ko 1.9 kw,  kot 
nova, še v garanciji, ugodno, tel.: 
040/381-170 22001108

SLAMOREZNICO, puhalnik Marin in 
pajek Sip 360, starejši, ročni dvig, tel.: 
031/223-102 22001106

KUPIM

SEKULAR za žaganje drv, s koritom, 
tel.: 031/378-946 22001107

VRTNO bencinsko, motorno kosilnico 
za travo, ohranjena, tel.: 031/643-
725 22001099

VZREJNE ŽIVALI
PRODAM

KOKOŠI – nesnice, jarkice, rjave, 
črne, grahaste in bele pred nesnostjo 
in kg piščance za dopitanje. Pripeljemo 
na dom, Matej Bulovec, s.p., Mlakarje-
va ul. 45, Šenčur, tel.: 041/710-113  
 22000865

BIKCA simentalca, starega 4 mesece, 
tel.: 031/677-850  
 22001098

KOKOŠI nesnice – rjave, v začetku 
nesnosti. Pripeljemo v večje kraje po 
Gorenjskem ali na dom. Kmetija Šraj, 
Uroš Šraj, Čadramska vas 19, Poljča-
ne, tel.: 031/751-675 22001033

STAREJŠO kravo dojiljo boh. ciko, 
brejo 5 mesecev, tel.: 04/51-46-136, 
068/170-938 22001104

KUPIM

TELICO simenentalko, brejo 9 mese-
cev, mlečni tip, tel.: 031/611-147 
 22001097

VIETNAMSKEGA mladega prašička, 
ženskega spola, tel.: 041/422-451 
 22001100

ZAPOSLITVE (m/ž)
NUDIM

ZAPOSLIMO voznika C-kategorije, 
za vožnje po Sloveniji, vikendi prosti. 
CCLAN, d.o.o., Kranj, Srednja vas 45, 
Šenčur, tel.: 041/640-380  
 22001031

IZBERI, d.o.o., Dunajska  c. 5, Lj., 
išče raznašalce časopisa (s.p., dopol-
nilna dejavnost) na območju Kranja in 
okolice, Škofje Loke in okolice, Radov-
ljice, Lesc in Bleda (center). Za osta-
le podrobnosti pišite na: zaposlitve@ 
izberi.si, tel.: 040/889-577 22000812

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.

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. 

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

PRIREDITVE

Srečanje ob tabornem ognju
Kovor – Prostovoljno gasilsko društvo Kovor v soboto, 30. 
aprila, ob 19. uri vabi na vrt gasilskega doma, kjer bodo or-
ganizirali srečanje ob tabornem ognju.

Za otroke
Jesenice – V jeseniški knjižnici bo v četrtek, 28. aprila, ura 
pravljic ob 17. uri, prireditev Lepo je biti bralec in žrebanje 
nagrajencev knjižne uganke pa ob 18. uri. V petek, 29. aprila, 
bo Brihtina pravljična dežela ob 10. uri.

Hrušica – V četrtek, 28. aprila, bo Ura pravljic z Grofico ob 
17. uri, žrebanje nagrajencev knjižne uganke pa ob 17.45.

IZLETI

Pohod k spomeniku v Udin borštu
Naklo – Društvo upokojencev Naklo vabi svoje člane na po-
hod k spomeniku v Udin borštu v sredo, 27. aprila. Zbor 
pohodnikov bo ob 9. uri pred trgovino Mercator na Kokrici.

PREDAVANJA

O Nobelovki Herti Müller
V soboto, 30. aprila, se bo ob 19. uri na Zoomu na poveza-
vi https://us05we.zoom.us/j/82409097527?pwd=MHFRe-
EZzZWFoOWJneFozekZXaUpvdz09, ID reunion code: 824 
0909 7527, password: WGNTy8, začelo predavanje o nobe-
lovki Herti Müller. Pisateljičina dela, prevedena v slovenšči-
no, so: Zaziban dih, Danes se raje ne bi srečala in Lisica je 
takrat že bila lovec. Predavala bo pisateljica Nina Kosmač.

RAZSTAVE

Dolgčas – kaj je to
Zgornji Brnik – Sekcija ročnih del Rožce in osat pri Društvu 
upokojencev Cerklje vabi na ogled tretje samostojne razsta-
ve ročnih del Dolgčas – kaj je to, ki bo v soboto, nedeljo in 
ponedeljek, 30. aprila ter 1. in 2. maja, vsakič od 9. do 18. ure 
na ogled v gasilskem domu na Zg. Brniku.

V SPOMIN

Miha Ravnikar
21. 10. 1997–26. 4. 2015

V vsej nemi bolečini srce še ni dojelo, da te nebo je vzelo. 
Nasmešek tvoj v nas ne bo zbledel, tvoj obraz nam v spominu 
večno bo živel. 

Vsi njegovi
Križna Gora, 26. aprila 2022

Vidimo tvoj obraz,
slišimo tvoj glas,
še korak nam je znan,
ko se sprašujemo zaman,
zakaj te več ni?

STORITVE
NUDIM

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  
 22000900

FLORIJANI, d.o.o., C. na Brdo 53a, 
Kranj, izvaja vsa gradbena dela od te-
meljev do strehe, adaptacije, omete, 
omete fasad, kamnite škarpe, tlakova-
nje dvorišč, tel.: 041/557-871  
 22000866

IŠČEM

IŠČEM osebo za pomoč na vrtu in ob 
hiši, lažja občasna dela, najraje mlajše-
ga upokojenca, tel.: 040/215-044  
 22001044
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Danes bo oblačno, dopoldne bodo padavine redkejše, popol-
dne pa pogostejše. Ponoči bodo padavine ponehale, delno se 
bo zjasnilo. Jutri bo sprva delno jasno, čez dan spremenljivo 
oblačno, popoldne bodo še krajevne plohe. V četrtek bo do-
poldne precej jasno, popoldne pa bo nekaj kopaste oblačnosti.

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

Maša Likosar

Radovljica – Dvodnevni kuli-
narični festival, ki je minuli 
konec tedna poskrbel za pra-
vo čokoladno doživetje, je le-
tos po besedah Kaje Beton, 
v. d. direktorice zavoda Tu-
rizem in kultura Radovlji-
ca, organizatorja dogodka, 
privabil približno dvajset ti-
soč ljubiteljev čokolade. Do-
gajanje s kulinaričnimi de-
lavnicami, nastopi znanih 
imen, programom animaci-
je za otroke ter degustacijo te 
sladke razvade je bilo zgoš-
čeno v Baročnem parku, v 
mestnem jedru pa je bila na 
voljo tudi ponudba radovlji-
ške kulinarike, vrata so od-
prli muzeji in galerije. »Le-
tos je bilo moč okušati le čo-
kolado, drugih slaščic tokrat 
ni bilo,« je dejala Betonova. 

V soboto so med obisko-
valce razdelili največjo čo-
kolado v Sloveniji – stoki-
logramsko čokolado iz Go-
renjke, ki letos praznuje sto-
ti jubilej. »Mlečna čokola-
da je imela 30-odstotni de-
lež kakava, vsebovala je 35 
kilogramov skrbno izbra-
nih lešnikov. V dolžino je 
merila 2,5 metra, široka je 
bila en meter in debela šti-
ri centimetre,« je pojasni-
la predstavnica za odnose z 
javnostmi Nina Rus Turuk. 

Pred začetkom festivala so 
tudi tokrat izbrali naj praline-
je. Na tekmovanje se je prija-
vilo pet slovenskih čokolad-
nic, vsaka z dvema praline-
jema. Okušala sta jih ustano-
vitelj in lastnik čokoladnice 
Zotter v Avstriji Josef Zotter, 
ki je pohvalil tehnološko do-
vršenost vseh prispelih pra-
linejev, in njegova hči Julia 
Zotter, ki je bila presenečena 
nad raznolikostjo izdelkov.

Najbolje ocenjena je bil 
bio ajdov hrustljavi prali-
ne iz čokoladnice Radol-
ška čokolada v Radovljici. 

»Naš zmagovalni izdelek 
je sestav ljen iz treh kompo-
nent, poleg hrustljave ajde 
v mlečni čokoladni kremi 
vsebuje še ganaš iz karame-
le s kančkom kamene soli in 
pomarančne lupine. Vmes 
je tanka plast, ki prepreči, 
da bi vlaga ganaša dosegla 
ajdo. S tehnološkega vidika 
je bilo najtežje ohraniti rav-
no hrustljavost ajde,« je po-
jasnila Nataša Mikelj, lastni-
ca čokoladnice Radolška čo-
kolada, in dodala: »Za dovr-
šenost pralineja, ki je v celoti 
ročno izdelan, porabimo dva 
dneva, pri tem pa uporablja-
mo le sestavine iz lokalnega 
okolja.« 

Drugo mesto sta si delila 
strastna pasijonka iz čoko-
ladnice Bon Bon Čokoladni 
atelje iz Kamnika in praline 
olivija iz Čokoladnice Luci-
fer iz Velenja. »Olivija je iz-
delana iz oljčnega olja, limo-
ninega soka in bazilike, raz-
vita je bila v poklon sloven-
skim surovinam,« je poveda-
la Valerija Kumar iz Čokolad-
nice Lucifer. Nika Svetec iz 
Bon Bon Čokoladnega atelja, 
je pojasnila, da je posebnost 

njihovih pralinejev barvitost. 
»Vsak naš praline je kot mini 
sladica, ki vzbudi prijetne ob-
čutke,« je dejala. Njen bana-
nin piškotek se je skupaj s 
pralinejem karamela z oku-
som zaseke iz Čokoladnice 
Molinet iz Krope uvrstil na 
tretje mesto. »Okus iz čoko-
lade, karamele in zaseke je 
sladko-slan, na koncu pa za-
čutiš priokus dima,« je po-
jasnil Maks Pogačnik iz Čo-
koladnice Molinet, ki je za to 
priložnost pripravil tudi po-
seben medenjak. 

Obiskovalko Silvo Brezar 
iz Bašlja je najbolj prepričal 
praline z okusom limone, si-
cer pa najraje poseže po čo-
koladi ledenki. Festivala se 
je prvič udeležila Tina Fran-
gež iz okolice Ptuja. »Pokusi-
la sem praline z višnjevim li-
kerjem, všeč so mi bili tisti z 
mandlji, arašidi, okusom ja-
bolčnega zavitka in tiramisu-
ja,« je dejala. Prvič sta prišla 
tudi Mojca in Robert Urban-
čič iz Dobrove. »V povprečju 
pojem eno do dve čokoladi na 
teden, všeč so mi tiste s sad-
nimi dodatki,« je povedala 
Urbančičeva. 

Festival za ljubitelje čokolade
Na devetem Festivalu čokolade v Radovljici se je predstavilo dvajset čokoladnic iz Slovenije, Hrvaške in 
Italije, med njimi tudi nekaj novih ponudnikov. Za degustacijo je bilo na voljo več kot 150 izdelkov, od 
različnih vrst čokolade in pralinejev, truflov, piškotov in čokoladnih minjonov do sadja v čokoladi.

V soboto so med obiskovalce razdelili največjo čokolado v Sloveniji, in sicer stokilogramsko 
čokolado Gorenjke iz Lesc. / Foto: Tina Dokl 

Dva pralineja Nike Svetec iz čokoladnice Bon Bon Čokoladni 
atelje sta bila med najbolje ocenjenimi. / Foto: Tina Dokl 

Cveto Zaplotnik

Kranj – Svet Zavoda za po-
kojninsko in invalidsko za-
varovanje Slovenije je na 
četrtkovi seji določil, da naj-
nižja pokojninska osno-
va za letos uveljavljene po-
kojnine znaša 1024,75 evra 
in najvišja osnova 4099 
evrov. Nadomestilo za in-
validnost, nastalo letos, se 
od 1. januarja letos dalje od-
meri najmanj od osnove, 

določene v višini najmanj 
630,22 evra, nadomesti-
lo za čas poklicne rehabi-
litacije za letos nastalo in-
validnost pa največ v višini 
2520,89 evra. Del vdovske 
pokojnine za letos uveljav-
ljeno pravico znaša največ 
119,90 evra, skupno izplači-
lo lastne in dela vdovske po-
kojnine pa največ 2520,89 
evra. Invalidnine za telesno 
okvaro so od 1. marca dalje 
višje za 4,9 odstotka.

Nove pokojninske osnove

Mateja Rant

Kranj, Škofja Loka, Kamnik – 
Jutri, 27. aprila, v Sloveniji 
praznujemo dan upora proti 
okupatorju. Na ta dan se spo-
minjamo 26. aprila 1941, ko 
so v Ljubljani ustanovili Pro-
tiimperialistično fronto, ki 
se je po nemškem napadu 
na Sovjetsko zvezo 22. junija 
1941 preimenovala v Osvo-
bodilno fronto (OF) sloven-
skega naroda. OF so ustano-
vili v hiši književnika Josipa 
Vidmarja, kjer so se sesta-
li predstavniki nekaj politič-
nih strank in kulturnih de-
lavcev: Komunistične parti-
je, levega krila Sokolov, Kr-
ščanskih socialistov in slo-
venskih kulturnih delavcev. 
Nastala je deset dni zatem, 
ko je jugoslovanska vojska 
v Beogradu podpisala vdajo, 
in dobrih 14 dni po okupaci-
ji Slovenije.

Državna slovesnost bo po-
tekala danes, na predvečer 
dneva upora proti okupa-
torju na Mali gori nad Rib-
nico ob obeležju TIGR, slav-
nostni govornik bo predse-
dnik državnega sveta Alojz 
Kovšca. V Kranju bodo jut-
ri pripravili tradicionalni, 
že 29. pohod prijateljstva in 
spomina Udin boršt, ki ga 
organizirajo Združenje bor-
cev za vrednote NOB Kranj 
in Krajevni organizaciji bor-
cev za vrednote NOB Duplje 
in Kokrica ter svet Krajevne 
skupnosti Kokrica. Poho-
dniki se bodo po gozdnih 

cestah, poteh in stezah kra-
jinskega parka Udin boršt 
podali ob 8. uri, zaključek je 
predviden ob 12. uri na pri-
reditvenem prostoru pred 
trgovskim centrom na Kok-
rici. V kulturnem progra-
mu, ki ga bo povezovala Ana 
Pavlovski, bodo sodelova-
li Trio bratje Jemc in učen-
ci osnovne šole dr. Franceta 
Prešerna – podružnice Kok-
rica pod vodstvom mentori-
ce Brigite Fojkar. Osrednji 
slavnostni govornik bo žu-
pan Mestne občine Kranj 
Matjaž Rakovec. Prav tako 
jutri bo slovesnost ob dne-
vu upora proti okupator-
ju pripravilo tudi Združe-
nje borcev za vrednote NOB 
Škofja Loka skupaj z Občino 
Škofja Loka. Potekala bo ob 
17. uri v dvorani Sokolskega 
doma, osrednji govornik bo 
Daniel Siter, mladi razisko-
valec in doktorand na Almi 
Mater Europaea – Fakulteti 
za humanistični študij. Ob-
čina Kamnik in Združenje 
borcev za vrednote NOB Ka-
mnik pa slovesnost ob dne-
vu upora proti okupatorju 
pripravljata že danes ob 17. 
uri v parku Evropa pri Pleč-
nikovi železniški postaji v 
Kamniku. Slavnostni go-
vornik bo podžupan Bog-
dan Pogačar, v kulturnem 
programu pa sodelujejo Me-
stna godba Kamnik in dru-
gi kulturni ustvarjalci. Ogle-
dati si bo mogoče tudi pri-
ložnostno razstavo Dušana 
Sterleta.

Jutri praznujemo 
dan upora
Državna slovesnost ob dnevu upora proti 
okupatorju bo na Mali gori nad Ribnico, s 
prireditvami bodo praznik zaznamovali tudi v 
nekaterih gorenjskih krajih.

Jeseniški občinski svetniki so na 4. dopisni seji v tem mandatu 
dali pozitivno mnenje k imenovanju Nataše Junež za ravna-
teljico Gimnazije Jesenice za mandatno obdobje 2022–2027. 
Na razpis so sicer prispele tri prijave.

Na dopisni seji o ravnateljici Gimnazije Jesenice


